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TABER

Jeg løber gennem kloakkens vand, så hurtigt jeg kan. 
Jeg har sidestik og blodsmag i munden, men jeg standser 
ikke. Alt er gået galt. Zybork har fanget Copgirl. 
Frøkrigerne Matisse og Rembrandt har skiftet side. Bosch 
har fået hugget en arm af. Jeg holder ham tæt ind til mig, 
mens jeg flygter. Det er et mirakel, at jeg ikke bliver 
ramt, da jeg løber fra slagmarken. Den skudsikre vest 
tager et par skud, og jeg har fået nogle kødsår på ben og 
arme. Enten er alligatormændene totale amatører med 
skydevåben, eller også skød de bare for sjov. 
 De ved, at jeg intet er værd. 
 Jeg er bare en ynkelig taber, der flygter. 
 Da det går op for mig, at jeg ikke bliver forfulgt, 
opdager jeg, hvor udmattet jeg er. Jeg synker sammen i 
det ildelugtende mudder. Jeg holder Bosch ind til mig og 
kan høre hans åndedræt. Han lever. Hvis ikke smerten fra 
mine sår og tabet af Copgirl gjorde så ondt, ville jeg grine 
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lettet. Hun var lige ved at åbne sig mere over for mig. 
Hun var ved at blive en ven, og så blev hun taget. ”Hvad 
skal jeg gøre?” sukker jeg.
 Bosch stønner og åbner øjnene på klem. ”Du behøver 
ikke at tude. Jeg er ikke kradset af endnu.”
 Jeg smiler og siger med bævende underlæbe: ”Vi tabte. 
Athena er færdig. Matisse og Rembrandt har skiftet side, 
og vi har ingen steder at flygte hen!”
 ”Flygte? Vi flygter ikke. Det er et taktisk tilbagetog. 
Vi har to spioner hos fjenden, og vores topkriger er kun 
midlertidigt sat ud af spillet. Se at komme på benene og 
find hen til det hemmelige skjulested.” 
 ”Midlertidigt? De har helt sikkert dræbt Athena!” siger 
jeg og kommer på benene.
 ”Borgmester Khan vil ydmyge hende, før han dræber 
hende. Det giver os tid til at finde ud af, hvordan vi kan 
redde hende.”
 Jeg suger luft ind, lettet over, at Athena måske lever. 
Men så går det op for mig, hvad han også sagde, og jeg 
smiler modløst. ”Hvem skal redde hende? Vi satsede alt i 
kampen, og tabte stort.”
 Bosch gransker mig. ”Fru Tudse har et es i baghånden. 
En kriger, der har en chance mod Zybork.”
 ”En, der er sejere end Copgirl? Hvorfor hjalp han så 
ikke i kampen?” spørger jeg og vakler af sted.





 Bosch tænker sig om et øjeblik, før han svarer. ”Det 
er svært at forklare en som dig, men følg mig hen til fru 
Tudse, så må vi se, om du forstår det.”
 ”Hvor er hun?” spørger jeg og trasker af sted.
 ”Fru Tudses hule er svær at finde, hvis man ikke kender 
underverdenen. Hun trak sig tilbage for at opbygge en 
modstandsgruppe.”
 Jeg ser forbløffet på ham, mens han guider mig gennem 
en labyrint af tunneler. ”Men de, der flygtede, tør jo ikke 
kæmpe.”
 Han ler og hoster en smule blod op, mens han udpeger 
en ny sidetunnel. ”Ikke endnu, men når krigeren kommer, 
skal de nok få modet tilbage.”
 ”Hvem er krigeren?”
 ”Vent og se,” siger han og leder mig ind i en snæver 
gang. Den er skjult bag et væv af slimet mos. Gangen 
lugter anderledes. Ikke klamt og råddent, men friskt og 
levende. 
 Jeg klatrer op ad flere stiger og hører dæmpet pludren. 
 Vi træder ind i et kammer og bliver indhyllet af varmt 
lys og duften af blomster. 
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VUGGEN

Jeg stirrer ned i et stort bassin. Det er fyldt med små 
væsner, der leger og ler. Det varme lys kommer fra 
bassinets bund. Fru Tudse står i vand til livet. Hun vinker 
os nærmere. Omkring hende vrimler det med haletudser. 
De svømmer rundt, spytter vand på gamle, krogede 
paddefolk og gnasker alger.
 Bosch ser op på mig. ”Velkommen til Vuggen. Det er 
her, modstandshæren vokser op.”
 Jeg ser mig forbløffet omkring og hilser høfligt på de 
gamle. Fru Tudse rækker armene ud, og jeg giver hende 
forsigtigt Bosch. ”Kan du hjælpe ham?”
 Hun sænker ham nænsomt ned i det lysende vand. ”Jeg 
kan redde hans liv. Det er straks sværere at redde hans arm.”
 Jeg sukker sørgmodigt. ”Selvfølgelig kan du ikke redde 
hans arm. Den er blevet ædt af en alligator!”
 Hun ser på mig med hovedet på skrå. ”Jeg glemmer 
hele tiden, at du intet forstår.”
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 Jeg vakler og føler mig pludselig helt udmattet.
 Fru Tudse knipser, og to krogede salamandermænd 
griber mig. De tager den skudsikre vest og mit tøj af mig, 
selvom jeg prøver at gøre modstand. 
 Jeg er nøgen og omtumlet, da de sænker mig ned i det 
lysende vand. Det er lunt. Jeg blinker søvnigt. 
 En salamander rækker mig en gammel glasflaske. Den 
er fyldt med grøn væske. 
 Jeg tømmer flasken i ét drag. Væsken er sød og bitter 
og slukker både tørsten og giver energi.
 Jeg ser ned i det lysende vand. 
 Haletudser så store som mit hoved svømmer hen mod 
mig og undersøger mig. De prikker til mig og slikker 
mine sår. 





 Jeg prøver at trække mig væk, men fru Tudse lægger en 
hånd på min skulder.
 ”De vil bare hjælpe.”
 ”Ved at drikke mit blod?” spørger jeg.
 Hun fniser som en lille pige. ”Haletudser har evnen til 
at lukke sår hurtigt. Deres hale kan endda gro ud igen, 
hvis den bliver bidt af. De deler deres evne med dig ved 
at slikke på dine sår.”
 Jeg ser på Bosch, der også er omringet af haletudser.
 ”Kan Boschs arm også vokse ud igen?”
 Fru Tudse ryster på hovedet. Hun klapper mig på 
hovedet, som var jeg et lille barn. ”Det er en evne, voksne 
padder ikke har. Men en af haletudserne har frivilligt ofret 
sin hale. Jeg syr den fast til Boschs armstump. Med tiden 
vil halen vokse og blive til en ny arm.”
 ”Det lyder lidt for godt til at være sandt,” mumler jeg 
og døser så hen.


