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MAX CRUMBLYS UHELDIGE EVENTYR 
(VIGTIGT AT VIDE I TILFÆLDE AF, AT JEG  

SKULLE FORSVINDE PÅ MYSTISK VIS)

1. Mit hemmelige liv som superhelt  skvat

2. Hvis der ligger et lig i mit skab, så er det sandsynligvis MIG!

3. Sådan blev Darth Vader min far

4. Skaf mig en ble i en fart! Tak!

5. Derfor stak jeg tæerne ned i min søsters skål med popcorn

6. Ja, Bat-kid er min lillebror!

7. Sveskejuice fra en rød plastickop

8. Bare kald mig Ørle!

9. Hvordan jeg revnede mine bukser, slog mit knæ  

og beskadigede mit ego

10. Mormor sluger sit gebis og dør! (igen)

11. Advarsel!! Tag jer i agt for den klamme skabsvampyr!

12. Lukket inde igen?

13. HJÆLP! Jeg tror, jeg skal kaste op!

14. Rengøringskongen rocker?!

15. En skabstosses rablerier

16. Hvem har sagt, at en zombie ikke kan rappe?!

17. Fuld spark fremad!

18. Ind i det dybe, mørke … Hey, hvor er jeg?

19. Labyrintens fyrste



20. Serverer de virkelig Mega Monster-pizzaer i spjældet?

21. Hvis jeg slipper levende fra det her, slår min far mig ihjel!

22. Hvordan Askepot mistede sin glassko  gummisko

23. Dræbertoilettet går til angreb!

24. Helt på spanden og indsmurt i slam

25. Derfor var der en dreng i pigernes omklædningsrum

26. Verdens. Værste. Ringetone!!

27. Ikke den sprødeste kiks i pakken?! Seriøst?!

28. Hvordan jeg opdagede dommedagssedlen

29. Max Crumblys usandsynligt uheldige eventyr!!  

(Undskyld, venner! Min fejl!)
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1. MIT HEMMELIGE 
LIV SOM SUPERHELT SKVAT

Hvis jeg havde SUPERKRÆFTER, ville mit liv i skolen 
ikke være helt så usselt, som det er.

Jeg ville ALDRIG mere komme for sent til 
skolebussen, for jeg kunne bare flyve i skole!

?! MIG



* 8 *

SUPERSEJT, ikke? Og pludselig ville JEG være den 
mest COOL elev på skolen! Men nu skal jeg fortælle 
dig en hemmelighed. At blive bombarderet af en 
rasende fugl er IKKE cool. Det er bare … KLAMT!!

I tegneserierne og filmene ser alt det der 
superheltehalløj bare helt vildt NEMT ud. Men det 
er det IKKE! Det er TOTALT opreklameret.

SPLAT!
SPLAT!

WOW!
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Man får altså IKKE superkræfter af at blande alle 
mulige selvlysende væsker i sit laboratorium og så 
DRIKKE dem.

MIG, DER BLANDER EN LÆKKER SMOOTHIE, 
DER SKAL GIVE MIG SUPERKRÆFTER

MUAH-HA-HA-HAAA!
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Og HVORDAN kan jeg så vide, at det ikke virker? …

”UPS!”

KA-BOOM!!
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Lad mig sige det på den her måde …

JEG KOM. SÅ. SEJREDE. OG 
KØBTE T-SHIRTEN!!
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Og selv hvis jeg FIK superkræfter, ville den første, 
jeg var nødt til at redde, være …

MIG SELV!
Hvorfor?

Fordi en fyr ovre på skolen lavede et 
ONDSKABSFULDT nummer med mig. Så der er 
UHELDIGVIS en temmelig stor chance for, at jeg er 
DØD, når du læser dette.

Ja. Jeg sagde ”DØD”.

Okay, jeg må indrømme, at det nok ikke var hans 
mening at slå mig ihjel.

Men alligevel …!!

Så hvis du er typen, der er FOR SART til den slags 
drama (eller cliffhangere i al almindelighed), så 
skal du nok ikke læse min dagbog …
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Øh … undskyld mig, men læser du STADIG?!

Okay, fint! Bare fortsæt.

Men kom ikke og sig, at jeg ikke har advaret dig!
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2. HVIS DER LIGGER ET LIG I MIT SKAB, 
SÅ ER DET SANDSYNLIGVIS MIG!

Det hele begyndte som en ganske almindelig 
KIKSET dag i mit helt abnormt kedelige og KIKSEDE 
liv. Morgenen var fuldstændig katastrofal! Det 
startede med, at jeg sov over mig, og derfra gik 
det bare ned ad bakke.

Da jeg spiste morgenmad, mistede jeg totalt 
tidsfornemmelsen, fordi jeg var optaget af en 
ældgammel tegneserie, som min far fandt oppe på 
loftet for et par dage siden.

Min far sagde, at han havde fået hæftet i 
fødselsdagsgave af sin far, da han var dreng.

Han bad mig om at være enormt forsigtig med det 
og ikke tage det med ud af huset, fordi det nok er 
over 1000 kroner værd.

Min far tager det virkelig seriøst, for han har 
allerede lavet en aftale om at få tegneseriehæftet 
vurderet i den lokale tegneserieforretning.
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Jeg var lige ved at komme for sent i skole, så jeg 
besluttede mig for at liste tage hæftet med, så jeg 
kunne læse det i spisefrikvarteret.

Hvad skulle der kunne ske med det ovre i skolen?!

Men da jeg styrtede af sted for at nå skolebussen, 
gik lynlåsen på min rygsæk i stykker, og alle mine 
ting faldt ud. Også min fars tegneseriehæfte.

Jeg var bare sådan … Åh. NEDEREN!! Min far 
KVÆRKER MIG, hvis der sker noget med hans 
tegneseriehæfte!

Jeg greb hæftet og prøvede desperat at få samling 
på alle mine ting. Skolebussen holdt ind til siden, 
bremsede op med et hvin, ventede tre sekunder, og 
så ræsede den af sted igen.

Uden mig!
Hey. Jeg styrtede af sted efter bussen, som om jeg 
var en tusindkroneseddel i en efterårsstorm!
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”STOP!! STOP!! 
STOOOP!” skreg jeg.
Men bussen standsede ikke.

Så jeg nåede den ikke og måtte derfor gå i skole. 
Og jeg kom selvfølgelig 20 minutter for sent.

Henne i skolen fik jeg skældud af sekretæren. 
Hun gav mig en anmærkning og truede mig med 
en eftersidning, fordi jeg havde forstyrret hende, 
mens hun drak sin morgenkaffe.

Lige da jeg tænkte, at NU kunne det næsten ikke 
blive værre, så blev det lige præcis MEGET værre.

Jeg stod ved mit skab, da det pludselig blev 
fuldstændig MØRKT.

Det gik op for mig, at jeg var FANGET i mit 
værste …
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MARERIDT!
Jeg var sådan set godt klar over, at det ville være 
hårdt at begynde på en ny skole, men det her var 
AFSINDIGT.

Mit liv STINKER!
Nu ved jeg godt, at du sidder og tænker: Hey, 
makker. Tag det roligt! Alle kan da have en dårlig 
dag i skolen.

Hold op med at pibe, og KOM OVER DET!

Helt ærligt?
Seriøst?
Hvordan vil du have, at jeg skal komme over DET 
HER?!
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BØLLE

PRIK!
PRIK!

MIG
?!
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GRRRRR!!
*GLYPSK!*
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TABER!!
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SLAM!!
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SIKKE EN 
TØSEDRENG!

LUK MIG UD!
LUK MIG UD!

KOM NU!!

*BANK!!*

*BANK!!*
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Doug Thurston, bedre kendt som Dumme Doug, 
PROPPEDE MIG IND I MIT SKAB IGEN! Og det er ikke 
engang to uger siden, jeg startede på skolen.

Ikke særlig SJOVT, vel? Nu har jeg været spærret 
inde i det her skab i noget, der føles som en 
evighed!!

Og uheldigvis har jeg ikke min mobil, så jeg kan 
ikke ringe efter hjælp. Jeg havde så travlt med at 
komme ud ad døren her til morgen, at jeg glemte 
den hjemme på køkkenbordet.

Mine ben er så følelsesløse, at jeg sandsynligvis 
kunne save min storetå af med en metallineal 
uden at mærke noget som helst. Og fik jeg for 
resten sagt, at jeg lige har haft et astmaanfald? 
Hvis det ikke var, fordi jeg altid har min inhalator 
på mig, ville jeg sikkert være død nu!

Men under alle omstændigheder er jeg helt sikkert 
død ved frokosttid takket være manglen på ilt og 
stanken fra det sure gymnastiktøj, der ligger i 
skabet ved siden af.
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Hvilket er ret ironisk ved nærmere eftertanke, for 
jeg burde være død i FROKOSTpausen, første gang 
jeg spiste det KLOAKSLAM, de serverer i kantinen!

Og som om det ikke er TORTUR nok i sig selv, så 
skal jeg også TISSE! RIGTIG MEGET!

Jeg er nødt til at finde på et eller andet, så jeg 
kan komme ud af det her dumme skab.

Heldigvis har jeg en lille lygte i min nøglering. 
Ellers ville der være bælgmørkt herinde.

Den ENESTE grund til, at jeg skriver alt det her i 
min dagbog, er, at jeg er bekymret for, at Dumme 
Doug en dag skal spærre mig inde – og at jeg 
ALDRIG nogensinde kommer ud igen.

Så jeg har udtænkt en genial plan.

Når myndighederne kommer for at efterforske 
min mystiske forsvinden, vil det FØRSTE, de finder 
i mit skab, bortset fra mit opløste lig, være denne 
dagbog!
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MIG, NÅR DE FINDER MIG  
I MIT SKAB MED MIN DAGBOG!

MIG
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Jeg kalder den MAX CRUMBLYS UHELDIGE EVENTYR, og 
den er ganske enkelt en superdetaljeret optegnelse 
over alt det LORT, jeg er nødt til at finde mig i alle 
mine erfaringer her på skolen.

Eftersom der er en stor risiko for, at jeg IKKE 
slipper levende ud af mit skab, har jeg efterladt 
mig nok bevismateriale på disse sider til at sende 
Dumme Doug i SPJÆLDET!

På LIVSTID!

Eller i det mindste sørge for, at han får en daglig 
eftersidning, indtil han består sin afgangseksamen 
eller er droppet ud af skolen.

Hey, jeg er IKKE ude på at redde verden eller 
være en helt eller noget i den stil, så du må ikke 
misforstå mig.

Men hvis jeg kan forhindre, at DU eller et andet 
barn bliver udsat for det, JEG er blevet udsat for, 
så har hvert eneste sekund, jeg har tilbragt i mit 
skab, været det hele værd.


