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Til alle børnene i orkestret

NYHEDSTELEGRAM:
UTQIAGVIK, ALASKA
Flere beboere i Alaskas nordligst beliggende by har berettet om
en mærkværdig observation tidligere på ugen. Hen ad eftermiddagen den pågældende dag så adskillige indbyggere et lys som
fra en anden verden på himlen mod nordøst.
”Jeg var ude at gå tur med min hund Pokey, og så lyste himlen
pludselig op,” siger Bert Tremundo på vej ud af Mab’s Café. ”Det
lignede en skinnende søjle, der strakte sig op i skyerne. Eller ned
fra skyerne. Det er ikke til at sige, hvilken vej den gik.”
”Vi måtte kigge væk, så skarpt var lyset,” siger MaryAnn
Beeks, ejeren af Mab’s Café. ”Man ser en masse skøre ting på
himlen så langt oppe nordpå, som vi er her, men det her tager
alligevel prisen.”
Observationerne udløste en byge af tweets i den arktiske by
og en masse opkald til det lokale politi.
”Man skulle ellers tro, at folk heroppe havde vænnet sig til
nordlyset, men det er tydeligvis ikke tilfældet,” siger den lokale
sherif Gene Toomer. ”Folk kimer os ned, mest turister og tossehoveder, der plaprer løs om alle mulige mystifistiske ting.”
”Jeg ved udmærket godt, hvad nordlys er. Jeg har set nordlys
masser af gange,” siger William ’Snørebånd’ Jones som kommentar til sheriffens udtalelse. ”Der er nogle, der burde passe
deres arbejde i stedet for at hænge gode borgere ud.”
Den amerikanske flåde karakteriserer fænomenet som et tilfælde af ”rumskrammel”, der er faldet ned fra himlen og sandsynligvis er plumpet harmløst ned i Ishavet.
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øgen var væk. Der havde været en søjle, der steg op
mod himlen, men nu var der bare gråt, hvor end han
kiggede. Javi mærkede håbet sive ud af kroppen.
Deres madbeholdning – hvis man da overhovedet kunne
kalde surt slik for mad – havde været i bund så længe, at
han overvejede, om røgen var en hallucination.
Var musikken også bare en indbildning?
Den var også holdt op, i det øjeblik de trådte ind i sko
ven. En høj, pibende lyd som fra en fløjte blandet med
dybe, sørgmodige toner. Og så stilhed.
”Fugle,” havde Yoshi sagt. Altid den første til at knuse
ethvert håb og altid den sidste til at fatte en vittighed. Det var
heldigt, at han var så utroligt modig og god til at redde folk,
tænkte Javi, for ellers ville han da være komplet irriterende.
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Akiko og Kira havde udbrudt noget på japansk, og de
andre ventede på oversættelsen fra Yoshi. Men han sagde
bare: ”De er enige med mig.”
”Den dag du bliver tolk for FN, er verden først for alvor
i knibe,” sagde Javi.
Yoshi svarede med en brummen, men Kira havde smilet
til Javi. Hun forstod ikke engelsk, men Javi kunne se, at
hun alligevel værdsatte en god fornærmelse.
”Klar?” spurgte Molly, Javis bedste ven, der som sæd
vanlig var i spidsen.
Ikke helt. Javi stod lidt og skrabede i jorden. Det var
meningen, at han skulle være hendes højre hånd. Hendes
næstkommanderende, der bakkede hende op. Lige nu ville
han hellere bare bakke. Helt tilbage til øjeblikket, inden de
gik ombord på flyet i New York, så han kunne råbe Stop!, i
det sekund de satte fødderne på jetbroen.
Aero Horizon Flight 16 skulle have været starten på et
fantastisk eventyr. Robotklubben på Brooklyns Skole for
Teknik og Videnskab var på vej til Tokyo i Japan for at
vinde hæder og ære ved VM i Robotfodbold. Heja Team
Killbot! Javi havde været så spændt, at han nærmest ikke
kunne spise noget af alle de æg og pandekager, hans mor
havde lavet til morgenmad.
Hans mave vendte sig. Han havde glemt, hvor tom den
var. Stop med at tænke på mad! Det minder dig bare om at
være hjemme.
Flyveturen var ikke blevet et eventyr, men en katastrofe.
Flyet faldt fra hinanden oppe i luften, og taget blev trukket
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af som låget på en dåse sardiner (stop med at tænke på
mad). Javi huskede stadig, hvor bange han havde været.
Det strålende lys, der var væltet ind i kabinen, var så stærkt,
at det ikke engang hjalp at knibe øjnene sammen. På en
eller anden måde havde lyset vurderet ham, udvalgt ham,
reddet ham – og dødsdømt de hundredvis af andre passage
rer, der blev suget ud af flyet.
Til sidst var flyet styrtet ned … altså, det styrtede ikke
rigtigt ned, hvilket Molly havde påpeget. Det var snarere,
som om de gled ned igennem trætoppene og standsede
midt i det, der burde have været Arktis, men i stedet var en
rødtonet jungle fuld af aggressive planter og forfærdelige
fugle med næb som barberblade.
Faktisk var junglen så mærkelig, at de havde spekuleret
på, om de mon overhovedet var på Jorden. Det blev de først
sikre på, da nogle af dem så stjernehimlen. Karlsvognen var
der. Og Nordstjernen. Hvis bare den kunne lede dem hjem.
Foran dem rejste de tårnhøje træer sig, men de mindede
ikke om træerne i den tætte, røde jungle. Her var der robu
ste stammer med grene, der bredte sig ud mellem træerne.
Bladene var så store som middagstallerkener. Luften var
frisk og mindede ham om koldt vand og skygge. Langt
borte i det fjerne kunne han se en bakkekam med nåletræer.
Det lignede en hårbørste, der vendte op imod den grå him
mel. Det var første gang siden styrtet, at de befandt sig et
sted, der lignede … tja, Jorden.
Han tog en dyb indånding. At komme væk fra ørkenens
lumske sand var en lettelse, han kunne mærke helt ind i
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knoglerne. Det havde været den værste dag i hans liv, men
nu var det en ny dag, og han var her endnu.
Han kiggede over på Akiko og Kira, de japanske søstre,
som også havde været ombord på flyet. Ligesom Yoshi var
de ikke en del af robotholdet. De var bare på vej hjem fra
deres skole i Schweiz.
Han pegede på næsen og derefter på skoven. ”Det lugter
godt,” sagde han.
De nikkede begge to.
”Mærkelig farve,” sagde Kira. Han kiggede ind mod
skoven igen. Kira var kunstner. Hun så sikkert farver mere
præcist end de fleste. Og hun havde ret. Bladene var mørke
grønne, men med et blåt skær. Som farven på havet lige
inden et uvejr.
”Ao,” istemte han. Blå.
”Oliver ville have elsket det her,” sagde Anna. ”Det
minder om skovene derhjemme.”
Javi sank en stor klump. Ud af de flere hundrede pas
sagerer var det kun otte børn, der var overlevet. Og nu var
de kun seks. Caleb var død, knust mod jorden i et felt med
forhøjet tyngdekraft. Og Oliver – to år yngre end resten
af dem, på én gang ængstelig og viljestærk … Nu var han
også væk.
Oliver var blevet suget ned under blodsandet, men var så
vendt tilbage igen, dog i en robotagtig udgave af sig selv.
Han var kommet tilbage for at opfordre dem til at fortsætte,
og så var han sunket ned i sandet igen. De anede ikke, om
han stadig var i live.
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”Vi skal nok få ham at se igen,” sagde Molly. ”Det sagde
han, at vi ville.”
”Men han var ikke sig selv, da han sagde det,” sagde
Anna. ”Han blev jo styret af et eller andet.”
”Det ved vi godt, Anna. Vi så det selv,” sagde Molly.
”Han opførte sig som en zombie. Som en levende død.”
Man kunne være sikker på, at Anna altid sagde det, de
allesammen prøvede at lade være med at tænke.
”Så er det nok!” udbrød Molly. ”Oliver er i live, punk
tum. Nu sætter vi kurs mod musikken.”
”Mod fuglene,” sagde Yoshi, for han havde ikke tænkt
sig at ændre mening.
Javi vidste ikke, om Molly mente, hvad hun sagde. Det
var hende, der havde besluttet, at det ikke nyttede at lede
efter Oliver. Nu så hun ikke engang trist ud længere. Hun
lignede en, der havde designet et gyroskopisk tandhjul
til sin robot og opdaget, at det ikke virkede. Som om det,
at hendes ven var blevet suget ned under blodsandet, var
noget, der kunne gøres godt igen med koncentration og
hårdt arbejde.
Var Javis bedste ven stadig den samme? Hun var så
optaget af at være deres leder nu, så opsat på, at det skulle
lykkes dem at nå til enden af kløften, at han havde på for
nemmelsen, at hun ville sige hvad som helst for at holde
dem gående.
Før flystyrtet havde hun bare været Molly – klog, sjov,
intens, måske lidt dominerende en gang imellem. De havde
haft kærligheden til robotter og store chokolademilkshakes
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tilfælles. Efter hendes fars død havde Javis familie taget
hende til sig, som man tager en lillebror ind under frakken
for at holde ham varm. Når han halvt i søvne vaklede ud i
køkkenet en lørdag morgen, kunne han indimellem finde
Molly derude, siddende rastløst ved bordet, i færd med at
fortære sin anden portion pandekager.
Da de styrtede ned i den her vanvittige kløft, var han
ikke et sekund i tvivl om, hvem der skulle være deres leder.
Molly havde taget styringen med det samme. Hun havde
sikkert allerede tre forskellige ideer til, hvordan de kunne
fikse situationen, inden hun overhovedet var nået ned fra
redningsslisken.
Men situationen kunne ikke fikses.
Kunne Molly? Hun var blevet angrebet af en fugl, der
lignede noget fra forhistorisk tid, og som havde flænget
hendes skulder med sit lange, knivskarpe næb. Såret var
underligt, og Molly havde været tæt på at dø. Nu var hun
dog stærk som aldrig før, men også … anderledes.
Han kunne mærke det. Noget manglede, eller også var
noget blevet … tilføjet? Og det blev kun værre. De rædsels
vækkende ting, de havde oplevet her, havde forandret dem
allesammen. Molly mest af alt. Han brød sig ikke om, at
hans bedste ven skulle forandre sig alt for meget.
Bladene raslede omkring dem. De fulgte en smal og
nogle steder tilgroet sti, der løb op og ned ad små bakker
og snoede sig gennem skoven. Af og til gik de forbi endnu
smallere sidespor, og flere gange stødte de på forgreninger,
men Molly fortsatte ufortrødent.
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”Hvor er vi på vej hen?” spurgte Yoshi. ”Lyden kom fra
venstre.”
”Vi gik også til venstre,” sagde Molly.
”Ja, men så drejede vi til højre igen,” sagde Anna.
”Vi kom fra den retning. Kan I ikke se det?” Molly
vendte sig om og pegede.
”Nej,” sagde Anna. ”Du tager fejl.”
Anna kunne aldrig finde på at sige ”Du tager måske
fejl” eller ”Jeg tror, vi skal den her vej”.
De standsede.
Molly rakte en hånd i vejret. ”Vent. Jeg kan høre lyden
igen.”
Nu kunne Javi også høre den, noget højt og pibende.
”Fugle,” sagde Yoshi. Han rettede på det japanske sværd,
han bar på ryggen.
”Ikke fugl.” Akiko smilede. ”Mozart,” sagde hun.

