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Til jer, der mod alle odds tager kampen op:
Må sejren blive jeres

PRESSEMEDDELELSE VEDRØRENDE
AERO HORIZON FLIGHT 16

FØLGENDE ER DE SENEST TILGÆNGELIGE OPLYSNINGER

Aero Horizon Flight 16, med kurs mod Tokyo, Japan, registrerede
en normal start.
-----------------------------------------Flyet modtog varsel om turbulens, da det passerede Fairbanks,
Alaska. Omkring to minutter senere udløste et fuglesammenstød
flyets nødalarmer.
-----------------------------------------De sidste optagelser fra cockpittet tyder på omfattende skader
på flyet. Det formodes, at flyet er forsvundet et sted i den arktiske
region. Der er ikke fundet nogen spor af flyet.
-----------------------------------------Alle 497 passagerer og 16 besætningsmedlemmer antages at
være omkommet.
------------------------------------------
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Molly

M

olly vidste, at det i sidste ende ville være op til
hende at redde dem.
Hun vidste det med samme sikkerhed, som hun
vidste, hvad hun selv hed, og at solen ville stå op hver dag,
akkurat som den havde gjort det denne morgen.
Faktisk var solen ikke et problem. Det var månen,
månerne, der bekymrede hende. Hvad det her end var for et
sted, så var der helt tydeligt to måner på himlen. Den ene var
rød, den anden var grøn, og de to måner – fremmedartede,
ubegribelige og kolde – symboliserede alt, der var galt
med stedet. Molly kunne ikke slippe fornemmelsen af, at
månerne betød noget, at de var vigtige for deres overlevelse.
De var syv tilbage ud af de mere end 500, der havde
været ombord på flyet til Tokyo. Flyet var blevet revet fra
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hinanden som en blikdåse og styrtet ned for fem dage siden.
Var der virkelig kun gået fem dage?
”Fem dage!” stønnede Javi, som om han læste hendes
tanker. Han var en af Mollys bedste venner – og i hvert fald
hendes bedste ven blandt de overlevende. ”Det er fem dage
siden, jeg sidst fik rigtig mad! Jeg ville spise mine snøre
bånd, hvis jeg stadig havde noget tabasco at dyppe dem i.”
”Der er ingen næring i snørebånd,” sagde Anna. ”Så
skulle du hellere spise jord.” Anna var … ekstremt nøjagtig.
Nogle gange for nøjagtig.
”Hvis jeg stadig er så sulten på dag seks, er det lige før,
jeg vil give det et skud.” Javi vendte sig mod Oliver. ”Jeg
drømte om tabasco i nat. Vi fodrede en drabelig dødsdronte
med det – den samme fugl, der gav Molly flængen. Der
kom røg ud af næbbet på den.”
Oliver smilede, men ikke helt ægte. Molly var bekymret
for ham. Han var den mindste og den yngste, og det var,
som om den barske virkelighed var ved at suge den barn
lige uskyldighed ud af ham. Heldigvis distraherede Javi
ham med resterne af den fodboldrobot, de havde bjærget
fra flyet.
”Den klarede et flystyrt. Den ville sagtens kunne have
vundet kampen!” sagde Oliver stolt.
Molly rullede med øjnene. Fodboldrobotterne betød
ingenting nu. Hun, Javi, Anna og Oliver var de eneste reste
rende medlemmer af Team Killbot, deres robotfodbold
hold. Den sidste runde af VM i robotfodbold skulle spilles
i dag.
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I månedsvis havde mesterskabet fyldt hendes tanker. Nu
var hendes største mål – hendes eneste mål – at holde sig
i live. At styrte ned med et fly i helt utroligt mærkværdige
omgivelser satte ligesom tingene i perspektiv.
Foruden medlemmerne af deres robotklub var der tre
andre overlevende, heriblandt to søstre, Kira og Akiko. De
talte flydende japansk og fransk, men kendte kun ganske få
engelske ord. Det sidste medlem af deres lille gruppe var
Yoshi, som var halvt amerikaner og halvt japaner og bar
rundt på et nag på størrelse med Manhattan.
Molly så sig omkring. ”Har nogen set noget til Yoshi?”
Det eneste svar, hun fik, var et skuldertræk fra Anna,
som stod og så på, mens Javi og Oliver arbejdede på robot
ten. Havde ingen af de andre travlt med at bryde op og
komme videre? De ville aldrig slippe væk herfra, hvis ikke
de holdt sig i bevægelse.
Molly kastede en tom rygsæk over til Kira og gjorde tegn
til, at hun skulle begynde at fylde den. Men Kira lænede sig
bare ind over sin tegning igen og spærrede udsynet til Molly
med et gardin af hår, der var knaldsort med en enkelt lilla
stribe. Kira virkede barsk og en lille smule vred, hendes
krop var anspændt, som om hun altid var klar til kamp.
Hun tegnede helt fantastisk, og i øjeblikket var hun i gang
med et billede af sin søster. Fordi intet siger ”vi kæmper for
vores liv” som en blyanttegning.
Akiko var meget anderledes end Kira. Hun var genert og
så for det meste ud, som om hun helst ville falde i ét med
baggrunden. Men der kom liv i hende, når hun spillede
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fløjte – selv nu, hvor hun spillede for at lokke en træk
fløjtefugl til, så de kunne få et sidste måltid, før de brød op.
”Så er det nok!” råbte Molly. ”Kom nu i gang, alle
sammen, og hjælp mig med at pakke lejren ned! Vi bliver
nødt til at komme af sted.” Hendes blik fæstnede sig ved
Akiko. ”Fugl eller ej.”
Akiko sænkede fløjten. ”Fugl,” gentog hun.
”Jeg synes, vi skal blive her, til vi finder noget mere
mad,” sagde Anna. ”Vi brændte en masse ressourcer af i
junglen.”
Bogstaveligt talt, tænkte Molly. De havde eksperi
menteret med indstillingerne på et af de to mærkværdige
apparater, de havde fundet. Det havde vækket det ødelagte
fly til live og skruet så højt op for teknologien, at flyet
sprang i luften med en eksplosion, der næsten havde kostet
dem livet.
Med håbefulde hundeøjne kiggede Oliver i den retning,
Yoshi var gået tidligere på morgenen. ”Yoshi gik på jagt.
Han skal nok finde noget at spise.”
”Desværre.” Alle vendte sig ved lyden af Yoshi, der
trampede ind i lejren fra den modsatte side med sit sværd
ved hoften. Molly havde forstået så meget, at sværdet var
meget gammelt og meget værdifuldt.
”Tabemono ga nai?” spurgte Kira.
”Nej, der er ikke noget mad, og jeg vil ikke høre noget
brok,” sagde Yoshi brysk. ”Vi må klare os med det, vi har.”
Selvom Kira ikke kendte ordene, forstod hun tilsyne
ladende tonefaldet. Molly kunne mærke humøret dale
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i gruppen, og det var det sidste, de havde brug for. Hun
tvang sig selv til at smile. ”Okay, lad os få overblik over,
hvad vi har. Hvis I har noget af værdi – selv hvis det bare er
et stykke tyggegummi, I har gemt i lommen til senere – så
tag det frem!”
Der var åbenbart ingen, der havde tyggegummi, eller også
havde de bare ikke lyst til at dele deres eneste mulighed for
frisk ånde med de andre. Men der blev lagt andre ting frem.
Anna fandt de to apparater frem, som de havde fundet i
junglen. De bestod af metalliske ringe formet som en bagel
og omtrent på størrelse med en cd. Hvert apparat havde en
indre og en ydre ring, der kunne drejes, begge med ukendte
symboler. Når man drejede ringene, så to ens symboler stod
ud for hinanden, lyste symbolerne op, og trykkede man
på dem, skete der ting og sager. Vanvittige ting, der ville
have vendt Isaac Newtons verden på hovedet, bogstaveligt
talt. Ved at dreje på ringene kunne de skrue op og ned for
tyngdekraften og slukke og tænde for teknologi. Molly
havde en formodning om, at en af apparatets indstillinger
påvirkede temperaturen i området, for der måtte jo være
noget, der holdt den arktiske is på afstand. Men hun havde
ikke lyst til at teste den antagelse, hvis det medførte en
risiko for pludselig istid i kløften.
”Hvad har vi ellers?” spurgte Molly.
De havde et batteri, som Anna havde taget fra en hule
robot, hun havde smadret, to rygsække, en halvfuld felt
flaske, en håndfuld energibarer, nogle gummistropper og
en radio, der knitrede konstant.
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”Det er ikke nok.” Alle vendte sig og kiggede på
Yoshi, der rystede bestemt på hovedet. ”Hvis I havde set
det samme som mig. Set, hvad der venter os …”
Javi rynkede brynene. ”Hvad har du da set?”
”Intet andet end ørken. Så langt øjet rækker, er der
intet andet end tør lerjord, nøgne klipper og sand. Ingen
mad. Intet vand.” Han vendte sig mod Molly. ”Ingen
redning.”
Molly havde ikke tænkt sig at lade de andre opdage,
at hans ord fik hendes mave til at slå knuder og hendes
håndflader til at svede. I stedet sikrede hun sig, at alle så,
at hun smilede og trak på skuldrene af Yoshis advarsel.
”Så må vi jo bare redde os selv.”
”Hvordan?” Oliver spærrede øjnene op. ”Vi har ikke
engang mad nok til at overleve en lejrtur i en baghave.
Hvordan skulle vi kunne komme igennem en ørken?”
”Vi har allerede spildt for mange ressourcer,” sagde
Yoshi. ”I har brugt nødblussene, som om de voksede på
træerne.”
”Eller som om de beskyttede os mod det, der fløj ned
fra træerne!” sagde Javi. ”Vi blev nødt til at bruge dem,
ellers havde flænsefuglene revet os fra hinanden.”
”I det mindste kunne man finde vand og mad og ly i
junglen,” sagde Anna. ”Det kan vi ikke i ørkenen. Hvis
der ikke er noget vand, er der heller ingen planter eller
dyr. Ingen træer at søge ly under.”
”Eller brænde til at lave bål,” tilføjede Yoshi. ”Så selv
hvis vi fangede en fugl, ville vi ikke kunne tilberede den.”
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Oliver stønnede. ”Det er ude med os. Lad os bare blive
her.”
”Der er ikke andet at gøre end at fortsætte,” sagde Javi.
”Hvis kortet, Anna så, passer, så er der en menneskeskabt
bygning derude for enden af kløften. En bygning betyder
mennesker og svar …”
Yoshi fnyste. ”Hvad, hvis det er svar, vi ikke bryder os
om?”
”Måske er det svar, som Molly har brug for,” svarede
Javi. ”Måske er der nogen dér, som kan fortælle os, hvad
der er galt med hendes skulder, og …”
”Min skulder har det fint,” sagde Molly. Det var ikke helt
sandt. Skaden på hendes skulder, som den drabelige døds
dronte havde forvoldt, var langt mere alvorlig, end fuglens
fjollede navn antydede, og et grønt udslæt var langsomt
ved at brede sig på hendes hud. Det gjorde ikke ondt, men
det var heller ikke i bedring. Ikke om hun ville fortælle
nogen af de andre, hvor slemt det så ud. Det var ikke deres
største problem, og hun havde tænkt sig at holde udslættet
tildækket og ikke sige et ord om det.
”Måske burde vi vente en dag med at tage afsted,” sagde
Anna.
”Eller en uge,” tilføjede Yoshi.
Javi stillede sig op på en klippe, så alle kunne se ham.
”Hold nu op, allesammen! Vi kan ikke blive her, og vi skal
ikke spilde tid på at håbe, vi bliver reddet, for det gør vi
højst sandsynligt ikke. Vores eneste mulighed er at nå frem
til den anden ende af kløften og finde ud af, hvad der er
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inde i den bygning. Lad os stoppe med at sige, at vi ikke
kan klare det, men finde ud af, hvordan vi kan!”
Den lille gruppe så fra ham til Molly. Hun tog en dyb
indånding og sagde så: ”Javi har ret. Vi er kloge nok til at
finde en løsning, uanset hvor slemt det ser ud. Vi kan godt
klare den. Vi skal bare arbejde sammen.”
”Det er jo fint nok for jeres robothold,” sagde Yoshi.
”I kender hinanden og tager jer af hinanden. Hvad med mig
og søstrene?”
Akiko og Kira smilede, som om de vidste, han talte om
dem.
”Fra nu af er vi alle en del af Team Killbot.” Molly
sørgede for at se dem alle i øjnene, mens hun talte. ”Os
allesammen.”
Især Yoshi så ud til at være tilfreds med det, syntes
hun. Hun var dog ikke sikker på hvorfor. Hun havde været
omhyggelig med ikke at behandle ham eller søstrene
anderledes end de andre. Nu tænkte hun, det kunne være,
at Yoshi ganske enkelt bare aldrig havde været en del af et
fællesskab før. Han virkede lidt som typen, der havde svært
ved at passe ind.
Så det var måske ikke udelukkende af eget valg, at han
var en enspænder. Det måtte hun huske, når hun skulle
have holdet til at arbejde sammen.
Molly fortsatte: ”Hvis vi skal holde sammen som et
hold, må vi også fungere som et. Til at begynde med skal
vi bruge en leder.” Hun kiggede rundt på de andre. ”Nogen
frivillige?”
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Javi grinede. ”Alle, der stemmer for Molly, rækker
hånden op.” Han rakte hånden i vejret, og resten af holdet
fulgte øjeblikkeligt trop, selv Yoshi, der måske havde haft
andre planer, og Kira og Akiko, der ikke kunne have nogen
anelse om, hvad de stemte om.
Molly mærkede straks lederskabets byrde og tøvede
lidt, før hun sagde: ”Okay, men jeg kan altså ikke gøre det
alene. Alle får et ansvarsområde.”
Ingen sagde noget. Bortset fra Akiko, der af en eller
anden grund sagde: ”Fugl.”
Molly så rundt på de andre. ”Javi, du er min næst
kommanderende.”
Hans ansigt lyste op. ”Altså en slags vicepræsident?”
”Mere det irriterende sidekick,” sagde Anna.
”Eller førstestyrmand Spock,” tilføjede Yoshi. ”Må
vi kalde dig Spock?”
”Jeg finder selv på min titel,” mumlede Javi.
Molly vendte sig mod Yoshi. ”Du har ansvaret for at
forsvare os. Kira og Akiko kan lede efter mad. Og Anna, du
skal finde vand til os herude.”
”Hvad med mig?” spurgte Oliver.
Molly ville ønske, hun kunne vikle ham ind i bobleplast,
til han var kommet sikkert hjem igen, men hun var også
godt klar over, at hun måtte give ham en post, så han kunne
føle sig som en ligeværdig del af gruppen.
”Du er vores spejder,” sagde hun til sidst. ”Hvis der er
fare på færde, skal du advare os.”
Oliver smilede og nikkede entusiastisk.
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”Fugl,” sagde Akiko igen.
Denne gang kiggede alle i den retning, hun pegede med
hagen. En trækfløjtefugl var landet midt i deres lejr. Yoshi
tog et skridt frem og trak sværdet.
”Okay,” sagde Molly et øjeblik efter. ”Vi spiser, og så
tager vi afsted.”

