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K A P I T E L  E T
Brevet i træet

Kate rundede brevet af, puttede det i en konvolut og gik hen og 
lagde det i gammelt, hult træ.
 Han skal nok komme, sagde hun til sig selv.
 Hun havde skrevet til ham om den drøm, der hver nat i den 
forgangne uge havde vækket hende med et sæt. Den ene nat 
 efter den anden havde hun ligget badet i koldsved og ventet på, 
at hendes hjerte skulle holde op med at hamre, lettet over, at 
Emma, som lå ved siden af hende, ikke var vågnet, og lettet over, 
at det kun havde været en drøm.
 Bortset fra at det ikke kun havde været en drøm; så meget 
vidste hun.
 Han skal nok komme, gentog hun for sig selv. Når han læser 
det, så kommer han.
 Det var en varm og lummer dag, og Kate var iført en løs 
sommerkjole og et par lappede lædersandaler. Hendes hår var 
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trukket tilbage og samlet i en hestehale, men et par løse hårtot
ter klistrede sig til hendes ansigt og nakke. Hun var femten år 
gammel og højere, end hun havde været året før. På alle andre 
områder var hendes udseende uændret. Med sit mørkeblonde 
hår og de nøddebrune øjne slog hun stadig alle, der så hende, 
som en ualmindelig køn pige. Men man behøvede ikke at stude
re hende særlig nøje for at bemærke den dybe bekymringsfure, 
der sad kilet ind mellem hendes øjenbryn, spændingerne, der 
syntes at have taget permanent ophold i hendes arme og skuld
re, eller neglene, der var bidt ned til roden.
 Lige hvad det angik, var der intet som helst, der havde ændret 
sig.
 Kate havde ikke fjernet sig fra træet, men stod og gned fra
værende på den guldmedaljon, som hun havde i en kæde om 
halsen.
 For over ti år siden var hun og hendes lillebror og lillesøster 
blevet sendt væk af deres forældre. De var vokset op på en lang 
række forskellige børnehjem, hvoraf nogle få havde været hygge
lige	og	rene	og	bestyret	af	venlige	folk,	men	langt	de	fleste	havde	
dog været knap så hyggelige og haft knap så venlige forstandere. 
Børnene havde aldrig fået at vide, hvorfor de var blevet sendt 
væk af deres forældre, eller hvornår de ville vende tilbage. Men 
der var dog ingen tvivl i børnenes sind om, at deres forældre 
ville vende tilbage en skønne dag, så de igen ville blive en rigtig 
familie.
 Kate havde haft til opgave at passe på sin bror og søster.
 Det havde hun lovet den juleaften for længe siden, da hen
des mor var kommet ind på hendes værelse. Hun kunne stadig 
se for sig, hvordan moderen bøjede sig ind over hende og fast
gjorde kæden med guldmedaljonen om hendes hals, mens Kate 
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lovede, at hun nok skulle passe godt på Michael og Emma og 
sørge for, at der ikke skete dem noget.
 Og år efter år, børnehjem efter børnehjem, havde hun holdt 
sit løfte, selv da de stod over for farer og fjender, de aldrig kunne 
have forestillet sig.
 Men hvordan skulle hun kunne beskytte dem nu, hvis dr. 
Pym ikke dukkede op?
 Han skal nok dukke op, sagde hun til sig selv. Han har ikke 
efterladt os.
 Hvis det er tilfældet, hvorfor har han så sendt jer herhen, lød 
en stemme i hendes baghoved.
 Kate kunne ikke lade være med at vende sig om og kigge ned 
oppe fra bakken. Inde mellem træerne stod de smuldrende tår
ne og murstensmure, som husede Edgar Allan Poeanstalten for 
håbløst uforbederlige børn.
 Man måtte dog sige til Kates forsvar, at det kun var, når hun 
var frustreret eller træt, at hun satte spørgsmålstegn ved dr. Pyms 
beslutning om at sende hende, Michael og Emma tilbage til Balti
more. Hun vidste godt, at han ikke havde efterladt dem. En ting 
var dog både sikkert og vist: Af alle de børnehjem, de havde boet 
på i årenes løb – hvoraf et lå klos op af et spildevandsanlæg; et 
andet havde knaget højlydt og haft en ubehagelig tendens til at 
bryde i brand – var Edgar Allan Poeanstalten for håbløst ufor
bederlige børn det værste af dem alle. Værelserne var iskolde om 
vinteren og ulidelig varme om sommeren, vandet i hanerne var 
brunt og klumpet, gulvene var slimede og klistrede af møg, loftet 
var	utæt,	og	bygningen	var	plaget	af	stridslystne	vildkatte …
 Sidst, men absolut ikke mindst, var der også frøken Crum
ley, den gumpetunge, Kate og hendes søskendehadende børne
hjemsforstander. Frøken Crumley havde troet, at hun omsider 



17

var sluppet af med børnene forrige juleaften, og hun virkede 
ikke just tilfreds, da de allerede en uge efter var tilbage på hen
des trappesten med en besked fra dr. Pym, hvorpå der stod, at 
børnehjemmet i Cambridge Falls var nødsaget til at lukke ned, 
da	det	var	“blevet	befængt	med	skildpadder”,	og	om	frøken	
Crumley ville have noget imod at passe børnene, indtil proble
met var blevet løst.
 Det havde frøken Crumley i dén grad noget imod. Men da 
hun forsøgte at kontakte dr. Pym for at meddele ham, at hun un
der ingen omstændigheder kunne tage imod børnene og straks 
ville sende dem retur med det førstkommende tog, opdagede 
hun, at alle de oplysninger, hun tidligere havde fået af dr. Pym 
(børnehjemmets telefonnummer, adressen og retningsanvisnin
ger, anbefalinger fra glade, velnærede børn) var forsvundet fra 
kartoteket.	Telefonselskabet	kunne	heller	ikke	finde	en	registre
ring	af	det	pågældende	telefonnummer.	Uanset	hvor	ihærdigt	
frøken	Crumley	søgte,	kunne	hun	ikke	finde	så	meget	som	et	
eneste bevis på, at Cambridge Falls overhovedet eksisterede. Til 
sidst var hun blevet nødt til at give efter. Men hun gjorde det 
dog krystalklart for børnene, at de var uønskede, og benyttede 
enhver mulighed til at trænge dem op i en krog, når hun mødte 
dem på gangene eller i spisesalen, for at bombardere dem med 
spørgsmål,	mens	hun	prikkede	til	dem	med	sin	buttede	finger.
	 “Hvor	ligger	Cambridge	Falls?”	Prik. “Hvorfor er det ikke på 
noget	landkort?”	Prik.	“Hvem	er	denne	dr.	Pym?”	Prik, prik. “Er 
han	overhovedet	læge?”	Prik, prik, prik. “Hvad er der sket derop
pe?	Jeg	ved,	der	foregår	noget	skummelt!	Svar	mig!”	Prik, prik, 
prik, niv, vrid.
 I frustration over at være blevet hevet i håret for tredje 
gang på en uge foreslog Emma, at de fortalte frøken Crumley 
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sandheden om, at dr. Pym var troldmand, og at grunden til, at 
Cambridge	Falls	ikke	kunne	findes	på	et	kort,	var,	at	det	tilhørte	
den magisk verden og derfor var skjult for almindelige (eller i 
frøken Crumleys tilfælde: knap så almindelige) mennesker, og 
at der sådan set var sket det, at de havde fundet en gammel bog 
indbundet i grønt læder, der havde ført dem tilbage i tiden, hvor 
de havde mødt dværge og uhyrer, bekæmpet en ond heks og 
reddet en hel by, hvilket, uanset hvordan man vendte og drejede 
det, rent faktisk betød, at de var helte. Selv Michael.
	 “Mange	tak,”	havde	Michael	sagt	i	et	sarkastisk	tonefald.
	 “Det	var	så	lidt.”
 “Vi kan nu ikke fortælle det. Så tror hun bare, at vi er gået fra 
forstanden.”
	 “Og	hvad	så?”	havde	Emma	svaret.	“Jeg	vil	hellere	lukkes	
inde	på	en	galeanstalt	end	bo	her.”
 Men i sidste ende havde Kate fået dem overtalt til at holde sig 
til den dækhistorie, de havde aftalt: Cambridge Falls var et helt 
almindeligt sted, dr. Pym var en helt almindelig mand, og der 
var ikke sket noget som helst ualmindeligt. “Vi må sætte vores 
lid	til	dr.	Pym.”
 Havde de måske andet valg, spurgte Kate sig selv.
 Svage toner af musik svævede op ad bakken mod hende og 
mindede Kate om, at det var i dag, frøken Crumleys fest blev 
holdt. Hun kiggede ned gennem træerne på det store, gule telt, 
der var blevet rejst i den anledning på børnehjemmets græs
plæne. I de sidste to uger havde samtlige børn knoklet med at 
luge og sprede bunddækning i havebedene, pudse vinduer, klip
pe hække, smide affald ud og indsamle ådslerne af dyr, der var 
kravlet ind i børnehjemmet for at dø. Alt det havde de gjort for 
en fest, de ikke engang var inviteret med til.
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 “I kan lige understå jer i at sidde ved vinduerne og overbeglo 
mine	gæster,”	havde	frøken	Crumley	formanet	den	samlede	børne
flok	under	morgenmaden.	“Hr.	Hartwell	Weeks	vil	gerne	være	fri	
for	at	se	jeres	små,	snuskede	ansigter	trykket	op	mod	ruderne.”	
 Hr. Hartwell Weeks var formand for Marylands lokalhi
storiske selskab, og festen blev holdt til ære for ham. En gang 
om ugen drog selskabet ud på en bustur for at studere “beva
ringsværdige	historiske	bygninger”	i	Baltimore	og	omegn,	og	
eftersom Edgar Allan Poeanstalten havde fungeret som våben
kammer under en eller anden krig for længe siden, var frøken 
Crumley stålsat på at få det føjet til listen. Hvis det lykkedes – og 
det havde hun fra en pålidelig kilde – kunne hun tage helt op til 
ti dollars i entre for at give nogle stakkels turister det tvivlsom
me privilegium at trampe rundt på børnehjemmets område. 
	 “Og	hvis	nogen	af	jer	skulle	ødelægge	det	for	mig,”	– ved de 
ord havde frøken Crumley gjort sig særlig umage for at skule ad 
Kate og hendes søskende – “så forholder det sig sådan, at jeg ofte 
bliver kontaktet af folk, som har brug for børn til nogle yderst 
farlige eksperimenter af den slags, de ikke vil spilde glimrende 
forsøgsdyr	på;	jeg	kunne	fristes	til	at	foreslå	dem	nogle	frivillige.”
 Gæsterne var begyndt at ankomme, og Kate betragtede mæn
dene i blå blazere og hvide bukser og kvinderne i creme og pa
stelfarver, som skyndte sig hen mod den svalende skygge i teltet. 
Hun var nu ikke særlig opmærksom på de nyankomne gæster. 
Hendes tanker kredsede om drømmen igen. Hun kunne høre 
hylene, se væsenerne med de gule øjne snige sig gennem tågen 
og høre manden spørge efter hende og hendes søskende. Gid 
hun dog vidste, om begivenhederne i hendes drøm allerede hav
de fundet sted, eller om den var et forvarsel. Hvor lang tid havde 
hun og hendes søskende?
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 Hun stolede på dr. Pym; det gjorde hun virkelig. Men hun 
var bange.
	 “Nu	har	hun	gjort	det	igen.”
 Kate vendte sig mod stemmen og så sin bror, Michael, kom
me stakåndet op ad skrænten. Han var helt rød i hovedet, og 
sveden haglede af ham, så hans briller var gledet helt ned på 
hans næsetip. En laset lærredstaske hang i en skrårem over hans 
bryst og hvilede mod hans hofte.
 Kate fremtvang et smil.
	 “Gjort	hvad	igen?”
	 “Lavet	 ballade,”	 sagde	Michael	 harmdirrende.	 “Frøken	
Crumley tog hende på fersk gerning, da hun prøvede at stjæle 
noget af den is, der skal serveres til festen. Jeg troede, at hun var 
ved	at	få	et	hjertetilfælde.	Frøken	Crumley	altså,	ikke	Emma.”
	 “Okay.”
	 “Okay?	Er	du	ikke	vred?”	Michael	skubbede	sine	briller	tilba
ge på plads og rynkede panden. “Du er vel klar over, at dr. Pym 
sendte os hertil for at skjule os. Hvordan skal vi kunne holde lav 
profil,	hvis	Emma	bliver	ved	med	at	lave	ballade?”
 Kate sukkede. Hun havde hørt det alt sammen før.
	 “Hun	er	nødt	til	at	lære	at	opføre	sig	mere	ansvarligt,”	fort
satte Michael. “At bruge hovedet. Jeg kan ikke forestille mig, at 
jeg	var	så	uansvarlig,	dengang	jeg	var	på	hendes	alder.”
 Han sagde det, som om det hørte en fjern fortid til.
	 “Fint,”	sagde	Kate.	“Jeg	skal	nok	snakke	med	hende.”
 Michael nikkede anerkendende. “Det håbede jeg, at du ville 
sige. Jeg har det perfekte citat. Måske kan du klemme det ind, 
når	du	taler	med	hende.	Lige	et	øjeblik …”	Han	rodede	i	sin	
taske,	og	Kate	vidste,	at	han	var	ved	at	finde	Dværgenes liv og 
levned frem. Ligesom hun klyngede sig til sin medaljon, værnede 
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Michael om den lille, læderindbundne bog. Den nat, da de var 
blevet taget fra deres forældre, havde deres far puttet bogen ind 
i Michaels tæppe, og siden da havde han læst og genlæst den et 
utal af gange. Kate var klar over, at det var hans måde at føle sig 
forbundet med sin far, som han knap nok kunne huske. Bogen 
havde også givet ham dyb forståelse for og påskønnelse af alt, 
hvad der havde med dværge at gøre. Det havde været nyttigt 
for dem i Cambridge Falls, da de havde hjulpet en dværgekonge 
med at indtage sin retmæssige plads på tronen. Som tak for den 
bedrift havde Michael fået overrakt et sølvemblem af kong Rob
bie McLaur og var blevet udnævnt til kongeligt udpeget beskyt
ter af dværgenes historie og traditioner. Efterfølgende havde 
Kate og Emma et par gange taget ham i at stå i en temmelig grin
agtig positur og se sig selv beundrende i spejlet med emblemet 
fastgjort på brystet. Kate havde advaret Emma imod at begynde 
at drille ham.
	 “Helt	ærligt,”	havde	Emma	sagt,	“det	ville	simpelthen	være	
for	nemt.”
	 “Hvor	var	det	nu,	det	stod …”	Dværgenes liv og levned lignede 
en salmebog med dens luvslidte, sorte læderomslag. Michael 
bladrede i den. “Åh, her er en historie om to elverprinser, som 
gik i krig, fordi de var uenige om, hvem af dem der havde det 
mest skinnende hår. Hvor typisk. Hvis jeg var elver, ville jeg 
bide	hovedet	af	mig	selv	af	skam.”
 Michael havde ikke meget tilovers for elvere.
	 “Her	er	det!	Det	er	et	citat	fra	Myrt	Killick …	MYRT	er	fak
tisk	hans	rigtige	navn	og	ikke	bare	et	tilnavn,	han	fik,	fordi	han	
myrdede en masse mennesker. Men det gjorde han nu sådan set 
også. Nå, men han siger: ‘En stor hærfører lader sig ikke styre 
af	sit	hjerte,	men	af	sit	hoved.’”	Michael	smækkede	bogen	i	og	
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smilede. “Hovedet, ikke hjertet. Det er nøglen. Det er dét, hun 
skal	lære.	Nemlig.”
 Efter at have fremført sit argument rettede Michael igen på 
sine briller og afventede sin søsters svar.
 Michael var næsten et år ældre end Emma. Dog kun næsten, 
hvilket betød, at de i et par uger hvert år teknisk set havde sam
me alder. Og hvert eneste år drev det Michael en lille smule til 
vanvid.	Som	den	mellemste	i	søskendeflokken	klyngede	han	sig	
til	den	lille	flig	af	overlegenhed.	Det	hjalp	heller	ikke	på	sagen,	
at han og Emma ofte blev taget for at være tvillinger. De havde 
det samme nøddebrune hår, de samme mørke øjne og var begge 
små og splejsede. Kate vidste, at Michael levede i en konstant 
frygt for, at Emma pludselig begyndte at skyde i vejret før ham 
selv. For et stykke tid siden havde hun lagt mærke til, at Michael 
prøvede at have så rank og stiv en holdning, som han overhove
det kunne, som om han håbede, at det i det mindste ville få ham 
til at virke højere. Men da Emma var blevet ved med at spørge 
ham, om han skulle på toilettet, var han endelig holdt op med 
det.
 Om fem dage fyldte han tretten. Kate vidste, at han næsten 
ikke kunne vente. Det kunne hun for den sags skyld heller ikke.
	 “Tak.	Det	skal	jeg	huske.”
 Han nikkede tilfreds. “Hvad skrev du til dr. Pym? Jeg så, at 
du	lagde	brevet	i	træet.”
 Det var sådan, de kommunikerede med troldmanden. Når de 
lod et brev falde ned i hulrummet i træet, ville det øjeblikkelig 
nå frem til dr. Pym. Det havde de i hvert fald fået at vide. Efter
som de ikke havde hørt fra troldmanden siden deres ankomst til 
Baltimore, spekulerede Kate somme tider på, om alle de breve, 
hun havde skrevet, stadig lå ulæste inde i træet.
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 Kate trak på skuldrene. “Jeg spurgte bare, hvor længe vi skal 
være	her.”
	 “Der	er	næsten	allerede	gået	otte	måneder.”
	 “Det	ved	jeg	godt.”
	 “Syv	måneder	og	treogtyve	dage	for	at	være	helt	nøjagtig.”
 Syv måneder og treogtyve dage, tænkte Kate. Hun genkaldte 
sig, hvordan hun var vågnet om morgenen første juledag, lige 
efter at de var vendt tilbage til nutiden, blot for at konstatere, 
at dr. Pym og Gabriel var taget af sted i løbet af natten. Der var 
ikke længere sikkert i Cambridge Falls, og de skulle alle tre sen
des tilbage til Baltimore.
 Det var ikke kommet fuldstændig bag på Kate. Da hun af
tenen forinden havde været alene på heksens skib, havde hun 
erfaret, at deres eventyr langtfra var overstået. Hun havde prøvet 
at sætte Michael og Emma ind i situationen. I husets bibliotek 
havde hun mindet dem om, at den smaragdgrønne bog, Tidens 
atlas, der satte dem i stand til at rejse i tiden, kun var én ud af de 
tre sagnomspundne bøger, der blev kaldt Bøgerne fra Begyndelsen.
	 “Der	er	åbenbart	en	eller	anden	profeti.	Ifølge	den	finder	tre	
børn bøgerne, så de bliver samlet. Tilsyneladende tror alle, at vi 
er	de	tre	børn.	Derfor	leder	de	efter	os.”
	 “Hvem?”	spurgte	Emma.	Hun	var	stadig	oprørt	over,	at	hen
des ven Gabriel var taget af sted uden at sige farvel. “Den ånds
svage heks er død! Hendes åndssvage skib røg ud over vandfal
det!”
 Det var på det tidspunkt, Kate fortalte dem, at grevinden var 
sluppet væk fra skibet i sidste øjeblik. At hun havde ventet i 
femten år med at angribe Kate, da de vendte tilbage til nutiden. 
Og at Kate til sidst havde brugt Tidens atlas til at tage grevinden 
med tilbage til oldtiden og efterlade hende der.
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	 “Så	havde	jeg	ret,”	sagde	Emma.	“Hun	er	død.	Eller	i	hvert	
fald	så	godt	som.”
	 “Ja.	Men	det	er	heller	ikke	hende,	vi	skal	være	nervøse	for.”
 Og Kate var fortsat med at fortælle dem om grevindens her
sker, Magus. Hun beskrev lyden af violinen, der havde varslet 
hans ankomst, og fortalte, hvordan han havde overtaget grev
indens krop, og at selv dr. Pym havde været lamslået over hans 
styrke. Hun forklarede dem, at Magus var afhængig af dem, for 
kun	med	deres	hjælp	kunne	han	finde	bøgerne.
 Sneen var begyndt at dale uden for bibliotekets vinduer, og 
verden udenfor blev hvid og stille. Kate havde været nødt til at 
tvinge sig selv til at fortsætte.
 “Der er en ting til, I skal vide. I de sidste ti år, hvor vi er ta
get fra børnehjem til børnehjem, har Magus holdt mor og far 
fanget. Det er op til os at befri dem. Men det kan vi kun, hvis vi 
finder	bøgerne.”
 Dagen efter havde børnene pakket deres få ejendele, Kate 
havde lagt atlasset i sin taske, og de var vendt tilbage til Balti
more.
 Som Kate stod her på bakkeskråningen og mærkede den tun
ge, varme sensommerluft kærtegne sin hud, faldt hendes tan
ker på atlasset. Da deres eventyr i Cambridge Falls havde været 
ved at nå sin afslutning, havde hun lært sig selv at beherske dets 
magi med sin viljes kraft. Hun vidste, at hun kunne få bogen til 
at sende hende selv, Michael og Emma gennem tid og rum.
 Hvis dr. Pym ikke kommer, kan jeg stadig redde dem, sagde 
hun til sig selv.
 “Hov, det havde jeg næsten glemt. Har du hørt, hvad der er 
sket	på	St.	Anselms?”
	 Kates	hoved	svirpede	rundt.	“Hvad?”



 “Jeg hørte nogle af de andre børn snakke. En eller anden ban
de	eller	sådan	noget	brød	ind	i	går.	De	siger,	at	hr.	Swattley …	
Kan du huske ham? De siger, at han er blevet slået ihjel. Hey, 
hvad	er	der	i	vejen?”
 Kate var begyndte at skælve. St. Anselms var det børnehjem, 
de havde boet på, før de kom til Baltimore. Det var det børne
hjem, hun havde drømt om.
	 “Michael …”	Hun	prøvede	at	holde	sin	stemme	i	ro.	“Jeg	kan	
godt	regne	med	dig,	ikke …?”
	 “Hvad	mener	du?”
 “Kan jeg regne med, at du vil tage dig af Emma, hvis jeg ikke 
er her? At du vil være tålmodig med hende? At du vil tage ansva
ret?”
	 “Kate …”
	 “Bare	lov	mig	det.	Vil	du	ikke	nok?”
	 Der	var	en	lang	pause,	men	så	svarede	han:	“Selvfølgelig.”
 Så åbnede hun munden for at fortælle ham om sin drøm, om 
alle sine drømme og ikke bare den, hun havde haft hver nat i lø
bet af den sidste uge, men hun holdt inde, da hun så, at Michael 
kiggede lige forbi hende, op over træernes kroner og op mod 
himlen. Hun fulgte hans blik.
 Der var stort set ikke faldet nogen regn hele sommeren. Den 
ene skyfri dag var fulgt i hælene på den anden. Men nu havde 
store, tunge, mørke skyer samlet sig i horisonten. De bevægede 
sig; de rullede frem mod børnene og voksede sig større og mør
kere for hvert sekund. Kate syntes, det virkede, som om et stort, 
mørkt gardin blev trukket hen over himlen.
	 “Vi	er	nødt	til	at	få	fat	i	Emma,”	sagde	hun.
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K A P I T E L  T O
Stormen

Michael og Kate kom løbende ud mellem træerne og ind på bør
nehjemmets asfalterede legeplads. Til venstre for dem fortsatte 
Miss Crumleys fest ufortrødent under den gule teltdug og en 
skyfri himmel. Til højre for børnene bevægede de mørke skyer 
sig hurtigt tættere på. 
 Michael stoppede op.
	 “Hvad	laver	du?”	spurgte	Kate.	“Vi	er	nødt	til …”
 “Emma! Hun er låst inde på frøken Crumleys kontor, fordi 
hun	stjal	isen.	Vi	skal	have	fat	i	nøglerne!”
 Kate stirrede på ham, og hendes hjerne arbejdede på højtryk. 
Deres fjender havde fundet dem. Det var hun ikke i tvivl om. 
Kun	atlasset	kunne	redde	dem	nu.	Men	det	lå	gemt …
	 “Kan	du	få	fat	i	dem?	Så	kan	jeg	finde	atlasset	imens.”
 Michael stivnede på stedet. Al den selvsikkerhed, han tidli
gere havde udvist, var forsvundet som dug for solen.
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	 “Michael!”
	 “Jja,”	stammede	han.	“Jeg	kan	godt	få	fat	i	dem.”
	 “Mød	mig	ved	kontoret.	Skynd	dig!”
 Kate drejede om på hælen og satte i løb hen mod børnehjem
met.
 Da hun brasede ind ad døren, så hun børnene stå klumpet 
sammen ved vinduerne og stirre med åben mund og polypper 
på skyerne, der rullede frem over himlen hen mod dem. Kate 
spildte ikke tiden på at fortælle dem, at de skulle trække sig væk 
fra vinduerne. Når først hun og hendes bror og søster var væk, 
ville de andre børn være i sikkerhed. Kate spurtede hen til kæl
dertrappen, som hun løb ned ad tre trin ad gangen. Da de var 
vendt tilbage til Edgar Allan Poeanstalten for håbløst uforbeder
lige børn, havde Kate som det første pakket atlasset ind i et par 
kraftige plasticposer og sneget sig ned i kælderen, mens Michael 
og Emma holdt udkig. Hun havde brugt en ske fra spisesalen til 
at løsne tre mursten i muren bag fyret og havde derefter skjult 
atlasset inde i hulrummet.
 Kælderen var tom, og Kate fandt hurtigt den bøjede ske, hun 
havde gemt under fyret, og begyndte at løsne murstenene.
 Fra tid til anden havde Kate sneget sig ned i kælderen om 
natten	for	at	sikre	sig,	at	atlasset	stadig	var	der.	Det	var	flere	må
neder siden nu, for sandt at sige kunne hun mærke, om atlasset 
var i nærheden, uanset hvor hun befandt sig. Hun var forbundet 
med bogen; den var en del af hende nu. Hun skælvede af spæn
ding, da hun lagde den sidste mursten ned på gulvet og trak den 
tunge, plastindhyllede pakke ud.

Der var omkring fyrre mænd og kvinder samlet i teltet, og so
lens stråler gennem den gule teltdug gav dem alle en udpræget 
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malariaagtig teint. Mændene var alle sammen iført blå blazere 
med guldknapper og havde identiske, røde skildpadder syet fast 
på deres brystlommer. Kvinderne syntes at foretrække lange, 
uformelige sommerkjoler og bredskyggede hatte i hver sin varia
tion af et blomsterinferno. Et bord var anrettet med tallerkener 
fyldt med blævrende, gule kager og skåle med smeltet is. Et andet 
bord bød på kander med iste og lemonade. Ovre i hjørnet stod 
en strygerkvartet i gennemsvedte smokinger og spillede sløvt.
	 Michael	fik	straks	øje	på	frøken	Crumley	i	menneskemæng
den. Børnehjemmets forstander var iklædt en æggeblommefar
vet kjole og stod og snakkede med en kvinde, som havde den 
længste og tyndeste hals, Michael nogensinde havde set – det 
så ud, som om hendes hoved svajede oven på en nudel – og en 
lille, dejagtigt udseende mand. Han havde dejagtige hænder, 
dejagtige kinder, og selv hudfolderne i hans nakke lignede små, 
hvide hævelser, som om han bare lige skulle have en halv time 
til i ovnen, før han var bagt færdig og klar til at blive serveret. 
Manden talte højlydt, mens han fægtede med sin gaffel, og ud 
fra måden, hvorpå frøken Crumley lyttede benovet til hvert et 
ord, han sagde, konkluderede Michael, at det var formanden for 
det lokalhistoriske selskab, hr. Hartwell Weeks, i egen dejagtige 
person.
	 “Genopførelser,”	proklamerede	han	og	svingede	med	gaflen.	
“Genopførelser,	min	kære	frøken	Crummy …”
	 “Crumley,”	rettede	forstanderen	ham.
	 “…	det	er	sådan,	man	får	pøblen	til	at	interessere	sig	for	hi
storie. Hvis du vil være en del af busturen, har du brug for en 
førsteklasses	genopførelse.”
	 “Ja,	så	absolut,”	kurrede	kvinden	med	nudelhalsen,	mens	
hendes hoved svajede hid og did.
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	 “En	genhvad	for	noget?”	Frøken	Crumley	lænede	sig	frem	
mod	hr.	Weeks.	“Jeg	er	ikke	helt	med.”
 Michael bevægede sig op bag den højlydte gruppe, mens han 
nervøst pillede ved remmen på sin taske. Hvordan skulle han 
kunne få fat i nøglerne til kontoret? Skulle han sige, at der var 
udbrudt	brand?	En	oversvømmelse?	Han	måtte	finde	på	noget	i	
en fart.
 “Genopførelser! Find en historisk begivenhed, og genopfør 
den.	Gør	et	show	ud	af	det.	Tag	nu	det	sted,	De	har	her.”	Han	
svirpede sin gaffel i retning af børnehjemmet og sendte uforva
rende et lille stykke kage på en kort lufttur, indtil det endte sin 
himmelflugt	på	hatten	af	en	kvinde	i	nærheden.	“Hvad	er	det,	
der	gør	bygningen	historisk	signifikant?	Hmm?	Hvor	er	spæn
dingen?”
	 “Joh,	den	blev	bygget	i	1845 …”
	 “Kedeligt!	Jeg	er	allerede	faldet	i	søvn!”
	 “Den	fungerede	som	våbenarsenal	under	borgerkrigen …”
 “Bedre, bedre! Bliv endelig ved, frøken Crummy! Det er lige 
præcis	det,	der	skal	til.”
	 “…	og	den	kom	under	angreb	af	sydstatshæren!”
	 “Ha!	Jackpot!”
	 “Så	sandelig!”	Et	overskæg	af	sved	begyndte	at	pible	frem	på	
frøken Crumleys overlæbe og fortalte Michael, at hun var ved 
at blive lun på ideen. “Og tænk engang, at de bæster affyrede 
kanonkugler mod det nordlige tårn. Det er der, mit kontor lig
ger. Prøv at forestille dig, hvad der ville være sket, hvis jeg havde 
været	der.”
 Hun uddybede ikke, hvordan det overhovedet skulle have 
kunnet lade sig gøre.
 Michael kunne mærke en kold brise i nakken. Stormen 
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nærmede sig. Kate havde nok allerede fået fat i atlasset. Tiden 
var	ved	at	løbe	ud …
	 “Perfekt!”	Hr.	Hartwell	Weeks	satte	sig	på	hug	og	holdt	sine	
dejagtige hænder frem foran sig. “Jeg kan se det for mig. Slaget 
om børnehjemmet. De hjerteløse, rebelske tropper. Brølene fra 
kanonerne. Bum! Bum! Døde forældreløse børn ligger spredt 
over det hele som konfetti. Du sætter det i værk, frøken Crum
my …”
	 “Crumley.	Og	det	var	ikke	et	børnehjem	dengang …”
 “Lad nu ikke ligegyldige detaljer komme på tværs af et godt 
show! Hvis du sætter det i værk, skal vi nok inkludere bygnin
gen i busturen. Jeg ligger inde med sydstatsuniformer, og jeg 
kan skaffe kanoner til en billig penge. Du behøver kun at bi
drage	med	de	døde	forældreløse.”
	 “Ja,	så	sandelig,”	klukkede	nudelhalsen	bekræftende.
 “Det behøver naturligvis ikke at være ægte døde forældre
løse.	Vi	er	jo	ikke	barbarer!”
	 “Frøken	Crumley,”	sagde	Michael.
 Forstanderen hørte ham ikke. Hun var fortabt i drømme om 
det iscenesatte blodbad og de mange busser fyldt med penge, 
der snart ville holde i kø ved hendes hoveddør.
	 “Hr.	Weeks,”	sagde	hun	og	gned	sig	grådigt	i	hænderne,	
“ lyder ti dollars pr. besøgende ikke lige lovlig billigt? Ville tolv 
dollars	ikke	være	mere	rimeligt …”
	 “Tolv?	Ha!”	Den	dejagtige	mand	prikkede	hende	i	maven	
med sin gaffel og fremtvang et fnis fra forstanderen. “Du er da 
vist	en	sulten	én,	hvad?	Jo,	hvorfor	ikke …”
 “Frøken Crumley!”
 Alle samtaler stoppede øjeblikkelig, og der sænkede sig en 
larmende stilhed i teltet. Michael så frøken Crumley stivne. 
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Kvinden med nudelhalsen kiggede ned på ham, og hendes hals 
lignede	et	omvendt	U.
	 “Crummy,”	sagde	hr.	Hartwell	Weeks	drævende,	“jeg	tror,	at	
du	netop	har	fundet	en	frivillig	død	forældreløs.”
 Miss Crumley vendte sig langsomt om. Hun smilede stadig
væk, men hendes øjne afslørede raseriet, der skyllede igennem 
hende.	“Ja,	min	ven,”	sagde	hun	med	halvkvalt	stemme.
	 “Jeg	skal	bruge	nøglerne	til	dit	kontor,”	sagde	Michael	og	ret
tede	nervøst	på	sine	briller.	“Der	er …	ved	at	ske	noget	virkelig	
slemt.”
	 Efter	alle	sine	overvejelser	var	det	det	bedste,	han	kunne	fin
de på.
	 “Hørte	I	det?”	brølede	hr.	Weeks	til	resten	af	gæsterne.	“No
get virkelig slemt. Og hvad kunne det så være, knægt? Tror du, 
rebellerne gør klar til endnu et angreb? Det ville jeg saftpeter
vælteme ønske, de gjorde! Så skulle jeg lære det rebelske pak 
et	og	andet.	Ha!	Sådan	her!”	Han	gjorde	udfald	med	sin	gaffel	
mod en oldgammel mand, som støttede sig til to stokke, mens 
han	råbte:	“Skrub	tilbage	til	Dixie!”	da	den	gamle	mand	prø
vede at humpe væk.
 Frøken Crumley bøjede sig ind over Michael og talte så lav
mælt, at det kun var ham, der kunne høre det.
 “Nu hører du godt efter, din lille pestilens. Nu vender du om 
og	går	indenfor	igen,	og	det	lige	med	det	vons.	Er	du	med?”
	 “Nej,	du	forstår	ikke …”
	 “Med	det	vons,	sagde	jeg!”	Frøken	Crumley	hvæsede,	så	Mi
chael nærmest blev badet i spyt. “Medmindre du vil have samme 
behandling	som	din	møgunge	af	en	lillesøster …”
 Pludselig blæste en damehat af og rullede hen over græsplæ
nen. Så begyndte en sirlig stak servietter at blæse væk fra bordet; 
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først en efter en, så to og tre ad gangen, og til sidst lettede hele 
stakken	og	begyndte	at	flakse	omkring	som	en	flok	fugle,	der	let
tede.
	 “Bevar	mig	vel,	Crummy,”	sagde	hr.	Hartwell	Weeks	og	pe
gede	op	i	luften	med	sin	dejagtige	finger,	“det	er	ligegodt	nogle	
ubehageligt	udseende	skyer.”
 Alle festens deltagere vendte sig og kiggede op mod tide
vandsbølgen af mørke skyer, der dækkede for solen. Fra det ene 
øjeblik til det andet var dagen blevet forvandlet til nat.
	 Der	lød	et	flerstemmigt	gisp,	og	hjertet	sank	i	livet	på	Mi
chael, da han så skyerne trække sammen og vokse sig større og 
større som en stor, mørk bølge.
 Så ramte den skarpe lugt af ozon hans næse, og han så en mur 
af regn bevæge sig hen over legepladsen, mens den opslugte alt 
på sin vej. Sydstatshærens betvinger, hr. Hartwell Weeks, råb
te:	“Løb	for	livet!”	hvorefter	festen	eksploderede	i	panisk	kaos.	
Regnen hamrede mod teltdugen. Michael blev væltet omkuld, 
og mens han kæmpede for at komme på benene igen, hørte han 
forstanderen hyle desperat: “Det er bare en byge! Det holder 
snart	op	igen!	Jeg	har	isbomber!”	Gæsterne	overhørte	hende.	
De havde alt for travlt med at løbe i sikkerhed hen over den nu 
sumpede græsplæne, der allerede var oversået med utallige ned
trådte hatte.
 Michael var kun lige akkurat kommet på benene igen, da han 
blev taget i armen og drejet brutalt rundt.
	 “Det	er	alt	sammen	din	skyld!”	Frøken	Crumleys	hår	lignede	
en druknet fuglerede. Hendes kinder var strimede af grøn ma
scara.	Gæsterne	var	væk.	Selv	musikerne	havde	taget	flugten	med	
instrumenterne klemt tæt ind til kroppen. “Jeg ved ikke, hvordan 
du	har	gjort	det,	men	jeg	ved,	at	det	alt	sammen	er	din	skyld!”
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 Michael indså, at kvinden foran ham for en gangs skyld havde 
fuldstændig ret. Men før nogen af dem kunne nå at sige mere, 
blæste en kastevind ind over græsplænen og rev teltet, der al
lerede havde løsnet sig af pløkkerne, med sig op i luften som et 
kolossalt, gult sejl. I panik slap frøken Crumley sit tag i Michael 
og greb fat i en af de løse teltsnore. Hun blev løftet op i luften 
og trukket efter teltet. Et par gange ramte hun jorden med et 
ordentlig bump, indtil hun omsider slap snoren og landede på 
jorden med hovedet ned i en mudderpøl.
 Michael løb straks over til hende.
	 “Hjælp	mig	op,”	kommanderede	kvinden.	Hun	var	dækket	
af	mudder,	havde	mistet	begge	sine	sko	og	fået	flænget	sin	kjole.	
“Hjælp	mig	op,	din	lømmel.”
	 “Jeg	er	meget	ked	af	det	her,”	sagde	Michael.	“Det	er	jeg	vir
kelig.”	Han	stak	sin	hånd	i	hendes	lomme	og	tog	hendes	nøgle
bundt.
	 Frøken	Crumley	råbte:	“Tyv!”	så	han	kunne	høre	det	hele	
vejen op til huset.
 Indenfor i børnehjemmet herskede der vild forvirring. Over
alt løb børn rundt i mørket og hvinede af i fryd over det vold
somme vejr.
	 “Michael!”	Kate	dukkede	op	midt	i	børneflokken,	stakåndet	
og med et ængsteligt udtryk i ansigtet. Hun knugede atlasset tæt 
ind til sig, ligeglad med, hvem der måtte se det.
	 “Fik	du	fat	i …”
	 “Ja.”
 I samme øjeblik Michael holdt nøglebundtet frem, hørte de 
det første hyl. Det kom udefra og lød til stadig at være på lang 
afstand,	men	det	skar	sig	gennem	både	regn	og	vind	og	fik	hvert	
eneste barn i gangen til at stoppe op. Michael kiggede på sin 
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søster; de vidste begge, hvem der havde lavet den lyd: en morum 
cadi – en rædselsvækker – et af de stinkende, halvdøde uhyrer, 
de havde bekæmpet i Cambridge Falls. Og nu da hylet skar sig 
igennem børnehjemmet, blev Michael grebet af den velkendte, 
kvælende panikfølelse.
 Det sker rent faktisk, tænkte han. De har fundet os.
 Hylet tonede ud. Børnene i gangen blev vakt til live igen, men 
frygten havde fået tag i dem, og de klyngede sig til hinanden og 
græd. Kate snuppede nøglerne ud af hånden på Michael og satte 
i løb ned ad gangen, mens hun råbte, at han skulle følge efter 
hende.
 Frøken Crumleys kontor lå i det nordlige tårn for enden af en 
stejl, proptrækkerformet trappe. Michael og Kate skyndte sig op 
ad trappen i mørket. Inden længe kunne de høre Emma højere 
oppe. Hun hamrede på kontorets dør og råbte: “Luk mig ud! 
Luk	mig	ud!	Hjælp!”
	 “Emma!”	råbte	Kate.	“Det	er	os!	Vi	er	her!”
 Hun følte sig frem til nøglehullet, og et øjeblik efter havde hun 
Emma, familiens yngste medlem, deres lillesøster, i sine arme.
	 “Er	du	okay?”	spurgte	Kate	hende.	“Er	du	kommet	noget	
til?”
	 “Jeg	har	det	fint!	Men	hørte	I	det	hyl?”
	 “Jeg	ved	det	godt.”	Kate	trådte	ind	på	kontoret	og	gav	Mi
chael tegn til at følge med. Så lukkede hun døren efter dem.
	 Frøken	Crumleys	kontor	var	et	lille,	rundt	værelse	med	fire	
vinduer. Der var et skrivebord, to stole, et arkivskab i stål, og op 
mod væggen stod der et ramponeret klædeskab af træ.
	 “Kate!”
 Emma stod og kiggede ud ad et af vinduerne. Michael og 
Kate skyndte sig over til hende, lige da et lyn flængede den 
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mørke himmel. Langt nede under dem var tre skikkelser kom
met ud af skoven og bevægede sig nu hen over den asfalterede 
gårdsplads med kurs mod børnehjemmet. Børnene genkendte 
rædselsvækkernes stødvise gangart. De tre væsener havde alle 
sammen trukket deres sværd.
 Kate satte dem hurtigt ind i sin plan. Hun ville bruge atlasset 
til at fragte dem alle tre til Cambridge Falls. Hvis de forsvandt, 
ville de andre børn og børnehjemmet være i sikkerhed.
	 “Hurtigt,”	sagde	Kate.	“Tag …”
 I det samme splintredes vinduet, og en halvrådden, grågrøn 
hånd rakte ind i kontoret og lukkede sig om Kates arm. Emma 
skreg og tog fat om Kates anden arm – den, der holdt om atlas
set. Gennem det smadrede vindue kunne Michael se rædsels
vækkerens sorte skikkelse, der klyngede sig til tårnets mur.
	 “Michael!”	råbte	Emma.	“Hjælp	mig!”
 Michael sprang frem, tog fat om livet på Kate og begyndte at 
hale hende væk fra vinduet. Kastevindene blæste regn ind i kon
toret. I et øjeblik troede Michael, at de havde fået overtaget, men 
da han kiggede op, så han, at væsenet stadig havde fat om Kates 
arm og nu rent faktisk var ved at kravle ind ad vinduet. 
	 “Lad	være!”	råbte	Kate.	“I	hiver	den	indenfor.	Slip	mig!”
	 “Hvad?”	Michael	stod	stadig	klos	op	ad	hende.	“Nej!	Du …”
	 “Slip	mig!	Jeg	ved,	hvad	jeg	gør!	Slip	så!	Slip!”
 Hendes stemme var så bydende, at både Michael og Emma 
slap hende. Rædselsvækkeren havde nu fået halvdelen af sin 
krop	ind	i	tårnværelset,	og	dens	fingre	borede	sig	ind	i	Kates	
underarm. Et dyb, hvæsende lyd gurglede fra dens hals. Michael 
så	sin	søster	stikke	fingrene	ind	mellem	atlassets	sider,	og	det	gik	
op for ham, hvad hun havde tænkt sig at gøre.
 Kate kiggede på Michael, og deres blikke mødtes.



	 “Husk	det	nu,”	sagde	hun,	“hvad	end	der	sker,	så	pas	på	
Emma.”
	 “Jamen …”
	 “Husk	dit	løfte!”
 Og så forsvandt både hun og væsenet.
	 “Kate!”	skreg	Emma.	“Hvor	blev	hun	af?”
	 “Hun …	hun	tog	den	med	til	fortiden,”	gispede	Michael.	
“Lige som hun gjorde med grevinden. Hun tog den med tilbage i 
tiden	for	at	slippe	af	med	den.”
 Hans hjerte hamrede i brystet, og han var nødt til at støtte sig 
til skrivebordet for at holde sig oprejst.
	 “Hvorfor	er	hun	så	ikke	kommet	tilbage?”	Emmas	ansigt	var	
vådt. Om det var af regn eller tårer eller begge dele, kunne Mi
chael ikke se. “Hun burde være kommet tilbage med det sam
me.”
 Emma havde ret. Hvis atlasset havde virket efter hensigten, 
og Kate havde efterladt rædselsvækkeren i fortiden, burde hun 
være kommet tilbage på nøjagtig samme tidspunkt, som hun tog 
af sted. Hvor blev hun af?
 Hylet fra en rædselsvækker gav genklang op gennem tårnet, 
og de kunne høre støvletramp på trappen, der kom tættere og 
tættere på og blev højere og højere. Børnene bakkede væk fra 
døren.
 Michael hørte Emma råbe hans navn.
 Hvad skulle han stille op? Hvad kunne han stille op?
	 Døren	fløj	op	og	afslørede	den	mørke,	lurvede	skikkelse	af	
en rædselsvækker, og i samme øjeblik greb et par hænder fat i 
børnene bagfra.


