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60 REJSEN TIL MARS
62 BYG EN MARS-ROVER
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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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Gustav og hans venner drømmer
om at flyve til Mars.
Men en nat styrter et mystisk meteor
ned på en mark øst for Grødby.
Mystiske folk flytter ind i nabohuset.
De har en mystisk pige, Stella,
som starter i Gustavs klasse.
Gustavs venner er sikre på,
at de er spioner!
Stella besøger Gustav og bliver
hunderæd for en død flue i
Gustavs køkken. Da Gustav
undersøger 'fluen', opdager han,
at den er en drone!
Samme nat får han ubudne
gæster ...
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»ET FREMMED FARTØJ!«
Tidligt om morgenen. Et hemmeligt sted i Danmark.
»Hr. generalmajor! Der er noget, De skal se!«
Generalmajor P.G. Löwenberg sprang op som en fjeder. Han
havde sovet hele natten, mens teknikerne arbejdede.
»Fuld rapport!« brølede han.
Chefteknikeren pegede på den store, mørke klump, der hang i
svære kæder fra loftet i det underjordiske værksted.
»Vi har renset "meteoritten". Og det er IKKE en meteorsten!
Det er ... det er et fremmed fartøj!«

»RUSSERNE? Vi må advare hovedkvarteret!«
Generalmajoren greb efter sin mobil.
Chefteknikeren rystede på hovedet:
»Det er lavet af et ukendt komposit-materiale og helt dækket af
stjernestøv. Vi tror ikke, fartøjet stammer fra Jorden!«
Det gav et sæt i generalmajoren:
»Marsmænd?« spurgte han skeptisk.
»Det er for tidligt at sige, inden vi har fået åbnet skroget. Men
det kan ikke udelukkes, at fartøjet har indeholdt primitive
former for liv ... måske bakterier ... eller ukendte lavarter ...«
Chefteknikeren lød helt opstemt. Generalmajoren afbrød ham:
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MORGENMAD MED FORHINDRINGER!

»Fortsæt undersøgelsen! Jeg tager mine folk ud og finkæmmer
nedslagsområdet igen. Og ikke ét ord til hovedkvarteret!«

»Der VAR altså nogen på mit værelse! Jeg var lige ved at falde
i søvn, da de kom ind ad vinduet. Jeg nåede kun at se deres
skygger, inden jeg gemte mig i garderobeskabet. Men jeg kunne
HØRE deres stemmer! Og de rodede HELT VILDT på mit
værelse. Far, du så det selv!«
Far og mor så bekymret på hinanden.
Gustav kunne godt selv høre, at hans historie lød mindre
sandsynlig nu, hvor det var blevet lyst.
»Det er også din skyld!« sagde mor næsten grædende til far.
»Skal det nu være MIN skyld ...?« protesterede far.
»Ja! Bare Gustav ikke ender som din onkel Georg, der altid skal
fortælle løgnehistorier ...«
9

Gustav følte, han
måtte bringe samtalen
tilbage på sporet:

»Der var da også bare en KÆÆÆMPESTOR robot, der brød
ind og åd min danske stil, som jeg havde for til i dag! Den var
ellers blevet smaddergod!«

»De stjal også
FLUEN! Den,
som far daskede
med avisen!
Og som
Stella blev
bange for!
Den var
nemlig en robot!«

Far sukkede tungt. Han lagde sin avis. Så bad han Astrid tie
stille. Derefter vendte han sig om mod Gustav:
»Hør her, knægt. Du bliver hjemme, til du har ryddet op på dit
værelse! Bagefter må vi have dig til lægen for dit søvngængeri!«
Gustav klappede i som en sur østers. Det var tydeligt, at ingen
troede på ham. Og måske HAVDE mor og far ret: HAVDE han
gået i søvne og drømt det hele?

Astrid havde med stigende misundelse hørt på Gustavs historie.
Hvorfor var tyvene brudt ind hos Gustav? Hun havde trods alt
en større samling af Diddl klistermærker og hårelastikker!
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Pludselig så far op fra avisen: »Hvorfor er I forresten ikke i
skole?«
Astrid vendte det hvide ud af øjnene og sukkede:
»FAR! Det er lørdag! Vi har fri! Og det har du også!«
»Har jeg?« Far så overrasket ud. Så ringede hans telefon.
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Det var formanden for
kommunens genbrugsplads. Han sagde en hel
masse i telefonen. Far bad
ham tale langsommere. Og
bruge færre bandeord:
»Hvad siger du? Metaltyve? Jamen ...«
Stemmen i fars telefon
blev højere og brugte flere
bandeord.

»Ja, ja! Jeg kommer
med det samme!«
sagde far og
lagde telefonen:
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»Mystisk! Nogen
har stjålet fra metalcontaineren i nat!
Jeg må ud og se på det!«

SENDEVOGN 5 SVARER IKKE!
I Sønderskoven holdt en tv-sendevogn. Med tonede ruder og en stor
parabol på taget.
Indenfor lå Niels Fryd på sin feltseng. Overalt på gulvet flød det
med pizzabakker og tomme dåser. Hele dagen i går havde han drønet
rundt i Grødby. På jagt efter nyt om meteornedslaget. Nu talte han i
telefon med sin chef på TV News:

»Vi tager med!« råbte
Gustav og Astrid i kor.
»Der må ikke komme børn på genbrugspladsen! Og Gustav skal rydde op!«
sagde verdens kedeligste far og
kørte af sted uden dem.
12

»Komme hjem? Jamen, chef! Jeg er på sporet af en KÆMPE
historie! Borgmesteren og politiet skjuler sandheden om
meteoret! Alle, jeg møder, forsøger at undgå at tale med mig!«
13

4

UVENTET BESØG!

»Der er ikke mere kød på den meteor-historie!« rasede Niels
Fryds chef i telefonen. »Kom hjem nu! Ellers er du FYRET!
Du har kørt rundt i TV News' dyreste sendevogn i to dage!«
I samme øjeblik sagde det »KRONK!«, og sendevognens tag
blev helt mast. Fryds mobiltelefon landede på bilens gulv.
Tunge trin fortsatte videre ind i skoven.
»Fryd? Er du der? Er der sket noget med vognen?«
Niels Fryd svarede ikke.
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Gustav havde ryddet op på sit værelse. Nu skrev han en liste
over de sidste dages mange mystiske
begivenheder:
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