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

SKULLE FORSVINDE PÅ MYSTISK VIS)

1. Fra helt til taber på 10 sekunder

2. En multi-mega-monster-misere!

3. Hey, makker! Jeg tror, mit skab er smadret!

4. Vil du have fritter til din burger?

5. Ring ikke til mig, jeg ringer til dig!

6. En meget mørk og bizar fortælling

7. En tyveknægt kommer i klemme

8. Derfor skal gamle mænd ikke gå i løse bukser!

9. Jeg hænger ud i min bat Maxhule 

10. Bedste telefonvenner for evigt?

11. Fortællinger om en skoleninjas bedrifter

12. Pas på de grønne burgerboller!

13. Cookiegnaskeren går til angreb!

14. Mooses bukser brændte, Max råbte åh!

15. Sådan fælder man en forbryder

16. En ophængt tåbe

17. Sådan får man stuearrest, indtil man fylder 21!

18. Hav en rigtig god fødselsdag! Not!!

19. Min store flugt!

20. Dræbertoilettet går til angreb – igen



21. Sådan røg mine drømme ud gennem vinduet

22. Blød landing i affaldsbunken

23. Når livet er noget skrald!

24. Blændet af en lommelygte

25. Endnu et af Max Crumblys uheldige eventyr
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1. FRA HELT TIL TABER PÅ 10 SEKUNDER

Jeg var godt klar over, at det ville blive udfordrende 
at starte på en ny skole, men jeg havde godt nok 
aldrig forestillet mig, at jeg pludselig skulle befinde 
mig i computerlaboratoriet, iført et SUPER HELTE-
KOSTUME og med fire pizzaslices på min RØV!

Dagen var ellers begyndt fuldstændig normalt …
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Hey! Jeg er jo IKKE dum! Jeg har aldrig bildt mig ind, 
at jeg har nogen som helst chance for at blive en 
superhelt. Men derfor kunne jeg jo godt se mig selv 
i spejlet og ønske …

… at en helt almindelig fyr som mig måske kunne 
komme til at gøre en forskel en dag. Altså udrette 
et eller andet stort!
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Nå, okay! Jeg kunne ikke engang snyde mig selv! 
Min situation var HÅBLØS! Jeg ville aldrig blive i 
stand til at ændre verden …

 
Men så fik jeg en genial ide! Måske kunne 
jeg ÆNDRE ham der FYREN inde i spejlet! Men 
HVORDAN? …
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Ved hjælp af min viden om anatomi og mit store 
tegnetalent …

OG EN HEL MASSE TANDPASTA!! 
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Ja, du har ret. Man kan vist godt sige, at jeg er en 
lille smule … SKØR! 

Men det er altså helt OKAY! De fleste superhelte og 
superskurke er altså en lille smule TOSSEDE. Så jeg 
vælger at se det som en slags uudnyttet potentiale. 

Nu sidder du garanteret og undrer dig over, HVORDAN 
det lykkedes mig at skabe sådan en afsindig omgang 
BALLADE (og her tænker jeg på balladen ovre på 
skolen, IKKE tandpastategningen på badeværelset).

Det hele startede med, at Dumme Doug smed mig 
ind i mit SKAB efter skoletid. Uheldigvis var jeg 
spærret inde i skabet i flere TIMER!!

Okay. Jeg vil ikke lyve for dig. Jeg var tæt på at 
flippe fuldstændig ud! Men helt ærligt!

Jeg var helt alene. På en mørk og forladt skole. 
Låst INDE i mit skab.

Jeg kunne have siddet der en hel FORLÆNGET 
WEEKEND PÅ TRE DAGE!
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Helt ærligt, makker! DU ville også være gået totalt 
i panik! Nå, men efter noget, der føltes som en 
evighed, lykkedes det mig at undslippe gennem 
ventilationskanalerne. 

Men da jeg passerede computerlaboratoriet, stødte 
jeg uheldigvis ind i tre tyveknægte, der var i færd 
med at stjæle skolens splinternye computere! Det 
var fuldstændig SURREALISTISK!

Min første tanke var, at jeg jo bare er en stor 
TABER, som de andre henne i skolen kalder ØRLE, 
fordi jeg engang kom til at kaste op på Dumme 
Dougs sko i idræt. Helt ærligt, jeg er sikker på, at 
du også ville kaste op, hvis du fik stukket hans 
klamme, materiefyldte BUMSER lige op i fjæset. 

Under alle omstændigheder havde jeg chancen for 
at ÆNDRE mit ynkelige liv. HVORDAN?!

Ved at standse tyvene og redde skolens computere. 
Og samtidig imponere Erin, der er formand for 
skolens computerklub! 



* 13 *

Men nu skal du ikke misforstå situationen. Det er 
ikke, fordi jeg har et crush på hende eller sådan 
noget! Jeg kender jo dårligt nok pigen!!

Men så BUUUM!!
Mit omdømme ville EKSPLODERE, og jeg ville gå fra 
TABER til HELT på et splitsekund!

SEJT!!
Dette, kære venner, er den meget BIZARRE, men 
SANDE historie om, hvordan jeg bekæmpede 
ONDSKAB og URETFÆRDIGHED i de MØRKE, SKUMLE 
GANGE PÅ South Ridge-skolen. 

Jeg har dokumenteret hver eneste detalje i min 
dagbog, ”Max Crumblys uheldige eventyr”, som jeg 
har med mig dag og nat. Så lad mig fortsætte fra, 
hvor jeg sluttede mit sidste indlæg. 

Jeg havde lige udmanøvreret de megakiksede 
tyveknægte og BLÆSTE nu med raketfart igennem 
skolen for at udveksle oplysninger med min 
trofaste hjælper, Erin! …
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MIG SOM MÆGTIGE MAX,  
I RAKETFART GENNEM SKOLEN!!

MIG
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ERIN, MIN SUPERHELTE-BFF!

Okay, jeg bryder sammen og tilstår. Det var vist 
ikke HELT sådan, det skete. Her er, hvad der i 
VIRKELIGHEDEN skete …

ERIN
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?!
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NEJ!!
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SLAM
!!

A AAA A HA H!A !
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DU ER 
FÆRDIG!! 

GRRRRR!!
DET 

ER UDE 
MED DIG, 
KNÆGT!!
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Det var bare …

VERDENS.
VÆRSTE.
DAG!!
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2. EN MULTI-MEGA-MONSTER-MISERE!

Jeg sad helt paralyseret oven på den dumme pizza i 
noget, der føltes som en EVIGHED.

De tre banditter stak deres grimme fjæs helt op i 
ansigtet på mig og stirrede ondskabsfuldt. 

Hele FIASKOEN var bare så … KIKSET! Men til 
gengæld inspirerede den mig til at skrive en RAP.

EN MULTI-MEGA-MONSTER-MISERE 
(EN RAP SKREVET AF COOL MAX C)

Jeg sused’ gennem skolens 
Rør ved nattetid
På et supersvedigt skateboard
Jeg var mega-STRID!

Der var fuld fart og tempo
Seje superhelteløjer
Men jeg drejed’ vist til venstre
Hvor jeg sku’ ha’ været til højre
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Jeg prøvede at STANDSE 
For der var FARE på færde
Men jeg FLØJ igennem luften
Som en HEL flok vilde stære

Jeg landed’ på en pizza
Tyvene blev SKIDESURE
For PLUDSELIG var der pizzasnask
På vægge og på mure!

Peperoni, det er godt
Og ansjoser uden finner
Men IKKE når det kommer op 
Hvor solen ALDRIG skinner!

Jeg var faktisk temmelig tæt på
At tømme min blære
Jeg var ikke særlig vild 
Med den der FARLIGE affære!

Alle tyveknægtene
Var tem’lig stramme i betrækket
Min krop, den gjorde ondt
Og mit skateboard, det var knækket
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Det, der ellers started’ 
Som det rene skæg og RÆS
Endte op med tre BANDITTER
Der ville smadre mit FJÆS

Okay, sagde jeg så
Det var måske ik’ så smart
Jeg beklager virk’lig meget
Men lad vær’ med at være så SART!

Det her viser bare tydeligt 
Hvor DYBT man kan FALDE
For pizzaen var så VARM
At jeg fik BRANDSÅR på min BALDE!

Jeg vil ikke kaldes ØRLE
I hvert fald ikke officielt
Jeg prøved’ sådan set bare
At være en super-duper-helt!

At lande i en PIZZA
Det er jo, hvad der kan SKE
Men Max C er IKKE den
Der lægger sig ned og si’r BE-BE!!
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Hvis den her scene var fra en af mine yndlings-
tegneserier, ville den nok være skrevet sådan her:

Sidst vi hørte fra vores uheldige helt, sad han på 
en Mega Monster-pizza, omringet af tre BRUTALE 
kriminelle, der var i færd med at planlægge hans 
langstrakte og pinefulde DØD!

Vil Max blive REVET i småstykker som osten på den 
hårde og sprøde bund, der udgør DOMMEDAGSPIZZAEN? 
Vil de sultne tyveknægte stadig SPISE den PIZZA, 
som Max sidder på?

Selvom den er lige så bakteriebefængt som 
gammelt undertøj og smager af numse, 
kropsvæsker og angstens sved?! 

Og endnu vigtigere: Vil den geniale computer ekspert 
ERIN hjælpe Max med at slippe ud af den her situation 
I LIVE ved at hacke sig ind i skolens computersystem?

Eller vil hendes computer FRYSE og for evigt 
holde hende fanget bag den UHELDSVANGRE og dog 
BRUTALE blå DOMMEDAGSSKÆRM?! …
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ERIN, DER FLIPPER TOTALT UD!

Bliv hængende her på kanalen, og få svar på disse 
og andre spændende spørgsmål!

Ja ja, jeg ved det godt! Du behøver IKKE at minde 
mig om det. 

Jeg har virkelig TRÅDT I SPINATEN! IGEN!

ÅH NEJ! 
MAX!!
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Det der superheltehalløj er meget mere farligt og 
sværere, end jeg havde forestillet mig. 

Så jeg er nødt til at advare dig! Den her historie 
ender enten med min PINEFULDE DØD eller en 
anden neglebidende CLIFFHANGER. Ligesom en rigtig 
tegneserie. Beklager, venner, men sådan er det bare. 

Så hvis det her får dig til at nedsmelte totalt, så 
hold op med at læse NU!

Og til dem af jer, der er ved at DØ efter at få at vide, 
hvad der sker, siger jeg bare: Spænd sikkerheds bæltet, 
og forbered jer på en spændende rutsjebanetur!

Men INDEN jeg vender tilbage til historien, bliver 
jeg lige nødt til at fortælle jer nogle vigtige 
ting, som jeg har lært, så I ikke begår de samme 
fejltagelser som mig.

Hey, hvis jeg på en eller anden måde kan forhindre, 
at det, der skete for MIG, sker for DIG eller en anden 
person, så ville det brandsår, jeg fik på balden af at 
sidde på den varme pizza, være det hele værd!


