Venen
av Max Sandberg

Det var en gång en Pojko som
hette Venen. En Pojko är en sorts
rymdvarelse som liknar
människan. Han bor på Ven
tillsammans med sin kompis
Datrox. Det var dom enda
överlevande när planeten Xjorka
sprängdes. De har en superkraft,
men de vet inte vilken dom har.

Idag ska Venen gå och köpa lite mat.
Han har inga pengar, men han har
två rabattkuponger. Idag var det så
soligt som det bara kan bli på Ven.
Han gick till närmaste matbutik.
Venen gick in och köpte lite mjölk och
smör.
Han tittade upp på den vackra blå
himlen. Men när han tittade lite
närmare så såg han en liten mörk
prick. Pricken verkade närma sig
marken. Han ryckte på axlarna och
tänkte:
- Undrar vad det kan vara. Samtidigt
kom Datrox springande. Datrox var
bara elva år gammal. Datrox älskar
tv-spel och är jättebra på nästan alla
spel.

- Det finns en stor tv-spelstävling i
USA, skrek han.
- Snälla, kan vi åka dit.
- Tyvärr så har vi inte råd att resa,
sa Venen medans han fortfarande
tänkte på den mystiska pricken. De
gick hem och åt middag.
KRASH lät det så att Datrox nästan
fick köttbullen i halsen.
De gick ut för att se vad det var. De
gick till bonden som ägde åkern
som det hade krashat något på.
Tur att Venen var kompis med
honnom så de fick gå ut på åkern.
Det såg ut som en hög med skrot.
Men när han tittade närmare så såg
det ut att vara en trasig rymdkapsel.

- Såna rymdkapslar tillverkar bara
killkorna, sa Venen.
Killkorna är några rymdvarelser
med en gul mustasch. För länge
sedan levde Killkorna i fred med
pojkorna men nu har en skurk tagit
över.
Bara om man är på uppdrag av
kungen får man lämna planeten.
- Ducka! skrek Datrox.
Mot dom kom Killkokungen.
- Hahahahahhahahahhahahaha,sa
han.
Han kastade av en sorts låda.
Lådan fick armar och ben.
- Fåäääöööö! skrek Venen.

En fåäääööö är en robot som kan ta
skepnad av djur. De brukar komma
hoppande mot folk i kaninform och
sen äta upp huvudet på folk.
Nästa morgon så gick de för att köpa
en glass och det nya tv-spelet som
hette Mariocart 4. På vägen såg dom
en kanin som ville äta upp deras
huvuden. Venen sköt kaninen med
sin pistol.
- Kaninen var en fåååäääööö.

- Tur att den är borta! sa Dattrox.
De gick till Tycko Brahemuseet. De
köpte tv-spelet och en glass. Sen
gick de på museet. Plötsligt kom ett
stort moster upp ur marken.
- VictorVictorVictorVictorVictor
VictorVictorVictorVictor, skrek
monstret.
Venen och Datrox tittade ner i hålet.
Mitt i hålet fanns en bok. På boken
stod det till Venen och Datrox med
stora bokstäver. När de öppnade
boken så trodde dom att de skulle få
reda på sin superkraft. Men det fick
de inte. I stället stod det hej. Då
hördes en röst i högtalaren som sa
- Alla måste evakuera nu !!!!!!!!

Venen och Datrox sprang ut ur hålet.
De tog Venens motorcykel och åkte
därifrån. De gick till en bilfärja och
parkerade motorcykeln. De gick upp
till sundeck. Plötsligt kom ännu ett
av kilkons monster och lutade båten.
Bara Venen och Datrox höll sig kvar
på det första sundecket, men alla
andra gled till det andra sundecket.
- Varför gör du detta, sa Venen.
- Jag vet inte, sa monstret.

Venen tog en pistol som av någon
anledning låg där. Han sköt på ett
rep med en blyklump i andra änden
som av någon anledning var där.
Han sköt på repet. Blyklumpen
landade på monstrets huvud så det
tuppade av. Sen återvände monstret
till sin planet. Som tack fick Venen
en massa pengar så de kunde åka
till USA. Datrox vann tävlingen så de
fick mer pengar. Venen och Datrox
upptäckte aldrig sina superkrafter,
men de mådde bra ändå. SLUT!

