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4 . ZOMBOT-KRIGEN



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.



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

ELION
Leder af Task Force Q.  



SPILLERE
WIZARD
Ond skurk fra spillet 
Heroe’s Quest.  

ONKAR
Wizards general og 
Sajids ærkefjende! 



ZOMBOT ISLAND

Jeg tørrer sved af panden. Dagens mission er 

hård. Vi er på en ø. En ø, som Wizard har trukket 

ud af spillet Zombot Island og placeret i vores 

verden tæt på vores base.

 I spillet kæmper man mod robot-zombier, der 

kaldes zombots, eller endnu værre: mod frygt-

kloner, væsner, som tager form af det,  

deres modstandere frygter allermest. 



 Men heldigvis for os har Wizard ikke fået dem 

med ud fra Zombot Island. Så vi skal kun kæmpe 

mod gnolls. 

 Men det er også slemt nok. Især lige nu, hvor 

de forsøger at omringe os.

 ”Sådan,” råber jeg glad, da jeg rammer en 

gnoll, og den bliver til bits og støv. ”Så mangler 

vi kun to.”
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 Kara ser på vores kort, der viser, hvor de 

andre gnolls er. ”Godt. Jeg er ved at blive træt af 

gnolls.”

 ”Jah,” mumler jeg. ”Men i det mindste er de 

ikke robot-zombier eller frygt-kloner.”

 ”Adr,” siger Kara ved tanken om zombots. 

”Så er det alligevel bedre med gnolls. Ifølge min 

måler skulle de to sidste være …”

 ”Lige her!” Onkars stemme lyder bag os.

 Vi når lige at vende os, inden Onkar skyder 

mod os.

 ”Væk!” Kara skubber mig til side, så jeg ikke 

bliver ramt.

 Men hun når ikke selv at komme væk.
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BITTER SEJR

”Kara,” råber jeg, mens hun falder. Jeg får  

hurtigt mit våben op og skyder den gnoll, der er 

i gang med at lade.

 ”Så er det dig og mig, Sajid.” Onkar griner. 

Han har været min ærkefjende, lige siden han 

slap ud af Battle World.

 Han hæver sit gevær, men jeg kommer ham  

i forkøbet. Jeg rammer hans hånd, så han taber  

sit våben. Jeg lader mit våben igen. Vreden 

sitrer i mig, fordi han skød Kara. ”Du er færdig, 

Onkar!”

 ”Men hvad så med din ven?” siger han. Hans 

smil er væk. Han er sur over, at jeg fik ham. 

”Hun klarer den ikke så meget længere.”

 Jeg ser på Kara. Han troede, han kunne narre 
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mig. Men jeg kan se, at hun klarer sig. Onkars 

skud strejfede bare hendes arm.

 Onkar logger ud med et grin. ”Vi ses igen, 

Game Master!”

 ”Kara.” Jeg sætter mig ned ved hende. ”Er du 

okay?”

 Hun nikker. ”Det var mest min stolthed, der 

blev ramt.”


