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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 deres 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.
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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.
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N RDLYS
Nordlys er blevet Grønlands
superhelt.

Flugt
(SKJOLD FORTÆLLER)

GHOST er død. Det er det eneste, jeg tænker på, mens
jeg prøver at finde ud af, hvordan vi kommer væk.
Vi er stadig i storcenteret, hvor vi kæmpede mod
Medusa, der blev kontrolleret af PYRE gennem en chip.
Nyhedshelikopterne flyver uden for vinduet, og vi kan
høre politiet og militæret nærme sig.
”Simon, er du der?” kratter Emines stemme i min
øresnegl.
”Senere,” siger jeg dæmpet. ”Jeg må væk herfra.”
”Der kommer politi og militær fra alle sider,” siger
Nordlys og flyver ned til os. Så ser hun på Medusa. ”Kan
du komme væk hurtigt?”
Medusa ryster på hovedet. Hun er stadig rystet over, at
det var hende, der dræbte GHOST. Men det var jo PYRE,
der kontrollerede hende.
”Jeg kan hjælpe dig,” siger jeg og griber fat i hende.
Så ser jeg på Nordlys. ”Mød os ved Nordhavn Station.”
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Hun nikker og flyver op.
Slangerne blafrer i vinden, mens jeg hopper. De kan
ikke lide at blive løftet op. Det rører mig ikke. Min hud er
som et panser.

Jeg er ved Nordhavn Station i fire spring. Jeg går ind i
en gyde og tager mit kraftbælte af. Straks svinder Skjolds
muskuløse krop ind, og jeg ligner mig selv igen. Medusa
ser bare på mig. ”Du er …”
Jeg nikker. ”Jeg hedder Simon.”
”Siri,” siger hun. Hendes stemme knækker.
”Kan du skjule dem der?” spørger jeg og peger på
hendes hår.
Hun ryster på hovedet.
Jeg kigger mig omkring. Så vidt jeg husker, står der en
tøjcontainer i nærheden, Jeg har brugt den før, når jeg har
skullet klæde hurtigt om.
”Vent her,” siger jeg til Medusa.
Så lister jeg ud af gyden og hen til et supermarked. Bag
det står den store tøjcontainer.
”Emine, hvad gør jeg nu?” spørger jeg ind i min
øresnegl.
”Mine bedsteforældre har et sommerhus,” siger hun.
”Jeg sender en rute til dig over mobilen. Der kan I gemme
jer. Så mødes vi der.”
”Tak,” siger jeg til hende. Så sikrer jeg mig, at ingen ser
mig, gør mig stor igen og slår hul i containeren. Jeg finder
hurtigt noget tøj og løber tilbage til Medusa.
”Det er, hvad jeg lige har kunnet finde,” siger jeg og
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rækker det til hende. Jeg tager selv en alt for stor sweater
på.
Over os bliver himlen lysere. Nordlys er her om lidt.
Jeg roder tøjet igennem og vælger noget til Nordlys. Så
ser jeg på Medusa, der har taget en hættetrøje på.
”Kom, vi skal mødes med Nordlys.”
Hun venter på os ved trappen op til togene. Hun er bare
Malou, men har stadig sin uniform på.
Jeg kaster en kjole hen til hende. ”Her.”
Hun ser tvivlende på mig.
”Vi har ikke tid til at gå op i tøj,” siger jeg. ”Jeg har et
sommerhus, vi kan gemme os i.”
Hun trækker kjolen over hovedet. ”Jeg har ikke
rejsekort.”
”Vi kan alle tre køre på mit.”
Så går vi op på perronen. Nyheden kører på
infoskærmene: Vi er alle sammen eftersøgt efter angrebet
på storcentret. Det var ikke sådan her, det skulle gå.

