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De unge helte GHOST,
Skjold, Nordlys og
Medusa
har slået sig sammen om at bekæmpe de
onde kræfter, der truer dem og verden!
Hvis du ikke allerede kender heltene, kan du
læse de spændende forhistorier i bøgerne
om dem.

Danny har fået sin far frikendt og sat
en stopper for superskurken Staal.
Det viser sig, at Staal ikke arbejdede
alene, men var en del af PYRE.

GH ST

Medusa er blevet forrådt af doktor
Raken og bliver nu via en chip
i nakken kontrolleret af ham og
forbryderorganistationen PYRE.

MEDUSA

Skjold er kommet på sporet af
PYRE og vil nu samle heltene
for at tage kampen op.

SKJ LD

N RDLYS
Nordlys har lært at kontrollere
sine evner og er blevet
Grønlands superhelt.

En gade brænder
(GHOST FORTÆLLER)

”Hvor er du, GHOST?” råber tossen. Han svinger med sin
flammekaster, så flammerne står ud til alle sider. Gamle
aviser og skraldespande brænder om kap med de mange
valgplakater, der hænger overalt i byen.
Jeg kender ham, for jeg har kæmpet mod ham før.
Den skaldede fyr med den store glæde ved ild. Han var
Hyænens medhjælper, og han hader mig. Måske fordi han
mener, at det ar, der pryder hans ansigt, er mit værk.
Jeg bliver synlig og lader flammerne slå gennem mig.
Det føles varmt, men de kan ikke røre mig.
Min dragt giver mig evnen til at være usynlig og flyve
og til at gå gennem ting, mure, træer, alt. Selv ild.
”Hvis jeg var dig, ville jeg bare give op,” siger jeg og
går tættere på. ”Husk, hvad der skete sidst.”
Hans blik bliver hårdt. Jeg har ramt et ømt punkt.
Han vender sig mod en bil. Jeg følger hans blik.
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I bilen sidder en mor og to små børn. Han har bundet dem.
”Det gør du ikke,” udbryder jeg.
Han sigter på bilen med sit våben. Jeg løber hen mod
bilen og kaster mig mod forruden.
Jeg glider gennem den og svøber min kappe om
familien. Ilden rammer bilen, men moren og børnene er
reddet.
Den skaldede har brugt al flammekasterens kraft på
skuddet. Jeg sparker bildøren op og får familien ud af den
brændende bil.
”Tak,” siger de og holder fast i mig.
”Det var så lidt,” siger jeg og ser hen mod ildtossen, der
stikker af.
Så hører jeg sirener. Politiet. ”Tal med politiet. De
tjekker, om I er okay.”
Så vender jeg mig igen mod ildtossen og løber
efter ham, så hurtigt jeg kan. Han er på vej op ad en
brandtrappe. Jeg letter fra jorden og svæver op mod ham.
Han når op på taget før mig.
Jeg hører et klonk deroppefra, og sekundet efter er jeg
der.
En stor, muskuløs blond fyr i en rød og hvid T-shirt står
med et kækt smil og vinker. For hans fødder ligger fyren
med flammekasteren. Bevidstløs.
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”Hej, GHOST, godt at møde dig!” siger den blonde fyr.
”Hvem fanden er du?” udbryder jeg.
Han rækker en hånd frem mod mig. Jeg viger lidt
tilbage, og han skærer genert ansigt.
”Mit navn er Skjold. Jeg har brug for din hjælp.”

