
Stålmannen
   Stålmannens riktiga namn är Kal-El och han är son till en
     framstående vetenskapsman Jor-El och hans hustru Lara,
     på den avlägsna planeten Krypton. När Jor-El upptäcker att
       Krypton kommer att explodera inom en snar framtid, 
       försöker han förgäves varna folket. Det enda han hinner
       göra är att bygga ett litet prototyp-rymdskepp med plats
       nog för lille Kal-El och skicka iväg honom innan Krypton
       går under. Rymdskeppet når till slut Jorden och kraschar i
       Kansas, USA, nära den lilla staden Smallville. Den unge
     Kal-El adopteras av Jonathan och Martha Kent och får det
     jordiska namnet Clark Kent. I takt med att han blir äldre
    upptäcker pojken att han har fantastiska krafter. Som vuxen
    bestämmer han sig för att använda sina krafter för 
  mänsklighetens bästa, skaffar sig en dräkt med slängkappa
och kallar sig för "Stålmannen". Därför har dräkten ett stort ”S”
   på bröstet. Han flyttar också till storstaden Metropolis.

Stålmannen är en utomjording. Trots att hans familj och vänner är dödliga
och att han lever en vanlig människas liv, så kommer han alltid att vara
annorlunda. Stålmannen inser detta men förstår också att han kan
använda sina krafter till gott. Han har blivit världens beskyddare och svurit
att aldrig döda någon och att alltid hålla sig neutral, något som kan vara
svårt.

Särskilt svårt att vara neutral är det när Stålmannen ser hur
orättvisa och ohederliga vissa poliser är. Som Stålmannen
måste han hålla sig utanför men som journalisten
Clark Kent kan han  slåss för rättvisa för alla människor.
På tidningen Daily Planet jobbar han tillsammans med
Lois Lane. De är inte alltid bästa vänner utan konkurrerar
om de bästa jobben och historierna. Lois är dödligt kär
i Stålmannen men tycker att Clark Kent är för mesig!
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Stålmannen kan flyga, är superstark och har röntgensyn.
Han har superhörsel och kan höra vilket ljud som
helst, utan några begränsningar på volym eller
gällhet. Han kan även skapa orkanvindar
genom att blåsa med lungorna och frysa ner
objekt med andedräkten. Han talar alla
språk på jorden och många andra språk i
universum.

Men han är inte helt osårbar. Han kan blöda
och känna smärta. Det finns två saker som kan
skada honom ordentligt. Det första är kryptonit,
ett radioaktivt ämne som kommer från hans hemplanet.
Om Stålmannen utsätts för ämnet blir han genast svagare
och skulle efter ett tag till och med dö. Den andra saken är magi. Denna
kraft kan inte ens Stålmannen stå emot.

Stålmannens värsta fiende är Lex Luthor, en hänsynslös och krimminell
affärsman. I hans värld finns inga rätt eller fel, huvudsaken är att han
vinner. Många gånger kämpar Stålmannen mot honom, både som
superhjälte och som journalist.

1. Vad hände med Stålmannens hemplanet?
2. Vad betyder namnet på stålmannens nya hemstad på svenska?
3. Vad betyder neutral?
4. Vem är Lois Lane kär i?
5. Vad är röntgensyn?
6. Vad kan skada Stålmannen?
7. Om du var en superhjälte, hur skulle din dräkt se ut?
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