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Til de opdagelsesrejsende, som vover sig ud i det ukendte
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1 

Javi

Det var allerede blevet mørkt, da de fik øje på tårnene 

i det fjerne: Sølvspir, der virkede organiske og alli-

gevel så fremmedartede, stak ud fra klippesiden som 

arme, der strakte sig op mod en tom himmel. De havde sid-

det i bådene i timevis. Eller var der gået flere dage? Tiden 

opførte sig underligt her, den gik ikke i en lige linje, som de 

var vant til, hvor minutter og timer kunne tælles, registreres 

og til sidst blive glemt. Her føltes tiden mere som bølger, 

der slog ind mod kysten, en efter en, og trak tilfældigt vrag-

gods med tilbage ud på ukendte dybder.

 Selv hvis tiden havde opført sig normalt, forstod Javi 

godt, hvorfor De Musikalske Bjørneunger havde mistet 

tidsfornemmelsen af at befinde sig her i alle de mange 

måneder. Det var en verden, der slettede fortiden dag for 

dag. Det mindede ham om, da hans bedstefar begyndte 
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at miste hukommelsen. ”Og hvad spiste du så til frokost i 

dag?” spurgte han med få minutters mellemrum, fordi han 

glemte det igen og igen. Og så lige én gang til.

 Men der var nogle ting, de ikke kunne glemme. Oliver 

var væk, men de nærede stadig et spinkelt håb om, at han 

ville komme tilbage, så de igen kunne have det sjovt sam-

men. Akiko var druknet. Javi kunne knap nok huske, hvor-

dan Caleb så ud. De havde fået nye venner, men nogle af 

dem havde de forladt igen. Molly og Cal var ved at blive helt 

ukendelige. De vidste nu, at de langtfra var de første men-

nesker, der var gået til i dette evigt forbløffende landskab.

 Javi kunne altid mærke, når Molly tænkte på Oliver. 

Lige nu sad hun tavs med hånden ud over rælingen og rørte 

vandoverfladen. Hun vendte sig mod sin ven.

 ”Tror du, vi får ham at se igen?” spurgte hun.

 Det var længe siden, hun havde sagt hans navn. Noget 

sagde Javi, at hun allerede kendte svaret, men bare gerne 

ville have noget at tro på. Han havde ikke noget imod at 

lade, som om han var optimistisk. Det var noget af det, 

hans store familie havde lært ham – at opfatte andre folks 

behov og tage sig af dem, som om de var hans egne.

 ”Det er jeg sikker på,” sagde han og prøvede at lyde for-

trøstningsfuld. ”Han må være derude et sted.” Han håbede, 

han ramte den rigtige tone, ikke for glad og ikke for trist. 

Han håbede, hun ikke kunne høre, at han løj. Nogle gange 

måtte man være forsigtig med sandheden; ellers kunne 

man komme til at såre sine venner, måske endda knække 

dem for evigt.
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 Kira sad sammenkrøbet med ryggen til kysten og knæ-

ene trukket op til brystet. Efter at de mistede Akiko, Kiras 

elskede søster, var Kira blevet stille. Hun havde stort set 

ikke sagt noget, siden kolossen tog hendes søster. Javi vid-

ste, at det var mere, end hun kunne klare. De havde været 

hinandens anden halvdel, så længe han havde kendt dem, 

og nu flød Kira fortabt og retningsløst omkring, bedrøvet 

og uden gnist i øjnene. En del af hende var forsvundet for 

altid.

 Så meget var forandret siden den dag, de tog den skæb-

nesvangre flyvetur hen over havet og ankom til denne 

bizarre verden. De havde udrettet meget, lært sig selv og 

hinanden bedre at kende. De havde overlevet et flystyrt og 

klaret sig, på trods af at de havde mistet flere gode ven-

ner og deres yndlingslærer. De havde bekæmpet ondskabs-

fulde kødædende slyngelplanter, grusomme flænsefugle og 

den drabelige dødsdrontes skarpe næb og kløer. De havde 

lagt det forslugne blodsand bag sig, sammen med et mylder 

af truende robotter og insekter. Gad vide, hvad der ventede 

dem nu?

 Deres eneste ønske var at vende hjem. Deres lille gruppe 

kunne ikke klare flere tab. Det ville Javi ikke kunne hånd-

tere.

 Yoshi og Anna talte lavmælt sammen i et hjørne af deres 

båd, og Javi kunne godt forstå, at de klyngede sig til hinan-

den. Han ville ønske, at der var noget eller nogen, som han 

kunne knytte sig til på den måde. Men på den anden side, 

så havde hele denne oplevelse lært ham, at han selv var en 
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slags lim. Når der var krise, var det ham, der holdt sammen 

på gruppen. Det var en evne, han havde, et talent. Han ville 

ønske, at de slet ikke havde efterladt nogen, men han vidste 

med sig selv, at han havde gjort sit bedste for at holde grup-

pen samlet.

 ”Hey! Se deroppe!” råbte Anna. De kiggede alle op og 

så den røde halvmåne på himlen. Månerne havde hele tiden 

været symboler. De var nøglerne til kløftens sprog, som 

Javi og de andre havde lært at forstå og navigere efter. Rød 

og grøn, der svævede oppe i det blå. Og lige nu var den 

røde måne et kompas. Molly mente, at hvor end månen var 

på vej hen, så var det dér, de ville finde svar.

 ”Det er den retning, vi skal ro i,” sagde Molly med over-

bevisning. Hun løftede sin skinnende arm mod himlen og 

pegede. Jo længere tid de tilbragte i kløften, desto mere lod 

Molly til at vide om stedet. Hun havde lært stedets sprog at 

kende bedre end nogen anden, men det var lige præcis dét, 

der skræmte Javi. Han havde ikke lyst til at lære det sprog, 

der tilhørte kløftens underlige mekaniske økosystem, for så 

risikerede han at blive en del af det. Men for Molly og Cal 

var det allerede for sent. De var hybridvæsener nu, ikke de 

mennesker, de havde været, da de kom hertil, med deres 

menneskelige mål og ambitioner og problemer.

 Men nogle af deres menneskelige bekymringer havde de 

dog beholdt.

 ”Måske finder vi ham dér,” sagde Molly med et suk til 

Javi. ”Måske lykkedes det ham at komme op fra blodsan-

det. Måske er han der … og venter på os.”



 Javi nikkede til hende. Hvad skulle han ellers gøre? På 

trods af Hanks kup var Molly stadig deres leder i hans øjne. 

Han følte, at det var hans opgave at holde hendes humør 

oppe. ”Selvfølgelig er han her endnu, et eller andet sted,” 

sagde han, selv om tvivlen var begyndt at snige sig ind på 

ham. Han tvivlede på, om de nogensinde ville få Oliver at 

se igen. Men han håbede.

 Alle var efterhånden blevet trætte, da bådene bumpede 

hen over de sidste bølger på vej mod den øde strand. Javi 

blev overrasket over det sus af spænding, han pludselig 

mærkede. Han havde det, som om de var eventyrere, der 

var på nippet til at opdage et nyt kontinent. Selvom de var 

langt hjemmefra, føltes det hele tiden, som om de kom 

nærmere.

 Til sidst lagde de til ved stenstranden. Bådene vippede 

faretruende fra side til side, mens de en efter en gik i land. 

Håbet steg i Javi, da han så Molly og Cal udveksle blikke. 

Han var en god iagttager, og det vidende blik i Mollys øjne 

sagde det hele: Uanset hvad de søgte, ville de finde det her. 

Der var ni af dem tilbage, og han var taknemmelig for, at 

de havde hinanden. At de overhovedet var nået hertil, føltes 

som en sejr i sig selv. Nu håbede han bare, at de ville slippe 

væk herfra i live.
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2 

Yoshi

Alt var den samme farve, stranden og dalen og spirene 

længere fremme. Det mindede Yoshi om månens 

overflade. Han havde selvfølgelig aldrig været der, 

men han forestillede sig ikke, at månen kunne føles mere 

fremmedartet end det her sted. Her var fyldt med klipper, 

og alt strålede som sølv, selv her i nattens mulm og mørke. 

Men en tynd lysstribe havde så småt sneget sig frem i hori-

sonten som et forsigtigt varsel om en ny dags begyndelse.

 Hvis man overhovedet kunne snakke om dage på det her 

sted. Solen var en illusion, og det samme var månerne. Det 

hele var kunstigt – farve og lys, der skulle give indtryk-

ket af en fremmed himmel. Men til ære for hvem? tænkte 

Yoshi. Måske ville de snart finde ud af det.

 Foran ham var der en mystisk by med spir, der stak ud 

i alle retninger. Det utrolige citadel tog vejret fra ham. 
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Yoshi vidste ikke lige så meget om byggeteknik, som Anna 

gjorde, men han kunne sagtens påskønne, hvor kompleks 

denne by måtte være, og hvilke ingeniørmæssige evner det 

havde krævet at bygge den. Men hvem havde taget sig tid 

til at bygge den – og hvorfor?

 ”Hvor lang tid tror du, det vil tage os at komme derop?” 

spurgte han Anna. Hun lagde hovedet på skrå, så dæmrin-

gens lys spillede i hendes øjne på en måde, som Yoshi godt 

kunne lide.

 ”Det ser ud, som om det … Tja … Jeg ville skyde på, 

der er lidt over 20 kilometer herfra? Det er op ad bakke, så 

vi kan sikkert gå to-tre kilometer på en time … Så er vi der 

sikkert ved middagstid, når solen står højest på himlen.”

 ”De klipper ser ikke specielt sjove ud,” indskød Javi. 

Han kiggede ned på det ujævne terræn under sine fødder.

 ”Heldigvis har vi godt med mad og vand til at holde os 

kørende,” sagde Kimberly, mens hun tjekkede sin oppak-

ning og talte de små bladpakker med granatmos, som hun 

havde taget med sig.

 Det måtte Yoshi give Bjørneungerne; de havde tilpasset 

sig godt til de svære betingelser i kløften. De var forudse-

ende. Kimberly havde altid mad på sig. Hun vidste, hvor 

hun kunne finde det, og hun kunne skelne de farlige planter 

fra dem, der var sikre at spise. Hun var måske den mest vel-

forberedte og skarpsindige af dem allesammen. Det hjalp 

selvfølgelig, at hun havde været her lang tid, men det var 

også bare sådan, hun var. Hun holdt sig i baggrunden og 

sørgede for, at alting gik glat.
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 Mens Yoshi skuede ud over deres lille gruppe – Cal, 

Molly, Anna, Javi, Kira, Crash, Kimberly og Hank – kom 

han endnu en gang til at spekulere på, hvorfor det netop var 

dem, kløften havde udvalgt. Hvad var det, de skulle opnå 

her? Lige fra begyndelsen af det her eventyr havde Yoshi 

og de andre overlevende fra Aero Horizon Flight 16 undret 

sig over, hvad det var, de havde til fælles med hinanden, for 

slet ikke at tale om den gruppe af unge musikere, de havde 

mødt, eller de arktiske hvalfangere, hvis logbog de havde 

fundet. 

 Hvalfangerne var ikke sluppet væk herfra, selvom de 

havde været hårdføre og handlekraftige. I sammenligning 

med dem var de ikke andet end en flok rollinger, der ikke 

anede deres levende råd. Yoshi fattede ikke, hvordan det 

var lykkedes dem at klare sig.

 Den eneste forbindelse mellem dem, som Yoshi kunne 

komme i tanke om, var, at de alle var intelligente og kre-

ative, hver på sin måde. Når de stak hovederne sammen, 

fandt de på gode strategier. De var dygtige til at tilpasse 

sig. Det blev de nødt til at være, omstændighederne taget i 

betragtning.

 Alligevel irriterede hele situationen ham. Det eneste, 

der gjorde tilværelsen her nogenlunde udholdelig, var 

Anna. Det gjorde alting bedre, at hun var her. Hvis bare han 

kunne finde ud af at sige det til hende. Yoshi sænkede blik-

ket og sparkede til et hvidt klippestykke, det eneste blandt 

alle de grå.

 Pludselig begyndte jorden under dem at skælve. Før det 



stoppede igen, fik Yoshi et glimt af den røde måne ud af 

øjenkrogen.

 ”Hvad i alverden var det?” sagde Anna. ”Kunne I andre 

også mærke jorden ryste?”

 I samme nu hørte Yoshi en blød summen. Han vendte sig 

mod de andre, og han kunne se på dem, at de også havde 

hørt det. ”Det skete, lige da jeg sparkede til den hvide sten 

dér.”

 ”Det betyder sikkert ikke noget,” sagde Javi og trak på 

skuldrene.

 ”Ja, snuden i sporet, folkens,” sagde Kimberly muntert, 

og så fortsatte hun sin vandring op ad klippen.

 Snart stod solen for alvor op, og den strålede over hori-

sonten, mens de begav sig op ad klippeskrænten mod byen. 

Yoshi tog hænderne til hjælp for at holde balancen i det 

ujævne terræn. 

 Klippen føltes varm trods den kølige morgenbrise. Han 

løftede blikket og så noget flimre hen over skrænten i små, 

klare glimt, som sollys reflekteret i havoverfladen. Han luk-

kede øjnene et sekund og overvejede, om det havde været 

noget, han bildte sig ind.

 ”Hey, så I også det?” spurgte Hank, før Yoshi nåede at 

åbne øjnene igen.

 ”Det der underlige lysstrejf? Ja, hvad var dét?” Anna 

vendte sig mod Yoshi.

 ”Er det bare mig, eller føles det, som om her bliver var-

mere og varmere? Måske er jeg ved at få hedeslag?” Sve-

den drev af Javi, men heldigvis befandt de sig ikke længere 
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på blodsandet, hvor en enkelt sveddråbe kunne blive ens 

endeligt.

 ”Kan det være på grund af solen?” sagde Molly. Hen-

des blik var som fæstnet til lyskuglen, der blev ved med at 

krybe længere op over horisonten. ”Altså, den rigtige sol. 

Når nu himlen er kunstig, så ved vi jo ikke med sikkerhed, 

om det er dag eller nat. Men da vores fly styrtede ned, var 

det sommer. I Arktis betyder det jo, at solen er oppe …”

 Før hun nåede at sige mere, flimrede endnu et lysglimt 

hen over klippen. Det ramte et af spirene, som begyndte at 

lyse op i en glødende rød farve.

 ”Det er … Jeg tror, det er et kæmpestort solpanel,” sagde 

Anna. ”Det forsyner hele byen. Det spir … det må være en 

slags …”

 ”Det er et batteri! Se!” Javi pegede op, mens det røde 

lys fra spiret spredte sig gennem byen. I et splitsekund 

lyste alle spirene rødt, og så blev alle lysene i citadellet på 

magisk vis tændt på én gang.

 Anna gispede. ”Yoshi, du må have tændt for solpane-

lerne, da du sparkede til den sten. Det var sikkert en slags 

kontakt, der tænder for stedet her.”

 At dømme efter det brede smil på Javis ansigt var han 

imponeret over opdagelsen, og en bølge af selvtilfredshed 

skyllede ind over Yoshi. ”Det er utroligt! Hvor er det sejt! 

Det er …”

 ”Det er ét stort komfur, og vi står på kogepladen!” sagde 

Hank med frygt i stemmen. ”Hvis ikke vi skynder os, for-

vandler solen os til bacon! Vi skal væk herfra, lige nu!”
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 Yoshis mave slog en kolbøtte, og hans ben begyndte 

instinktivt at bevæge sig hurtigere. Frygten udløste et sus 

af adrenalin, der hjalp ham med at finde vej op ad den stejle 

klippeside. Hans krop bevægede sig næsten af sig selv, og 

det føltes, som om han var med i et computerspil, når han 

ubesværet hoppede fra klippe til klippe.

 Men så gled Kiras fod.

 Hun spærrede øjnene op og strakte fingrene helt ud, 

men fik ikke fat i andet end tom luft. 

 For Yoshi så det nærmest ud, som om det hele skete i 

slowmotion. Først gled hendes fod hen over klippen, og så 

røg hele benet. Til sidst fulgte resten af kroppen med, og 

hun faldt. 

 Yoshi nåede ikke at tænke sig om, hans krop reagerede 

helt af sig selv. Sveden brød frem på hans overlæbe, panik-

ken vældede op i brystet på ham. Hans arm skød ud og 

ragede vildt frem for sig i luften, før han i sidste øjeblik fik 

fat i hendes hånd.

 ”Vær forsigtig, Kira!” råbte han på japansk, mens han 

trak hende op. ”Det skal gå hurtigt, men pas på, hvor du 

sætter dine fødder!”

 ”Hvis ikke vi snart kommer derop, bliver vi svitset 

ihjel,” råbte Hank. ”Fart på, allesammen!”

 Yoshis puls var ved at løbe løbsk. Det var lykkedes ham 

at redde Kira, men de var slet ikke fremme ved deres mål 

endnu. Og nu skulle der fart over feltet. 

 Med skrammer og sår på hænderne og med sveden 

haglende ned ad ansigtet klatrede Yoshi og hans venner 



gispende op ad den stejle klippeskrænt, så hurtigt som de 

turde, hele tiden med hjertet oppe i halsen.

 Med hinandens hjælp lykkedes det dem at finde vej op 

til byen, og det var ikke et sekund for tidligt. 

 Netop som Yoshi trådte væk fra klipperne og ud på den 

sti, der snoede sig gennem byen, så han en hvid mur af 

damp stige op. Han kiggede ned på klippen og så en lille, 

grøn edderkop blive forvandlet til aske på et øjeblik.

 ”Et krematorie,” hviskede han for sig selv. Han var bare 

glad for, at de stadig var i live efter turen op ad klippesiden.

 ”Det her er utroligt,” sagde Anna. ”En hel by, drevet af 

solenergi. Det spir må være batteriet eller …”

 Før hun nåede at gætte videre, begyndte spiret at dreje. 

Det roterede nøjagtigt 160 grader og fik spiret ved siden af 

til også at begynde at rotere. Nu bevægede begge spir sig, 

og de endte med at sætte sig sammen til et større spir. Det 

mærkværdige syn fik Yoshi til at spærre øjnene op. ”Det er 

som en motor eller …”

 ”Ja, en slags maskine i hvert fald,” sagde Javi.

 ”Det ser skørt ud,” grinede Kimberly. ”Det ligner en 

rumraket fra fremtiden!”

 Yoshi kneb øjnene sammen. Hendes tidsopfattelse var 

helt anderledes end hans, men hun havde fat i noget. Hele 

maskineriet mindede rent faktisk om noget fra en science 

fiction-film.

 ”De to spir dér, de ligner lidt … løfteraketter på en rum-

færge,” sagde Javi. ”Tror I, det er en slags …”

 I mellemtiden var Cal begyndt at nikke kraftigt med 
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hovedet. Det grønne udslæt lyste op i hans pande. ”Styring 

af redningsflåde aktiveret. Styretøj klar til drift,” sagde han 

med sin underlige robotstemme.

 Molly gjorde Javis sætning færdig: ”Hele byen er én 

stor rumstation.” De kiggede alle forbløffede op på den. 

”Måske er det vores billet væk herfra.”


