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AAAAAAAAAAAAAARGH!
VOX-POP I GRØDBY
EN HJERNEVASKET NINJA?
HELL BOYZ’ ED
10 ... 9 ... 8 ... LIFT OFF!
CHOKOKNAS OG DØDE FLUER!
NATLIGE GÆSTER
SNART ER HÆVNEN MIN!

60 DRONERNES HISTORIE
62 BYG EN DRONE
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FLUEN

Grødby

GÅRD

METEOR
KRATER

EN
KOVVEJ

S

DET MYSTISKE
HUS

GUSTAV

KENNED

11 år
Præsident for
Raketbroderskabet

ASTRID

7 år
Irriterende
lillesøster

SØNDERSKOVEN

SIMON

SØ

LAURITS

11 år
Testpilot for
Raketbroderskabet

KIRKE

BENJAMIN

GRØDBY
KOMMUNESKOLE

11 år
Prospect i
Hell Boyz

ISABELLAVICTORIA

10 år
Chefforsker for
Raketbroderskabet
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NICKLAS

10 år
Mekaniker for
Raketbroderskabet

MAGNUS

SYREFABRIKKEN

STELLA

11 år
Prospect i
Hell Boyz

Alder: Ukendt
Ny pige i
klassen
(NB! Lugter
godt)

GUSTAVS
HUS

GRØDBY

11 år
Præsident for
Hell Boyz

11 år
Den smarteste
pige i Grødby
& nærmeste
omegn
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PATRICK
11 år
Prospect i
Hell Boyz
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LOGBOG
»Der sker ALDRIG noget i Grødby!«

AAAAAAAAAAAAAARGH!

Men så en mørk nat flytter mystiske
folk ind i det store, tomme hus over for
Gustav og Astrids hus. Og næste dag
starter en underlig (men velduftende)
pige – Stella – i klassen. Er
der en sammenhæng?
Og hvordan kommer Gustav
og Raketbroderskabet nu ind i
det store hus og får fat i deres
filmoptagelser?
Og hvad med den dims, Gustav
fandt ved meteorkrateret?
Hvis det altså VAR et
meteor, militæret slæbte
væk derfra?
Gustav & Raketbroderskabet: Fluen
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Gustav delte hurtige håndmadder ud til skurkene. De stak af.
Han befriede Stella, den nye pige i klassen. Skurkene havde
holdt hende fanget i det store hus inde ved siden af.
»Gustav!« råbte Stella og kastede sig i hans arme: »Du skal op
og i skole! Det er SIDSTE gang, jeg siger det!«
SÅ vågnede Gustav!
Det var bare hans mor.
Han havde drømt!
»Hvordan ER det, dit
tøj ser ud?« spurgte mor.
»Og min skihjelm! Hvad
har du brugt den til?«
7
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VOX-POP I GRØDBY
Gustavs lillesøster Astrid var næsten færdig med sin havregrød.
Gustavs grød havde fået en hård, læderagtig skorpe, mens den
havde ventet på ham. Skeen hoppede, når han slog på den.
Stella skulle lige til at sladre om, at Gustav legede med maden.
Så kom hun i tanke om, at hun nu var medlem af Raketbroderskabet. På PRØVE! Hun holdt mund og spiste videre.
Reporteren Niels Fryd tonede frem på tv. Han stod midt på
Grødby gågade. Han fægtede ivrigt med en stor mikrofon og
råbte ind i kameraet med et vildt blik i øjnene. Et ældre ægtepar
skyndte sig nervøst forbi den mærkelige mand.

		
Nu huskede Gustav det: Han og resten af
Raketbroderskabet var taget over til nabohuset i går aftes.
Gustav havde sneget sig ind i huset og havde snuppet klubbens
filmoptagelser. Husets nye ejere havde ikke
opdaget ham. Og de store vagthunde
havde ikke gjort ham noget. Faktisk
var de stoppet helt op og havde bare
kigget efter ham, da han forlod
huset igen. Lidt underligt.
»Vi spiser nu!« sagde
Gustavs mor og samlede
alt hans tøj sammen.
8

»Det er dag 2 efter meteornedslaget! Folk i Grødby er i PANIK!
Alle børn, TV News har talt med, mener, at det næste meteor
STENSIKKERT vil ramme Grødby Kommuneskole! Hvorfor
gør myndighederne ingenting?« råbte Niels Fryd.
»På den gård, der lå tættest ved meteornedslaget, var der i flere
timer URO blandt grisene i stalden! Vi stiller om!«
Der blev klippet til en stor, vred landmand, der stod på en
pløjemark: »Jeg forlanger, at kommunen sætter en stopper for
dette svineri! Hvis der skal falde meteorer ned, må det ske andre
steder! Det er ikke til at drive landbrug på den måde!« gryntede
landmanden ind i Niels Fryds mikrofon.
»Niels Fryd, TV News! Tilbage til studiet!«
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»Sikke en jubelidiot!« sagde far. »Det er ham,
der skaber frygt og panik med alt sit tv-vås!
Militæret sagde selv til borgmesteren,
at meteoret var brændt op!«
Gustav så overrasket
på far. For Gustav
havde jo set militærets
kraner løfte en klump
så stor som en bil op af krateret og
køre den væk! Men det var svært at tale
med munden fuld af læderhård havregrød.
»Se! De nye naboer i det store hus er gået i gang med at grave
kælderen ud!« sagde mor. »Det trænger også til en kærlig hånd!
Men jeg håber, de har bedt om gravetilladelse hos kommunen!«
sagde far, der arbejdede på rådhuset.
»Vi burde nok byde dem på kaffe! Måske
har de børn på jeres alder?« sagde mor.
Gustav og Astrid holdt op med at skovle 				
grød i hovedet.
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»Mor! Du skal ikke invitere dem herover! De er TOTAAALT
mega-klamme!« skreg Astrid. Gustav nikkede ivrigt.
»Hvor ved I det fra? Har I måske været ovre og hilse på dem?
Man skal byde nye naboer velkommen!« sagde mor.
Gustav tænkte et kort øjeblik på, om han skulle fortælle om
Raketbroderskabets ekspedition i går aftes. Han havde jo faktisk
set og hørt de nye, mega-klamme naboer. Og set Stella, klassens
nye pige, sidde foran pejsen. Men hvis mor hørte, at der boede
en pige derovre, ville hun HELT sikkert invitere dem på kaffe!
Og DET gad han i hvert fald ikke!
Desuden ville Gustav først finde ud af, hvad Stella lavede
derovre. Boede hun virkelig hos de to skumle mænd? Eller
havde de BORTFØRT hende? Eller var det alt sammen noget,
han havde drømt?
»Se, Gustav! Du har fået en ny ven!« råbte Astrid og rev ham
ud af hans tanker. En stor, ækel spyflue var lige så stille fløjet
ind ad det åbne køkkenvindue. Den cirklede lidt rundt, hvorefter
den foretog en elegant landing i Gustavs hår.
»Den virker helt tam! Må vi godt beholde den? Vi kan opkalde
den efter dig, far!« spurgte Astrid.
Men far rullede hurtigt avisen sammen og gav
spyfluen et velrettet dask. Den landede på
bordet med en svag klirren. Man kunne godt se, at
far spillede tennis med borgmesteren. Der var
»Schwung!« i hans serv. Gustav gned sit hoved.
»Kan I så komme i skole med jer!«
12
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EN HJERNEVASKET NINJA?
»Gustav! Gustav! Filmen er klar!«
Gustav og Astrid kylede deres cykler i stativet uden for Grødby
Kommuneskole. De andre fra Raketbroderskabet kom spænende
ned ad den store trappe fra skolegården. I højre hånd svingede
Magnus triumferende sin smartphone:
»Magnus har klippet filmen færdig!« råbte Simon og Benjamin i
munden på hinanden.
»Han har siddet oppe hele natten!« skreg Simon.
»Den er helt vildt sej!« brølede Benjamin.
Magnus blev helt rød i hovedet af al den uvante ros. Han viste
filmen til Gustav. Den så faktisk ret blæret ud!
»Årh ja! Du har lagt røgeffekter ind, da rumskibet bliver sendt
af sted fra Grødby Torv!« sagde Gustav. »Og man kan næsten
ikke se, at månen er en malet ballon!«
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»Flot arbejde! Den film kan Raketbroderskabet godt være
bekendt at sende ind til konkurrencen!« sagde Gustav.
»Vi vinder helt sikkert!« sagde Simon.
»Ja, TRØSTE-præmien!« lød det med en høj, hånlig latter ovre
fra Hell Boyz-drengene, der havde siddet og skulet. Simon
skulle lige til at fare i flæsket på dem. Men så rullede en
stor, mørk bil op foran skolen. Stella steg ud
		
af den.
		

Gustav havde ikke fortalt de andre, at han havde
set Stella i huset i går aftes sammen med de to
mystiske mænd. Dengang havde hendes hud været
grøn i skæret fra pejsen. Nu så hun helt normal ud igen.
Alle fulgte hende med øjnene, til hun var inde i skolebygningen.
Så udbrød Simon: »Hold kæææft! Det var jo den sorte bil fra i
går! Dem, der flyttede ind i det tomme hus! Hvad laver Stella
sammen med de totalt skumle typer?«
»De er garanteret spioner!« sagde Magnus med en gysen.
»Eller røvere på flugt!« hviskede Benjamin. »De har nok bortført hende og tvinger hende til at gå i skole, så ingen skal fatte
mistanke! Den slags sker for masser af børn hver dag.«
17

»De har simpelthen HJERNEVASKET tøsen! Det har jeg læst
om i min fars “Illustreret Videnskab”. Russerne gjorde det med
tonsvis af folk under Den Kolde Krig. Når de havde hjernevasket folk, kunne de bagefter få dem til at gøre HVAD SOM
HELST – bare ved at knipse med fingrene eller ringe til dem og
sige et hemmeligt kodeord!«
»Måske har de hjernevasket hende til at blive en ninja!« sagde
Benjamin. »Det ville være ret sejt!«
»Hold da op!« sagde Magnus bange. »Tror I, hun pludselig går
amok, hvis nogen siger kodeordet? Vi må ringe til politiet!«
»Lad os vente, til vi har beviser!« sagde Gustav. Han vidste ikke
hvorfor, men han ville godt vide mere om Stella først:
»Jeg melder mig frivilligt til at holde hende under observation!«
Det syntes de andre lød modigt.
Men inde i klasseværelset ventede der Gustav en overraskelse!
»Ja! De holder hende garanteret fanget og løsner kun hendes
reb en lille smule, når hun skal lave dansk stil, blækregning,
fysikrapporter og sådan noget!« mente Simon.
»Og når de tvinger hende til at vaske op!« tilføjede Benjamin.
Men Gustav rystede på hovedet:
»Nej! Hun var slet ikke bundet eller noget! Hun sad helt afslappet og hyggede sig foran pejsen ved siden af ham det store brød
og ham den pukkelryggede,« sagde han.
Simon slog sin højre knytnæve ned i sin venstre håndflade:
»Så er det værre, end jeg troede!«
De andre så på ham. Raketbroderskabet (også Astrid, der stadig
var medlem på PRØVE) rykkede tæt sammen. Simon sænkede
stemmen, så ingen andre kunne høre dem. Så hvæsede han:
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