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Den bæstialske begyndelse
Dengang Ebenezer Tweezer var 11 år gammel, var verden
meget yngre.
I stedet for biler i gaderne var der heste og vogne. I stedet for telefoner og computere kommunikerede folk ved
hjælp af breve og forhåbningsfuld råben.
Der var ikke noget, der hed fotografier, så hvis man var
sådan en person, der godt kunne lide at forevige øjeblikket, hver gang man tilfældigvis havde pænt tøj på eller
spiste et nydeligt måltid, så var man nødt til at rejse rundt
med sin egen personlige portrætmaler. Elektricitet var
ikke andet end et fjollet ord dengang, hvilket betød, at man
kun kunne læse bøger efter sengetid, hvis man havde en
omfattende stearinlyssamling.
Kort sagt var det en ret rådden tid at leve på. Og for
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stakkels Ebenezer var den særligt rådden, fordi han var et
aldeles upopulært barn.
Det er svært at sige præcis, hvad det var, der gjorde ham
så upopulær. Måske var det, fordi han så selvglad ud, eller
måske havde det noget at gøre med, at hans tøj altid var
temmelig ekstravagant – fuldt af flæser og farvestrålende
mønstre.
Uanset hvad grunden var, så stod det klart, at de andre
børn ikke brød sig om unge Ebenezer. Han blev aldrig inviteret til gilde, i teateret eller til hofnarrenes dyster, men
det afskrækkede ham ikke fra at troppe op uden invitation.
Faktisk plejede Ebenezer at tilbringe de fleste eftermiddage med at stå på lur uden for Muddlingtons Tærtebageri,
fordi han vidste, at de andre børn af og til samledes dér og
udfordrede hinanden i tærtespisning på tid.
I langt de fleste tilfælde endte Ebenezer dog med at tilbringe hele dagen uden for tærtebageriet, uden at der kom
nogen børn. Så brugte Ebenezer tiden på at træne sine
samtaleevner ved at tale til muren og sige ting som:
”Er det ikke bare dejligt vejr i dag?”
Eller:
”Har du set den nye komedie med Willy Hvad-er-detnu-han-hedder? Nej, jeg forstod heller ikke nogen af vittighederne.”
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Og:
”Det er rigtig modbydeligt med den pest, ikke sandt?”
Muren havde aldrig noget at sige. Men Ebenezer var
ligeglad, for han anså alle de ensidige snakke som fortræffelig opvarmning til den ægte vare. Hvis bare han kunne
ramme det rigtige samtaleemne eller havde det rigtige antal
bølgede flæser på skjorten, så var han sikker på, at de andre
børn ville lade ham deltage i deres tærtefyldte morskab.
En sådan dag, hvor han stod på lur uden for tærtebageriet, blev Ebenezer opmærksom på noget postyr på torvet.
Byens udråber skrålede ikke som sædvanlig løs om de
skønne tilbud i sin kones sytøjsforretning, men råbte nu
op om noget med en indtrængende stemme. Ebenezer
kunne ikke høre præcis, hvad der blev sagt, fordi der var
for meget postyr og spektakel i gaden.
Alvorlige mænd iført meget fjollede røde kapper og
grønne strømper steg af deres heste. De havde alle en
trompet i hånden, som om det var et våben, og de så dystre
og bekymrede ud.
”Hej, du dér!” råbte en af dem. Ebenezer så, at der var
et våbenmærke på hans kappe, hvor der stod Afdelingen
for Fjernelse af Slamberter i al Hemmelighed. ”Har du set
det mest dødbringende væsen, der nogensinde har plaget
denne jord?”
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Ebenezer var ret sikker på, at han ville have husket sådan et væsen, men han var et velopdragent barn, og han
ville gerne være så hjælpsom som muligt. Det tog ham
omkring 12 sekunder at bladre hurtigt igennem sin hukommelse.
”Nej, det er jeg temmelig sikker på, at jeg ikke har,” sagde Ebenezer. ”Leger I skjul? Ingen har villet lege det med
mig endnu, men jeg tror ikke, det er meningen, at man
skal bede om hjælp.”
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”Det her er ingen leg, knægt! Hvis vi ikke fanger væsnet, før det genvinder sin styrke, så er det ikke til at sige,
hvad der kan ske,” sagde manden med kappen.
”Åh, du godeste,” sagde Ebenezer. ”Jeg ville ønske, jeg
kunne hjælpe. Men som sagt har ingen væsner krydset
min vej. Beklager.”
Manden med kappen tog tilsyneladende bemærkningen som en personlig fornærmelse. Han fnyste og travede
tilbage til sin hest, væk fra Ebenezer. Resten af de kappe- og strømpeklædte mænd fortsatte deres søgen – ved
at styrte ind i butikker og stille skarpe spørgsmål – men
Ebenezer kom snart på andre tanker, da han fik øje på tre
børn, der nærmede sig tærtebageriet.
”Jeg har hørt, at de fangede det i lady Morganas kælder.
Hun havde tilsyneladende holdt det skjult for Afdelingen
i flere hundrede år,” sagde Nicholas Nickle, som var en
ubehagelig dreng med et tilsvarende ubehageligt ansigt.
”Ingen lever i flere hundrede år, så det er helt sikkert
ikke rigtigt, kære bror,” sagde Nicholas’ absolut ukære
søster, Nicola Nickle. ”Jeg har hørt, at væsnet plejede at
være på størrelse med et mindre bjerg, indtil Afdelingen
fodrede det med en trompet. En af Morganas naboer sagde, at de så væsnet skrumpe og suse ud af huset, ligesom
når man lukker luften ud af en ballon.”
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”JEG VIL HAVE STRØMPER!” sagde Nicco Nickle,
det yngste barn i den rædsomme familie.
Generelt betragtede resten af nabolaget familien Nickle
som en pestilens, men Ebenezer var ikke i en situation,
hvor han kunne vælge og vrage mellem mulige venner.
Mens de nærmede sig, rodede Ebenezer op i flæserne på
sin skjorte og forsøgte at huske træningen i småsnak.
”Er det ikke bare skræmmende med den komik, hva’?
Nej, jeg fik overhovedet ikke fat i pesten,” sagde Ebenezer.
Han fik en rynke i panden. ”Vent lige et øjeblik, jeg tror
måske, jeg fik byttet om på ordene.”
Nickle-børnenes ansigter lyste op. Ebenezer forvekslede
det med et udtryk for venskab, så hans ansigt lyste også op.
”Nådadasse – se bare, hvem der er kommet for at få en
omgang klø. Det er selveste hr. Ebenuuser Fuuuuuseerrrr,”
sagde Nicholas.
”Jeg kan godt lide, når du kalder mig det,” sagde
Ebenezer gravalvorligt. ”Jeg har læst et sted, at det er meget vigtigt for venner at give hinanden kælenavne.”
”Vi er ikke dine venner, Ebenuuser. Gjorde vi det ikke
klart for dig, hvad der sker, når du kalder os det?” sagde
Nicholas.
”Hmm? Nåh ja, den leg, hvor I render efter mig, mens
I kaster sten og pinde, er vældig sjov,” sagde Ebenezer.
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”Men måske kunne vi bare få os en sludder denne gang?
Jeg og muren har øvet i timevis.”
Det stod dog hurtigt klart, at Nickle-børnene ikke var
i humør til en sprudlende samtale. Tre af dem gik til angreb på Ebenezer, jagtede ham hen over torvet og ud på
de marker, der lå bag hans hus. De slyngede øgenavne,
uforskammetheder og til tider en sten i nakken på ham.
Ebenezer kunne sagtens løbe fra dem, for han var velsignet med et par lange, ranglede ben. Mens han løb, forsøgte
han at overbevise sig selv om, at det her bare var endnu en
leg, selvom han inderst inde godt vidste, at det var det ikke.
Ligesom alle andre havde Nickle-børnene omgående fået
noget imod Ebenezer, og han var ude af stand til at gøre noget som helst ved det. Ingen skjortekøb eller mursamtaler
kunne få dem til at synes om ham eller respektere ham.
Men netop som han spænede det sidste stykke, trådte
han på noget smattet. Han kiggede under sin sko og opdagede, at det smattede var en grå klump på størrelse med
en orm. Da han kiggede endnu nærmere, fik han øje på tre
sorte øjne, to sorte tunger og en savlende mund. Det havde et sæt bittesmå lemmer, og dets ånde stank af kogt kål.
”Hjælp mig,” sagde det smattede væsen, da han skrabede det af sin sko.
Ebenezer var så chokeret over stemmen, at han tabte
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væsnet. Han samlede det hurtigt op igen og tørrede mudderklatterne væk fra dets øjne.
”Det er jeg forfærdelig ked af,” sagde han. Han kiggede
på det smattede væsen og vidste, at han havde noget ekstraordinært i hånden. I et par sekunder stod han bare og
stirrede på det, men så huskede han på sine manerer. ”Jeg
hedder Ebenuu… jeg mener, Ebenezer.”
”Jeg er et bæst. Vil du ikke nok hjælpe mig? Du er mit
eneste håb.”

Af-bæstificeringen
”Sikke et væsen – så forskelligt fra alt, hvad jeg nogensinde
har set før! Hvilken skønhed, hvilken selvsikkerhed, hvilken elegance – du fortjener alverden, og det vil jeg sandelig
sørge for at give dig.”
500 år senere lå Ebenezer en morgen i sit karbad og hviskede søde ord til sit spejlbillede i håndspejlet. Gennem
århundrederne havde han lært, at spejle var meget lettere
at tale til end mure – især når man havde en meget nøje
hudplejerutine, som gjorde ens ansigt så smukt som en
måne i tusmørket.
”Hvorfor hænger du med hovedet?” spurgte Ebenezer
sit eget spejlbillede. ”Morgenbadet har altid været en glædelig begivenhed!”
I løbet af sin lange, lange levetid havde Ebenezer taget
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omkring 186.275 karbade, og de havde sandelig alle været glædelige begivenheder. I dag var
der dog noget helt galt.
For det første var Ebenezers gummiand forsvundet.
Det var et alvorligt slag, for Raphael havde lavet
andekunster og sunget bevægende sømandssange
hver eneste morgen, siden bæstet havde gylpet ham
op.
For det andet var der noget kattens besynderligt over
lugten i badeværelset. Takket være bæstet var Ebenezer
vant til karbade med sæbeskum og badesalt af den allerfineste slags, og alligevel sivede der en karakteristisk billig og modbydelig lugt ud af
sæbeboblerne – som om nogen havde skiftet
hans sæbe og badesalt ud med opvaskepulver.
For det tredje – og det var det allermest foruroligende –
havde Bethany skrevet en snavset besked med fedtfingre
på hans håndspejl:

HALLØJ, SKVADDERHOVED! DER ER IKKE TID TIL AT
GÅ I BAD I DAG. DER SKAL AF-BÆSTIFICERES!
Naturligvis havde Ebenezer ignoreret beskeden, for det
havde længe været hans overbevisning, at der altid var tid
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til et bad. Han mente, at man faktisk ofte havde behov for
et bad netop i det øjeblik, hvor andre mennesker ville have
én til at tro, at der ikke var tid til et bad.
Alligevel blev beskeden ved med at nage og plage
ham, fordi den fik ham til at spekulere over, hvilke planer
Bethany havde lagt for dagen, og til sidst kunne han ikke
længere styre sin nysgerrighed. Han forkortede sit karbad
med et par timer, smuttede i tøfler og morgenkåbe og begav sig nedenunder.
Hans tur var fuld af forundring og farer, fordi visse genstande i det 15 etager høje hus lod til at have gemt sig. Hans
ansigt blev mørkt af forvirring, da han lagde mærke til, at
alle møblerne fra fløjlssuiten var blevet skiftet ud med liggestole og pruttepuder. Forvirringen blev afløst af skræk,
da han opdagede, at hans yndlingssamling af smukke malerier var blevet taget ned fra væggen. I stedet var der nu
et udvalg af graffiti i form af kruseduller og tændstikmænd
i ikke særligt naturlige proportioner, signeret af Bethany.
”Nej, nej, nej!” sagde Ebenezer og farede nedenunder
for at tale til Bethany med sin bedste ’jeg er faktisk ret arrig på dig’-stemme. ”Hvad i alverden er det, du laver?”
”Dumt spørgsmål,” sagde Bethany. Hun havde fuldstændigt ret, for det var ganske tydeligt, at hun prøvede
på at flytte et klaver ud af den stue, der vendte mod gaden.
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”Giv mig lige en hånd, skvadderhoved. Vi skal have det
her ud på gaden til de andre ting.”
”Det vil jeg under ingen omstændigheder!” sagde
Ebenezer. ”Jeg vil ikke hjælpe dig med at udplyndre mig.”
”Vi udplyndrer dig ikke, vi hjælper dig. Claudette og jeg
har arbejdet røven ud af bukserne,” sagde Bethany.
Og som for at fremhæve sit bukserøvsarbejde fløj
Claudette, den lillabrystede Wintlor-papegøje, ind i huset. Hendes fjerklædte pande glinsede en smule af sved.
”Det var den sidste af de dansende tekander, lille
skat!” sagde hun og bredte vingerne ud i ’Ta-da!’-positur.
”Halløjsa-gøjsa, Ebenezer! Har Bethany fortalt dig om
vores pragtfulde af-bæstificeringsmission?”
”Af-bæstificering?” spurgte Ebenezer.
”Ja,” sagde Bethany nøgternt. ”Af-bæstificering.”
Claudette satte kløerne i kabinetflyglet og hjalp Bethany
med at slæbe det ud af værelset. De var hverken stærke
nok eller strategiske nok til at flytte instrumentet uden at
gøre stor skade på væggene og gulvene.
”Hvorfor skal vi af-bæstificere?” spurgte han. ”Clau
dette dræbte jo bæstet, så er det ikke en ret grundig af-bæstificering i sig selv?”
”Hvor vover du! Jeg er ikke nogen morder! Jeg kom bare
tilfældigvis ved et uheld til at spise den, og jeg har haft det
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ganske forfærdeligt lige siden,” sagde Claudette og
pustede sin fjerklædte mave op.
”Du skal ikke have det skidt med det. Bæstet var et
ondsindet, frygteligt monster, som forsøgte at æde mig!”
sagde Bethany.
”Åh ja, det ved jeg, men du har misforstået mig. Jeg
har virkelig haft det forfærdeligt. Forstoppelse eller
noget i den retning. Jeg har ikke fået en god nats
søvn i ugevis,” sagde Claudette.
”Jeg kan stadig ikke se, hvad alt det her har at gøre
med, at I to slår kløerne i alle mine ting,” sagde Ebenezer.
”Det er ikke alle dine ting; det er kun de ting, som bæstet
har gylpet op til dig. Claudette sagde, det ville
være godt for os,” sagde Bethany. ”Jeg har
ikke lyst til at kigge på alle de ting, og det
burde du heller ikke have. Tag for eksempel det her klaver – kan du huske,
hvem du lod bæstet spise for at få det?”
Ebenezer kiggede ned på sine tøfler
med et skamfuldt udtryk i ansigtet.
For at få kabinetflyglet havde han fodret bæstet med Patrick – en anden lillabrystet Wintlor-papegøje, der tilfældigvis
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var Claudettes fætter. Claudette havde været usædvanligt
overbærende over for ham.
”Udmærket, vi kan sælge klaveret og måske noget af
det forgyldte bestik,” sagde Ebenezer. Han hjalp modvilligt til med at klemme kabinetflyglet ud gennem fordøren.
”Men vi skal ikke gå over gevind.”
Da de kom udenfor, gik det op for Ebenezer, at de allerede var gået over gevind. Græsplænen var dækket af forskellige gaver, som bæstet havde kastet op til ham i løbet
af de sidste fem århundreder – alle de ting, Ebenezer havde
bedt om i starten, som han troede måske ville hjælpe ham
med at få venner, og alle de andre ting fra de efterfølgende
århundreder, som han bare havde fået for sin egen fornøjelses skyld eller for at gøre andre mennesker misundelige.
Ebenezers badesalt var der, og det var Raphael også –
gummianden, som kunne trækkes op. Der var dessertkøleskabe, et selvpyntende juletræ, en tankelæsende
støvsuger, der gjorde rent på de værelser, man syntes så
lidt støvede ud, fjernsyn på størrelse med lagener, en rumdragt – og mange andre sære og skønne ting. Ebenezer
havde det, som om hele hans liv sammen med bæstet var
stillet til skue for hele verden.
”Bethany, forsøger du at gøre det af med mig?” spurgte
han.

