Kapitel 1

Skrigene

Heksen dryssede en håndfuld tørret spindelvæv ned i gryden og rørte rundt. Stumperne
glimtede i skæret fra den orangerøde solnedgang, der langsomt krøb ind gennem vinduet.
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Hun stak en ske ned i den roterende blanding,
holdt tryllevæsken op til næsen og snusede ind.
Pludselig begyndte hendes næsebor at dirre. Så
lød der et kæmpestort nys, og hendes næse f løj
igennem rummet.
“Det kommer aldrig til at fungere,” sagde
Cleo. Hun gned sig dér, hvor den falske næse
havde været limet fast. “Den tingest irriterer mig
bare. Og kåben klør.”
Luke Watson tog en pause fra sit computerspil. “Ja, det siger du hele tiden. Vi må se, om
vi kan klare os uden næsen.” Han skubbede den
trådløse gamepad ind i opladeren og vendte sig
mod Rhesus, der sad ved siden af ham. “Hvordan går det med dig?”
“Vil du virkelig have mig til at vende vrangen
ud af min kappe?” spurgte Rhesus Negativ.
“Ja,” svarede Luke, “så man kan se det blå
stof på indersiden.” Han åbnede en kasse, fandt
et lille, tyndt træstykke frem og rakte det til
Rhesus.
“Hvad er det?” spurgte Rhesus, mens han
stak sin gamepad ind under kappen.
“Det er en tryllestav,” forklarede Luke.
“Nej, det er ej,” svarede Rhesus. “Det er en

pind. Tryllestave er glatte og har en stjerne i den
ene ende. Ligesom den, feen Twinkle har.”
“Bare lad, som om det er en tryllestav – okay?”
sukkede Luke. “Hvorfor har du for resten ikke
taget brillerne på?”
Rhesus holdt et par små, runde briller op.
“Jeg forstår stadig ikke, hvorfor en troldmand
med dårlige øjne ikke bare tryller sit syn bedre.”
“For meget!” råbte Luke. Han rejste sig for
at tage sit eget kostume på: en dragt med selvlysende skeletdele malet både foran og bagpå. “År
efter år har jeg gået rundt og raslet til fastelavn
med en kappe, der var lavet af en sort skraldepose. Nu har jeg endelig fået en rigtig vampyr
som ven, og så ødelægger han det hele for mig!”
“Plejede du at klæde dig ud som vampyr?”
spurgte Rhesus vantro.
Luke nikkede. “Jeg plejede ligefrem at farve
mit hår. Det var næsten umuligt at holde plastichugtænderne på plads i munden, mens jeg gik fra
dør til dør ...”
Rhesus gik hen til vinduet og stirrede dystert
ud i natten.
“Hvad er der galt?” spurgte Luke.
Cleo slog ham på armen og talte med sam-
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menbidte tænder. “Du siger, at du lod, som om
du var en vampyr. Og du havde falske hugtænder. Hvordan tror du, det får ham til at føle sig?”
Luke så pludselig trist ud. Han vidste, at Rhesus var en normal dreng, selv om hans forældre
var vampyrer. Han brugte falske hugtænder, og
han farvede håret sort for at se ud som resten af
sin familie. Men det var noget, man helst ikke
skulle tale om.
“Undskyld,” sagde Luke. “Jeg er holdt op med
at tænke på, om du er normal, eller om du er en
vampyr. Du er bare min ven.” Rhesus var stadig
tavs.
“Hvis det kan trøste dig,” fortsatte Luke, “så
var jeg forklædt som mumie det ene år. Jeg havde
viklet mig ind i toiletpapir. Det regnede helt vildt,
så jeg gik nærmest i opløsning!”
Rhesus vendte sig om og begyndte at smile.
“Og alligevel tør jeg vædde på, at du var mere
elegant end hende tøjbylten dér.”
“Hvor er du grov!” udbrød Cleo. Hun tog
den grønne hekseparyk af, løftede gryden op og
sagde: “Jeg tror, at jeg vil beholde min verdensberømte citronte helt for mig selv!”
Rhesus skar ansigt. “Der er pulveriseret spin-

delvæv i den. Du tror vel ikke, at jeg drikker den
slags!”
“Okay!” af brød Luke. Han tog et par kosteskafter, der stod ved siden af døren. “Snup dem
her, og så er vi klar til at gå!”
“Hvad er de til?” spurgte Cleo.
“Du vil måske have os til at feje gulvet, inden
vi går?” sagde Rhesus.
“Nej,” svarede Luke tålmodigt. “I skal flyve på
dem – eller i hvert fald lade, som om I gør det.”
Rhesus og Cleo så på hinanden og prøvede på
ikke at fnise. “Tror folk i din verden, at hekse og
troldmænd f lyver rundt på rengøringsremedier?”
Cleo holdt kosteskaftet mellem benene og løb
rundt i rummet. “Se på mig,” råbte hun. “Jeg er
en f lyvende heks!” Rhesus faldt f lad af grin om
på sengen.
Luke trak skeletmasken ned foran sit ansigt
for at skjule, hvor irriteret han var. Hvem skulle
have troet, at det kunne være så besværligt at
fejre fastelavn?
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Luke marcherede beslutsomt ned ad gysergaden Scream Street i sit skeletkostume. Bag
ham traskede Cleo og Rhesus surt af sted, stadig

modvilligt klædt ud som heks og troldmand.
“Jeg ser dum ud,” sagde Cleo.
“Du skal se dum ud!” sagde Luke. “Det skal
man til fastelavn.”
Rhesus sukkede. “Okay, så lad os få det
overstået.”
“Nemlig!”
Pludselig vaklede en ulækker, grøn skikkelse
ud af en have, mens den mumlede for sig selv:
“Total nedtur, mand! De fede vibrationer er væk!”
“Hvad er der galt, Doug?” spurgte Cleo. Doug
var en zombie, som også boede på Scream Street.
Doug sjoskede hen imod dem. “Jeg er kodylt
på stæseren, venner.”
Hans ækle stank trængte ind bag Lukes skeletmaske, og Luke blinkede med øjnene. “Hvad
er der galt?”
“Jeg var på en heavy tur med Turf i nat,”
forklarede Doug. “Så gik jeg hen for at snorke
i buskene. Og da jeg vågnede her for lidt siden,
opdagede jeg ...” Doug vendte siden til. De tre
venner så, at en af hans arme var væk. Der kravlede mider hen over skulderen, som var fuld af
betændelse. Cleo hostede tørt.
Rhesus lo til hende. “Hvad er der galt?”
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spurgte han. “Du står måske og tænker: ’Arme
mand’?”
Luke trak masken op, så han bedre kunne se
såret. Det så ud, som om armen simpelt hen var
revet af. Man kunne se de rådne muskler og de
knuste knogler. “Skete det, mens du sov?” spurgte
han.
Doug nikkede. “Turf havde fået fat i noget
hjernevæske fra en sydamerikansk matematiker.
Det kan slå hvem som helst i brædderne!”
“Så du var altså helt afskåret fra omverdenen,”
grinede Rhesus.
Cleo gav ham en albue i siden og smilede venligt til Doug. “Hvem tror du har taget din arm?”

“Ja,” tilføjede Rhesus, “hvem er den afstumpede person?”
Zombien trak på skuldrene – hvilket ikke var
nemt, da han jo kun havde én arm.
“Skal vi hjælpe dig med at finde din arm?”
spurgte Rhesus. Han håbede, at det ville få Luke
til at glemme alt om fastelavn.
“Nej tak, lille vampyr-makker. I er så fint
klædt på. Jeg vil ikke risikere, at I snavser jer til!”
Doug gav hver af dem en high-five med den hånd,
han stadig havde tilbage. Så luntede han videre
ned ad Scream Street.
Luke tog masken på igen og vendte sig om mod
Rhesus og Cleo. “Okay,” sagde han. “Følg mig!”
De tre venner gik hen ad gaden, mens Luke
bestemte sig til, hvor de først skulle gå ind. De
høje, skæve huse nåede helt op til de mørkegrå
skyer, der hastigt fór forbi månen. Døde træer
skød op af fortovet som gribende hænder, der
trænger op af en grav.
Lukes familie var blevet tvangsf lyttet til
Scream Street af G.H.O.S.T. (Gen-Husning Og
Spøgelses-Transport), efter at han var blevet forvandlet til en varulv og havde overfaldet en dreng
på sin gamle skole – en dreng, der havde dril-

let en af pigerne. Det føltes, som om hans liv lige
siden havde været én lang jagt på de seks relikvier, der var blevet efterladt af Scream Streets
grundlæggere. Den samlede kraft fra relikvierne
ville sætte Luke i stand til at finde en vej ud fra
gysergaden, så hans skrækslagne forældre kunne
komme tilbage til deres egen verden. Men Scream
Streets ondskabsfulde boligudlejer, Sir Otto Sneer,
var også ude efter relikvierne, selv om det var af
andre grunde. Og hans forsøg på at snuppe dem
fra Luke havde udviklet sig til en konstant kamp.
Men i aften var alt anderledes. Luke havde for
en gangs skyld besluttet sig til, at han ikke ville
tænke på dét med at komme væk fra Scream
Street. I aften ville han bare have det sjovt.
“Så er vi her,” sagde han smilende. Han gik
forrest op ad stien til hus nr. 2 og bankede på
døren. “Nu skal I se en rigtig mester i funktion ...”
Det gik et øjeblik, så dukkede en stor,
blævrende masse af mudder og slam frem i døråbningen. Væsnet drak vin af et fint krystalglas,
men glasset var helt smattet til af den mudrede
hånd, der holdt det.
“Ugh, børn!” gurglede sumpmonsteret. “Hvad
vil I, små uvæsner?”
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“Fastelavn er mit navn,” sang Luke og raslede
med den dåse, han havde i hånden.
Hr. Crudley drak lidt mere af vinen. Der
hang tråde af grønt ukrudt mellem hans læber og
glasset. “Faste-hvad-for-noget?!”
Luke sukkede. Hvad var der dog galt med de
mennesker? “Boller vil jeg have!” sang han videre.
“Boller?”
Luke stirrede ind i noget, han håbede var hr.
Crudleys øjne. “Du er nødt til at give os noget slik
eller nogle penge, ellers laver vi fis og ballade.”
“Hvem er det?” kaldte en stemme inde fra huset.
“Det er en varulv,” råbte hr. Crudley tilbage
over skulderen. “Han siger, at han vil lave fis og
ballade.”
Fru Crudleys store krop bestod også mest af
mørkebrunt slam. Hun gled nu frem ved siden af
sin mand. “Og hvorfor vil du så det, unge mand?”
“Jeg havde faktisk tænkt på at spørge dig om
det samme,” sagde Rhesus. “Det her er den koldeste tid på året. Hvorfor gider du egentlig rende
rundt udendørs for at lave fis med folk?”
Luke var vred nu, og han rev skeletmasken af.
“Det er jo netop derfor: Det er en kold og væmmelig tid, så man er nødt til at lave lidt sjov!”
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“Præcis,” gurglede hr. Crudley. Han lagde en
arm, der lignede en forstørret skovsnegl, om skulderen på sin kone. Med en kærlig mine slikkede
han en klump mudder af hendes kind. “Men det
er bedre at gøre det indendørs sammen med en,
man elsker.”
Luke var lamslået. “Det her er ikke valentinsdag, det er fastelavn!”
Cleo mærkede en kuldegysning. “Jeg hader
valentinsdag. Alt det dér med at give hinanden
hjerter! Det næste bliver vel, at man forærer nogen
sin lever, og så er man allerede halvt zombie.”
“Jeg nægter at tro det her,” hvæsede Luke.
“Fastelavn er ikke nogen hyggedag! Det er en dag,
hvor man hævner sig på folk, hvis de ikke vil ...”
Han blev af brudt af nogle høje, uhyggelige
skrig, der skar igennem natten. Hr. Crudley fik et
chok og spildte vin ned på sin enorme, blævrende
mave.
Luke smilede. “Nu blev det med ét meget
sjovere!”
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