
Spionen från ISRO 

BOOOM. Kungen Af Halstablett kraschlandar med raketen med en smäll på en strand på 

Hawaii. 

-Ånejjjjjjjjjjjjjj, hur ska jag nu ta mig hem till min familj, säger han. 

Kungen Af Halstablett är från Indien och anledningen till att han kallas just Kungen Af 

Halstablett är för att han hade väldigt ont i halsen en dag och då proppade han i sig 3507 

stycken halstabletter*. Men han heter egentligen Vijay. Och anledningen till att han 

överhuvud taget var i raketen var för att han skulle spionera på NASA åt Indian Space 

Research Organisation när hittade han ett spår av halstabletter som ledde rakt in i en av 

deras obemannade raketer, och som man hör på namnet kan han inte motstå halstabletter, 

ingen märkte att han gick på så nedräkningen startade som vanligt. 10 9 8 7... och så åkte 

den och nu är han här på Hawaii och undrar hur han ska ta sig hem. 

-Men vad är det som ligger där, frågar han sig själv och tittar på ett luftgevär. 

Han tar upp det och inspekterar det noga. Han konstaterar att det är användbart och testar 

det. 

-Vilket drag det var i det, säger han förvånat. 

Han går runt och kollar efter en båt som inte ser ut att vara ägd av någon. Efter tio minuters 

letande hittar han en roddbåt som inte ser ut att ägas av någon men den ser ändå ut att 

vara i bra skick. I båten ligger en åra, en kompass och en karta över Indien. Han funderar på 

vad han mer behöver ha med sig och konstaterar att han behöver mat, vatten, halstabletter 

och en turbomotor till båten för annars kommer det ta flera år att ta sig till Indien, men hur 

han ska få tag i den har han ingen aning om. Han behöver också massor av indisk 

turbobensin till motorn. Anledningen till att det just behöver vara indisk turbobensin är för 

att om köper en liter av den så räcker den lika länge som hundra liter med vanlig bensin. 

Men receptet är superhemligt att de enda som vet om det är han och några få personer på 

Indian Space Research Organisation. Det som blir svårt är att hitta det för ingen får sälja det 

inte ens ISRO** själva. Men han vet receptet. Man behöver fyra deciliter vanlig bensin, en 

deciliter salt, tjugofem milliliter olja, tjugofem milliliter honung, femtio milliliter ättika, två 

deciliter vatten och tre deciliter Coca cola, då har man en liter indisk superbensin. Nu 

behöver han bara hitta något sätt att tjäna pengar på så han kan köpa alla ingredienser till 

superbensinen och de andra sakerna. Vijay letar i alla soptunnor som han hittar och till slut 

hittar han en grej som han känner igen, en turbomotor, precis en sådan som han behövde 

och ett femcents mynt. När man hör ordet turbomotor kanske man tänker på en jättestor 

grej som måste fraktas med långtradare men den här är inte större än tio gånger tjugo 

centimeter. Varför någon har slängt en supermotor i en soptunna på Hawaii har han ingen 

aning om men det kan vara för att det är kamouflerad och ser ut som en stor konservburk 

som det står ISROTE som står för Indian Space Research Organisation Turbo Engine. 

-Hur har den hamnat här? frågar han sig förvånat. 



Det finns bara fyra stycken sådana i världen och en av dem är försvunnen och det är nog den 

han har hittat. Den ser ut att var i bra skick så han tar med sig den. Nu ska han handla de 

andra sakerna. Han tar upp femcents myntet och ser på den. 

-Dig går inte att handla mycket för, säger han sorgset. 

Han går tillbaka till båten med tunga steg och sätter sig i den. Han försöker komma på något 

men det står helt still i hjärnan. Så kommer han på det. Det kanske finns en telefonkiosk 

någonstans så han kan ringa ISRO och be om pengar så han kan köpa sakerna. Han börjar 

leta efter en och mycket riktigt så finns det en och det kostar fem cent per samtal. Han 

stoppar i femcents myntet och slår in 0091–9191815 som leder till ISROs kundservice. "Hej, 

du har kommit till ISROs kundservice" svarar en röst som Vijay inte känner igen. 

-Kan du koppla mig till ISROs chef, frågar han. 

-Vad gäller det, frågar rösten. 

-Det gäller spionerandet på NASA, svarar han. 

-Okej, säger rösten. 

Det sprakar till och chefen på ISRO svarar. 

-Hej, det är Kevin, säger en mörk röst. 

Som tur är så känner Vijay Kevin väldigt väl för de var kompisar redan innan de började 

jobba på ISRO. Vijay berättar vad som har hänt, att han har hittat turbomotorn och att han 

behöver pengar för att ta sig hem till Indien. Kevin frågar om han har med sig sitt bankkort 

och det har han. Han säger till Vijay att han ska swischa 100,00 kr så han kan komma hem. 

-Vänta fem minuter så kommer pengarna vara på ditt bankkonto, säger Kevin. 

-Okej, svarar Vijay. 

Efter fem minuter så går han till mataffären och handlar mat, vatten och en del av 

ingredienserna till turbobensinen. Sedan går han till en bensinmack och handlar bensin och 

olja. Nu är han redo att ta sig hem till Indien. Han går tillbaka till båten, monterar fast 

turbomotorn, blandar till den indiska turbobensinen och häller i det i motorn. 

-Äntligen har jag alla saker, säger Vijay belåten. 

När han var inne bensinmacken köpte han också ett stort visir, en skruvmejsel och några 

skruvar. Han behöver visiret till att skydda sig mot vattnet så att han inte blir helt 

genomblöt. Turbomotorn gör så att båten eller vad den nu sitter på går i ljudets hastighet. 

-Undrar om roddbåten kommer hålla, frågar Vijay sig själv. 

-Vi får hoppas det, svarar han sig själv. 

Han startar turbomotorn och ställer den i friläge. Han räknar till tre. 1 2 3! Han stänger av 

friläget men inget händer. Han bankar på den en gång och då drar den iväg snabbare än 

Usain Bolt. 



-Jag kan nog ha hällt i lite förmycket turbobensin, säger Vijay fundersamt. 

Medans han sitter och knaprar på sina halstabletter räknar han tiden. När en minut har gått 

är han redan framme vid Nya Zealand och efter ännu en minut ser han hamnen hemma i 

Indien. 

-Det gick mycket fortare än vad jag hade tänkt mig, säger han till sig själv förvånat. 

Han kliver i land och tar med sig turbomotorn, turbobensinen, de överblivna halstabletterna 

och går mot stan tills att han hittar en taxi. Han hoppar in i taxin och ber taxichauffören att 

köra honom till ISROs rymdcenter. När han kommer fram går han in och söker upp Kevin. 

-Det var inte så svårt att hitta dig, säger Vijay till Kevin. 

För som vanligt sitter han och dricker kaffe på sitt kontor. 

-Välkommen tillbaka, säger Kevin. 

Tack, svarar Vijay. 

Han berättar allt han varit med om och att han har hittat den försvunna turbomotorn. 

-Den låg i en soptunna på Hawaii, säger Vijay. 

De pratar en liten stund till innan Vijay säger att han måste hem och sova för att han är så 

trött. De bestämmer att de kan prata om det som hänt imorgon 

-Hejdå, vi syns imorgon, säger Vijay. 

-Hejdå, ha det bra, säger Kevin. 

-Detsamma, svarar Vijay. 

Han går ut och betalar en taxichaufför som kör honom hem. 

SLUT!!!!!!!!     

 

*Gör inte det för då kan man dö. 

**ISRO=Indian Space Research Organisation. 

 

 


