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HVAD NU HVIS DU IKKE ER DEN UDVALGTE?

Altså den, som skal bekæmpe zombierne eller de sjælespisende spøgelser eller den nye ting med de blå lys –
hvad pokker det så end er for noget?

Hvad nu, hvis du er ligesom Mikey? Som bare gerne vil bestå sin eksamen, gå til gallafesten med sine venner
og måske endelig tage sig sammen til at invitere Henna ud – altså hvis ikke nogen finder på at sprænge

skolen i luften. Igen. Nogle gange er der større problemer end denne uges udgave af Jordens undergang. Og
nogle gange bliver du nødt til at finde det ekstraordinære i dit helt ordinære liv.

Også selvom din bedste ven bliver tilbedt af pumaer.
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