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- Det er ikke sjovt, siger jeg og vender mig om.

Pludselig står en gammel kone med viltert hår foran mig. Hun er klædt i en tyk sælskindskappe. Alt i mig
skriger på at flygte, men jeg kan ikke. Jeg stirrer bare på hende, mens hun slår kappen til side og afslører en
kæmpe mund med sorte, sylespidse tænder midt på maven. Tænderne skyder ud mod mig som pile. Jeg

skriger."

Malou er den eneste overlevende efter en mystisk eksplosion i en grønlandsk mine. Da hun vågner efter
eksplosionen, har hun mistet sine forældre, og hendes krop er ændret for altid. Hun har fået superkræfter. Da
et mytisk væsen pludselig dukker op og truer både hende og alle andre i byen, må Malou samle alt sit mod og

gå i kamp som Nordlys.
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