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M it navn er Nelson. Indtil for nylig var jeg 

bare en helt normal dreng. Måske endda 

en lidt nørdet dreng … og det havde jeg 

det helt fint med.



10

Men på min tiårs fødselsdag ændrede mit 

liv sig for altid, da jeg fandt ud af, at jeg 

er den sidste ninja i verden.

Så nu … er jeg NINJA KID!



Under- 
bukser

omvendt på
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Problemet er bare, at jeg ikke er særlig 

god til det. Jeg føler mig desværre stadig 

mere som en nørd end som en ninja. Faktisk 

tror jeg næsten, at jeg er verdens MEST 
nørdede ninja.

Nogle gange kommer jeg for eksempel til 

at tage mine underbukser omvendt på …



 AHHH!
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Jeg er bange for edderkopper …



 AHHH!

 AHHH
!
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Og jeg lider af højdeskræk.
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Nogle gange forestiller jeg mig, at jeg er 

verdens FLOTTESTE ninja.
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Eller verdens mest COOL ninja …

Men jeg er hverken særlig flot eller cool, 

så indtil videre må jeg nøjes med at være en 

nørdet ninja.
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Og indtil videre har det faktisk fungeret 

meget godt at bruge min forstand. Som 

for eksempel i sidste uge, da vores by blev 

invaderet af edderkopper, der var på 

størrelse med lastbiler.

Der ville det ikke have hjulpet at være 

hverken flot eller cool …



Cool 
Ne lson
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Men det var virkelig nyttigt at være 

intelligent, for jeg brugte min forstand til 

at udtænke en plan, hvor jeg skrumpede alle 

edderkopperne tilbage til normal størrelse.



Min far

Skurk
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Og det lykkedes mig også at skrumpe 

skurken, så han blev på størrelse med en 

flue!

Men det mest mærkelige var, at han 

lignede en ondskabsfuld, tyndere udgave 

af min far!



Kenny
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Så selvom det er ret spændende med det 

her ninja-halløj, så er det også lidt skørt.

Heldigvis får jeg hjælp med at få styr på 

det hele af mor, bedstemor Pat og fætter 

Kenny!

Vi bor sammen alle fire på en 

skrammelplads i byen Duck Creek. 

Mor gør rent, og bedstemor Pat 

passer skrammelpladsen 

— bedstemor er nemlig 

en dreven opfinder.

Jeg er virkelig 

glad for, at Kenny 

også bor sammen 

med os, for han er 

min bedste ven.
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”Mor, bedstemor,” sagde jeg, da jeg 

satte mig ned for at spise morgenmad, ”I 

ved godt ham der fyren i helikopteren, ikke? 

Altså lige inden han fløj væk, så jeg hans 

ansigt, og jeg tror, jeg har set ham før … er 
han min far?”

”Nej!” sagde mor.

”Han er ikke din far,” sagde bedstemor. 

”Men der er en grund til, at han ligner din 

far så meget …”



HVAD I?!
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Bedstemor holdt en pause. ”Han er din 

fars tvillingebror.”

”Hans navn er doktor Andrew Kane,” 

fortsatte bedstemor.

”Han er altså min onkel?!” sagde jeg. 

”Er han også ninja?”



Far fars 
tvi l l ing e-

bror
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”Nej, det er han ikke,” svarede bedstemor. 

”Doktor Kane og din far er enæggede 

tvillinger. De var stort set ens … indtil deres 

tiårs fødselsdag.”

”På det tidspunkt fik din far sine ninja-

evner. Men det gjorde Andrew ikke, og det 

gjorde ham meget jaloux. Han følte, at 

han var blevet snydt.”
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”Var han da blevet snydt?” spurgte jeg.

”Nej, overhovedet ikke. Vi har alle 

sammen forskellige evner og talenter. Godt 

nok fik Andrew ikke styrke og hurtighed, 
men til gengæld blev han født med en 

overlegen intelligens. Han blev min elev, 

og jeg lærte ham alt, hvad jeg vidste om 

opfindelsens kunst.”
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”Men Andrew var aldrig tilfreds med at 

være den, han var, og han opfattede ikke 

sit intellekt som en gave. Han følte sig altid 

mindre værd end sin bror. Han tørstede 
efter magt.”
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”Hvad gjorde han så, bedstemor?”

”Han stjal alle mine opfindelser og stak 

af for at skaffe sig selv mere magt …

… og nu er han vendt tilbage.”
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”Nå, men der er ingen grund til 

bekymring,” indskød Kenny. ”For han er lige 

så lille som en ært!”

”Jo, Kenny. Der er stor grund til at være 

bekymret,” svarede bedstemor. ”Andrew skal 

nok finde en måde at blive normal størrelse 

på igen — og så vender han tilbage endnu 

vredere end nogensinde før.”

”Men hvad er det, han vil? Hvorfor bliver han 

ved med at hænge ud omkring Duck Creek?”



Sjæld en
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”Han vil have magt. Han vil have kontrol. 

Hans vrede har ændret ham. Og han tror 

fuldt og fast på, at hans vej til mere magt 
går gennem de lilla sten.”

Jeg kom i tanke om den sjældne sten, 

jeg havde fundet ude i skoven. Tænk, at jeg 

var så dum at smide den væk bare for at 

skræmme en edderkop! Vi ville aldrig finde 

den igen!

”Men hvordan kan en sten give ham magt, 

bedstemor?” spurgte jeg.
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”Det er der ingen, der ved med sikkerhed, 

men folk tror, at stenen giver den, der 

bærer den, evnen til at kontrollere andre 

menneskers tanker,” svarede bedstemor.

”Det er derfor, han er vendt tilbage til 

Duck Creek efter alle disse år,” sagde mor. 

”Han mener, at stenene er her i området, og 

han håber, at han kan finde dem.”

”Hvordan standser vi ham?” spurgte jeg.

”Vi er nødt til at 

være parat,” sagde 

bedstemor. ”Kom, 

drenge. Vi må hellere 

se at komme i gang 

med at træne!”






