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Kapitel 1

Skolen

Skrigeånden kastede hovedet tilbage og 

hylede. Hendes stemme steg og faldt i styrke.  

Vinduerne klirrede faretruende. En vase med 

blomster vandrede hen over et bord og faldt ned 

på gulvet med et brag.

“TAK!” brølede doktor Skully gennem støjen. 

“DU MÅ GODT SÆTTE DIG NED IGEN!” 

Favel Tap holdt inde og smilede til sine nye klasse- 

kammerater. Så satte hun sig på sin plads igen.
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“Det er rigtigt,” sagde feen, der havde fået en 

noget pænere udtale, siden sidst de havde mødt 

ham – han havde vist selv været på skolebænken.

Twinkle begyndte at trampe rundt i klassen, 

mens han lagde en brun bønne foran hver af  

eleverne. “Det her er magiske bønner. Selv om de 

er ret kostbare, skal man ikke give dem i bytte for 

en ko eller noget andet markdyr. Jeg kendte en-

gang en gammel kone, hvis søn drog til markedet 

med en ko …”

Kian Negativ afbrød ham ved at række hån-

den i vejret.

“Hvad?” spurgte Twinkle.

“Jeg er en vampyr!” sagde Kian.

Twinkle så et øjeblik helt forvirret ud. Så fort-

satte han. “Nå. Men som sagt kendte jeg engang 

en gammel kone, hvis søn drog …”

Luke klemte sig ind ved siden af Cleo, selv om 

hendes pult kun var beregnet til en enkelt person. 

“Vi burde ikke være her,” sukkede han.

“Det ved jeg,” sagde Rhesus ved siden af. 

“Hvem gider lære den slags vrøvl?”

“Det er ikke det, jeg mener,” svarede Luke. 

“Jeg mener, at vi burde være på vej ud for at afle-

vere det næste relikvie! Vores gode sporhundeven,  

Rhesus Negativ sad på forreste række. Han tog  

forsigtigt hænderne fra ørerne. “Tak skæbne!” 

udbrød han. “Det er jo nærmest, så det skriger til 

himlen!”

“Og skærer i sjælen,” sagde Cleo Farr med et 

smil.

Luke Watson rørte utålmodigt på sig. “Det 

her er tåbeligt,” mumlede han.

“Det siger du ikke,” svarede Rhesus. “Jeg har 

også svært ved at fatte, at vi virkelig er tilbage  

i skolen igen.”

“Ti så stille, I tre,” sagde doktor Skully. “I har 

vel bemærket, at timen er startet? Vi skal nu til at 

lære om dyreverdenen og planteverdenen. Slå op 

på kapitel tolv i jeres bøger. Vi er meget heldige 

i dag. Vi får nemlig besøg af en ekspert i frø og 

blomsterløg …”

Døren gik op. En stor, tatoveret mand trådte 

ind i klasseværelset. Han var klædt i et lyserødt 

strutskørt og havde en tiara på hovedet “Hej, 

unger!” sagde feen Twinkle.

Doktor Skully smilede. Eftersom han ikke 

havde nogen læber, så det ret uhyggeligt ud. 

“Twinkle har lovet at fortælle os alt, hvad han 

ved om bønner.”
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“Jeg trænger også til at komme ud,” sagde 

Cleo. “Eefas søster fra Australien er kommet på 

besøg med sin lille datter. Eefa spurgte, om jeg 

ville komme over og lege med hende.”

Rhesus skar ansigt. “Hvad er det med piger 

og småbørn? I flipper jo totalt ud, bare I ser sådan 

en tingest. Og så er det ikke andet end en bæ- og 

brækmaskine!”

“Jeg håber, at I tre hører godt efter Twinkles 

foredrag!” tordnede doktor Skully.

De tre venner så op. Doktor Skully stirrede på 

dem fra sin plads bag katederet.

“Selvfølgelig,” sagde Luke. “Cleo og jeg  

prøvede bare at forklare Rhesus, hvordan der 

kan vokse planter ud af de bønner her.”

Doktor Skully nikkede kort til ham og vendte 

sig om mod Twinkle igen. “Værsgo at fortsætte,” 

sagde han.

“Den næste morgen så drengen og hans  

mor, at deres lille hus var helt overskygget af en 

kæmpestor …”

Luke så op mod katederet. Han ville være 

helt sikker på, at doktor Skully ikke holdt øje med 

dem mere. Så fortsatte han med at hviske: “Mens 

vi sidder og hører på det her, lukker Sir Otto 

Zeal Chillchase, sagde jo, at vi ikke skulle be-

kymre os om skolen, før alle relikvierne var givet 

tilbage til deres oprindelige ejermænd.”

“Men han kunne ikke vide, at G.H.O.S.T. 

ville begynde at blive mistroiske,” hviskede Cleo. 

“Alt er nødt til at se så normalt ud som muligt. 

Der er flyttet mange nye børn ind i Scream Street 

på det seneste. Det ville se underligt ud, hvis de 

ikke alle sammen var i skole.”

Luke måtte indrømme, at Cleo havde ret. Da 

han i sin tid var blevet tvangsflyttet til gysergaden 

Scream Street, havde der kun været ham selv og 

to andre elever i doktor Skullys klasse. Nu var de 

syv om at dele den trange plads i spisestuen. Rhe-

sus sad ved siden af sin yngre fætter, Kian. Bag 

dem sad den spøgelsesagtige Ryan Air og hans 

bror, Finn. For enden af deres bord sad Favel 

Tap. Alle de nye elever havde travlt med at tage 

noter i deres kladdehæfter eller undersøge deres 

magiske bønner.

Rhesus holdt sin bønne op mod lyset og  

stirrede på den. “Du får ikke mig til at tro på, at 

der er en hel plante lukket inde i dén her.”

“Den kan umuligt føle sig mere indelukket, 

end jeg gør,” hviskede Luke.



 17 

Et gisp gik gennem klasseværelset, da Rhesus 

løftede hovedet. Han ansigt var dækket af nogle 

ækle, glinsende smådyr.

“Jeg tror, jeg har fået skovsnegleinfluenza,” 

sagde han.

“Sagde du skovsnegleinfluenza?” lo Luke. Han, 

Rhesus og Cleo smuttede ind og ud mellem de 

normale, der stod i udkanten af gysergadens  

centrale torv.

Rhesus grinede tilbage til ham. “Jeps! Det er 

den eneste sygdom, som alle i Scream Street kan 

risikere at blive syge af. Hvis doktor Skully ikke 

havde sendt klassen hjem, ville en større epidemi 

være brudt ud!”

“Men hvordan kunne du være sikker på, at de 

skovsnegle ikke var smittefarlige?” spurgte Cleo.

“Fordi det ikke var skovsnegle … Det var blod- 

igler,” sagde Rhesus. “Dave har nemlig fået unger.”

“Har din kæleigle fået unger?” udbrød Cleo. 

“Men det er da en dreng, er det ikke?”

Rhesus trak på skuldrene. “Det har vist ikke 

den store betydning, når det drejer sig om blod-

igler. Og det vigtigste for mig er, at de er vildt 

nuttede!”

Sneer flere og flere af de normale ind i Scream 

Street. Vi er nødt til at komme ud herfra.”

“Du har ret. Men hvordan?” sagde Cleo.

“Lad mig om det,” sagde Rhesus og blinke-

de til hende. Så begyndte han at rode rundt inde 

under kappen.

Lidt efter rakte Cleo hånden i vejret. “Hr. 

lærer!” kaldte hun. “Doktor Skully!”

Doktor Skully vendte blikket væk fra Twink-

le, der var ved at tegne en gylden harpe på tavlen. 

“Ja, frøken Farr?” sagde han. “Hvad er der nu?”

“Jeg tror, at Rhesus har det dårligt!” Rhesus  

hvilede panden mod bordpladen og stønnede svagt.

De nye elever så til, mens doktor Skully rejste 

sig og gik hen til Rhesus og hans to venner. 

“Hvis det her er endnu en af dine spøge-

fuldheder, mester Negativ …”

“Det tror jeg ikke,” sagde 

Luke. “Han sagde her til mor-

gen, at han havde det skidt.”

Doktor Skully slog sine 

knoglede hænder mod hof- 

terne, så fingrene raslede. 

“Hvad er der galt, Rhe-

sus?” spurgte han skarpt.
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kappen og rakte det til Luke.

“Du godeste!” udbrød kraniet. “Sollyset er 

godt nok skarpt.”

“Undskyld, Femur,” sagde Luke og vendte 

sig om, så han skyggede for kraniet. “Jeg havde 

glemt, hvor mørkt der er inde i Rhesus’ kappe.”

“Det er helt i orden, unge Luke,” sagde Femur 

med et smil. “Men tillad mig at spørge, hvad I 

laver herude.”

“Sir Otto Sneer har fyldt Scream Street med 

horder af normale mennesker,” forklarede Cleo. 

“Og vi er nødt til at give alle relikvierne til-

bage til deres oprindelige ejermænd, så vi kan 

lukke passagen ind til gaden og skaffe os af med 

fredsforstyrrerne.”

Femurs kranium så hen på indgangen til grav-

kammeret. “I har altså tænkt jer at samle mig igen?”

“Hvis det er i orden med dig …” sagde Rhesus.

“Selvfølgelig,” sagde Femur og smilede. “Jeg 

må tilstå, at det har været lidt underligt at være 

adskilt fra sin krop!”

“Vi skal nok få sat dig sammen i en fart,” for-

sikrede Luke. Han gik over til gravkammerets tæt 

tillukkede dør. “Nå. Fortæl mig så, hvordan man 

åbner den dér.”

“Nu er det dig, der er helt skør med små baby- 

væsner,” grinede Cleo.

“Men doktor Skully har arbejdet flere år i et 

laboratorium,” sagde Luke. “Man skulle tro, at 

han uden problemer kunne se forskel på skov-

snegle og blodigler.”

“Det var en risiko, jeg var nødt til at løbe,” 

sagde Rhesus. “Men jeg var nu ret overbevist om, 

at han ikke turde komme alt for tæt på mig!”

De tre venner var i mellemtiden nået frem til 

Scream Street nr. 27. Luke sikrede sig, at ingen 

holdt øje med dem. Så åbnede han havelågen. 

De gik om til baghaven og standsede foran et 

stort gravkammer af marmor. Over indgangen 

var der en inskription:

Cleo sukkede. “Jeg går af og til herhen for 

at sidde og læse i en bog,” sagde hun. “Så er 

man kun nogle få meter fra en af Scream Streets 

grundlæggere. Det er så rart at tænke på.”

“Du er kun tæt på det meste af Femur Ribs,” 

sagde Rhesus. Han trak Femurs kranium frem fra 


