BOG 4 · TRUSLEN FRA DYBET

M.T. ANDERSON
På dansk ved Peter Vinum

HORIZON 4: TRUSLEN FRA DYBET
er oversat fra engelsk af Peter Vinum efter
HORIZON: APEX PREDATOR
Copyright © 2018 by Scholastic Inc. All rights reserved.
Published by arrangement with Scholastic Inc., 557
Broadway, New York, NY 10012, USA.
SCHOLASTIC, HORIZON, and associated logos are trademarks
and/or registered trademarks of Scholastic Inc.
Design: Abby Dening
Dansk udgave: © 2019 Forlaget Alvilda, København
Grafisk tilrettelægning: Kat·Art
Trykt 2019 af CPI – Clausen & Bosse, Tyskland
1. udgave, 1. oplag
ISBN 978-87-7165-916-0
www.alvilda.dk

Til de børn, der afkoder fortiden og skaber fremtiden

DEL 1

1
Molly

M

olly var træt af at kæmpe for sit liv. Hun havde
mest bare lyst til at lægge sig godt til rette og sove
en uges tid.
Den blå skov, hun var på vej igennem, virkede egentlig
tryg nok, men hun havde mistet al tiltro til tryghed. Hun
tvivlede på, at hun nogensinde ville føle sig tryg igen.
For det første lignede træerne omkring dem ikke ligefrem
træer, snarere blå broccoli og blomkålshoveder. Og for det
andet vidste hun, at de smådyr, som hun kunne høre rumstere
i det tornede buskads, ikke lignede almindelige dyr.
”Der er i det mindste en sti nu,” sagde hun højt til de andre.
”Tror du, det er godt eller skidt?” spurgte Hank, den
høje, misfornøjede dreng, der gik ved Mollys side. ”Det
betyder jo, at nogen har lavet stien.”
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”Eller noget,” sagde Anna, det tredje og sidste medlem
af den lille udforskningsgruppe. Hun gik et par skridt bag
de andre og studerede blomkålen, der hang ud over stien.
”Måske er det en hjortesti,” tænkte hun højt. ”Hvor flokken
går frem og tilbage til sit vandingssted.”
”Men stien er bred,” sagde Molly. ”Så skulle det være
nogle …” Hun stoppede sig selv.
”Temmelig store hjorte?” foreslog Anna. ”Ja. Nærmest
større end noget dyr på Jorden.”
”Det skal vi ikke tænke mere over,” sagde Molly og
rystede på hovedet. Hun var gruppens leder. Hun kunne
ikke tillade sig at blive bange.
”I alle økosystemer er der et toprovdyr,” fortsatte Anna
ufortrødent. ”Det er dyret øverst i fødekæden – det dyr, der
ikke er truet af andre dyr. Normalt er det en kødæder.”
”Jamen det er da bare strålende,” mumlede Hank for sig
selv.
Anna havde for vane at fortælle faktuelle kendsgerninger, som andre helst ikke ville tænke på. Hun var i lidt for
høj grad tilhænger af altid at sige sandheden.
Molly prøvede at dreje samtalen i en optimistisk retning: ”Eller også er stien lavet af en stor planteæder. En
elefant måske.”
”Jep,” sagde Anna. ”Det kunne den sagtens. Men så
ville der stadig findes et toprovdyr, som kunne spise den
store planteæder – og det ville i så fald være en gigantisk
og virkelig brutal kødæder.”
”Okay, okay,” sagde Hank. ”Vi har fattet pointen.”
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”Eller,” fortsatte Anna, ”noget mindre, men farligere.
Snedige flokdyr, en dødbringende parasit eller …”
”Vi må hellere være stille så,” sagde Molly. ”Vi skulle
nødig tiltrække os opmærksomhed.”
Med Anna omkring sig kunne det nogle gange være
svært at løfte stemningen.
Fornemmelsen af konstant fare var det, der virkelig
udmattede Molly. De havde ikke sænket paraderne i over
en uge. De blev angrebet af fugle med knivskarpe næb,
slyngplanter viklede sig om deres fødder og trak afsted
med dem, sandet opslugte dem, og så var der den underlige
teknologi, der kastede folk frem i tiden og op i luften …
Hun kunne knap nok huske, hvornår hun sidst havde
slappet af. Hvert eneste øjeblik måtte hun og de andre være
på vagt over for glubske rovdyr og andre ukendte farer, som
kunne gøre det af med dem. Hun var optimist af natur, men
den konstante årvågenhed gjorde hende dødtræt.
For 10 dage siden havde Molly, Anna og resten af robotklubben været om bord på et fly på vej til Tokyo, hvor deres
brødristerstore robotter skulle deltage i en mekanisk fodboldturnering. Men så, et sted over Arktis, var deres fly
blevet angrebet på mystisk vis. Toppen af flyet var blevet
revet af i ét stykke, og en ubegribelig elektrisk kraft var
strømmet igennem kabinen og havde testet passagererne én
efter én, som om den studerede udvalget i en æske fyldte
chokolader og kasserede dem, den ikke brød sig om – og så
var flyet styrtet ned.
Da børnene var trådt ud af flyvraget, havde de ikke
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befundet sig midt i en snedækket ødemark tæt på den iskolde
Nordpol – nej, de befandt sig i en tropisk jungle. Siden da
havde jagten på en udvej ført dem gennem jungle, ørken og
skov. Og hvert nyt landskab havde kostet nogen livet.
Nogle dage efter flystyrtet havde Anna og nogle af de
andre opdaget en slags kort inde i en hule. Et svævende,
interaktivt kort, som viste en hel miniatureverden, der
befandt sig i en revne i jorden, en kløft. I den ene ende var
junglen, hvor deres fly var styrtet ned, og i den anden ende
var der en underlig bygning med sylespidse spir strittende
ud over det hele. Måske var det en by eller et futuristisk
slot, der stak ud fra klippen. Den bygning var deres mål.
Det var dér, de ville finde svar.
Og forhåbentlig også få hjælp til at komme hjem. Molly
håbede især på at finde nogle voksne, der vidste, hvad der
foregik, og kunne give dem lægehjælp. Hun var blevet bidt
af en monsterfugl og smittet med noget fremmedartet. Hun
var ved at forandre sig. Ingen af de andre vidste, hvor slemt
det stod til.
Molly mindede sig selv om, at under disse forvirrende,
kaotiske og rædselsvækkende omstændigheder var det vigtigste at holde fokus på kortsigtede mål. Lige nu var hun
for eksempel blot i gang med at udforske landskabet sammen med Hank og Anna. De var på udkig efter den enorme
sø – eller det lille hav – som de havde fået øje på i det fjerne
et par dage forinden. Hvis de skulle nå frem til bygningen
med spirene, skulle de krydse det hav som næste del af
deres rejse.
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Og mens de vandrede igennem den ufremkommelige,
blå blomkålsskov og ledte efter kysten, havde de så fundet
den her sti. Den var bred og fasttrampet. På den ene side
var det en stor lettelse at kunne fortsætte ubesværet og uden
hele tiden at skulle sparke sig vej gennem mærkværdige
buske og hoppe over nedfaldne grene. Men på den anden
side risikerede de at støde på det uhyre, der brugte stien.
”Vi hørte af og til noget stort bevæge sig rundt i skoven
omkring vores lejr,” sagde Hank. ”Det er sikkert den, der
har lavet stien.” Hank havde ikke været med på Mollys hold
fra starten. Han havde levet i denne underlige verden i lang
tid – længere, end han selv var klar over – og havde bygget
en lejr sammen med de andre medlemmer af sit strandede
musikkorps. ”Uanset om den spiser planter eller kød, så har
den slået et par stykker af os ihjel.”
”Og vi hørte dyret på den anden side af det her økosystem,” sagde Anna. ”Da vi gik ind i den blå skov. Det må
være kæmpestort.”
”Nå, øh, lad os tale om træerne i stedet,” foreslog Molly.
”Anna, du ved jo meget om biologi. Har du nogensinde set
billeder af sådan nogle træer her?”
Anna strakte hals og så sig omkring. ”Nej. De ligner
ikke så meget træer som korsblomstrede grøntsager. Prøv
at se bladene for eksempel. Det ligner slet ikke løv, mere
broccolibuketter. Måske er det en art forhistorisk træ …”
”Eller,” sagde Molly tankefuldt, ”et træ fra langt ude i
fremtiden.”
”Sådan nogle træer var der ikke i den skov, vi styrtede
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ned i,” sagde Hank. ”Eller underlige bælgfrugter som dem
deroppe.” Han pegede op øverst på træet, hvor kæmpestore, blæreformede bælge hang ned fra grenene.
”Vi er i et andet økosystem,” sagde Anna.
”Det ved jeg ikke, hvad betyder,” sagde Hank.
”Et økosystem er et samfund af planter og dyr, som …”
”Og jeg er faktisk også ligeglad,” sagde Hank.
Anna slog blikket ned. Hun virkede såret.
Hank stod stadig og kiggede op på træerne. Han havde
fået øje på en bælg, der havde åbnet sig en smule. ”Det ser
ud, som om der er frø indeni. Lidt ligesom ærter. De ser
enorme ud … Måske er de spiselige.” Han så sig omkring
på jorden og rodede i skovbunden med sin ene fod. ”Hvor
er der en pind?” mumlede han.
”Her er én,” sagde Anna, der prøvede at gøre sig nyttig.
”Tak.” Hank tog den op og svingede den over hovedet,
som om han skulle til at slå katten af tønden.
Bang! Han fik ram på bælgen, og den begyndte at svinge
fra side til side og åbne sig mere op. Bang! Han ramte den
igen.
Så lød der en skudsalve. Små eksplosioner.
Molly skreg – hun var blevet ramt på kinden.
Hun kastede sig ned på jorden. ”Ned!”
De andre krøb sammen med bankende hjerter. Men der
var ikke en lyd at høre i skoven.
Mens de kiggede sig om efter dem, der havde angrebet
dem, opdagede de, at de alle havde fået en masse klistret
stads ud over sig.
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Molly tog fat i det, der havde ramt hende, og trak det ud.
”Hvad er det?” hviskede Hank.
Molly holdt det frem, så de andre kunne se. ”Nogen teorier?” sagde hun.
Anna kneb øjnene sammen og kiggede op på bælgen, der
stadig rokkede frem og tilbage over hovederne på dem. ”Jeg
tror, det er et frø,” sagde hun. ”Fra en eksplosionsplante.”
”En hvad?” Hank rejste sig op igen.
”En frugt eller grøntsag, der spreder sine frø ved hjælp
af en lille eksplosion, når de rammer jorden. På den måde
kommer frøene på afstand af moderplanten. Ligesom andre
frø bliver spredt ved at hage sig fast til et dyrs pels eller ved
at passere igennem fordøjelseskanalen.” Anna pegede ned
på jorden. Den lille knaldperle havde spredt frø og klumper
af frugtkød ud over hele stien. Nogle af frøene sad med den
spidse ende nede i jorden. Et af dem var altså fløjet direkte
ind i Mollys kind.
”Gad vide, om frugtkødet er spiseligt,” sagde Anna.
”Der er en hel del af det.”
”Ja, gad vide,” sagde Molly. ”Der røg noget ind i min
mund, da jeg skreg.” Hank og Anna kiggede forskrækket på
hende, men Molly sagde bare: ”Det smagte lækkert.”
Men hun vidste også godt, at hendes krop ikke længere
opførte sig helt som et menneskes. Hun havde dog ikke
lyst til at fortælle dem, hvor fremmedartet hun nogle gange
følte sig, siden hun var blevet bidt. Måske var den eksploderende bælgs røde frugtkød kun spiseligt for hende – og
for Cal, som gennemgik den samme forvandling.
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”Vi kan tage noget af det med tilbage,” sagde Hank. ”Så
tester vi det i aften under kontrollerede forhold.” Han stak
noget af den slimede frugt ned i sin taske.
”Hvis Javi var her, ville han give det et navn,” sagde
Molly, der som altid havde sin bedste ven i tankerne.
Anna foreslog: ”Måske sprængblære?”
De to andre kiggede på hende.
”Fungerer det ikke?” sagde hun.
”Det lyder, som om der har været for lang kø til toilettet,” sagde Hank.
”Ah …” sagde Anna.
Det næste stykke tid forsøgte de allesammen at komme
på sjove navne til den eksploderende frugt. Knaldærter.
Bulderbær. Det var, som om de igen var almindelige børn,
der fandt på helt almindelige, dumme ordspil.
Og mens de stod der i stilhed, rettede Molly sig pludselig op. ”Kan I også høre det?” sagde hun. ”Det lyder som
bølger.”
Hun stak en finger i vejret, og så lyttede alle koncentreret efter.
”Jeg tror, vi har fundet vores hav!” sagde hun, og så
begyndte de at løbe i retning af lyden.
Da de kom op over den næste lille bakke, kunne de se
vandet. En stormomsust, mørkegrøn havoverflade med
skumtoppede bølger, der slog mod den stenede kyst. Havet
strakte sig, så langt øjet rakte.
Langs stranden lå der adskillige kampesten, og over
dem kredsede flænsefuglene og skreg deres elendige skrig.
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”Jeg kan ikke se kysten på den anden side,” sagde Hank,
der spejdede ud over havet med sammenknebne øjne.
”Det menneskelige øje kan se omkring fem kilometer
ved havets overflade,” sagde Anna.
”På grund af Jordens krumning,” sagde Molly og nikkede. Hun gik lidt tilbage op ad bakken. ”Dér. Nu kan jeg
se over til den anden side. Det vil vel sige, at der er en otteti kilometer derover? Prøv at se engang …”
Først troede Molly, at hendes øjne spillede hende et
puds. Det så ud, som om kampestenen flyttede sig … Hun
missede med øjnene og kiggede så derned igen.
Der var ingen tvivl. En samling kampesten bevægede
sig. Stillede sig på skrå. Rejste sig.
Molly råbte til de to andre nede på stranden. ”Kom
herop! Pas på!”
Så opdagede Anna og Hank det også. De vaklede baglæns på det løse grus, alt imens en gigantisk krop løftede
sig fra stranden. Det var slet ikke en kampesten. Det var
noget levende. Noget, der havde gravet sig ned.
Til at begynde med kunne Molly ikke få hold på skabningens form. Hun så kun muskler, hud og glinsende metal.
Den hev sig op af det hul, den havde gravet.
Og så satte den kursen imod dem.

2
Anna

S

kabningen lignede ikke noget, Anna havde set før –
hun kunne ikke se dens hoved, bare en kraftig, pansret krop, et sæt muskuløse hofter og et par stærke
arme, der var bøjet tilbage som en knælers forben, klar til
at hugge til. Og hele herligheden var mindst seks meter
høj.
Anna og Hank vaklede væk, mens skabningen betragtede dem højt oppefra. Molly råbte til dem fra toppen af
bakken, og de løb op mod hende.
Skabningen rørte på sig og begyndte at trampe op ad
stranden. Efter et par skridt var den lige bag dem. Et skridt
mere, og de ville blive knust.
Hank greb fat i Annas hånd og trak hende til siden. Hun
snublede og var ved at miste balancen, men han holdt godt
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fast i hende, og hun var stadig på benene, da en enorm fod
med spidse kløer hamrede ned i gruset lige dér, hvor hun
havde stået et sekund tidligere.
Hank tænkte hurtigt og trak hende med ned i underskoven.
De skubbede sig forbi slyngplanter og buske på alle fire
i retning væk fra stranden. Anna havde ingen anelse om,
hvor Molly var.
Pludselig var der noget, der hev fat i Anna. Hun kiggede bagud og så, at hendes sko hang fast i en gren. Den
uhyrlige skabning fejede sin ene arm fra side til side igennem underskoven på udkig efter dem. Hank gav et skrig
fra sig og satte farten op, og så kravlede de videre gennem
buskadset, der rev og flåede i dem. Men lyden af planter,
der blev revet op med rode, var lige bag dem.
Indtil den stoppede.
Anna lagde mærke til stilheden med det samme. Deres
bevægelser lød pludselig meget høje i de tyste omgivelser.
Hun hev fat i en af Hanks bæltestropper, og det fik ham til
at standse.
Skabningen havde rettet sig op. Den havde slet ikke
noget hoved. Den stod tilsyneladende og ventede tålmodigt
på et eller andet.
Anna turde knap nok trække vejret.
Den måtte have set dem.
Hun vidste ikke, om det var en robot eller et gigantisk
dyr. Måske er det en blanding, faldt det hende ind. En slags
cyborg. Det kunne være spændende at undersøge grænsefladen mellem dens levende muskler og dens mekaniske …
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Et stykke væk lød der et brag – en hel række af dem
faktisk. Mollys flygtende fodtrin.
Hanks mund stod vidåben. Hvordan kunne Molly være
så dum at lokke den hen imod sig selv? Var det bare for at
redde dem?
Endnu et fodtrin.
Med ét tog skabningen et mægtigt hop, og dens arme
sprang frem og smadrede sig vej ind i skoven.
Anna kunne ikke tie stille længere: ”Molly!”

3
Yoshi

”D

et skulle have været mig, der var med på
udforskningsholdet, i stedet for Hank, den
knoldesparker,” sagde Yoshi og savede videre i
en broccoligren.
Kira smilede drilsk til ham. ”Det siger du kun, fordi han ser
bedre ud end dig.” Hun gav grenen til Akiko, hendes søster.
”Nej, jeg gør ikke,” brummede Yoshi. ”Han er bare en
løgnhals. Ikke til at stole på.”
”Men han er så høj,” sukkede Kira for sjov. ”Er det så
dét, der generer dig?”
Yoshi skumlede. ”Han holdt hele sit musikkorps fanget
i en tidslomme.”
”Piger ved ikke noget bedre end en dreng, der kan få
tiden til at gå i stå.”
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”Vil du ikke godt droppe det? Jeg mener det her alvorligt. Han burde ikke engang have fået lov til at komme med
os. Vi skulle have efterladt ham i hans lejr. Så kunne han
selv prøve at finde vej til bygningen med spirene. Ingen
stoler på ham. Og Molly skulle ikke have taget ham med ud
for at lede efter havet.”
”Jeg tror, Molly tog ham med, netop fordi ingen stoler på ham,” sagde Akiko forsigtigt. ”For at give ham en
chance for at vise sit værd.”
Det havde Yoshi masser af ting at sige til, men de var
allesammen vrede. Og når Yoshi havde for meget at sige,
foretrak han slet ikke at sige noget.
I stedet tog Kira ordet: ”Hank skal vænne sig til, at han
ikke længere bestemmer.”
Yoshi rynkede panden. Nogle gange var hans højeste
ønske at lade den her håbløse forsamling sejle sin egen sø
og så bare tage afsted på egen hånd. Og andre gange tænkte
han på, hvor skønt det ville have været, hvis det var ham
– og ikke en mystisk elektrisk kraft fra det hinsides – der
havde bestemt, hvem han skulle være fanget i kløften sammen med.
Hans far havde opdraget ham til at være en beslutningstager, forberedt ham på tilværelsen i bestyrelseslokaler i
Tokyos og New Yorks skyskrabere. ”For det første: Sæt
navn på problemet. For det andet: Tænk grundigt over alle
de redskaber, du har til rådighed. Folk glemmer ofte, at en
kniv også er et spejl, og at en fjende kan være mere nyttig
end en ven. For det tredje: Vej fordelene og ulemperne ved
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enhver beslutning op mod hinanden. Tag så beslutningen.
Og når du har gjort det, skal du ikke se dig tilbage. Valget
er truffet. Det ligger i fortiden nu, og fortiden kan man ikke
ændre på. Der er nye beslutninger at tage.”
Hans fars råd passede egentlig præcis lige så godt til
livet i dette besynderlige, fremmedartede landskab. Erkendelsen gav Yoshi en dårlig smag i munden. På en måde
levede han for tiden efter sin fars filosofi: Han satte navn
på problemer, skyndte sig at finde løsninger på dem og tog
sig af de undertiden frygtelige konsekvenser. Har du gjort
noget nyttigt i dag, søn? plejede hans far at spørge.
Ikke andet end at skaffe mad til en gruppe sultende
børn ude i ødemarken, ville dagens trodsige svar lyde. Han
hadede, at han stadig følte sig utilstrækkelig.
Sidste gang Yoshi i bogstavelig forstand havde valgt et
redskab, traf han en dårlig beslutning: Han havde stjålet et
uvurderligt sværd, et 400 år gammelt katana, smedet i det
feudale Japan. Hvis han nogensinde kom tilbage til civilisationen, ville det faktum, at sværdet havde holdt ham i live
i kampen mod slyngelplanter og flænsefugle, ikke beskytte
ham mod de juridiske konsekvenser af at smugle et historisk katana ud af landet.
Yoshi, Akiko og Kira var i gang med at bygge en fælde
til trækfløjtefuglene. De brugte nettene, de havde taget fra
flyets lastrum, og de bøjelige grene fra broccolitræerne
gjorde det ud for fjedre. Planen var, at Akiko skulle lokke
fuglene til med sit fløjtespil, og når fuglen så havde sat sig
godt til rette, ville Yoshi udløse fælden. Det ville fungere en
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del bedre end at kaste nettet op i luften og håbe på at fange
noget.
I den anden ende af lysningen fik Yoshi øje på Javi,
Kimberly og Crash, der havde været ude at samle brænde
til bålet. De talte højt til hinanden på engelsk. De forstod
ikke japansk, som var det, Yoshi talte med Akiko og Kira.
To af dem, Kimberly og Crash, var fra fortiden – fra en tid,
hvor folk stadig dansede twist og flippede ud over Beatles.
De talte ikke bare engelsk, nej, de talte engelsk, som man
gjorde i midten af det 20. århundrede.
”Hillemænd!” udbrød Kimberly og smed en bunke
grene fra sig.
Yoshi smilede for sig selv.
”Hvad er det, der er så sjovt?” spurgte Kira. Hun og
Akiko forstod stort set ikke engelsk.
”Kimberly bruger ord, som ingen har brugt i meget,
meget lang tid,” forklarede Yoshi. ”Det er som at se min
mormor som pige.”
Kira anlagde en alvorlig mine. ”Hvis det var mig, der
havde været i den lejr, og Hank havde flyttet mig over 50 år
ud i fremtiden uden at sige noget om det, så ville jeg aldrig
tilgive ham. Når de kommer hjem – hvis vi kommer hjem
– så vil deres forældre enten være døde eller meget gamle.
Alle deres venner har fået børnebørn.”
Akiko rystede på hovedet, som om hun kunne jage tankerne væk på den måde. ”Jeg kan ikke lide at tænke på
det.”
”På hvad?” spurgte Kira.
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”Hvordan det vil være at finde ud af, at vores forældre
pludselig er 90 år.”
Kira, den evige ballademager, spøgte: ”I det mindste
ville mor vel ikke have lige så meget energi. Så kunne det
måske være, hun ville bruge mindre tid på at flyve rundt i
hele verden og mere tid sammen med os. Det er nok svært
at rejse verden tynd, når man går med rollator.”
Akiko sukkede. ”Sikkert ikke for mor.”
Yoshi indskød: ”Når man flyver på første klasse med
Air Pacifica, har man sin egen lille sovekapsel. Alt, hvad
man har brug for, er lige ved hånden. Det er …” Han tabte
tråden.
Nu kom de alle tre til at tænke på deres eget flystyrt, på
alle de mennesker, der var forsvundet og formentlig var
døde. De stoppede helt med at tale.
I tavshed fortsatte de arbejdet med at fastgøre de elastiske broccoligrene til nettet. Kira, som havde bedst styr på
den overordnede plan, bandt grenene fast til en ramme.
”Næsten færdig,” sagde hun. ”De søde, små fugle har
ikke en chance.”
Akiko skulede til hende. ”Det må du ikke sige.”
”Og hvad så, om vi dræber et par trækfløjtefugle?”
sagde Yoshi til hende. ”De stærke spiser de mindre stærke.”
Nu rettede Akiko sit vrede blik mod Yoshi. ”De har også
ret til at leve! De flyver hen til os og lytter til mit spil, fordi
de godt kan lide musik. Og så slår vi dem ihjel. Og hvem
ved, hvad der ligger på lur derude og venter på at spise os?
De tænker det samme som dig.”
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”Jeg er et rovdyr,” sagde Yoshi. ”Og jeg agter ikke at
blive bytte for noget.”
Fælden smækkede i.
”Den virker!” udbrød Kira. ”Nu skal vi prøve med en
rigtig fugl!”
Yoshi og Kira kiggede forventningsfuldt på Akiko, som
mut havde lagt fløjten i skødet. De ventede på, at hun skulle
spille, så fuglene blev lokket hen til fælden. Akiko rakte
tunge ad dem. Kira rakte tunge tilbage. Elendigt til mode
satte Akiko fløjten til læberne og begyndte at spille en lille
melodi.
Fra buskene lød pludselig en hvislende stemme: ”Vi lytter alle. Men du ved ikke engang, hvad du siger.”
Det gav et sæt i dem alle tre, og Yoshi rakte ud efter
sværdet.
Stemmen fra buskene tilhørte Cal, klarinettisten, der
blev mindre og mindre menneskelig. Hans hud glinsede,
og han havde plamager af gult og grønt udslæt, hvorfra det
så ud, som om der var ved at vokse pigge frem. Hans hoved
vendte ned mod jorden, men det ene øje skulede op mod
dem, vådt og rødsprængt.
Nu da han havde fået deres opmærksomhed, sagde han:
”Vedligeholdelse er i skadesmodus.”
”Det siger han hele tiden,” brokkede Kira sig og gentog ordene på vrøvlejapansk: ”Maitta ne Suisu iinda Meiji
mode,” hvilket ikke rigtig betød noget, men så alligevel:
”Vi giver op, fordi tilværelsen var så meget bedre i Schweiz
under Meiji-regimet.”
28

Yoshi grinede.
Akiko protesterede: ”Han kan ikke gøre for det. Han er
syg.” Men hun kunne heller ikke lade være med at smile,
og hun hviskede prøvende remsen for sig selv: ”Maitta ne
Suisu iinda Meiji mode. Det lyder virkelig, som om det er
det, han siger!”
Med sin mest teatralske stemme udbrød Kira: ”Vi giver
op! Tilværelsen var så meget bedre i Schweiz!”
”Det er ikke det, det betyder rigtigt,” sagde Yoshi. ”Det
handler ikke om Schweiz.”
”Hvad handler det så om?” spurgte Kira.
”Det betyder … Den måde, tingene bliver repareret på,
trænger til en reparation.”
Kira og Akiko stirrede på ham.
”Det giver jo ikke mere mening,” sagde Kira. ”Vi lader
altså bare, som om han taler om Schweiz.”
Akiko nikkede. ”Jeg savner Schweiz.”
Ovre fra bålpladsen, hvor ilden stadig ikke havde fænget, lød der en lyd som af brænde, der blev tabt, og derpå
fulgte et højt ”AAAAV!” Crash var kommet til at tabe
nogle grene, som så havde ramt Javi.
”Glem det,” sagde Yoshi. ”Fuglene kommer aldrig herhen med det spektakel. Lad os gå lidt væk fra lysningen.”
Kira mumlede: ”Ikke så sært, amerikanerne kalder ham
’Crash’.”
Yoshi og Kira samlede fælden op, og Akiko fulgte mismodigt efter dem med sin fløjte.
De gik ned ad en bakke og satte fælden op for foden
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af den. Akiko begyndte at spille en ensom, fortabt melodi.
Den skælvede i vinden og fortalte historier om forsvundne
venner i en forgangen tid. Kiras ansigt lagde sig i tænksomme folder, mens hun lyttede til sin søsters melodi.
Yoshi brød sig ikke om den slags musik. Den var for mild
for ham, for trist. Hvorfor ville nogen dog lytte til noget,
der gjorde dem sårbare og ulykkelige? Han sad ubevægelig
og mindede sig selv om, at de eneste, der skulle kunne lide
musikken, var trækfløjtefuglene. Det var det sidste, de små
fugle ville høre, før de blev til grillkyllinger.
Akikos spil blev gradvist langsommere og langsommere … og nu var der ligefrem pauser mellem tonerne …
Det var, som om hun havde glemt, hvad hun lavede.
Yoshi kiggede op på hende og så, at panikken stod malet
i hendes ansigt. Hun pustede knap nok i fløjten mere. Den
gled lige så stille væk fra hendes læber.
Der var noget bag ham.
Yoshi drejede omkring, klar til angreb.
Først kunne han ikke se andet end ranker og slyngplanter. Men så fik han øje på en stor skikkelse i det fjerne,
præcis ligesom Akiko havde gjort kort forinden.
Mellem de blå træstammer var der en mørk form. Det
var træ. Udskåret træ. En kolossal statue.
Den måtte være skåret ud af et enkelt kæmpestort træ af
en art, der ikke længere voksede i den blå skov.
Op fra skovbunden rejste der sig en gigantisk statue
af en højst mærkværdig figur – benene var bøjet bagud
ligesom et dyrs, de vældige, muskuløse arme var hævet i
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triumf, og over det store, tøndeformede bryst var der ikke
noget hoved. Statuen så ældgammel ud. Den var fyldt med
revner og ormehuller og viklet ind i en art vedbend, så det
næsten så ud, som om skikkelsen kæmpede en brav kamp
mod skoven, som forsøgte at vælte den.
”Wauw,” sagde Yoshi. ”Hvad er det?”
”Og hvem har udskåret den?” spurgte Kira.
Og med skælvende stemme tilføjede Akiko: ”Eller
hvad?”

4
Javi

”M

en hvad er det?” sagde Javi, mens han stod og
stirrede op på træstatuen.
Javi, Kimberly, Crash og de to søstre havde
brugt det sidste kvarter på at fjerne krattet for foden af statuen, så de kunne se den ordentligt.
”Den mangler hovedet,” sagde Kimberly. ”Surt show!”
”Har du virkelig lyst til at se dens hoved?” spurgte Javi.
”Den er grim nok uden.”
”Selvfølgelig har jeg det!” sagde Kimberly. ”Hvis den
havde et ansigt, kunne vi måske regne ud, hvem der havde
lavet den. Det ligner en slags primitiv afgud. Ligesom dem,
de har på tikibarer.”
Javi skævede til hende. ”Jeg ved ikke, hvad en tikibar
er,” sagde han. ”Og du behøver egentlig ikke forklare det.”
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”Hvem tror I, har lavet den?” spurgte Crash.
”Hvis de har lavet den i deres eget billede, så er det i
hvert fald ikke mennesker,” påpegede Javi. ”Bare se de
ben. De bøjer bagud ligesom en løves. Store kløer. Og så
de arme … Træet er godt nok lidt mørnet, men det ser ikke
ud, som om den nogensinde har haft hænder.”
Ved siden af ham stod Kira koncentreret og tegnede statuen i sin tegneblok.
”Endelig får du noget rigtig kunst at tegne efter,” sagde
Javi. Han vidste godt, at Kira ikke forstod ham, men hun
kunne mærke hensigten og gav ham et taknemmeligt smil.
Han kunne godt lide, når hun smilede til ham. Det skete
desværre ikke så tit, at Kira smilede.
”Prøv at se nede ved fødderne.” Javi pegede. ”Jeg tror,
det skal ligne de der små miderobotter, vi bliver ved med at
støde på. Træet er ret sprukket, og der gror mos, men kan
du se, hvad jeg mener? De er sådan lidt flade og kasseagtige med en masse ben?”
Kira holdt op med at tegne og gik over for at se, hvor han
pegede. Igen forstod hun hensigten, og hun sagde noget
til ham på japansk som svar. Det forstod Javi til gengæld
ikke. Så bladrede hun nogle sider tilbage i tegneblokken og
pegede med sin blyant.
Der var en tegning af en af de små robotter, de havde
set i ørkenen, lige før Oliver blev … tja, lige før Oliver
forsvandt. Under sandet. For evigt.
”Det er præcis det, jeg mener,” sagde Javi.
”Det er jo helt tosset,” sagde Kimberly. ”Og også ret
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uhyggeligt egentlig. Den må være skåret ud for længe,
længe siden.”
”Ja, det er noget af et fund,” medgav Javi. ”Bedre end
det brænde, vi fandt.”
Kimberly snerpede læberne sammen. ”Det er ikke nemt
at få ild i den blå broccoli, hva’?”
Javi rystede på hovedet. ”Nej, det virker ikke sådan. De
er sådan underligt svampede. Men altså, den her statue forandrer jo alt,” sagde han. ”Uanset hvor vi er, så har her
været kunst. Det betyder, at der har været en civilisation.
Men vi er ikke på en fremmed planet, for … Altså det ved
vi jo, fordi Caleb så stjernerne, og så døde han, men inden
da nåede han at fortælle os, at det er de samme stjerner,
man ser fra Jorden.”
”Lad os sige, vi er på Jorden …” sagde Kimberly. ”Men
hvad, hvis det ikke kun er os bjørneunger, der er rejst ud i
fremtiden. Måske er det samme sket for jer.”
Det gik op for Javi, at Kimberly sagtens kunne have ret,
og tanken fik det til at løbe ham koldt ned ad ryggen.
Hun fortsatte: ”Og måske er der intet af det, vi ved om
Jorden, der passer længere. Der kan være kommet nye arter
og alt muligt.”
Javi nikkede langsomt. ”Måske har de udviklet sig i de
mange hundrede år, der er gået, siden vi blev født.”
Kimberly pegede op på statuen. ”Og så er det her måske
en gud fra en ældgammel civilisation, som først blev grundlagt, hundredtusinder af år efter at vi blev født. Måske er vi
så langt ude i fremtiden.”
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Årtusindernes gang lå tungt på Javis skuldre. Menneskeheden kunne være gået under eller have forandret sig
til ukendelighed. Måske var der slet ikke nogen verden at
vende tilbage til.
Javi lænede sig opgivende op ad et træ.
”Åhr, mand,” sagde han. ”Det ville godt nok være skidt.”
Yoshi, der holdt vagt på toppen af bakken, råbte ned til
dem: ”Hvis I kan lade være med at græde snot over menneskeheden i to sekunder, kan I måske stille jer selv det
eneste virkelig vigtige spørgsmål.”
Javi ventede på, at han ville sige mere. ”Og det er?”
sagde han til sidst, lidt irriteret.
”Er nogen af dem, der har udskåret statuen, stadigvæk
i live?” sagde Yoshi i et dystert tonefald. ”For det er meget
muligt, at vi er på vej imod dem og ikke mod nogen, der
kan hjælpe os. Bare en hel by fuld af sådan nogle væsener,
der er klar til at give os en varm velkomst.”
”Av min arm,” sagde Kimberly og kiggede op på statuen. ”Det håber jeg ikke, er sandt. Men det kan naturligvis
også bare være et uhyre, som nogen har fundet på. Ligesom
griffer eller gargoiler på gamle paladser.”
”Det har jeg slet ikke lyst til at finde ud af,” sagde Javi
og tog et par skridt væk fra den smuldrende kæmpe. ”Jeg
håber ikke, at vi nogensinde løber ind i en levende udgave
af den dér.”

