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1 . ANGREB FRA HIMLEN



GAME MASTER

For et år siden åbnede spil-skurken 
Wizard en portal mellem vores verden og 
computerspillenes. 
	 Gennem	portalen	fik	Wizard	adgang	til	
vores verden. Nu kan monstre fra alle slags 
spil angribe os. Portalen gør dem ægte. 
Wizard styrer dem.
 Jeg har altid været god til at spille 
computerspil. Jeg er ekspert i at banke 
slutbosser. Derfor rekrutterede Task Force 
Q mig. De har samlet verdens bedste 
spillere. Vi har besejret monstre i spillene  
– nu skal vi gøre det i vores verden.
Mit navn er Sajid, og jeg skal redde verden 
fra Wizard.
 Jeg er en Game Master.



SAJID
Superspiller og ekspert i at banke slutbosser. 



KARA
Den bedste 
skytte. Hun kan 
ramme alt på 
lang afstand. 

ELION
Leder af Task Force Q. 



WIZARD
Ond skurk fra spillet  
Battle World. 

ONKAR
Wizards general og 
Sajids ærkefjende! 
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KAMP TIL STREGEN

HIT OF DEATH står der med rødt på 
skærmen. Min figur synker sammen.
 ”Ej, hvad laver du?” råber jeg. ”Det er 
snyd!”
 Kara smiler bare, mens det siger puf, og 
min figur forsvinder. 
 Sekundet efter dukker den op igen henne 
ved start.
 ”Hvis det er muligt i spillet, er det ikke 
snyd,” siger hun roligt. Hun lægger an til 
endnu et head shot. ”Det er ikke forbudt 
at slå hinanden ihjel. Det er jo det, det 
handler om!”
 ”Nej, det er klart, men alligevel …” 
mumler jeg irriteret. Min figur forsøger at 



flygte, men det er for sent. ”Head shots bør 
være snyd …”
 Hun affyrer endnu et skud. Min figurs 
hoved splatter ud. Skærmen bliver rød. Øv. 
Hun fik mig. Igen.
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UNDER ANGREB

”Nu skal du ikke være en dårlig taber,” 
siger Kara og undertrykker en latter. ”Det 
er jo bare et spil.”
 ”Det er let nok for dig at sige,” mumler 
jeg surt. 

Det her er ikke bare et spil. Vi træner. Så vi 
altid er klar til at kæmpe mod Wizard. Vi 
skal kunne klare os i alle typer spil.
 ”Slap nu af,” siger hun og åbner vores 
PlayStation for at skifte spil. ”Skal vi spille 
noget andet?”
 ”Det bliver der ikke tid til,” siger Elion. 
 Elion er leder af vores enhed, Task Force 
Q. ”Slå over på den anden kanal.”
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 Den anden kanal viser billeder af en stor, 
mørk sky, der hænger over byen. 
 ”Skyen er et våben. Wizard har gang i et 
nyt angreb,” siger Elion.
 Wizard er en skurk fra Battle World. Han 
vil ødelægge verden. Task Force Q blev 
dannet for at stoppe ham.



 ”Hvad vil han med en stor sky?” Kara 
ser på Elion. Hun virker ikke helt tryg ved 
situationen.
 ”Det skal I finde ud af,” siger Elion. 
”Gør jeres udstyr klar!”


