
April 1959. Brevard County i Florida, USA.

På Cape Canaveral har US Air Force anlagt en 
specialiseret base, hvor man på det seneste har sat 

voldsomt ind på rumforskningsområdet.

Da USSR’s første Sputnik-satellit 
den 4. oktober 1957 blev bragt i 

kredsløb af en R-7 Semjorka-raket 
fra Bajkonur-kosmodromen...

... markerede det indledningen på Sovjetunionens og USA’s rumkapløb.

I starten får kapløbet ikke den store opmærksomhed. Det ændrer 
sig, da hunden Laika den 3. november 1957 bliver det første 
levende væsen i kredsløb i rummet om bord på Sputnik 2...

...og da Jurij Aleksejevitj Gagarin 
den 12. april 1961 på Vostok 1* bliver 

det første menneske i rummet.

Sideløbende med andre mere 
eller mindre vellykkede initiativer 

videreføres Mercury-programmet, 
som har til formål at sende et 

bemandet fartøj i kredsløb om jorden...

Landingsfartøjet 
styrtede ned ved 
Dry Tortugas i 
Florida Keys.

...men de to rivaliserende landes motiv til rumkapløbet er reelt, at de 
vil kolonisere månen, så den i nær (eller måske lidt fjernere) fremtid 
kan tjene som brohoved til rummet og dermed sikre sejrherren det 

absolutte herredømme over jorden og dens naboplaneter.

Bumper-raketten 
blev første gang 

affyret fra platform 
3 den 24. juli 1950. 
Nu forventer vi...

...at turen til 
månen og retur i 
gennemsnit varer 

seks dage...

Ja, 
professor 
Robbins?

* Se ”Fuglemennesket”.
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Efter krigen lykkedes det os jo at få fat 
i plantegningerne til de fartøjer...

... tyskerne 
havde lavet, som 
kunne forlade 
atmosfæren.

Men de var kun 
tænkt som masse-
ødelæggelses våben, 

husker De nok...

... og som senere udviklede sig til de V2-
missiler, der blev sendt mod England.

Hvis tyskernes bestræbelser ikke var blevet standset, 
ville deres A9-missil med en trykkraft på 180 tons 
og en rækkevidde på 5.000 kilometer have kunnet 

ramme vores land, hvis det blev affyret fra Europa...

...som professor von 
Braun bekræftede.

Ja, mine herrer, en raket 
med lodret affyring, der 
kan transportere en pilot 
645 kilometer på kun

17 minutter.

”Et fartøj, der 
kan gå i kredsløb 
over atmosfæren 

og lande på 
jorden igen”, 

som han sagde.

Det fik os til at indse, at vi ligesom 
russerne lå langt bagefter tyskerne 

inden for ballistiske missiler.

Hvilket førte til, at Chuck Yeager den 14. oktober 1947 
blev det første menneske, der fløj hurtigere end 

lydens hastighed i flyet Bell X-1, som blev drevet af en 
raketmotor med en trykkraft på 27 kilonewton...

...produceret af ”Bell 
Aircraft Corporation”...

Længe inden Boeing iværksatte sit projekt 
”X-20 Dyna-Soar”, gennemførte man i 

1951 projektet ”Bell Bomi” - et raketdrevet 
kredsløbsfartøj sammenkoblet med en 
løfteraket - som dog efter luftvåbenets 

vurdering var for bekosteligt.

Som A4-missilet med en trykkraft 
på 25 tons, der først blev affyret 
i 1942 fra forskningsstationen i 

Peenemünde...
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Alt sammen med 
rådgivning fra general 

Dornberger, en af 
de tidligere ledere af 

Peenemünde-stationen.

Ja, til stor ærgrelse 
for russerne, som 
også ville have 
fat i ham.

Professor Messner, som 
flygtede til Frankrig, 

igangsatte en...

Kom 
ind.

Ah! Kaptajn Drake.
Er der noget nyt?

Ja, professor 
Bowman. Vi har 
opklaret, hvem 
muldvarpen er.

Så hurtigt? 
Hvordan 
dog?!

Vi satte en fælde, som han 
sprang i med begge ben, uden 
tvivl fordi hans bagmænd er 
ivrige efter mere nøjagtige 

oplysninger.

Nå, men når 
bare vi får dem 
frem i lyset.

Da han var alene i det kontor, han deler 
med ingeniørerne Baxter og Wolff...

... tilranede han sig forskerteamets seneste 
beregninger og plantegninger.

Hvor er han så? De 
har vel pågrebet ham?

Næ, det har 
vi nu ikke...

Hvorfor ikke? Så længe han er her på basen, 
ville der være vidner, uanset 

hvordan vi greb ind...

... den ene mere sladdervorn end 
den anden, ja. De har ret. Det 
kunne få alvorlige følger...

Men hvor er 
han så nu?

Hvis mine beregninger 
holder stik, har han forladt 
kontoret nu og har hentet 
sin bil fra P-pladsen ved 

bygning 9. Så er han 
formodentlig på vej forbi 

vagten.

Kaptajn Drake har helt ret...

Stop!

TOK TOK
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De er da ny. 
Må jeg se 
skiltet?

Jeg er ingeniør...Jack 
Skellington fra forsknings- 
og udviklingsafdelingen.

Jeg har feber, så 
jeg tager hjem. 
Jeg kan vist ikke 
tåle klimaet...

Hvis det kan trøste Dem, er 
De ikke den eneste, der har 
problemer med fugten og 

varmen her.

Alt i orden, Slim...
Hæv bommen.

Nu skal jeg 
være der...

Så åbnes udkørslen fra luftvåbenets 
rumforskningsbase...

God bedring.

... og Jack Skellington, som ikke er ingeniør, men 
faktisk spion, træder på gassen...

Pyh! Det gik!
Jeg slap ud...

... og styrer sin Pontiac V8 Bolero Red 
i retning af hovedvej 520. Når det går op for dem, hvad der 

er sket, er jeg borte med blæsten.

Hvad?! Lod de 
ham slippe væk 
med de rigtige 

papirer?!

De er udmærket klar 
over, at hvis papirerne 

havde været fup, 
havde han ikke bidt på 

krogen... Øjeblik...

Jeg tillod mig at 
få mine samtaler 
stillet om til Deres 

telefon.

Ja, det er John 
Drake. Hvad 
sker der så?

Alt går som 
planlagt, hr. 
kaptajn...

Han er på hovedvej 520...
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... på vej mod Merritt Island.

Vi holder udkig ved 
Cocoa Beach. Vi skal 
nok få øje på ham.

Det må man sige! Den bil 
skiller sig virkelig ud... 
Man skulle  næsten tro, 

det var med vilje...

Hallo... Hallo... 
Her er Fox 1... 
Kan I se ham, 
Fox 2? Hallo!

Her er Fox 2...
Det kan ikke vare 

længe, Fox 1.

Fejebladet, som skal sinke 
ham, kører netop forbi nu. Så 
snart han passerer, kører vi.

Et øjeblik efter...

Der er han! 
GO!

Jamen så kør dog! 
Hvordan er det dog, han 
ligger og smøler nu?  

Før kørte han godt til...
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Den enorme Peterbilt-lastvogn er som en tiger 
sprunget frem fra sit skjul bag reklameskiltet og 

kaster sig nu over sit bytte, Jack Skellington...

... hvis Pontiac er blevet holdt tilbage af 
ladvognen foran, og som slet ikke når at reagere.

Lastbilen tørner med voldsom kraft ind i den mindre bil...

... og slynger den i 
Indian River.

Sådan. Missionen 
fuldført. Vi 

kontrollerer, om 
han kom ud...

... men efter det
drøn skulle det undre 

mig meget.

Fase 1 
gennemført.

Modtaget, Fox 1. 
Fase 1 gennemført.

Hvad skal det sige? Hvad betyder 
”Fase 1 

gennemført”?

At det er tid at 
iværksætte fase 2, 

ikke andet...

Tre dage senere i Paris...

Jeg kører!
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