
L øvernes fort ligger i den vidun-
derlige løvebyog er en mægtig 
fæstning med udsigt ud over 

en enorm slette. Fortet (og byen) er 
bygget op omkring dammen fuld 
af CHI, nu kendt som Den hellige 
CHI-dam, hvor krystalkuglerne 
fyldt med livgivende energi dannes. 
Løverne er CHI’ets vogtere, de ind-
samler og fordeler CHI-kuglerne 
mellem alle de øvrige stammer.
 LaGravis, løvernes leder og 
far til prins Laval, tror fuldt og fast 
på, at det vigtigste her i livet erde 
traditioner og regler, som løverne 
troligt overholder. Og de følger altid 
reglerne, også selvom det ikke er til 
deres eget bedste. Det er derfor, de 
er blevet betroet retten til at vogte 
og fordele CHI.
 Løvestammen viste sig i sin tid 
værdig til opgaven, da de med stort 
mod forsvarede CHI-ressourcerne 

mod de grådige krokodiller og de-
res allierede, anført af Cragger, 
den unge krokodilleprins – engang 
prins Lavals bedste ven, men nu le-
der af krokodillestammen og besat 
af tanken om at tage magten over 
al CHI i verden.
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Ø rnestammen bor oppe mel-
lem skyerne, badet i sollys 
og langt fra de andre stam-

mers synsvidde. Ørnene kigger 
ned fra deres bjergtinder og kan se 
alt det, der foregår i Chima. Deres 
tanker fl yver rundt højt oppe over 
skyerne, ganske som ørnene selv, 
for de er eftertænksomme fi losof-
fer, der kan have endeløse samta-
ler om alt fra et yndlingsdigt til en 
kampstrategi. De andre stammer 
opfatter dem indimellem som dag-
drømmende fl yvende fjolser, men 

alle ved dog, at de ikke skal ind-
lade sig på en diskussion med ør-
nene, for så risikerer de at skulle 
høre på deres teorier om det ene og 
det andet time efter time …
 Er der brug for det, kan ørne-
ne som ved et trylleslag forvandle 
sig til mægtige og ufatteligt farlige 
krigere. Da krokodillerne angreb 
løvebyen, var ørnene de første, 
som kom løverne til hjælp, og deres 
buldrende styrtangreb har mange 
gange jaget fjenderne på fl ugt.
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M idt i sumpene og de far-
lige vådområder, der 
aldrig ser sollyset, lig-

ger krokodillestammens fort. 
Krokodillerne er store jægere, og 
deres kroppe har, på trods af dyre- 
stammernes udvikling, tilpasset 
sig livet i de mørke sumpe. De er 
dygtige til at lave de mest uhyrlige 
våben, de kan bygge imponerende 
krigsmaskiner, og de er nådesløse 
krigere. Krokodillerne er berømte 

for deres imponerende udholden-
hed og deres mod – mendet kan 
være yderst farligt at stole på dem. 
Ikke desto mindre fulgte krokodil-
lerne under kong Crominus’ ledelse 
Chimas love. Men alt ændrede sig, 
da løverne, som følge af en grufuld 
misforståelse, endte i krig med 
krokodillerne, og kong Crominus 
faldt ned i Det uendelige dyb. 
Da den unge prins Cragger sam-
men med sin søster, Crooler, overtog 
magten efter sin far, blev krokodil-
lestammen løvernes værste fjende 
og en alvorlig trussel mod freden 
i Chima. Og da krokodillerne først 
besluttede sig for at sætte kløer-
ne i CHI’et, varede det ikke længe, 
før Chima forvandlede sig til en 
slagmark.
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D et siges, at der på den må-
nedlige turneringsdag bli-
ver helt stille i junglen, 

som ventede den på noget ganske 
særligt. Og det er i sandhed også 
en ganske særlig dag – den må-
nedlige turneringsdag, hvor alle 
stammer i Chima kæmper om den 
gyldne CHI-kugle. 

På denne turneringsdag hang 
solen og strålede så klart på him-
len, som om den ville gøre alle gla-
de. Pludselig brød brølet fra fl ere 
Speedorz stilheden, og to maski-
ner dukkede op på junglestien 
med kurs mod den store arena 
i løvebyen.

”Hold ind her, min søn!” råbte 
LaGravis, løvestammens konge, 
da han stoppede op på sin spee-
dor. ”Lad os holde en kort pause.”

”Okay, far,” svarede Laval og 
holdt ind ved siden af ham. ”Det 
har været en lang tur, vi burde 
også få noget at spise.”

“Det burde vi,” sagde LaGravis 
og tog et par sandwich frem fra sin 
rygsæk. ”Men vi kan ikke spilde 
for meget tid, for vi må ikke kom-
me for sent. Det er trods alt os, der 
har arrangeret turneringen,” til-
føjede han med et smil.

De to løver spiste i tavshed.
”Hvem mon bliver slået ud i før-

ste runde? Og hvem vil mon slå 
alle modstanderne og blive denne 
måneds vinder?” funderede Laval.

LaGravis løftede hovedet og kig-
gede på den unge løve. ”Ved du, 
hvor mange dyster det kræver, før 
vinderen bliver belønnet med den 
gyldne CHI-kugle?” spurgte kong-
en.

”Hver stamme er repræsenteret 
af én kriger, så der er otte deltage-
re i alt. Først er der … øh … Det er 
lidt svært … øh … Hmm, jeg tæn-
ker, at du allerede kender svaret, 
ik’ far?”

”Jo,” nikkede LaGravis. ”Det er 
faktisk ganske enkelt. Du skal 
bare tænkte dig om et øjeblik. 
Turneringens regler er jo, at man 
ryger ud, så snart man taber den 
første dyst. Når du ved det, burde 
du kunne komme på svaret i løbet 
af ingen tid.”

“Det vidste jeg godt! Skulle det 
forestille at være en ledetråd?” 
Laval rynkede panden. ”Det hjæl-
per overhovedet ikke.”

”Det er altså ganske enkelt, men 
du må tænke dig om, min unge 
prins.” LaGravis smilte igen. ”Nå, 
men hør så her …”

Den kloge konge fortalte så sva-
ret til sin søn, og Laval var fl ov 
over, at han ikke var kommet på 
svaret hurtigt nok …

Hvad med dig? Kender du svaret på 
LaGravis’ spørgsmål? Hvis ikke, 
kan du finde det på den næste side.

Svar: Der kan kun være én vinder af hele turneringen, derfor må han udkonkurrere de syv andre deltagere. Efter hver dyst ryger én af deltagerne ud af 
turneringen, så der er alt i alt syv dyster.
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