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3 . MEGA WIZARD SLÅR TIL



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. 
Han har været i Task Force Q i et år. Sajid er 
11 år gammel.



SPILLERE
KARA
Den bedste skytte. Hun 
kan ramme alt på lang 
afstand. Hun har været  
i Task Force Q i et år. 
Kara er 12 år gammel.

ELION
Leder af Task Force Q.  
Han opfinder alle de våben, 
som Game Masters bruger. 



SPILLERE
WIZARD
Ond skurk fra spillet 
Heroes Quest.  
Han styrer alle de  
andre skurke og har en 
hær af dødbringende 
gnolls. 

ONKAR
Wizards general og 
Sajids ærkefjende! 
Han er ikke særlig 
klog, men stærk som 
en okse. 



ELIONS MEGA-BOT

”Wow,” siger Kara. Vi sidder i en stor 
robot. Det er Elion, der styrer. Han har 
bygget den. ”Det er for vildt.”
 ”Ja,” siger Elion, mens vi går gennem 
parken. Det gynger, hver gang robotten 
tager et skridt. ”Mod den her har Wizard 
ikke en chance!”
 Jeg smiler ved tanken. Jeg glæder mig til 
at få gjort kål på Wizard og sat en stopper 
for hans forsøg på at erobre verden.
 Robotten har det hele. Der er endda 
plads til vores Game Master-udstyr, så vi 
altid er parat til kamp.



 Da vi har testet den nye robot, Giga, 
hopper Kara og jeg ned på græsset. Elion 
bliver inde i robotten for at ordne de sidste 
detaljer. Giga er stor som et højhus, og 
man styrer den inde fra dens hoved.
 Så prikker Kara mig på armen og siger: 
”Se!”
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EN NINJA PÅ FLUGT

Hun har fået øje på en mand, der er klædt 
ud som en sort ninja. ”Er det ikke sært?”
 ”Jo,” siger jeg spændt. ”Det kunne tyde 
på, at Wizard er ude på noget.”
 Vi følger den sorte ninja hen til et hus, 
der ser tomt ud. Uden for det står en anden 
ninja. Hans tøj er rødt, og han har et skjold 
med Wizards mærke på. De hilser på 
hinanden med et særligt håndtegn. Huset 
må være deres gemmested.
 ”Er du klar?” Kara peger. Jeg nikker og 
vil tage mit gevær, men så kommer jeg i 
tanke om, at vi ikke har våben med.
 ”Vi klarer dem uden våben,” siger Kara.
 Så kaster vi os over ninjaerne. Som 



medlemmer af Task Force Q bliver vi 
trænet i at kæmpe uden våben. Så vi er 
altid klar til kamp.
 Efter et par slag går ninjaerne ud som et 
lys.
 ”Vi tager deres tøj og forklæder os som 
dem,” siger jeg. ”Så kan vi gå ind i huset, 
uden at de går til angreb.”
 Kara nikker. Det er en god idé. Vi må 
finde ud af, hvad de ninjaer laver her.
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EN SKURK, VI KENDER

Vi tager tøjet på og lister ind i huset.
 ”Jeg kender slet ikke det her spil,” siger 
jeg. Jeg kender ellers næsten alle spil. Selv 
de gamle.
 ”Det hedder Ninja Robot Battle,” hvisker 
Kara, mens vi går forbi en ninja. ”Det 
er japansk. Det er måske derfor, du ikke 
kender det.”
 ”Sikkert,” siger jeg. ”Hvad går spillet ud 
på?”
 ”At tæve ninjaer. Til sidst får de fat i en 
magisk sten og forvandler sig til en stor 
robot …” siger hun. ”Måske forbereder 
Wizard sig på at kæmpe mod Giga?”
 Jeg lister hen til en dør og kigger ind  



ad den. ”Det er jeg helt sikker på, at han 
gør. Prøv at se.”
 I rummet bag døren står Onkar. Hvis han 
er her, må Wizard også være tæt på.


