
Biffer vågnede. Et øjeblik vidste han ikke rigtig, 

hvor han var. Jo, nu kunne han se det. Han var i Elses 

gæsteværelse. Han strakte sig. Hans hånd strejfede 

Bøffers kind. Bøffer satte sig op. De så på hinanden.

 ”Du ser frisk ud igen,” sagde Biffer. ”Jeg er glad 

for, at bedøvelsen er holdt op med at virke.”

 ”Yip, yip.”

 Blodhunden Bob sprang op på Biffers dyne og 

slikkede ham i ansigtet.

 ”Ja, du er også frisk,” grinede Biffer. ”Men hvor 

er Sofie?”

 De hørte en stemme nedenunder. Det var Else.
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 ”Biffer!” kaldte hun. ”Biffer, åh, Biffer. Der er 

sket noget frygteligt!”

 Biffer sprang ud af sengen og løb ned ad trappen. 

Han fandt Else i stuen. Hun stod helt stille og så ud, 

som om hun havde set et spøgelse.

 ”D-de stjal Sofie,” stammede hun.

 ”Hvad?”

 ”Vi … vi var på vej tilbage fra bageren med 

morgenbrød til os alle sammen,” sagde Else. ”Det 

var Sofies idé at vi skulle købe noget lækkert til 

morgenmad. Det skulle være en overraskelse. Åh 

Gud, jeg kan næsten ikke fortælle resten.”

 Biffer hjalp Else ned at sidde. Hun sundede sig 

lidt og fortalte videre.

 ”Vi gik bare helt fredeligt ned ad gaden. Pludselig 

kom en bil med sorte vinduer kørende. Den 

bremsede, og to mænd med solbriller på sprang ud. 

De greb Sofie og tvang hende ind bag i bilen. Så 

forsvandt de igen i fuld fart.

 ”Det er Henry Herberts folk,” sagde Biffer. ”Vi 

må redde hende!”

 ”Men hvad vil du gøre? Du er bare én dreng, og 

slottet er fuldt af vagter. De snupper dig med det 

samme, hvis du prøver at snige dig ind.”

 ”Jeg kender en hemmelig vej.”
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egon oPFinder ”Det er stadig for farligt,” mente Else. ”Du kan 

ikke gøre det alene.”

 ”Jeg tager Bøffer og Bob med mig. Bøffer er 

stærkere end ti af Henry Herberts vagter. Og jeg  

kan ikke svigte Sofie.”

 ”Før du gør det, skal vi ud på en lille tur,” sagde 

Else. ”Der er en, du skal møde. En, der kan hjælpe 

dig.” ”Det her er ingeniør Egon Krankhardt,” sagde Else. 

De stod alle sammen på havegangen, der løb op til 

Egons villa.

 ”Hej,” sagde Biffer. ”Jeg hedder Biffer.”

 ”Goddag,” sagde manden. Han gav Biffer hånden. 

Han var høj og havde fint, hvidt hår. Hans hud var 

bleg og hans ansigt langt og smalt. ”Du kan stole 

på Egon,” sagde Else til Biffer. ”Bare fortæl ham 

det hele.”

 De gik indenfor og satte sig rundt om Egons 

spisebord. I løbet af den næste halve time fortalte 

Biffer alt, hvad der var sket.
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 ”Så nu er Sofie altså fanget oppe på slottet igen,” 

sagde han til sidst. ”Men Else siger, at du kan 

hjælpe mig.”

 Egon kløede sig på hagen.

 ”Har Else fortalt dig, at jeg er opfinder?” sagde 

Egon.

 ”Opfinder?”

 ”Netop. Nu er jeg pensioneret. Men for mange 

år siden arbejdede jeg for en fabrik, der hed 

Tekno. Vi lavede modelbiler og den slags. Vi 

lavede også nogle byggesæt. Lad os gå ind på mit 

arbejdsværelse.”

 De gik ind i det mest rodede lokale, Biffer nogen 

sinde havde set. Alle vegne var der elektroniske 

himstregimser.

 Biffer genkendte lidt her og der, men tingene var 

sat underligt sammen. En dims lignede halvt en 

støvsuger og halvt en elektrisk ovn. Der var en radio 

med indbygget røremaskine. Et musikinstrument 

hang på væggen og lignede en mellemting mellem 

en violin og en guitar. Tragten fra en gammel 

grammofon stak ud af siden på det.

 ”Velkommen til min hule,” sagde Egon.
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