
Tidigare utgivna böcker av Fredde Granberg:

Dr Mugg och hotet från Ur-anus, 2002
Dr Mugg med rätt att fisa, 2003
Kapten Fett och det onda gymimperiet, 2004
Dr Mugg och den fruktansvärda kamikaze-
möken, 2005
(Samtliga illustrerade av Johan Wanloo och 
utgivna av Bonnier Carlsen Bokförlag.)

Fredde Granberg turnerar över hela universum med  
uppläsningar av sina böcker på ufoianska. Här ser du vilka  
datum han är på vilken planet:

 3/3: s()kdfsodnvv873nlznövz()##
 17/3: ``**^*^*#””#==
 28/3: …723674…özxcvlxcl z8mcälkxvmsodjfoijfvlasdf ```````
 2/4: ^*^`(%zöxcözodjidjfoi92n0f8vjdofivpsoe//:/
 7/4: kpfoweir84uty32h4o92hr 0rgnsodjf89394984y83
 14/4: hrfhkjnfklsdnfkcbzklfnvl:::(&%
 20/4: €mxfövdpfjvpdfjvpdirfw)=?:::^****^#<<Z>eirfie0riuf09
 26/4: wuiwfpei90fu0erufjojf jsddgoi;;(&%?=````_`
 30/4: HG8*`”25sfdvve00r9fupsofposdocmoad8u2938
 4/5: hrbf29nas/()///jkdnöalllioejfodis djoigh09
 22/5: usdkfnsd))()%662348kfbgdu77++??*^_`` jhdckö

© Fredde Granberg och Schibsted Förlagen 2009
Grafisk form Niklas Lindblad/Mystical Garden Design
Tryck: Bulls Graphics AB, Halmstad 2009
Första upplagan, januari 2009
ISBN 978-91-7423-000-0
Schibsted Förlagen
Box 17223, 104 62 Stockholm



Innehåll

 1 Det svarta hålet ............ 7 

 2 Rymdskurksstyrelsen .... 16

 3 Mot jorden! ................. 21

 4 Kraschlandningen .........25

 5 Vi kommer med fred .......35

 6 Svettlabbet ................. 47

 7 Ett oväntat besök .........55

 8 Pucko försvinner ..........68

 9 Miss Universums plan ..... 78

 10 Elaks motvapen ............82

 11 Den stora slutfajten .....89

 12 Det äckliga tacktalet .. 106

 13 Flykten från jorden .....116







7

Kapitel 1  

det svarta 
hålet

– Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej!!! Ditt 

korkade Pucko! Vi har kört fel! Du har 

ju hållit kartan upp och ner!

 Elak var så arg att han nästan 

exploderade. Men hans obegåvade 

kollega Pucko brydde sig inte om 
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utbrottet. Han var fullt upptagen av sin 

favorithobby: att peta sig i näsan – och 

äta upp snorkråkorna. 

 Elak och Pucko var två misslyckade 

rymdskurkar som var ute på ett 

uppdrag. Dom hade försökt att erövra 

en planet i ett avlägset solsystem, då 

Elak kommit på att dom skulle ta 
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en genväg genom ett svart hål. Men 

där inne fastnade deras minimala 

rymdskepp plötsligt i en mystisk sörja, 

som påminde om en blandning av 

jordnötssmör och slajm. 

 Elak började ana oråd och skrek rakt 

ut:

 – Vi måste härifrån! Pucko! 

Ta ut fingret ur näsan och starta 

backraketerna! Full fart bakåt!

 – Kolla Elak! Mitt snor gör att det ser 

ut som om fingret har en mössa, hi, hi! 
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 Pucko var så dum i huvudet att det 

var omöjligt att föra ett samtal med 

honom.

 – Okej! stönade Elak. Jag gör det 

själv. Jag gör det själv!

 Elak knappade snabbt in en kod på 

displayen med sina 20 fingrar och drog i 

spakarna på instrumentbrädan. 

 Han rättade till backspegeln och la i 

backen så det rasslade i den halvtrasiga 

växellådan. 

 Med öronbedövande däckskrik, trots 

att rymdskeppet inte ens hade några 

hjul, kom dom loss från den läbbiga 

sörjan och åkte bakåt så fort dom kunde. 

 Elak hade nämligen insett att det 

svarta hålet dom åkt in i inte alls var 

något vanligt svart hål, utan rumpan på 
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universums största varelse. Och där inne 

ville man inte gärna vara frivilligt.

 Med mörkrets hastighet (som är 

ungefär 13 gånger snabbare än ljusets 

hastighet) var Elak och Pucko nu på 

väg tillbaka genom varelsens enorma 

tarmsystem.

 Elak började bli nervös. 

 – Vid mörkrets makter, bara vi hinner 

ut i tid! Annars sitter vi bokstavligt talat 

i skiten!
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 Med ett Broouf kom dom 

farande ut ur det svarta hålet, som inte 

var något riktigt svart hål utan … ja, ni 

vet. Elak var överlycklig, men Pucko 

fattade som vanligt ingenting.

 – Hurra! Vi klarade det! Ha, ha! Vi 

är ute! Jag är bäst! Alla andra är sämst! 

Hoppas bara att ingen såg oss, men det 

lär ju ingen ha gjort! He, he, hearrgh …

 Elak satte plötsligt skrattet i halsen 

när en metallisk röst ekade i deras 

högtalare:

 – Vi har sett allt, era klantarslen! 

Ni kommer nu att ställas inför rätta 

av Rymdskurksstyrelsen. Motstånd är 

meningslöst!

 Innan våra ovänner ens hann reagera 

kom en enorm magnet nerfarande och 
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PAMPAA!*

satte sig med ett klonk 

på Elak och Puckos lilla 

rymdskepp. Dom halades in 

mot ett moderskepp, stort 

som en mindre planet, och 

Elak var inte glad.

 – Neeej! Inte 

Rymdskurks-

styrelsen!!!

* Vi avslutar första kapitlet med en 
fanfar för att bygga upp spänningen.






