Kapitel 1

Heksen

En knirkende lyd gav ekko i det tomme gravkammer. Låget på den gyldne sarkofag åbnede sig.
Hieroglyfferne på låget glimtede i skæret fra den enlige,
brændende fakkel. Det lød et dæmpet suk. Langsomt
og usikkert begyndte en skikkelse at bevæge sig fremad
med udstrakte arme. Den var klædt i bandager fra top
til tå. Mumien var blevet vækket.
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Cleo Farr smækkede bogen i. Hun så på forsiden,
hvor der var et billede af den skrækkelige mumie.
“Det her er ikke nogen børnebog!” udbrød hun.
Hun smed bogen på sengen. “Mumier ser for
eksempel slet ikke sådan ud.”
Den unge vampyr Rhesus Negativ samlede
bogen op. “Dødens bandager af A.S. Kierkegaard,”
læste han højt. Han holdt bogen op ved siden af
Cleos ansigt. “Jeg synes nu, at der er en vis lighed,”
sagde han med et smil.
Cleo rejste sig med en forurettet mine. Hun

glattede bandagerne, som hun selv var dækket af
over hele kroppen. “For det første,” sagde hun, “er
mine bandager rene og nystrøgede. For det andet
kravler der ikke nogen biller rundt inde under dem.
Og for det tredje ...” Cleo åbnede munden for at
understrege budskabet, “... er der aldrig kommet
en sværm af græshopper ud ad min mund!”
Cleo stirrede ondt på Rhesus. “Hvordan ville
du føle det, hvis ham der A.S. Kierkegaard skrev
en bog om vampyrer og fik alting galt i halsen?”
“Det har han allerede gjort,” svarede Rhesus.
Han snuppede en anden bog og holdt den op.
Der var et billede af en ækel vampyr på forsiden.
“Skæbnesvangre hugtænder. Det er næste bind i serien
Skræk og skrig.” Rhesus lo. “Ingen ordentlig vampyr
ville nogen sinde tage sådan en kappe på. Og se lige
hans hugtænder – de er helt forkerte.” Han klipsede
sine egne hugtænder af og viste dem frem som bevis.
“Det betyder ikke noget,” svarede Cleo. “Det
dér er ikke ægte vampyr-hugtænder.”
Rhesus så fornærmet ud. Hans forældre var
begge vampyrer, men han var selv normal. Derfor
brugte han falske hugtænder og hvid ansigtsmaling, og derfor farvede han sit hår sort. På den
måde kom han til at ligne resten af sin familie.
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De to drenge stod naglet til stedet, mens mumien
vaklede ind midt i gravkammeret. Var det mon sandt,
hvad legenden sagde? Ville de til evig tid blive forfulgt af
dette væsen, der ikke lod sig standse?
Pludselig vendte mumien hovedet og kiggede i deres
retning. Sorte biller klemte sig ud mellem de bandager,
der dækkede dens rådne kød. Drengene stirrede skrækslagent på væsnet, der åbnede munden og skreg. En
sværm af glubske græshopper fløj ud ad dens mund og
lige hen imod dem.
Få sekunder senere var drengene omringet af de ækle
insekter. De prøvede at løbe væk, men den tætte, summende sky blændede dem. I vild panik fór de i stedet ...

Alle hans venner vidste det, men det var alligevel
et følsomt emne.
Cleo tog bogen fra ham og så på den. “Læser
børn virkelig den slags?”
Hun og Rhesus ventede på at få et svar fra
deres ven, Luke Watson. Men han sagde ikke
noget. Der var ellers Luke, der havde fundet de
to bøger, mens han var ved at pakke sin families
ting ned i flyttekasser. Men lige nu stod han bare
og stirrede i et gammelt fotoalbum uden at høre,
hvad Rhesus og Cleo talte om bag ved ham.
“Hvad er det?” spurgte Cleo.
“Michael Watson og Susan Skiptons bryllup,”
sagde Rhesus. Det var titlen på det fotoalbum,
Luke havde i hænderne. Ordene stod med guld-
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bogstaver på omslaget. “Står du og ser på dine
forældres bryllupsbilleder?”
Luke nikkede. “De så meget lykkelige ud
dengang.”
Lukes familie var blevet tvangsflyttet til Scream
Street, efter at Luke selv var blevet forvandlet til en
varulv. Hans forældre havde lige fra starten været
skrækslagne for gysergadens usædvanlige beboere.
Luke kunne ikke huske, hvornår han sidst havde
set dem smile.
Rhesus og Cleo havde hjulpet ham med at
søge efter de seks relikvier, som var blevet efterladt
af Scream Streets grundlæggere. Kun hvis Luke
fandt dem alle seks, ville han blive i stand til at
finde en vej ud fra gysergaden, så hans forældre
kunne vende tilbage til deres egen verden.
“De bliver snart glade igen,” sagde Cleo og
smilede. Hun trak et gyldent skrin frem fra et sted
under Lukes seng. “Glem ikke, at vi kun mangler
et enkelt relikvie.”
Luke lagde fotoalbummet tilbage i flyttekassen.
“Det er derfor, jeg vil se at få pakket færdig. Når
passagen ud herfra er åben, vil jeg ikke spilde tid
på at fare rundt og samle vores ting sammen.”
Rhesus åbnede låget på skrinet. Han så på de
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relikvier, som de tre venner allerede havde fundet.
Et reagensglas med hekseblod, et kranium fra et
skelet, et hjerte fra en mumie, en tunge fra en zombie og en hugtand, der havde tilhørt Rhesus’ egen
forfader, grev Negatov. “Det er lidt af en samling,
når man ser det hele på én gang,” sagde Rhesus.
Han holdt hugtanden op ved siden af forsiden til
bogen Skæbnesvangre hugtænder. “Se selv,” tilføjede
han. “Formen er helt forkert.”
“Hvor har du fundet den bog?” lød en stemme.
Rhesus lagde forsigtigt grev Negatovs hugtand
tilbage. Sammen med relikvierne lå Skipstones fortællinger fra Scream Street, en bog med skinnende
sølvomslag. På forsiden var der et ansigt, og et par
øjne stirrede vredt op på Rhesus.
“Den havde gemt sig omme bag reagensglasset
med heksens blod,” sagde Rhesus.
“Det er ikke hugtanden, jeg taler om,” svarede
ansigtet. “Det er bogen. Den bør ikke findes her i
Scream Street!”
Luke tog bogen med sølvomslaget ud af hænderne på Rhesus og stillede den op ad væggen.
“Hvorfor ikke?” spurgte han Samuel Skipstone,
hvis ansigt man kunne se på bogens forside. “Hvad
er der galt med Skræk og skrig? Jeg ved godt, at det

er nogle gamle bøger, men alle dem, jeg gik i skole
med, elskede den serie.”
“De bøger burde aldrig være kommet ud fra
din egen verden,” sagde Samuel Skipstone.
“Hvordan kan det så være, at du kender til
dem?”
Skipstone sukkede. “Jeg kender – jeg mener,
jeg kendte – forfatteren. Han var min ven.”
“Har du kendt A.S. Kierkegaard?” udbrød
Cleo. “Okay, næste gang du ser ham, kan du hilse
og sige fra mig ...”
Skipstone tvang sig selv til at smile. “Jeg tror
ikke, at jeg for tiden er i en position, hvor jeg
kommer til at møde nogen af mine kollegaer.”
Skipstone havde brugt hele sit liv på at beskrive
forholdene omkring Scream Street. Lige inden han
døde, havde han fremsagt en trylleformular, der
fik hans sjæl til at smelte sammen med siderne i
hans bog. På den måde kunne han fortsætte sit
arbejde efter døden.
Luke tog bøgerne i Skræk og skrig-serien og
lagde dem ned i flyttekassen. “Nå, men nu fjerner
jeg dem snart fra Scream Street for tid og evighed.”
“For tid og evighed?” hviskede Cleo. “Mener
du, at du aldrig vil vende tilbage hertil?”
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“Jeg prøver at lade være med at tænke på det,”
sukkede Luke.
“Er det rigtigt, hr. Skipstone?” spurgte Cleo.
“Kan Luke aldrig komme tilbage hertil, når han
først er rejst væk?”
“Desværre ikke,” svarede sølvansigtet. “Vejen
tilbage til Lukes verden vil kun stå åben et kort
øjeblik – lige nok til, at hans ønske kan gå i opfyldelse. Når hans familie er sluppet igennem, vil
passagen bag dem blive lukket til evig tid.”
Cleo så på Luke. Hun fik tårer i øjnene. “Jeg
kommer til at savne dig.”
“Nu kører hun derudad igen,” sukkede Rhesus.
“Hør engang, blævre-bandage, vi kommer begge
til at savne ham. Men det er ikke noget at hulke
over.” Rhesus tog et lommetørklæde frem fra kappen og rakte det til hende. I det samme faldt et lille
hundehalsbånd ned på gulvet. “Det havde jeg helt
glemt,” sagde Rhesus, mens Luke bøjede sig ned
for at samle det op.
Luke undersøgte det sølvfarvede navneskilt.
Det var smurt ind i størknet blod, og nogen havde
prøvet at ændre det første bogstav i navnet ’Fluffy’
med en tuschpen. “Det var det halsbånd, som chihuahuaen havde på.”
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“Hvilken chihuahua?” spurgte Cleo.
“Det var den hund, der bed mig en af de første
gange, jeg blev forvandlet til en varulv. Det skete,
mens jeg overfaldt en plageånd fra min gamle
skole. En dreng, der havde mobbet en pige.” Luke
gøs, for han var kommet til at tænke på det hele
igen. Han havde været lige ved at give drengen
en ordentlig omgang, da den lillebitte hund havde
snappet ham i anklen. Luke – eller rettere varulven
– havde vendt sig om for at jage efter chihuahuaen i stedet, og derfor var drengen sluppet væk og
havde kun fået nogle få skrammer.
“Der er blod på halsbåndet,” sagde Cleo. “Du
har vel ikke ...”
Luke rystede på hovedet. “Jeg bed fat i hundens
øre. Den vred sig ud af halsbåndet og slap væk. Men
hvis den ikke havde prøvet på at standse mig ...”
“Men det gjorde den,” sagde Rhesus. “Og drengen slap væk. Den eneste konsekvens for dig var, at
du blev tvangsflyttet her til Scream Street – og du
kan ikke påstå, at dit liv her kun har været dårligt.”
“Ja, der har været nogle gode øjeblikke,” indrømmede Luke. Det lykkedes ham at frembringe
et smil.
Samuel Skipstone frembragte et høfligt host
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fra bogens forside. “I står og diskuterer den unge
hr. Watsons afrejse, som om den fandt sted her og
nu,” sagde han. “Må jeg minde jer om, at I først er
nødt til at finde endnu et relikvie?”
“Du har ret,” sagde Luke og skubbede kasserne til side. “Jeg har fået nok af at pakke. Lad os
begynde at søge!”
De tre venner samlede sig omkring Skipstones
fortællinger fra Scream Street. Bogen bladrede forbi en
masse håndskrevne sider og standsede omsider ved
teksten til et skuespil: Tornetidsel. Ordene begyndte
at forsvinde for øjnene af de tre venner, og en ny
tekst viste sig på siden – en tekst, der skulle hjælpe
dem med at finde det sidste relikvie.
Pludselig var der et skarpt, orange lysglimt bag
dem. En heks dukkede frem fra den ene af Lukes
flyttekasser. Hun havde en krøllet, rød og gul kjole
på, og hun holdt en stor, sort sæk i hånden. Der
var ild i hendes hår, men hun slog bare roligt til
flammerne med en flad hånd og stirrede i retning
af de tre måbende venner.
“Jeg er Tress Wunder,” sagde hun. “Fortæl
mig lige, hvor I vil have mig til at gøre af de her
æsker med fjerpenne.”

