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

GH ST

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

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 af komaen. Det gjorde den, men den havde også en
anden virkning. Doktor Raken eksperimenterede med
os. Hans ”behandling” gjorde os begge til hybrider: 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.

E T FAR VE L
”Pas på dig selv.” Jeg giver min søster, Lia, et kram. Det
er aften, og vi står ved den zoologiske have, hvor det hele
begyndte. Den er stadig et stort krater efter ulykken, som
slet ikke var en ulykke, men første led i PYREs plan om
at lave dyrehybrider.
Bag os står Kenneth.
”Jeg skal nok passe godt på hende,” siger han. Kenneth
er også en af doktor Rakens patienter. En dyrehybrid
ligesom os. Han kan skifte udseende ligesom en
kamæleon.
”Jeg kan altså godt passe på mig selv,” siger Lia med
et lille smil, så man kan se de små slangetænder i hendes
overmund.
”Selvfølgelig kan du det,” siger jeg og gengælder
hendes smil.
”Jeg håber, I finder en kur,” siger Xander.
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”Det skal vi,” siger Lia.
Lia og Kenneth skal ud at lede efter doktor Morgan.
GHOST har fortalt os, at han måske har en kur, der kan
gøre os til mennesker igen. Og kun mennesker.
Lia ser igen på mig. ”Du burde tage med os,” siger hun
og knuger min hånd. ”Det er farligt for dig at være her.”
”Jeg ved det godt,” siger jeg og slår blikket ned. ”Men
hvis jeg flygter, ser det ud, som om jeg er skyldig.”
Vi hører en politisirene i det fjerne.
”Vi må afsted,” siger Kenneth og sætter sig ind i bilen.
Lia kaster sin taske ind på bagsædet og sætter sig ind.
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Så gasser Kenneth op, og de kører. Jeg følger bilen med
øjnene, indtil den er en lille prik i horisonten.
Xander synker en klump.
”Og så er det politistationen i morgen?” spørger han.
Jeg nikker. Vi har aftalt, at det er bedst, at jeg melder
mig selv. Så vil de forhåbentlig være mere indstillede
på at lytte. Selvom vi lækkede PYREs filer, og de har
foretaget flere anholdelser, er der desværre også begyndt
at komme tvivlere. Folk, der ikke tror på, at de lækkede
PYRE-filer er ægte. Og PYRE selv gør alt for at fremstå
uskyldige.

E N T R USSEL

M O D S A MFU NDET
Samme nat bliver jeg vækket af en høj banken på døren.
”Hvad sker der?” mumler jeg.
Xander er allerede stået op. Han går ud og åbner døren.
Knap har han åbnet døren, før jeg kan høre tramp og larm.
”Er Medusa her?” bliver der spurgt.
Jeg får en hård klump i maven. Jeg har ventet for
længe. Nu er de kommet efter mig. Jeg står ud af sengen
og går ind i stuen.
”Jeg er her,” siger jeg.
Stuen er fuld af betjente. De har trukket pistolerne og
retter dem mod mig.
Jeg stikker hænderne i vejret. ”Jeg følger med
frivilligt,” siger jeg.
To betjente nærmer sig. De griber fat i mine arme og
tvinger mig ned på gulvet.
”Nej, lad være …” siger jeg, men de lytter ikke.
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Jeg mærker bare et knæ i ryggen presse mig ned.
”Rolig nu, hun overgiver sig frivilligt,” siger Xander og
går hen mod mig, men de skubber ham væk.
”Du holder bare afstand!” siger en betjent vredt.
Det sitrer i min krop. Jeg vidste, at jeg ville blive
anholdt, men at de er så voldsomme, chokerer mig. De
vrider mine arme om på ryggen og lukker håndjernene.
”Ikke så stramt,” beder jeg, men de svarer ikke. Så
hiver de mig op at stå.
”Hvor fører I hende hen?” spørger Xander.
”Til stationen,” siger de.
”Men hun er mindreårig,” siger Xander.
”Hun er en trussel mod samfundet,” siger de bare. Så
skubber de mig ud ad døren. Frygten står malet i Xanders
ansigt.
”Vent!” råber jeg. ”Lad mig i det mindste sige farvel.”
Men de trækker bare videre med mig. Så rammer
vreden mig. Som et indre vulkanudbrud blusser den
op. De lytter ikke. De behandler mig, som om jeg er et
monster! Min vrede får slangerne til at reagere. De løfter
deres hoveder og hvæser højt.
Den ene betjent trækker sig væk.
”Bedøv hende!” råber en anden betjent. De fumler med
en sprøjte. Jeg vrider mig, men kan ikke komme fri af
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deres greb. Ikke uden at lade slangerne bide dem. Og jeg
vil ikke skade nogen, selvom jeg er vred.
Så mærker jeg det svage prik, da nålen trænger gennem
huden.
”Xander!” hvisker jeg. Jeg når ikke at sige mere, før
bedøvelsen ruller ind over mig. Rummet sejler for mit
blik.
Så bliver alt sort.

