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Kapitel 1 ~ Fem blink i mørket

Med et knoglerystende brøl fra de kæmpestore moto-
rer, gik en Boeing 737 fra at være en elegant flyvende 
maskine på aftenhimlen til at være mange tusinde 

kilo metal, der rullede hen over den sommervarme landings-
bane ved Keflavik lufthavn lidt uden for Reykjavik.

Inde i flyet kæmpede Lisbeth og Jean-Pierre om at få ansigtet 
helt hen til den lille rude ved deres plads og se den nye verden, 
der gemte sig uden for flyet. De var begge meget spændte på de 
næste dage. De skulle blandt andet besøge Gumpys onkel, Nor-
bertus. Hans fulde navn var Granunchel Norbertus.

De kiggede også ud af vinduet af en anden grund. Gumpy hav-
de en lommelygte med og sendte lige nu en række hurtige blink 
mod den side af flyet, som han vidste de to andre sad i. Det var 
signalet om, at han var nået fint frem og ventede på dem uden-
for. Jean-Pierre blinkede tilbage.

Gumpy befandt sig nogle få hundrede meter væk. Han var selv 
fløjet til Island, og havde ganske enkelt fulgt efter flyet, da det 
var lettet fra engelsk jord med kurs nordpå. Han havde haft pro-
viant med til turen, og det var gået uden problemer. Der var 
dunkelt omkring ham, og han frygtede ikke, at nogen skulle op-
dage ham.

Lisbeth og Jean-Pierre fulgtes med Lisbeths far, der var på Is-
land for at rådgive et firma, som var i gang med et stort projekt 
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på øen. Det var noget med at bore nogle huller i en klippe, og 
så føre kæmpe rør ned i jorden. Herudaf ville islændingene få 
gratis varme og strøm.

Lisbeth havde ikke styr på alle detaljerne, selvom hendes far 
havde fortalt om projektet flere gange. Han var ingeniør, og hun 
syntes ofte, at han blev alt for teknisk, når han fortalte om sit ar-
bejde, og så glemte hendes hjerne at lytte ordentligt efter. Hun 
syntes generelt, der var for mange voksne, som fuldstændigt 
havde glemt, hvordan hjernen virkede, når man var barn.

Gumpy lagde sig ned og gnaskede på en gulerod. Jean-Pierre 
havde lavet en smart anordning, der kunne hægtes fast i Gum-
pys seletøj. Det havde tilhørt Jean-Pierres hund, men den levede 
ikke mere, og seletøjet passede Gumpy perfekt. Det holdt hans 
diamanthjerte tæt ind mod kroppen, og han kunne hægte ting 
fast i det, når han skulle flyve. Der var også en holder til en mo-
biltelefon i seletøjet. Det var godt tænkt af Jean-Pierre.

Efter at have spist guleroden lettede han og fløj hastigt til næ-
ste aftalte sted. Lige uden for ankomsthallen var der lavet en 
kunstig sø med en lille kunstig ø af stenblokke midt i den. På 
øen var der en skulptur med form som et stort, blankt æg, hvor 
der stak et bøjet søm ud af. Herfra kunne han holde øje med alle 
der kom ud fra lufthavnen. 

Der gik en halv time, hvor Gumpy ventede, og han brugte ti-
den på at kigge på lufthavnen. Det var en flot og meget moderne 
bygning. Gumpy var imponeret over, hvordan den både kunne 
være så topmoderne, og samtidigt passe ind i det smukke land-
skab omkring den. Han kunne især godt lide det røde tag. Sådan 
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et havde han ikke set før. Gumpy havde aldrig været ret langt 
væk fra kirken ved Manchester, hvor han havde boet med mor 
og far, og nu sugede han til sig af alle de nye indtryk.

Han kunne se et tårn i det fjerne. Som en kunstig regnbue i stål 
og farvet glas strakte det sig op mod himlen. De mange farver 
i glasset spillede i lyset fra fire projektører og sendte konstant 
lysglimt ud i verden. Et enkelt rødt glimt ramte hans øje. Han 
huskede kort, hvordan det havde set ud, da hans diamanthjerte 
var blevet revet ud af kroppen på ham under en grusom storm. 
Da havde han også set røde glimt i luften.

Gumpy blev trist et øjeblik ved tanken. Den nat havde betydet, 
at han ikke kunne bo hos mor og far mere. Til gengæld ville han 
aldrig have fået de to bedste venner i verden, hvis ikke det var 
sket, og han ville sikkert ikke være kommet til Island. Det var 
dejligt at opleve den forrevne ø midt mellem Europa og Ame-
rika. Som et lille punktum midt mellem den gamle og den nye 
verden. 

Med ét fik han øje på de tre andre, da de kom gående ud af 
lufthavnsbygningen. De satte sig ind i en taxa og kørte mod Rey-
kjavik. Lige inden taxaen begyndte at køre, så Gumpy et vindue 
blive åbnet, og en række hurtige blink fra en lommelygte kunne 
tydeligt ses langt væk. Han sendte straks fem blink retur.

Gumpy kom hurtigt på vingerne, og fulgte efter taxaen højt 
oppe på den mørke himmel. Han var usynlig nede fra jorden. 

Turen ind mod byen tog omkring tyve minutter. Gumpy så ta-
xaen holde ind ved en mindre bygning i den sydlige udkant af 
Reykjavik. Lisbeths far havde fortalt, at de ikke kunne bo inde 
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i byen, da der var en international miljøkonference på Island, 
mens de var der. Alle verdens topledere var samlet for at disku-
tere miljøpolitik for hele jorden, og de havde booket næsten alle 
hotelværelser i byen. 

I stedet skulle det lille trekløver bo på en privat pension, hvor 
Hildur Beinbruchsdottir tog varmt imod dem, da de ankom. Hun 
tog selvfølgelig ikke imod Gumpy, men han lå oppe på taget af 
hendes hus og lyttede med, da hun slog sine stærke arme ud til 
et velkomstknus, og med en lattermild stemme sagde: Velkom-
men til Island og velkommen til mit hjem. Mens I er her, er det 
også jeres hjem.

Klokken var næsten elleve om aftenen, da Lisbeth og Jean-
Pierre ankom til det værelse, som de skulle dele i de næste fire 
dage. Lisbeths far skulle bo på værelset ved siden af.

De havde sagt pænt godnat til Lisbeths far. Begge børn havde 
gabt overdrevent meget mens de sagde godnat, så faren var 
overbevist om, at de ville gå direkte i seng. De lukkede døren 
bag sig … 

… og styrtede direkte hen og åbnede vinduet. Gumpy kom fly-
vende ind og landede på den store dobbeltseng. Han havde al-
drig været på et pensionat før, og han var meget spændt på at se 
det. Han nåede ikke at se ret meget, førend Lisbeth havde kastet 
sig om halsen på ham. Hun var rigtig glad for at se ham igen.

~ * ~

Hvor er det godt, du er kommet helt herop uden at komme til 



11 | Gumpy – d.i.g.

skade, sagde Lisbeth til Gumpy. Jeg har været så nervøs. Var det 
svært at flyve så langt? Var der nogen problemer?

Ja, fortæl, kom det fra Jean-Pierre. Hvordan var det at flyve så 
langt? Kan dine vinger holde til at bære dig så mange kilometer, 
uden der er fare for, at du pludselig ikke kan mere? Og var det 
svært at finde vejen? Fortæl, fortæl …

Gumpy blev helt genert ved så megen opmærksomhed. Han 
rystede på hovedet. Det havde ikke været noget større problem, 
og han var ikke engang blevet træt af turen. Desuden havde han 
fulgtes med en albatros en stor del af vejen, og den havde kendt 
vejen. 

Der havde også været noget underholdning på turen. To måger 
var blevet så forskrækkede over at se Gumpy og albatrossen, at 
de var fløjet direkte ind i hinanden med et skrigende ”Sqwauk”. 
Halefjer og mågeklatter havde fløjet rundt i luften, inden de to 
fortumlede måger var forsvundet igen i modsatte retning. 

Gumpy vidste ikke selv, hvor langt han kunne flyve, før han 
var nødt til at tage et hvil. Det måtte undersøges en dag. Men 
ikke nu. Nu havde de helt andre planer. 

Jeg har det fint efter turen, sagde han sandfærdigt. Jeg er bare 
ivrig efter at komme af sted. Siden vi ankom til øen, har jeg kun-
net mærke mange gargoiler. Rigtigt mange gargoiler. Og de er 
i den retning. Han pegede ud af vinduet mod nordøst. Derinde 
midt på øen er de. Og min onkel er sammen med dem. 

Hvordan kan du mærke dem, spurgte Jean-Pierre? Han ejede 
næsten alt elektronisk måleudstyr, der eksisterede, men Gum-
pys hjerte kunne noget, som hans udstyr ikke kunne. 
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Det er lidt svært at forklare, sagde Gumpy. Jeg kan bare mær-
ke, når andre gargoiler er i nærheden. Og i hvilken retning de 
er. Det er lidt som at kunne se med lukkede øjne. Han havde set 
blinde mennesker gå rundt mange gange. De kunne ikke se med 
deres øjne, men lod til at være meget gode til at fornemme, når 
andre var i nærheden af dem, og hvor de var. 

Kan du tale med dem? Jean-Pierre prøvede hårdt at forstå, 
hvordan det måtte være at have så fantastisk et diamanthjerte. 
Kan du tale med Granunchel Norbertus lige nu?

Gumpy lukkede øjnene et øjeblik og kaldte på sin onkel med 
hjertet. Der kom ingen svar. Ikke endnu, sagde han. Han må 
være for langt væk. Vi kan altid mærke, i hvilken retning andre 
er, men vi kan først tale sammen, når vi er tæt på hinanden. 

Kan alle andre gargoiler også høre, hvad I taler om? 
Nej, svarede Gumpy. Vi bestemmer selv hvor mange, der skal 

høre os. Vi kan enten tale med én, flere eller alle i nærheden. 
Lisbeth stirrede med store øjne på ham. Hvordan gør du det?
Den bedste måde at forklare det på er, at det er lidt ligesom 

at snakke med munden. Man kan hviske, så kun én person kan 
høre det. Så kan man tale normalt, så dem lige i nærheden kan 
høre det. Og endeligt kan man råbe det ud højt, så alle, der har 
lyst at lytte, kan høre dig. 

Cool, sagde Jean-Pierre og Lisbeth i kor. De ville også have et 
diamanthjerte.
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Kapitel 2 ~ Klippen lever

En firhjulstrækker stoppede midt i et vildt og forvredent 
landskab. I det fjerne kunne man høre den uendelige lyd 
af et vandfald, men det var ikke muligt at se nogen detal-

jer i det falmende lys. På denne tid af året, blev der aldrig helt 
mørkt, men i tusmørket virkede alt gråt.

Der var ingen af børnene der vidste, hvor de var, eller hvor de 
skulle hen. Gumpy havde dirigeret dem til dette sted ved at hvi-
ske til børnene, som så havde fortalt chaufføren, hvilken retning 
de skulle i. 

Chaufføren havde ikke stillet nogen spørgsmål. Han vidste bare, 
at han var blevet bestilt af nogen fra den franske ambassade i 
London, som også havde sørget for betalingen af denne service. 
Der var blevet givet klare instrukser om, at chaufføren ikke måtte 
tale med sine passagerer om andet end kørselsretningen. 

Chaufføren gættede på, det var børn af nogle af verdensleder-
ne, og han anså sig selv som værende professionel og overholdt 
reglen om ikke tale med sine kunder. Bare kunden betalte, så 
havde han såmænd ikke behov for at tale med dem. Han sluk-
kede bilen og steg ud for at åbne døren. 

Børnene steg ud, og bildøren smækkede bag dem. Chaufføren 
nikkede kort med hovedet, og satte sig så ind i bilen og gav sig 
til at vente på, at de kom retur. Han kunne på ingen måde fore-
stille sig, hvad sådanne små størrelser skulle herude midt i den 
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vilde natur efter midnat. Men han blev ikke betalt gode penge 
for at spekulere over noget sådan. Han lukkede øjnene. Måske 
det tog flere timer, inden de kom igen? Han kunne lige så godt 
få sig lidt søvn imens.

Så snart børnene var kommet rundt om det første klippefrem-
spring og var sikre på, at chaufføren ikke kunne se dem mere, 
skyndte Lisbeth sig at lukke Gumpy ud af rygsækken.

Han rystede kroppen og foldede de små vinger ud. Hans vin-
ger bevægede sig så hurtigt, de blev usynlige for øjet. Som en 
kolibri hang han i luften foran Lisbeth og Jean-Pierre, og med en 
let susen forsvandt han op over klipperne og bort i mørket. 

Lisbeth og Jean-Pierre fulgte efter ham i deres eget tempo. 
Der gik kun et minuts tid, og så var Gumpy tilbage. De hørte 
ham først, da han var helt tæt på.

Jeg tror, jeg har fundet indgangen til hulen. Skynd jer at kom-
me. Gumpy smilede over hele hovedet. Jeg kan ikke se indgan-
gen, men jeg kan mærke andre gargoiler inde bag en stor klip-
pevæg. Det må være den vej, vi skal. Og jeg skal hilse fra min 
onkel. Han glæder sig til at hilse på jer. 

Har du snakket med Norbertus? Lisbeth kiggede på ham med 
spændte øjne.

Han foretrækker at blive kaldt Granunchel, sagde Gumpy. El-
ler Granunchel Norbertus. Men ikke kun Norbertus. Og ja. Han 
er ikke ret langt væk. Han er på vej for at hente os. 

Sejt, sagde Jean-Pierre. Én ting var at have mødt Gumpy og 
hans forældre. Men at skulle møde mange andre gargoiler af 
sten, var svært at forestille sig. 



15 | Gumpy – d.i.g.

De standsede alle tre i mørket og stirrede op ad en stor klippe-
væg, der strakte sig mod nattehimlen foran dem. De kunne ikke 
komme længere, og der var ikke nogen åbninger at se i klippen. 
Den var solid og stærk.

Granunchel Norbertus siger, at vi skal træde lidt tilbage, sagde 
Gumpy pludseligt. Han skal vist til at åbne for en slags låge i 
klippen. De lod fingrene glide hen over den ru sten, men selv en 
sprække stor nok til en børnefinger var ikke at finde.

Børnene tog et par skridt tilbage. De stirrede på klippen foran sig 
men kunne intet se ud over stenvæg. Jean-Pierre havde en minia-
ture natkikkert i hånden, men den afslørede heller ingen åbninger. 

Med ét skete der noget, som fik dem alle tre til at gispe. Få 
meter væk, lige for øjnene af dem, begyndte klippen at bevæge 
sig. Ikke som en dør, der åbnede. Ikke som en klippeblok, der 
blev skubbet til side, men i stedet som om en stor del af selve 
klippen blev levende. 

Ud af den massive klippeblok opstod der konturer, som snart 
begyndte at tage genkendelige former. Arme og ben tog form. 
Horn og tænder kom til syne. Vinger blev synlige, hvor der et 
øjeblik tidligere ikke havde været vinger. 

Klippen lige foran dem bestod ikke af klippe. Den bestod af en 
hel flok enorme gargoiler, hvis opgave var at udgøre et sikkert 
værn mod omverdenen. Nu var de sprunget til live og bevægede 
sig i et avanceret mønster ud til siderne. De havde været perfekt 
flettet ind i hinanden, men nu blev de igen til enkelte indivi-
der og trak sig væk fra hverandre. Langsomt opstod en åbning i 
klippen i form af et kvadrat på godt fem gange fem meter. 
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Rundt om dette kvadrat hang de gigantiske forsvarsgargoiler 
som statuer i natten. De stirrede intenst ned på de tre små figu-
rer foran dem. De havde aldrig åbnet denne port for andet end 
gargoiler og havde derfor aldrig set mennesker før. De havde 
heller aldrig set en skabning som Gumpy før, og deres nysger-
righed var åbenlys. 

Gumpys hjerte strålede fra sin plads inde bag læderseletøjet 
på hans bryst. 

Børnene og Gumpy stod helt stille et øjeblik og vidste ikke 
hvad de skulle gøre. Så hørte de en stemme i mørket. Som en 
gammel ven var stemmen. Rungende og dyb og rar og betryg-
gende.

Gumpy! Så kom du endeligt. Jeg har været så spændt på at se 
dig. Det har vi alle sammen, siden vi hørte om, du var blevet en 
levende gargoil af kød og blod. Kom og lad mig kigge på dig, min 
dreng. Og ud i natten trådte Granunchel Norbertus. En gammel 
gargoil med et glimt i øjet, der strålede i mørket. Begge børn 
var øjeblikkeligt tiltrukket af ham. Han var som en stor bamse 
af sten, der udstrålede varme og tryghed. 

Granunchel! Gumpy lettede på de små vinger og fløj sin onkel 
i møde. Granunchel Norbertus! Hvor har jeg bare glædet mig til 
at møde dig. Han kunne ikke huske at have mødt sin onkel før, 
men hans forældre havde så mange gange sendt billeder og ord 
gennem diamanthjerterne, og Gumpy kendte allerede følelsen 
af sin onkel rigtig godt. Han faldt ham varmt om halsen.

Faktisk havde Gumpy og Granunchel Norbertus mødt hinan-
den før. Da Gumpy blev født ud af den stærke jord for otteog-
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firs år siden. Lige inden hans forældre havde taget ham med til 
Manchester og kirken, men han havde været alt for ung den-
gang til at kunne huske noget som helst. 

Da de havde krammet længe trak Granunchel Norbertus Gum-
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py ud fra sig, og kiggede grundigt på sin nevø. Så smilede han 
bredt og begyndte at tale. 

Jeg havde troet, at en gargoil med hjertet udenpå ville være 
anderledes end andre gargoiler, men du er helt den samme fan-
tastiske skabning, som du var, da vi sendte dig af sted for mange 
årtier siden. Lidt blødere måske. Alle gargoiler vil vide dette, 
når de møder dig. Beskeden er sendt videre til Gargopolis. 

Med disse ord vendte han sin opmærksomhed mod de to børn, 
der havde stået helt stille og bare stirret målløst på Gumpys 
gamle onkel. Granunchel Norbertus var mere seriøs i stemmen, 
da han talte til Lisbeth og Jean-Pierre. 

I må være de to menneskebørn, der kom min nevø til und-
sætning, da han trængte mest til hjælp. Uden at stille spørgs-
mål. Uden at kræve noget til gengæld. Uden at være bange. In-
teressant. Han holdt en pause, hvor han kiggede fra børnene til 
Gumpy og tilbage igen. Han kiggede længe og vurderende på 
børnene, inden han fortsatte. 

I skal vide, at mennesker aldrig har sat fod i Gargopolis. Vi sto-
ler ikke på dem. De har aldrig gjort vores art noget godt. De har 
til gengæld gjort os rigtig meget ondt. Han var stille længe hvor 
hans ansigt så enormt seriøst ud. Næsten skræmmende. 

Begge børn var bange for, de ikke ville få lov til at følge med de-
res ven til gargoilernes verden. Granunchel Norbertus gav dem 
et sidste granskende blik. Hans stenøjenbryn var som lyn hug-
get ud i klippe. Herpå krakelerede hele hans ansigt i et varmt og 
hjerteligt smil, og en dyb kluklatter stod ud af ham. 

Men I tror da ikke, vi ville nægte to helte adgang til vores ver-



19 | Gumpy – d.i.g.

den? spruttede han muntert. Mine kære menneskebørn, hvor er 
jeg dybt taknemmelig for alt, I har gjort for min nevø. I har mit 
evige venskab og beskyttelse i jeres liv. Herpå kom han hen og 
gav dem et forsigtigt kram. Begge børn kastede sig ind til ham 
i blind tillid. Granunchel Norbertus var som kærlighed hugget 
ud i sten.
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Kapitel 3 – Gargopolis

Med Granunchel Norbertus som ledsager, begav de tre 
sig af sted ind i den store åbning i klippen. Foran dem 
strakte en gang sig. Så lang, ingen af dem kunne se 

hvor den endte. Selv ikke Jean-Pierres natkikkert kunne se så 
langt. Gangen var flere kilometer lang og havde samme diame-
ter hele vejen til den anden ende. Den skrånede en lille smule 
nedefter og væggene var hugget helt glatte. Der var en behage-
lig temperatur inde i gangen. 

Lisbeth stirrede ind i mørket. Hun var en smule bekymret. 
Hvordan skulle de dog kunne gå hele den vej og komme tilbage, 
inden far vågnede? Bag dem var de enorme gargoiler allerede 
ved at flette sig ind i hinanden igen, så de atter ville danne et 
usynligt værn ind til dette sted.

Jean-Pierre havde slået ordet ”Gargopolis” op på sin compu-
terskærm, men der kom ingen resultater. Lyset fra skærmen 
var det eneste lys i gangen, nu hvor åbningen bag dem lukkedes 
helt. Jean-Pierre stak hånden ned i sin rygsæk, og trak to pan-
delamper frem. Én til ham selv og én til Lisbeth. Nu kunne de 
se igen.

Du tænker altså også bare på alt, sagde Lisbeth beundrende til 
Jean-Pierre, mens hun satte lampen fast om hovedet. Tak. Hun 
gav ham et hurtigt kram. Jean-Pierre rødmede i mørket. Han 
var ikke vant til piger, der krammede. 
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Kan I alle flyve? spurgte Granunchel Norbertus og kiggede 
rundt på de tre gæster. Vi skal ret langt. Gumpy nikkede, men 
Lisbeth og Jean-Pierre måtte ryste på hovederne. Så begyndte 
den gamle gargoil at klukke af latter igen, og lyden af latteren 
rungede ned gennem den lange gang. Jeg pjatter bare, mine 
kære venner. Selvfølgelig kan I ikke flyve. Men frygt ikke. Jeres 
transport er her om et øjeblik. 

Og ganske rigtigt. Nogle få sekunder senere kunne tunge vin-
ger høres som en let susen i gangen. Lisbeth og Jean-Pierre 
kunne se to skikkelser i det fjerne blive større og større, indtil 
to store gargoiler landede ved siden af dem. Granunchel Nor-
bertus præsenterede dem for hinanden.

Dette er Gwarpo og Gwuana. De har tilbudt at give jer et lift. 
De kan sagtens bære jer, mens de flyver. Granunchel Norbertus 
pegede over mod børnene. 

Gwarpo, hils på Lisbeth. Det er det unge menneske, der først 
fandt Gumpy og tilbød ham husly og sikkerhed. Den store gar-
goil bukkede dybt for Lisbeth, som ikke vidste hvad hun skulle 
gøre, så hun nejede lidt akavet tilbage.

Det er mig en ære at få lov at bære dig, unge Lisbeth menne-
skebarn, sagde Gwarpo med en overraskende lys og let stem-
me.

Og Gwuana, dette er Jean-Pierre, fortsatte Granunchel Nor-
bertus. Han er den unge mand, der har udvist mod og klogskab 
til at skaffe Gumpys hjerte tilbage. Gwuana bukkede næsten 
endnu dybere end Gwarpo.

Må jeg udvise dig samme mod og klogskab, sagde den store 
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gargoil med hovedet næsten helt nede ved jorden. Jean-Pierre 
bukkede høfligt med hovedet. Han var trods alt ambassadør-
søn og vant til tale med folk af mange forskellige folkeslag. Han 
lagde ærbødigt en hånd over sit hjerte. 

Det er mig en ære at møde så ædelt et væsen, sagde Jean-Pier-
re. Og det vil være mig en glæde at ride på din stærke ryg. 

Og jeg på din, skyndte Lisbeth sig at sige til Gwarpo. Hun hav-
de hurtigt lært at følge Jean-Pierres eksempel, når hun ikke vid-
ste, hvad hun ellers skulle gøre. 

Gwarpo og Gwuana kiggede hastigt på hinanden. Så kiggede 
de på børnene. 

I skal ikke ride på vores rygge, sagde Gwarpo så. Det ville jo 
kræve, at I klamrede jer fast med begge hænder. 

Og I ville være i fare for at falde af, fortsatte Gwuana. I skal 
noget meget bedre. Er I klar? 

Førend børnene kunne nå at svare, havde de to store gargoiler 
grebet hvert sit barn med stærke arme, og sat hårdt af med mu-
skuløse bagben. Vingerne summede let i mørket og i næste øje-
blik fløj Lisbeth og Jean-Pierre af sted igennem tunnelen med 
en hastighed, der fik tårerne frem i øjnene. De hang under hver 
sin gargoil med armene fri og kunne bare nyde turen. Det var 
den vildeste rutsjebanetur, de nogensinde havde prøvet. 

De kunne ikke se alle detaljerne i den lange gang. Kun små 
områder, som deres pandelamper lyste op, men de kunne tyde-
ligt se væggene suse forbi i høj fart.

Yehaaaaaaaaaaaaa, skreg Jean-Pierre, da Gwuana lavede et rul 
i luften, og bag sig hørte han Lisbeth hvine i fryd. Gumpy susede 
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af sted mellem dem med et lykkeligt smil på læben. Han skulle 
opleve Gargopolis for første gang i sit liv. Det var et sted, som 
alle gargoiler kendte til. Det var gargoilernes fødested på jor-
den.

~ * ~

På trods af, at de havde fløjet med meget stor hastighed, tog 
det mere end ti minutter førend gargoilerne begyndte at sætte 
farten ned. Omkring dem var et rødt skær opstået, og det var 
blevet kraftigere, jo længere de var nået gennem tunnelen. Nu 
var alt oplyst i en varm rød glød.

Frem for sig kunne børnene og Gumpy se enden på tunnelen. 
Den mundede ud i en gigantisk grotte. Større end nogen grotte, 
Jean-Pierre havde læst om, og han havde læst om mange. 

Lisbeth gispede. De var på vej ud i en grotte, der var flere hun-
drede meter i højden, og de ville flyve ud i den i en højde, der 
måtte være langt over hundrede meter fra bunden. Hun mær-
kede et sug i maven og sank dybt. Grotten strakte sig flere kilo-
meter frem for deres øjne.

Det her er Cava Hjarta, fortalte Granunchel Norbertus. Hjer-
tets grotte. Han lød umådeligt stolt ved disse ord. 

Grotten var oplyst i et klart rødt lys. Børnene så ikke, hvor ly-
set kom fra, men det var tydeligt at se, hvordan det blev spredt 
ud i alle afkroge af grotten. Alle vægge var gennemboret af me-
terhøje krystaller, der sendte lyset videre i alle retninger. Kry-
stallerne fik desuden det røde lys til at virke varmt og levende. 
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Lisbeth hørte en hel serie af små ”klik” fra Jean-Pierres skærm. 
Han havde travlt med at tage billeder. 

Hvad er det her for et sted? spurgte Jean-Pierre forbløffet og 
stirrede i alle retninger. Han kunne slet ikke forestille, hvad der 
kunne oplyse dette gigantiske sted i så varmt et rødt skær. Om-
kring dem kunne han se talrige gargoiler hænge på væggene.

Gwarpo og Gwuana lavede et skarpt sving til venstre ind i 
grotten og styrtdykkede i dybden, hvor de fortsatte direkte ind i 
en ny og større tunnel. Det var som et helt netværk af tunneller 
hernede. 

Gumpy og Granunchel Norbertus var lige i hælene på dem. 
Det var flere andre gargoiler også nu. De satte af fra deres plad-
ser rundt omkring på grottens vægge, når den lille flok kom su-
sende gennem luften forbi dem. 

Det her er en af de større sidegrene af Gargopolis, sagde Gwar-
po. Den sydvendte gren. Om et øjeblik vil vi holde mod højre, og 
sætte kursen mod den mere centrale del. Der var allerede ved 
at være en hel hale af gargoiler som fulgte dem i tæt opløb. Det 
lignede nærmest en komet af sten der kom flyvende gennem 
jordens indre.

Hvad er Gargopolis for noget? råbte Lisbeth. Hun var nødt til 
at råbe, hvis hun skulle blive hørt hen over det samlede sus fra 
de mange vinger, der nu var i luften og fulgte dem på vej. 

Gargopolis er alle gargoilers arnested, svarede Gwuana med 
et smil. Det er her, vi skabes, og det er her, vi får vores energi. 

De kom bragende ud af tunnellen i stor fart og dukkede nu 
igen op i den største hvælving, der eksisterede i verden. Cava 
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Hjarta. Der var fire hundrede meter fra gulv til loft, og midt i 
dette uendeligt store rum, stak en skinnende hvid stalagmit op 
fra gulvet i en størrelse, som et hoved slet ikke kunne forstå. 
Den havde en diameter ved sin fod på over tredive meter og 
ragede godt hundrede meter op i luften. 

Stalagmitten strålede i alt sin hvide glans. Op langs siderne af 
den sad funklende krystaller tæt pakket og fik den til at glimte 
og stråle som et magisk tårn af lys og diamantskær. 

Men det mest utrolige ved denne skinnende søjle hvilede på 
toppen af den. Som et overdådigt æg i flammende rødt lå en dia-
mant på størrelse med en mindre luftballon og sendte et skarpt, 
rødt lys ud i alle retninger. Lyset var så intenst, at Lisbeth og 
Jean-Pierre næsten kunne mærke det på deres hud. 

Wauw, sagde begge børn i kor. 
Fantastisk, sagde Gumpy. 
Det her er Livets Diamant, sagde Granunchel Norbertus med 

en stor portion kærlighed i stemmen. Kernen til alle gargoilers 
eksistens og stedet, hvor Gumpy blev skabt. Velkommen til Gar-
gopolis. 




