
 11 

Kapitel 1

Kampen

Det tordnede vildt, mens de to varulve kred-

sede om hinanden. Den voldsomme regn glattede 

pelsen ud over deres dirrende muskler. Den mind-

ste af dem blottede hugtænderne og hylede, så det 

gav genlyd i hele gaden.

Den største af varulvene kastede sig over sin 

modstander, klar til at bide. Men den lille ulv 

var hurtig og lod sig ikke narre af et så åben-

lyst angreb. Den kastede sig ned på jorden med 
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spurgte hun. Luke stirrede op på hende med sine 

gule øjne. Alle spor af hans menneskelige person-

lighed var skjult bag varulvens ydre.

Cleo rev hurtigt et stykke bandage af maven 

og prøvede at binde det rundt om Lukes ben. 

“Det her er ikke supergodt, men det standser da 

blødningen.”

Hun hørte en metallisk raslen, snurrede rundt 

og så Rhesus trække sig baglæns hen over gaden. 

Han holdt sværdet op for at afværge Sir Otto 

bagbenene trukket op under sig for at beskytte 

maven. Så slog den til med sine knivskarpe kløer, 

som ramte angriberen i brystet – og blodet flød. 

Varulvens tykke pels fik røde pletter, som regnen 

omgående vaskede af igen.

Lynene eksploderede over ulvenes hoveder og 

kastede hurtige lysskær ned over de andre skik-

kelser, der var ude i stormvejret. En lille, egyptisk 

mumie knugede en bog med sølvomslag hårdt 

ind til sig, mens en ung vampyr fægtede med en 

ældre mand.

“Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så længe om at 

regne det her ud,” brølede Sir Otto Sneer og lo. 

Han slog ud med sværdet i retning af vampyrens 

hoved. “Hvis man vil bekæmpe en varulv, skal 

man få en anden varulv til at slås imod den.”

Rhesus Negativ strammede grebet om sit 

sværd og blokerede for det slag, der snart ramte 

ham. “Du kommer aldrig til at besejre Luke!”

Der lød et hyl, da den største af varulvene bed 

sin modstander i benet. Sir Otto Sneer smilede. 

“Det er jeg nu ikke så sikker på.”

Den lille ulv slæbte sig baglæns hen over 

gaden. Mumiepigen Cleo Farr styrtede efter og 

satte sig på knæ ved siden af ham. “Er du okay?” 
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Sneers vilde hug med sværdet. Da Rhesus nåede 

kantstenen, snublede han og landede på ryggen. 

Han kastede sig ud til siden, så spidsen af Sneers 

sværd ramte fliserne dér, hvor hans hoved lige 

havde været.

Sneer sparkede sværdet ud af hånden på 

Rhesus. Det kurede hen ad det våde fortov, så 

Rhesus nu var forsvarsløs. Cleo skreg vredt og løb 

hen for at hjælpe sin ven.

Der lød en dyb knurren, mens den store varulv 

sprang hen over gaden. En brøkdel af et sekund 

senere satte Luke også i et spring, og de to væsner 

stødte sammen oppe i luften. De snappede efter 

hinanden med skinnende hugtænder.

Et nyt lyn fór hen over himlen, og luften dir-

rede af elektricitet. Det skarpe lys ramte ulvenes 

våde pels og oplyste dem, og et øjeblik var det, 

som om de to skikkelser stivnede. Det lignede 

nærmest et mareridtsagtigt fotografi.

Varulvene faldt ned på jorden igen med et 

brag. Den lille ulv var den første til at komme op 

at stå. Med åbent gab kastede den sig over mod-

standerens blottede strube.

“Nej, Luke!” skreg en velkendt stemme. 

Varulven kastede hovedet bagud med et ryk og 

fik øje på to skikkelser, der stod tæt sammen-

slyngede. Et nyt, hvidglødende lyn oplyste gaden, 

og man så tydeligt, hvor skræmte de regnvåde 

skikkelser var. Varulven hylede af raseri, da han 

opdagede, at det var hans forældre ...

 
Luke sad med rank ryg. Regnen dryppede fra 

hans T-shirt. Nej, det var ikke regn – det var 

sved. Han lå fuldt påklædt på sin seng.

Han tændte lampen, mens han prøvede at få 

pulsen ned i fart. På hans skrivebord lå en bog 

med sølvomslag. Lyset fra lampen skinnede på 

ansigtet, der trådte frem fra bogens forside.

Luke flåede sin våde T-shirt af og tog en ny 

op af skuffen. Ansigtet på bogen slog øjnene op. 

“Nu drømte du igen,” sagde det.

“Og hvad så?” vrissede Luke og trak den nye 

T-shirt over hovedet. “Alle mennesker drømmer.”

“Sandt nok,” sagde ansigtet roligt. “Men det 

er ikke alle, der bliver forvandlet til en varulv 

imens.”

Luke så, at der var dybe kradsemærker på 

døren ind til værelset. Hans fingre var blodige, og 

han havde splinter i nogle af dem. “Har jeg været 

udenfor?” spurgte han. “Er min mor og far ...”
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“De låste døren, da de hørte dig råbe i søvne. 

De er helt okay.”

Luke holdt sine ømme hænder op foran 

ansigtet.

Samuel Skipstone, der havde skrevet Skipstones 

fortællinger fra Scream Street, så trist op fra forsiden 

af sit livsværk. På sit dødsleje havde han fremsagt 

en trylleformular, som havde fået hans sjæl til at 

smelte sammen med bogen. På den måde kunne 

han fortsætte med at udforske beboerne i gyser-

gaden længe efter, at han fysisk set var død. Men 

han kunne ikke give dem en skulder at græde ud 

ved.

“Har du lyst til at fortælle mig om din drøm?” 

spurgte han.

“Den handler altid om det samme,” sagde 

Luke med et skuldertræk. “Nemlig at jeg slås 

mod en anden varulv ude på gaden.”

“Er der andre til stede?”

“Cleo,” sagde Luke. “Og Rhesus, som slås 

med Sir Otto Sneer.” Han stod et øjeblik og så ud 

på regnen, der slog mod vinduet. “Hvad betyder 

det?”

“Måske burde du hellere spørge din vam-

pyrven, hvorfor han slås med Scream Streets 

bolighaj,” foreslog Skipstone.

Luke fnyste. “Han har mindst hundrede grun-

de til at ville slås med Sneer,” sagde han. “Det 

ville være svært at udvælge en enkelt af dem.”

Skipstone smilede. “Rhesus Negativ er ikke 

den eneste, der hader den mand.”

“Mine forældre står og ser på kampen,” fort-

satte Luke. “Men jeg opdager dem først, da jeg 

skal til at slå den anden varulv ihjel.”

“Jeg er sikker på, at den drøm kun siger én 

ting. At du helst ikke vil have dem til at se dig i 

din rigtige skikkelse.”

“Min rigtige skikkelse?” sagde Luke. “Dét her 

er min rigtige skikkelse: en normal dreng som alle 

andre! Det væsen, jeg bliver forvandlet til, er ikke 

mig.”

“Lykantropi er en gammel og nobel viden-

skab,” sagde Samuel Skipstone. “Mange familier 

er stolte af deres varulvetradition.”

“Ikke min,” sagde Luke. Han holdt de blodige 

og forrevne fingre op foran sølvansigtet. “Dét her 

viser, hvad min familie synes. De låser mig inde 

for ikke at få bidt halsen over, mens de sover.” 

Han sukkede. “Jeg har brug for at få vasket mine 

hænder.”
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Det gik, som Luke havde forventet. Han tog 

i dørhåndtaget, men døren var stadig låst. Han 

slog med knyttede næver på den, mens han und-

gik at se på kradsemærkerne. “Mor! Far! Vil I 

ikke nok lade mig komme ud nu?”

Der blev hvisket ophidset omme på den anden 

side af døren. “Jeg er ikke sikker på, at det er en 

god idé, Luke,” svarede faren. “Det er nok bedst, 

hvis du bliver derinde til i morgen.”

“Men jeg skal på toilettet,” sagde Luke.

“Jeg har sat en spand ovre i hjørnet ved skrive- 

bordet,” sagde moren med dirrende stemme. 

“Den kan du bruge i nat.”

Luke vendte sig væk fra døren. Han havde 

en voldsom lyst til at sparke til den. “Jeg er nødt 

til at komme ud herfra!” mumlede han. Så stak 

han hånden ind under sengen og tog et skinnende 

guldskrin frem.

Han løftede låget og tjekkede, at de to ting 

stadig var der – en vampyrs hugtand og et rea-

gensglas med hekseblod. Det var de første af seks 

relikvier, som Scream Streets grundlæggere havde 

efterladt sig. Luke var fast besluttet på at finde 

dem alle sammen. Relikviernes samlede kraft 

ville nemlig gøre det muligt for ham at hjælpe 

sine forældre med at finde en vej tilbage til deres 

egen verden.

“Jeg ved ikke, hvordan du kan komme ud,” 

sagde Samuel Skipstone. “Det ser ikke ud til, at 

dine forældre har tænkt sig at låse op.”

Luke lukkede skrinet og skubbede det tilbage 

i mørket under sengen. “Der er mere end én vej 

ud herfra.”

Han tog sine sneakers på, samlede bogen 

op og stak den ned i baglommen på bukserne. 

Han åbnede vinduet og stirrede beslutsomt ud i 

det voldsomme regnvejr. Så kravlede han op på 

vindueskarmen. Det svage måneskin ramte den 

våde bark på et træ, der stod et par meter fra 

huset. Luke kneb øjnene sammen for at se træ-

ets former så tydeligt som muligt. Han prøvede at 

huske, hvor de stærkeste grene var – og hvilke af 

de mørke aftegninger der bare var skygger.

Der var mange underlige ting ved Scream 

Street. Men det, Luke havde sværest ved at 

vænne sig til, var det konstante mørke.

“Jeg hader, at det er nat hele tiden!”

“Solen forsvandt fra himlen for mange år 

siden,” sagde Skipstone nede i Lukes lomme. “Og 

den bliver stadig holdt fanget.”



“Hvor?” spurgte Luke.

“Nogle siger, at den er gemt væk et sted her i 

Scream Street,” svarede forfatteren. “Andre siger, 

at den blev narret og nu skinner over et sted, der 

bare er en efterligning af vores gade. Måske vil vi 

aldrig få det at vide.”

“Så meget desto mere grund til at komme 

væk herfra,” sagde Luke dystert. Han kastede et 

sidste blik på spanden ved siden af skrivebordet, 

og så sprang han ud i nattemørket.
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