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

SKULLE FORSVINDE PÅ MYSTISK VIS)

1. Flugten fra affaldscontaineren

2. Megamunden slår til igen

3. Erin og jeg falder for hinanden (på en måde)

4. Hjælp! Dødbringende rotter hund! 

5. Panik på parkeringspladsen

6. En hel ladning ballade

7. En pinefuld tur i en proppet pickup

8. Cykeltur ved midnatstid

9. Flyvende flugt over plankeværket

10. Jeg sniger mig ind og flipper ud!

11. Vær sød at gå ud af mit værelse!

12. Beklager, men min far er ikke hjemme

13. Uventede gæster fra rummet?!

14. Dinodrengen og enhjørningepigen

15. Tilbage til gerningsstedet skolen

16. Hallo! Er der tændt for den her?!

17. Tyveri, trusler og bølleballade

18. Sandhed og sludder

19. Det er en forfærdelig ide, så lad os gøre det!

20. Blærede balladebetvingere



21. Gemmeleg hævnens time

22. Fare udefra!

23. Fyrrumsfinale

24. Skyllet ud! Endnu et af Max Crumblys uheldige eventyr
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1. FLUGTEN FRA AFFALDSCONTAINEREN

Jeg havde helt klart forventet, at det ville være 
hårdt at starte på en ny skole. Men jeg havde 
nu ikke regnet med, at jeg ville blive BEGRAVET 
LEVENDE i et SKRALDERUM fyldt med RÅDDENT AFFALD, 
iført ISPRINSESSEKOSTUME og MOTORCYKELSTØVLER!

Totalt GRINEREN, eller hvad?! Helt ærligt! 
Mit liv som superhelteaspirant STINKER!

Okay, det kan godt være, at den MEGAAFSKYELIGE 
stank kommer fra affaldscontaineren og ikke mit 
liv. Men ALLIGEVEL …!

Der er kun EN ting, der er mere YDMYGENDE end at 
være FANGET i en KLAM affaldscontainer på skolen 
ved NATTETID. Og det er at være fanget sammen 
med ERIN MADISON, en sød computerekspert og 
den KVIKKESTE elev på skolen. Og … NEJ. Jeg er 
IKKE varm på hende! Vi kunne når som helst blive 
ARRESTERET af POLITIET og smidt i FÆNGSEL. For 
ulovligt ophold på skolen, hærværk og adskillige 
andre LOVOVERTRÆDELSER! … 
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ENDELIG! Nu havde jeg chancen for at være 
en SAND SUPERHELT og redde Erin få os ud af 
affaldscontaineren, inden det var for sent. 

Hvis det her var en scene i en af mine yndlings-
superheltetegneserier, ville den nok lyde 
nogenlunde sådan her:

OMG, MAX! JEG KAN 
HØRE POLITISIRENER!

VI MÅ SE AT KOMME 
VǼK HERFRA!!
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Da vi forlod vores tapre helt og hans CRUSH 
trofaste hjælper, sad de på en bunke muggent 
kødpålæg, stinkende gymnastikstrømper, en 
opkastplettet madras fra skolesygeplejerskens 
kontor og en hel masse andre superklamme ting. 

Håbløst FANGET inden for fire høje murstensmure, 
mens politiet var på vej til gerningsstedet for fulde 
sirener. 

Vil vores desperate dynamiske duo være  
DØDSDØMT i denne sygelige superstinkende 
skraldesituation?!

Kan vore helte bruge deres superintelligens og 
grænseløse kreativitet til at konstruere to 
antityngdekraftstråler ud af skraldet, der ligger 
i affaldscontaineren?!

Læs endelig videre, og se om vores uheldige helte 
kan undslippe denne katakombiske katastrofe, 
LETTE MED ET BRAG og flyve op mod nattehimlen 
som to RAKETTER! …
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ERIN OG JEG FLYVER AF STED …
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Klam  
affalds
container

Min  
skole

… MOD FRIHEDEN!!
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TOTALT GENIALT!! 
IKKE?!
Hey! Sådan kunne det sagtens foregå!

NOT!!
Superhelte får det altid til at se ud, som om det 
er NEMT at slippe ud af HÅBLØSE situationer som 
denne her. Men lad os bare se det i øjnene, venner. 
Jeg har ikke superkræfter!

Men på en eller anden måde var det alligevel 
lykkedes mig at fange tre kriminelle 
FORBRYDERGENIER, der havde planer om at stjæle 
skolens spritnye og meget kostbare computere!

Okay, måske var de ikke ligefrem genier.
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”IMBECILE” er nok mere dækkende. Men selvom 
de tilsammen havde samme intelligenskvotient 
som et rødt farvekridt, var de alligevel brutale, 
hensynsløse og meget farlige!

Erin og jeg havde slået os sammen og erklæret 
dem KRIG tidligere på aftenen. 

Det var ligesom et superrealistisk computerspil, 
bare ti gange så UHYGGELIGT! Jeg havde haft 
Erins telefon på mig, og hun havde fulgt med 
hjemmefra på sin computer. Hun havde hjulpet 
mig med at sætte fælder op på skolen. Det tog os 
flere timer, men til sidst fik vi has på forbryderne 
og neutraliserede dem en ad gangen. Det lykkedes 
os ikke bare at narre dem. Nej, vi fangede de tre 
SLYNGLER og efterlod dem på skolen, så politiet 
kunne pågribe dem. 

De der tyveknægte vil ALDRIG nogensinde blive 
sluppet ud i friheden igen. 

Tror I ikke på mig? 
Her er mit BEVIS! …
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MOOSEMOOSE

TUCKERTUCKER
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Det eneste problem er, at hvis Erin og jeg ikke kan 
finde en måde at slippe ud af den her LATTERLIGE 
AFFALDSCONTAINER på, bliver vi heller aldrig sluppet 
ud i friheden igen!!

SERIØST!!
Og det er MIN skyld, at Erin er i den her KNIBE!

Nå, vi kan ikke længere høre sirenerne. 

RALPHRALPH
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Men det er, fordi POLITIET er ankommet og holder 
lige omme på den anden side af murstensmuren!

Vi er begge to TOTALT OPPE AT KØRE!

Jeg vil ikke lyve for jer. Det ser ret SORT ud for os 
lige nu.

Det er DERFOR, jeg dokumenterer hele affæren 
i min dagbog: Max Crumblys Uheldige Eventyr! 

Hvis politiet skulle gå hen og få fat i mig, smider de 
mig nok i spjældet for: 

1. Ulovlig indtrængen på skolens område

2. Intention om legemsbeskadigelse med 
dødbringende plastikfilm 

3. Voldeligt overfald med en basketballkurv

4. Uautoriseret brug af pytonslange som 
dødbringende våben
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Og sidst, men ikke mindst, den mest alvorlige og 
uhyrlige forseelse …

5. Seriøs mangel på stil (Fik jeg sagt, at jeg er 
iført et isprinsesse-/superheltekostume?!).

En dag vil min dagbog forhåbentlig blive fundet her 
i affaldscontaineren.

Og så vil hele verden høre sandheden om den 
nat, hvor jeg, på MYSTISK vis, forsvandt og ALDRIG 
vendte tilbage til South Ridge Mellemskole!

Så selvom jeg ikke er i stand til at redde mit EGET 
liv, kan jeg i det mindste redde ERINS. 

Og måske endda … DIT!
Hey. Det er ikke for at være DRAMATISK eller noget. 
Men når du læser det her, er jeg sandsynligvis 
ved at RÅDNE op i FÆNGSLET eller i færd med at 
udtænke en genial FLUGTPLAN! …



* 18 *

HEJ, MAX! JEG HAR BAGT DEN 
DER KAGE, DU BAD MIG OM!

ERIN, DER BRINGER MIG EN 
VIRKELIG LÆKKER HAMMERKAGE MED 

NEDSTRYGERFYLD!
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Men misforstå mig nu ikke! 
Jeg havde ikke givet op … ENDNU!

Beklager!
Men Max C har IKKE tænkt sig at lade det ende 
SÅDAN HER!!! 

ADVARSEL!
Denne her dagbog kan godt gå hen at ende med en 
st0r, fed CLIFFHANGER. Ligesom de to første!

Så hvis du har planer om at nedsmelte totalt, må 
du nok hellere holde op med at læse lige NU!

Måske kan du få dine forældre til at læse en sød 
godnathistorie om en pelset kaninunge i stedet for. 

Ellers, så spænd sikkerhedsselen og forbered dig 
på endnu en kvalmefrembringende rutsjebanetur 
igennem rædselsgangene på min skole. 
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Hey, lad os bare sige det i kor, venner …

HAR VÆRET DER!
HAR PRØVET DET!
KØBTE T-SHIRTEN!!
Hey, bare rolig.

JEG HAR STYR PÅ TINGENE!!


