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G TH S

Da Danny får fingre i en dragt, 
der kan gå igennem vægge, 
gøre ham usynlig og flyve, 
bliver han til superhelten 

Siri bliver angrebet af giftslanger og 
går i koma. Da hun seks måneder 
senere vågner, vokser der slanger 
ud af hendes hovedbund, og hun 
bliver til superhelten

DE UNGE HELTe

MEDUSA ER EN DEL AF
SUPERHELTEGRUPPEN
DE UNGE HELTE. 
Læs mere om heltene her:



På en skoleudflugt til 
Kronborg Slot finder Simon en 
hemmelighed, der giver ham 
store kræfter, som gør ham til 
superhelten SKJOLD. 

En mystisk ulykke giver pigen 
Malou eksplosive kræfter og 
gør hende til superhelten

Efter at være blevet bortført af 
rumvæsener får Joakim evnen til at 
se folks dødsdag og ændre den. 
Han bliver til superhelten 

BLITZ



Mit liv blev ændret totalt efter en ulykke i zoo. Min søster, 

Lia, og jeg faldt ned til en masse giftslanger og gik begge 

i koma. Doktor Raken fik tilladelse af min bror, Xander, 

til at give os en forsøgsbehandling, der kunne vække 

os fra komaen. Det gjorde den, men den havde også en 

anden virkning. Doktor Raken eksperimenterede med os. 

Hans ”behandling” gjorde os begge til en hybrid: halvt 

menneske, halvt slange.  

 Lia har slangetænder. Mit hår består af levende slanger. 

De reagerer på mine følelser, og da jeg lærte at styre 

dem, blev jeg til superhelten Medusa. Men jeg opdagede 

Doktor Rakens forbrydelser for sent. Han ville gøre 

os til våben. Han skød en chip ind i nakken på mig og 

styrede mit sind med den. Sådan fik han mig til at dræbe 

statsministeren. 

 Doktor Raken var i ledtog med organisationen PYRE. 

Men med hjælp fra de andre superhelte, GHOST, 

Nordlys og Skjold, fik jeg frigjort mig fra Doktor Rakens 

kontrol. Sammen fik vi stoppet PYRE. Vi lækkede alle 

organisationens filer til offentligheden. Blandt de filer var 

doktor Rakens patientjournaler. Også min og Lias. Med 

ét var Medusas identitet afsløret, og jeg blev fængslet 

for mordet på statsministeren. GHOST hjalp mig med at 

flygte fra fængslet. Og nu er jeg på jagt efter en kur.





PÅ FLUGT

Der hænger plakater med mit ansigt overalt. Jeg trækker 

hætten længere ned over øjnene. Jeg har været på flugt, 

siden GHOST hjalp mig ud af fængslet.

 Jeg er gået fra at være superhelt til at være morder og 

er nu en undveget straffefange. Jeg har stadig svært ved at 

forstå, hvordan det hele kunne gå så galt. Vreden dirrer i 

mig. Doktor Raken. Det var hans chip, der gjorde mig til 

morder. Og det var hans vidneudsagn, der ødelagde min 

retssag.

 Vi troede, vi havde fældet PYRE, men selvom de 

sidder bag tremmer nu, kan de stadig trække i trådene.

 Jeg har opgivet at få folk til at forstå sandheden. Nu 

er der kun en vej frem: at finde doktor Morgan. GHOST 

siger, at Morgan kan lave en kur, der kan gøre mig normal 

igen.

 Uden mit slangehår vil jeg ikke længere være nødt til at 
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flygte. Jeg kan få en ny identitet. Ingen behøver at vide, at 

jeg engang var Medusa.

 Jeg har fået et tip om, at doktor Morgan holder til i 

nogle gamle nedlagte hospitalsbygninger i Randrum. Så 

der er jeg på vej hen nu.

 Min søster, Lia, og min ven Kenneth leder også efter 

ham. Så jeg håber, jeg møder dem. Jeg har ikke set Lia, 

efter jeg røg i fængsel. 

 Vi vidste, at jeg ville blive anholdt, og sendte Lia 

væk, for at hun ikke også skulle blive fanget. Det sidste, 

jeg hørte, var, at hun og Kenneth endnu ikke havde 

fundet doktor Morgan. Hvis jeg finder dem, kan vi lede 

sammen.

 Mine tanker bliver afbrudt af et højt skrig.

 ”Hjælp!” Det er en kvinde, der råber. ”Hjælp mig!”

 Jeg standser op, selvom jeg burde løbe videre. Det kan 

blive farligt for mig, hvis nogen ser mig. Men jeg kan 

ikke ignorere et råb om hjælp.

 Jeg vender mig om. Kvinden skriger ikke længere. 

Men jeg kan høre en svag klynken. Og jeg ved, at jeg må 

skynde mig.

 Find hende, siger jeg til slangerne. De rækker tungerne 

ud. De kan fornemme varme og hjerteslag. Men det er 

svært for dem at orientere sig herinde i byen. Her er for 
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mange mennesker. Selv om natten. Men så opfanger de 

det! Et hjerte, der hamrer i panik.

 Jeg løber, alt hvad jeg kan. Slangerne fører mig ind i 

en gyde. Der er dunkelt i den, men jeg får øje på dem. En 

mand har tvunget en kvinde op mod muren. Han presser 

en stor kniv mod hendes hals.

 ”Slip hende!” råber jeg.



FORBRYDERE

Det giver et sæt i manden. Han vender sig om og trækker 

kvinden ind til sig. Han knuger den store kniv i den ene 

hånd og holder kvinden for munden med den anden.

 ”Skrid med dig, tøs!” råber han. ”Ellers bliver du den 

næste.”

 Jeg ignorerer ham og fortsætter frem mod ham.

 ”Jeg sagde: Slip hende!” gentager jeg.

 ”Hvem fanden tror du …” Manden når ikke at sige 

mere, før jeg har slået hætten tilbage og slangerne rejser 

sig.

 ”Hv-hvad fand…” stammer han måbende. ”Det var dig, 

der dræbte statsministeren …”

 ”Ja,” siger jeg. ”Og jeg dræber dig, hvis ikke du smider 

kniven og slipper kvinden nu.”

 Mine slanger hvæser og strækker sig mod ham.

 Han stikker ud efter mig med kniven, men slangerne 
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er hurtigere end ham. De snor sig rundt om hans arm. 

Kvinden vrider sig i hans greb.

 ”Ved du, hvordan det er at dø af et slangebid?” spørger 

jeg og holder hans blik fast. ”Det bløder fra ens øjne og 

mund, ens blod begynder at klumpe sig sammen, man får 

svært ved at trække vejret … Skal jeg blive ved?”

 Jeg kan se sved pible frem på hans pande. Så slipper 

han kniven. Den rammer klirrende jorden.

 ”Og så kvinden …” siger jeg.

 Han slipper hende. Der er spor af tårer på hendes 

kinder.

 ”Tak,” siger hun med rystende stemme.

 Så løber hun ud af gyden.

 Jeg ser på manden. En af mine slanger er stadig viklet 

om hans arm. Jeg burde ringe til politiet og lade dem 

tage sig af ham. Men hvis politiet kommer, tager de også 

mig med tilbage til fængslet. I deres øjne er vi begge 

forbrydere.

 I stedet får jeg slangerne til at strække sig hen til hans 

ansigt.

 ”Hvis du nogensinde gør sådan noget igen, finder jeg 

dig,” siger jeg. ”Og så dræber jeg dig.”

 Slangerne løsner deres greb om hans arm.

 ”Og skrid så med dig.”
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