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For seks måneder siden var jeg i zoo med min søster Lia. 

Så ramte lynet. Vi faldt ned i slangeburet og blev bidt af 

giftslanger fra hele verden. 

 Jeg lå i koma i seks måneder. Da jeg vågnede, begyndte 

der at vokse slanger ud af mit hoved. Levende giftige 

slanger. Deres gift har spredt sig til hele min krop, og selv 

mit blod og mit spyt er giftigt. Slangerne vokser stadig. 

De bliver længere og stærkere.

 Doktor Raken og hans assistent Katarina prøver at 

hjælpe mig med at finde en kur. Og med at få kontrol over 

slangerne. Eller det troede jeg, de gjorde …
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MÅL -
SKYDNING

”Prøv at se, om du kan få slangerne til at ramme skiven,” 

siger Raken. Han sidder til højre for mig i sin kørestol. 

Hans kontor er i dagens anledning lavet om til et 

træningslokale. Skrivebordet er skubbet ind til siden, og 

foran mig er der opstillet en målskive.

 Slangerne på mit hoved vrider sig.

 ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det,” siger jeg.

 Han lægger en hånd på min arm. ”Jeg ved, at du kan 

klare det,” siger han. ”Du gjorde det jo, dengang du 

reddede mit liv.”

 Han sender mig et smil, og mine indvolde snører sig 

sammen til en hård knude. Han er så venlig og hjælpsom. 

Og jeg kan slet ikke få det til at passe med det, som 

Kenneth og jeg har læst i journalerne. At jeg, Lia og 

alle de andre ofre for ulykken er forsøgskaniner i et 

eksperiment.
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 ”Prøv at slappe af,” siger doktor Raken. ”Sidste gang 

gjorde du det instinktivt. Det kan du gøre igen.” Doktor 

Raken taler om, dengang en dyrehybrid gik amok og 

prøvede at dræbe ham. Det var abemanden. Han anklagede 

doktor Raken for at være skyld i sin forvandling. 

 Dengang troede jeg ikke på det, så jeg forsvarede doktor 

Raken. Jeg fik slangerne til at angribe abemanden.

 ”Du skal bare forestille dig, at målskiven er en fjende,” 

fortsætter doktor Raken. 

 Slangerne løfter hovedet. De åbner hvæsende 

munden, så de hvide, skarpe tænder kommer til syne. En 

fjende …? Den eneste fjende, der er her i rummet, er ham.

 Slangerne vender sig mod ham. Og med et rammer 

panikken mig. Han må ikke vide, hvad der foregår, så er 

Lia i fare. Jeg tvinger slangerne til at falde ned igen.

 ”Jeg kan ikke,” siger jeg.

 Jeg ser et glimt af irritation i hans ansigt. ”Det er okay,” 

siger han. ”Vi tager det stille og roligt. Du skal nok få det 

lært.” Han tvinger et smil frem. ”Bare tag en pause, og 

slap lidt af. Så prøver vi igen senere.” 

 Så ruller han ud af kontoret. Jeg ser efter ham. Hvad er 

det, han vil lære mig? Han siger, det bare handler om at få 

kontrol over slangerne, men jeg frygter, at det er mere end 

det. Hvad, hvis han vil bruge mig som våben?



 Min vrede er som benzin for slangerne. Med ét skyder 

de frem. De rammer målskiven uden problemer. De borer 

tænderne ind i træet, og giften løber ud af dem.

 Jeg holder mig forskrækket for munden. Jeg glemmer 

nogle gange, hvor farlige slangerne er. Hvor farlig jeg er.
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LIA

Lia ligger i hospitalssengen. Hun sover tungt. Og jeg bør 

lade hende sove, men alligevel kan jeg ikke lade være 

med at tage hendes hånd og give den et lille klem. 

 Hun vågner ikke. Jeg trækker forsigtigt op i hendes 

overlæbe. Jeg kan se de små, skarpe tænder. Jeg fik 

slangehår, hun fik slangetænder. Og begge dele har vokset 

sig længere.

 Jeg ser på droppet, der står ved siden af hendes seng. 

Jeg aner ikke, hvad doktor Raken har puttet i det. Og jeg 

ser på hendes arm. Et plaster dækker stiksårene fra alle de 

prøver, de har taget.

 Jeg knytter mine hænder. Jeg har bare lyst til at flå 

droppet ud af hende og tage hende med mig med det 

samme. Hvad det end er, doktor Raken gør ved hende, 

så skal det stoppes nu! Tænk, hvis han gør hende vred 

og aggressiv ligesom abemanden. Kenneth sagde, at han 
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havde været en venlig dyrepasser tidligere, men da jeg 

mødte ham, var han et rasende monster.

 Det må ikke ske for Lia.

 En svag lyd af hjul mod linoleumsgulv får mig til at 

vende mig om. Doktor Raken er i døråbningen.

 ”Jeg var lige inde på kontoret,” siger han. ”Jeg kan se, 

at du fandt ud af at ramme skiven.”

 Jeg nikker tavs. Tidligere var doktor Raken min ven. 

Nu får jeg gåsehud, når han er i nærheden. Jeg ser igen på 

Lia.

 ”Hun skal nok få det bedre,” siger han. ”Det lover jeg.” 

Hans blik borer sig ind i mit. Alt, hvad han siger, virker så 

ægte, men jeg ved, at det er løgn.

 ”Hvorfor sover hun hele tiden?” spørger jeg. ”De 

seneste tre gange, jeg har været her, har hun sovet.”

”Vi prøver noget nyt medicin,” siger han. ”De foreløbige 

resultater er lovende, men en af bivirkningerne er, at man 

sover meget.”

 Jeg knuger hendes hånd. Hvordan kan resultaterne 





være lovende, hvis hun aldrig er vågen? Er det endnu en 

af hans løgne?

 ”Hun skal overleve!” siger jeg, og slangerne rejser sig, 

parate til kamp.

 ”Rolig nu, Siri,” siger doktor Raken. ”Husk, at vi er på 

samme side.”
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BEVISER

”Jeg er nødt til at få hende ud!” siger jeg til Kenneth. 

Han er også en dyrehybrid og den eneste, der kender 

sandheden om doktor Raken. Den eneste ud over Danny. 

Danny er superhelten GHOST. Jeg mødte ham ved et 

tilfælde, men det var ham, der fortalte mig, at doktor 

Raken måske ikke var min ven, men min fjende. Men 

Danny er taget hjem, han har sine egne skurke at kæmpe 

imod. Så den eneste, jeg har til at hjælpe mig nu, er 

Kenneth. Han var doktor Rakens patient, men stak af, og 

nu gemmer han sig i den lukkede zoo, hvor ulykken skete, 

og han tidligere arbejdede.

 Kenneth står længe og tænker. Vi er inde i 

krybdyrshallen, Kenneths gemmested, hvor der stadig 

lugter af dyr, selvom alle dyrene for længst har fået nyt 

hjem.

 ”Hvis du tager hende, vil doktor Raken straks mistænke 
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dig, og så er I begge i fare. Og I kan ikke skjule jer, 

ligesom jeg kan.” Han har ret. Kenneth kan ændre sit 

udseende, så han kan gå i et med sine omgivelser ligesom 

en kamæleon. Lia og jeg derimod kan ikke gøre os 

usynlige. Tværtimod gør vores slangehår og slangetænder 

os lette at finde.

 ”Men jeg er nødt til at gøre noget,” siger jeg. ”Hun 

sover bare hele tiden. Jeg aner ikke, hvad han gør ved 

hende. Hvis hun var her, ville jeg i det mindste kunne 

beskytte hende.”

 Kenneth sukker.

 ”Vi mangler stadig beviser,” siger han.

 ”Jeg er ligeglad med beviser!” siger jeg og slår ud 

med hænderne. Slangerne hugger ud i luften som for at 

understrege min pointe. ”Jeg vil bare redde min søster!”

 ”Okay,” siger Kenneth. Det giver stadig et lille sæt i 

ham, hver gang slangerne gør en pludselig bevægelse. ”Vi 

skal nok finde ud af, hvordan vi får hende ud. Men først 

er vi nødt til at sikre os, at vi kan fjerne hende.”

 ”Hvad mener du?” spørger jeg.

 ”Du sagde selv, at doktor Raken siger, at hun er 

meget syg. Vi er nødt til at sikre os, at hun kan undvære 

behandlingen.”

 ”Hvordan gør vi det?” spørger jeg.
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 Han tøver.

 ”Jeg er kun dyrepasser, jeg ved ikke meget om 

sygdomme, men jeg kender flere læger. Hvis du kan 

skaffe en blodprøve, kan jeg få en af dem til at undersøge 

den, og så kan vi se, om hun faktisk er syg, eller om det 

bare er endnu en af doktor Rakens løgne.”

 ”En blodprøve …” mumler jeg. Det burde være let nok. 

Doktor Rakens assistent, Katarina, tager nye prøver hver 

morgen klokken otte. Jeg skal bare stjæle en af dem.



 ”Okay,” siger jeg. ”Jeg skaffer en blodprøve.” Jeg ser på 

mit ur. Jeg har lyst til at storme hen til klinikken og få fat 

i den prøve med det samme, men klokken er fem minutter 

i otte, så jeg kan ikke nå det. Det må vente til i morgen. 

Men hvis jeg skynder mig, kan jeg stadig nå i skole, inden 

det ringer ind …


