
Det årlige kapløb mellem 

en løber fra Andeby og en 

løber fra Gåserød tiltrækker 

mange tilskuere –

I morgen er det den 
store dag, og i dag 
trækker løberne lod 

om banerne!

Andebys Niels Spore 
ser supersej ud!

Det er godt for onkel 
Anders, for hans 

sponsor, von Ands 
Torskelevertran…

… har ansat ham 
som personlig 

          assistent!

VON ANDS  
TORSKE- 

LEVERTRAN

GÅSERØD GULASCH

Du får lov at trække 
først, unge mand!

Pust! Pust!
Kom nu!

Støn! Han har 
ikke engang 
kræfter til at 

trække et strå!

Milde 
makrel!

Glem, hvad 
jeg sagde! 
Niels Spore 

ligner en 
fladfisk!

KRASJ

Historie: Tormod Løkling / Tegninger: Arild Midthun / Oversættelse: Naja Møllmann-Ibsen

En indre kamp
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Gå til side! 
Jeg er hans 
personlige 
assistent! Måske har 

han feber?

AUV!

Det har 
han vist!

Hvad er der galt, onkel Anders?

Spore har vist fået 
influenza, unger!

RRRI
NG

Hej, onkel Joakim! Jeg 
har lige lidt travlt…

Det var 
endda det 
korteste 

strå!

Ja, travlt med at miste dit 
job! Du har lige gjort Von 

Ands Torskelevertran 
så populært som 
pest på dåse!

Hvis min præmieløber ikke vinder i 
morgen, er du fyret! Klik!

Ydydy!

Det eneste, han kan vinde i 
morgen, er vist prisen som 

Største Sølle Skrog!

Lad os få ham 
hen til Georg, 
onkel Anders! 

Måske har 
han en kur!

Moar, giv 
mig min 

gyngehest…

Nå, af sted til 
træningslejren! Nej, ikke den 

mønstrede med 
to haler!

KRRRRYM
P
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Efter en kort forklaring –

Måske har jeg lige, 
hvad I skal bruge!

Under influenzaepidemien 
bryggede jeg en eliksir 
sammen, som booster 

immunforsvaret, så det 
bekæmper virussen 

meget hurtigt!

Hvor 
hurtigt? 
Inden for 
et døgn?

Tja, hvis man gik ind og 
gav eliksiren direkte til 

antistofferne, så de blev 
stærke nok til at bekæmpe 

virussen uden hjælp fra 
dræbercellerne…

Dræberceller? 
Antistoffer?

Det, du taler om, er 
nanomedicin, ikke, Georg?

Han vil 
garanteret gøre 
os så små som 

molekyler!

Hvor 
sejt!

Lad mig 
præsentere
min Super-
krymper!

SUPERKRYMPER 

(PATENT ANSØGT)
SVUSJ

Når I er krympet, finder i antistofferne 
og giver dem denne eliksir!

Kom nu, onkel Anders! 
Det gælder Andebys 

ære!

Og 
dit job!

Så kører 
centrifugen! UÅÅÅÅÅH!

Hjæææælp!

KLIK

RRRRRM

KRRRRYM
P

De er for mikroskopiske 
til at kunne ses!

Men jeg tror, Niels 
Spores ømme hals er et 

godt sted at starte!

7                                                            Har du spørgsmål til Anders And & Co.,                                                                  
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Held og
lykke!

AUV!

SLONK

Jeg anede ikke, 
at smagsløg var 

så hårde!

Det er ikke smagsløg, 
onkel Anders! Husk, hvor 

ekstremt små vi er!

GISP! Vi er i en 
betændt hals, 
så det der er 

virusbakterier!

Så foretrækker jeg en 
computervirus!

De angriber os, for det gør 
virusbakterier!

De angriber 
raske celler!

Gå væk! Jeg er ikke 
rask! Bare synet af dig 

gør mig syg!

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH
!

Ønsker du at få verdens sjoveste ugeblad i postkassen hver torsdag? Så bestil et abonnement på 
Anders And & Co. på www.serieshoppen.dk, info@egmont.dk eller tlf. 70 20 50 36 -

husk at opgive navn og adresse. Du kan vælge abonnement med eller uden ugens lille legetøj.
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Hov?

SMOK
Nu kommer 

der hjælp! Det 
har ingen andre i 

knibe set før!

Antistofferne!

SMOK

SMOK

Specialiserede proteiner, der 
låser sig fast på bakterierne! Lad os se, hvor store 

og stærke antistofferne 
bliver, når de får lidt 

bodybuilderspray!

SM
OK

SMOK

HAPS

Hov! Lad være med 
at skubbe!

BUMP

FSSSSSSSSS

Umpf!

D-du kom til at lave en 
superinfluenzavirus, onkel Anders!

Jeg vil sætte pris på, 
at I ikke siger det til 
Verdenssundheds-

organisationen, unger!

FLOMP
FLOMP

FLOMP

Vil du i kontakt med Anders And & Co.’s 352.000 ugentlige læsere*,
så ring til Henrik Messmann på tlf. 7020 5035 eller mail annonce@egmont.dk 

*Anders And & Co.’s læsere iflg. Index DK/ TNS Gallup samt Børne Index DK/ TNS Gallup.
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Jeg tror, 
vi er heldige, 
hvis Andebys 
bedste løber 
kan deltage i 
næste års 

løb!

FLOM
P

Antistofferne 
bliver hægtet af, når 
virusbakterierne er
   så enorme!

Bog-
staveligt talt!

SPROING

SPROIN
G

Vi må hellere 
forsvinde, onkel 

Anders!

Men virus-
bakterierne 

spærrer 
udgangen!

Så går vi 
herned!

Hvorfor flygter jeg altid 
med hjertet i halsen, når 

jeg arbejder for onkel 
Joakim?

Det er da første 
gang, du flygter i 
en andens hals!

Gisp! 
Enden er 

nær!

Ja, enden 
af spiserøret, 
mener du vel!

Det dernede er 
mavesyren!

Det er for 
syret for 

mig!

Vi må gå 
op igen!Gulp!

For 
sent!

Virus-
bakterierne 
kommer!

Vi kan 
vælge 

mellem pest 
og kolera!

Jeg kom lige i tanke om noget 
sjovt fra biologitimerne – mavesyren 

er så stærk, at den kan opløse et 
barberblad!

”Noget 
sjovt?”

10
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Gå om bag mig, 
unger! Jeg skal 

nok klare alle de 
ondsindede 

gopler!

Læg dig 
ned, onkel 
Anders!

BULDRE

TORDNE

Godt, at 
superbakterierne ikke 
kan standse, når de 

først får fart på!

De trillede 
helt ned i 

mavesyren!
Desværre røg spraydåsen 

samme vej!

Gnnnn!

Hvordan slipper 
vi forbi de andre 

bakterier?

Jeg har 
en idé!

Krads i overfladen og kravl 
baglæns ned gennem 

spiserøret!

Ned i mavesyren? Jeg 
vil gøre hvad som helst, 

bare ikke det!

Gør nu bare som 
Rip siger, onkel 
Anders! Han må 

have en plan!

Ja, at give 
Niels Spore 

halsbrand oven i 
influenzaen!

Unger, jeg 
tror, det er 

et passende 
tidspunkt at 
sige det på…

Jeg skulle have givet 
jer flere prygl!

Krads nu bare,
onkel Anders! Krads!

Mobil-info: Det koster 0 kr. + alm. trafiktakst at deltage i en sms-konkurrence. Du deltager i en sms-konkurrence, når du har sendt min. 1 sms. Du må maks. deltage 1 gang pr. konkurrence. Når du bestiller indhold til din mobil, 
skal den være sat op til WAP. Kontakt dit teleselskab angående WAP-opsætning. Hvis indholdet ikke kan leveres til din mobil, betaler du ingenting. Der er 14 dages fortrydelsesret på alle overtakserede tjenester, 

konkurrencer og mobilindhold. Læs mere på www.serieforlaget.dk/fr. Kundeservice: Hverdage 10-14.30. Tlf. +45 33 77 01 61 eller mail kundeservice@unwire.dk. Leverandør af mobile tjenester: 
UNWIRE, Masnedøgade 20, 3, 2100 København Ø, tlf. +45 33 93 14 34. Afsender af mobile tjenester: Egmont Serieforlaget A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K, Tlf. +45 70 20 50 36. CVR: 87292517
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Hov! Hvad 
sker der?

Ikke andet 
end at 
Niels 

skal…

… hoste!

HAAAAARK

Vi irriterede hans 
spiserør! Genialt 
fundet på, Rip!

Tak for de pæne 
ord, men nu skal 

vi være…

… klar til 
landing!

Aargh!

BONK
KRASJ

Hvor i kroppen er 
der træstammer?

For folk på vores 
størrelse er svaret: i 

næseborene!

Og der – Gulp! 
– er der også 

virusbakterier!
Skal jeg 

bare skrige i 
vilden sky?

Nej, du skal 
følge med os ind i 
næsehårsjunglen!

Sjovt nok har mine 
superheltedrømme aldrig 

handlet om at løbe gennem 
næsehår med virusbakterier 

i hælene!

PUST

12
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HAAAAARK

KRASJ

Vi har en anden 
idé, onkel 

Anders!

Tag din 
hjelm af!

Vi kortslutter lamperne 
for at lave gnister!

TJTJTJT PRRRT

Pust, så ilden 
brænder 
bedre!

Brændte 
næsehår – min 

yndlingslugt!

PUST PUST
PUST 
PUST

Sådan! En 
brændende 

portal!

Virusalarm! 
Virusalarm!

Jeg tror ikke, den 
smule ild vil forhindre 

bakterierne i at 
angribe os!

Forhåbentlig 
ikke!

Ved du ikke, at feber 
hjælper en med at blive 

rask, når man er syg?

Og at man 
renser vand ved 

at koge det?

Virusbakterier 
kan ikke klare høje 

temperaturer!PLOF PLOF

13
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Godt, de ikke har 
nogen hjerne!

PL
OF

PL
OF

PLO
F

SPLAT

Nu gør det 
ikke noget, at 
jeg kludrede 

i det med 
sprayen!

Jeg tror, vi har 
begrænset antallet af 

virusbakterier så meget, 
at Niels’ immunsystem 

kan klare resten!

Udenfor –

AAAAAH…

Milde molekyle! 
Feberen er så 
høj, at det 

ryger fra 
ham!

Jeg har på fornemmelsen, 
at det nys rummer 

nogen, jeg kender –
ud over snasket!AH-TJU!!!

Ganske 
rigtigt!

VÆKSTPISTOL 

(PATENT ANSØGT)

BZZZZZZZZZZ
Lykkedes det?

Det tror vi, 
men ikke 
helt som 
planlagt!

Har du det 
godt, onkel? 

Du ser sløj 
ud!

Snøft!

Næste 
dag –

Selvom Niels Spore ikke er 
blevet helt rask, er han udråbt 
til vinder, fordi Gåserøds løber 

blev syg i går aftes!

Som onkel 
Anders!

Han havde nok 
haft bedre af at 
drikke Von Ands 
Torskelevertran 
end at slås med 

den virus!

Og læg det flag fra 
dig! Du ødelægger 

forretningen!

Ja, onkel 
Joakim… 

Host!
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