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INDLEDNING
Forestil dig en by. En smuk by, hvor indbyggerne 
begynder hver dag med en sang. Ninjago City!

Forestil dig så, at byen blev angrebet af en 
væmmelig skurk igen og igen. Forestil dig en 
kamp mellem far og søn, mellem det gode og det 
onde.

Kun undervisning fra en klog ninjamester kan 
bringe fred til dette urolige sted. Men vil mine 
elever – den hemmelige ninjastyrke – lære disse 
færdigheder i tide?

Tag af sted til Ninjago City, og find ud af, hvad der 
sker. Hvis du møder skurken og hans frygtelige 
hær undervejs, så løb alt, hvad du kan!

af Master Wu



INDLEDNING
Forestil dig en by. En smuk by, hvor indbyggerne 
begynder hver dag med et skrig. Ninjago City!

Forestil dig så, at byen venter på at blive erobret 
af en supersej, mægtig leder igen og igen. 
Forestil dig en kamp mellem to personer, 
mellem en krigsherre og en ninja.

Kun undervisning fra en gammel fløjtespiller kan 
ødelægge denne fremragende plan. Forhåbentlig 
er hans elever – den hemmelige ninjastyrke – ikke 
kvikke nok til at lære disse færdigheder i tide.

Slut dig til den grusomme Hajhær, indvader 
Ninjago City, og find ud af, hvad der sker. Af sted!
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af Lord Garmadon



NINJAGO CITY
Ninjago City er en travl by fyldt med liv, men 
der er også noget usædvanligt ved den. Der 
er altid en masse byggeri i gang, men byen 
bliver aldrig større. Det er, som om byens 
indbyggere bare genopbygger de samme 
bygninger igen og igen.  

En by af vand
I de laveste niveauer af byen 
flyder små både omkring i 
havnene eller sejler på 
kanalerne. Dette er den 
ældste del af Ninjago City, 
og der hvor traditionel livsstil 
og mange gamle bygninger 
kan findes. 

De vigtigste
seværdigheder   

Stranden
Det er meget sikkert 
at svømme her. Ingen 

har set hajer her – 
endnu.

Restauranterne
Spændende retter 
fra hele verden kan 

nydes her. 

Skyskraberne
Nyd udsigten fra 

toppen af den højeste 
bygning. Den bygning, 
der er højest i denne 

uge, altså!

Gyldent sand 
og lyden af 
bølgebrus.

Luftskibet, der er 
formet som en 
kuglefisk, er en 

svævende sushi-
restaurant.

8



Højt til vejrs
De mest moderne bygninger i byen er også 
de højeste. Nogle af de tårnhøje skyskrabere 
er kontorer, mens andre er lejligheder.  
De er allesammen udstyret med den nyeste 
teknologi, storskærme og skinnende neonlys.

Byen er truet!
Ninjago City er ikke det 
paradis, som det ser ud til at 
være. Folk er hele tiden på 
vagt over for noget frygteligt, 
der til hver en tid kan angribe. 
Når det sker, kan de ikke gøre 
andet end at slå alarm, løbe 
og råbe – og håbe – på hjælp.

Tårnet varierer i 
højde, fordi det 

bliver genopbygget 
et par gange om 

måneden.

Et bredt udvalg 
af butikker, 

diskoteker og 
restauranter.
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Lær Ninjago sproget
Mange af byens skilte er 

skrevet med Ninjago 

alfabetet. Kan du 

se, hvilke skilte der 

reklamerer for fisk?



10

Slem fyr i flot tøj
Lord Garmadon har fire arme, røde 
øjne og et smil, der kan få enhver i 
dårligt humør. Han har også en 
ustoppelig trang til at knuse Ninjago 
folket (og deres by). En fyr, der er så slem, 
må have noget imponerende tøj og en stor 
hjelm for at gøre et grusomt godt indtryk!

LORD GARMADON
Hvis han ikke kan herske over byen, 
ødelægger han den!
Denne kriger er frygtet af alle i 
Ninjago City, fordi han ødelægger 
byen igen og igen. Byens indbyggere 
kalder Lord Garmadon for ”Den 
slemmeste fyr nogensinde” – 
men kun når han ikke hører det!

Jeg elsker
at erobre!

Vidste du det?

For at erobre byen har 

Garmadon lagt mange 

detaljerede planer gennem 

tiden. Han har forsøgt sig 

med insektkrigere, fugle-

soldater og endda en 

frugthær.
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Garmadon kan 
lide tøj i mørke 
farver. De passer 
til hans humør.

Hajstaven har en 
skarp spids med 
pigge, der ligner 
hajtænder.

Hjelmen får Lord 
Garmadon til at 
se højere ud, 
end han er.

Nørderne er lidt 
nervøse i selskab med 
deres hidsige chef.

Garmadons 
mål i livet

Erobre Ninjago City
Når han hersker over 
byen, vil han stoppe 
med at ødelægge 

den. Måske.

Besejre ninjastyrken 
Indtil videre har de 

været meget, meget 
heldige.

Være sammen med 
Lloyd, hans søn

Lloyd skal 
selvfølgelig først 

blive ond, men så er 
der dømt far-søn-tid!

Gør, som jeg siger! 
Der er ikke mange af 
Garmadons soldater, der vover 
at trodse hans ordrer. Garmadon 
forventer absolut lydighed – og 
absolut stilhed, så han kan nyde 
lyden af sin egen stemme, når 
han råber kommandoer til dem.

Garmadons nørder
Garmadon har et team af 
IT-nørder, der arbejder dag 
og nat i hans laboratorium. 
De bygger videnskabelige 
dimser, våben og robotter, 
som Garmadon håber, vil 
give ham en fordel i hans 
næste kamp mod 
ninjaerne.


