
Viskelæret og kampen 
mot leksene



          Vi er i en galakse mange lysår unna. Anita 
den snille heksen hadde en assistent som het 
Sophie. Sophie har en egenskap som gjør at hun 
kan gjøre seg usynlig. Thomas har en  kraft som 
kan kontrollere lekser slik at de flyr etter folk. 
Når de kommer i hendene på folk og folka ikke 
gjør leksene riktig eller lar være å gjøre dem, så 
får de papirkutt overalt. Noen dør på grunn av 
alt for mange papirkutt. Når folka gjør leksene 
riktige så eksploderer leksene. Derfor har verden 
et superheltlag kalt the Heroiks.
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Julie kan kontrollere vinden mens Alma kan løfte 
alle fjellene på planeten.  Anita den snille heksen 
hadde en assistent som het Sophie, men med et 
uhell drakk hun en eliksir som gjorde henne 
usynlig når hun ville, og som gjorde henne ond! 
Nå er hun assistenten til Thomas, som er den 
store skurken i historien. 

I dette superheltlaget finner vi Jarl Oscar som er 
sjefen og han kan kontrollere dyr. Madde Padde 
er også med i Heroiks og hun kan teleportere. 
Badeanda kan fly. Nathaniel kan løpe raskere 
enn lyden. Ella kan skyte lasere ut av øynene 
hennes.
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En dag skulle alle sammen til Heroiks 
hovedkvarter. De var kalt inn fordi de hadde 
funnet en ny fiende som plutselig hadde 
kommet ut av en eksploderende vulkan. Det 
kom en haug med nye lekser i stedet for lava. De 
hadde aldri sett en så kraftig og mektig fiende 
før. Leksene kom overalt slik at alle ble fortvilet. I 
hovedkvarteret trodde de at det bare var en 
tomannsjobb, men de skjønte snart at det var 
en jobb for hele teamet.

Anita ser ut som en vanlig heks uten grønn hud, 
uten vorter, uten lang nese og uten rar hatt, men 
med svart jakke. Dette handler ikke om heksen 
Anita. Nei dette handler om hvordan the Heroiks 
bekjempet Thomas. Denne historien heter 
Viskelæret.

Teamet som heter Heroiks ble ledet av Jarl 
Oscar. Han er superflink til å lage strategier for å 
bekjempe fiender. 
Jarl Oscar sa at nå må alle ut og kjempe mot 
Thomas. Thomas kunne kontrollere flere lekser 
på en gang, og det sjokkerte Heroiks. De trodde 
han bare kunne kontrollere en lekse på en gang. 
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Jarl Oscar sitt magiske våpen er slik at det kan 
bringe frem dyr som kan angripe og følge hans 
ordrer. Til og med døde dyr kunne Jarl Oscar 
kontrollere! Han ga ordre til alle typer dyr om at 
de skulle angripe Thomas, men dyrene fikk også 
lekser. Dyrene skjønte ikke hva som stod, så de 
lot være å gjøre leksene. De fikk papirkutt på 
grunn av dette, og alle dyrene døde av for 
mange papirkutt. Heroiks så at alle dyrene døde, 
og da skjønte de hva de måtte gjøre. De måtte 
dra til en annen planet for å hente et 
supervåpen, kalt viskelæret. Heroiks beskyttet 
planeten som viskelæret var på før, men så 
skjønte de at planeten kunne overleve uten dem. 
Det var da de dro til den planeten de er på nå.

Før

Eter
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Da de kom frem sa Jarl Oscar: “Hvor er alle 
sammen? Og hvorfor er det så kaldt her?” De så 
en gigantisk ball som hadde mye blått på seg og 
litt grønt. Mesteparten var beigt. Nathaniel 
svarte: “Oi, jeg tror vi er på feil planet.” Han 
pekte på denne ballen som for det meste var 
beigt og noe svart og litt hvitt. Han sa: “Jeg tror vi 
må dra til den planeten.” Anita svarte: “Greit, 
men hvis det er feil så drar vi tilbake til vår 
planet og kjemper mot Thomas.”

De måtte dra til en planet kalt Jorden. Problemet 
var at denne planeten var flere lysår unna. Men 
så kom de på at Nathaniel var superrask så han 
frøs tiden mens han selv bygde en rakett på et 
millisekund. Det er så fort at du ikke klarer å se 
han engang! Raketten var så stor at alle fikk 
plass i den, og den var så rask at den kom frem 
til Jorda på 1 minutt.
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Når Heroiks nesten hadde fått leksene i hendene 
kom Sophie med et bakholdsangrep siden hun 
var usynlig. Siden leksene var på papir kunne 
hun ikke kaste de og det ga Thomas nok tid til å 
lage en kjempegigantisk leksedrage. Denne 
dragen sprutet ikke ild, men den sprutet mange 
tusenvis av lekser. Dette holdt på å ta knekken 
på Heroiks.

Men tro det eller ei det var riktig å der fant de 
viskelæret. Heltene våre dro tilbake til planeten 
sin Galla for å kjempe mot Thomas med det 
mest ustoppelige våpnene i hele galaksen. De 
møtte Thomas i byen hvor det ikke var noen 
andre. Alle var døde. Byen var helt øde. Dette 
var den mest fantastiske og jevneste kampen 
noensinne. Thomas holder på å få leksene i 
hendene på heltene våre. Siden det ikke fantes 
noe skole så kunne ikke noen av de matte, 
samfunnsfag eller noen andre fag.
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The end? 

De måtte komme seg bort! De så ikke at Thomas 
akkurat greide å unnslippe det sorte hullet. Det 
var Sophie som hjalp Thomas. Å gjett hva 
Thomas og Sophie tapte og så levde alle lykkelig 
alle sine dager. Eller gjorde de det?

Alma greide akkurat å kaste viskelæret i munnen 
på dragen rett før han sprutet ut et ladet skudd 
med lekser. Ella skjøt laserstråler fra øynene sine 
samtidig, slik at dragen døde. Thomas hadde 
satt all sin makt og krefter i dragen. Når dragen 
døde så mistet Thomas makten og ble en 
normal person som var ond.  Anita satte fyr på 
alle leksene og Julie sa til vinden at den skulle ta 
med alt at aske og Thomas og kaste det i et sort 
hull. Badeanna og Maddepadde passet på slik at 
alt av asken og Thomas skulle bli med i det sorte 
hullet, men de kom litt for nærme og holdt på å 
bli sugd inn selv.
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