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HVAD DER KUNNE VÆRE 
SKET …

I slutningen af det 20. århundrede lykkedes det den skot-
ske professor Charles Smart at stabilisere en tidstunnel 
(konstrueret af eksotisk stof med negativ energitæthed) til 

victoriatidens London. I løbet af få måneder fik FBI oprettet 
det avancerede vidnebeskyttelsesprogram WARP. Da profes-
soren blev klar over, at oberst Box fra WARP-programmet 
havde tænkt sig at anvende ormehullet til at manipulere med 
regeringer og regimer, flygtede han rædselsslagen til forti-
den og tog sine koder med sig ‒ hvilket viste sig at være en 
overflødig handling, da oberst Box og hele hans enhed var 
forsvundet under en mission blot få dage før.
 Professor Smart vendte tilbage til det 21.  århundrede 
nogle år senere, men i så afdød en tilstand, at han ikke 
var i stand til at delagtiggøre andre i sine hemmeligheder. 
Hans ankomst fik kvantemæssige følger. De ramte den 
unge FBI-konsulent Chevron Savano og den endnu yng-
re Riley, en dreng fra victoriatidens London, der ønskede 
at slippe for den karriere som morder, hans onde herre, 
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tryllekunstneren og lejemorderen Albert Garrick, havde 
planlagt for ham.
 Garrick forfulgte sin lærling til fremtiden og tilbage igen, 
men blev til sidst efterladt i Smart-hullet i desintegreret til-
stand uden mulighed for at samle sin fysiske person igen.
 Der skete meget mere. Spændende eventyr, truende kata-
strofer, hjertelig latter ‒ men det er en anden historie (faktisk 
hele historien), og den skal ikke forstyrre denne rapport.
 Men nu da enden er god, er alt så godt for vore to unge, 
dristige eventyrere?
 Ikke for Chevie, som vi snart skal finde ud af.
 For Riley endnu mindre, hvilket også snart vil stå klart.
 Chevies kortvarige ophold i victoriatidens London skabte 
tidsmæssige uregelmæssigheder, som skulle få alvorlige konse-
kvenser i nutiden. Kort fortalt blev Chevron Savano opdaget 
af førnævnte oberst Box, som havde etableret sig i victoria-
tidens London. Som følge deraf følte obersten sig tvunget til 
at få Riley myrdet, og han rykkede sine planer om at over-
tage verdensherredømmet et par dage frem. Det resulterede 
i flere verdensmagters fald og oprettelsen af Box-imperiet. 
Hvis Box ikke havde opdaget Chevie, havde han holdt fast i 
sin oprindelige opstigelsesdag, og de katakomber, han havde 
base i, var blevet oversvømmet, og hans planer smadret for 
evigt.
 Chevie lever nu som Box-kadet i en tidslinje, der ikke 
er hendes egen. Hendes hjerne afviser det nutidige London, 
og hendes erindringer om tidsrejseeventyr og FBI dukker 
glimtvis op i hendes bevidsthed. Professor Smart opererede 
med to mulige udfald i tilfælde som Chevies: Enten forsøger 
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den tidsrejsende at leve en form for normalt liv ved at døve 
sine syner med antipsykotiske stoffer– eller også bliver syner-
ne så livagtige, at uoverensstemmelsen mellem dem og den 
umiddelbare virkelighed driver personen til vanvid.
 Da vi kommer ind i handlingen, er Chevron Savanos sy-
ner ved at blive ekstremt livagtige, og selv hvis der havde 
været antipsykotiske stoffer til rådighed, var de bestemt ikke 
blevet spildt på en sølle kadet.
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1 . MOLEY OG GOOGOO

Hvis man rejser tilbage i tiden og myrder Grigorij Rasputin, er 
der ingen grund til at rejse tilbage i tiden og myrde Rasputin. 
Men er gamle Grigorij så død, eller er han ikke død?

‒ PROF E S S OR C H A R L E S SM A RT

BOX UNGDOMSAKADEMI, NUTIDENS LONDON,  
NEW ALBION, ÅR 115 IFØLGE BOX-KALENDEREN

E ngang havde der været noget magisk ved byen. 
Alene navnet fremkaldte billeder af Dickens’ unge 
fupmager Lurendrejeren eller af Sherlock Holmes, 

som sad i Baker Street en tre pibers tid og grundede over et 
mysterium, eller en af mange tusind historier om eventyr og 
vovemod, der udspillede sig på Londons storslåede avenuer 
eller i byens skumle gyder og stræder. I århundreder var folk 
rejst fra hele verden til Englands hovedstad for at se de steder, 
hvor deres yndlingshistorier havde udspillet sig, eller for at 
søge lykken eller blot stå og stirre på vidundere som Trafalgar 
Square eller Big Ben.
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 Disse magiske tider var for længst forbi.
 Dels eksisterede der ikke rigtig nogen turistindustri i 
Box-imperiet, og dels var Big Ben blevet revet ned flere årtier 
før for at gøre plads til en kæmpestatue af Den Velsigne-
de Oberst, hvis stenøjne overvågede byen og alle i den. Og 
Big Ben var ikke det eneste mindesmærke, Box og hans folk 
havde udslettet. Imperiet slettede alle levn fra fortiden og 
skabte London om i sit eget billede: ensartet, imposant, gråt 
og uforsonligt.
 Næsten alle kontorbygningerne var støbt i beton og uden 
særlige kendetegn. Række efter række af svagt oplyste vindu-
er bag halvt lukkede skodder. Når de gamle londonbygninger 
var halvt ædt op af syreregn, blev de revet ned og erstattet af 
boligblokke, der blev sænket på plads af megakoptere. Blok-
kene var forsynet med kabler og rør og skulle bare sluttes 
til de forskellige systemer for at være fuldt funktionsdygtige. 
Londons historie blev slettet bid for bid, for hver dag, der 
gik.
 En af de bygninger, der var forsømt, var Box Ungdoms-
akademiet, Imperiets hærs officersskole, hvor kadetter fra hele 
verden kom for at blive indoktrineret efter Den Velsignede 
Obersts forskrifter. Det havde fået bevilget endnu et halvt års 
levetid, hvorefter det skulle sprænges væk med dynamit. 
 På dette særdeles spartansk indrettede akademi var der 
ikke gjort nogen forsøg på at tage hensyn til kadetternes be-
kvemmelighed eller fysiske velbefindende. Bænkene var af 
sten, og de tynde madrasser lå på uhøvlede planker. Den 
spartanske model var forbilledet, og fysisk svage kandidater 
blev ikke opmuntret til at udvikle, hvad de måtte have af 
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andre styrker, men i stedet skibet af til en af Box-imperiets 
endnu barskere institutioner.
 Den 17-årige kadet Chevron Savano vågnede i sin bås før 
sirenens morgenreveille og holdt øjnene lukket, mens hun 
beredte sig på dagens mareridt.
 Nej, ikke mareridt, tænkte Chevie. Selv om Den Velsignede 
Oberst skal vide, at jeg har masser af dem. Det er onde drømme 
i vågen tilstand.
 Chevie trak sengens grove militærtæppe op over hovedet, 
så Box-lamperne på væggen ikke kunne kaste det mindste 
skær på hendes øjenlåg.
 Hvad er der galt med mig? tænkte hun. Hvorfor ser jeg ting, 
som ikke er der?
 Hendes syner havde en katastrofal indvirkning på hendes 
uddannelse på Box Ungdomsakademiet. Chevies karakterer 
var dykket temmelig drastisk i de seneste dage, og det hav-
de bevirket, at det chartek, der hang på fodenden af hendes 
seng, nu var blevet forsynet med et orange kort.
 Et orange kort. En evaluering. Det var hendes første ad-
varsel, og det blev måske også hendes sidste, hvis hun ikke 
leverede en tilfredsstillende præstation. Akademiets regler 
var klare. Én alvorlig fejl, så ville hendes plads blive tilbudt 
til den næste i rækken.
 Og det var en lang række. Millioner af sjæle lang.
 Evalueringen skulle finde sted i dag, og hvis den blev 
dårlig, risikerede hun at blive solgt til en af Box-soldater-
fabrikkerne i Dublin – eller endnu værre: som spadesvinger 
til minerne i Newcastle.
 Chevie gøs.
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 Spadesvinger? Det måtte være en skæbne værre end døden.
 Chevron kunne huske præcis, hvornår hun var begyndt at 
få synerne. Det var for seks måneder siden, den nat hvor hun 
var gået i søvne ned i akademiets mugne kælder og faldet om i 
en dynge underligt, halvfærdigt tøj. Det var lange guirlander af 
gennemblødt stof, der snoede sig om hendes krop som mørke 
slanger. Hun havde hverken været iført natbluse eller sutsko, 
kun dette mærkelige materiale, som blev opløst til sjask, mens 
hun langsomt vågnede. Så havde det vendt sig i hende, og hun 
havde kastet en underlig, glødende gele op, som forvandlede 
sig til lyspartikler og svævede væk som ildfluer.
 Lys? havde hun sagt til sig selv.
 Er jeg ved at dø?
 Er dette døden?
 Men hendes åndedrag var kommet igen, hivende og ral-
lende, og Chevies hjerte havde hamret løs som for højlydt at 
demonstrere, at hun stadig levede.
 Hvordan er jeg endt her?
 Hvor er ‘her’?
 Kadet Savano havde dækket sig til med et stykke gammelt 
afdækningsstof, som hun fandt oven på en stabel malerbøt-
ter, og hun var tumlet op ad smedejernstrappen på ben, der 
var så svage som en nyfødts.
 Jeg er i en kælder af en slags, havde hun tænkt.
 Det var her, tidsmaskinen var, tumpe, lød det fra en anden 
stemme inden i hendes hoved. Du er vendt tilbage.
 Den stemme skulle efterhånden blive meget velkendt for 
Chevie. Men dengang havde hun ignoreret den, fordi det, 
den havde sagt, ikke gav mening.
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 Chevie havde hamret på den låste dør og råbt om hjælp, 
og den ankom til sidst i skikkelse af akademiets muskulø-
se nattevagter, de to tordenkatte Clover Vallicose og Lunka 
Witmeyer. De var hemmelige politibetjente, som var tilknyt-
tet akademiet, og deraf kunne Chevie i det mindste udlede, 
at hun befandt sig på akademiet.
 Tordenkatte? havde Chevie tænkt. Hun var kommet til at 
fnise, hvilket straks havde slået hende med skræk.
 Tordenkatte? Hvorfor fik det navn hende til at fnise? Man 
fnisede ikke i selskab med tordenkatte. De havde tilladelse til 
at anvende enhver form for nødvendig og unødvendig magt, 
så længe det ikke gik værre, end at genstanden for magtud-
øvelsen blev dødeligt såret. 
 Hvad er værre end dødeligt såret? tænkte Chevie.
 To dage, havde tordenkattene sagt til hende den nat og 
rynket panden bag visiret på deres hjelme. Vi ledte efter dig 
i to dage, forældreløse tøs. Og så finder vi dig her på forbudt 
område. Hvordan i Den Velsignede Obersts navn er du hav-
net her? Og hvad griner du ad? Synes du måske, vi ser sjove 
ud?
 Chevie kunne kun ryste dumt på hovedet. Hendes hoved 
var fuldt af halvglemte drømme, spørgsmål og forvirring, og 
det hele spændte ben for hinanden. 
 Hvordan er jeg …
 Hvad var det …
 Riley?
 Hvem?
 Hvorfor?
 Det var i øjeblik, synerne ‒ de syner, som skulle komme 

bog2997_WARP2_Bødlens-revolution.indd   12 15-12-2014   14:57:18



13

til at slå hendes velordnede liv i stykker ‒ begyndte. For-
an hendes vantro øjne flækkede tordenkattene og knustes i 
mange små spejlbilleder af sig selv. Da de forsvandt, tonede 
en ældre kvinde med en masse uregerligt hår bundet op på 
hovedet frem.
 Jeg vidste, du ville komme, havde hun sagt. Det sagde 
Charles, du ville, og Charles Smart tager aldrig fejl.
 Så forsvandt den gamle dame, tordenkattene blev hele 
igen ‒ og Chevie kæmpede desperat for at komme fri af de-
res greb og det mareridt, hun var vågnet op til.
 Tag det nu roligt, lille fugl, havde søster Lunka Witmeyer 
sagt til hende.
 Chevie havde skælvet som en forbryder, der sad i den of-
fentlige gabestok på Trafalgar Square.
 Hvem var den ældre dame? Og hvem var Charles Smart?
 Det var spørgsmål, hun hverken selv kunne besvare eller 
sige højt, hvis hun ikke ville stemples som ustabil og sendt 
til en skole for de håbløse. Chevies hoved sydede af forbudte 
spørgsmål. De holdt hende vågen om natten og gjorde hende 
omtåget hele dagen.
 Det er en hjernesvulst, sagde hun til sig selv flere gange i 
minuttet. Min hjerne er ved at æde sig selv op.

Og nu var der gået flere måneder, og synerne havde knust 
den skal, der havde ligget uden om Chevies liv – som ikke 
havde været fyldt med de mest gyldne forhåbninger i for-
vejen. Hun var kadet på en skole, der trænede politifolk, 
soldater og spioner til Box-hæren. Et hårdt liv fuldt af mistro 
og forhør lå foran hende, hvis hun var heldig. Og nu lod det 
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til, at hun ikke var heldig. Ligesom hendes bedste veninde 
DeeDee ikke havde været det.

Chevie åbnede øjnene, og i det mindste var verden lige nu, 
som hendes stædige hjerne insisterede på, at den skulle være. 
Der var ingen hallucinationer, og den skarpe smerte, der ple-
jede at dunke i hendes tindinger som en slags forvarsel om 
synerne, var væk.
 Jeg er på sovesalen. Godt.
 Sengen over hende var tom. DeeDee, hendes veninde, 
som havde været hendes rådgiver og fortrolige lige siden 
optagelsen, havde sovet der. De havde studeret Box-nettet 
sammen og trænet nærkamp sammen. Men nu var DeeDee 
væk, henrettet for spionage, og Chevie selv havde levet under 
en skygge af mistro i månedsvis nu.
 Chevie var ikke forræder, og selv om hun havde sin tvivl 
med hensyn til Box-imperiet, holdt hun den for sig selv, for 
alternativet var ødemarken i De Hærgede Stater eller barba-
ren Jax’ lejre i bjergene.
 Ingen er lykkelig hele tiden. Obersten selv var tvunget til at 
skjule sig i Londons katakomber i årtier, indtil han kunne kom-
me frem med sine guddommelige maskiner.
 Pludselig og uden forudgående varsel blev forhænget slået 
til side, og Chevies synsfelt blev fyldt helt ud af tordenkatte-
ne Lunka Witmeyer og Clover Vallicoses ludende skikkelser. 
Igen undertrykte Chevie trangen til at fnise.
 Tordenkatte? Hvad skulle der være sjovt ved det?
 Tordenkattene var en særlig division inden for Box-hæren. 
En flok hårdt trænede specialister, der havde et skræmmende 
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ry på grund af deres brutalitet og grundighed. Deres speciale 
var partiets sikkerhed og at luge forrædere ud. Det var usæd-
vanligt, at der blev udstationeret tordenkatte på akademiet, 
men direktøren havde anmodet om det med den begrundel-
se, at det var nemmere at hive ukrudt op end at fælde træer. 
Det, han mente, var, at det var nemmere at slå unge forræde-
re ihjel end ældre forrædere.
 “Box værdsætter dig, kadet,” sagde Vallicose.
 “I lige måde, søster,” sagde Chevie automatisk.
 “Jeg værdsætter dig lidt mindre, end Box gør,” sagde Wit-
meyer. “Men jeg er jo også bare en almindelig dødelig.”
 Witmeyer var komikeren af de to.
 Munterhed var ikke et karaktertræk, der blev sat pris på 
inden for militæret, medmindre den kunne bruges som for-
hørsteknik eller distraktion af fjenden under kamp. Det hed 
sig, at da søster Witmeyer var udstationeret i Frankrig, for-
talte hun vittigheder, mens visirviskeren tørrede Jax-blod af 
hendes hjelm.
 Chevie svingede benene ud af sengen, stod ret og afvente-
de instrukser. Tordenkattene var mere end en time for tidligt 
på den i forhold til planen. Det var ikke deres opgave at kom-
me med forklaringer, og det tilkom ikke hende at bede om 
en. I dag ville hun ikke afvige en tøddel fra reglementet. Det 
kunne såmænd lige så godt være, at evalueringen allerede var 
begyndt.
 “Er der ikke noget, du gerne vil sige?” spurgte Vallicose.
 Hvad? tænkte Chevie. Hvad vil de have, jeg skal sige?
 Vallicose begyndte på sætningen for hende. “Glædelig …”
 “Glædelig Opstigelsesdag, søstre,” røg det ud af Chevie.
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 “Du havde måske glemt, at det var på denne dag i 1899, 
Den Velsignede Oberst og hans hær gjorde de sidste forbe-
redelser til at stige op fra katakomberne og erobre verden 
tilbage?”
 “Nej, søster, det havde jeg ikke glemt. Vi skylder Den Vel-
signede Oberst alt.”
 Vallicose granskede Chevies ansigt for at finde spor af uly-
dighed, men Chevie havde blikket rettet stift fremad og holdt 
ryggen så stiv som en lineal. Hun var i form, hun var fokuse-
ret, og hun tilhørte en etnisk minoritet, shawneeindianerne, 
så hun var en perfekt model til Box-hærens hverveplakater, 
som prydede alle byens buslæskur og undergrundsstationer.
 “Hmf,” sagde Vallicose. Måske var hun imponeret, måske 
ikke. Det var vanskeligt at tolke hendes grynt.
 Lunka Witmeyer var mere ligefrem.
 “Kan du se os? Vi er ikke blevet transmogriffet om til små 
gamle damer, vel?”
 “Jeg ser jer begge tydeligt, søstre,” svarede Chevie tonløst. 
“Jeg undskylder igen for den nat. Det var bare et feber-
anfald.”
 De to tordenkatte vidste ikke, at det ikke var et feber-
anfald, der havde transporteret Chevie til en aflåst kælder, 
men derimod et tidsparadoks, der havde blandet den Chevie, 
der vendte tilbage fra victoriatidens London, sammen med 
den Chevie, som var født i denne tidslinje.
 Witmeyer snerrede bag hjelmens visir, som der absolut 
ikke var nogen grund til at slå ned, når man befandt sig in-
dendørs på et akademi fuldt af ubevæbnede elever.
 “Den nat, Savano? Den nat? Men det var mere end den 
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ene nat, ikke? Det er, som om du bryder fuldstændig sam-
men hver eneste nat ‒ er det ikke rigtigt, søster Vallicose?”
 Vallicose nikkede, og hendes ansigt svulmede nærmest 
op af indestængt raseri. “Sidste tirsdag kaldte hun mig FBI. 
Hvad er en FBI? Det lyder som Jax-snak i mine ører.”
 Den franske oprørsbevægelse kaldte sig Jacques, sædvan-
ligvis stavet Jax.
 “J-jeg ved det ikke,” stammede Chevie. “Feberen kommer 
og går. Jeg har bare brug for noget antibiotikum.”
 Pludselig befandt Clover Vallicoses ansigt sig lige foran 
hendes. “Antibiotikum? Der er soldater, der dør for Den Vel-
signede Oberst lige i dette øjeblik. De ligger på fremmede 
slaggedynger og ser deres eget blod strømme ud over uindvi-
et jord, og så mener du, at deres medicin skal hældes i dine 
værdiløse blodårer? Er det det, du mener, Savano?”
 Chevie bed tænderne sammen for ikke at falde om. “Nej, 
søster. Selvfølgelig ikke. Imperiets helte må altid have første-
prioritet. Enhver af os kadetter ville være stolte over at give 
vores liv for dem.”
 Witmeyer lo. “Ordret citeret fra lærebogen, hva’? Godt 
husket under pres.” Hun nikkede til Chevy. “Gør dig så klar, 
kadet! Direktøren venter.”
 Chevie gøs.
 Direktør Waldo Gunn.
 Den imperiekorsdekorerede helt fra Box-krigen. I 30 år 
havde direktøren arbejdet under dække i Provence. Direktør 
Gunn var en af de sande troende og en mesterlig snigmorder. 
Og så lignede han bare en lillebitte, venlig bedstefar.
 Se på hænderne, hviskede de andre kadetter, når han gik 
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forbi dem på gangen. De er mørkere end resten af hans hud, 
farvet røde af Jax-blod.
 Chevie havde kun set direktør Gunn skridte hen ad 
akademiets gang i officielt Box-ærinde, omgivet af komité-
medlemmer og personlige livvagter – en falanks af trampende 
ben og svingende arme.
 Jeg har aldrig set hans hænder.
 Glem direktør Gunns hænder. Kom i tøjet, kadet, sagde 
Chevie til sig selv. Dit liv står på spil.

Chevie lynede sin reglementerede, marineblå overtræksdragt 
og tog kasketten prydet med det gyldne Box Ungdoms-
akademi-emblem på hovedet. Hun smøg sig uden om 
Vallicose og ud i sovesalen.
 Tordenkattene eskorterede Chevie Savano hen ad akade-
miets lange gang, mens deres støvler fremkaldte knagen og 
stønnen fra gulvbrædder, hvis søm for længst havde opgivet 
at holde dem fast. De øvrige kadetter på sovesalen lå stadig 
bag deres forhæng, og ud over lyden fra støvler mod brædder 
hørtes kun svag klynken fra et par stykker, der havde mare-
ridt, og den konstante baggrundsstøj af oberst Clayton Box’ 
samlede taler, der blev udsendt gennem højttaleranlægget 24 
timer i døgnet.
 Gangen var 30 meter lang og strakte sig hele vejen igen-
nem det, der engang havde været fire sammenbyggede 
rækkehuse på Farley Square i Bloomsbury. Gennem vinduer-
ne kunne Chevie se stålkanterne på Den Velsignede Obersts 
pyramideformede mausoleum og det røde laserglimt fra det 
altseende øje, der var monteret på dets top.
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 Ligesom Sauron, tænkte den anden Chevie, som gemte sig 
inde i den førstes hjerne. Forræder-Chevie, som hun havde 
døbt den hjernesygdom, der var fast besluttet på at få hende 
slået ihjel.
 Sauron?
 Hvad er en sauron?

Døren til direktør Gunns kontor var lidet iøjnefaldende i 
modsætning til den væg, den sad i. Væggen var prydet af et 
heroisk vægmaleri, som forestillede “det andet Box-fremstød” 
hvor De Forenede Stater, De Britiske Øer og det europæiske 
fastland var blevet tvunget ind under englens vinger. Stilen 
var typisk for Imperiet med muskuløse skikkelser i profil og 
stiliserede solnedgangsstråler. Døren var af almindeligt træ 
og uden anden pynt end en gang falmet, blå maling.
 Denne dør var det eneste, direktør Gunn havde ændret 
ved bygningen, da han overtog kontoret. Den var hentet fra 
det pensionat i Frankrig, hvorfra Waldo Gunn havde drevet 
klapjagt på Jax-medlemmer i så mange år.
 Hvor mange af dem, der har rørt ved det dørhåndtag, er mon 
døde i dag? tænkte Chevie, da hun standsede op et øjeblik, 
inden hun bankede på.
 Witmeyer prikkede til hende med en behandsket finger. 
“Er du nervøs, lille ven?”
 Chevie bed sig i læben og nikkede. Det var hun. Hun 
kunne ikke huske, at hun nogen sinde havde været så nervøs 
før. Faktisk var hun på grænsen til at gå i panik.
 Jeg er i krig med mig selv. Hvordan kunne hun vinde den 
kamp?
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 Hun bøjede fingrene for at få dem til at holde op med at 
ryste og rakte så igen hånden frem mod døren.
 “Kom ind, kadet,” lød det fra en bydende stemme på den 
anden side af døren.
 Direktøren ved, at jeg er her, tænkte Chevie. Så passer det, 
hvad folk siger: Waldo Gunn har synske evner.
 Ok ja, synske evner, lød det hånligt fra forræder-Chevie. 
Eller et kamera over døren.
 Chevie krøllede fingrene sammen til en knytnæve og stak 
den i munden for at kvæle et hulk. De ville henrette hende 
nede i gården, hvis hun ikke var i stand til at bevare kontrol-
len over sig selv. De ville få frivillige fra hendes egen årgang 
til at skyde hende.
 Husk DeeDee.
 Deirdre Woollen, hendes bedste veninde siden første klas-
se, var blevet slæbt ud fra en time, forhørt i to dage og derpå 
henrettet. Alt sammen fordi Deirdre var blevet taget i at være 
alene på direktørens kontor, mens kortene over krigsskue-
pladserne lå fremme.
 Hun var Jax-spion, havde man hvisket på sovesalen. Hun 
samlede oplysninger.
 DeeDee spion?
 Chevie var blevet chokeret.
 Og det chokerende var, at DeeDee var dummere end plank-
ton, hviskede forræder-Chevie hende i øret. DeeDee var din 
veninde, men hun kunne ikke samle oplysninger nok til at stave 
til k-a-t. Deirdre Woollen fór sikkert vild, mens hun ledte efter 
toilettet, og det blev hun skudt for.
 Det var rigtigt nok. Chevie vidste det godt, men hun 
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kunne ikke tillade sig at tænke det, for hun kunne jo komme 
til at tale over sig i søvne.
 Søster Witmeyer bankede Chevie let oven på hovedet 
med knoerne. “Du blev kaldt ind.”
 Chevie samlede alt sit mod, trykkede dørhåndtaget ned 
og åbnede døren. Mens hun gik ind på kontoret, hørte hun 
forræder-Chevie inde i sit hoved:
 Du må hellere lukke mig ud herfra, kadet, for hvis du ikke 
gør det, kommer ingen af os levende ud af dette lokale.
 Vær nu sød, tænkte Chevie. Vær nu sød at være stille.

Direktørens kontor var aflangt og smalt med et rødt gulvtæp-
pe, der strakte sig midt ned gennem lokalet som et gigantisk 
dyrs tunge. Direktørens store interesse var udstopning, og 
der stod præserverede lig af fremtrædende martyrer fra aka-
demiet hele vejen ned langs væggene. Chevie vidste godt, 
at de voksagtige og rødlige, afsjælede hylstre var tænkt som 
en hyldest til de pågældende elevers pligttroskab, men for 
sig selv tænkte hun, at hun hellere ville brændes til aske og 
glemmes for evigt end at ende som en livløs vagtpost i dette 
lokale. Chevie holdt blikket rettet fremad og forsøgte at lade 
være med at lade sig mærke med de iskolde blikke fra Impe-
riets helte på sine skulderblade.
 Direktøren sad ved sit skrivebord, og selv på tre meters 
afstand opfangede Chevie den aroma af vin og hvidløg, der 
omgav ham som en personlig sky.
 Der fulgte særlige privilegier med at være komitémedlem, 
og et af dem var, at man kunne lugte lige nøjagtig, som man 
ville.
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 Han stinker, sagde forræder-Chevie. Nogen burde tage og 
spule ham med brandslangen.
 Direktør Gunn havde siddet og banket med en lyspen på 
en Boxnet-tablet, og pludselig holdt han op, næsten som om 
Chevie havde talt højt.
 Åh nej, tænkte Chevie. Åh nej.
 Direktør Gunn lignede en nisse, som han sad der bag det 
store skrivebord med sit alt for store hoved og sine blå knap-
penålsøjne, der stirrede ud over det grå fuldskæg.
 “Sagde du noget, kadet Savano?”
 Stemmen var besynderlig dyb. Af en eller anden grund 
havde Chevie altid regnet med, at den ville være højere.
 “Nej, hr. direktør. Det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg ved af.”
 Gunn sukkede. “‘Det tror jeg ikke’? ‘Ikke hvad jeg ved 
af ’? Den slags tankeløs tale er grunden til, at du står her for-
an mig i dag.”
 “Netop, hr. direktør,” bekræftede Witmeyer, som sammen 
med sin makker var fulgt efter Chevie indenfor.
 “Umf, hr. direktør,” mumlede Clover Vallicose.
 Det gav et sæt i Chevie af overraskelse over at opdage, at 
tordenkattene stod lige bag hende.
 Tyste mordere.
 Gunn lænede sig tilbage i sin antikke stol med de nedad-
buede armlæn.
 “Kom nærmere, Chevron. Stil dig foran mig.”
 Chevie gik fremad som i en døs og standsede først, da 
hendes lår stødte mod bordkanten. Hun opdagede, at der 
var et billede af hende på tablettens skærm. Direktøren hav-
de kigget hendes sagsmappe igennem.
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 Gunn sukkede igen. “Du virkede så lovende, Savano. Så 
kompetent … Men nu …”
 Direktøren lagde tablet’en fra sig og foldede sine små, be-
hårede fingre i skødet.
 Hobbit! råbte forræder-Chevie inde i Chevies hoved. Hob-
bit. HOBBIT. HOBBIT.
 Det var tavst, men alligevel øredøvende. Chevie mærkede, 
at en sveddråbe banede sig vej ned over panden.
 “Jeg er godt klar over, at de seneste par måneder har været 
skuffende, hr. direktør …”
 “Skuffende?” prustede Clover Vallicose. “Katastrofale.”
 “Og alle disse forvirrende udbrud,” fortsatte Waldo Gunn. 
“Disse mærkelige udtryk. FBI, hvad er FBI?”
 “Jeg … jeg ved det ikke, hr. direktør.”
 “Og ikke desto mindre beskrev du vores akademi med de 
bogstaver.”
 Chevie kunne ikke huske, at hun skulle have sagt noget i 
den retning, selv om bogstaverne faktisk virkede bekendte.
 “Og i en historietime råbte du: ‘Det kan du sige til Oprah!’ 
Hvad er OPRA? Den Orientalske Pro-Revolutionære Armé, 
måske?”
 Chevie rystede modløst på hovedet. “Det er ikke mig, hr. 
direktør. Det er ikke mig, der siger de ting.”
 “Jo, vist siger du dem. Spørgsmålet er hvorfor.”
 “Hun er spion,” sagde Vallicose uden omsvøb. “En Jax-spi-
on, som er sendt hertil for at sprede forvirring.”
 I et glimt så Chevie, hvordan DeeDees ansigt havde set 
ud, lige inden kuglen ramte hende. Hun havde lignet en 
100-årig.
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 “Jeg er ikke spion, hr. direktør,” sagde Chevie. “Måske er 
jeg syg. En tumor måske eller en virus, men spion er jeg ikke. 
Jeg elsker Imperiet. Jeg er parat til at dø for flaget.”
 På væggen bag Gunn hang et enormt imperieflag, måske 
det mest genkendelige billede i verden. Det var en gylden 
cirkel med en 3D-terning i, hvis nederste, bageste, vandrette 
kant og forreste, lodrette, højre streg var tegnet tykkere og 
dannede et kors.
 Det her er helt forkert, tænkte forræder-Chevie. Det blotte 
syn af billedet fik Chevies hjerne til at skælve.
 Direktør Gunn snurrede fraværende tablet’en rundt på 
skrivebordspladen, så skyer af skimmel steg op fra hans ærme.
 “Elsker du Imperiet, kadet?”
 “Bestemt, hr. direktør. Af hele mit hjerte.”
 “Og kender du Imperiet, Savano? Er du klar over, hvilke 
ofre dette Imperium har forlangt af de trofaste?”
 Historiespørgsmål, tænkte Chevie. Jeg har en chance.
 “Ja, det er jeg,” sagde hun. “Jeg kan dem på fingrene.”
 “Hm …” brummede Direktør Gunn. Kadet Savano hav-
de stillet sig selv en udfordring.
 “Hvad ved du om Den Velsignede Oberst Clayton Box?”
 Et af de nemme.
 “Oberst Box. En gud, som steg op til os for at svide Jor-
den fri for synd.”
 Gunn viftede irriteret med hånden. “Ja, ja, ja. Det ved et-
hvert barn. Hvad er din forståelse af Revolutionen?”
 Chevie rynkede panden, for dette var et ladet spørgsmål. 
Direktør Gunn ville vide, hvad hendes opfattelse af Revo-
lutionen var. Han ville have hende til at opsummere, og 
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opsummeringer omfattede tit meninger, og meninger kunne 
koste en livet.
 Chevie talte langsomt og gav sig god tid, mens hun prøve-
de at ignorere de ludende tordenkatte, der stod på hver side 
af hende og trak vejret dyrisk, mens de ventede på ordren om 
at slå til.
 “Verden var i kaos. Menneskenes riger var vidtstrakte og 
grusomme. Millioner omkom på grund af uvidenhed, gru-
somhed og nød.”
 “Men vigtigere end de omkomne var …?” sagde Gunn 
med en stemme, som virkede for dyb til hans beskedne skik-
kelse.
 Slap af, Bilbo, tænkte forræder-Chevie. Det kommer jeg til.
 “Vigtigere end de døde var de fortabte sjæle. Folk døde i 
hobetal uden oplysning. Gud bestemte, at han ikke længere 
kunne holde dette ud, så han viste sig på Jorden i skikkelse af 
oberst Box for at opbygge et nyt Albion, som skulle være et 
strålende eksempel på gode egenskaber for resten af verden.”
 “Og hvordan havde obersten til hensigt at bygge dette nye 
Albion?”
 “Han rekrutterede sine disciple, de første tordenkatte.”
 Det var mere, end forræder-Chevie kunne kapere. Det er 
tom snak. Hele verden bliver ført bag lyset – holdt for nar. Box 
var en utilregnelig soldat. Jeg har læst sagsmappen.
 Anstrengelsen ved at holde disse gudsbespottelser tilbage 
tvang svedperler frem på Chevies pande.
 “I 30 lange år opholdt oberst Box og hans disciple sig i 
katakomberne under London, hvor de blev ét med de tro-
endes sjæle og langsomt byggede oberstens maskiner. Da de 
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vendte tilbage fra underverdenen på opstigelsesdagen, gav 
oberst Box sine folk besked på at affyre de første raketter 
mod Parlamentsbygningen, Windsor Slot og flådehavnen i 
Portsmouth. Det meste af regeringen og monarkiet fik, hvad 
de fortjente, på under en time, og det tog oberst Box min-
dre end et døgn at bevæbne sine legioner af fattige londonere 
og erobre hovedstaden. I løbet af en måned havde obersten 
det fuldstændige herredømme over Storbritannien. Menne-
skenes regime var forbi. Oberst Box satte våbenfabrikkerne i 
Sheffield til at bygge de store raketter, obersten havde udvik-
let, og efter det andet Box-fremstød tilhørte Jorden atter de 
retfærdige.”
 Inde i Chevies hjerne fnøs forræder-Chevie. Fattige londo-
nere? Sig hellere forbrydere.
 Direktør Gunn nikkede. Indtil videre holdt Chevron 
Savano sig på sporet. “Overgangsperioden var ikke uden 
vanskeligheder, vel? Og nogle problemer er så små, at de ikke 
kan løses med raketter.”
 “Netop. Der var modstand. De, som fornægtede ober-
sten, blev hængt i Galgerækken til offentlig skue …”
 Chevies gik i stå.
 Gunn var over hende som en gråstribet hankat, der har 
trængt en mus op i et hjørne.
 “Hængt af hvem?”
 Chevie kunne mærke, at tordenkattene rørte på sig.
 Hvem? Hvem var bødlen?
 “Det må du kunne huske, kadet. Hele krigen er trods alt 
kendt som Bødlens Revolution. Lidt uærbødigt måske, men 
udrensningen var nødvendig. Bødlen er en af vores mest 
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agtede helgener. Helgenkåret af obersten selv. Portrættet af 
ham hænger på væggen foran dig, for himlens skyld.”
 Hør ham, sagde forræder-Chevie. Han tror på sit eget ævl. 
Box gjorde en bøddel til helgen. Det er som et monster, der sætter 
en medalje på en trold.
 Chevie stirrede på portrættet i håb om at finde inspirati-
on, og et billede dukkede i et glimt op i hendes hjerne. Den 
senede mand på maleriet – men med en tatovørnål i hånden 
og de sprækkede negle fulde af tusch. Hun beskrev sit billede 
uden at tænke over det.
 “Tatovøren,” røg det ud af hende. “Tatovøren Anton Far-
ley. Han var bødlen.”
 Gunn sprang op og hamrede håndfladerne i bordet.
 Direktørens hænder er røde! bemærkede Chevie. Røde af 
Jax-blod.
 “Tatovøren Farley!” brølede han.
 Brølede? sagde den blasfemiske Chevie. Det lød snarere som 
en brægen.
 “Klap i!” sagde Chevie fra den virkelige verden. “Bare klap 
i.”
 Gunn rettede sit glødende blik mod hende. “Klap i? Vover 
du at … Ved du, hvem jeg er?”
 “En hobbit!” råbte Chevie. “Hobbit … Hobbit … HOB-
BIT!”
 Tordenkattene sprang frem og greb Chevie i hver sin skul-
der.
 Jeg har i den grad fået nok af de her mennesker, tænkte for-
ræder-Chevie, den tavse dræber, afsløreren.
 Hvis tordenkattene havde forventet modstand, ville det 
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være gået dem bedre, men kadet Chevron Savano havde kun 
vist sig som en i bedste fald middelmådig kombattant. Og 
desuden var de bevægelser, hun nu gjorde, nogle, der aldrig 
var blevet undervist i på akademiet.
 Chevie tog sig først af Witmeyer ved at vride hendes 
udstrakte arm om og hugge hende i nyrerne med fire stive 
fingre. Hun fortsatte piruetten og bøjede Vallicoses knæ med 
et kraftigt spark og vendte så tilbage til Witmeyer, der lod til 
at være lammet af intens smerte. Chevie greb fat i krigernon-
nens hjelm og rev den nedad, indtil deres ansigter var ud for 
hinanden.
 “Hej,” sagde Chevie i et tonefald, der på en eller anden 
måde var mere chokerende end selve angrebet, og så slog hun 
Witmeyer på næsen. Chevie kunne ikke fælde tordenkat-
ten med kraft alene, men smerterne distraherede Witmeyer, 
hvilket gav Chevie en chance for at snuppe hendes våben 
og dække Vallicose, mens krigernonnen rakte ned efter den 
elektriske kvægstav ved sin hofte.
 “Lad den være, Miley,” befalede Chevie og slog pistolens 
sikring fra. Så nikkede hun til Vallicose. “Også dig, Gaga.”
 Indvendig skreg kadet Chevie af skræk.
 Hvad?
 Har forræderen lært mig at kæmpe?
 Hvordan skulle jeg ellers kunne have angrebet tordenkattene?
 Forræderen har dømt mig til helvede.
 Miley?
 Gaga?
 Selvfølgelig var den farligste person i lokalet blevet glemt. 
Hjernen havde fejlagtigt tildelte ham rollen som den mindst 
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farlige person i lokalet, hvilket også havde været hele hemme-
ligheden bag hans succes i Frankrig. Direktør Gunn klatrede 
op på bordet, fattede sin tabletcomputer og gokkede Chevie 
oven i hovedet med den.
 Kadet Savano sank sammen, og mens bevidstløsheden 
langsomt trak sit tæppe hen over hendes sanser, var det sid-
ste, hun hørte, Gunns sarkastiske stemme.
 “Mine mest frygtede tordenkatte slået ud af et hjælpeløst 
pigebarn. Måske er I to ikke så skrappe, som I troede, hvad, 
Moley og Googoo?”
 Ha, tænkte forræder-Chevie. Moley og Googoo. Hobbit 
dum.
 Så forsvandt begge Chevie’er i mørket.
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