
PSYCH

– er det nyeste 

medlem af De nye 

helte. Han har evnen 

til at læse folks 

følelser og skrue op og 

ned for dem.

STÅL

– hedder rigtigt 

Maria Staal og er 

datter af Morten 

Staal – GHOSTs 

værste fjende. Hun er 

lige så klog som sin far 

og vil rense sit navn ved 

hjælp af hans teknologi.



TEMPUS

– er også kendt 

som Drengen fra 

fremtiden. Han kan 

teleportere sig selv 

og andre fra ét sted til 

et andet på et øjeblik.

Sammen er de De nye helte
– superheltegruppen, der er 

 samlet af den danske regering for at  
bekæmpe de mange superskurke, der truer verden.



Mit navn er Ehsan. Jeg er også superhelten Psych.

 Mine evner består af at kunne påvirke folks følelser, 

hvis jeg er tæt nok på dem.

 Jeg opdagede det, da nogle idioter fra min klasse ville 

tæve mig. På få sekunder måtte de lægge sig grædende 

ned på græsset. Jeg havde ikke gjort noget. Intet ud over 

at tænke det.

 Min mor og far var først bange for, hvad det kunne 

komme til at betyde. Det var der rigtig mange, der var, og 

min klasse turde ikke gå i skole, hvis jeg også var der, på 

grund af mine evner.

 Men så blev vi kontaktet af en ny afdeling under staten, 

der hedder POWER. De havde gang i et initiativ: De nye 

helte, som skulle være Skjold, GHOST, Medusa, Blitz og 

Nordlys’ arvtagere.
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PÅ FLUGT FRA DEM, 
MAN STOLEDE PÅ

Det er gråvejr. Inden længe vil regnen falde fra skyerne. 

Man kan mærke det i luften.

 Det er meget passende. Perfekt til mit humør lige nu.

 ”Du vil samle alle de andre helte,” siger Maria. Hun 

går hen til mig ved de store vinduer. Vi står i en af hendes 

mange lejligheder. En af dem, hun aldrig har fortalt 

POWER, at hun ejede.

 Jeg nikker. ”Vi kan ikke klare POWER og ZEIEX bare 

os to.”

 Hun svarer ikke, men tager en tår af en flaske vand. 

Hun har smidt sin kampdragt i sofaen.

 ”Medmindre du har andre idéer?” siger jeg og kan godt 

høre, at min stemme lyder hård. 

 Det er ikke engang en dag siden, vi mistede Tempus, 

det tredje medlem af De nye helte. Det er ikke engang en 

dag siden, at dem, vi stolede på, forrådte os, og nu jager 
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de os, som var vi den slags forbrydere, vi før selv forsøgte 

at stoppe.

 ”Hvad ved vi?” spørger hun.

 Jeg ser forvirret på hende, men så forstår jeg, hvad 

hun mener. Hvad ved vi om det hemmelige komplot, 

som vi har fundet flere beviser på? Det komplot, vi har 

efterforsket de seneste måneder.

 ”Vi ved, at POWER er forbundet med ZEIEX, og at 

mange af de superskurke, vi har kæmpet mod, er skabt af 

ZEIEX.” Jeg ser på hende. ”Vi ved, at vores leder, Ulla, 

har arbejdet for ZEIEX … og din far.”

 Maria nikker. Hun blev sammenbidt, da jeg nævnte 

hendes far. Hun har gjort alt for at komme ud af hans 

skygge. Han var en superskurk. Hun er en superhelt.
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 Så sukker hun og tager en slurk mere af vandet. ”Vi ved 

også, at Tempus kommer fra fremtiden. En fremtid, hvor 

ZEIEX’ superskurke regerer verden. Og vi ved, at han 

ofrede sig selv for at give os den der.”

 Hun ser hen på sofabordet, hvor den lille computer 

ligger. Tempus stjal den fra den superskurk, der var blevet 

sendt fra fremtiden. Hunter hed han.

 ”Jeg har prøvet at hacke den,” siger Maria. ”Den er 

krypteret og indeholder en del teknologi fra fremtiden.” 

Hun skærer en grimasse. ”Jeg har brug for hjælp til at 

åbne den.”

 ”Emine,” siger jeg.

 ”Hvem?” Maria ser på mig, som om jeg taler sort.

 ”Skjolds hjælper,” siger jeg. ”Hende, der talte i jeres 

øresnegl, da I kæmpede mod rumvæsnerne.”

 Maria bliver bleg ved tanken om kampen mod 

rumvæsnerne. Under den mistede De nye helte deres 

første medlem. Præcis som vi har mistet Tempus nu.

 ”Undskyld, det var ikke for at rippe op i gamle sår,” 

mumler jeg.

 Hun lægger en hånd på min arm. ”Det er okay. Du har 

ret. Emine kan måske hjælpe os.” Hun sukker igen. ”Men 

hvordan kan vi være sikre på, at hun og de andre helte 

ikke er på POWERs side?”



 Jeg trækker på skuldrene, men kan ikke lade være med 

at smile. ”Kan du huske, da de gamle helte afslørede 

deres hemmelige identitet på tv?”

 Hun nikker. Det husker alle. Det var kort før 

rumvæsnernes angreb. Politiet og militæret var ude efter 

heltene, men de stod frem og afslørede sig selv. For 

verden skulle reddes.

 Verden skulle reddes, tænker jeg igen. Ligesom den 

skal nu. ”Jeg tror, vi kan stole på dem,” siger jeg. ”De 

gamle helte arbejder ikke for POWER.”

 En rød alarm begynder at blinke. Jeg ser på Maria.

 Hun går hen til sin dragt og tager den på. ”Vi er 

opdaget. Der er en gruppe fra militæret efter os.”



 ”Jeg troede ikke, at POWER kendte til det her sted?”

 Maria tager sin hjelm på. ”De kan også godt bruge en 

computer, Ehsan. Lad os komme afsted.”

 Idet hun siger det, hører vi de mange fodtrin udenfor, 

og døren bliver slået ind.


