
        Spindelmannen
Den nördige tonåringen Peter Parker började
sin karriär som superhjälte i New York där han,
under en skolutflykt, blev biten av en radioaktiv
spindel. Detta medförde att han fick
övermänskliga krafter som kan liknas vid
en spindels förmågor. Peter valde till
en början att försöka tjäna pengar
på sina krafter, utan att tänka på vilka
konsekvenser hans agerande fick.
Han lät bli att stoppa en rånare,
som senare dödade hans farbror Ben,
och den dyrköpta läxan gjorde att han
började hjälpa andra.

Efter att ha slagits mot rånare, inbrottstjuvar och andra vanliga kriminella,
fick Spindelmannen (som han snart kallade sig) motstånd av verkliga
mästerbrottslingar, såsom Doktor Octopus, green Goblin (Gröna trollet),
Vulture (Gamen) och Elektro.

Under tiden försökte han jonglera sitt vanliga liv som student, tonåring med
känslor för granntjejen Mary Jane Watson, och fotograf för dagstidningen
Daily Bugle med chefredaktören J. Jonah Jameson i spetsen.

Trots sitt tilltrasslade liv och det faktum att han var rätt nördig, lyckas
Parker, gå från High School till Universitetet, vinna sin älskades hjärta och
börja jobba som lärare.

Spindelmannens förmågor sägs vara proportionerliga till en vanlig spindel,
så att han har övermänsklig styrka och smidighet. Dessutom har han en
spindels förmåga att klänga sig fast vid de flesta ytor, och ett spindelsinne
som varnar honom för faror. Dessa förmågor kan dock bli påverkade av
gaser och superbovar som kommit på ett sätt att undvika spindelmannens
spindelsinne.

För att dölja sin identitet har Parker en röd och blå dräkt (inklusive mask)
med spindelvävsmönstrad front, en svart spindel på bröstet. Samt en stor
röd spindel på ryggen.
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Som teknisk kunnig har Parker även tillverkat mekaniska
anordningar som han har dolda under dräkten på
handlederna, och som han använder för att skjuta
iväg en vätska, som stelnar ögonblickligen till ett starkt nät
för att svinga sig i. Efter det att spindelmannen kysstes
av skurken Queen, som också har insektsförmågor,
har han dock kunnat skjuta ut sina spindelnät
naturligt från underhanden.

1. Hur fick Spindelmannen sina superkrafter?
2. Vad betyder dyrköpt?
3. Var jobbar Spindelmannen?
4. Hur kan man förstöra Spindelmannens förmågor?
5. Varför bär Spindelmannen mask?
6. Hur kom det sig att Spindelmannen kunde börja skjuta spindelnät
av sig själv?
7. Om du skulle få ett djurs förmågor, vilket djur sjulle du välja?
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