Kapitel 1

Zombierne

Luke Watson stirrede på et stykke af en rygrad, der lå i græsset foran ham. Han rynkede
panden og koncentrerede sig. Det her var noget
helt andet end biologitimerne i skolen.
“Nå,” sagde doktor Skully. “Kan du så vise
mig, hvor lænden er?”
Det var en vildt underlig situation for Luke,
og det var der to grunde til: For det første blev
han undervist af et skelet. For det andet var
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det skelettets egen rygrad, han undersøgte. Men
sådan nogle oplevelser havde Luke haft, lige siden
han var flyttet til gysergaden Scream Street, så
egentlig føltes det alligevel ikke så sært.
Scream Street havde været uden sollys i et helt
århundrede. Men Luke og hans venner havde
nedkæmpet de onde kræfter, der var skyld i forbandelsen. Lyset var kommet tilbage, og derfor
kunne undervisningen nu foregå i doktor Skullys
baghave. Det var et hyggeligt sted. Men selv om
stemningen var behagelig, havde Luke svært ved
at koncentrere sig.
“Svar mig nu,” sagde doktor Skully.
“Jeg, øh ...” begyndte Luke.
Han blev heldigvis afbrudt af en raslende lyd,
der kom fra det inderste af haven. “Jeg giver op,”
sagde en lille, egyptisk mumie. “Jeg kan ikke
sætte dine ribben rigtigt sammen!”
“Pas nu godt på, Cleo,” sukkede doktor
Skully. “Sidste gang jeg lånte en elev mine ribben, blev tre af dem væk. Der gik en måned, før
jeg kunne passe min pyjamas igen!”
“Men jeg ...”
Cleo Farr hvinede, da en knytnæve pludselig
skød op af græsset.

Vampyren Rhesus sad ved siden af hende og
skar ansigt. “Nå, dér har vi ham!”
Et krakeleret, grønt ansigt dukkede op af jorden.
Hullet udvidede sig, og to mælkehvide øjne blinkede i sollyset. “Leder du efter noget, Doug?” spurgte
Rhesus. Han stak hånden ind under sin kappe og
tog en genstand frem – et ben fuldt af skorpede sår.
“Fedest, makker!” smilede Doug. “Det har jeg
ledt efter hele formiddagen.”
“Jeg fandt det på vej til skole,” sagde Rhesus.
“Du har måske haft en vild nat?”
Doug nikkede. “Fede fester her i byen, mand!
Men nu må jeg skynde mig at få syet det dér fast
igen. Der skal ske store ting i dag.” Doug snuppede
benet og dykkede ned i hullet igen. “Vi ses, venner!”
Doktor Skullys kranium var anbragt oven på
en spand, som stod med bunden i vejret. Det skulede ud over haven. “Du slipper ikke for at svare,
bare fordi du hjælper en af de udøde, Rhesus
Negativ!” sagde kraniet. “Du mangler stadig at
samle den nederste del af mit ben.”
“Hvorfor skal vi lære det her?” sukkede
vampyren.
“Fordi jeg har en masse at lære fra mig,” sagde
kraniet. “Jeg stod i hjørnet af et laboratorium på
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universitetet i tredive år og sugede en masse viden
til mig. Den viden skal ikke gå til spilde!”
“Men min hjerne er allerede fuld,” sagde
Rhesus. “Se bare ...”
Han stak hånden ind under kappen igen. Denne
gang tog han en svampet, grå klump frem. Omkring klumpen var der en klar, blævrende masse.
Luke havde svært ved at holde grinet tilbage.
“Adr! Hvor ulækkert!” udbrød Cleo. Hun
trak bandagerne op over munden og lod, som om
hun var ved at blive kvalt.
“Hvis hjerne er det?” spurgte doktor Skully.
“Den stammer fra min grandonkel Igor,” svarede Rhesus.
“I er syge i din familie!” sagde Cleo.
“Og det skulle komme fra dig?” spurgte
Rhesus. “Du fik hjernen trukket ud ad næsen,
dengang du blev mumificeret!”
“Måske,” sagde Cleo, “men jeg slæber ikke
rundt på den som en slags sejrspokal ...”
Hun skreg, da en ny hånd skød op af græsset
foran hende.
Rhesus smilede. “Hvad har du nu mistet,
Doug?”
Et gråt hoved maste sig op af jorden. Det ene

øje manglede, og en klistret, brun væske flød ud
ad en flænge i kinden.
“Øh, det dér er ikke Doug ...” sagde Luke.
“Hjernemasser!” stønnede zombien. Den kiggede hurtigt rundt i haven, nærmest til alle sider
på én gang.
Det gav et sæt i Rhesus, da endnu en hånd
skød op af græsset – og så én til nogle få meter
væk. Zombiernes kroppe dukkede nu også frem.
De gravede sig op af jorden, mens de råbte i kor:
“Halvdøde hjernemasser! Hjernemasser,
hjernemasser!”
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“Bvadr!” hvinede Cleo. “Få det dér væk!”
“Hvad er der galt?” spurgte Rhesus. “Det er
bare zombier.”
“Jeg kan altså ikke lide dem,” sagde Cleo og
gøs, mens zombierne gik snublende rundt i haven.
Den ene af dem vaklede forbi hende og landede
med et plask i doktor Skullys dam. De bittesmå
skeletfisk svømmede hurtigt i skjul inde mellem
sivene.
“Kunne vi så få stoppet al den ballade?” råbte
doktor Skully.
Rhesus gik hen til den nærmeste zombie. “Jeg
tror, I er gået forkert,” sagde han højt og tydeligt.
“Nummer 28 er det eneste hus i Scream Street,
hvor der bor zombier.”
“Tror du, de kender Doug, Turf og Berry?”
spurgte Luke.
Rhesus trak på skuldrene. “Ellers må det være
en slags træk-zombier, som er ved at grave sig
nordpå i anledning af foråret.”
“Halvdøde hjernemasser! Hjernemasser,
hjernemasser!” mumlede zombierne.
“I får aldrig fat i min hjerne!” råbte Cleo, mens
hun langsomt trak sig tilbage. To grå arme fulde
af sår rakte ud efter hende, og den enøjede zom-

bie løftede hende op fra jorden. Cleo hvinede.
“Sæt hende ned,” sagde Luke. Den grå zombie strammede sit greb om Cleo.
“Halvdøde hjernemasser! Hjernemasser,
hjernemasser!”
“Sæt hende så ned!” skreg Luke.
“Se bag dig!” råbte Cleo.
Luke vendte sig om og fik øje på en zombie,
der skulle til at overfalde ham. Han samlede doktor Skullys rygrad op fra jorden og slog den for
fuld kraft ind i zombiens ansigt. Dens hoved faldt
af. Kroppen faldt sammen på jorden. Dens arme
og ben vred sig i vilde bevægelser.
“Der er meget, man må lægge ryg til,” sagde
Luke med et skævt smil. Han lo ad sin egen vittighed, mens han vendte sig om og gav Rhesus en
high-five.
“Jeg forstår det ikke,” sagde Rhesus og rystede
på hovedet. “Zombier opfører sig normalt ikke
sådan her.”
“Dem i filmene gør!”
“Jeg mener bare, at noget må have ophidset
dem. De er normalt ret flinke.”
“Virkelig?” sagde Luke sarkastisk. “Du har
måske tænkt dig at få én som kæledyr?”
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“Er I to snart færdige med at hyggesnakke?”
råbte Cleo. Zombien holdt stadig hårdt fast om
hende. Hun forsøgte uden held at vride sig løs.
“Kan I ikke se, at jeg er ved at blive mast til
hakkemad?!”
“Okay,” sagde Rhesus. Han rodede rundt
inde under kappen igen og tog en brændende
fakkel frem. Så gik han hen til den zombie, der
var ved at klemme livet ud af Cleo, og puffede til
dens skulder med faklen.
“Pas på mine bandager,” hvinede Cleo. “Der
går ild i dem!”
“Du kunne også sige tak for hjælpen,” sagde
Rhesus surt. Han stak zombien i maven med faklen. Den gav slip på Cleo og begyndte at slå vildt
ud efter flammerne. “Gå om bag mig!” råbte
Rhesus til hende.
Luke og Cleo krøb i sikkerhed bag ved Rhesus,
der holdt zombierne på afstand med faklen.
“Halvdøde hjernemasser! Hjernemasser,
hjernemasser!”
Cleo fik øje på fire zombier mere, som var på
vej op af blomsterbedet. “De er over det hele!”
udbrød hun.
“Hvordan kommer vi væk?” spurgte Luke.

“Du må vist hellere forvandle dig til en varulv,” sagde Rhesus.
Luke sukkede. Han kunne faktisk forvandle
sig til en varulv. Det var på grund af den evne,
at hans familie var havnet i gysergaden Scream
Street. Og lige siden havde han af al magt forsøgt
at hjælpe sine forældre med at komme hjem igen.
Luke var godt på vej til at lykkes, og han ville
ikke ødelægge det hele ved at bruge sine særlige
kræfter på at slås med hvem som helst.
“Jeg vil ikke gøre skade på andre,” sagde han
stille.
“Du kan ikke gøre skade på dem dér,” svarede Rhesus. “De er allerede døde!”
“Nej,” sagde Luke. “De er udøde. Så vidt jeg
kan se, gør det en vigtig forskel.”
“Hvad vil du så foreslå, at vi gør, min fredselskende ven?” spurgte Rhesus.
“Øjeblik,” sagde Luke. “Kan I også høre
musik?”
De stoppede alle tre op for at lytte. Lyden
af dunkende trommerytmer med en tilhørende
basgang rungede ud over Scream Street. “Hvor
kommer det fra?” spurgte Cleo.
“Spørg dem der,” sagde Luke. Zombierne
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havde pludselig mistet interessen for de tre venner
og vendte sig i stedet mod lyden. Langsomt slingrede de ud af haven i retning mod Scream Streets
centrale torv.
“Halvdøde hjernemasser! Hjernemasser,
hjernemasser!”
“Det her er underligt,” sagde Rhesus. “Vi må
hellere se at komme hen til torvet og finde ud af,
hvad der foregår.”
“Lad os mødes derhenne,” sagde Luke. “Jeg
vil først sikre mig, at min mor og far er okay. De
flipper fuldstændig ud, hvis nogle af zombierne
pludselig dukker op i vores have.” Han begyndte
at løbe igennem de tilstødende haver. Rhesus og
Cleo skyndte sig i den modsatte retning.
Der blev stille et øjeblik. Så sagde en svag
stemme: “Hvem skal nu sætte mig sammen igen?”
Det var doktor Skully.
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