
oversat af 
johnnie mcCoy



denne bog er TiLegneT nUvaerende og 

TidLigere anSaTTe HoS LUCaSFiLm ... 

med en SaerLig Tak TiL ForLagS-

aFdeLingen, der aLTid vaekker dYb 

reSPekT, deT FanTaSTiSke HoLd bag 

kLonkrigene, aLLe, der arbejder med 

aT Lave de nYe FiLm, og – SeLvFo/LgeLig 

– george LUCaS! STar WarS er en 

FanTaSTiSk HiSTorie, og jeg er beaereT 

over aT Have FaeT Lov TiL aT Tegne 

LidT krUSedULLer i marginen.





vi er HeLT kLar!

SkreveT aF TommY

Kenny og mig var sikre på, at vi ville komme til 

oprette en ny sagsmappe, når Dion kom tilbage til 

skolen.

 Vi vidste bare ikke, hvad den ville komme til at 

handle om.

 Alt, hvad der har med Dion at gøre, er dybt 

uforudsigeligt og mystisk.

 Ham og hans Origami-Yoda besad Kraften, og med 

den hjalp de en hel masse af os andre på skolen. 

ELLER GJORDE DE?

 Men så blev han og Origami-Yoda besejret af 

Darth Paper og Harvey. ELLER GJORDE DE?

 Men så blev han og Origami-Yoda besejret af 

Darth Paper og Harvey. ELLER GJORDE DE?

og med 

den hjalp de en hel masse af os andre på skolen. 

 Men så blev han og Origami-Yoda besejret af 
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 Og så blev han fl yttet over på den her besynderlige 

skole, hvor de hjernevasker børnene, og for at 

hjælpe os efterlod han os en Origami-Chewbacca. 

ELLER GJORDE HAN?

 Så blev han normal og droppede Origami-Yoda. 

ELLER GJORDE HAN? Altså … ja, det gjorde han faktisk, 

men det lykkedes os at redde ham og overtale ham 

til at komme tilbage til vores skole, efter at den 

periode, hvor han var bortvist, var overstået.

 Det er alle disse spørgsmål, der har fået mig 

til oprette alle de her sagsmapper. For – som 

sagt – alt, hvad der har med Dion at gøre, er dybt 

uforudsigeligt og mystisk. Men ved aldrig, hvad 

han kan fi nde på, og når man en sjælden gang imellem 

tror, man ved det, så viser det sig altid, at det 

gjorde man så alligevel ikke.

 Derfor besluttede jeg mig, i det sekund han 

trådte ind ad skolens hoveddør, for at oprette 

denne sagsmappe. Jeg glædede mig allerede til at 

se, hvad han nu ville fi nde på  …

 Og så blev han fl yttet over på den her besynderlige 

se, hvad han nu ville fi nde på  …

MCQUARRIE KOMMUNESKOLE



Det var den 6. januar, den første dag efter 

juleferien.

 Og vi fandt hurtigt ud af, at der var sket 

forandringer på skolen.

 Og da vi så, hvor begejstret inspektør 

Rabbski var for forandringerne, vidste vi, at 

de umuligt kunne være til det bedre. Og da vi 

så de plakater, der hang på alle væggene – ”Er 

du klar til sjov med Sjov Læring?!!!” – vidste 

vi, at de var til det meget værre!

dion vender TiLbage

SkreveT aF TommY

vi, at de var til det meget værre!
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 Så alle gik bare og ventede spændt på 

fællessamlingen, hvor Rabbski endelig ville 

fortælle os, hvad det der Sjov Læring handlede 

om.

 Men det, vi var mest spændt på, var, at 

Dion-ridderen vendte tilbage. Han havde været 

bortvist fra skolen hele efteråret, men han 

havde lovet, at han ville komme tilbage efter 

jul.

 Men … ville han have Origami-Yoda med sig? 

Eller ville han mon vente et par dage med at 

tage ham med? Ville han blive glad for at se os 

igen? Ville han sige: ”Hej, alle sammen! Tak, 

fordi i frelste mig fra at blive hjernevasket?” 

Eller ville han bare sig: ”Lilla” og ligesom se 

lige forbi os, som han indimellem gør?

 Uanset hvad han gjorde, var jeg indstillet 

på at beskrive det og arkivere dokumenterne i 

sagsmappen. Og Kenny var klar til at levere 

tegninger (og Harvey var selvfølgelig klar til 

at brokke sig over det ).

 Da Sara sagde, at Dion ikke havde været med 

 Så alle gik bare og ventede spændt på 

 Da Sara sagde, at Dion ikke havde været med 

jul.

 Men … ville han have Origami-Yoda med sig? 

Eller ville han mon vente et par dage med at 

lige forbi os, som han indimellem gør?

KLAR KLAR KLAR!

lige forbi os, som han indimellem gør?

tage ham med? Ville han blive glad for at se os 

igen? Ville han sige: ”Hej, alle sammen! Tak, 

fordi i frelste mig fra at blive hjernevasket?” 

Eller ville han bare sig: ”Lilla” og ligesom se Eller ville han bare sig: ”Lilla” og ligesom se 
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skolebussen om morgenen, blev jeg bekymret for, 

om han havde skiftet mening. Eller om hans mor 

havde skiftet mening for ham.

 Men så kom Mike løbende ind på biblioteket og 

sagde, at han lige havde set Dion og hans mor 

gå ind på kontoret. Det gav meget god mening. 

De skulle sikkert udfylde nogle papirer eller 

sådan noget.

 Og inspektør Rabbski ville sikkert også 

gerne lige holde en lille tale for Dion om, 

at han ikke måtte ”indvirke forstyrrende på 

læringsmiljøet”.

 ”Hva’ så?” sagde jeg til Mike. ”Talte du med 

ham eller hvad?”

 ”Nej, jeg nåede det ikke. De stod lige uden 

for døren ind til kontoret. Hans mor  satte 

sig på knæ foran ham, kiggede ham ind i øjnene 

og sagde: ’Er du nu SIKKER på, at det er det 

her, du vil, skat?’ og så nikkede han, og hun 

krammede ham, og jeg gik bare videre og lod som 

ingenting. Men gæt, hvad han havde på.”

 ”Hvad? Hvad havde han på?”
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ingenting. Men gæt, hvad han havde på.”

 ”Hvad? Hvad havde han på?”

DIONS 
MOR
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 ”Sin gamle T-shirt fra Burger World!”

 Det var et godt tegn.

 ”Og sin kappe.”

 Det var så et mindre godt tegn.

AF 
MÆRKET 
JUST 

FEMALE

DION-MODEARTIKLER:

GRATIS T-SHIRT FRA 
BURGER WORLD

VÅD EFTER AT 
VÆRE DYPPET 
I TOILETTET

SMÆKBUKSER
MEGA-ME

NU

KUN 5 K
R. 

EKSTRA!

KAPPEGAMLE SOKKER
(MULIGVIS 

PIGESOKKER)



Tommy, denne gang skriver jeg det i en e-mail. Jeg 

har total dårlig samvittighed over, at jeg lod mig 

overtale af Harvey til at sladre om Dion, så han 

blev smidt ud af skolen. Men det ved du selvfølgelig 

alt om.

 Men jeg har tænkt meget over, hvordan jeg skulle 

få sagt undskyld, og ventet på at få en chance for at 

tale med ham. Og så stod han pludselig der foran mig!

 Alle os, der havde haft time med fru Bauer  

fulgtes ad ned til fællessalen for at høre mere om 

det der Sjov Læring (som for øvrigt ikke er spor 

sjovt!). Da vi gik forbi Rabbskis kontor, kom Dion 

pludselig ud og sluttede sig til os … og gik lige 

ved siden af mig! 

Tommy, denne gang skriver jeg det i en e-mail. Jeg 

den Fo/rSTe, der 
TaLTe med dion

Skrevet af jen

pludselig ud og sluttede sig til os … og gik lige 

ved siden af mig! 

FRU BAUER
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 Det første, jeg lagde mærke til, var selvfølgelig, 

at han igen havde sin kappe på.  

 ”Åh, Dion! Jeg er så glad for, at du er kommet 

tilbage!” sagde jeg. ”Jeg er bare så ked af det, 

der skete sidste år. Jeg …”

 Men han afbrød mig bare!

 Altså Dion plejer jo at sige de der whluu-whluu-

lyde og mumle, så man ikke kan forstå, hvad han 

siger. Men det gjorde han overhovedet ikke nu. 

Snarere det modsatte!

 ”Det er sødt af dig at sige det, Jen, men det var 

ikke din skyld,” sagde han. ”Men lad os ikke tale 

om det nu. Vi må koncentrere os om det, vi får at 

vide til fællessamlingen, og omhyggeligt planlægge 

vores angreb.”

 Jeg gik lige i panik et kort øjeblik, da han 

sagde ordet ’angreb’. Skulle han nu til at sige 

uhyggelige ting igen? Ville jeg blive nødt til at 

sladre om ham igen? På hans første dag?

 ”Øh, Dion, hørte jeg dig lige sige ’angreb’? Hvad 

er det, du vil angribe? Forhåbentlig ikke Harvey.”

 ”Nej, vi får brug for Harvey. Og også for dig, 

Jen. Ja, faktisk for alle eleverne på skolen.”

 ”Alle på skolen? Men hvem er det så, vi skal … 

øh … angribe?”

 Altså Dion plejer jo at sige de der whluu-whluu-

lyde og mumle, så man ikke kan forstå, hvad han 

 ”Det er sødt af dig at sige det, Jen, men det var 

ikke din skyld,” sagde han. ”Men lad os ikke tale 

om det nu. Vi må koncentrere os om det, vi får at 

 ”Øh, Dion, hørte jeg dig lige sige ’angreb’? Hvad 

er det, du vil angribe? Forhåbentlig ikke Harvey.”

 ”Nej, vi får brug for Harvey. Og også for dig, 

Jen. Ja, faktisk for alle eleverne på skolen.”

 ”Alle på skolen? Men hvem er det så, vi skal … 
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 ”Sjov Læring! Det må stoppes!” sagde han og stirrede 

ud i luften. ”Vi må analysere Rabbskis tale nøje for 

at fi nde ud af, hvad vores modstanders svageste punkt 

er. Det sidste ord er ikke sagt i den her sag.”

 ”SHHH!” sagde fru Bauer. Ikke så meget snak.

Se nu bare at rubbe fødderne.”

 Og så var vi fremme ved fællessalen, og jeg nåede 

ikke at tale mere med ham. Til sidst vil jeg bare 

sige, at Dion lyttede meget koncentreret til alt, 

hvad Rabbski sagde, og han fi strede næsten slet ikke 

rundt, mens hun talte!

Ja, jeg må jo indrømme, at jeg faktisk er glad for, at 
Dion er kommet tilbage. I andre er frygtelig kedelige. Så 
velkommen tilbage, Dion!
 Men kappen, den kunne jeg nok godt have undværet.
 Han havde den kappe på næsten hver dag, da han gik 
i femte. Jeg håber ikke, han igen insisterer på, at vi skal 
kalde ham kaptajn Dion!

Min kommentar: Hvis kappen er nødvendig for, at han kan koncentrere 
sig om at bekæmpe Sjov Læring, så er det helt fi nt med mig, for Sjov 
Læring er … Det er … nå ja, jeg kan lige så godt lade Rabbski forklare 
det med egne ord …
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Min kommentar: Hvis kappen er nødvendig for, at han kan koncentrere 
sig om at bekæmpe Sjov Læring, så er det helt fi nt med mig, for Sjov 
Læring er … Det er … nå ja, jeg kan lige så godt lade Rabbski forklare 
det med egne ord …

 Og så var vi fremme ved fællessalen, og jeg nåede 

Harveys kommentar:

er. Det sidste ord er ikke sagt i den her sag.”

 ”SHHH!” sagde fru Bauer. Ikke så meget snak.

Se nu bare at rubbe fødderne.”

 Og så var vi fremme ved fællessalen, og jeg nåede  Og så var vi fremme ved fællessalen, og jeg nåede 



”Jeg har løftet hånden, og når jeg løfter den, 

holder I alle sammen mund og kigger herop! Det 

burde I efterhånden vide … Harvey! Harvey! I 

skal TIE STILLE. Okay?

 Godt.

 Nå … øh, hvor er den nu? Nå, ja …

 For nylig havde jeg den mest deprimerende 

oplevelse i hele min karriere. Jeg var nødt til 

at tage det banner ned, der altid har hængt i 

forhallen som bevis på, at vi her på skolen har 

bestået de nationale prøver.

rabbSkiS TaLe i 
FaeLLeSSaLen

aF FrU LoUgene rabbSki

(oPTageT Pa kennYS oPTagerTingeST)

holder I alle sammen mund og kigger herop! Det 

burde I efterhånden vide … Harvey! Harvey! I 

skal TIE STILLE. Okay?

 Godt.

 Nå … øh, hvor er den nu? Nå, ja …
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 Otte år i træk har McQuarrie Kommuneskoles 

gennemsnit ved de nationale prøver levet op til 

minimumskravet.

 Sidste år lykkedes det ikke. Vi havde faktisk 

det laveste gennemsnit i hele kommunen. Og 

derfor var jeg nødt til at tage banneret ned.

 Men jeg ved jo, at I er de BEDSTE i hele 

kommunen, ikke? Ikke?

 Så lad os bevise det!

 Vi må alle arbejde sammen om at få det gennem-

snit op igen!

 I år skal det op, hvor det hører hjemme, så 

banneret kan komme op, hvor det hører hjemme!

 Men det vil kræve hårdt arbejde, og ja, det 

vil også kræve ofre.

 Som nogle af jer måske allerede ved, bliver 

der ingen valgfag i år. Jeg har altid været stolt 

af alle de fi ne ting, I har lavet i de valgfrie 

timer – billeder, skulpturer, orkester- og 

kormusik, raketter, pizzabagels og nøgleringe 

af læder. Og vi håber, at I kan fi nde tid til 

alle disse aktiviteter uden for skoletiden … om 

onsdagen og hver anden tirsdag.

 Otte år i træk har McQuarrie Kommuneskoles 

gennemsnit ved de nationale prøver levet op til 

minimumskravet.

 Sidste år lykkedes det ikke. Vi havde faktisk 

det laveste gennemsnit i hele kommunen. Og 

derfor var jeg nødt til at tage banneret ned.

 Men jeg ved jo, at I er de BEDSTE i hele 

kommunen, ikke? Ikke?

 Så lad os bevise det!
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onsdagen og hver anden tirsdag.

GLAD 
VIKING

TRIST 
VIKING

PIZZA
 BAGEL
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 Og jeg ved, at I – ligesom jeg – vil blive 

kede af, at vi ikke kan tage på vores årlige 

udfl ugt til hovedstaden. Men  …

 Hånden er oppe! Hånden er oppe! I skal ikke 

snakke nu! Tak !

 Jeg ved godt, at I er skuffede. Det er jeg 

som sagt også selv. MEN jeg satser på, at hver 

klasse kan tage på en miniekskursion på et 

tidspunkt. Muligvis til Bakkemuseet. 

 Hånden er oppe! I skal holde mund! De, der 

kun kan fi nde ud af at brokke sig, kan få lov 

til at lave ekstramatematik i klasserne, mens 

de andre tager til Bakkemuseet!

 Okay, øh … Nå, men sagen er altså, at vi er 

nødt til at koncentrere os om KERNE-fagene: 

sprog og matematik og historie og kemi og fysik. 

Det er de fag, som vi her på skolen synes, er de 

vigtigste … Og det er også dem, vi bliver målt 

på i de nationale tests. De er grundstenene i 

jeres uddannelse. 

 Vi SKAL koncentrere os om disse fag, hvis det 

tidspunkt. Muligvis til Bakkemuseet. 

 Hånden er oppe! I skal holde mund! De, der 

kun kan fi nde ud af at brokke sig, kan få lov 

til at lave ekstramatematik i klasserne, mens 
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som sagt også selv. MEN jeg satser på, at hver 

klasse kan tage på en miniekskursion på et 

 Hånden er oppe! I skal holde mund! De, der 

ÆGTE
LÆDER

SU
PE
RM

AR
KE

D

KOKASSER OVERALTBAKKEMUSEET
KO

RABBSKIS 
STILLE-TEGN
(DEN TAVSE 
VIKING)



13

skal lykkes os at hæve gennemsnittet og få det 

banner op at hænge igen!

 Og det er det, kommunen har hyret Sjov Læring 

A/S til at hjælpe os med. De har udviklet et 

effektivt undervisningsprogram til lige netop 

det formål.

 I stedet for at gå til valgfag om eftermiddagen 

skal I nu arbejde med Sjov Læring-materialet og 

forberede jer på den næste omgang nationale 

prøver.


