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Hvor det overnaturlige er helt naturligt
(En kort introduktion for nye læsere... andre kan gå direkte til historien)

Omkring  år  12.000  før  Kristus  besluttede  gudinden  Gaia  at
oprette  en  hær  af  beskyttere,  som  skulle  værne  Jorden  mod
overgreb fra udenjordiske væsner. Den første af disse beskyttere
var Ashar, som blev oplært af den interdimensionelle gud Morr.
Som tiden gik, opstod et venskab mellem de to, og de arbejder i
dag ofte som et team på opgaverne.

Fordi en stor del af det Ashar gør, er at stoppe og fjerne de
værste udskud, der kommer til Jorden, ser han mest sig selv som
en slags skadedyrsbekæmper. For omverdenen ligner han en lille,
skaldet,  gnaven,  midaldrende,  hvid mand,  og det  er  heller  ikke
helt forkert!

Morr er en slags rumgud. Han ér fra rummet, men fra en anden
dimension. Hans naturlige udseende er en sort, menneskelignende
skikkelse uden nævneværdige træk. Han går oftest indhyllet i en
illusion,  som  er  en  kommentar  til  omgivelserne.  Gerne  en  af
tidens popkulturelle referencer. Det er en måde for ham at bevare
kontakten til menneskenes verden og undgå at blive sindssyg. Det
lykkes sådan nogenlunde, til de fleste tider.

Denne  verden  er  befolket  af  vampyrer,  engle,  rumvæsner,
guder og andre paranormale eksistenser, som vi kender dem fra
bl.a. Det Gamle Testamente, Eddaen og græsk mytologi, men her
er de blot livsformer og teknologier, som almindelige mennesker,
normalerne, ikke kender til, eller tror er en myte. Og sådan skal
det helst forblive så længe som muligt. Det handler ikke så meget
om hemmeligholdelse for normalerne, for det ville aldrig fungere i
praksis, men at diskretion er en æressag.

Magi er en energiform, ligesom f.eks. varme eller elektricitet,
og findes i flere former, f.eks. transcendental magi, der kan ændre
og nekromantisk energi, der kan skabe og udslette. Anvendelsen
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af  energien  kræver,  at  man har  evnen til  at  kunne fokusere og
dirigere energien. Det er langt fra alle der kan, og ikke alle der
kan, kan det på samme måde. Det er heller ikke ufarligt.

Hermed velkommen til Ashars dage på jobbet, blandt folk og
fæ(hoveder). Rigtig god fornøjelse!

Michael Pilgaard

Fortæller af sære historier
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Vampyrer fra rummet
(Dage på jobbet med Ashar og Morr)

San Francisco, juni, 2010

Okay... Der blev fundet døde mennesker i Golden Gate Park i
San Francisco.

Det var sen aften, lokal tid. Jeg stod lidt og betragtede de to
afsjælede  legemer.  Ikke  noget  ophidsende  i  sig  selv.  Der  var
nogen,  der  døde  hver  dag.  Det  ville  normalt  ikke  have  været
noget,  der  vedkom  mig,  men  rygterne  blandt  konspirations-
nødderne sagde, at de døde var tappet for blod, og der var to huller
ved halspulsåren. Selv inden for unaturlige dødsårsager er det ikke
helt naturligt... officielt i hvert fald... hvilket så gør det til mit job.

Lang historie.  For  14.000 år  siden,  blev  jeg (ikke  med min
gode  vilje)  udpeget  til  at  tage  mig  af  det,  der  dengang  blev
betragtet som overnaturlige væsner. Overnaturlig er nu så meget
sagt, teknologisk langt foran menneskene ville være det korrekte
udtryk. Men dengang vidste man ikke bedre, og der er stadig ting,
der bliver betragtet som overnaturlige. Anyway... tænk på det jeg
laver,  som  en  form  for  avanceret  skadedyrsbekæmpelse...  mit
navn er Ashar.

Første tanke var, at det var vampyrer. Der lever en del på disse
kanter...  eller  hvad  de  nu  kalder  deres  hæmoglobin-udfordrede
eksistens. Der er liv i San Francisco hele døgnet og her er de bare
endnu én, der har natholdsarbejde. I forhold til hvor mange andre
sære eksistenser der er i San Francisco, stikker de ikke mere ud
end så mange andre. Egentligt hører de også ind under skadedyr,
som jeg burde bekæmpe, men vi har en stiltiende aftale, der går
nogle hundrede år tilbage. Hvis de ikke gør sig uheldigt bemærket
ved at slå ”donorerne” ihjel, lader jeg være med at jage dem med
henblik  på  udryddelse.  Med  enkelte  undtagelser  fungerer  det
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egentlig meget godt.

Nå, hvad det så end måtte være, så var det muligvis en af de
opgaver, der sorterede under mig. Så der stod jeg så, og kiggede
på døde mennesker.

Obduktionen var endnu ikke påbegyndt, og de to lig lå på køl
på det retsmedicinske institut, klar til at blive undersøgt. Egentlig
burde det have været en smal sag at finde de to, men pladsmangel
på  det  nærmeste  retsmedicinske  institut  og  en  kvajefejl  i
papirarbejdet gjorde, at jeg havde spildt ret meget tid på at rakke
rundt i byen for at finde ligene. Da natten faldt på, sneg jeg mig
indenfor, for at se nærmere på de jordiske rester.

Der  var  ganske  rigtigt  to  huller  i  halsen  på  de  to  døde.
Afstanden var god nok, men det lignede Hollywoods version af
vampyrbid, hvilket er noget mindre voldsom end de virkelige. Der
var heller ikke spor efter infektion med vampyrblod, hvad der ofte
er,  når  mennesker  er  døde  af  vampyrangreb.  Godt  nok!  Så
behøvede jeg heller ikke bekymre mig om, at de begyndte at rende
rundt  et  par  dage  efter  og  jagte  blod.  De første  dage  efter  de
genopstår, hvor de er totalt styret af deres jagtinstinkter, skal der
være nogen til  at  holde dem væk fra  mennesker.  Hvis  ikke  de
”nogen” passer deres job, er det så, jeg træder til.

Jeg kløede mig lidt i nakken. Hvad pokker var det så? Kunne
det være en af de tåbelige vampyr-kult-wanna-be’s? Jeg kiggede
lidt videre. Der var nogle mærker efter kløer af den type, der ikke
er  at  finde  i  San  Franciscos  normale  vildtbestand,  og  nogle
mærker efter at have været holdt. Det lignede mere det, man ser
fra kimærer baseret på mennesker og store kattedyr, hvis de ikke
når længere end drabet, men deres åbninger af halspulsårer er om
muligt endnu mere uordentlige end vampyrerne. Jeg begyndte at
få  en fornemmelse  af  at  nogen forsøgte  at  vildlede.  Principielt
kunne  det  godt  være  vampyrer.  Man  skal  aldrig  undervurdere
sammenfaldet  af  tilfældigheder.  Min  mistanke  gik  nu  mere  i
retning af mennesker, der legede vampyrer.

* * *
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Mere forvirret end afklaret tog jeg ud til parken og drabsstedet.
Rygtet  om at  nogen var  død,  og at  det  lignede vampyrbid,  fik
selvfølgelig parken til at vrimle med wanna-be vampyrer og tosser
med falske hugtænder,  sort  tøj,  tung makeup om øjnene...  og, i
flere tilfælde, dårlig personlig hygiejne. 

”Psst! Har du set nogen?” kom det ovre fra et træ.

Jeg kiggede over mod stemmen. Delvis gemt bag et træ stod en
pige med hele goth-udstyret på. Hun kunne ikke være mere end
tretten år.

”Hvad?” spurgte jeg.

”Vampyrer!” sagde hun lavmælt. ”De kan jo ikke komme her
om dagen, for så kan folk se, når deres hud lyser og glimter.”

Hvad var nu det for noget vrøvl?

”De to, de fandt, har garanteret været forbrydere... eller gjort
noget ondskabsfuldt.”

Mine tanker tog en tur gennem papirerne, jeg havde læst om
sagen. Det var der nu ikke noget der tydede på. Hvorfor skulle de
monstro være forbrydere eller dårlige mennesker? Jeg skulle lige
til at spørge ind til det, da hun fortsatte.

”Det  er  så  romantisk!”  sukkede  hun  henført.  ”Vampyrer!
Måske er jeg heldig ligesom Bella og finder min Edward.” Hun så
drømmende op mod himlen, og jeg sukkede dybt.

Selvfølgelig! Referencen sank ind. Lige hvad jeg manglede...
en tosse mere! Whopedidooo... Hovedrystende gik jeg videre, for
at se, om der var spor, der kunne bringe mig videre i sagen.

* * *

Som jeg gik rundt i parken, hørte jeg et dunk og en flaksende
lyd af en flagermus, der ramte en massiv overflade. Hvad nu? Jeg
kiggede rundt. Flagermus er relativt ferme til at navigere rundt, og
det lød helt forkert at en flagermus skulle flyve ind i en mur for
fuld fart. Især fraværet af en mur gav fornemmelsen af at noget
ikke var som det skulle være.
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Det tog lidt tid at finde det jeg ledte efter. Over et af træerne så
jeg insekter ramme noget usynligt, og jeg kunne med lidt besvær
ane et udtværet omrids.

”Et usynligt rumskib parkeret i Golden Gate Park,” lød Morrs
stemme bag mig. ”Man skulle tro de kunne finde på noget mere
originalt.”

Jeg vendte mig om, og der stod Morr indhyllet i en illusion der
fik ham til at ligne Kaptajn Kirk, komplet med Star Trek-regalier.
Morr er en entitet,  der minder om Eric  Von Dänichens idé om
rumguder, bortset fra at han ikke kun kommer fra rummet, men
fra en parallel dimension. En af hans store fornøjelser er at dukke
op bag mig, uden at jeg opdager noget, før han giver sig til kende.

”Genkender du designet?” spurgte jeg.

”Ikke specielt. Det ligner så meget af det andet skrammel de
besøgende  kommer  flyvende  i.  Teknologien  er  også  relativt
generisk.”

En jogger der kom forbi, så Morr og grinede højt, mens han
fortsatte  ufortrødent med sin træning. Eftersom Morrs naturlige
udseende er  en  fuldstændig  sort  skikkelse,  uden nævneværdige
ansigtstræk,  kunne  det  ikke  betale  sig  at  bede  ham  om  at  se
naturlig ud. De fleste finder hans udseende lidt uhyggeligt.

”Hvad er der gang i?” spurgte han.

Jeg ridsede kort op hvad jeg havde fundet.

”Vampyrer fra det ydre rum!” sagde han forurettet. ”De kan da
alle klichéerne.”

”Det kunne være værre. Det kunne have været muslimer, der
kom for at gøre hele Jorden til en ortodoks muslimsk planet.”

”Er det ikke kommunister, der kommer, for at gøre hele Jorden
til et kommunistisk paradis?”

”Forkert årti!”

”Muslimske vampyrer fra det ydre rum?”
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”Den næste blockbuster fra Hollywood’s klichémaskine.”

Morr sukkede. ”Efter den der tåbelige film  2012 tror jeg dig
gerne.” Han stod og grundede lidt. ”Vi må vel hellere kigge lidt
nærmere på de besøgende... Hvad med hende den lille pige ovre i
træerne,  der  har  stået  og udspioneret  os  de sidste  10 minutter?
Nogen specielle hensyn?”

”Nej, det er lige meget. Det er bare en teenager, der tror hun
kan  score  sig  en  vampyr.  Lad  os  hellere  se,  om der  er  nogen
hjemme.”

Vi begyndte at levitere op til skibet.

”Score sig en vampyr?”

”Seneste romantiske påfund.”

”Hollywood?”

”Hollywood!”

* * *

Rumskibets overflade var som den slags nu er. Glat og relativt
jævn  for  at  mindske  turbulens  ved  flyvning  i  atmosfærer.
Usynlighedskappen var kun omkring en tomme tyk, så vi kunne
reelt ikke se overfladen, men den var let nok at mærke. Tæt på var
skibets udseende og opbygning stadig ret generisk. En langstrakt
kugleform for at få mest muligt rum med mindst mulig overflade,
og bibeholde noget aerodynamik til flyvning i atmosfære. Det var
derfor let at finde lugen på skibets overside, så vi kunne komme
ind. Den var selvsagt låst, men et velrettet spark og lugen hang og
knirkede lidt i et enkelt hængsel.

”Uh-uuuu... Er der nogen hjemme?” råbte Morr med sin mest
provokerende stemme.

Ingen  reaktion.  Vi  hoppede  ned  i  skibet,  og  lyset  tændte
automatisk. Stadig ingen reaktion. Vi stod i en smal gang i lys, grå
metal. Der var ingen markeringer at se noget sted. 

”Mon ikke vi skal den vej?” sagde Morr og pegede mod den
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anden ende.

* * *

For enden af gangen gled et stykke af væggen automatisk til
side, og vi stod nu i noget, der lignede et laboratorium.

”Stadig ikke noget tech jeg genkender,” sagde jeg.

”Heller ikke her!”

I et glasskab ved siden af døren stod der en række glas med
diverse dele af dyr. Det så bekendt, men ikke helt naturligt ud.

”Hybrider,”  sagde  Morr,  ”de  har  været  ved  at  rode  med
hybrider.”

Et  panel  gled  til  side,  og  to  semi-humanoider  jeg  ikke
genkendte kom til syne. Den ene løftede en tentakel med noget,
der godt kunne ligne et våben, da et par metalgenstande med høj
hast fløj forbi mig. Genstandene ramte de to fremmede i det der
antageligt var hovedet.  Skikkelserne faldt bagover med brag og
blev liggende delvist filtret sammen. Jeg kiggede bagud på Morr
der stod og jonglerede med et par metalgenstande mere.

De to semi-humanoider mindede om en mellemting mellem en
ti-armet blæksprutte og et menneske.

”Stadig ikke noget jeg genkender,” sagde Morr.

”Heller ikke her.”

”Hvad har du tænkt dig at gøre, når de vågner?”

”De må vel kunne afhøres.”

”Måske.” Morr lød tvivlende.

Der lød en snerren inde fra rummet, de fremmede var kommet
fra. Et øjeblik efter kom fem hybrider af forskellig art væltende
imod os. De fire af hybriderne gik til angreb, mens den femte, en
schæfer/menneske-hybrid løb ud og forsvandt ud af åbningen.

”Fanger du Cujo?” sagde Morr og knuste hovedet på den første
angriber.
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”Cujo,” sukkede jeg og satte efter dyret. ”Jo.”

Morr havde allerede fat i den næste hybrid, en kat/menneske-
hybrid. Efter hylet og den knasende lyd at dømme, var han snart
klar til at tage sig af de sidste to.

* * *

Nede på jorden igen prøvede jeg at finde sporet efter hybriden.
Et stykke derfra hørte jeg pigen fra før, med sukkende stemme,
sige  ”Åh,  Jacob!”.  Nåja...  hvor  uintelligent  det  nu  end  var,  så
vidste jeg i det mindste nu, hvor dyret var løbet hen.

Faldet fra rumskibet havde skadet hybriden, og den humpede
kun langsomt  af  sted.  Langsomt  er  relativt,  for  i  forhold  til  et
menneske løb den stadig hurtigt, så det tog omkring en kilometer
at rende kræet op.

Da jeg fangede hybriden tog tingene en noget anden drejning
end forventet. Netop som jeg skulle til at knække nakken på dyret,
kiggede den på mig med store, bange øjne, og det gik op for mig,
at vi ikke havde med et farligt rovdyr at gøre... Det var ikke Cujo,
det var Lassie... Den ville hjem i sikkerhed.

Det kunne jeg alligevel ikke få over mit hjerte. Hvad så? Jeg
klemte på dyrets halspulsåre, og den sank bevidstløs sammen. Det
måtte  jeg  finde  ud af  senere.  Jeg  hankede op i  den  og vendte
tilbage til rumskibet.

* * *

Morr så hånligt på mig, da jeg kom med hybriden.

”Jeg ved det godt,” sagde jeg. ”Jeg er et skvat!...  Hvad med
vores tentaklede venner?”

”Døde.”

”Af hvad?” Et øjeblik troede jeg, at Morr havde taget dem af
med livet, sammen med hybriderne.

”En form for eksplosiv. Jeg hørte et klik, og nåede lige at se
den ene trykke på en knap, så jeg lagde et kraftfelt om... puff... og

-10-



det var det.”

”Nogen idé om, hvad det er vi kigger på?... Andet end endnu et
par paphjerner, der laver en Dr. Moreau?”

”Intet. Blodet var med sikkerhed til at donere noget DNA, og
med de mængder, de har brugt, har de været nogle amatører.” Han
så på hybriden. ”Stabilt resultat, men kønt det er det ikke.” Han
tappede på en skærm, der kom til live. ”Jeg kan ikke læse det. Det
ligner hverken fugl eller fisk.”

”Hvad så?”

Morr  trak  på  skulderne.  ”Hvis  du  tager  dig  af  Fido  der,  så
smider jeg skibet her op til alt det andet ragelse på Månen.”

Gennem  årene  havde  Morr  gemt  store  mængder  af  farlige
genstande på bagsiden af Månen. Det ville blive et frygteligt hyr
at rydde op, når menneskene igen betrådte månen.

Jeg kiggede lidt på Fido. Vi kunne jo ikke rigtig komme til at
lave ham om til en hund igen, eftersom vi ikke kunne læse noget
af det der stod på skærmene, og sende ham hjem kunne vi ikke, så
længe  han  så  sådan  ud.  Mellemløsningen,  som jeg  valgte,  var
familiepleje  hos  Familien  Robinson på  Munster  Island...  Det
hedder familien og øen ikke i virkeligheden, men mennesker er
ikke de eneste, der ser for meget amerikansk fjernsyn... Der ville
han ikke stikke så meget ud af mængden.

Som sagt  så  gjort.  Sagen  var,  om ikke  løst,  så  i  hvert  fald
afsluttet,  truslen  var  fjernet.  Det  samme  var  sporene  fra  de
fremmede. Hvad de fremmede var for nogen, havde vi ikke fundet
ud af, men det var ikke hverken første eller sidste gang vi stod
med  ubesvarede  spørgsmål  efter  endt  arbejde.  Det  er  ikke  det
bedste jeg ved, men sådan skal det åbenbart være. 

Heh...  Fido! Jeg kunne ikke lade være med at smile lidt.  En
blanding af hund og menneske er godt nok ikke det pæneste eller
mest charmerende man kan se for sine øjne, men jeg havde en god
mavefornemmelse af at han fik lov at leve og vokse op.

* * *
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Serengeti-sletten, juni 2011

De elektriske udladninger gnistrede fra våbnet, og jeg stod lige
i skudlinjen. Havde jeg haft et eneste hår på mine 170 centimeters
højde ville de nu have været svedet af.

En samling tågehoveder fra Talox III havde fået den fantastiske
idé  at  jage tigre  på Afrikas  savanner,  og derfor  jagtede  jeg  nu
rundt efter dem i månelysets skær.

Er der ikke tigre i Afrika? Se, det ved du og jeg, men gruppen
af taloxanere vidste det ikke... de vidste åbenbart ikke helt, hvad
en tiger var, blot at det var et eftertragtet jagttrofæ, så de skød løs
til højre og venstre med deres medbragte våben. Talox III har ikke
så meget oxygen i luften som vi har, så alene det at være her på
Jorden gør dem naturligt skæve... hvilket gør Jorden til et yndet
turistmål  for  dem...  og  mål  er  desværre  det  rigtige  udtryk.  De
jagter hvad som helst! Jeg kunne høre dem skråle højt og spørge
hinanden om de havde set tigrene, mens de fløj rundt på må og få i
deres lille fartøj, der mest lignede et forvokset badekar.

Mig? Jeg passede mit  arbejde som skadedyrsbekæmper med
speciale i udenjordiske væsner... sådan bredt betragtet... ydre rum,
parallelle universer og så videre... herunder også det, der betragtes
som overnaturlige væsner  såsom vampyrer,  dæmoner og engle.
Når der kommer sådan en samling idioter til Jorden, er jeg en af
dem, der rykker ud og får dem neutraliseret.

En af de ting der blev lavet om på mig, da jeg ”fik” jobbet for
ca. 14.000 år siden, ud over at jeg blev skaldet som et æg over
hele kroppen, var et kraftig forbedret syn, så jeg kunne tydeligt se
taloxanerne  på  deres  lille  antigravity-racer,  skøjte  rundt  på
savannen. I en serie af teleportationer og sprint jagtede jeg efter
dem, hen over savannen. Man kunne tydeligt høre dem fumle med
deres våben. Der lød et højt drøn. 

Granater... Det blev da bare bedre og bedre.

De forsvandt rundt om en bakke og jeg hørte et højt brag af et
sammenstød  efterfulgt  af  en  række  drøn  af  granater  der
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eksploderede.

Det var lykkedes for dem at flyve ind i et eller andet.

Det lød ikke som noget de kunne overleve.

Mens jeg sprintede hen for at finde dem, overvejede jeg kort
hvad det kunne være de havde ramt. Jeg bladrede i hukommelsen
og kunne  ikke  lige  huske  at  have  set  noget  i  den  retning,  der
kunne have stoppet raceren.

Som jeg kom rundt om bakken, blev jeg lidt opgivende.

Ud over antigravity-raceren og de fem taloxanere, der lå spredt
ud over det hele, var der også et gabende hul i den tomme luft,
som afslørede indersiden af et rumskib.

Jeg sukkede dybt. Dem igen!

”Jeg  tog  Fido  med  på  vejen!”  lød  Morrs  stemme  bag  mig.
”Tænkte at han nok ville være interesseret.”

Morr har for vane at dukke op bag mig, uden at jeg opdager det
før han siger noget. Jeg vendte mig om. Selvfølgelig lignede han
Buster Crabbes version af Tarzan.

Fido  er  en  menneske-schæfer  hybrid  vi  fandt  året  før,  og
resultatet af et genetisk eksperiment. Vi fandt aldrig ud af hvad
deres eksperiment  gik ud på,  eller  hvem de var,  og hvorfor  de
udførte eksperimenter på dyrene.  I  det forløbne år havde Fidos
menneskelige del udviklet sig til at være mere dominerende, og
hans stemmebånd var efterhånden så udviklet, at han kunne tale
lidt.

En  løve-menneskehybrid  kom  vaklende  desorienteret  ud  af
hullet i rumskibet.

”Vel  er  dette  ikke  Mongo,”  sagde  Morr  og  skiftede  så  han
lignede Buster Crabbes version af Jens Lyn, ”men vi kan vores
klichéer.”

Med en sten fra jorden, ramte han løvemanden midt i panden,
så den faldt om på jorden og blev liggende.
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”Lad os tage et kig indenfor,” sagde han.

”Død?” sagde Fido med sin let knurrende stemme, da vi gik
forbi løvemanden.

”Ikke endnu,” sagde jeg, ”ikke endnu.”

* * *

”Det ser jo ud som sidst,” sagde Morr. ”Mere eller mindre.”

Rumskibet var forladt, og helt ligesom sidst var det ikke. I et af
rummene  var  der  fire  akvarier,  hvori  der  var  hybrider,  der  var
forskellige grader af udviklet. Der var yderligere to akvarier, og
med  løvemanden,  vi  lige  havde  set,  ville  det  være  rimeligt  at
antage, at der nok rendte en hybrid rundt, et eller andet sted.

”Oho!” lød det ovre fra Morr. ”Her er noget på interlaktisk...
fremragende... en log.”

Interlaktisk er en form for fællessprog på skrift. Det kan også
tales, men det kræver nogle lydorganer og feromonkirtler som jeg
ikke har, så det lader jeg Morr om. Det er ikke så smart som det
lyder, men det er en anden historie.

Morrs fingre dansede hen over en pult og et billede dukkede
op. Flere af den race der havde skabt Fido.

”Racen hedder Celeeri... de er fra Mudno III...” han stoppede
op et  øjeblik.  ”Hvad  er  det  for  noget  vrøvl?  Mudno III  er  en
gasplanet ligesom Jupiter.” Han scrollede videre på nogle sider.
”Se,  her  er  den  Mudno  III...  øhh...”  han  stoppede  op  og  så
nærmere på billedet. ”Fire? Mudno IV? Har der været en planet
mere i det solsystem?” Flere billeder og mere tekst rullede hen
over skærmen i rasende fart, mens Morr fortsatte. ”Planeten blev
sprængt  af  en  meteor,  men  de  nåede  at  redde  en  stor  del  af
befolkningen i en række rumbyer... Det må have været lidt af en
meteor for at pulverisere en hel planet... det lyder som en fejl i
overleveringen...  de blev til nomader i rummet...  spredt for alle
solvinde...” han stoppede. ”Det var ikke meget at gå efter.”

”Og vi ved stadig ikke, hvad de laver her!”
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”Nej, eller jo... der var noget...” han scrollede tilbage gennem
tekst  og  billeder.  ”Her!...  De  opdrætter  hybrider  til  illegale
kampe.”

”Det troede jeg vi havde fået sat et stopper for, efter de tossede
minotaurer.”

”Jeg tror også kun de bliver opdrættet her.” Han tænkte sig om
et øjeblik. ”Vent lidt...” Han var så optaget af at søge i systemet, at
han helt tabte sin illusion og nu blot lignede en sort mannequin
med antydning af ansigtstræk. Hans naturlige udseende. ”Heh...
jo...”  Et  billede  dukkede  op  på  skærmen.  Det  lignede  mig  på
anaboliske steroider, og med hugtænder og lange kløer.

”Advarsel! Udødeligt monster, der vogter over Jorden. Undgå
kontakt!” lo Morr. ”De kender dig åbenbart godt.”

Jeg  sukkede.  ”Seriøst?  Alt  det  bøvl  for  en  gang  snottede
opdrættere  af  kampdyr?  Står  der  noget  om  gruppen  i  San
Francisco?”

”Måske  er  der  noget  i  kommunikationsloggen.”  Billeder  og
tekst flimrede forbi på skærmen. En god ting ved at have Morr
med på opgaver er,  at  han kan overskue og processere enorme
mængder data. ”Her!... Vent... der må være noget før... her starter
det. De har ikke fået en DNA-replikator med og spørger om dette
team har en de kan låne, men det kan de ikke. Så spørger de om
råd og vores venner her foreslår, at de tapper blod for at skaffe de
nødvendige mængder  DNA, og får det  til  at  se ud som om en
dracula har gjort det.”

”En dracula? Én dracula?”

”Det  står  der...  jeg tror  ikke,  det  er  gået  op for dem, at  det
hedder vampyrer, og at Dracula er en opdigtet figur. Vores team
fra  San Francisco  spørger  også  efter  om ”dracula-ligene”  også
glitrer i solskin, når de er døde.” Han så spørgende på mig. ”Ved
du, hvad han mener?”

Jeg sukkede dybt. ”Ja... Glem det.”

”Det er også, hvad Serengeti-teamet siger.” Han så sig rundt i
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rummet. ”Mon ikke vi skulle prøve at finde ud af, hvor celeerierne
er henne? Måske også finde den sidste hybrid.”

* * *

Vi  endevendte  rumskibet,  men  fandt  ikke  noget.  Ud  over
laboratoriet  var  der  broen,  et  sovegemak  og hvad vi  antog for
kabys og opholdsstue i et. Fido støvede rundt udenfor, men fandt
ikke noget.  Morr slukkede for inkubatorerne.  Ingen grund til  at
hybriderne voksede mere.

”Jeg fandt i øvrigt ud af, hvad den sidste hybrid er. Det er en
krokodille-menneskehybrid.”

”Sobek!” sagde jeg træt. ”Lige hvad vi manglede.”

Morr lyste op. ”Heh... ja... krigsliderlig lille psykopat. Ra og de
andre var pisse-bange for ham...” Han tænkte sig lidt om. ”Hvad
blev der egentlig af ham? Tog han hjem med de andre?”

”Du bankede så mange lyn igennem ham, at der kun var lidt
aske tilbage.”

”Gjorde jeg det? ... Nåja, det gjorde jeg da også. Det var da han
ville bide Michaels arm af, for at tage hans flammende sværd... he
he... gode tider!”

Nej  det  var  ikke!  Michael  ville  have  tændt  af  og  ryddet
kontinentet for al liv, hvis vi ikke havde stoppet Sobek. Sodoma
og Gomorra i kontinentalskala.

Udenfor hørte vi et lille shuttle-skib lægge an til landing og vi
løb alle tre ud. Uheldigvis fik celeerierne øje på skaden på deres
skib, inden de landede, og vi nåede kun at se et glimt af det lille
fartøj, inden det forsvandt ud af atmosfæren med et overlydsdrøn.

Pokkers! Hvad nu?

Morr  stod og så efter  dem. ”Okay...  så  hurtigt  kan jeg ikke
flyve.” Han stod nu og lignede George Reeves som Superman. I
sort/hvid.  ”Der  må  være  noget  sporing  af  den  shuttle  inde  i
rumskibet.”
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Hvis man bare kan abstrahere fra hans tåbelige illusioner,  er
han ikke den dummeste rumgud vi har. 

På vejen ind greb han løvemanden. Eftersom han stadig ikke
havde knækket nakken på den, regnede jeg med, at han havde en
plan, af en eller anden slags.

Det havde han.

* * *

”Jeg regner med, at du gerne vil give dem røvtur, så de ikke
dukker op igen,” sagde Morr.

”Hvis det lader sig gøre, ja.”

”Jeg fandt deres mødekalender for de næste kampe.”

”Glimrende! Hvor og hvornår?”

”Io-basen...  øjeblik,  jeg skal  lige have regnet  tidskoordinatet
om til vores tid... det må blive klokken 05, zulu-tid... så her om
fem timer.”

Io-basen, lige hvad jeg trængte til. Sikke et hul.

”Og hybriden der?” sagde jeg og pegede.

”Vores dækhistorie!”

”Dækhistorie?”

”Hvis vi bare kommer bragende ind, risikerer vi at celeerierne
stikker af, så nu tager vi Fido og Prince Thun her med, og stiller
op  til  kampene.  Så  kan  vi  uforstyrret  gå  rundt  og  indfange
celeerierne.”

Jeg var lidt skeptisk ved tanken, men Morr har fået dårligere
planer til at fungere. Jeg kiggede over på Fido, som bare trak på
skuldrene.

”Vi prøver.”

”And awaaaaay we go!” sagde Morr og teleporterede os til Io-
basen.
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* * *

Io-basen er rummets svar på et frat  party.  Druk, hor,  stoffer,
spil.  Er der penge at  tjene på det, kan det findes her. Basen er
relativt  stor,  så  det  tog  lidt  tid  at  finde  det  rigtige  område.  At
spørge efter arenaerne er omsonst. Der er hundereder af dem rundt
omkring på basen, og hvad de bliver brugt til skifter som vinden
blæser, så hvis man ikke ved nøjagtigt, hvor man skal være, er der
ikke andet at gøre end at starte fra en ende af og lede.

Så det  gjorde vi.  Løvehybriden,  som Morr  blev ved med at
kalde Thun, vågnede på et tidspunkt og lavede en frygtelig larm,
så Morr måtte stikke den én, så den blev bevidstløs igen. Jeg har
ingen anelse  om,  hvem eller  hvad Thun er,  men så længe han
havde styr på dyret, og vi ikke skulle bøvle med endnu en galning
som Narsimha, var  jeg egentlig  også ligeglad.  Morr lignede en
eller  anden  storvildtjæger  med  Panamahat  og  khakibukser,  og
paraderede rundt med Thun over skulderne.

Vi gik rundt til de forskellige arenaer og spurgte efter kampe
hvor vi kunne deltage med Fido og Thun. Fido var ikke begejstret
for at blive brugt som madding, og prøvede at holde lav profil,
mens vi gik der.

Vi fandt den rigtige arena, ved at vi tilfældigvis så krokodille-
hybriden. Den havde tilsyneladende lige vundet, den stod i hvert
fald med en tentakel... eller måske var det en meget stor tunge... i
gabet.

Vi  blev  hurtigt  enige  om,  at  den  hurtigste  måde  at  lokke
celeerierne frem, var at udfordre til kamp mellem vores Thun og
deres krokodille-hybrid. Vi gik derfor over til arrangørernes podie.

Og så var det, at planerne røg af sporet.

Celeerierne  var  ved  at  tælle  deres  gevinst  op  fra  den  netop
overståede kamp. Der var tre af dem, og stemningen var høj og
deres opmærksomhed rette  mod udbyttet.  Lugten eller  lyden af
dem må have vækket noget i Thun, for pludselig vågnede han og
med en snerren sprang lige i ”struben” på den nærmeste celeeri,
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inden nogen af os nåede at reagere. En af de andre celeerier gik i
panik  og  trak  et  skydevåben med energikugler,  og begyndte  at
skyde løs i retning mod Thun. Havde Thuns bid ikke allerede taget
celeerien af med livet, så havde energikuglen, der sprængte dens
hoved  til  grød,  gjort  det.  Skyderiet  udløste  stedets  sikkerheds-
system, så inden den paniske celeeri nåede at skyde mere end et
par skud, lå den selv død på gulvet. Morr nåede at fange Thun
igen, mens Fido og jeg tacklede den sidste celeeri.

Så begyndte Thun at gå i kramper. Celeerierne var tydeligvis
giftige for den, og efter at have ørlet og rystet i kort tid, sank den
sammen og døde.

Der var ikke rigtigt nogen der reagerede, blandt dem der stod
omkring os. De var vant til ballade og at stedets sikkerhedssystem
hurtigt fjernede problemet. Men da Morr lod illusionen falde og
man kunne se hvem han var, blev der en del hektisk aktivitet af
væsner  i  vores  umiddelbare  nærhed,  der  pludselig  havde travlt
med at være et andet sted.

”Hvor mange er I?” sagde Morr på interlaktisk.

Væsnet satte en mine op, som nok har været trods. Det er ikke
til at vide med sikkerhed, når man ikke kender racen. Som den
hylede op i smerte, da Morr trykkede den et bestemt sted på en
tentakel, havde den i hvert fald ikke signaleret samarbejdsvilje.

Så langt som jeg kunne forstå væsnets interlaktisk, var det eder
og forbandelser, der strømmede ud af den. Morr gjorde mine til at
trykke igen, og væsnet skyndte sig at sige tre, de var kun de tre.

Normal procedure for at have fanget fremmede på Jorden er at
sende dem tilbage til deres egen verden, hvor de bliver afstraffet
efter gældende regler. Forudsat de overlever at blive taget, hvilket
bestemt ikke er givet. Det fungerer faktisk ret godt i forhold til de
fleste  ulovlige  indtrængere.  Alternativet  er  sektorens  inter-
galaktiske domstol. Morr kalder den Galakse-hammeren, eller blot
Hammeren. Så i mangel på en verden at sende celeerien tilbage til
straf på, måtte det blive Hammeren.
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Hvad vi så lige skulle stille op med krokodille-hybriden, var et
godt spørgsmål. På sin vis var jeg mest stemt for at tage livet af
den. På den anden side, var den tydeligvis afrettet, og som den så
rundt  og  tog  bestik  af  situationen,  var  den  tydeligvis  også
intelligent, i et eller andet omfang.

”Lad os kalde ham Spartacus og udlodde ham som præmie til
vinderen af den næste kamp.” Sagde Morr.

”Præmie?”

”Ja. Han er tydeligvis god til at kæmpe og ser også ud til at
være glad for at  kæmpe i  en manege. Et kampdyr i den klasse
bliver  sædvanligvis  godt  passet  på  mellem  kampene.  Vi  kan
selvfølgelig også bare aflive ham, men det plejer du ikke at være
så begejstret for, når først de udviser det niveau af intelligens.”

”Spartacus,” jeg grundede lidt over det, ”interlaktisk Spar’t ks,
Overlever,  ja  hvorfor  ikke?  Det  vil  under  alle  omstændigheder
være bedre for ham end hvad vi kunne gøre for ham på Jorden.”

Arrangørerne  af  kampene  var  selvsagt  helt  med  på  den.  En
værdifuld præmie, som de ikke skulle betale for, og som kunne
hæve indsatserne på deres kampe. Det blev ikke meget bedre.

Vi efterlod Spartacus på stedet. Jeg håber, det er gået ham godt,
eller han i det mindste har fået en værdig død i arenaen.

* * *

Vi  fik  afleveret  den  sidste  celeeri  på  Galakse-hammerens
kunstige måne nær Vega, fik ryddet op på området på Serengeti-
sletten, og tog hjem. Hvor Fido oprindeligt var kommet fra, var
åbenbart gået tabt i celeeriernes dokumenter, men det så ud til, at
afklaringen af hvorfor han var blevet skabt, lettede hans hjerte en
del.

Jeg  sad et  stykke tid  på  en  bierstube  i  Lübeck,  hvor  jeg  er
kommet det sidste par hundrede år, og nød en af menneskehedens
største opfindelser, kold øl. Lige nu orkede jeg ikke flere berusede
taloxanere,  eller  andre  tumper,  der  skulle  bruge  Jorden  som
testlaboratorium  eller  jagtreservat.  Menneskene  var  fuldt  ud  i
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stand til at ødelægge deres planet selv, det behøvede de ikke hjælp
til. Jeg sendte Spartacus en venlig tanke, derude på arenaerne. At
gøre det man bedst kan lide og ikke skulle bekymre sig om andet.
Måske var han den heldigste af os alle.
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