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LOGBOG
 
Stella, den nye pige i klassen,
kommer fra en planet i stjernebilledet
Orion. Sammen med sin far og Igor
er hun flygtet til Jorden. Gustav
bliver gode venner med Stella og
lover ikke at røbe hendes
hemmelighed.
Men snart ankommer Stellas
forfølgere til Jorden. Først
den farlige Beriah og så Stellas
onde stedmor, dronning Xenia.
Med to rumskibe lander hun
nær en svinefarm, hvorfra hun
nu sender patruljer ud for at
opspore og fange Stella 
og hendes far ...

UVENTEDE GÆSTER!
1

  

Det bankede kraftigt på hoveddøren. Og i Igors trætte hoved. 
Han og arbejdsrobotterne havde puklet, hamret og svejset hele 
natten. De havde omdannet huset til en fæstning. Når Beriah og 
Xenia dukkede op, skulle de få en varm velkomst. Men hvor 
blev Stella og hendes far af? Var det dem, der bankede?

Igor kiggede ud gennem brevsprækken. Frisk luft strømmede 
ham i møde. Og en svag duft af flæskesvær! Der var noget galt!

BOM! BOM! BOM!
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Gennem sprækken kunne Igor skimte tre skikkelser. To lige ved 
hoveddøren og bag dem en pige i en mærkelig uniform.

»LUK-OP! VI-ER ... POLITI!« lød det fra den store af de to. 
»Men HEMMELIGT!« smaskede den mindste med fløjlsblød 
stemme. 
»Sig, I skal hente Stella!« hvæsede pigen bag dem. 
Det var åbenbart hende, der bestemte.

Igor havde aldrig set dem før.
Alligevel syntes han, de virkede
uhyggeligt bekendt.

Den lille fyr havde et sjovt ansigt,
som han hele tiden fyldte med
flæskesvær fra en lille pose.
Den stores hænder hang
roligt ned langs siden af 
frakken ...

Nu så Igor, at det ikke
var hænder! 
Det var en arbejdsrobot 
fra hans hjemplanet 
– i forklædning!!!

Hvis Svein og R-34 havde forventet at blive budt på boller og 
lag-kage, så var det nok omkring dette tidspunkt, det gik op for 
dem, at det kom til at gå anderledes!

Uden varsel åbnede Igor døren på klem.

»PAS-PÅ! HAN-HAR-EN-STRÅLEPISTOL!« råbte R-34 og 
tog flugten. Han blev overhalet af Svein, der godt nok ikke  
vidste, hvad en strålepistol var, men som heller ikke havde lyst 
til at blive og finde ud af det. 
»Feje hunde! Bliv her!« rasede Isabella-Victoria.

»BZAP!« lød det. »BZAP! BZAP!« Igors strålepistol lynede! 
Dér, hvor strålen ramte, blev jorden til glas!
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»VI-PRØVER-PÅ-DEN-ANDEN-SIDE-AF-HUSET!« brølede 
R-34. Det syntes Svein lød som en god plan. Han løb for en  
sikkerheds skyld i forvejen, så hurtigt han kunne.

De standsede op ved bagsiden af huset. Svein var stiv af skræk. 
R-34 forsøgte at lytte efter lyden af Igors skridt inde i huset. 
Men det var svært at høre noget, når Svein hele tiden hev og 
snøftede efter vejret.

Isabella-Victoria havde virkelig svært ved at skjule sin store 
skuffelse over de to hemmelige politifolk. På turen herhen havde 
hun forestillet sig, hvordan de ville anholde Stella og hendes far. 
Og så ville Gustav være hendes for altid. Men de her betjente 
var da nogle sølle skvat!

Da R-34 forsigtigt forsøgte at åbne et af vinduerne, brød helvede
løs. Fra vinduerne på første sal kom to strålekanoner til syne. De 
begyndte at skyde efter dem.Svein og R-34 løb i zigzag hen 
over græsplænen. »BZAP! BZAP!« Strålerne ramte græsset 
     lige bag dem. Det blev til gråt pulver.
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»Kom tilbage! I skal anholde dem! Ikke stikke af!« 

Men ingen hørte efter
den rasende Isabella-Victoria.
For en gangs skyld oplevede hun,
hvordan det var ikke at få sin vilje.

For sent gik det op for Svein og R-34, 
at strålekanonerne med vilje drev dem 
hen mod et bestemt sted i haven!

Med ét åbnede jorden sig under deres fødder. Et ukendt monster 
dukkede frem fra dybet og åbnede sit vældige gab! Det slugte 
grisen og robotten. Så slog det smaskende sine kæber sammen 
igen og trak sig ned i jorden, lige så pludseligt som det var  
kommet til syne!

Isabella-Victoria
var blevet helt
mundlam!

FANGET I DYBET!
2

»Var det så ikke sandt, hvad jeg sagde?« spurgte Gustav.

De stod i den klamme militærbunker i skoven, hvor Beriah 
havde holdt Gustav fanget. Dynamit-Jens stirrede forbløffet på 
den mørke, truende tingest, Beriah havde svejset sammen af 
hans gamle bil. Exo-skelettet var bevæbnet med de missiler, 
Beriah havde fundet i bunkeren. 
               »Jo, det må jeg indrømme!« sagde han. 
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Hæng ud med Gustav og
Raketbroderskabet på
www.eudor.dk/raket

Køb hos netboghandeleren
eller lån på eReolen!

Bestil dem via www.eudor.dk eller din lokale boghandler
HAR DU ALLE 7 BIND?

OGSÅ SOM    BOG!
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