Innledning
Fantomet ble skapt av forfatteren Lee Falk (1911–99) og tegneren
Ray Moore (1905–84) og kom ut første gang i en amerikansk avis
i 1936. Fantomet har nå eget blad i bl.a Norge, Sverige, Finland og
India.
Fantomet ble originalt kalt The Phantom. Han heter egentlig
Christopher (Kit) Walker og bor i en hodeskallegrotte i De dype skoger nær det afrikanske
fantasilandet Bangalla/Bengali. Han er etterkommer av sjømannen Christopher Walker, som
ble skylt i land på en strand i Bangalla i 1536.

Kommentert [te1]: Hvem er skaperen og når dukket
superhelten opp første gang?
Kommentert [te2]: Navn og bakgrunn

Hoveddel
Christopher Walker så sin far bli drept av sjørøvere. Han ble
funnet av Bandarstammen, som tok vare på ham til han ble
frisk. Han sverget at han og alle hans etterkommere skulle
bekjempe røvere og beskytte de svake og tok navnet Fantomet.
Da det første Fantomet døde i 1566, tok hans sønn over, og
hans sønn etter ham. Det nåværende Fantomet er det tjueførste
Fantomet. Han er gift med Sala Palmer-Walker, og de har 2
barn, tvillingene Kit og Heloise. Fantomet har en hest som
heter Hero og en tam, bengalsk ulv som heter Ulv (Devil).

Kommentert [te3]: Mer om bakgrunn, presentasjon

I den norske versjonen har han en tettsittende blå drakt (originalen var lilla). Utenpå drakten
har han en stripete badebukse. Han har en svart og hvit maske som dekker øynene. På høyre
langefinger har han en hodeskallering og på venstre langfinger har han en ring med det gode
merket. Hvis mennesker blir slått av hodeskalleringen blir de merket for alltid. Når Fantomet
går hjemmefra i jungelen og reiser som en vanlig mann pleier han å ha på seg frakk, hatt og
solbriller.

Kommentert [te4]: Utseende, klær, kjennetegn

Fantomet har ingen superkraft, men alle tror at han er udødelig siden han har vært i Bangalla
helt siden 1500 tallet. De som bor i Bangalla kaller ham Ånden som går og Mannen som ikke
kan dø. Han kan mange triks og han er veldig sterk, derfor klarer han å skremme skurkene han
møter. I tillegg til hesten og ulven har han også flere dyr. Bl.a En falk som heter Fraka og to
delfiner, Salomo och Nefertite.

Kommentert [te5]: Egenskaper, superkrefter

Avslutning
Av og til kommer forfatterne av Fantomet med noen dype jungelord som gir oss mer
forståelse av hvem Fantomet er. "Fantomet kommer stillere enn jungelkatten", "Fantomet har
tusen øyne og tusen ører", "Når jungelen sover, våker Fantomet", Når Fantomet slår til, står
lynet stille", «Når Fantomet spør, svarer man».

Kommentert [te6]: Andre fakta

Jeg valgte Fantomet fordi han har en spennende bakgrunnshistorie. Han er en helt, selv om
han ikke har noen superkrefter og han kjemper mot urettferdighet i verden. Tegneserien tar
opp mange viktige tema.

Kommentert [te7]: Hvorfor jeg valgte Fantomet.
Begrunnelse. Jeg valgte….fordi
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