
Golden Gang
Manussamling, del 1-6



Golden Gang, första delen, Begynnelsen.

Del1: Fortsättningen på slutet av slutet:

Sid 1: Titelsida.
Text:
Då delas skyarna.
Då plundras landet.
Och då börjar de 13 gudarnas bok.
Då kommer den stora översvämningen av Jorden.
Då uppstiger den store Itzam Cab'ain, världens undergång
Katuns mantel.
Det är en översvämning som blir undergången för Katuns värld.

Sid 2-3, dubbeluppslag.
Text: Bhopal, 29:e augusti 2012.

Text: Golden Gang kom hit till Indien för att stoppa världens undergång. Stödda av Förenta 
Nationerna har de i flera år bekämpat brottslingar och orättvisor på men inget av deras tidigare fall 
har varit som detta. Trots att de tränat hela sin karriär för detta ligger de nu fallna, medvetslösa, 
skadade eller döda.

Text: Men de visste om hur hopplöst läget var och hade en reservplan som de satt i verket. Detta är 
dock slutet. Jordens hav kokar våldsamt och kustområdena sjunker under flodvåg efter flodväg då 
polerna smält. Vulkanutbrott längs förkastningssprickorna har skickat moln av aska upp i 
atmosfären och solstrålarna har börjat försvagas.

Text: Detta är alltså slutet, men låt oss ta oss tillbaks till början istället.

Sid 4.
Text: År 240 före vår tideräknings början, Peru.
I 200 år har chavinindianernas schamaner kommit hit till X'lerans grottor för att med hallucinogena 
växters hjälp se in i andevärlden och bli vägledda inför framtiden.

Sid 5.
Man sitter stilla och mediterar när en man av silver dyker upp, hållandes en kristallkula.
-Schaman. Jag har kommit från framtiden med en varning. Den här kristallkulan visar det du 
behöver veta. Allt börjar med Hat'l Aandiis fall.

Sid 6.
Text: Många år senare.
Det som var Chavinriket är sedan länge införlivat i det enorma inkariket och istället för enkla 
grottor har man stora tempel.
En man står framför altare i tempelrum och ber. En ung man kommer inrusande, med förskräckt  
blick.
Ung man (UM) -Farbror!
UM -Atlantis!
UM -Atlantis.
UM -Atlantis är försvunnet! Slukat av havet!
Farbror (FB)-Sänd efter kungen. Vi måste öppna tidernas valv!



Sid 7.
Text: Senare.
Farbrodern, den unge mannen och kungen är inne i ett mörkt valv fyllt med artefakter som statyer,  
krukor och stentavlor från inka, maya, nazca, mosche och andra syd- och mellanamerikanska  
indiankulturer.
UM -Vad letar vi efter?
FB -Stentavlor från chavin.
FB -Här.
Farbrodern läser en stor stentavla.
FB -Vid quatlen...
FB -Vi måste kalla hit alla präster. Från hela riket!

Sid 8.
Text: 20 år senare.
Den unge mannen är nu vuxen och farbrodern betydligt äldre.
UM -Farbror, ritualen, det är dags.
FB -Jag är redo.
Ritualen genomförs.
Text: Magisk kunskap samlad under århundraden gav magiskt kraft åt en dräkt som ska bäras av 
den som ska stoppa Jordens undergång. Man gav också liv åt två statyer en i silver och en i guld, 
silverstatyn skall bli hans lärare och guldstatyn ska vara hans beskyddare. Till sist sände man ett 
budskap fram i tiden för att väcka Jordens förkämpe.
Dräkten läggs i ett grottvalv i Cuzco i väntan på rätt tid och person.
Läraren sänds ut i världen för att lära sig så mycket som möjligt om allting.
Beskyddaren ställs i Citlaltepec.

Sid 9.
Text: Efter några århundraden, mycket på grund av Atlantis undergång, så har magin sinat så pass 
mycket att de magiska statyerna inte längre kan fungera.
1497. När spanjorerna plundrar riket tar de med sig väktarstatyn som krigsbyte men skeppet som 
ska föra det till Spanien, Santa Elena, förliser i en storm. Lärarstatyn göms i Macchu Picchu som 
sedan överges för att inte spanjorerna ska finna det.
1577, Coburg, Tyskland. En ung adelsflicka som smittats med lykantropi, varulvssjukan, tar sin 
tillflykt till skogen på sin fars ägor när hon vill vara ensam med sin sorg. Den här dagen får hon syn 
på en märklig konstruktion som hon går in i  och som strax efteråt försvinner.

Sid 10.
1753, långt ute i världsrymden.
Det här rymdskeppet är ett av tre generationsskepp sänt från planeten Daol när det upptäcktes att de 
stora skalv planeten börjat få skulle komma att slita den i bitar. Varje skepp satte kurs mot olika 
planeter lämpligt för kolonisation. Det har varit på väg mot sin destination i 133 år men resan håller 
på att ta slut.
Generationsskeppet är under attack från en serie mindre skepp.
En man håller ett barn i sina armar medans en kvinna står vid skeppskontrollerna.
Man -Vi måste fly, kom nu!
Kvinna -Spring till flyktkapslarna! Jag måste stanna och slåss!
Man -Nej! Kom med oss, slaget är förlorat, du får inte dö!
Kvinna -Spring. Du vet vad min uppgift som kapten är!



Sid 11.
Mannen springer till en flyktkapsel när en bit av väggen exploderar. Han lyckas lägga in barnet  
och trycka på avsändningsknappen.
1821: Slow Hill, utanför Glocester, England. En liten baby lämnas på ett pars trapp av sina föräldrar 
strax innan de försvinner ur världen, de sista av sin art att beträda jorden.
Paret som försökt få barn men inte lyckats tar glatt mot babyn.
De upptäcker snart att han är ovanlig inte bara till utseendet. Han blir aldrig sjuk, han ser i mörkret, 
han behöver aldrig sova, 
och han kan flyga.

Sid 12.
1945, Ulm, Tyskland. När Tysklands naziregim faller bildar en grupp högt uppsatta i Hitlers 
ockultismförband Ahnenerbe en ny organisation. De kallar sig Chain och försvinner med en stor del 
av Nazisternas rikedom och insamlade ockulta föremål, inkluderande Katuns kedja som de 
namngett sig efter.
1956: Kapten Sol börjar sin karriär efter att ha hittat den magiska dräkten. Tillsammans med Den 
hemliga brigaden, en specialstyrka som jagar krigsförbrytare så slåss de mot medlemmar i Chain. 
1959 blir han känd för världen i stort efter en strid i Frankrike.
1961 så dyker den första superskurken upp, norska Vita Spöket, och Kapten Sol besegrar honom 
efter ett bankrån. (Läs mer om Kapten Sol i Den förste superhjälten i SSS #8.)
1968 föds Muscles. Hon är den första människa sedan antiken att födas med superkrafter.
1974: Heroes Union, den första superhjältegruppen grundas av Kapten Sol, tidsresande Blackflash, 
utomjordningen Trip'tal, den av magi förvandlade grasshopper och den genetiskt manipulerade 
Spider. Den första superskurkgruppen bildas också samma år, Questionmark Group.
1978 föds en liten flicka till föräldrar som utsatts för genterapi av Chain. Hon tränas av 
organisationen till att bli en elitsoldat över det normala.

Sid 13.
Text: Sicilien 1984.
En svart mercedes stannar framför ett hus och några mafiosos kliver ut. De går in på en gård där  
en man och en kvinna hänger tvätt. De tar fram vapen och skjuter ner dem.
Senare kommer en ung pojke hem och får se föräldrarna döda.
En man i kostym kommer fram till honom.
-Jag beklagar verkligen, grabben, livet kan vara hemskt ibland. Men jag ska lära dig hur man 
handskas med sånt här. Du får bo hos mig.
Text: Brasilien 1984. Flera bolag som skövlar regnskogen får sina operationer störda av vad de 
kallar en varulv, men som är den blivande superhjältinnan Wolfwoman.

Sid 14.
Text: Sverige 1988. Prins K'riss följer sin gammelmorfars fotspår och reser till planeten Jorden för 
att studera dess kultur och rapportera hem.
Text: Prag 1990: En serie kidnappningar har lett Heroes Union hit till ett underjordiskt komplex där 
de sett personer i prästliknade skrudar som verkar förbereda för någon slags ritual.
Gruppen sitter uppe på en avsats och tittar neråt, på en stor plattform med magisk cirkel runt vad  
som ser ut som en brunn huggen ur sten. En grupp präster kommer ingående med fastkedjade  
människor efter sig.
BF (Blackflash) -Det här ser inte bra ut.
CS (Captain Sun) -Människooffer.
GH (Grasshopper) -Säg ordet bara.
S (Spider) -Ordet bara.
Gruppen slår till. Spider och Grasshopper kastar sig akrobatiskt ut medans Blackflash rusar iväg  
och Captain Sun springer med sitt bländande ljus igång. 



Sid 15.
De gör snabbt ner prästerna och befriar människorna. 
BF -Här, det verkar som vi var för sent för några av dem.
CS -Hon där verkar annorlunda. Nåt du kan göra för henne?
(Han pekar på en kvinna som är betydligt längre och muskulösare än de flesta, hon är en av  
gruppen Oakgrove Eight.)
BF –Jag kan försöka.

Sid 16.
Grasshopper och Spider tar hand om människorna medans Blackflash och Captain Sun tittar på  
den magiska cirkeln och brunnen. Blackflash har ett tricorderliknande instrument i handen.
CS -Vad verkar det vara?
BF -Cirkeln alstrar en slags kraftfält som täpper för brunnen. Blod verkar ha använts för att fylla på 
cirkeln, många gånger.
CS -Vad tror du är det bästa att göra?
BF -Jag kan inte tänka mig att magi som får kraft från blod är något bra.
CS -Då förstör vi cirkeln.
Captain Sun och Blackflash blåser bort cirkeln så sten flyger åt alla hål. Brunnen börjar bubbla och 
sprudla som en fontän av lysande droppar.
BF -Det är någon form av magisk källa, det far ut rå energi åt alla håll. Vi får kontakta 
myndigheterna.

Sid 17.
Text: Det här är den eviga natten, en plats ingen människa känner till, en plats där inget levande 
som vi känner till det kan vistas, och som ingen teknologi hur avancerad den än är kan hitta.
Det är ett tvådimensionellt plan vars härskare fängslades här tidigt i vår universums existens av 
mäktiga väsen som sedan länge är försvunna eller döda.

Text: Otaliga är de gånger denne försökt slå sig fri men till slut lärde denne sig att kraft inte var rätt 
sätt. Istället började den leda efter sprickor och svaga sinnen i vår värld som kunde övertalas att gå 
hans ärenden. Under nästan tiotusen år har dess tjänare på Jorden eliminerat fiender och strupit den 
magiska kraft som håller fängelseförseglingarna på plats.

Mäster. En av de magiska källorna är öppnad. Dina mänskliga tjänare har misslyckats.
DEN (Den eviga natten) -Ingen betydlig förlust. Förbered en spanare och sänd genom den. Jag vill 
veta hur de blev upptäckta.

Sid 18.
Text: Samma år, Canada. Missnöjd med hur lagen fungerar så börjar en polis vigilanteverksamhet 
som Spike, den första helt mänskliga maskerade hjälten.
Text: Macchu Picchu, Peru. Denna avlägsna stad uppe på en hög bergsplatå upptäcktes först på 
1800-talet, långt efter det övergivits av inkaindianerna.
Ett forskningslag håller på att sätta upp och gräva när en av dem reagerar.
-Vad var det där? En jordbävning?
-Kanske.
En av dem träffar något och böjer sig ner för att soppa bort jord. Man kan se silver glimma. Den,  
en silverstaty i fullstorlek, grävs fram och de står och betraktar den. Vi ser ner på den från  
arkeologernas synvinkel.
-Vad säger du? Det är definitivt inte inka.
-Jag vet inte, tekniken är inka, men stilen är betydligt äldre, moche kanske?
Den reser sig och alla flyttar sig i förskräckelse.



Sid 19.
SA (Silverarrow) -Det är fel år, jag är för sent ute.
Han börjar gå iväg medans arkeologerna bara står och gapar.
Text: Samtidigt på havets botten.
En sexarmad mörk skepnad börjar gå längst havsbotten när den för syn på en magisk  Atlantisk  
portal under vattnet som den vandrar in i.



Del2: Början på början av slutet:

Sid 1: Titelsida. (Denna är färdig och behöver inte tecknas.)
Text:
Då faller bergen.
Då skingras stjärnorna.
Och då börjar de 13 gudarnas bok.
Då faller Katuns äldsta.
Då förgås allt i den svarta elden.
Då segrar den store Itzam Cab'ain, världens undergång
Katuns mantel.
Det är en översvämning som blir undergången för Katuns värld.

Sid 2.
Text: 1991, Sicilien.
Detonator hör maffiabossen prata om hans föräldrars mord, ovetandes om att Detonator hör.
Detonator tar några vapen med sig och flyr till USA medelst båt.

Sid 3.
Text: 1995, Mexico City. Wolfwoman, Spike och Muscles bildar Strikers, den andra 
superhjältegruppen sedan Heroes Union.
Text: Samma år, Belgien. Två tonårstvillingar är hemma själv en regnig sommardag och beslutar sig 
för att undersöka vinden som är fylld med ägodelar från hundratals år. Bland allt annat hittar de en 
magisk bok som de nyfiket studerar. Boken gör att de får magiska krafter.
Text: Samma år, San Diego, USA. En stor vetenskapsmässa är samlad här i San Diego Convention 
Center med tema klimat. 
Ett symposium ska precis börja när en kulkärve från bakom ett draperi skjuter ner talaren och  
Masterkill och några Chainsoldater kliver fram med ett ultimatum. 10 miljoner dollar eller så dödar 
de alla i konferenscentret.
SWAT rycker ut och vi ser hur en förklädd Silverarrow noterar utryckningen och börjar ta sig i  
riktning mot platsen.

Sid 4.
Polisledningen står samlad en bit bort.
Kapten -Vi förhandlar inte med terrorister. Är alla på plats?
-Alla är i position och har skottlinje.
-Okej, kör!
Chainsoldaterna åker i golvet direkt när prickskyttarna trycker av medans Masterkill står trots att  
han blir skjuten i huvudet. Han skjuter tillbaks och nedgör alla prickskyttarna. Sen går han ut och  
börjar skjuta poliserna utanför med ena handen. I andra så tar han fram en detonator och väntar  
tills polisledningen uppmärksammar honom. När de gör det trycker han av och centret far i luften.  
Han försvinner i röken.

Sid 5.
Nytillkommen till platsen så börjar Silverarrow söka av området när han känner något speciellt i  
ruinerna. Han gräver undan bråte och hittar en ung pojke vid liv. Han bär honom till ambulans.
Senare på ett sjukhus så diskuterar en socialsekreterare adoption med honom. När hon gått så  
kommer Silverarrow och berättar vem han är, vad han gör här och undrar vad pojken vill.
Silverarrow adopterar honom med hjälp av de slappa lagar som fanns i USA då.
  



Sid 6.
Text: 1998, Indien. Bollywood är Indiens motsvarighet till Hollywood och den största producenten 
av film i världen. En av deras uppåtgående stjärnor är unge Flash-eye.
Pojken som nu heter Mike och Silverarrow kommer fram till Flash-eye, en ung man med smal  
mustasch och sitt signaturpannband.
SA -Flash-eye, kan vi prata privat någonstans?
De sätter sig vid ett bord en bit från en cateringvan.
Silverarrow förklarar vem han och Mike är, och vad deras mål är.
FE (Flash-eye) -Ni vet, filmer är mitt liv, och jag har alltid drömt om att bli en filmstjärna men om 
Jorden behöver mig... Då kan jag inte vägra.

Sid 7.
Text: Samma år. Spider och Grasshopper, nyligen befriade från sina påtvingade djurformer bildar 
Dreambusters, en grupp som jagar mardrömmar som tagit sig in i vår värld.
Text: Samma år, New York. En kvinnlig reporter pratar från bakom en bil.
-Monstrena dök upp för några timmar sedan och började gå bärsärk. Polis, militär, Heroes Union, 
Strikers, Twenty Specials och Dreambusters har bekämpat dem och långsamt decimerat deras 
styrkor men än är det långt över och många är skadade och dödade. Vi behöver ett mirakel om vi 
ska komma undan det här...
Ett enormt troll bryter sig upp ur marken och skingrar hjältar och mindre troll och kollapsar nära  
byggnader.
-Jösses, shit!
Strax efter så lyses allt upp av ett enormt vitt sken.

Sid 8-9, dubbeluppslag.
Hela Golden Gang kommer ner/ut ur en av deras skepp.
-Herre...jag vet inte vilka de där är.
CH (Changeling) -Golden Gang, frun, vi är här för att stoppa skurkarna.

Sid 10.
De samlade hjältarna besegrar trollinvasionen.

Sid 11.
BF -Captain, det här är Golden Gang, min nya grupp som jag berättade om förut. Det här är vår 
ledare.
Captain Sun och ledaren skakar händer.
BF -Vi måste tillbaks till vår egentliga tid nu, men du kan alltid nå mig på det vanliga sättet.
Golden Gang försvinner i sitt skepp.
Text: 2000, Chicago. Icelight går med i Strikers. 

Sid 12.
Text: 2000, Sverige. 
K'riss springer genom en skog jagad av folk i kostym. Han inser att hans förföljare är för nära och  
vänder sig om för att slåss. Han får hjälp av Silverarrow, Flash-eye och Mike (Changeling) samt  
den flygande unge mannen från England, Goldwing, som kampar en bit därifrån. De rekryterar  
dem sen till sin grupp.

Sid 13.
Text: 2001, Exeroos. I centrum av Eri-Kooba-alliansen ligger en planet som är en enda gigantisk 
fabrik. 
Vi ser inifrån någons ögon från bakom en hinna av något slag. Framför står två olika  
utomjordingar.



-Det här är vår nya modell, den baseras på Zezzspraklingar som gjorts lydiga med hjälp av speciella 
sonder. De kan alstra energi tillräckligt för att framföra ett mindre rymdskepp. De förstår alla språk 
vi känner till och kan programmeras till vad som helst man vill ha dem till. Reaktorer, levande 
vapen, belysning. Fantasin sätter gränsen.
-Jag tar 100 stycken. När kan de levereras.
-Du kan få med dem på hemresan.
Text: Samma år, Sverige. Blackflash och Warrior hittar K'riss skepp som är satt på autopilot. De far 
hem till hans hemplanet och undgår frivillig genaccelerationsterapi när deras värdar upptäcker att de 
har superkrafter. De får varsitt skepp och K'riss skepp skickas tillbaks till Jorden.

Sid 14.
Text: Samma år, Texas, USA. Silverarrow köper en herrgård att ha som bas för gruppen.
De håller på med reparationer när de hör nyheterna om nåt stort monster som går genom New 
York. De flyger dit i K'riss (Silverball) rymdskepp som nu fraktats hit.



Del 3: Början på början av början:

Sid 1: Titelsida.
Text:
Då kommer de sju.
Då kommer elden från stjärnornas hav.
Och då sluts de 13 gudarnas bok.
Då kommer män av ondo.
Då ger de sina liv.
Då faller den store Itzam Cab'ain, världens undergång
Katuns mantel rivs sönder.
Det är början på den nya tiden, Katuns nya värld.

Sid 2.
Text: 2001, New York. I en liten men mysig lägenhet i Manhattan.
En ung kvinna håller på att dra på sig egensydda trikåer när nyheterna tar upp monstret.
-Hmm, jag kanske ska tänka om namnet Lady (Laura) Luck, det kan inte vara annat än otur om det 
dyker upp nåt sånt där dagen jag tänkte göra min debut.
-Nåja, vad är väl en bal på slottet? Spike har säkert haft tvivel hon också, och hon har ju inte ens 
några krafter sägs det.
Hon tittar ut genom ett fönster innan hon hoppar ut.

Sid 3.
Hon fightas lite mot monstret som krossar det som är i vägen. Hon ger upp våldet och börjar hjälpa  
folk istället medans hon undrar var förstärkningarna (militär, swat, andra superhjältar). Hon hör  
att den hela tiden verkar studera sin omgivning och berätta högt det den ser.

Sid 4.
Golden Gang anländer och man får se deras krafter för första gången (eller egentligen andra),  
Flash-eyes magiska blixtar, Changelings förvandlingsförmåga, Silverballs bollform och Goldwings  
flygförmåga.

Sid 5.
Detonator observerar och tänker att han måste hjälpa dem, men inte vill avslöja sin identitet då tv-
team dykt upp. Han springer in i en övergiven bikerbutik och tar på sig snusnäsduk och hjälm, sen  
in i en övergiven vapenbutik och tar en bunt vapen.
Alla dessa personer tillsammans lyckas efter ett tag besegra den. (Detonator och Flash-eye skjuter  
hål i honom, Silverball, dunkar in i den, Goldwing och Lady Luck räddar folk, Lady Luck berättar  
också vart hon tror den är sårbar, vilket är rätt. Precis i slutet, när den hotar att döda någon av den  
kommer väktaren (Golden Guardian) upp ur floden/havet och bankar slut på den.) Hon ser  
mänsklig ut, och hennes 4 extraarmar kan försvinna helt.

Sid 6-7.
Strid.

Sid 8.
Detonator flyr iväg när han ser den falla och de andra undrar vem han var och vart han tog vägen.  
De andra bjuder in Lady Luck som tackar ja.



Sid 9-10.
Tillbaks på ranchen.
Silverarrow förklarar vad deras mål är, att deras uppgift är att samla ihop Jordens alla  
superpersoner, att de måste tränas. Nån tar upp skyddsdräkter som de tycker är smart och de  
spenderar lite tid med att skapa sina dräkter.

Sid 11-12.
De poserar framför kameran.
FE -Vet ni vad den gruppen behöver? Fler tjejer!



Del 4: The Clanking of a Chain. Kedjerassel.

Sid 1-2.
Splash. Gruppen håller på att reparera herrgården. 
Text: Golden Gang är en liten grupp superhjältar vars mål är att hindra Jordens undergång år 2012. 
Silverarrow är en av gruppens ledare, en man av mycket kunskap. Golden Guardian, den andra 
ledaren, är en sexarmad staty med teknologi från framtiden. Lady Luck verkar ha ständig tur. 
Flasheye kan skjuta magisk energi och tar sitt namn från det tredje öga han har i sin panna. 
Silverball är en utomjording som kan bli ett flygande klot. Changeling kan förvandla sin kropp allt 
möjligt. Silverwing är en kvarlämnad man från älvriket.

2001, någon mil utanför Wichita Falls, Texas, USA: På taket till Golden Gangs herrgård så sysslar 
några av gänget med hemförbättring.
FE -Silverarrow kunde inte ha köpt en hel herrgård, det kommer ta flera månader att göra klart allt.
C -Tja, det slår loftet som vi hade innan.
FE -I och försig.

Sid 3.
Silverspeed får ett telefonsamtal från en kamrat.
SS -Hallå, tjena, hur leker livet i Frankrike, bara skit antar jag.
Hmm, mmm, ok, ok, va?
Lägger på.
SS -Mike, visst sade du att det var några Chain som sprängde den där vetenskapskonferensen där 
Silverarrow hittade dig.
C -Ja, vadårå?
SS -Jag har en kompis som arbetar i Frankrike med speciella elinstallationer, för hotell, teatrar och 
sånt. Han hörde några snacka om ett Chainattentat i Alencon på fredag. Nåt om nån nazistisk pryl.
C -Shit, vi måste berätta för Silverarrow.

Sid 4.
Gruppen är samlad.
SA -Alencon är mest känd för sin plastindustri, men det finns ingenting speciellt värdefullt i staden. 
Det är ungefär 30000 invånare. Om Chain ska slå till där är det för något mer specifikt men jag vet 
inte vad. Vi får helt enkelt åka dit och vara vaksamma, spana runt.
SS -Staden har ju varit med om en del historia, det var den första staden som återtogs från tyskarnas 
ockupation i andra världskriget exempelvis.
LL -Hur kommer det sig att du vet så mycket historia.
SS -Det gör jag inte, men jag minns det för jag var där.
FE -Jo just det.
SA -Packa kläder och era dräkter, biljetter är beställda men vi måste fixa pass åt er.
SS -Jag tänkte flyga dit själv, jag antar att ni landar i Paris? K´riss?
SB -Jag flyger gärna själv jag också.
Flasheye tycker det är utmärkt då han kan stöta på Lady Luck ifred.



Sid 5.
Senare, en bit ut över Atlanten. Silverball och Silverwing flyger avslappnat kanske 100 meter över  
vattnet.
SS -Så vad tycker du om människorna?
SB -Vilken fråga...Jag tycker det är konstigt hur de kan vara så trevliga när de känner en och så 
otrevliga annars. Och de verkar ha svårt att sätta sig in i andras situationer.
SS -Hur är ditt folk då?
SB -Det är så otroligt mycket som skiljer...men till att börja är det en mer enad kultur, vi har inga 
länder som människorna, bara ett språk, större tolerans. Fast samtidigt...vi är mycket mer lika och 
det är både på gott och ont.
Du då, hur är ditt folk?
SS -Jag vet inte alls, allt jag läst om alver om det nu är en sådan jag är verkar som att alla tror att det 
är sagoväsen. Och det finns ingen riktig gemensam nämnare utan det verkar vara lite olika.
SB -Du vet...sagor är en sån där sak som vi inte har.
SS -Vad berättar ni för era barn när ni vill att de ska sova.
SB -Oftast riktiga historiska berättelser. Det finns bara få fiktiva berättelser och det är ett ganska 
nytt begrepp.

Sid 6.
Ombord på planet. Man kan se Flasheye, Lady Luck och Golden Guardian. Golden Guardian sitter 
och blundar och Lady Luck läser en bok.
FE -Vad läser du?
LL -Ulysses, av James Joyce.
FE -Är den bra?
LL -Den är svår, det är ett känt verk med stream of consciousness. Jag har börjat och gett upp säkert 
10 ggr nu.
FE -Varför fortsätter du?
LL -Jag vill läsa de stora verken.
FE -Vilka anser du vara stora?
LL -Bibeln, Den gudomliga komedin, Mahabarata, Odyséen, Krig och fred...
FE -Mahabarata var första saken jag var med i, en tv-serie baserad på den. Det var då jag kände att 
jag kanske hade möjlighet att jobba som skådespelare.
Flygvärdinna -Nåt att dricka?

Sid 7.
Några timmar senare, Golden Guardian, Silverarrow, Flash-eye och Lady Luck åker i en  
hyrfamiljebuss genom Paris. De får syn på två liftare som står med en skylt: Hong Kong.
FE -Hoppa in tjejer, så kör vi er en bit.
SS -Kul.
FE -Detsamma.
SA -Jag har bokat in oss på olika hotell och vandrarhem. Vi får helt enkelt vara vaksamma och 
spana runt. Om någon ser något så ring till vår mobildator så kopplas alla ihop i ett 
konferenssamtal.

Sid 8.
Folk packar upp, klär om sig och ger sig av ut.



Sid 9.
Alla knallar omkring på natten.
GG -Här verkar det....
SB -inte hända mycket alls...
C -jag undrar om vi är helt...
SS -fel ute...
FE -Eller...?
LL -Bingo! Ringer de andra som bekräftar att de kommer.

Sid 10.
De samlas i en park i närheten.
GG -Är du säker på att de är här? 
SS -Jag kan se i mörkret, jag är säker.
GG -Okej, jag kommer stanna och hålla vakt utanför, men jag kommer om ni kallar.

Sid 11.
Smyger in och ser Masterkill och tre andra, varav två soldater och en annan specialagent.
De blir upptäckta och skurkarna öppnar eld. Flasheye träffas i benet och ramlar omkull. LL drar  
bort honom.

Sid 12.
SB -Shit! De har automatvapen!
C -Det stoppar inte mig.
Changeling förvandlar sig till metall och rusar fram.

Sid 13-15.
Strid.

Sid 16.
Masterkill flyr med Silverwing och Changeling efter sig.
Masterkill slänger sig över krenelleringen.
C -Var tog han vägen?
SS -Vet inte, jag ser honom inte.
Masterkill står en bit bort och funderar på vilka de kan ha varit.

Sid 17.
Sitter på planet med fransk tidning i händerna, Silverspeed/wing översätter/refererar.
SS -Tre nazistiska terrorister lämnades över till stadens polis men den fjärde, av beskrivningen 
identisk med den person som förstörde San Diegos Convention Center 1995, kom undan. Polisen 
assisterades i gripandet av en grupp personer som man inte ville avslöja identiteten på men som 
man ansåg vara vänner till Alencon och Frankrike. Terroristerna tillhör gruppen Chain som är en av 
de mest anonyma av terroristgrupper utan några uttalade krav eller mål. Gruppen tros ligga bakom 
14 stora bankrån genomförda mellan 1995 och 2000 där det sammanlagda bytet uppgår till 22 
miljoner euro.
FE -Euro?
SS -Ungefär som dollarn.
SS -Förhör med fångarna pågår men polisen vill inte avslöja vad som kommit fram.



Sid 18.
Sitter i solstolar och njuter av vädret när en komet verkar slå ner inte långt bort.
C -Fransk mat i all ära, men det är skönt att vara hemma.
SB -Vadå, grodburgare med baguett som är så gott.
LL -Tja, det är väl Flasheye som står för maten ikväll så det blir väl nåt indiskt typ tandoorikyckling 
eller nåt.
FE -Pizzorna är här!
Kometaktigt slår ner.
FE -Typiskt.
De ger sig iväg, förutom Flasheye som har gipsat ben.



Del 5: Destroyer. Förgöraren.

Sid 1-2.
Text: Golden Gang är en nybildad superhjältegrupp vars mål är att hindra Jordens undergång år 
2012. Silverarrow är en av gruppens ledare, en magisk staty full av kunskap. Golden Guardian, den 
andra ledaren, är en sexarmad staty med teknologi från framtiden. Lady Luck verkar ha ständig tur. 
Flasheye kan skjuta magisk energi och tar sitt namn från det tredje öga han har i sin panna. 
Silverball är en utomjording som kan bli ett flygande klot. Changeling kan förvandla sig till allt 
möjligt. Silverwing är kvarlämnad från älvriket.
Splash. Gänget är på väg, i civilkläder mot djupare in i skogen där nånting störtat och nu sänder ut  
bolmande rök. Flasheye är frånvarande.

Sid 3.
Den intensiva hettan tvingar de flesta av dem bak förutom Changeling som förvandlat sig till  
diamant. Han börjar ta några steg framåt när de ser en skepnad komma fram.

Sid 4.
Först ser skepnaden ut som en rund boll av energi som långsamt anammar en humanoid form.
CH: Hej, vi är...
Telpatisk röst skär genom deras huvuden, en serie mardrömsbilder om märkliga varelser som jagar  
varelsen framför dem.

Sid 5.
Norad. Ett övervakningscenter för militära satelliter.
Sir! Vi har fyra stycken bogies på radarn, de närmar sig platsen för den tidigare. Blacksat 1 har 
bilder.
På stora skärmen!
Två rymdskepp syns mot den svarta rymden.
Försvarsministern, nu.

Sid 6.
I skogen.
SS: Det kommer fler saker...
Skott börjar hagla och skjuter sönder skogen omkring dem.
GG: Ta er till källaren. SS, kan du få upp mig i luften till den?
Silverarrow och GG tar till luften och GG blir avsläppt på ett av planen som han tvingar ner medans 
SS duckar undan skott.

Sid 7.
Norad.
Skicka ut en jaktskvadron och en helikopterdivision. Vi behöver ögon på plats nu! Vad säger 
satelliterna?
Vi har inga rakt över men vi har ganska bra bilder från BlackSat 13.
Det är någon form av energivapen.
På skärmen ser man herrgården och skogsområdet och sädesfälten omkring den.
Vad är det för område, finns det någon ägare?
Det är registrerat på en Michael Stranger.



Sid 8.
De andra har nått huset och de återstående skeppen landar.
FE: Vad händer?
CH: Nån slags skepp, de skjuter på honom här. Guardian har sagt att vi ska ta skydd i källaren.
De ger sig ner och tar upp positioner.
Vi får se utomjordingarna när de kommer ut.

Sid 9.
Strid

Sid 10.
Strid

Sid 11.
Strid

Sid 12.
FE: Hmm, vad ska vi göra med alla dem? 
De smälter ihop till pölar med slem.
FE: Okej, det löser det problemet, vi får moppa upp dem.
SA: Samla ihop dem i någon behållare. Jag vill bygga ett laboratorium så vi kan studera dem. Vi bör 
även ta tillvara på skeppen.
GG: Jag tror vi inte hinner, jag såg flera helikoptrar på väg hitåt tidigare.

Sid 13.
SA: Jag är intresserad av att höra din sida av vad som hände, och var du kommer ifrån. Först är det 
dock dags för mat.
FE: Hurra! Jag fixar i ordning det.
Senare:
LL: Jag tror min hunger dött av hunger.
CH: Mmm, det ska bli gott med återuppvärmd pizza.

Sid 14.
De andra kommer in i vardagsrummet.
Rowena står med ett svärd mot Flasheyes strupe. Hon säger nåt på tyska.



Del 6: Back in Time. Tillbaks i tid.

Sid 1. 
Flasheye skjuter ner Rowena med ett skott ur bakhuvudet.

Sid 2.
CH: Coolt, jag visste inte att du kunde skjuta från annat än ditt öga.
FE: Jag kan skjuta  från alla kroppsdelar. Kan vi binda henne och äta mat nu?
SA: Det är onödigt att binda henne, men ta ifrån henne vapnet.
CH: Nån som förstod va hon sade?
SS: Det var tyska, men det lät väldigt gammeldags, jag uppfattade inte allt men det lät som ta ett 
steg till och jag skär halsen av honom.
SA: Det stämmer.
CH: Trevlig flicka.

Sid 3-4. Splash över krash och landningsplats.
Helikopterpilot till militärledare.
Admiral, vi har lokaliserat skeppen. Två är störtade, två ser hela ut. Inga tecken på levande personer 
i området.

Sid 5.
Håll position, ett karantänteam är på väg. Jag är på väg i heli för att kolla in situationen. Se till att 
inga obehöriga närmar sig.
Aye, aye admiral.
Doktor Ward: Vad sade försvarsministern?
Vi säger inget förän vi vet om några andra vet.
Hon tittar ut genom fönstret och ler.

Sid 6.
Rowena vaknar upp omgiven av hela GG.
SA: Unga dam, vem är du, var kommer du ifrån, och vad gör du här?
Rowena förvandlas till en varulv och slänger sig över huvudet på GG och springer iväg.
FE: Förstås. Tja, med mitt ben så kan jag inte jaga efter vargkvinnor, men kommer hon förbi igen så 
får det bli ett skott till. Jag håller ett öga på energimannen här.
CH: Ät inte upp pizzan bara.

Sid 7.
Jakt.

Sid 8.
Admiralens helikopter har landat. karantänsteam har börjat undersöka området.
A: Vad är situationen?
Bränderna är under kontroll, vi har haft tur med vädret. Två av skeppen är helt intakta och tomma 
på besättning men vi har inte sett några lik bland de störtade skeppen. Inga kända giftiga ämnen 
som våran mätapparatur uppfattat, men det kan finnas bakterier och liknande så skyddsdräkt är ett 
måste inom inhängnaden.
A: Jag lämnar det här till dig doktorn, jag tänkte jag skulle prata med markägaren och se vad de har 
sett. När kommer resten av ditt team?
DrW: De ska vara samlade på militärbas X innan 22.
A: Utmärkt.



Sid 9.
Jakten fortsätter.

Sid 10.
Jakten fortsätter. Admiralen ringer på.
SA: Changeling, svara du.
Changeling öppnar.
Goddag, jag söker Michael Stranger.
CH: Det är jag.
A: Mitt namn är Admiral Greenwood. Jag antar att du inte undgått att märka vad som hänt ute i 
skogen här bakom.
CH: Nej, jag hörde två explosioner och såg två farkoster.
A: Vi är tvungna att spärra av området och röja en bit av skogen för att kunda landa med 
transporthelikoptrar. Ett plan som fraktade kemikalier har störtat. Inga obehöriga får vistas i 
närheten då det kan finnas farliga substanser i krash och landingsområdet. Jag hoppas att det inte 
kommer ställa till något.
CH: Hur lång tid kommer det ta?
A: Jag hoppas att vi ska vara klara inom en vecka.
CH: Då är det ingen fara, meddela när ni är färdiga bara.
A: Tack för er förståelse.

Sid 11. Jakten når sitt slut. Changeling blockerar en utgång till ett rum, och de andra andra.
SA: På tyska: Ta det lugnt, vi vill dig inget illa, vi vill bara ha svaret på våra frågor. Vi släpper dig 
fri så fort vi vet lite mer.
Hon tittar sig runt, sen sjunker ihop och blir mänsklig igen.
Senare i vardagsrummet. Pizzorna är slängda, folk äter mackor och dricker varma drycker.
Rowena berättar sin historia.

Sid 12. 
När de går för att kolla in tidsmaskinen så är den borta, men avtrycken i marken är kvar.
R: Hur ska jag nu komma tillbaks?
LL: Ja, om inte vi kan komma på det tror jag ingen kan.
SA: Du är självklart välkommen att stanna med oss om du vill så länge.
R: Det gör jag gärna.
SA: jag vet att alla här helst vill ha återåteruppvärmd pizza, men vad säger ni om att åka in till 
Wichita Falls och äta istället?

Sid 13.
Tex-Mex-restaurant i Wichita Falls. Alla sitter runt ett bord med nyleverarade tallrikar.
CH: Ah, det var värt att bli halvt ihjälsvulten för det här.
LL: Vad tror ni kommer härnäst, efter enorma endimensionella monster, neonazisuperskurkar och 
utomjordingar?
FE: Jag hoppas på tid för mitt ben och läka, men inte så fort att reparationerna på herrgården inte är 
klara till dess.
SA: En skål för lugna stunder.


