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2 . GÅDENS MESTER



GAME MASTER

For et år siden åbnede spil-skurken 
Wizard en portal mellem vores verden og 
computerspillenes. 
	 Gennem	portalen	fik	Wizard	adgang	til	
vores verden. Nu kan monstre fra alle slags 
spil angribe os. Portalen gør dem ægte. 
Wizard styrer dem.
 Jeg har altid været god til at spille 
computerspil. Jeg er ekspert i at banke 
slutbosser. Derfor rekrutterede Task Force 
Q mig. De har samlet verdens bedste 
spillere. Vi har besejret monstre i spillene  
– nu skal vi gøre det i vores verden.
Mit navn er Sajid, og jeg skal redde verden 
fra Wizard.
 Jeg er en Game Master.



SAJID
Superspiller og ekspert i at banke slutbosser. 



KARA
Den bedste 
skytte. Hun kan 
ramme alt på 
lang afstand. 

ELION
Leder af Task Force Q. 



WIZARD
Ond skurk fra spillet  
Battle World. 

ONKAR
Wizards general og 
Sajids ærkefjende! 



WIZARD SLÅR TIL!

”Du får mig aldrig, Game Master!” råber 
Wizard og retter sin stav mod mig. Et 
skarpt lys skyder ud af den, og jeg når kun 
lige at undvige. ”Og du får aldrig ægget!”
 Han holder et æg op. Det er grønt og har 
skæl.
 Jeg retter mit gevær mod ham og skyder. 
Et magisk skjold danner sig omkring ham. 
Jeg har aldrig før været så tæt på at stoppe 
ham.



11

 Vi skal bare have ham lokket i fælden. 
Det er derfor, jeg skyder på ham. Han 
bruger sit skjold hver gang. Men han 
begynder også at vige tilbage. Og bag ham 
står Kara.
 Da han står det rette sted, falder et stort 
net ned over ham.
 ”Tror du virkelig, det kan holde mig?” 
råber han. Så forsvinder han i en sky af 
røg.
 ”Nej!” råber jeg. ”Han flygter!”
 Jeg smider mit gevær fra mig. Kara 
går hen til nettet, som skulle have fanget 
Wizard.
 Der, hvor Wizard før stod, ligger nu kun 
ægget. I det mindste fik han ikke det, han 
kom efter.


