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MIT NAVN ER DANNY.

Min far er i fængsel for et mord, han ikke har begået. 

Men jeg skal nok få ham frikendt. Jeg har en dragt, der 

kan gøre mig usynlig, og så længe den er min, er der 

stadig håb.

 Jeg ved, at det er Staal Industri – det firma, min 

far engang arbejdede for – der har noget med mordet 

at gøre. Det er dem, der har opfundet min dragt. De 

har også opfundet andre ting, som superskurke i byen 

bruger.

 Skurkenes chef, Morten Staal, har en film, der kan 

bevise min fars uskyld. Jeg må for alt i verden have fat 

i den, så jeg kan få min far fri. Imens bekæmper jeg 

skurkene i byen – de har ikke en chance mod mig. 

 Jeg er et spøgelse, der passer på dem, der fortjener 

det. Jeg kommer ind overalt. Du ser mig ikke.

 Jeg er superhelten GHOST.
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En ganske 
almindelig 
aften i en 
superhelts liv

Mit liv er ikke ligesom andres. Det går op for mig, mens 

monstret langer ud efter mig med sine stødtænder.

 Jeg mener, for ikke så mange måneder siden vidste 

jeg intet om superskurke. Jeg var bare Danny, og jeg 

passede mig selv. Men så var jeg pludselig omringet af 

folk, der kunne kontrollere andre med deres tanker, piger, 

der kunne sprænge sig selv i luften – og nu det her: en 

mutant, en blanding mellem et vildt dyr og et menneske, i 

det her tilfælde en vildsvinemand.

 Den rige forretningsmand Staal siger, at vildsvine

manden blev skabt ved et uheld, dengang hans gave til 

byen – en zoologisk have – blev ramt af et lyn. Jeg tror 

ikke på ham. Staal skaber ikke noget, der kan bruges som 

superskurke, ved et uheld.

 Jeg lader bæstet løbe igennem mig og ind i muren. Det 

giver et højt brag, da han rammer.
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 Desværre er han for massiv til at blive slået ud af det.

 Med et suk flyver jeg lidt op, så han ikke kan nå mig.

 Kom nu, Danny! En mutant er ikke selv herre over, 

hvad den gør. Du skal bare stoppe ham, så han kan 

komme tilbage til sit bur og blive normal igen. Det kan 

ikke være så svært.

 Jeg kan sagtens fange folk, så de sidder fast i en mur og 

den slags – det har jeg gjort før. Men det er svært, hvis jeg 

ikke kan komme tæt nok på.

 Bæstet grynter et eller andet og vender sig så igen mod 

mig. Med en klov stamper han i jorden.

 Med et gør jeg mig usynlig. Det må være den bedste 

taktik. Først ser han forvirret ud. Så snuser han rundt for 

at finde mig.

 Pis. Jeg havde glemt, at dyr jo kan lugte sig frem.

 Jeg ser mig omkring på vejen, der er helt tom. Før 

angrebet var her proppet med mennesker, men de 

forsvandt, så snart monstret her dukkede op. Det var et 

rent held, at jeg var i nærheden, ellers kunne han godt nok 

have lavet ravage.

 Nu retter han blikket mod mig og smiler, så godt han 

kan, med snude og tænder. Med begge hænder griber 

han om en gadelygte og skal til at rive den op af jorden. 

Måske vil han bruge den som kølle.





 Det er min chance.

 Jeg dykker ned, stadig usynlig, og griber fat i hans 

hænder. Hurtigt fører jeg dem gennem gadelygtens metal, 

til han sidder fast.

 Han grynter endnu mere vredt. Lægger al sin vægt i og 

hiver lygten op af jorden uden dog at kunne slippe fri af 

den. Han mister balancen og går tre skridt bagud ind mod 

en væg. I en hurtig bevægelse bruger jeg igen mine evner 

og trækker gadelygten ind i muren, så den sidder fast.

 Nu kan han stå der og ruske, indtil nogen får ham 

hakket fri. Jeg finder min mobil og ringer efter hjælp til at 

få ham hentet.

 Alt i alt en ganske almindelig aften i en superhelts liv.
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Alene i mørket

Da byen igen virker stille, flyver jeg hjem. Jeg bor 

sammen med min lillesøster Darla hos mine plejeforældre 

Poul og Gitte. 

 Min far sidder i fængsel for et mord, han ikke har 

begået. Jeg ved til gengæld, hvem der gjorde det: Staal. 

Manden, der også står bag vildsvinemanden og en masse 

andre skurke.

 Jeg lander i en park, tæt på, hvor vi bor, og ser mig 

omkring. Der er næsten aldrig nogen ude så sent, men 

man kan aldrig være for forsigtig. Bare ét snapchat

billede uden maske, så ved alle, at jeg er GHOST. Better 

safe than sorry.

 Min far så morderen dengang. En mand i samme dragt 

som den, jeg nu bærer. En dragt, der gør, at man kan gå 

gennem vægge, blive usynlig og flyve. Han dræbte fars 

kollega og forsvandt så.
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 Jeg var der faktisk også, da det skete, men hvem tror på 

en lille dreng, der bare gerne vil redde sin far?

 Dragten er udviklet af Staal, og det er Staal, der står 

bag min fars fængselsdom. Far kunne ikke bevise sin 

uskyld, for morderen stak af, og ingen troede på, at han 

så en udklædt fyr gå gennem væggen. Derfor sidder han i 

fængsel.

 Men Staal har dummet sig. Han har vist mig en 

overvågningsvideo af mordet, hvor alle kan se, at far er 

uskyldig. Og Staal har den.

 Jeg skal bare have fat i den.

 En kold vind rammer mit bryst, da jeg tager dragten 

af. Det er ved at blive for koldt til at klæde om i det fri. 

Jeg kunne bare gå gennem væggen og ind på mit værelse, 

men Poul og Gitte har det lidt stramt med, at jeg er 

superhelt. Lige nu taler vi ikke om det, for hvad man ikke 

taler om, findes ikke. Af samme grund taler vi ikke om 

min far.

 Iført Tshirt og bukser pakker jeg dragten ned i min 

taske og løber mod huset. Ingen lys er tændt, alle sover.

 Jeg åbner stille vinduet til mit værelse. Det er ikke helt 

let, for vinduer er jo ikke skabt til at blive åbnet udefra 

– men det kan lade sig gøre. Især når man er så øvet som 

mig.





 Først smider jeg tasken ind, og så kravler jeg selv ind i 

mørket. Med begge fødder på tæppet lukker jeg vinduet 

igen og sukker. Jeg kan lige nå et par timers søvn, så er 

jeg klar til endnu en dag som Danny.

 ”Velkommen hjem,” lyder det fra mørket.

 Chokket får mig til at knytte næverne.


