
Batman
Det var två fruktansvärda händelser som kom att för alltid förändra Bruce
Waynes liv. Den första var när 6-årige Bruce lekte i parken till familjens
hem Wayne Manors och föll ner i en djup brunn full av fladdermöss. Trots
att hans pappa räddade honom snabbt kände sig Bruce aldrig mer helt
säker. Den andra händelsen skedde två år senare. Familjen Wayne hade
varit på bio och sett ”Zorros märke”. När de kom ut i gränden bakom
biografen blev Bruce vittne till hur en rånare kallblodigt sköt hans båda
föräldrar till döds. Rånaren flydde sen i natten.

Genom tonåren fick Bruce mycket stöd och kärlek utav socialarbetaren
Leslie Thompkins och framförallt familjens butler Alfred men ingen av dem
kunde stoppa Bruce vilja att straffa alla brottslingar, något han svurit att
göra vid sina föräldrars grav.

Under sin uppväxt tränade Bruce för att uppnå psykisk och fysisk
perfektion. När han fyllde 18 år började han resa över hela världen, med
hjälp av den enorma familjeförmögenheten, för att hitta människor som
kunde lära honom att på bästa sätt bekämpa kriminaliteten.

Många år senare återvände Bruce till Gotham City och började sitt krig mot
brottsligheten. Snart insåg han att han förmågor inte räckte till. Han
behövde något mer för att sätta riktig skräck i skurkarna. Han tänkt då på
den skräck han själv kände inför fladdermöss och designade en dräkt
inspirerad av dessa. Dräkten blev blå och grå med cape och mask och nu
kunde han börja sitt uppdrag på riktigt. Snart började Gothams brottslingar
att med skräck tala om den varelse som de kallade Batman
(fladdermusmannen).



Trots att Batmans kämpar ensam märkte han snart att det fanns flera som
delade hans kamp för rättvisan, bland annat  poliskommissarien James
Gordon, en av Gothams få ärliga poliser. Under åren har deras vänskap
djupnat och Gordon använder ofta Bat-signalen för att kalla in Batman när
fallen är för svåra för polisen.

Bruce Wayne skiljer sig från andra superhjältar eftersom Batman är hans
riktiga personlighet. På dagarna bara spelar han rollen som en uttråkad
miljonär för att undvika att någon ska upptäcka han riktiga jag.

Batman är oslagbar när det gäller all fysisk kamp en han är också en
fantastisk detektiv. Han lägger upp planer för sin kamp i sitt högkvarter Bat-
grottan som ligger under Wayne Manors. Batman har alltid på sig sitt
verktygsbälte som innehåller bland annat gasbomber, rep och Bat-
boomaranger. För att ta sig fram snabbt genom staden har han den tysta
och smidiga Batmobilen.

1. Varför blev Bruce Wayne Batman?
2. Vad betyder kallblodigt?
3. Vad är det för skillnad på psykisk och fysisk?
4. Varför valde Bruce att bli just BATman (fladdermusmannen)?
5. Vad är en superhjälte?
6. Hur kontaktar poliskommissarie Gordon Batman?
7. Om du var en superhjälte, vad skulle du kalla dig?
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