Brødrene_And
Ungerne har startet en
“AndeTubeForBørn”-kanal
og har det sjovt med
at streame, når de spiller
på internettet –

Godaften, venner! I aften
har Brødrene_And tænkt sig
at gennemføre endnu en bane
af spillet ”Start, parat, byg!”

Det er spillet, hvor man har
30 minutter til at gøre et ubeboeligt
sted klar til indflytning!

Alle vores otte følgere
er online i chatten!
Fantastisk!

Robert4sej foreslår, at vi
bygger en vejrmaskine, som
kan kontrollere vejret! Det er
en god idé, Robert4sej! Men
som du nok ved …

Først skal
vi sørge for læ til
vores karakter!

… så mister man point,
hvis man bruger teknologi
tidligt i runden! Så til at
starte med bygger
vi en vindmølle!

Milkshake10 skriver,
at vi er de bedste gamere
i byen! Tusind tak! Det
betyder meget for os!
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Okay, venner! Vi har syv minutter
tilbage til at gøre stengrunden frugtbar,
plante en have, bygge en butik og
beskytte øen mod hajer!
Det klarer
vi!

Hold øjnene på
skærmen, folkens!
Nu går det løs!

KLIK

!

KLIK

!
KLIK

!

HejHaj27 skriver:
“Hvor vildt! Tror I,
at de når det???”

Tre
minutter
tilbage!

MilleDenBedste
skriver:
“Brødrene_ And
klarer den altid!”

50
Og to minutter og
–
sekunder senere

Vi gjorde det!

Endnu sejr for Brødrene_And!
Okay, venner! Det er tid til at logge ud!
Hvad er det
der i chatten?

I VANDT!

Det er et link til den
årlige ”Klar, parat, byg!”konkurrence! Første runde
starter i morgen!
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Jeg kan godt
huske, at vi så det
sidste år! Deltagerne
var vildt seje!

Ja, men vi er altså
også ret seje! Og
vinderen får en helt ny
computer! Lad os
melde os til!
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Jeg er
i gang!

e
Og så næst
aften –

Så den her
computerspilkonkurrence starter
i aften?

Og vi har tænkt os
at være en af dem!

Vores følgere er med i chatten!
HejHaj27 skriver: ”Jeg hepper på
Brødrene_And – så længe de ikke
bare spiser popcorn!” Haha!

inutter
Og 27 m
–
senere

Sejr!

Ja! Og de fire bedste grupper
går videre til finalen!

r
Og så starte
runde ét –

Wauv! Vi starter
på en forladt station
ude i rummet! Sejt!

Okay! Lad os vise dem,
hvad vi kan!

Hørte jeg noget
om at vinde? Har I
brug for flere popcorn
til at fejre sejren?

I VANDT

Ja! Vi vandt
første runde! Anden
runde starter om
ti minutter!

Har du spørgsmål til Anders And & Co., kontakt kundeservice på tlf. 70 20 31 00
(åbningstider: alle dage 9-15) eller på kontakt@mitblad.dk
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Og så starter
runde to –

Orv! Vi har fået 50 nye følgere
i de sidste tyve minutter!
Det er, fordi vi vandt
første runde! Folk synes,
vi er seje!

Hvad?!?
Hvad står der?

enere

Lidt s

”Brødrene_And er små
taber-babyer! Tryk like,
hvis du er enig!”

Du har ret! Hør her! ”De ællinger
har stil! De vinder da det hele!” Og her
er en kommentar fra en, der hedder
KiwiSteen7! Der står ... åh …

Hvorfor ville
nogen skrive det?
Vi er da ikke
babyer!

Bare ignorer det!
Det værste, man kan
gøre, er at starte
en diskussion!

–
Vi vandt også runde 2!
Vi er i finalen!

Betyder det, at der er
65 mennesker, der synes,
vi er tabere?

Ikke for at lægge
en dæmper på den gode
stemning, men beskeden
fra KiwiSteen7 har
fået 65 likes …

Hm! Det
ved jeg
ikke …

I VANDT!

Men hvorfor?
Vi har da ikke gjort
noget galt? Har vi?
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Nej! Og prøv lige at
læse resten af chatten!
Der er masser af positive kommentarer!

Ja, du har ret!
Vi burde fokusere
på dem!

Det er rigtigt! En dum
internet-hater kan ikke
stjæle vores sejr!

Ønsker du at få verdens sjoveste ugeblad i postkassen hver søndag? Så bestil et abonnement på
Anders And & Co. på www.mitblad.dk, kontakt@mitblad.dk eller tlf. 70 20 31 00 (åbningstider: alle dage 9-15
- husk at opgive navn og adresse. Du kan vælge abonnement med eller uden ugens lille legetøj.

n
Næste morge
i skolen –

Okay, så finalen er
i morgen! Skal vi streame
en øvevideo senere i dag?

Ja! Og få afprøvet nogle
nye strategier!

Er det bare mig, eller kigger
de alle sammen på os?
Nej, det er ikke
bare dig …

Vi må hellere tjekke
skolens chatside!

Det her
er den mest
populære post
i dag …

BRØD

RENE

Ha! Ha! I må da
indrømme, at det
er lidt sjovt!

KiwiSteen7 igen!
Fra en anonym profil,
selvfølgelig!

Sig det igen,
og jeg skal vise dig
noget ”sjovt”!

Hm! Jeg synes
altså, at jeg har hørt
det navn før!

_AND

Hvem har
postet det?

Okay! Slap
dog af!

Senere den
dag –
Nej, folk er gået
videre til den næste
sjov post …

I det mindste var der ingen,
der nævnte baby-tingen
efter frokost!
Bare jeg vidste,
hvorfor ”KiwiSteen7” virker
så bekendt!

Vil du i kontakt med Anders And & Co.s 352.000 ugentlige læsere*,
så ring til annonceafdelingen på tlf. 70 25 75 10 eller mail annonce@egmont.dk
*Anders And & Co.s læsere iflg. Index DK/ TNS Gallup samt Børne Index DK/ TNS Gallup.
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Glem det! Se lige her!
Vi har fået 3244 nye
følgere!

Snart –

Wauv! Vi er
berømte!

Når vi har fået
genstartet elektriciteten,
så har vi tænkt os at ...
Hm! KiwiSteen7
er lige logget
på chatten …

Hele chatten handler om,
at folk synes, vi er babyer …

Jeg er træt af det! Måske skulle vi bare
trække os fra konkurrencen!
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Hej, gamers!
Brødrene_And
er tilbage med
en øverunde!

Og velkommen
til vores nye følgere!
Smid en kommentar
i chatten! Vi læser
dem alle sammen!

KiwiSteen7 siger:
”Babytrillingerne prøver
at spille spil igen!”
TalTilHånden4 siger:
”Ha! Ha! Det er sjovt,
KiwiSteen7! De ligner
totalt babyer!”

Det er jo ikke
sjovt! Lad os
stoppe!

Synes I, jeg ligner
en baby? Måske ville
en sej hat få mig til
at se ældre ud!

Jeg ved nu
ikke! Hør lige
det her!

”To af deltagerne
i den store Klar, parat,
byg!-konkurrence har
trukket sig, fordi de følte
sig mobbet på nettet!”

Det her er større
end os, brødre!
Vi bliver nødt til
at gøre noget!

Nogle af de
andre deltagere
er også blevet
drillet!

ter
Og så kontak de to
up
Rip, Rap & R re –
andre deltage

Andre hoppede med på den, og det
gjorde mig ked af det! Jeg talte med
min mor om det, og vi blev enige om,
at jeg skulle trække mig …

Ja, det er rigtigt! Jeg var
også en af finalisterne, men
så begyndte en profil ved
navn KiwiSteen7 at gøre grin
med mine katteører!

æste
Og den n
–
r
e
g
a
delt

Ja, jeg trak mig,
fordi en eller anden internethater lavede sjov
med mine briller …

Jeg ved godt,
jeg burde være
ligeglad, men det var jeg ikke,
så jeg gad ikke være med mere!

Kan du
huske profilens
navn?

Jep! KiwiSteen7!
Men profilen var selvfølgelig anonym!

Sidste års vinder
hed Coco Steen! Det lyder
da ret tæt på KiwiSteen!

Hende kan jeg
godt huske! Hun er en af
byens sejeste gamers!

Det er den samme
historie som vores!
Vi bliver altså nødt til
at finde KiwiSteen7!

Jeg tror, jeg ved
hvordan! Kan I huske,
at jeg sagde, KiwiSteen7
lød bekendt?

Og det er ikke det hele!
Coco er den fjerde person i dette års
finale! Vores sidste modstander!
Orv! Tror I, hun prøver
at skræmme modstanderne bort?

Hos Egmont gør vi os umage med at vælge spændende gaver, som følger med vores blade. Det er vigtigt for os,
at gaverne er sikre og overholder lovgivningen. Derfor tester vi vores produkter og godkender de fabrikker, der fremstiller dem,
ud fra kravene i Egmonts Code of Conduct. Vi stiller krav til respekt og beskyttelse af enkeltpersoners rettigheder, miljøhensyn,
og at arbejdet bliver udført ansvarligt. Du kan læse mere om Egmonts Code of Conduct på www.egmont.com/coc
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Måske!
Lad os finde
ud af det!

rt –

Sna

Ja! Hendes forældre ejer
den lokale tegneseriebutik!
Det stod i artiklen! Lad os
tale med dem!

Ved vi,
hvor hun bor?

De bor i lejligheden
over butikken! Lad os
håbe, de er hjemme!

Åh, det er
det sejeste sted
på jorden, det her!
BANK!
BANK!

Ja, men vi har
ikke tid! Vi skal
tale med Cocos
forældre!

Ja?
Øh ….
Øhm …

Okay! Først og fremmest,
så er jeg en stor fan! Dernæst
– indrøm det! Du er internetmobberen!

Du burde være et forbillede,
Coco! Det er simpelthen så plat
og tarveligt at drille andre
bag anonyme profiler!

Hvad?

Anders And er en del af Danmarks største mediekoncern, Egmont, som bl.a. står bag Story House Egmont,
der udgiver magasiner i 30 lande, Nordisk Film, Lindhardt og Ringhof og TV 2 i Norge. Egmont er en erhvervsdrivende fond,
der hvert år omsætter for godt 11 mia. kr. og støtter indsatser for børn og unge med godt 100 mio. kr.
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Du skal ikke
spille uskyldig!
Vi har gennemskuet
dit brugernavn!

Ja, og du mobbede også
de andre deltagere for at
få dem til at trække sig
fra konkurrencen!

Hør nu lige her! Jeg kunne ikke
drømme om at drille folk på nettet!
Aldrig nogensinde!
Hm! Er
et sandt?

Hvad i alverden
taler I om?

Men mobberens
profilnavn er KiwiSteen7!
Det lyder ret meget
som dit navn!

KiwiSteen7! Jeg kender
kun én person, der ville
kalde sig det!

??

Indrøm det! Du har mobbet
de andre deltagere online! Sådan
noget gør man ikke!

Kevin! Du er i så store
problemer!
Kevin?

Du er blevet afsløret af
Brødrene_And, Kevin! Du ved
dem, du har mobbet!

Kom med!

Undskyld!
Jeg ville ikke
gøre nogen kede
af det!

Hvordan
ved du det?

Snøft! Jeg ville
bare have dem
til at trække sig fra
konkurrencen, så du
kunne vinde igen!

Men hvorfor?
Du ved, jeg har det
fint med at tabe!
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Jeg tænkte bare, at hvis
du fik en ny computer, så
kunne jeg få din gamle!

Du bliver nødt til at skrive undskyld
til de andre deltagere, okay?

Jeg vil også spille spil,
men jeg må aldrig
være med!
Åh, Kevin! Jeg
forstår godt, hvad
du siger, men du
har taklet det helt
forkert!

Okay!

Og så kan du jo spille finalen med mig
i morgen! Så kan jeg også vise dig,
hvordan man opfører sig online!

I skal have tak for at tage sagen op,
venner! Hvis I kunne ringe til de to andre
deltagere, så har jeg et forslag …

Hurra!

Og så
næste dag –

Det var en god idé
at hænge ud sammen,
mens vi spiller finalen,
Coco!

Absolut!
Og må den bedste
gamer så vinde!

Tak for hjælpen
her til aften,
Anders!

En fornøjelse!
Jeg elsker jeres
butik! Har I nogen
tegneserier med
ænder?

T

SLU
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