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I boken Ett mystiskt meddelande tar 

Max hand om en konstig liten robot 

som behöver lagas. 

Max ber Charlie om 

hjälp och tillsammans 

lagar de roboten.

Det här har hänt

2

ONDAavsikter_inlaga.indd   2 2013-10-30   10.47



Plötsligt spelar roboten upp ett meddelande för 

dem – ett hologram. En kvinna säger att barnen 

ska akta sig för Doktor X!

Charlie vill ha 

roboten som 

husdjur och kallar 

den för Buster.
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En spionrobot

Anna, Max, Charlie och Oliver gick omkring 

i parken.

– Titta inte nu, men jag tror att vi är 

iakttagna, sa Anna och pekade på ett träd i 

närheten.

Alla såg sig försiktigt omkring och höjde 

blicken. På en gren i trädet satt en liten grön 

robot. Den försökte gömma sig bakom löven, 

men stirrade rakt mot dem.

– Den ser precis ut som Buster, viskade 

Charlie och tog upp Buster ur fi ckan. 

Förutom att Buster är röd.

– De kommer nog från samma ställe, sa 

Oliver.

– Ja, så är det säkert, sa Max. Vi försöker 

fånga den.
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Max pratade väldigt tyst. Han sa till de andra att ställa 

sig runt trädet. När alla var på plats sträckte han sig mot 

roboten. Men det gick inte alls. Roboten hade sett dem. 

Den gav ifrån sig ett högt BLIPP! Sedan sprang den 

nedför trädstammen och skuttade snabbt i väg. 

– Efter den! ropade Max. Den får inte komma undan!
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Barnen följde efter roboten genom parken. Max sträckte 

sig efter den och försökte fånga den … men roboten fick 

plötsligt mer fart. Den sköt i väg som en raket längst 

stigen och hoppade med ett plask ner i en avloppsbrunn.

– Typiskt! ropade Max. Vi måste krympa och följa 

efter den.

– Nej, sa Anna, det är alldeles för mörkt där nere.

– Vi kan ta min minilampa, svarade Max. Och Oliver 

har ljus på sin klocka. Kom nu, det här fi xar vi!
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– Är du säker på det? undrade Oliver ängsligt. Det 

kan fi nnas vad som helst där nere, som råttor och 

sp… sp… spindlar.

– Ja, häftigt, sa Charlie ivrigt. Då måste vi defi nitivt 

gå ner.

– Där ser du, Charlie tycker att vi ska göra det, sa Max. 

Kom igen nu Oliver, du är väl inte rädd?

– Oliver tyckte inte ens om spindlar 

när han var större än dem. Där nere 

skulle han vara pytteliten! Han rös 

när han tänkte på det.
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