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‘Luister eens,’ zei Mickey Mouse terwijl hij de
avondkrant las, ‘”Belangrijke wedstrijd! 50.000
gulden voor degene die naar de maan vliegt en
terug!”’
‘Oh, Mickey,’ riep Minnie uit, ‘stel je eens voor hoe
gevaarlijk dat is!’
‘Bedenk je eens hoe GEWELDIG dat zou zijn,
bedoel je,’ riep Mickey. ‘Ik hoop dat Donald en ik ons
ruimteschip op tijd afkrijgen!’
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Mickey en Donald haastten zich naar hun
ruimteschip. Ze waren al bezig met de bouw ervan,
in een oude loods aan de rand van de stad.
‘Tegen niemand iets zeggen, Donald. Met geen
woord,’ waarschuwde Mickey. ‘Er zullen heel wat
mensen proberen om die prijs te winnen.’
Donald beloofde zijn mond te houden. Maar de
volgende dag kwam hij Goofy tegen.
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‘Kom je naar mijn verjaardagsfeestje volgende
week?’ vroeg Goofy aan Donald.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde Donald zelfvoldaan,
‘ik denk dat ik dan onderweg ben naar de maan.’
Hij had de stoer uitziende kerel een eindje verderop
niet in de gaten. Boris Boef had alles gehoord. Hij
volgde Donald naar de loods en zag het ruimteschip
waar Mickey en Donald aan werkten.
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Ze werkten heel hard. Dag en nacht. Ze controleerden de instrumenten, de uitrusting voor de lancering
en de voorraden. En toen was alles klaar.
‘Morgen is de grote dag,’ zei Mickey. ‘We moeten
goed slapen vannacht!’
Ze deden de deur op slot en gingen naar huis.
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Zodra ze uit het zicht waren verdwenen, ging Boris
Boef aan het werk. In een seconde had hij het slot
opengebroken en de deuren geopend. En even later
duwde hij het waardevolle ruimteschip naar buiten,
waar een grote vrachtwagen stond te wachten.
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