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G TH S

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

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

DE UNGE HELTe

GHOST, Skjold, Nordlys, Medusa 
og Blitz har slået sig sammen for 
at bekæmpe de onde kræfter, der 
truer dem og verden!



På en skoleudflugt til 
Kronborg Slot finder Simon en 
hemmelighed, der giver ham 
enorme kræfter, og 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 
rumvæsner får Joakim evnen til 
at se folks dødsdag og ændre 
den. Han bliver til superhelten 
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Uret tikker
(BLITZ FORTÆLLER)

Jeg har aldrig troet, at jeg skulle redde verden. Jeg er jo 

bare Joakim fra Brønshøj. Eller det var jeg. Nu er jeg 

noget andet. Noget mere. Jeg er Blitz. En superhelt. 

 Det er stadig underligt at tænke på, og mit 

heltegerninge-CV er da heller ikke så langt som GHOSTs 

eller Skjolds. Og nu står jeg over for det, der kan blive 

min største helte-bedrift nogensinde. Eller mit største 

nederlag. Hvis jeg fejler, vil ikke kun jeg dø, alle Jordens 

knap otte milliarder mennesker vil blive udslettet. 

 Jeg kaster et blik ned ad gaden. Folk er på vej hjem fra 

arbejde. Regnen falder, og folk slår deres paraplyer op. De 

går hurtigt, uvidende om deres snarlige undergang. Men 

for mig er den tydelig. Tallet 25 hænger over hovedet på 

alle på gaden. Det tal, som ingen andre end jeg kan se. 

Det tal, som tæller ned til døden og formentlig også til 

ødelæggelsen af hele Jorden. 
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 Jeg fik evnen til at se folks dødsdag, da jeg blev bortført 

af rumvæsner. Jeg fik også evnen til at styre og ændre 

plastik ved tankens kraft. Da jeg var fange i rumskibet, så 

jeg også, hvad rumvæsnerne planlagde: en invasion. 

 De er ved at lave kopier af mennesker og dyr. Hvis jeg 

ikke tager meget fejl, tæller tallene over folks hoveder ned 

til invasionen. Jeg skal altså finde en måde at forhindre 

den på, inden der er gået 25 dage.

 Alene tanken giver mig svedige håndflader. Det er 

en alt for stor opgave for en nybegynder-superhelt! En 

umulig opgave faktisk! Derfor har jeg brugt de seneste 

par dage på at lede efter De unge helte. Faktisk er det slet 

ikke nyt for mig. Inden jeg selv blev superhelt, havde jeg 

YouTube-kanalen Superheltenyt, som jeg lagde billeder og 

videoer af de andre helte op på.

 Dengang var det lidt af en udfordring at få lov til at tage 

billeder af dem, men nu har jeg ikke kun brug for billeder 

af dem, jeg har også brug for deres hjælp. De har den 

erfaring, der skal til for at klare en situation som den her. 

Men de er svære at finde. Da regeringen indførte en lov 

om, at superhelte skal registreres, gik de under jorden. Min 

ven Mint og jeg har lagt nødråbsvideoer op på YouTube. 

Nu er der så endelig kommet et svar. Jeg har modtaget en 

kryptisk besked på YouTube. Et tidspunkt og et mødested.
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 Denne dag. Denne gade. Så nu står jeg her og venter. 

Min superheltedragt er gemt under jakken, og masken er 

i lommen. Mens tiden går, sniger uroen sig ind på mig. 

Hvordan kan jeg overhovedet være sikker på, at beskeden 

er fra dem? Loke fra min klasse kunne sagtens finde på at 

sende sådan en besked bare for at tage pis på mig.

 Jeg læner mig op ad husmuren. Jeg har lyst til at tage 

hjem. At opgive. Alligevel bliver jeg stående, for hvis 

beskeden ikke er fra dem, så aner jeg ikke, hvad jeg 

skal gøre. Jeg har talt med politiet. Men de var langtfra 

lydhøre over for min advarsel om en invasion fra rummet.

 Jeg gnider mine håndflader mod hinanden og trækker 

hætten godt ned over ørerne.

 Så bipper min mobil. Det giver et sæt i mig.

 Jeg hiver mobilen op af lommen.

 En sms fra Mint:

Er de kommet?

Nej.

At sende sms’en føles som en kæmpe mavepuster. 

Selvfølgelig var beskeden ikke fra dem. Hvorfor skulle 

de også tro på mig? Det er der jo ingen, der gør. Jeg er jo 



bare Joakim. Taberen, der tror på rumvæsner. Jeg stikker 

mobilen i lommen igen og vil gå hjem. Men så mærker 

jeg pludselig en hånd på min skulder. Det giver et sæt 

i mig, og jeg drejer hovedet. 

 Der, trådt halvvejs ud af muren, er GHOST. Han ser på 

mig. 

 ”Er det dig, der er Blitz?”

 Jeg nikker.

 Og inden jeg når at sige mere, hiver han mig baglæns 

gennem muren.
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En ny ung helt
(NORDLYS FORTÆLLER)

Han ligner ikke en superhelt. 

 Det er det eneste, jeg kan tænke, da GHOST har trukket 

ham igennem væggen ind til os andre på hotelværelset. 

Han ligner ikke en superhelt. Bare en dreng med et 

kostume, han har gemt under jakken. 

 Så ser jeg på Medusa i sin hættetrøje og på Skjold, 

der er splattet ud på en sofa. Og jeg tænker på mig selv, 

der lige har ryddet minibarens slikbeholdning for at få 

ny energi til mine kræfter. Ikke det stolteste øjeblik for 

superhelten Nordlys. 

 Ingen af os ligner specielt meget en superhelt. 

 ”Hej,” siger den nye usikkert og vinker til os.

 Emine sidder i skrædderstilling på sengen og ser på 

ham. ”Er du ikke ham, der har den der YouTube-kanal … 

Superheltenyt?” 

 ”Jo, jeg …” mumler drengen. 
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 ”Åh nej, er det dig?” Skjold gør store øjne. ”Ham, der 

altid snyder sig ind foran journalisterne for at stille os 

mærkelige spørgsmål?” 

 ”Jaeh,” mumler drengen, ”det er mig … Men nu er jeg 

også superhelten Blitz.” 

 ”Ja, så tror jeg vist, vi har fået på det rene, hvem han 

er,” siger jeg træt. ”Du siger, at du har noget vigtigt at 

fortælle os?” 

 Han nikker. ”Rumvæsner vil invadere Jorden.” 

 Der bliver stille et kort øjeblik. Så griner de andre. 

 ”Ja, du sagde det godt på videoen,” siger Skjold, ”men 

altså … rumvæsner? Seriøst?” Han ser skeptisk ud.

 Og Blitz-drengen ser helt opgivende ud, så jeg vælger 

at tage ham i forsvar: ”Skjold, dit bælte er magisk, det 

er mine kræfter også, og Medusa, du har slangehår, 

så hvorfor synes I, at tanken om, at der skulle findes 

rumvæsner, er så mærkelig?” 

 De bliver stille.

 Jeg sætter mig på bordet. ”Undskyld, jeg er bare træt.” 

Siden Danny, Skjold og jeg afslørede vores hemmelige 

identiteter for hele verden, har vi været på flugt. Jeg har 

ikke været hjemme. Jeg ved ikke, om moster Mona er 

okay, for jeg har ikke engang turdet ringe, nu hvor vi alle 

sammen bliver jaget af staten som forbrydere. 



 ”Fortæl os alt,” siger Emine, der ser alvorlig ud. Hun 

har altid været den af os, der var bedst til at holde hovedet 

koldt.

 Skjold rejser sig og skubber en stol hen til Blitz. Han 

sætter sig og begynder at fortælle om, hvordan han blev 

suget op i skibet og flygtede derfra og bagefter havde fået 

særlige kræfter. At han kan styre plastik og forme ting 

med det ved tankens kraft. Han laver en plastikgaffel om 

til en bold for øjnene af os for at bevise det. 



 Han har også en anden evne. Han kan se tal i luften 

over folks hoveder. Hans teori er, at tallene viser, hvornår 

de dør. Han fortæller os, at han har set rumvæsnerne 

forberede en invasion af Jorden, og at han tror, at han kan 

se på tallene, præcis hvornår det vil ske.

 Vi nikker alle, da han er færdig. ”Godt. Hvor styrtede 

du ned med exit-pod’en? Vi tager derhen og ser på det,” 

siger jeg og ser på de andre. 

 ”Jeg skal nok følge jer derhen,” siger han og rejser sig. 

 ”Skal han med?” spørger GHOST. Han ser rundt på os 

andre. 



 Jeg ser på Blitz. ”Det bliver farligt.” 

 ”Jeg er klar. Verden er i fare!”

  De andre ser stadig tøvende ud. Men jeg kan godt 

huske, hvordan det var at være en helt ny superhelt, der har 

alt for mange kræfter og bare gerne vil gøre det rigtige.

 Så ser jeg på GHOST, Skjold, Emine og Medusa. ”Han 

er en af os nu.” 

 De nikker langsomt. De unge helte har fået en ny helt.


