Kapitel 1

Jagten

Drengen sprang over muren og ind på kirkegården. Hans fødder gled i det våde græs. Halvt
ude af balance løb han af sted, mens han undgik gravstenene, der stak op af jorden som rådne
tænder.
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Monsteret, der landede i mudderet bag ham,
var stadig ved at forvandle sig. Det brølede. De
knivskarpe kløer trængte ud gennem de sorte
lædersko og glimtede i det svage sollys. Gule fingernegle tog fat i resterne af skoene og rev dem
af, så jagten kunne fortsætte.
Drengen snublede, faldt omkuld og slog hovedet mod en gravsten. Han så et hvidt lysglimt og
var et øjeblik lammet. Så tvang han sig selv op
at stå, mens han gned såret på sin pande. Han
stirrede på den røde farve på fingrene og hørte en
snerren.
Monsteret var foran ham nu og nærmede sig.
Det stirrede ham ind i øjnene. Som en løve, der
lurede på sit bytte. Han gik baglæns og stødte
ryggen mod en kold marmorgravsten. Han var
fanget.
Monsteret skreg, mens dets ansigt begyndte
at udvide sig. Ben og knogler brækkede med en
høj lyd og smeltede hurtigt sammen igen. Muskler
blev revet over og omgående bundet sammen på
nye måder. Hele hovedet ændrede form. Kraftige
hår voksede frem overalt på huden.
Den fuldt forvandlede varulv vendte snuden
mod himlen og hylede.
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“N-nej!” stammede drengen. “Lad mig være!”
Han prøvede at løbe, men varulven var over ham
med det samme og langede ud med kløerne.
Fire røde streger viste sig på drengens lasede,
hvide skjorte, og han faldt omkuld igen. Han
skubbede sig baglæns gennem det mudrede græs.
Monsteret snusede til luften. Det lugtede blod.
Det blottede tænderne og gjorde sig klar til at
springe på byttet.
Pludselig blev monsteret distraheret af en høj
bjæffen. Det snurrede rundt og så en lille chihua-
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hua, der sprang omkring og nappede monsteret
i bagbenene. I det fjerne hørte man en stemme
kalde: “Fluffy! Kom her, vovse!”
Monsteret sparkede den bjæffende hund til
side og vendte sig igen mod sit offer. Drengen
skreg, da chihuahuaen bed hårdt i varulvens ben
og forsvandt ind i buskene.
Brølende af raseri vendte varulven sig om og
styrtede efter hunden.

Kapitel 2

Flytningen

Luke Watson

vendte hundehalsbåndet om.
Han tørrede det størknede blod af navneskiltet, så ordet Fluffy trådte frem. Chihuahuaen
havde vredet sig ud af halsbåndet og var løbet
sin vej, da varulven fik fat i den. Arret på hundens
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øre var det eneste tegn på, at der overhovedet
havde været en kamp.
Luke hørte en lyd ude fra trappen. Han stak
halsbåndet ind under puden og greb gamepad’en til sin konsol, så han kunne slås videre
mod de onde mekanoider. “Kom ind,” svarede
han, da der blev banket stille på hans dør.
Hans mor kom ind med en stor bakke. Luke
så på bakken: vegetarmad igen. Det var mere
end et år siden, at hans forældre havde lavet en
kødret til ham.
“Er du nået op på næste level?” spurgte
moren og satte bakken på skrivebordet.
Luke rystede på hovedet. “Jeg er kommet
af med robotgeneralerne, men jeg er nødt til
at dræbe deres boss, før jeg kan gå videre til
moderskibet.”
Moren satte sig på sengen. Et stykke tid sagde
hun ikke noget. Så rømmede hun sig forsigtigt.
“Jeg har talt med Steven Blacks forældre.”
“Jeg troede, at far ville ringe til dem.”
“Han er ikke kommet hjem fra arbejde
endnu,” forklarede moren.
Luke prøvede forgæves at skjule irritationen
i sin stemme. “Klart!”

“Steven har fortalt sine forældre, at han fik
de rifter på brystet, da han kravlede over et pigtrådshegn,” sagde moren.
Luke koncentrerede sig tavst om spillet.
“Hvorfor overfaldt du ham, Luke? Du har
ikke for mange venner i skolen i forvejen.”
“Han er ikke min ven,” sagde Luke vredt og
smed gamepad’en på sengen. “Han driller! Han
stjal en af pigernes taske på vej hjem fra skole.
Jeg prøvede bare at tage den tilbage til hende.
Hvorfor skal det gå ud over mig?”
“Han vidste ikke, hvad der ville ske,” sagde
moren. “Han vidste ikke, at du ville …” Hun
sukkede og gjorde ikke sætningen færdig.
“Rifterne er ikke særlig dybe,” sagde hun. “Så
alt er okay. Denne gang.”
Luke så på sin mor. Hun tog hans gamepad og prøvede efter bedste evne at holde et
regiment robotter på afstand med laserpistolen.
Ingen af hans forældre havde smilet i lang tid –
ikke siden første gang, han var blevet forvandlet
til en varulv.
“Ved du hvad?” smilede Luke. “Du stinker til
det her spil.” Moren slog ham venligt på armen,
da han snuppede gamepad’en fra hende. “Du

16

17

trykker på den samme knap hele tiden. Du skal
trykker på flere af dem samti…”
Der lød et brag fra etagen nedenunder.

*

*

*

Luke tog to trin ad gangen ned ad trappen og lavede en skridende opbremsning. Stuen og entreen
var fuld af lyshårede mænd. De pakkede familiens
ting ned i kasser og bar møbler ud af huset. De bar
alle sammen glitrende, violette kedeldragter med
bogstaverne G.H.O.S.T. på ryggen.
En af mændene var ved at feje resterne af en
knust vase sammen. Lukes far var lige var kommet
hjem fra arbejde. Han prøvede at snuppe stumperne fra manden, men han hævede bare sin ene
hånd og lagde den over øjnene på faren. Luke så
rædselsslagen til, mens hans far sank om på gulvet.
“Mike!” skreg Lukes mor, der nu kom farende
ind. Hun faldt på knæ ved siden af sin mand og
holdt ham om håndleddet for at tage hans puls.
Den lyshårede mand holdt håndfladen mod hendes ansigt. Så sank også hun sammen med et suk.
Luke kæmpede sig vej hen til forældrene. En
af mændene greb hans arm og trak ham baglæns,
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så to af hans kollegaer kunne komme forbi med
et stort billede. De skrævede hen over Lukes forældre, som om de var buler i gulvtæppet.
Luke greb fat i skulderen på manden, der
havde fået hans forældre til at besvime, og drejede ham rundt. “Hvad har du …” Ordene sad
fast i halsen på ham.
Manden havde intet ansigt – ingen øjne,
næse, ører eller mund. Kun et glat hudlag. Luke
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til, sikkert med hans far indeni, lå på bordet.
“Lad dem være!” skreg han, mens han sprang
forbi den ansigtsløse mand og prøvede at åbne
posen. Luke så ikke den anden flytter, før mandens hånd dækkede Lukes ansigt, og verden
opløstes i et sydende hav af violet lys.

kastede blikket rundt i rummet. Alle mændene så
ligesådan ud.
“Hvem er I?” sagde han skarpt og trådte
bagud. Han faldt ned på sofaen, da manden rørte
ham på siden af hovedet med tre fingre. Luke
bemærkede pludselig en stemme, der skyllede
igennem ham.
“Vi er flytterne,” sagde stemmen. “I er ved at
blive flyttet.”
Luke stirrede op på det blanke ansigt.
“Hvorfor?”
“Du har overfaldet en dreng.”
“Men han løb sin vej, da jeg …” Luke snublede over ordene. “Da ulven løb efter chihuahuaen!
Han sladrer garanteret ikke om mig.”
Men den forklaring gjorde ingen forskel.
Flytteren tog hånden væk og vendte sig om for at
tage fat i et indrammet fotografi. Luke sprang op
og løb efter manden. Men han standsede igen, da
han bemærkede, at hans forældre var forsvundet.
“Hvor er de?” råbte han. “Hvad har I gjort
ved mine forældre?”
Han hørte lyden af en lynlås og stormede ud i
køkkenet. Her var en anden flytter ved at pakke
hans mor ned i en stor, violet pose. En pose magen

Luke vågnede i et tæt mørke. Han lå i sin seng
med en dunkende smerte bag øjnene. Han stønnede og rakte ud efter et glas vand på natbordet.
Den tørre fornemmelse i halsen forsvandt efter et
par slurke, og han satte sig op.
Luke isnede. Det var hans seng, men det var
ikke hans værelse. En stor lysekrone hang ned
fra det høje loft over ham. Væggene var malet
grønne, og gulvbrædderne var meget mørke og
polerede. Ved fodenden lå en violet pose. Den
var mindre end dem, han havde set sine forældre
blive pakket ned i.
En bakke med aftensmad stod på skrivebordet
ved siden af hans skolebøger, og hans konsol lå
på sin plads under det slukkede tv. Luke lænede
sig frem og trykkede på on-knappen, men skærmen virkede åbenbart ikke. Han stak hånden ind
under puden og tog hundehalsbåndet frem. Alle
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hans ting var her. Det var bare ikke hans værelse.
Luke svingede benene ud af sengen og stak
halsbåndet i lommen. Han fandt sine sneakers
frem og tog dem på. Så gik han over til bogreolen
og lod fingrene løbe langs med den for at tjekke,
at det var rigtige bøger. Det var det.
Han åbnede den tunge dør og så, at han stod
øverst oppe på en trætrappe. Det tykke, sorte
tæppe under hans fødder så ud til at bevæge sig.
Der gik et øjeblik, før han forstod, at det var fuldt
af hundredvis af edderkopper. De kravlede som ét
væsen, mens de trak nogle bittesmå sække efter
sig. Bag dem trådte et rent, rødt gulvtæppe frem.
Edderkopperne støvsugede.
Luke krydsede afsatsen og tjekkede de andre rum
på husets øverste etage. Forældrenes soveværelse
var, som det skulle være – med jernsengen og
klædeskabet på hver deres rigtige plads. To violette ligposer lå smidt på gulvet.
Badeværelset var enkelt indrettet med stengulv og antikt badekar. Der sad gaslamper på
væggene. Luke rakte hånden op for at tjekke en
af dem. Så hørte han nogle dæmpede stemmer.
Han gik nedenunder og fandt en stue med
mørke træpaneler på væggene. Forældrenes lyse

sofa så forkert ud i det gammeldags rum. Også
her var der edderkopper, som rensede det langhårede gulvtæppe.
Da Luke igen hørte stemmer, gik han tilbage
til gangen. Han skubbede døren til højre op og så
ind i et gammelt køkken. Hans forældre sad for
enden af et langt træbord.
“Mor!” skreg Luke, mens han løb gennem
køkkenet og slyngede armene om hende. Hun
rystede. “Hvor er vi?” spurgte Luke.
“Vi ved det ikke,” sagde faren. “Vi vågnede
op i vores egne senge i et værelse ovenpå. Vi
fandt dig, men vi ville ikke vække dig.”
“Og nogen havde givet os dem her på,” tilføjede moren og holdt armen op. På hendes håndled
sad et armbånd magen til dem, man bruger på et
hospital. Det var stemplet med tallet 13. Luke så
ned på sit eget håndled og fik øje på et armbånd
magen til.
Nogen hamrede på hoveddøren.
“Bliv her,” sagde Luke, mens han rev papirstrimlen af håndleddet og skyndte sig ud i gangen.
“Lad være, Luke!” Moren rakte ud efter hans
arm, men han var allerede på vej ud af rummet.
Tre skikkelser kunne ses som silhuetter gen-
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nem hoveddørens halvgennemsigtige glasrude.
Luke gik forsigtigt frem og skubbede den solide
slå af messing til side. Han åbnede døren nok til,
at han lige kunne kigge ud i kulden.
“Velkommen til Scream Street!” rungede en
stemme. Luke sank en klump. På dørmåtten stod
en hel vampyrfamilie.
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