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NØRD.

ET

M it navn er Nelson Kane.  
Indtil jeg fyldte ti,  

var jeg en bleg og spinkel



kid!
ninja
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Men da jeg vågnede om morgenen på min 

tiårs fødselsdag, havde jeg fået  VILDE  

NINJA-evner!

Så nu er jeg



Glem nu ikke dit
lommetørklæde!
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Men jeg er stadig lidt af en nørd!
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Jeg har arvet mine ninja-evner fra min 

far.

Han forsvandt på mystisk vis, da jeg var 

meget lille.
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Jeg bor sammen med min mor, min 

fætter Kenny og bedstemor Pat på en 

skrammelplads i byen Duck Creek.



Kenny
S-makker!
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Kenny er ikke bare min fætter, han er 

også min supermakker!
Jeg er Ninja Kid, og Kenny er 

S-MAKKER, og han hjælper 

mig på mine ninja-missioner!

Han siger selv, at S står for smuk!

Men det burde stå for SULTEN, for Kenny 

spiser nærmest uafbrudt!



Super-
vindues-
pudser-
mask ine
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Bedstemor er en genial opfinder, men 

hendes opfindelser opfører sig desværre 

ikke altid, som de burde.

Som for eksempel den super-
vinduespudsermaskine, der skulle have 

gjort mors rengøringsjob lettere …



Supertosset-
vindues-
pudser-
mask ine!
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… men som endte med at pudse hende 
i stedet for vinduet!
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Eller de briller,  

som bedstemor  

opfandt, der  

skulle kunne se  

om hjørner.

Problemet var bare, at de vendte  

alting på   
hovedet.



Dr .  Kane
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Det er meget heldigt, at jeg har sådan en 

sej familie, for der har virkelig været mange 

TOSSEDE begivenheder her i byen på det 

seneste.

Og alle TOSSERIERNE er sat i værk af 

en enkelt mand.
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Doktor Andrew Kane er min fars 

tvillingebror. Han er meget intelligent, 

og da han var barn, lærte bedstemor 

ham alt, hvad hun vidste om at lave 

opfindelser.
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Men Andrew var ekstremt jaloux på min 

far, fordi han havde fået ninja-evner, og 

Andrew ikke havde. Så han stak af med 

bedstemors opfindelser og blev til dr. 

Kane.



hW !pU

hW !pU

hW !pU
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For nylig slap dr. Kane KÆMPESTORE 
MUTANT-EDDERKOPPER løs i Duck Creek …



BZ ZZ -

ZZZ!
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… og han skabte en e-virus, som 

vækkede alle maskinerne i byen TIL LIVE, 

SÅ DE BEGYNDTE AT ANGRIBE FOLK!
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Med bedstemor og Kennys hjælp lykkedes 

det at skrumpe edderkopperne tilbage 

til deres naturlige størrelse og standse 
e-virussen …

så alt blev normalt igen … indtil videre.
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Og det er godt, for Kenny og jeg er nødt 

til at bruge alle vores kræfter på at træne, 

så vi er klar til det store atletikstævne, 
der løber af stablen i morgen.

”Har du tænkt dig at hænge alle 

dine GULDMEDALJERGULDMEDALJER op i vores 

værelse?” spurgte Kenny med munden fuld 

af banan. Han var allerede i gang med at 

spise igen, selvom vi næsten lige havde fået 

morgenmad!
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”Hvad mener du med ’alle mine 

guldmedaljer’?” spurgte jeg.

”Du er jo ninja kid! Du kommer til 

at vinde det hele!”
”Jeg kan jo ikke lige pludselig begynde 

at vinde i alting! Alle tror jo, jeg stadig er 

nørdede Nelson. De bliver mistænksomme.”

”De vil aldrig få mistanke om, at du er 

en NINJA!” råbte Kenny begejstret.

”Shhh!”

Fik jeg for øvrigt sagt, at Kenny  

er ELENDIG til 

at holde på en 

hemmelighed?! 

Og han talte 

virkelig  

HØJT .



koncentrere mig!
jeg prøver at
LIG stille,
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”Kan du ikke bare vinde i et par af 

konkurrencerne?” sagde Kenny. ”Ellers bliver 

det bare Charles Brock, der vinder det hele. 

Igen!”

Charles Brock er søn af borgmester 

Brock. Han er også en MODBYDELIG bølle.

Charles tror, han er  

den BEDSTE atlet  

i hele Duck Creek.



Det ville være virkelig skønt at vinde et 

eller andet. Bare én gang. Og det ville være 

virkelig, virkelig skønt at være bedre end 

Charles Brock for én gangs skyld.

Måske havde Kenny ret. Det ville da ikke 

være så slemt, hvis jeg brugte mine 

nye ninja-evner til at vinde bare et par 

konkurrencer. Ville det?




