Kapitel 1

Orglet

Luften var fuld af uhyggelig orgelmusik.
En vampyr styrtede rundt om et hjørne med en
gigantisk mumie lige bag sig. Vampyren så sig
hurtigt over skulderen og blottede sine hugtænder i retning af mumien. Alligevel blev mumien
ved med at sætte farten op.
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En kvindelig skrigeånd kom til syne bag ved
mumien. Hendes vilde, filtrede hår flagrede, mens
hun løb. “DU KAN IKKE FANGE MIG!” hylede
hun så højt, at det overdøvede den skingre musik.
Efter skrigeånden kom et skelet. Lige bag ved
det så man en zombie. Den traskede langsomt
af sted allerbagerst. Den uhyggelige musik blev
højere ... og højere ...
... og så blev der med ét helt stille.
Alle monstrene sprang i retning af den stol, de
hver især var nærmest. Mumien og skrigeånden
var de hurtigste. Skelettet og vampyren var nødt
til at løbe en ekstra gang rundt i rummet, før de
kunne sætte sig.
Zombien var den sidste til at standse op.
“Du er ude, Turf!” råbte Luke Watson og
trak den ene af stolene ud til væggen. “Okay, hr.
Tombstone – lad os få noget mere musik!”
Spøgelset Tommy Tombstone holdt en tommelfinger i vejret, gik tilbage til det gennemsigtige
kirkeorgel og spillede videre. Zombien Turf vraltede i retning af maden. Han håbede, at der stadig
var lidt friturestegt milt tilbage. Det var der.
“Fed fest!” sagde Cleo Farr.
“Din far ser virkelig ud til at more sig,”

sagde Luke og smilede. Han pegede på den store
mumie, der igen løb rundt om den lille kreds af
opstillede stole.
“Han er så glad, fordi du besluttede dig for at
blive i Scream Street,” sagde Cleo. Hun tog fat i
Lukes arm og gav den et lille klem. “Det er vi alle
sammen.”
Luke smilede til hende. Så vendte han sig om.
Nogen lo ovre i den anden ende af rummet. Det
var hans mor, der havde taget en kappe på. Kappen tilhørte deres vampyrnabo, Bella Negativ.
Lukes mor blottede sine hjørnetænder, som om
de var vampyrtænder.
Ved siden af Lukes mor og Bella Negativ stod
en smuk heks. Det var Eefa Everwell. Hun rakte
en perfekt plejet finger i vejret. Omkring den
lange, elegante negl dansede nogle sprudlende
gnister. “Jeg kan give dig et sæt ægte vampyrtænder, hvis du vil have det.”
Lukes mor holdt skrækslagent hænderne op.
“Det er rigeligt for mig at være nabo til en vampyrfamilie – ellers tak!”
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Steven Black så hele dette mareridt. Han stod
gemt inde i et skab og gloede ud gennem en

gammeldags gyserfilm.
Han ville vide, hvordan der så ud inde i et
af husene. Derfor var han klatret ind gennem
et åbent vindue. Da han hørte nogen komme,
gemte han sig i et skab.
Steven Black måtte være faldet i søvn. For da
han vågnede igen, var han stadig inde i skabet. Han
var stiv i ryggen. Han skulle lige til at åbne dørene
og gå ud af skabet, da orgelmusikken begyndte ...

sprække mellem dørene. Der var monstre derude
... og de legede festlege!
Steven Black var tidligere på dagen gået igennem en åbning, der havde ført ham ind i Scream
Street. Siden da havde han vandret nysgerrigt
rundt i den underlige gade. Husene her var sære
... helt forvredne, med sorte tegltage og skodder
af træ. Det var som at være med i en uhyggelig,

“Hvem skulle have troet det?” sagde en stemme.
Det gav et ryk i Luke. Hans ven Rhesus
Negativ havde sneget sig ind på ham bagfra.
“Lad være med det.”
Rhesus lo. “Nå, men jeg mener det altså.
Hvem skulle have troet, at din mor og far gad gå
med til en fest som den her?”
Musikken standsede pludselig. Doktor Skully,
der var et skelet og Scream Streets skolelærer,
nåede ikke at få fat i en stol i tide. “Beklager,”
sagde Luke. Han tog endnu en stol og satte den
ud til væggen. Derefter gav han Tommy tegn til
at spille videre på orglet.
“Nu vi taler om dine forældre,” sagde Rhesus. “Hvor er din far egentlig?”
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“Ude i haven,” sagde Luke. “Han leger ‘Sæt
hale på dragen’.”
“Det vil jeg simpelt hen se!” lo Rhesus. “Går
du med?”
“Først når jeg er færdig her,” sagde Luke. “Og
når jeg har fået noget at drikke. Jeg spiste en af
Cleos lotusblomst-fritter lige før, og nu er jeg ved
at dø af tørst.”
“Der er ikke noget galt med mine fritter!”
råbte Cleo. “Men jeg kan give dig noget saftevand, hvis det har interesse.”
“Tak!” Luke tog imod den flaske, hun rakte
ham. Han prøvede at få proppen ud. Men den
sad fast, og han brummede irriteret.
“Kom her med den,” sagde Rhesus og snuppede flasken. Han stak en af sine glimtende
hjørnetænder ned i proppen.
Luke grinede. “Pas på, lille flaske – han prøver at bide halsen over på dig.”
“Ha, ha,” lo Rhesus. Han drejede flasken for
at få proppen fri. Der begyndte at dryppe savl fra
hans hjørnetænder. Det løb ned langs siderne af
flasken.
“Så er det nok!” udbrød Cleo. “Det dér drikker jeg ikke.” Hun holdt bandagerne op for

munden for at vise, hvor ulækkert det var.
Tommy Tombstone var igen holdt op med
at spille, og der blev stille i rummet. Cleos far lå
henslængt i en stol ved siden af skrigeånden.
“Hr. Negativ er ude!” sagde Luke. Musikken
begyndte for sidste gang. De to finalister gik rundt
om den eneste stol, der var tilbage.
Der lød et fugtigt knald, og så var saftevandsflasken åben. Luke snuppede et glas og vendte
sig mod Rhesus. “Kun til randen,” sagde han. Så
måtte han bide sig i læben for ikke at le. Proppen sad stadig fast i flaskehalsen. Til gengæld var
Rhesus’ hugtænder blevet revet ud.
“Dju må ikke sjie no’et tje de andre,” snøvlede Rhesus. Han drejede gebisset, som om det
var en proptrækker, og så kom proppen endelig
ud. Rhesus’ forældre var vampyrer, men han var
det ikke selv. For at ligne sin familie måtte han
bruge falske hugtænder og farve håret sort.
“Jeg skal nok lade være med at fortælle det
til nogen,” sagde Luke med et smil. Rhesus fyldte
hans glas. “Men hvorfor sætter du ikke også en
prop fast på den anden hugtand? Så får du et par
sikkerhedstænder ud af det. Og så undgår du også
at bide dig selv i tungen.”
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Tommy Tombstone afsluttede orgelkoncerten
med en dramatisk akkord. Mumien plantede sin
kæmpeskikkelse på den sidste stol, der var tilbage.
“Hr. Farr er vinderen!” sagde Luke. De andre
klappede vildt.
“TIL LYKKE!” hvinede skrigeånden.
Lukes far dukkede frem i døråbningen. “Så
er vi færdige med at lege stole-leg,” sagde han.
“Men jeg har en idé til en anden partyleg.”
De andre samlede sig omkring ham for at
høre, hvordan reglerne var.
“Nu er min kone, Susan, og jeg jo blevet
udnævnt til normale æresborgere her i Scream
Street,” begyndte Lukes far. “Men det har taget
os lang tid at vænne os til jer.”
“Det kan man vist roligt sige,” lo Alston
Negativ. “Jeg har ikke tal på, hvor mange gange
du er besvimet ved synet af mig.” Latteren bølgede gennem rummet, og Lukes mor stillede sig
hen ved siden af sin mand.
“Okay, okay,” sagde han smilende. “Lad os
nu se, hvor gode vores nerver er blevet. Jeg vil
bede jer om hver især at gøre jeres bedste for at
skræmme os! Tommy ... hvis du vil være så venlig at slå stemningen an ...”
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Gæsterne talte ivrigt sammen, mens Tommy
Tombstone tonede frem bag orglet og begyndte
på endnu et sørgekvad.
Zombien Turf vaklede over til Lukes forældre
med armene strakt frem foran sig. “Hjernemasser!
Hjernemasser!”
Lukes far rystede på hovedet. “Du er nødt til
at finde på noget bedre, Turf!”
Lukes mor lo. “Hvis tur er det så?” spurgte hun.
Eefa Everwell gik frem og mumlede en
trylleformular.
Rhesus vendte sig om mod Luke. “Den konkurrence kan du nemt vinde!”
“Hvordan?”
“Tænk dig dog om,” sagde Rhesus og prikkede sig i tindingen med pegefingeren. “Du har
vel ikke glemt, at du er en varulv.”
“Det er vist ikke nogen god idé,” sagde Cleo.
“Cleo har ret,” sagde Luke. “Det var på grund
af min varulveskikkelse, at mine forældre blev
ført hertil. De bliver dødsensangste, hver gang jeg
forvandler mig.”
Rhesus himlede med øjnene. “Det er jo netop
meningen med legen!”
Luke var stadig ikke overbevist. “Hvis jeg for-
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vandler mig i et rum, der er fuldt af folk, kan jeg
nemt komme til at skade nogen,” sagde han.
“Okay,” sagde Rhesus. “Så må du nøjes med
at forvandle dit hoved eller sådan noget. Er der
ikke noget med, at du kan styre forvandlingen
hen mod et enkelt sted på kroppen?”
“Jo,” sagde Luke.
“Så bevis det. Medmindre du er bange for at
tage udfordringen op ...”
“Bange?” sagde Luke. “Slet ikke! Jeg venter
bare på at høre dig sige, hvad vi skal vædde om.”
“Okay, så hør her,” svarede Rhesus. “Hvis du
vinder, må du få hele min samling af våben fra
middelalderen. Men hvis jeg vinder ...” Han stak
hånden ind under kappen og tog et lille, gyldent
skrin frem. Det var udsmykket med hieroglyffer.
Luke åbnede skrinet. Nede i det lå et reagensglas med hekseblod, en klo fra en varulv, et kranium, en vampyrs hugtand, et hjerte fra en mumie
og en syg zombietunge. “Skal du have alt det her,
hvis jeg vinder?” sagde han.
“Nej, ikke alt sammen,” sagde Rhesus. “Kun
vampyrens hugtand. Det er rimeligt. Grev Negatov var trods alt min forfader.”
“Jeg ved ikke ...” begyndte Luke. Det havde

været meget besværligt at finde grundlæggernes
relikvier. Det ville ikke være rart at skulle gå af
med dem nu.
“Åh, kom nu!” lokkede Rhesus. “Du har jo
ikke ligefrem brug for dem, nu da du har besluttet
dig for at blive i Scream Street. Det her er bare
nogle fede souvenirs til minde om alt det, vi måtte
igennem for at finde dem.”
“Det her lyder rimeligt,” sagde Cleo. “Der er
lige to relikvier til hver af os. Jeg kunne godt tænke
mig mumiens hjerte og kraniet ... hvis det er okay?”
“Så tag dem da,” sagde Luke. Han rystede
ubehaget af sig. “Jeg ville alligevel aldrig have fundet dem, hvis det ikke havde været for jer. Og jeg
er glad for, at de ender hos mine bedste venner.”
“Hmm,” sagde Rhesus og så ned i skrinet. “I
så fald vil jeg have reagensglasset med heksens
blod sammen med vampyrtanden.”
“Og så er der kun zombiens tunge og varulvens klo tilbage til mig,” sagde Luke. “Nå, det
var det.”
Ovre i den anden ende af rummet prøvede
Rhesus’ far at skræmme Lukes forældre ved at stå
lige foran dem og drikke en halv liter blod.
Lukes mor rystede på hovedet. “Det dér preller
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af på mig som plasma på ryggen af en flagermus,”
sagde hun.
Rhesus puffede til Luke. “Tro nu ikke, du
slipper for at forvandle dig til et hæsligt uhyre,”
sagde han. “Du er stadig nødt til at prøve på at
skræmme dine forældre, hvis du vil vinde mine
våben. Jeg håber bare, at det nu også er i orden
med vores lille, fornuftige frøken ...”
“Nå ja, så okay,” sagde Cleo med et smil.
“Der kan vel ikke ske noget, hvis du kun lige forvandler dig et minut eller to.”
Luke lukkede øjnene og prøvede at koncentrere sig. De første par gange, han havde skiftet
skikkelse, var det sket af en bestemt grund: Han
var blevet virkelig vred. Varulve forvandler sig
nemlig ikke, når det er fuldmåne. Den slags hører
kun til i filmene. I virkeligheden sker forandringen,
når de ikke længere kan holde deres vrede inde i
sig. Så bryder vreden pludselig ud i dyreskikkelse.
I det sidste stykke tid havde Luke opdaget
noget vigtigt. Han kunne sætte forvandlingen i
gang ved bare at tænke på noget, som gjorde ham
vred. Og hvad der var endnu bedre: Han kunne
koncentrere vreden og få den til at sætte sig et
bestemt sted i kroppen.
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Det var det, han ville gøre nu. Selv om det kun
handlede om en partyleg. Han tænkte på de ansigtsløse mænd, man kaldte flyttere. De havde i sin tid
transporteret hans familie til Scream Street. Nu var
han blevet glad for at være her. Men han var stadig
vred over, at han og hans forældre var blevet tvunget til at flytte fra deres gamle hus på den måde.
Vreden boblede op inden i ham som indholdet
af en dampende heksekedel. Han koncentrerede
sig om at styre vreden på en måde, så den forandrede formen på hans ansigt. Hans næse blev til
en aflang snude med lange knurhår. Skarpe tænder brød frem fra hans gummer, og hans tunge
blev tykkere og bredere. Til sidst bredte en strid
pels sig ud over hans ansigt. Hans ører rykkede
sig, så de endte med at sidde højt oppe på hovedet.
Da forvandlingen var overstået, løb Luke hen
foran sine forældre. Han kastede hovedet tilbage
og hylede. Inden nogen af dem kunne nå at reagere, lød der et skrig bag dem – en barnestemme.
“LAD MIG VÆRE!”

5

