
Fantomen

Legenden om Fantomen började den 17 februari
1536 då ett skepp på väg till Indien överfölls av
singhpirater utanför Afrikas kust. Som ende 
överlevande, Kit Walker, sonen till fartygets kapten,
flöt iland och togs om hand av bandarerna, en

afrikansk pygméstam. Vid sin faders
mördares skalle svor han att bekämpa sjöröveri, ondska och

orättvisor, och att hans söner skulle göra samma
sak.

Bandarerna hölls i slaveri av en annan grupp, Wasaka-stammen, men en
sägen berättade om en man från havet som skulle komma och befria dem.
Kit Walker befriade pygméerna genom att klä ut sig till Wasaka-stammens
demongud och denna klädsel blev den första fantomendräkten.

Fantomen bär mask och åtsmitande, blå trikåer. Hans vapen är
två Colt-pistoler, kaliber.45. Dessutom har han två ringar. På
vänster hand - närmast hjärtat - finns ringen med "det goda
märket"; en symbol som den vandrande vålnaden lämnar på

platser eller hos personer som står under Fantomens beskydd. På
högerhanden finns Dödskalleringen som lämnar ett outplånligt märke på de
brottslingar som blir märkta med dem. Detta sker genom ett svagt
gift, tillverkat av bandarerna, och då Fantomen skall slå någon
som han vill ska bära märket öppnar han en liten spärr i ringen
som får giftet att rinna ut över klacken. Såret efter slaget läker
sedan men bildar ärrvävnad i form av märket.

Vid sin faders mördares skalle svor han att bekämpa sjöröveri, ondska och
orättvisor, och vidare att hans söner skulle följa honom. När han dog så tog
hans son över efter honom, vars son tog efter denne och så vidare. Med
tiden kom omgivningen att tro att det var samme man, en hämnare och
vandrande vålnad, en man som inte kan dö.

Han slog sig ner i en grotta, som naturligt var lik en dödskalle, vid
bandarernas by långt inne i djungeln. Han arbetade även på att öka
grottans likhet med en dödskalle, och sedan dess har Dödskallegrottan
varit Fantomens hem. Förutom Dödskallegottan har Fantomen också ett
antal gömställen utspridda på andra platser i världen. Däribland kan
nämnas ett dolt rum i Notre Dame-katadralen i Paris, ett lönnrum i Roms
katakomber samt den konstgjorda Walkers klippa i gränslandet mellan
USA och Mexiko.
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När Fantomen lämnar sitt hem i djungeln och reser som en vanlig man
bär han vanligtvis en hatt, solglasögon och trenchcoat, och kallar sig
Mr. Walker. Eftersom det sägs att "den som ser Fantomens
ansikte dör en fasansfull död" döljs i allt som oftast
hans ögon av skuggor eller bakom andra figurer,
även när han uppträder som Mr. Walker.

Den nuvarande Fantomen är den tjugoförste
i ordningen. Han är gift med FN-diplomaten
Diana Palmer. Sina trognaste följeslagare
har han i bergsvargen Devil och den vita
hingsten Hero, och hans äldsta och bästa
vän är Guran, bandarernas nuvarande
hövding.

Vem som blir nästa Fantomen är inte helt klart, eftersom Diana några år
efter vigseln födde tvillingar - pojken Kit och flickan Heloise, som idag är i
tolvårsåldern. De går just nu på privatskolan Durham House i Shymouth i
östra USA, under Dianas vakande öga.

Fantomen är också hemlig överbefälhavare för Djungelpatrullen, en modern
och topputbildad elitpolisstyrka, med verksamhetsområde i Bengalis och
dess grannländers djungelområde. Fantomen har dessutom en fosterson,
Rex King, som numera är furste i det lilla bergsriket Baronkhan i norra
Bengali.

1. Hur länge sedan kom första Fantomen till?
2. Vad är det för skillnad på Fantomens ringar?
3. Vad betyder outplånligt?
4. Vad händer när Fantomen dör?
5. Var bor Fantomen?
6. Vad händer med den som ser Fantomens ansikte?
7. Till vilken stam tillhör Guran?
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