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2. Rymdupptäckt

Farbror Albert tar en klunk av drycken. Han smackar 
och ger Mariana en nöjd blick. Några droppar fastnar 
på mustaschen och fryser snart till is. 

  – Jo, för ett tag sedan upptäckte jag en sak i rymden, 
som jag först trodde var en hittills oupptäckt asteroid. 
Spännande i sig, förstås, men när jag studerade den nog-
grannare förstod jag att den var något som inte ens till-
hör vårt solsystem! Den far fram med så hög fart att den 
måste komma ifrån någon annan stjärna med planetsys-
tem.

  – Men alltså vänta, vänta, vad är en asteroid? frågar 
Markus.

  – Det vet jag! ropar Mariana. Det är en slags sten som 
går i bana runt solen mellan Mars och Jupiter.

Markus tittar på systern och suckar. Hon tror hon 
kan allt. 

  – Stämmer bra, svarar farbror Albert. Fast det finns 
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också asteroider i andra banor än mellan Mars och Jupi-
ter. Och de är allt från småsten till vad man nästan skulle 
kunna kalla mini-planeter. Den största, Ceres, är närapå 
100 mil tvärsöver. Men Zyx  – det är vad jag har döpt 
min upptäckt till – går inte i bana runt solen utan kom-
mer någonstans utifrån och passerar oss bara under ett 
par månader.*4 Men nu ska ni få höra det allra mest 
spännande. Ni kan bara inte gissa!

  – Den är gjord av guld! försöker Markus.
  – Nej-nej, mer intressant. Mycket mer!
  – Diamanter? Yeah, vi kommer bli rika! Mariana 

studsar upp och och ner så chokladen far åt alla håll.
  – Nej, inte riktigt, svarar farbror Albert. Men det kom-

mer syre ifrån den. Kan ni tänka er? Syre som strömmar ut.
Mariana slutar att hoppa.
  – Syre? Who cares?! Det har vi ju massor av på jorden. 
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  – Just det. Tjugo procent, alltså en femtedel av luften 
består av syre, snabbar sig Markus att säga. Han kan fak-
tiskt en del han med. 

  – Ja, och ni vet väl var syret kommer ifrån?
  – Växter, svarar Markus.
  – Ja, det bildas under fotosyntesen *5, förtydligar Mari-

ana. 
  – Phu! Markus suckar igen och tar en stor klunk 

choklad. Undrar om det finns någon som har en så job-
big syster som han. 

  – Precis Mariana! säger farbror Albert. Och vad kan 
det betyda för Zyx!?

Barnen tittar på varandra och tänker. Det var en svår 
fråga.

  – Att det finns något där? säger Mariana. Men nu lå-
ter hon inte lika säker som hon brukar.

  – Liv? undrar Markus.
  – Ja, precis, liv! Kanske alger eller något annat som 

inte ens finns på jorden. Men detta måste undersökas 
snart, innan Zyx försvinner bort ur solsystemet… Far-
bror Albert drar lite i mustaschen med tummen och 
pekfingret. Och innan Hilger och Ruda hittar dit.

  – Vilka är dom, egentligen? frågar Markus.
  – Dom är tvillingar och bor en bra bit in i skogen i en 

enslig stuga dom ärvde för några år sen. Där studerar 
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dom och uppfinner olika saker. Sen älskar dom hajar. Jag 
har hört att dom har byggt ett akvarium för sina favorit-
djur som tar upp halva stugan. Likadana kläder har dom 
också, så man knappt ser vem som är vem. Men smarta är 
dom, det har jag märkt. Så smarta att dom alltså lyckats 
stjäla antiprotoner av mig för att ta sig till Zyx. Men jag 
tänker vara smartare! Jag tänker stoppa dom! Allt är för-
berett i Månlisa. Ni hänger väl med?  

  – Vilka skurkar! Markus blick blir mörk.
  – Ja, rena rymdskurkarna! säger Mariana. Men vi kan 

inte följa med! Det är julafton imorgon!
  – Äh, tänk positivt! svarar farbror Albert. Vi har ju åkt 

iväg den tjugotredje förr och ändå lyckats komma hem i 
tid till dess. Ni minns väl när vi var på Sifferplaneten? 
Stoppa in skidorna i raketen, så far vi.

  – Men Rufus då? säger Mariana.  
Det här känns inte bra.

Rymdskurkarna_bok.indb   15Rymdskurkarna_bok.indb   15 2019-11-19   12:102019-11-19   12:10


