Kapitel 1

Blodet

Blodet løb ned over vampyrens hugtænder.
En lang, flaksende tunge kom frem. Den slikkede den klæbrige væske af de skarpe, skinnende
tænder. Vampyrens læber blev krænget opad i et
smil. Den nød smagen. Den ville have mere.
Vampyren rev en ny luns af kadaveret med
sine gullige kløer. Den holdt en kort pause, men
kun for at dyppe lunsen i en blodpøl i nærheden.
Så satte vampyren tænderne i kødet, mens blod-
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årer og sener dinglede under dens savlende kæbe.
Pludselig lød der et skrig.
“Far! Der skal også være noget til os andre!”
Alston Negativ så rundt på de andre ved middagsbordet og lagde langsomt kyllingevingen
tilbage på sin tallerken. “Undskyld,” mumlede
han og så skamfuld ud.
Vampyrens søn, Rhesus Negativ, stak hånden
ind bag sin kappe og tog kniv og gaffel frem. Han
rakte dem til faren og tilføjede: “Og du ved udmærket, at du skal bruge bestik, når vi har gæster.”
Alston fumlede med de uvante genstande.
Imens puffede Rhesus til sin ven, Luke Watson.
“Ikke engang du sviner sådan med maden – og
du er endda en varulv!”
Luke smilede. Den gamle vampyr skubbede
kyllingekødet væk fra tallerkenen og slog hårdt
på kanten af den. Kartoflerne fløj gennem luften
og landede på spisestuens sorte gulvtæppe.
“Der er visse fordele ved at være en vampyr,”
jokede Alston og sprang op fra stolen. “Hvis
jeg bliver træt af at bide folk i halsen, kan jeg
altid bare blive grønthandler!” Han stak næsen
i gulvtæppet og kom op igen med en kartoffel
spiddet på hver af hugtænderne.

“Far,” stønnede Rhesus flovt. “Du er ikke sjov.”
Luke grinede højt og vendte sig mod sine forældre. Men smilet forsvandt hurtigt. Han mor og
far var stadig dødsens angst for deres vampyrnaboer. Luke indså, at middagen var en fiasko.
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“Lad os skåle!” sagde Alston glædestrålende.
Han tog kartoflerne af tænderne og hævede vinglasset. “For familien Watson og deres første uge
i Scream Street.”
“Skål for familien Watson,” gentog Rhesus
og hævede sit mælkeglas. Han klinkede med
Luke og tog en stor slurk. Hans hugtænder klirrede mod kanten af glasset. I stedet for at drikke sin
mælk tog Luke sin mors dirrende hånd og førte
den hen imod hendes vinglas.
Moren tvang et smil frem. “Tak,” hviskede
hun hæst.
Luke og Rhesus kastede et blik på hinanden.
Fordi Luke kunne forvandle sig til en varulv, var
hele familien blevet tvangsflyttet til Scream Street
af G.H.O.S.T. (Gen-Husning Og SpøgelsesTransport). Hans forældre havde været bange
lige siden.
Luke var nødt til at finde en vej tilbage til sin
egen verden. Derfor var han begyndt at lede efter
seks relikvier, der var blevet efterladt af Scream
Streets grundlæggere. Det første relikvie var en
vampyrs hugtand. Den var nu låst nede i et guldskrin under hans seng.
Bella Negativ trådte ind med en kande fuld af

en tyk, rød væske. “Okay,” sagde hun. “Hvem
vil have mere blod på kødet?”
Lukes far stirrede på kanden og blegnede. “Jeg
tror, jeg skal kaste op ...”
“Jeg henter noget vand til dig,” sagde Luke og
løb ud i køkkenet. Han rakte ud efter den kolde
hane, men standsede så. Vasken havde tre haner.
“Rhesus!” kaldte han.
Rhesus kom løbende. “Hidkalder du mig?”
sagde han i et drillende tonefald.
“Hvilken en er den kolde hane?” spurgte Luke.
“Kan du ikke se det?” svarede Rhesus. Han
pegede fra venstre mod højre. “Varmt vand, koldt
vand, blod.”
“Blod!” udbrød Luke. “Har I en vandhane
med blod?”
“Selvfølgelig,” sagde Rhesus. “Hvordan
tror du ellers, vampyrer får deres daglige dosis?
Vi er nødt til at have en fast forsyning.” Han
drejede hanen, så en strøm af klart, rødt blod
løb ned i vasken. Det plaskede mod det rustfri
stål og efterlod små klumper og skorper, mens
det flød i retning af afløbshullet.
“M-men blod fra en vandhane?” stammede
Luke. “Hvor kommer det fra?”
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“Hver gang nogen har næseblod eller skærer
sig i fingeren, og de renser såret med vand, havner blodet i kloaksystemet,” forklarede Rhesus.
“Blodet bliver filtreret fra og ledt ud til alle
vampyrhuse.”
“Det er ulækkert!”
“Ikke mere ulækket end den måde, vores
forfædre fik deres blod på.” Rhesus hvæsede,
mens han åbnede munden og viste Luke sine
hugtænder.
Bella Negativ dukkede frem bag ham. “Får I jer
en tår blod?” spurgte hun og rodede sin søn i håret.
“Luke ved godt, at jeg er normal, ligesom
hans mor og far,” sukkede Rhesus. “Han ved, at
jeg ikke er nogen rigtig vampyr!” Han klipsede
de falske hugtænder af og rensede dem hurtigt
med vand. Så satte han dem ind i munden igen.
Pludselig standsede blodstrømmen, og de sidste
dråber plaskede mod bunden af vasken.
“Det er underligt,” sagde Rhesus. Han åbnede skabet under vasken. Der var både kistelak og
blegetandpasta til hugtænder. Han fandt frem til
stophanen.
Luke satte sig på hug ved siden af ham.
“Måske kører der en sikkerhedskampagne mod

skrabede knæ i øjeblikket,” smilede han.
“Det håber jeg ikke,” sagde Rhesus. “Min far
bliver virkelig gnaven, hvis han ikke får sin daglige dosis.”
“Øh, Luke,” kaldte Alston inde fra spisestuen.
“Jeg tror, dine forældre er klar til at tage hjem nu.”
Luke rejste sig og vendte sig om. Dér stod
hans mor og smilede tappert, med farens arm lagt
stramt om skulderen. “Jeg er nødt til at få dem
væk herfra,” hviskede Luke til Rhesus. “De bliver aldrig glade igen, så længe vi bor i Scream
Street.”
“Du mener altså, at ...” begyndte Rhesus.
Luke nikkede. “Tiden er inde til at finde det
andet relikvie.”
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Næste morgen. Luke undersøgte en hugtand, der
havde tilhørt den for længst afdøde grev Negatov.
Pludselig rev en hånd med bandager tanden ud
mellem fingrene på ham.
“Jeg vil bare lige se den,” sagde den lille, egyptiske mumie. “Jeg var trods alt med til at finde
den!” Cleo Farr var ligesom Luke med i den lille
gruppe, der jagtede gamle relikvier.
“Åh, endelig ... frisk luft!” gispede en stemme.

Luke smilede, stak hånden ned i det gyldne skrin
og tog bogen Skipstones fortællinger fra Scream Street
op. Omslaget var af sølv, og på forsiden kunne
man se forfatterens ansigt. Han hed Samuel
Skipstone, og han stirrede på Luke og Cleo.
“Jeg ved godt, at vi skal være forsigtige,”
sagde han. “Men er I virkelig nødt til at lukke
mig inde i den forbandede kasse? Den stinker!”
“Mine lunger lå nede i den i næsten seks tusind år,” sagde Cleo.
“Seks tusind år?”
“De blev taget ud, inden jeg blev balsameret,”
forklarede Cleo. “Efter så lang tid begynder de
fleste menneskers indvolde vel at stinke.”
“Undskyld, hr. Skipstone,” sagde Luke. “Men
skrinet er det bedste gemmested, vi har lige for tiden.”
“Nemlig,” sagde Cleo. “Vi vil ikke have, at
Otto Sneer finder dig igen.”
Skipstone skulede. “Det kan ikke gå hurtigt nok
med at få Scream Street ud af den uslings greb,”
sagde han. “Hvis han finder grundlæggernes relikvier, vil han gøre livet til et mareridt for os alle. I
er nødt til at opbevare mig på et sikkert sted.”
Cleo rakte tunge mellem bandagerne. “Nå,”
sagde hun til bogen. “Hvad synes du så nu om mit

stinkende skrin?”
Forfatteren smilede. “Jeg skal bære min skæbne med oprejst pande!”
“Det varer kun, indtil vi har fundet alle relikvierne,” sagde Luke.
“Det forstår jeg godt,” sagde Samuel Skipstone.
“Og nu vil I vel gerne vide, hvor I kan finde
grundlæggernes relikvie nummer to?”
Luke nikkede. “Min mor og far er ulykkelige.
Jeg er nødt til at finde en måde at få dem hjem på.”
“Skal vi ikke vente på Rhesus?” spurgte Cleo.
Luke så på sit ur. Uden for vinduet blinkede stjernerne, men faktisk var klokken kun ti
om formiddagen. Der hang et konstant nattemørke over Scream Street, og det ødelagde hans
tidsfornemmelse.
“Han lovede, at han ville komme med det
samme,” sagde Luke. “Men lad os bare begynde
uden ham. Det er han sikkert okay med.”
Skipstones fortællinger fra Scream Street åbnede
sig af sig selv og bladrede forbi nogle sider, der
var fulde af håndskrevne artikler, vejledninger og
eksperimenter.
“Læs grundigt, kære venner,” sagde bogens
forfatter.
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Bogen standsede ved en artikel om 117 anvendelsesmuligheder for flagermusehjerne. Skriften
forsvandt langsomt, og en skjult tekst dukkede
frem. Luke og Cleo lænede sig ned og kiggede
grundigt på den:

Find det over husenes tage,
anbragt på en lang, lang stage,
et lille glas, tyndt som et siv:
det, der giver heksen liv.
“Find det over husenes tage ...” sagde Cleo. “Gad
vide, hvad det ...”
Inden hun kunne nå at sige mere, blev døren
ind til værelset slået op. Rhesus kom løbende ind.
“Hej, venner,” stønnede han. “Der er sket
noget med min far!”
“Hvad?!” udbrød Luke.
Rhesus gispede efter vejret. “Han er forsvundet!”
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