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Jeg hedder Mac      Gyver. 12 år og 
opfinder. Jeg laver alt muligt ud af næsten ingenting. 
Gaffatape, vatpinde og snot. Jeg bor i Mokane. Mokane 
er ikke en stor by. Den er heller ikke lille. Men den er 
stor nok til at have to biografer, seks skoler, tre aviser 
og i hvert fald otte skumle huse. Og så sker der ting 
og sager i Mokane, som ingen kender til.
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”Der er ingen, der gider bombe Mokane,” råber Jay 
i den anden ende af røret. ”Du har ringet 100 gange de 
sidste to uger. Drop det nu, dreng.”

”Men jeg er sikker,” svarer jeg bestemt. ”Nogen vil 
springe noget i luften.”

”For pokker, dreng,” siger Jay. ”Der er ingen grund 
til at bombe noget som helst her. Mokane er en lille by 
uden betydning. Desuden kan jeg ikke gøre noget, når 
det eneste du ved er, at nogen vil bombe noget.” 
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Det er Jay Bombay, jeg lige har snakket i telefon 
med. Han arbejder på byens største avis og skriver 
om forbrydelser og den slags. Jeg har fundet hans 
nummer ved at bruge min signal-snapper. Det er 
en dims, jeg selv har lavet af en gammel mobil og 
en endnu ældre radio. Den kan fange signaler fra 
mobiler, så jeg kan se, hvad andre mennesker skriver 
til hinanden og høre, hvad de taler om. Dog kan den 
ikke række mere end 100 meter. Men det er nok. Jeg 
har brugt den til at opsnappe beviser. SMS’er, hvor 
der står ”Bomben er klar til det store brag” og ”han 
er der i aften, så bomben skal være klar”. Kan det 
blive mere tydeligt? Men Jay Bombay er træt af mig. 
Det kan jeg mærke. Det er noget skidt, for han er 
den eneste, der kan hjælpe mig. Der foregår nemlig 
mange sære ting i Mokane. Jeg skal bare bevise det. 

Jeg læser aviserne. Så jeg ved, hvad der sker i 
byen. Her den anden dag læste jeg om Brad Hoho. 
Han er en rig mand fra New York. Jeg så hans 
billede i avisen. Brad Hoho er i Mokane, for at se sin 
bror blive dømt. I morges skulle broderen, Eddy, så 
for retten. De siger, at Eddy har slået en mand ihjel.  




