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– det er efter deres mening så langtfra 

at mange på moralske dyder skulle kunne 

erstattes af højere åndsevner! 

Jonathan Swift: 

Rejsen Til Lilleput 

  



 

 

 

 

Jeg drømte mig en drøm i nat – jeg 

drømte om en Jord 

med statsmænd som kun talte om 

at standse krig og mord. 

 

Jeg drømte om alverdens mænd, 

den sal, de mødtes i - de underskrev, at 

kamp og vold for 

altid var forbi. 

 

Og der blev lys i alle byer, 

og men'sker lo og sang, 

og våben spredtes, grænser faldt, 

som skilte os engang. 

 

– Ed McCurdy 
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Første kapitel 
 

”Åhr, Doc! Gi’ mig nogen piller! Jeg bli’r altså plim af at 

vente på the big bang!” 

 ”De har bombekuller, mrs. Cotton. Det har alle her på 

lossepladsen. Kuren er: Sluk for fjernsynet! Herregud, de 

meddeler jo kun at the president klarer alting. Samt, at 

russerne aldrig får så meget som en bukseknap gennem vort 

AMBM-forsvar!” 

 ”Jamen det gør de, Doc, de gør! Der kom flygtninge sydfra 

i nat. De siger at gamle Philadelphia er blevet et stort hul i 

jorden! Og hvis der nu osse dratter en englebillet her ned i 

Bronx, så må jeg altså ha’ nogen piller ... Doc!” 

 ”Mrs. Cotton, De ved godt, jeg må købe de trøstpiller sort 

hos purserne ovre på La Guardia! Folk hamstrede sgu’ hver 

evige pille i New York i tirsdags, da krigen brød ud. Nu står 

de til tre dollar stykket, sort! Og De har ikke betalt min 

regning fra i fjor. Hvad tror I folk, en doktor lever af?” 

 ”Jamen Doc, jeg har syle! Huggede dem fra Joe i morges, 

før han luskede a’. Han er såmænd kommet med i en af de 

her knep-og-krepér-sekter, som folk laver alle vegne! – Joe 

morer sig fint! Den her sekt er nede omkring Hunt’s Point. 

Og Joe siger han har trukket sort nummer tre gange. Men han 

snød, så at de bare brændte en anden!” 

 ”Tror det gerne, Mrs. Cotton! Folk har ikke været skørere 

siden spritforbudet i 30’erne. Her: To piller. Tolv dask!” 

 ”Kun to? Så tjener De hundrede procent, Doc!” 

 ”Nemlig. Hvorfor pokker skulle en sprutdoktor ellers 

stavre om i Bronx tre dage efter dommedag? I nervevrag 

skaffer mig cash til endnu en flaske Ten Mile Creek! Som jeg 
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kan sidde hyggeligt med nede ved havnen, indtil de røde gør 

dagens spejdergerning med den her møgdynge af en by!” 

 ”Åhr Doc, lad nu være! Vi her i 153. street ved da at De er 

rar! Som nu dengang, De sad hos Mrs. Phelps tre døgn fordi 

ingen hospitaler gad indlægge sådan en gammel sjuske med 

strubekræft. Eller da kommunens rådne vand gav hele 

kvarteret tyfus, og De gik på rådhuset og ...” 

 ”Ikke fedte, Mrs. Cotton! De får ingen ekstra piller. Jeg 

kender alle numrene, tyve år i South Bronx skulle nok – ” 

 ”Hyss, Doc! Nu kommer NBC med nyhederne!” 

 ”Jamen for pokker, kvindfolk! Hvad nyt er der tre dage 

efter dommedag? Der er kun én ting, nemlig hvornår vort 

missilforsvar slipper op. Og det holder de kæft med!” 

 ”Jamen vi har altså lavet en pulje her i opgangen, Doc: 

Om, hvor mange gange de siger ’sejr’ pr. dag. I dag har de 

sagt det elve gange – ” 

 ”... vor korrespondent ved US-marinekorpsets brohoved i 

Libanon melder om sejr i tankslaget med de russisk-syriske 

styrker ved Hama ... ” 

 ”Hæ, nu er det tolv sejre, Doc! Jeg har tipset sytten i dag!” 

 ”Fupsejre! Som om fanden selv ikke red over skyerne!” 

 ”... siden midnat har USAs antimissilforsvar ødelagt 

otteogfyrre sovjetiske ICBM’ere over Polarhavet! Kun 

ganske få russiske missiler nåede igennem, og voldte mindre 

skader i blandt andet Chicago og Philadelphia. Også vore 

NATO-allierede kæmper tappert, omend Oslo, London og 

Paris meldes ramt. Og imens svinger Strategic Air Command 

hævnens sværd over den røde angriber! Præsident Grey har 

meddelt at Moskva er lagt i grus af krydsermissiler...” 

 

”Det lyder da godt!” Mrs. Cotton var lyksaligt ved at fordøje 

en pille. ”Jeg mener: Alt det kære gamle sludder! Mens vi 

andre hygger os og venter? Doc, syns De ikke osse, New 

York er blevet helt hyggelig siden englekrigen begyndte? 
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Altså, lissom et skrupskørt karneval? Ingen arbejde, bare 

skæg!” 

 ”Lige nemlig, Mrs. Cotton.” Doc tog en flad flaske frem, 

og labbede stille. ”Generalstrejke, massesex, dødskulter og 

fulde profeter, der galer om Messias på en brændende sky! – 

Mens Kreml og Pentagon leger det muntre køkken!” 

 ”Jesus ja!” Mrs. Cotton grinede så hendes fede krop 

bævrede: ”Se bare min Joe! Sådan en pæn lille kontorist! Og, 

tju, leger han knep-og-krepér-vodoo med de skøre 

puertoricanere! Splitternøgen og med blomsterkrans om 

skaldepanden!” 

 ”Fiffige Joe!” Doc nød whiskyens glød i sin tomme mave. 

Verden syntes påny næsten udholdelig. ”Ti millioner New 

Yorkere gør hvad fanden de vil – i helvede. Eftersom hverken 

politi eller brandvæsen har styr på sagerne mer!” 

 

Han gik. Og efterlod Mrs. Cotton foran sit snakkende tv, 

bjærget i pillernes lyserøde trip. 

 Elevatoren fungerede ikke. Han slæbte langsomt sit 

aldrende korpus ned ad den brøstfældige trappe. Det var 

mange år siden, bystyret opgav ævred i Bronx’ endeløse 

slumkvarterer. Vand, lys og telefon var næsten kun en drøm 

i de farverige turistbrochurer, hvormed New Yorks 

borgmesterkontor fornægtede at kæmpebyen ved Hudson 

River langsomt kvaltes i møg og korruption. 

 Han holdt forpustet hvil. Drak lidt af lommelærken. Den 

glatte NBC-stemme gnældrede bag dørene ... ’Præsident 

Grey udtaler ... ikke forgæves ... dette lands gamle frihed ...’ 

 Arme lille Abraham Grey! Første sorte mand i Det Hvide 

Hus, begavet socialist, studenternes yndling! ’Vælger I mig, 

vil vi gøre USA til vort fælles hjem, hvor ingen lider nød ...’ 

 Gud ved, om lille Abraham nu sad og åd piller i sin 

kommandobunker? Mens de barske værnchefer lavede flotte 

paddehatte i vort fælles hjem? Eller drak han sig fuld? Nå nej, 
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han var jo idealist. En værdig legekammerat for Koba, 

puritaneren fra Sibirien! – Computerpjok! 

 Doc spyttede på trappens skidne trin. Ingen kom eller gik. 

Formodentlig lå der selvmordere bag hver anden dør. Tre 

døgns venten på big bang havde gjort New yorkerne 

kulrede... 

 Han luntede ud. Ikke flere sygebesøg! Nu havde han penge 

til en ny flaske bourbon. Og en hyggeeftermiddag nede ved 

Hunt’s Point: Kikke udover vandet. Døse lidt i solskinnet. 

 

... lænede sig mageligt mod bænkens rustne ryglæn. Solen 

varmede hans ansigt. Vejret var såmænd helt pænt, så sent i 

august. Omend solen lignede et udflydende spejlæg på en 

metalgrå stegepande – Hvilket ifølge NBCs snakkefyre var 

en følge af de mange brintknald i stratosfæren, hvor 

missilerne flåede hinanden itu som nervøse ådselgribbe. 

 Men indtil afværgevåbnene slap op, var krigen egentlig 

ikke så værst igen! Altså fraset de spredte uheld, når et 

superknald smuttede gennem forsvaret. Ret beset havde New 

York levet to generationer i slutkrigens skygge. Var det sært 

at man nu snuppede sig et gyldent frikvarter? Hvor meget 

kunne en fuldtræffer egentlig tage fra én? 

 Doc funderede blideligt, hjulpet af whiskyen, der gjorde 

jobbet som huslæge i Bronx’ havneslum lidt mindre håbløst. 

Hvilket også gjaldt hans forhold til Bertha, en rødhåret 

skønhed, som trekvart liv i en lurvet treværelses i 169. Street 

E. havde gjort til en lasket og klynkende pilleæder. 

 Doc glemte såvel Bertha som de skidne trapper. Sad bare 

og drømte en stille time bort. Det var fidusen, der lirkede ham 

gennem tilværelsen i Bronx anno 1991. Og whiskyen var 

drømmens jordemoder. 

 Han prøvede efter evne at skjule begge svagheder, hjulpet 

af sine skotske forfædres hang til at anse livet for en noget 

sort spøgefuldhed, der burde bæres med værdighed. 
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 Nå, lige netop værdigheden kneb det efterhånden med. 

Hans barske næse, arvet fra Glen Mores fårehyrder, var 

blevet blå i spidsen. Et bedaget tweedsæt slog lurvede buler 

om hans fedtdeller. Det grå hår strittede af billig sæbe. 

 Men endnu vaskede han hver aften sin skjorte i 

konsultationens håndvask, og pudsede sine revnede sko med 

en klud. Et træt lille ritual, overlevet fra drømmen om at blive 

en navnkundig kirurg på Fifth Avenue, hvis hovmodige 

skyskrabere han kunne se tyve miles mod sydvest. Professor 

Nathan McGleann, De ved! ... måske Nobelprisen ... 

 Det blev 169. Street, aborter, havnepigernes syfilis, 

ombæring af trøstpiller til mrs. Cotton’er, der egentlig kun led 

af den Bronx’ske syge: Meningsløs bortstuvning i rådnende 

lejekaserner. 

 

Sløret solskin faldt over Hunt’s Points havnekajer, hvortil 

skibe aldrig mere kom. Det var slutkrigens tredje dag. Støttet 

af en passende promille kikkede han velvilligt udover East 

River. Floden blinkede pænt i solen, som om affald og glemte 

lig ikke dækkede dens bund. Nogle kilometer mod øst bar 

Bronx-broen i et massivt spring hovedvej A1 over til Long 

Islands hullede tage, smuldrende skorstene og svovlædte tv-

antenner. 

 Et af kystvagtens smækre skibe kom strygende forbi 

Riker’s Island. Flåden jagtede formodentlig stadig efter 

russiske ubåde, der ville landsætte sabotører. I krigens første 

hysteriske døgn havde nationalgarden plaffet en bunke 

personer ned på mistanke. Men hvorfor skulle russerne gide 

sabotere en invalid kæmpeby, hvis eneste militære interesse 

var, at man kunne knalde ti millioner ud af sagaen i ét skud? 

 Mod syd bag floden startede enkelte fly endnu fra La 

Guardia. Hvem rejste? Kun enkelte velhavere evnede at 

betale de svimlende priser, evakuerings-hajerne forlangte. 

Hvor skulle man også rejse hen? Alle vidste, at når 
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missilforsvaret om kort tid var opslidt, slap man de 

apokalyptiske ryttere løs. 

 Åbenbaringens vilde ord mumlede gennem hans blide 

døsighed: ”... hvert bjerg, hver Ø, flyttedes fra deres 

steder…” 

 Docs ophav, Jafet McGleann, var i 30’erne emigreret til 

New Jersey fra Glen Mores tågede bjerge, medbringende de 

gæliske fårehyrders hang til neurotisk fabuleren. I tusind 

aftener havde Doc hørt på sin fars monotone bibellæsning. 

Indtil hans haitianske halvkaste-mor, Fanny Oudron, fik nok 

af denne gæliske verdensfjernhed og stak til Texas med en 

bookmaker. 

 Hvorpå Jafet McGleann begik sin sidste drømmeriske 

dumhed: at skære halsen over på sig selv og sin yngste søn, 

Joah. Mens den ældste, Nathan, undslap den familiære fallit, 

fordi hans gode hoved havde skaffet ham et stipendium på 

Fordham Universitetet ... 

 Doc sukkede, tabt i minder og solvarm whisky-perial. Man 

undgik kniven, og endte i Bronx’ altædende hakkemaskine! 

 

”Hej, Doc! Dejligt vejr, hvad?” 

 Docs fredelige whiskydrømme krakelerede. Han 

genkendte Fanny Sparks spritru stemme; den gemte endnu en 

rest af Virginias bløde dræven. Tre gange havde han kureret 

hende for callgirl-syfilis. På kredit ... 

 ”Hej, Nuser!” sagde han venligt. Han kunne ganske godt 

lide denne lille runde tøs fra landet, som en naiv længsel efter 

romantik havde lokket ind til verdens tristeste sted. For selv 

efter fem år i Bronx’ havnegyder var der stadig en smule 

landlig troskyld over hende: Hun anså alle for rare. 

 ”Doc, jeg ville såmænd bare ...” Sollyset afslørede unådigt 

pletterne på hendes billige giftgrønne kjole. Men hendes øjne 

var brune og venlige: ”Altså sådan gå lidt i solskinnet. Ved 

vandet! For vi piger tør ikke arbejde mere. Alle er jo 

plimskøre. De fandt Tilde og Donna ovre ved de gamle 
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pakhuse i morges. Nogen havde kneppet dem ihjel. Bundet 

dem splitternøgne til kasserede dozer-dæk, og bare blevet ved 

og ved! Er atomkrig så ikke rædsom, Doc?” 

 ”Jo, Nuser – ” 

 Doc betragtede dovent hendes runde ansigt, de solide 

farmerdatter-ben og det frodige bryst, hendes bedste aktiv. 

 ”... har du det ellers godt, Nuser – sådan?” 

 ”Ork ja! Siden du ordnede den sidste syf!” Hun sendte ham 

et varmt yndlingspatient-blik. ”Du er nu rar, Doc!” 

 ”Ja,” indrømmede han med et suk, fordi han havde 

eftergivet hende honoraret, med et klap bagi. ”Jeg må vel i al 

fald sørge for, du holder livet ud!” 

 ”Er det tre dage, Doc? Eller tre minutter?” 

 ”Altid længe nok, min tøs,” sagde han huldsaligt, fordi 

hendes beundrende blik nærede hans drøm om den gode læge. 

”Bare nyd det nu!” 

 ”Lissom dem?” 

 Hun gjorde et hovedkast, lidt sippet: Kort derfra, ved 

Queens-færgens anløbsplads, boltrede en flok purunge folk 

sig i vild massedans. Tomme flasker og brølende radioer lå 

strøet over den smuldrende, græsgroede beton. Deres nøgne 

kroppe glimtede svedigt i solskinnet, hvide, gule, 

chokoladebrune. De var slummens børn, forfarne i vold, sprut 

og narko. 

 Og dog slog det Doc, hvor smukke deres endnu 

nogenlunde uspolerede kroppe var mellem havnepladsens 

solbelyste ruiner. Skamløst som unge dyr udfoldede de sig i 

opsigtsvækkende nøgendans. En dionysisk ritus, tænkte han 

drømmende. Herregud, disse unge slyngler aner ikke, at de 

faktisk celebrerer et ældgammelt kultisk bakkanal for de 

ansigtsløse guder! 

 ”Hvor er de slemme!” Fanny kikkede nyfigent på de unges 

opfindsomme variationer. ”Men osse sådan ... søde, ikke?” 
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 ”Jovist, Nuser – ” Doc undredes over hendes instinktive 

forståelse af de unges bacchantiske nihilisme. ”Der findes 

billeder af dem på fire tusind år gamle græske amforaer!” 

 Fanny smålo uforstående. En af de unges radioer fik et 

anfald af patriotisk pep-talk; den skreg præsteligt: 

 ”... Hvide Hus’ pressechef meddeler kl. 13: Tre røde 

missil-ubåde af Kronstad-typen angribes ved Bermuda med 

Lancemissiler! Et flerhovedet SS. 11 ramte kl. 11.23 Dallas’ 

centrum. 

 Reuter meddeler fra Paris, at en oprørsk hob hærger 

Montmartre. Dens leder er en katolsk pater, der kalder sig 

Fader Nihil og præker tusindårsriget! Svensk tv meddeler at 

en neutronbombe er eksploderet over Uppsala. Sveriges 

statsminister Thulin har herefter anmodet Moskva om status 

som ‘neutral-allieret’. USAs nationale Sikkerhedsråd 

meddeler fra Pentagon, at chancen for amerikansk sejr nu 

betegnes som 12-1, og ...” 

 Den militære håbefuldhed druknede i en boblen. En af 

knægtene sparkede apparatet ud over bolværket. Hvorpå 

banden fortsatte sine egne særprægede adspredelser. 

 ”Skør krig!” syntes Fanny. ”Den rager lissom ikke nogen! 

Hvorfor lavede fjolserne krig, Doc?” 

 ”Ævl med araberne,” sagde Doc flegmatisk. ”Olieblokade. 

Så fik CIA syriske terrorister til at bombe russernes flådebase 

i Aden. Kreml blev sur, og lavede rød alarm. Så måtte vi det 

samme. Hvorefter vores flinke lille chef Grey, foreslog et 

topmøde med Koba ... du ved: Koba er den sibiriske messias 

i Kreml. Men nix! Tirsdag morgen smed nogen et 

neutronmissil over Petropavlovsk. En million russere døde … 

” 

 ”Petr ...?” sagde Fanny rådvild. ”Hvor er den?” 

 ”På Kamtjatka-halvøen, nord for Japan!” Doc gnubbede 

sin fede ryg mod bænken. Et par F-19 jagere hvinede hen over 

flådebasen ved Wallabout Channel. ”En russisk flådehavn. 

Nå, men præsident Grey dementerede straks at det var et 
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USA-missil. Hvorpå kinesisk tv udsendte et satellitfoto som 

viste, at skuddet kom fra vort hangarskib Thunderhead i 

Stillehavet. Og så blev russerne jo lidt småsure. De smadrede 

nogle af vore ubåde med ASROC-missiler. Og så stak vi dem 

en på snuden, og ... ” 

 ”Det var osse kvajet at Thunderhead skød!” syntes Fanny. 

 Doc klukkede fornøjet: ”Jamen Nuser, storpolitik er 

kvajet! Det var sandsynligvis slet ikke Thunderhead. 

Pentagon udsendte nemlig et andet tv-bånd, der viste at 

Japans ministerpræsident, Ando Tsjomei, netop den morgen 

aflagde høflighedsvisit på Thunderhead i Yokohamas havn!” 

 ”Kunne den så skyde?” spurgte hun forundret. 

 ”Næppe – ” han tog tankefuldt et klunk af flasken. 

”Pentagon påstod at kineserne selv havde smadret 

Petropolovsk, og lavet et fupfoto. Altså for at få de to store i 

klammeri!” 

 ”Det var ikke pænt!” sagde Fanny dydigt. ”Vel, Doc?” 

 

-   -   - 

 

blow up: 

 Renerne fnyste uroligt, og skrabede med de brede forklove 

i lyngen. Heikki bandede. Han begreb ikke hvad der gik af 

hjorden. Hele sit liv havde han drevet dyrene over den 

østkarelske højslette, gennem denne kløft over de lave fjelde, 

på trek over mod Laplands vintergræsning. 

 Hans sønner ventede. Han vinkede dem arrigt op mod 

hjordens forspids. Tundraens første bløde sne klæbede ved 

skiene. 

 Netop da steg den onde ånd op over passets krete; sølvgrå, 

vinget, fnysende hvidblå ild. Krængende i lynsnare kurver 

strøg den ned mod hjorden. Heikki hørte dens hylen, og slog 

armene over hovedet. Renerne sprang i panik, brækkede 

benene i revner, og skreg helt menneskeligt. 
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 Men alt druknede i dæmonens flammende hylen. Dens 

ildånde fik Heikkis hår til at knitre. Hans hørelse forgik. Et 

enormt lufttryk blæste renerne tilside som vissent løv. 

 Heksehylet svandt mod sydøst. Blodet løb fra Heikkis flade 

næse. Han så dæmonen, sjiinen, dykke ned i et elvleje, og 

følge dets slyng med utrolig behændighed. 

 ”Tvob majet!” sagde Heikki surt. ”Hvorfor leger fandens 

flagermus skjul i Karelen i dag?” 

 Hans sønner gned jord i panden for at bortmane 

trolddommen. De begyndte at indfange de overlevende rener. 

 Fjernt i sydøst steg Stifinder-missilet op over 

Kalininreservoirets dæmning og de drønende kanoner i 

Moskvas ydre luftværn. Dets megaladning detonerede over 

forstaden Istra. 

 

-   -   - 

 

”Nej, Nuser, det var et stykke magtpolitik!” Doc kikkede 

efter en stor Flying Cloud-jet, der kurvede tungt ned mod La 

Guardia. ”Kineserne huskede gamle formand Maos belæring: 

At selvom Røde Kina mistede tre hundrede millioner 

mennesker i en atomkrig, ville ligeså mange overleve og 

beherske verden, når supermagterne havde smadret 

hinanden!” 

 ”Så grimt – bare smide os andre i skraldespanden!” 

 Hun stampede. Doc kikkede tavs på bacchanterne der 

jubilerede i solskinnet. Deres glatte nøgne kroppe dannede 

yndefulde silhuetter mod grå pakhusmure. Så fordærvede! 

Og dog så smukke. Som al grådig ungdom på denne fordømte 

planet. Som en sidste trodsig funklen på en forfalden 

færgeplads ved East River, mellem ukrudt og affald. 

 ”Jeg tror, jeg ringer til borgmesteren!” forkyndte Fanny 

harmfuldt. ” – Hvis telefonen fungerer. Og siger at osse vi 

piger har vores rettigheder! Man kan ikke bare smide os væk 

i bunkevis fordi nogen generaler får kløe i raketfingeren!” 



 

17 

 Hun gik. Doc kikkede velvilligt efter hendes vrikkende 

bagdel. En dum lille havneluder. Og dog den eneste myre, der 

peb under elefantens løftede fod: ’Jeg sparker altså igen!’ 

 New Yorks mægtige silhuet lignede en opslidt savklinge i 

himlens grålige soldis. Der var endnu tre slurke i flasken. 

Endnu lidt tid, lidt solskin, lidt fred for Berthas sure klynkeri 

… 

 Han blundede lidt på den rustne bænk. Det store hoved 

sank. Med sine grå tindinger og McGleann’ernes markante 

tud lignede han en noget luvslidt Buddha. 

 I fjerne tordendrøn sprang spartan-antimissilerne mod 

himlen udfor The Narrows’ søforter, fyrre kilometer mod syd. 

 For sent. 

 Doc vågnede med et spjæt. Stirrede ind i noget, der var 

som Guds afsind. 

 

Samtidig vendte den jourhavende general i OMAHA, det 

strategiske luftvåbens kommandocentral, sig fra plottetavlen, 

hvor farvede lyssymboler bevægede sig i et lynhurtigt 

pokerspil: Narret! De tre Kronstad-ubåde ved Bermuda var 

kun lokkefugle! Deres opgave var at dække et russisk SS 11 

missil, som samtidig afgik fra en Kosmos-kampsatellit over 

Ecuador; akkurat gennem den svageste sektor i USA’s DEW-

varsling. 

 ”De fyre snød os sgu’!” sagde generalen ærgerlig. ”Den 

SS 11 planter fire blomster i New York, oberst Ticknor!” 

 Obersten nikkede tavs. Hans forældre boede på Sunset 

Boulevard, nær målcentret. 

 ”Overlevelseskvotienten bliver noget henad én promille!” 

skønnede generalen barsk. ”Og det er vel bedst. Hvad skal 

man stille op med millioner af stråleskadede, når hele det 

civile apparat er smadret?” 

 ”Meget rigtigt, sir – ” Oberst Ticknor kikkede på 

plottetavlen. En grønlig sky bredte sig over det lyspunkt, som 

for et øjeblik siden var USA’s største by. 
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”Hvad i hel ...?” sagde Doc. 

 Lyset blev til over New York. 

 Det vilde feberlys, hvori verdener fødes og dør. Guds 

vanvid, synligt i et solindres ufattelige ild. 

 Det var et smukt fordelt mønster, militærfagligt set: Fire 

femten-megatons lufteksplosioner i cirka 1800 meters højde, 

med maksimal raserende effekt. 

 

Brooklyn nær Woodhaven. 

 Rockefeller Plaza på Manhattan. 

 Bronx ved Crotona Park. 

 Jersey City nær Holland-Tunnelen. 

 

Doc så det ikke. Han var forsåvidt heldig, selvom det første 

gammachok dolkede hver celle i hans krop. 

 Havde døset, med lukkede øjne og sænket hoved. Blev 

derfor ikke straks blindet. Tumlede forvildet gennem lysets 

oversanselige dimension. Faldt ned i en fire meter dyb rampe, 

ned til et opgivet og vandfyldt parkeringsanlæg under 

havnekajen. Og blev slået ud i nogle nådige sekunder. 

 Den fugtige slugt beskyttede ham delvis mod ild- og 

trykbølgerne, der trampede som mytiske kæmper over Hunt’s 

Point. Alt sprang i flammer: havnens skibe, det faste 

murværk, endog granitten i Manhattans klippegrund. 

Chokbølgernes milebrede rambukke hamrede skyskrabere 

omkuld. Tagsten, døre, vinduer, blæste til himmels som skyer 

af brændende fugle. 

 Utallige mennesker forsvandt sporløst før de nåede at 

skrige. Og alt hændte lydløst som et åndesyn. Fordi intet øre 

evnede at opfatte magtens stemme, de rasende sole der var en 

vanvittig menneskeheds legetøj. 

 

”... i helvede?” mumlede Doc, med munden imod den 

slimede beton. Bål brændte i hans hjerne gennem evigheder. 
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Og dog lå han kun besvimet få øjeblikke. Et gigantisk 

undergangens vækkeur hylede ham vågen, som i uhyrlige 

tømmermænd. 

 Han følte sig bundløst søsyg. Den faste grund gik i store 

langsomme dønninger. Jordskælv? Der var kaotisk bragen af 

faldende mure. Skyer af kalkstøv, gennemjaget af røde glimt. 

Hans hår og tøj ulmede. Rampen føltes som en gloende ovn. 

Og dog var han urørt af den fortærende flamme, der som et 

sværdhug var gået forbi, fulgt af knusende chokbølger. 

 Luften var som ild. Tyranniske smerter drev ham. I et 

blindt instinkt krabbede han nedad efter skjul. 

 Rampen rystede. Grus og sten dryssede. Svære 

betonbrokker lå overalt. Han snoede sig gispende frem. 

Nåede ned i garagekælderen, hvor halvråddent vand stod 

knæhøjt. Trillede sig desperat derud. Ilden i hans tøj kvaltes 

sydende. Han pjaskede halvkvalt, og slugte stinkende vand. 

Stred sig på det tørre igen. Så stadig kun eksplosionernes 

første vanvittige lyn. Hørte det skingre lyse brag fra en 

million sprængte ruder. 

 Garagens loft styrtede ned med dumpe drøn. Vandet 

slyngedes mod ham i en skummende bølge. Rædselen sled i 

ham. Om et øjeblik faldt denne betonhule sammen. Alle New 

Yorks kældre, bunkers og U-baner kvastes under jætternes 

hæl. Men han var dødelig udmattet. Hvorfor stritte imod? 

 

Ragnarok var altså kommet den 26. august 1991, ventet og 

planlagt i seksogfyrre år, siden Enola Gay knuste 

Hiroshima… 

 Han fumlede i inderlommen. Gudskelov var lommelærken 

uskadt! Han gylpede whiskyen i sig. Og snublede langsomt 

op mod det hvide skærende helvede. Svor tavst en af 

McGleannernes sorte eder: Ingen skulle aflive ham, som en 

kyst kanin! 

 Da, som en lystekst i tusmørket, vågnede lægens viden i 

ham: Han var død! Døde deroppe på bænken. For i det 
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kridhvide glimt fandtes jo den bølge af hård gammastråling, 

som udgik koncentrisk fra enhver A-eksplosion, 

gennemtrængende stål, beton, blod og knoglemarv. Hvor nær 

var nærmeste nedslag? To miles? Eller fem? I al fald en ’høj’ 

eksplosion ... civil destruction. 

 Han nølede forvirret. Hvor meget havde han fået? Rem 

udtrykte biologisk effekt. 600 rem betød øjeblikkelig død. 

 .. alfa, beta, gamma, nedfald, strontium 90 ... og 

symptomer på svær stråleskade var: kvalme, diarré, klar 

udsivning; derefter midlertidig bedring indtil de hvide 

blodlegemer var ødelagt og slimhinderne perforeredes. 

 Nu skreg de på en læge deroppe! De overlevende. Han lo 

i den våde tunnel. Hvordan hjælpe millioner af stråleskadede 

uden hospitaler, medicin og personel? 

 Latteren kvaltes i opkastning. Et bevis på korrekt 

diagnose, tænkte han sløvt. Han famlede efter sin lægetaske, 

og fandt den. Hverken fuldskab eller chok kunne få bugt med 

lægeinstinktet: Aldrig slippe tasken med grej og 

medikamenter! 

 Langsomt gik han opad, med tasken knuget i sin 

forbrændte hånd. Å Gud, hvad skulle én læge stille op med 

historiens største samling katastrofeofre? 

 

Og trådte ind i en drøm et absurd, umuligt nowhere ... En 

fysisk realitet, tyranniseret af idioti! 

 At han ikke på stedet gik fra forstanden, er et point til 

McGleannernes skotske sejhed. 

 Hvirvlende, formløst kaos, kløvet af orangerøde ildskyer 

og slyngede hvide dampmasser. Og noget, som enorme, 

vredne træstammer, voksende til skyhøjde, i syd, sydøst, 

nordvest. 

 Larmen var total, ufattelig, som sammenras af kloder. 

Faldende masser fik jorden til at kaste sig i kramper. Gennem 

ildens dragebrøl lød uldne drøn fra eksploderende olietanke, 

hylen fra brudte gasledningers blå ildsøjler. 
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 Umulige ting hændte ustandseligt. I en flænge i det 

rullende virvar så han Bronx-broen skyde ryg som en anskudt 

kat; midterspandet sank sindigt ned i floden. En lastvogn blev 

et sekund hængende i den tomme luft, pudsigt overrasket. 

 Det mægtige sort-røde skykaos over Manhattan åbnedes 

som en flammende bog: The skyline sås i klar silhuet, som en 

kæde af sorte metalbjerge. Skyskraberne forekom temmelig 

uskadte, omend gnistrende ildfaner vajede fra tomme 

vinduer. Men så fik jordskælv og termiske chokbølger bugt 

med World Trade Centers tvillingtårne; de hældede mod syd 

i smuk samdrægtighed, tegnede en sær, skrå rune på dybrød 

grund. Skred sammen. 

 Ud for Hunt’s Point drev kystvagtens grå skib afsted, 

hyllet i osende flammer. Brændende dukker faldt overbord. 

 Og så forbløffedes Doc: På færgepladsen dansede de unge 

bacchanter stadig uanfægtet, klart tegnede mod de luende 

pakhuse, som en græsk frise. Strakte silhuetter, i gudernes 

rus. 

 Og så, i ét nu, var de borte! Et vindras hvinede ind fra 

floden. Danserne opløstes til lådne fnug, hvirvlede bort som 

tidseldun. 

 Men inden Doc rigtig fattede denne lynsnare kremering, 

hylede jetmotorer over ham. Flaksende leddeløs mellem 

brændende mulm og rosafarvede orkaner, fór en mægtig 

pileformet skygge over ruinerne. Uklart huskede han den 

store Flying Cloud i anflyvning mod La Guardia. Et tusind 

tons fly med måske seks hundrede ombord. Blæst omkring 

som en papirstump af de glohede cykloner ... 

 Uden undren bevidnede han flyets sidste sekunder. En 

detalje i verdens fald: Motorerne tav. Kæmpen slog en piruet 

i taghøjde. Agterenden med det pyramideformede sideror 

brækkede af. Legemer tumlede ud, fastspændt i stolene. 

Kæmpeflyet sprang brat opad, udover floden. Standsede 

rystende. Faldt lige ned på vraget af den brændende kystvagt-

destroyer, og indhyllede det i en sodet kugle af ild. 
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 Først da ramte den afbrækkede agterende fladvandet tæt 

ved færgelejet – en stump smadret legetøj i dampende 

mudder. 

 Doc slingrede ubestemt afsted. Kendte næppe højre fra 

venstre, op fra ned. Enhver erfaring var ubrugelig som en 

tændstik i havsens dyb. I et helt minut tøvede han betaget 

foran en forkullet pakhusgavl. I lyse, lette omrids, henkastet 

med dristig kunstnerhånd, dansede og sprang de unges 

’skygger’ over den fedtede sten. I rædsel eller fryd? 

 Mesterværket var begået af eksplosionernes ildpust, idet 

legemerne opløstes. Selve havnegaden havde dannet en kanal 

for ildchokket. Hver eneste lysstander stod bøjet, smeltet, 

atter stivnet, i et nydeligt S! Asfalten lå opfuret som en 

forvitret brænding. Et sted sad en afrevet gren hugget dybt i 

en mur, uskadt, med sit grønne løv vajende. 

 

Han stirrede mod nordvest. Hele området mellem Crotona og 

Harlem River lå under rasende mulm, der glødede som 

genskin fra smeltet jern. Hvor mange var døde deroppe, i ét 

nu, i skumle baghuse, snasker, bordeller; eller i parkerne hvor 

titusinder havde camperet siden krigen brød ud? 

 Han tænkte dog kun på én: Bertha! Borte havde taget 

hendes klynkeri, det sure fedladne ansigt, den evige jammer 

over at være slumdoktor-kone i en obskur sidegade. Bertha 

var derinde! I den røde højovn! Aldeles og totalt væk! 

 Han smålo skadefro, stående på den gamle færgeplads, der 

lignede et sted på Sirius. Hans livs tårepersende plageånd var 

faneme’ blæst lige op til paradis! 

 Midt i grinet måtte han igen brække sig. Lå på knæ, sløv 

af smerte. Græd stille. Tårer så sorte som sod. Engang var 

Bertha ung og fuld af liv. De havde elsket livsaligt i hans 

smalle studenterseng, eller på Rockaway Beachs månelyse 

strand! At hun sidenhen blev en slatten Xantippe, det sagde 

vel spar to til en forsuttet luderdoktor? 
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 Doc græd i New Yorks febervilde dommedag. Fordi han 

intet mere ejede, der var tårer værd. 

 

Så spolerede en velkendt, gnaven stemme hans ædle sorg: 

”Doc! Du gav mig altså bare fiduspiller! For jeg har stadig 

min migræne! Åhr Doc, giv gamle Betty nogen flere piller!” 

 Evige Mrs. Cotton kom vraltende gennem røg og kulskyer, 

i sin fedtede morgenkjole: ”Tænkte nok, du sad og drev 

hernede, Doc! Og ... gider de fandens brandmænd ikke slukke 

den her ildebrand?” 

 Hun ragede op over ham som et surt lugtende genfærd fra 

en tabt hverdag; så urokkelig ordinær at selv brintbomber 

prellede af på hende! 

 Doc hostede. Lo. Ragede tasken til sig, og stak hende en 

hel æske piller. Hun kvidrede tilfreds: ”Najj, Doc! Så mange! 

Sødderare Doc!” 

 Hun slugte straks tre-fire piller, ræbede, og sjoskede bort i 

den luende skummelhed, hvor de S-formede lygtepæle 

dannede spørgsmålstegn. 

 ”Mær”! sagde han og skelede næsten trøstet til byens 

gigantiske kaos, de sortrøde cykloner som hvirvlede hen over 

sortbrændte stenørkener. De store kraner ved Whitestone 

glødede hvidt i en ildstorm, vred sig som kæmpeøgler, og 

smeltede trægt. 

 Doktor Nathan McGleann, tænkte han tåget, øjenvidne i 

en historisk tv-serie. ”Nu vil doktor McGleann fortælle Dem 

om en historisk katastrofe, nemlig New Yorks undergang! 

Det skete den 26. august 1991, klokken 15.37 ...” 

 Fortælle til hvem? Dette var bare en forprøve. I morgen 

slap de hundredetusind megatons løs fra missil-siloerne. 

Hvem skulle så høre på Doc om tyve år? Rotterne? 

 ”... her er USAs rotte-tv! Vi beder nu dr. McGleann 

fortælle os om den glædelige atomkrig i 1991, da disse 

ubehagelige snyltedyr, menneskene, gjorde os den tjeneste at 

udrydde sig selv. Lyt, alle rotter! Det er spændende! Festligt!’ 
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Nogen græd. 

 Det lød fortabt barnligt, i al denne grandiose smadring. 

Han gad ikke høre det. Ti millioner græd. Døde. 

 Han gik væk fra bolværket. Lyden kom nede fra vandet i 

det gamle færgeleje. En opgivet hulken, der løjerligt klart gik 

gennem brag og bulder. 

 Fanny? 

 Det lignede næsten Fannys ru, landlige stemme. Åh, 

sludder! Hun gik jo hen for at klage til borgmesteren over den 

umoralske A-krig? 

 Nølende humpede han tilbage. Selv nu følte han en vag 

sympati for denne lille gadetøs, som endog i Bronx’s 

mødding troede at mennesker var gode; herunder specielt 

Doc. 

 Vandet i færgelejet var sort af olie og slam. Det skvulpede 

trægt, og opsendte hvid damp. Stanken var afskyelig. 

 Den hivende klynken lød stadig. Han strakte hals. Et 

oliesølet væsen lå i vandet. Han kendte det ikke. Var ved at 

gå igen. Da så væsenet op. Han mødte Fannys store brune 

øjne. Og vidste ærgerligt, at nu fik han ulejlighed. 

 ”Tager du bad, tøs? - Svarede borgmesteren ikke?” sagde 

han med gælisk galgenhumor. Hun gylpede. Han krøb ned på 

en slimet tværdrager og greb hendes hænder. Hun var 

uhandlelig som en sæk kartofler. ”Op, Nuser!” sagde han med 

barsk lægestemme. Hun spjættede slapt. Han nev hende 

kyndigt bagi. Smerten drev hende opover kanten med et sæt. 

 ”... var oppe mellem pakhusene!” hikstede hun. ”Så ... 

sprang solen i luften. Og jeg røg i baljen. Og der kom en 

mægtig varm bølge og smed mig lige hen til flyets hale!” 

 Hun pegede på jetvraget i det lave vand nær færgelejet, 

næsten som nød hun dramaet i sit lille liv: ”Altså, Doc! Han 

sad inde i det: Commander Flame!” 

 ”Hva’?” Han kikkede på hendes runde beskidte fjæs. 

Omsider dagedes det. Selv han, som sjældent gad se fjernsyn, 
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kendte tv-helten, Amerikas good young fellow, hvis blå øjne 

og stærke profil var et symbol på mod i 80ernes bange USA. 

 ”På ære! Det var Rock van Wrede!” Hun var saligt forbi 

bagateller som brintbomber og knuste kæmpebyer. ”Alle 

kender ham da! Så tapper og smuk ... rigtig! Forstår du ... der 

var kun ham. De andre var jo døde. Men Rock sad i sin 

flysele, i vand til halsen. Han så mig! Jeg blev helt pling!” 

 ”En tv-blærerøv?” mukkede Doc. CBS-serien 

Commander Flame havde i årevis scoret USAs højeste 

seertal. Snart var han hemmelig agent i Moskva. Snart kæk 

søofficer på en US-Navy destroyers bro. Altid second to 

none! Med sin markerede profil brændt ind i alle amerikanske 

hjerter: Så længe tapre gutter som Commander Flame levede, 

var der håb for alle seere – 

 ”Rock er ingen blærerø ...” Hun flammede mod ham. 

 Hun skreg, i al sin skidne sølethed: ”Han må frelses!” 

 ”Ham? Han kan vel frelse sig selv?” hånede Doc. ”Han 

tæver jo grønne uhyrer fra Mars! Og redder vores præsident 

fra de røde lejemordere – i tv!” 

 ”Jamen han er vistnok såret,” sagde hun lidt nedstemt. 

”Han sad og ... græd. Bare sådan stille. Mandigt ...” 

 ”Græd den snøbel?” Selv i Docs hjerte sad myten ganske 

godt fast; en undselig skotsk fårehyrdedrøm om mod og ædel 

dåd. ”Det ville CBS ikke kunne lide. Helte tuder ikke!” 

 ”Nåhr,” syntes Fanny loyalt, ”når man sidder i vand til 

halsen, og vraget synker lisså langsomt, og de smider 

brintbomber, må man så ikke godt græde lidt?” 

 Doc kikkede på Manhattans flammende skyskrabere. Og 

derpå ind i Fannys brune øjne. ”Hjo,” sagde han trægt, ”så må 

man vel tude lidt. Selv om man er Amerikas superhelt!” 

 ”Kom nu!” Fanny hev i ham. ”Vi må hjælpe Rock!” 

 

Og de fik ham virkelig trukket ud af vraget, mest på grund af 

Fannys ildhu. Flyhalen lå i en stinkende sump nær et 

kloakudløb. Sank langsomt. Da de kom ind i agterkabinen, 
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stirrede han på dem fra vandskorpen. Hans øjne var vilde og 

meget blå. Han gurglede druknende, fastklemt mellem vredne 

sæder. 

 Der var adskillige andre i vraget, alle druknede i flyhalens 

laveste del. Det var i sidste nu, de fik Rock fri. De vred og 

flåede ham løs af stålfilteret, og tumlede i land i en gispende 

klump. Bag dem lød en fed svuppen, da flyhalen sank dybere 

i slammet. 

 Dækket af pladder styrede Doc mod en knækket 

brandstander, der endnu gylpede sjatter af rustens vand. Det 

lykkedes ham at få skyllet det værste møg af sig selv og sine 

protegeer. 

 Han undersøgte hastigt Rock, men fraset buler og 

skrammer syntes fabelhelten i god form. Formentlig havde 

vandet beskyttet ham mod ildbølgen. Ja, vant som Doc var til 

slappe muskler og dellemaver, måtte han beundre Rock van 

Wredes fysiske pragt: Smalle hofter, brede skuldre og 

svulmende muskler! 

 Han var, som altid, klædt i sit berømte Commander Flame-

antræk. Håndsyet sort læderjakke af fineste oksehud, sort 

silkeskjorte, sorte snævre bukser samt hvalros-mokkasiner. 

Doc gættede misundeligt, at antrækket havde kostet mere end 

hans årsindkomst. 

 Rock var sandelig en gulddreng! Og dog – i knægtens 

pupiller så han dommens tegn indbrændt: radiation 

cataracts, småbitte grubeformede punktforbrændinger fra 

hård stråling. 

 Rock var, som han selv og Fanny, gennemstrålet af 

adskillige hundrede rem. Intet guld bødede hans knoglemarv 

... 

 ”Han klarer sig da, Doc?” Fannys stemme var blid, næsten 

lykkelig, midt i al den vildsomme skramlen. Hun sad med 

Rocks hoved i skødet, og strøg varsomt snavset af hans lyse 

hår, der hastigt tørrede i varmen fra brandene. At være den 

olympiske tv-helt så nær trøstede hende ganske. 
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 ”Det gør han vel, Nuser!” Doc nænnede ikke at spolere 

hendes glade tilbedelse med præk om langtidseffekt af 

gamma. 

 Men i det samme brækkede idolet sig i hendes skød. Det 

var måske råddent havnevand, måske strålesygens første 

symptomer. Hun holdt ham på panden og mumlede 

beroligende. 

 ” – falder! ” peb Rock, og i hans klare tv-stemme anedes 

en tyk grov dialekt, som Doc straks stedfæstede: fra 

Woodside-ghettoen i Queens, en gryde af tyrkere, italienere 

og halvjøder. 

 ”Satans pissepilot!” Rock græd hikstende som et barn. 

 ”Bare rolig,” nynnede Fanny hengivent. Men Rock krøb 

bandende og klynkende væk fra dem. De så forstenet på ham. 

Hvor var nu helten som værgede præsident Grey så mandeligt 

på Det Hvide Hus’ trappe? 

 Men så stødte Rock på et par fødder, iført brune US-

faldskærmsstøvler. Han klyngede sig desperat opad solide 

ben. Nåede et bælte hvori der hang en 44” armépistol. 

 ”... de lorte slår mig ihjel!” gispede han. ”Det må de ikke. 

Jeg har dubleant til den slags!” 

 

”Rolig, sønnike!” sagde en tonløs, fast stemme, hvis 

oprindelse Doc skønnede nok var det ’farlige’ Brooklyn 

omkring 86. Street; en af mafiafamiliernes højborge. 

 ”Nå, sønnike, de har nok kyst dig, hvad?” 

 Rock snøftede, og hagede sig fast i bæltet: ”Altså soldat, 

jeg, æh, er vistnok lidt forvirret ...” 

 ”Det er vi alle, sønnike! I øvrigt er jeg sergent Max Otis 

fra 82. ingeniører. Kan jeg gøre noget for jer, folkens?” 

 ”Ingen kan!” Doc betragtede den store soldat. 

 ”Måske ikke – ” Max Otis sendte ham et stengråt blik. ”Jeg 

fik selv glimtet ovre ved Washingtonbroen. Er De læge?” han 

nikkede mod lægetasken. 
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 ”Ja, knep-og-pilledoktor, som de siger her i havnen,” 

svarede Doc mat. ”Mit navn er McGleann. Pigen hedder 

Fanny Sparks, kaldet Nuser. Og tudesøren dér er faktisk den 

skinbarlige Commander Flame fra CBS! Er du med?” 

 ”Ganske!” sagde sergenten med en ro, som forekom 

upåvirket af det hylende inferno omkring dem. 

 Doc nikkede forbeholdent. Han vidste endnu ikke, at 

hermed var Gruppe Lilleput samlet: En havneludder, en 

fordrukken doktor, en forloren tv-helt og en deserteret 

sergent. 

 Og havde nogen sagt, de skulle gribe den løbske verden 

ved bidslet, ville han formodentlig have klukket stille, med 

de tvære gæliske fårehyrders sans for snurrigheder. 

 Men Rock gav dem ikke stunder til fantasteri. Han begik 

den fejl at kikke sig omkring. Fra Hunt’s Point var et ganske 

godt kik over East Rivers dampende vand, til den brændende 

metropol under de sortrøde ildorkaner: Manhattans smadrede 

gebis, Queens og Brooklyns gloende ovne, havnens 

brændende vrag. Og bagved dem mod nord Bronx’ 

husørkener, der tabte sig i skummelhed op mod Westchester, 

gennemkløvet af termiske cykloner – efterveer fra 

brintladningernes atmosfæriske storm, pikadonen. 

 Rock fandt sig uforvarende i et dragegab, hvis lige han 

aldrig havde set i Commander Flame-seriens papkulisser. 

 Og da han var vant til at hans ønsker var lov, bad han sig 

arrigt fri for dette idiotiske roderi! De kunne bare ringe til 

CBS, at de straks skulle bringe Rock van Wrede i sikkerhed 

i hans VIP-suite på Waldorf Astoria! 

 Rock var delvis undskyldt. I årevis havde man pustet hans 

ego op til en fantastisk blå drøm for millionerne – mere 

indbringende end selv USAs bileksport! 

 Han hersede og bandede. Snart med malmfuld 

Commander Flame-stemme, snart på drastisk Woodside-

dialekt. Beskidt og skælvende mindede han kun mådeligt om 

en CBS-guldfugl. 



 

29 

 De lod ham skabe sig en tid, for trætte til at opfatte ret 

meget. Kun Fanny aede ydmygt stjernens arm, skønt hun var 

grå af kvalme. Det endte med at Rock simpelthen trampede 

hende ned. Måske opfattede han hende slet ikke. Men da 

reagerede den tavse sergent. Han gav Rock en række 

velovervejede øretæver. 

 Hvorpå Rock satte sig ned og græd som et tugtet barn. 

 Fanny græd ikke, hun røg på sergenten som en furie. Han 

bakkede væk, og smilede venligt til hende. Men i al fald 

gavnede metoden. Rock blev helt tavs, og lod sløvt Fanny 

tørre blodet af sin næse. 

 Opfattede omsider beundringen i hendes brune øjne. Han 

var vant til den. Hungrede efter den. Rankede sig, og 

smuttede væk fra virkeligheden, som en fisk går til bunds. 

Hans rene træk blev rolige, de blå øjne hemmelighedsfulde. 

 ”Honey!” drævede han i sin bedste tv-stil. ”De røde skød 

mit fly ned! Jeg kom direkte fra Washington. Jeg er nemlig 

special-agent for præsidenten, udsendt i hemmelig mission 

for at frelse New York! Bare rolig, den klarer jeg!” 

 ”Ja, Rock!” sagde hun med ærefrygt. 

 ”Men flyet kom fra Califor ...” Doc tav. Sergenten gav 

ham et puf. Hvis ævlet holdt Rock rolig, så hvorfor ikke? 

 ”Og De, sergent,” fortsatte Rock selvsikkert, ”vil som 

tjenesteperson vide at respektere mit akkreditiv!” 

 Han famlede i sin sorte skindjakke. Den havde sølv-

lynlåse og gyldne knapper med den amerikanske ørn. Fanny 

børstede tjenstivrigt halvtørt mudder af den. Den var del af 

hans image. 

 ”Godt, godt, honey!” sagde Rock nådigt. Han rejste sig og 

tog prøvende et par skridt, høj, smalhoftet, dramatisk 

sortklædt: Virkelig seværdig imod de vilde flammer bagved. 

 ”Vi vil rekognoscere og vurdere situationen, før jeg 

beslutter mig!” forkyndte han for himlens dystre cykloner. 

 ”Hvaffor akkreditiver, min dreng?” spurgte Max stille. 
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 ”Å, javist, sergent!” Rock sendte ham et stramt smil. ”Jeg 

mener præsident Greys personlige godkendelse af min 

specielle betydning for USA … faktisk!” 

 Han lynede op for inderlommen. Tog dvælende et stort 

læderetui frem. Det var mørkerødt, og bar præsidentens 

våben i guld. Han åbnede det, og holdt det frem imod dem 

med en fornem gestus. Omhyggeligt forseglet under vandtæt 

plastic var et farvebillede af Grey: Et venligt sort ansigt, 

gråsprængt hår, kloge sørgmodige øjne. På et signatur-felt 

under billedet stod med en velkendt skrift: 

 

Til Rock van Wrede, en prægtig ung amerikaner, hvis indsats 

for sit fædreland påkalder min respekt! 

        Det Hvide Hus. 8. maj, 1991 

        Abraham Grey 

 

”Enhver i USA, som ser dette akkreditiv,” sagde Rock med 

eftertryk, ”skal straks yde mig respekt og hjælp!” 

 ”Nådada!” Max fløjtede stille. ”Ja, man må vel helst ikke 

støde en af præsidentens personlige venner – ” 

 Doc tav. En ubestemt tanke spøgte et sted mellem 

whiskytåger og træthed. Var det trods? Idioti? Eller en rørelse 

fra den halvblods skotske fantast bag hans fallerede 

selvagtelse? 

 ”Jeg fik det af præsidenten i foråret” oplyste Rock stolt. 

”Da jeg reddede ham fra de her KGB-folk på trappen til Det 

Hvide Hus! – Commander Flame no. 83!” 

 Docs flyvetanke fik øjne: Små fandenivoldske øjne. 

 

Max kikkede betænkeligt udover East River. En stormflod af 

ild brød hen over Flushings havnekvarterer. Brooklyn var et 

gloende klippelandskab, undtagen ved Forest Park, hvor et 

nedslag havde udbrændt alt til den nøgne klippe. Mod sydvest 

stod Manhattans skyskrabere som sortsvedne dragetænder i 

en kæmpeflab af røgbanker. De fleste havde modstået 
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fuldtræfferen over Rockefeller Plaza. Måske ville de stå 

endnu om tusinde år som udbrændte betonskaller i en 

radioaktiv askeørken. 

 ”Vi må prøve at gå mod nord!” Han vendte sig og spejdede 

mod de hvide grotter, som ildskæret dannede mellem Crotona 

Park og Harlemfloden. ”Med lidt held slipper vi vel udenom 

den dér kakkelovn. For hvis vi bliver her i de højaktive zoner 

ret længe, er vi kaput!” 

 De andre sagde ingenting. De følte sig nærmest som 

forvirrede myrer i en slaggedynge, hvor strålingens usynlige 

sværd pegede mod dem fra hver sten og ståldrager. 

 Det bliver en drøj march!” Den høje sergent mønstrede 

dem prøvende. ”Og vi møder nok skrupskøre folk. De skyder 

og plyndrer. Jeg har været i klammeri med et par bander – ” 

 Han pegede på den tunge tjenestepistol: ”Værst for dem! 

Jeg er 82. regiments mester på pistol. Kan nogen af jer 

skyde?” 

 Doc og Fanny rystede på hovedet. Men Rock smilede stolt. 

”I CBS-studierne lærte jeg at håndtere selv en flakkanon!” 

 ”Men ramme, sønnike?” sagde Max tålmodigt. 

 ”At ramme, det er bare at lave et rapt klip!” svarede Rock 

henkastet. ”Boiing! Så dratter skurkene! Ikke?” 

 Max kikkede tavs på ham. Rock skævede lidt nervøst til 

de glødende røgbanker: ”Alle ved da, at Commander Flame 

nok skal klare det!” 

 ”Ja, værs’god, sønnike!” Max begyndte at gå. De fulgte 

uvilkårligt hans brede ryg. Forsvandt i gadens røde 

skummelhed. 

 Havnepladsen lå øde hen. Floden klukkede sindigt mod 

færgelejets rådne bolværk. Bagved Hunt’s Point ryddede 

ilden glubsk op i Bronx’ forfaldne husørkener, de glemte 

industriområder, baggårdene med stinkende skrald og 

skræmte rotter. 

 Og såfremt ilden skånede en vis grå pakhusmur nær 

færgepladsen, kunne måske et hold fremtidige arkæologer, 
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Gud ved hvorfra, om tusinde år beundre skygge-frisen, 

indbrændt i stenen i et afsindigt nu: 

 De unge bacchanter, i klassisk nøgenhed, dansende 

fandenivoldsk ind i glemslen. 
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Andet kapitel 
 

”Hvis vi nu bliver ædt af en tiger?” Fanny gøs. 

 ”Værst for tigeren!” Doc så med afsky på en halvbrændt 

pølse. Han havde stadig kvalme: ”Som mad betragtet er vi 

kassable! Strålingen ...” Han tav og labbede stille af sin 

flaske, reddet i et plyndret supermarked. 

 ”Rolig, honey!” Rock vendte dvælende sin smukke profil 

mod bållyset. ”Jeg har før klaret sådan et bæst med næverne!” 

 ”Ihh, har du?” Hun skubbede sig trøstet nærmere, og bød 

ham en pølse. Han tog den forsigtigt, for ikke at få fedtpletter 

på sin dyre skindjakke: ”Nemlig, honey! En kongetiger! Lå 

og sloges med den foran kameraet!” 

 ”Så farligt?” åndede hun. ”Altså ... Rock!” 

 Han nikkede barsk. ”Selv domptøren var helt nervøs! Han 

sagde, den godt ku’ blive kåd og give én rifter!” 

 Doc rodede op i bålet. Det osede og gav dem hoste. Men 

natteluften selv var tung og bitter. De endeløse røgmasser 

ludede i mørket som dunkelrøde bjerge. 

 Hvad skulle man tro om Rock? Når man så bort fra 

nedstyrtningens første chok, førte knægten sig med 

indstuderet arrogance og underholdt dem med sine bedrifter i 

tvs fabelverden. Han havde ikke knyet under deres vandring 

gennem det smadrede Bronx, forbi dynger af døde og 

skrigende sårede, eksplosioner, faldende mure og skud fra 

marodører. Ja, et sted forsvarede han faktisk Fanny helt 

mandeligt imod nogle halvgale ligrøvere, indtil Max fik skudt 

dem fri: én mand pr. skud. 

 Rock vidste hvad en beundrende fan var værd. 

 ”Dyrene er fra Bronx Zoo – ” Max nikkede sindigt mod 

plænerne ned mod Bronx River, hvor tavse flygtningeskarer 
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krøb sammen under de halvt forkullede træer. ”De er såmænd 

ligeså bange som vi! Se bare de dér elefanter!” 

 Tre elefanter vandrede langsomt ned mod floden ... 

forhistoriske silhuetter foran flammende boligblokke bag 

Southern Boulevard. De store dyr krydsede forsigtigt mellem 

sløve menneskehobe, og forsvandt i en klippeslugt. Bag dem 

kom en flok små lådne dværge hoppende: Gibbonaber med 

røde bange øjne. 

 

Som tusinder af andre udbombede havde Docs gruppe fundet 

flugtvejene mod nord spærret af ild og sammenstyrtninger. 

Til sidst måtte de søge ly i den centrale Bronx Park, hvor 

Bronx River snoede sig mellem klippetragter og småskove; 

en fredet rest af Manhattan-halvøens oprindelige natur, 

indkapslet i stenørkenen. 

 Her blandede målløse overlevende sig med et løjerligt 

udvalg af dyr fra parkens ødelagte zoologiske have. 

Styltebenede giraffer ragede op fra krattene. En familie af 

sortmankede løver krøb sammen ved et springvand. De 

løftede end ikke deres store hoveder når forbrændte 

flygtninge kom for at drikke ... 

 Over mennesker og dyr rullede røgens sorte masser. 

Ulmende brandstykker faldt. En stank af brændt kød lå 

overalt. Faldende mure fik jorden til at sitre. Fjerne skrig skar 

hyppigt gennem brandenes massive dundren, i ubegribelig 

smerte. 

 Sceneriet den nat i Bronx Park lignede i den grad et 

Dantesk inferno, at man uvilkårligt ventede på instruktørens 

råb om tæppefald og kaffepause. 

 ”Spis nu mens I kan!” rådede Doc sine forkomne sluffer. 

”Her bli’r snart hungersnød!” 

 ”Nogen må da sørge for os!” Rock smed med afsky sin 

pølse i bålet. De plagedes alle af diarre, kuldegysninger og 

ubestemte smerter. ”Sende mad og medicin, ikke?” 
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 ”Hvem mon det skulle være?” Doc lo småt, og lod sin 

flaske gå rundt. De nippede forsigtigt. Doc tog selv en solid 

slurk, vant til mosten: ”De fører stadig deres krig derude! Og 

når raketforsvaret klapper sammen, har hver part 

halvtredstusind megatons i baglommen. Solide sager! Hvem 

pokker skulle orke at rode i vores specielle brokkedynge?” 

 Max tørrede sveden af sin hage med fingrene. Deres lille 

bål var mest til trøst. To hundrede kvadratmil fladebrande 

frembragte en sand tropevarme. ”Tja, som ingeniørsoldat ved 

jeg noget om logistik, altså transport og forsyninger. Og jeg 

ved også en hel del om New York. Faktisk smed min mors 

alfons mig på gaden da jeg var syv ... i 68. Street, Brooklyn. 

Som tolvårig gik jeg på rov med en bande biltyve. Da jeg var 

seksten snuppede strømerne mig. Jeg fik valget mellem 

tugthus eller hvervning ved 82. ingeniører! Og nu har jeg 

været soldat i den her møgby i tolv år. Og en god soldat, ikke 

mere, ikke mindre!” 

 Hans ansigt lignede en kantet sten i ildskæret. Han sad og 

rensede sin svære pistol. En kompetent stampersonel-sergent. 

”Hvad de her guldfasaner, som leger computer-krigsspil, ikke 

er! Jeg har i al fald set sådan en fyr gå fra snøvsen. Nemlig 

chefen for Staten New Yorks territorialhær, Tom A. 

Nickinson, også kaldet General Gederumpe. Jeg skød 

ham…” 

 Der var en vis sørgmodig vantro i hans langsomme 

stemme. ”Forstår I ... da krigen kom, minerede vi ingeniører 

alle New Yorks broer. For hvis russerne nu prøvede en 

invasion, altså! Jeg og mit sjak ordnede Washingtonbroen, og 

holdt vagt ved sprængkamrene. Men så, dagen derpå, kom 

general Gederumpe farende i sin stabsvogn, med 

kommandostander og stålhjelm med stjerner. Samt kogende 

vandgrød ud af ørerne. En eller anden idiot havde meldt om 

ukendte skibe ud for The Narrows. Der kom bunker af den 

slags gas de første dage! Men høvding Nickinson ville lugte 

krudt. Han beordrede mig til at sprænge Washingtonbroen 
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straks. Selv om den vrimlede med flygtninge, som troede de 

kunne rende fra brintbomber. Jeg sagde: ’No, Sir!’ Men så 

prøvede han selv at få fat i udløseren. Og så måtte lille sergent 

Max altså knalde Gederøven!” 

 Han nikkede, med en vis tilfredshed: ”Et tredive meter 

skud med pistol, og træffepunkt lige midt i panden! Og 

bagefter måtte jeg lave en tolver på Gederumpes adjudant, 

fordi han plaffede efter mine folk. ’Og nu, gutter!’ sagde jeg, 

’skrider sergent Max, før de hænger mig! Ha’ en rar krig!’” 

Han smålo: ”Men mine folk var bare værnepligtige. De smed 

skyderne i floden og rendte hjem til konen. Faktisk 

deserterede temmelig mange menige de første dage. Og der 

var jo også en masse civile optøjer. Som om Amerika slet 

ikke havde lyst til det her herlige selvmord! Og det skulle 

ikke undre mig, om ham Koba i Kreml, den anden 

knaptrykker, også har bøvl med en del menige russere ... ” 

 Doc nikkede, og kikkede på parkens røde vilde sceneri. 

Døende mennesker og dyr, der opgivende ventede mens 

bjerge faldt, havde rejst sig i stormfloder, og verden hoppede 

som en skræmt kanin langs afgrunden. Og igen følte han en 

ubestemt, vag trods: Hvis folk ikke havde lyst at hoppe med, 

hvorfor fanden sad de så bare der som syge høns? 

 Trods whiskyen havde han dundrende hovedpine. 

Tankerne ville ikke hænge sammen. Men der var noget skørt 

i, at han sad midt i en smadret kæmpeby i nat, i selskab med 

en luder, en desertør og en tv-frikadelle! Ubetaleligt skørt ... 

 ”Jamen Max?” Fanny kikkede helt trøstigt på sergenten 

selvom han netop havde vedgået et dobbeltmord. ”Hvem 

futter så alle de raketfiduser af? Når I soldater sådan går 

hjem?” 

 ”Du er helt kvik, hva’ søster!” Max mønstrede hende 

venligt, skønt han som født New Yorker var klar over 

sagerne: Den giftgrønne minikjole, den grove stemme, 

mundens erfarne frygtsomhed. ”Men ser du, selv om en 

masse soldater går hjem, så er ICBM-siloerne og de andre 
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djævlereder bemandet med specialister, der får høj løn og 

lever meget isoleret. De har kun én opgave: Vente! Og sende 

dimserne til himmels når præsidentens angrebskode kommer 

– ” 

 Han tav lidt. Hvordan forklare lægmænd den 

spøgelsesagtige tilværelse i de underjordiske missilbaser? 

”Altså, Søs: De her computerfyre bli’r selv en slags 

automater. De tænker ikke som vi andre. Og hvis én af dem 

får kuller, og fjumrer med raketknappen, står en MP parat til 

at knalde ham ned. Fordi missiler og kuller er en grim 

cocktail!” 

 Fanny tænkte lidt. Så pegede hun på de glødende 

synsrande: ”Jamen Max? Nogen fik da kuller?” 

 ”Åh ja, men det er OK, Søs,” sagde Max blidt. ”For det 

var de store dyr i Pentagon og Kreml. Og de fine Big Bang-

systemer er netop præcis programmeret til at gå i gang, når 

de allerstørste bosser befaler: ’Lukketid, mine herrer!’ – ” 

 ”Åh!” Nu syntes Fanny at hun fattede galoppen. ”Og ingen 

havde sørget for, at der stod en MP parat til at skyde de 

allerstørste bosser, hvis de fik kuller?” 

 ”Nej – ” Max smilede tyndt, ”fordi bosserne er jo helt visse 

på, at den slags aldrig sker med dem!” 

 Han kikkede tankefuldt på de elendige hobe under træerne. 

”Og så må en anden en tage skraldet. Da det store BUM kom, 

lå jeg ovre ved Deecan Boulevard, i en nedgang til U-banen. 

Jeg sloges med nogle banditter. De plyndrer alle vegne, og 

knalder folk ned. Og politiet ku’ ikke holde styr på tingene. 

Så jeg gav mig til at vise gangsterne, hvad en professionel 

soldat ku’ gøre med en 44 special. Men da himlen gik itu og 

alting brændte, trillede jeg nedad alle trapperne. Og røg op 

igen som en skoldet kat, fordi U-stationen begyndte at falde 

sammen. En masse knustes dernede. Men gangsterne var i al 

fald blæst til helvede ...” 

 Han rystede bekymret på sit tunge hoved: ”Sikken 

redelighed! Brokker og glasskår og forkullede lig allevegne. 
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Og nogen der lå og brændte og skreg. Jeg skød et par. Men 

man har simpelthen ikke patroner nok til at hjælpe en hel by, 

efter et gok på tres megatons! Alt er kaput: hospitaler, 

civilforsvar, læger! Jeg så én elendig brandsprøjte og nogle 

brandmænd der masede ind i et hus hvor folk skreg. Så 

væltede huset. Nul brandmænd mer! Forøvrigt siger man jo, 

at Philadelphia og Washington også har fået deres fedt. I 

morgen eller overmorgen bliver USA et mægtigt hul i jorden. 

Og Rusland såmænd med!” 

 ”Men hvis vi og de derovre er døde?” Rock lød temmelig 

spag. ”Jeg mener ... vi her har jo overlevet? Sådan da ...” 

 ”Ok, sønnike!” Max lo stille. ”Det problem har de tænkt 

på. Har du ikke hørt om ‘dommedags-båndene’? Det er 

båndcentraler dybt nede under bjergene, både her og derovre. 

Og selv om alle er døde, bli’r de centraler automatisk ved og 

affyre missiler i månedsvis! Selv en indfødt på den anden side 

af Jorden slipper ikke!” 

 

De sad tavse en tid. Doc strøg sig nedover ansigtet. Huden 

var brændende øm, beskadiget af strålingen. Også de andres 

ansigter var røde og vablede, med svulne læber. Om tre uger, 

tænkte han sløvt, er deres hvide blodlegemer kaput. Bør jeg 

fortælle dem, at de praktisk talt er døde? 

 Han tog en klunk af flasken. Og opdagede at Fanny 

stirrede på ham. Der var rædsel i hendes brune øjne. Nej! – 

ikke på ham. På noget bag ham. 

 Deromme stod et sort, ansigtsløst væsen. En træstub? 

tænkte han forvirret. Men træstubbe sagde ikke 

ubestemmelige lyde. Eller holdt en bylt i armene. 

 En næsten fingerløs hånd pegede på lægetasken under 

hans albue: ”... ta-tasken? Er De ... doktor ... ” 

 Han nikkede uvilligt. Havde opgivet at tilse de sårede på 

plænerne. Der var jo i tusindvis. I øvrigt kunne selv en 

intensiv behandling højst redde nogle få. 
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 ”Se ... doktor ...” Han lyttede stivnet til træstubbens 

læbeløse hvæsen: ”... de gjorde ... et lille barn ...” 

 De slog blikket ned. Havde ikke lyst til at se hvad bylten 

rummede. Eller høre på denne forpinte mumlen. 

 Men tilsidst måtte Doc jo bekvemme sig. Lettede en flig 

af bylten. Og så hvad han ventede. 

 Nikkede til den sorte flade, der førhen var et ansigt. ”Javist 

lille frue! Bare rolig! Den klarer vi!” sagde han med 

opmuntrende lægestemme. (Hvad fanden: Skulle han 

skrige?) 

 ”Nu skal De bare se! En lille sprøjte, ikke sandt?” 

 Han brækkede øvet spidsen af en engangssprøjte, bøjede 

sig over bylten, og injicerede en fuld dosis. ”Sådanne, lille 

frue! Værsgod! Nu bliver alt OK!” 

 Den sorte træstub nikkede, og gik bort i de røde skygger. 

 Længe efter spurgte Fanny forsigtigt: ”Hvad gav du den 

unge, Doc?” 

 Han så blodskudt på hende. Noget i hans blik fik hende til 

at ønske at lægge sine arme trøstende om ham. Men hun turde 

ikke. I al fald ikke lige nu. 

 ”Den bedste medicin i verden, lille Fanny! En nådig død!” 

 Hun skjulte sit ansigt i hænderne. Men var som sagt heller 

ikke endnu en helt udlært Bronxluder. 

 De andre så lidt misbilligende på Doc. Lægen var omtrent 

den sidste, om hvis fremtoning en smule af 

barmhjertighedens illusion endnu tøvede. 

 ”Men et barn er ikke et dyr!” sagde Max uvilligt. 

 Doc stirrede på ham. Og sergentens stengrå blik veg først. 

”Jeg læste engang en bog,” mumlede Doc grødet. ”Jeg har 

glemt det meste. Vi drukkenbolte er jo glemsomme. Men lige 

før huskede jeg i al fald titlen: ’Jamen man skyder da Heste!’” 

 Noget hylede i parkens orangerøde skumring. Måske var 

det et døende dyr. Lyden gik dem til marv og ben. De følte en 

atavistisk trang til at gøre ligeså. 




