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begynder han at forsvinde. Jeg tager fat om hans arm. Så længe jeg har fat i ham, kan han ikke blive væk.

Men jeg når knap nok at tænke tanken, før mine fingre glider gennem armen!"

En tyv bryder ind på doktor Rakens klinik og stjæler en række journaler. Siri sætter sig for at finde ham.
Under jagten kommer hun i kontakt med den mystiske GHOST, og han fortæller hende, at den sande fjende

måske er tættere på, end hun tror.

OM MEDUSA: Ved et mystisk uheld i zoologisk have bliver Siri og hendes lillesøster Lia begge angrebet af
flere giftslanger. Efter at have ligget i koma i et halvt år vågner Siri til en helt ny virkelighed: Hendes hår er
væk, hendes lillesøster er stadig i koma, og hvad værre er … Der vokser slanger frem i hendes hovedbund!

 

"Han stirrer på mig et par sekunder, og så begynder han at forsvinde.
Jeg tager fat om hans arm. Så længe jeg har fat i ham, kan han ikke
blive væk. Men jeg når knap nok at tænke tanken, før mine fingre

glider gennem armen!"

En tyv bryder ind på doktor Rakens klinik og stjæler en række
journaler. Siri sætter sig for at finde ham. Under jagten kommer hun
i kontakt med den mystiske GHOST, og han fortæller hende, at den

sande fjende måske er tættere på, end hun tror.

OM MEDUSA: Ved et mystisk uheld i zoologisk have bliver Siri og
hendes lillesøster Lia begge angrebet af flere giftslanger. Efter at

have ligget i koma i et halvt år vågner Siri til en helt ny virkelighed:
Hendes hår er væk, hendes lillesøster er stadig i koma, og hvad værre

er … Der vokser slanger frem i hendes hovedbund!
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