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KAPITEL ET

MÅNEN: Grøn

Muddersuger

K

allum, Villy og en lille månemalerhær stod for foden af SnorkeSneSpidserne.

Det var sådan set rigtig nok, bare helt forkert, for hvordan skulle de
nogensinde komme over de bjerge? Den gnavne bjergkæde rumlede i
skumringen og tårnede sig lodret op foran dem. Ovenover hang månen bleg
og grøn.
Det var lykkedes Kallum at samle en lille månemalerhær på 15 mand,
som skulle drage mod Det Grå Rige. Det var de syv månemalermajorer, deres
assistenter og en praktikant. Og så håbede Kallum inderligt, at Spizpot og
Hiphop ville støde til dem undervejs. Han vidste jo ikke, at de to venners
ekspedition var sandet lidt til …
Det havde slet ikke været meningen, at månemalerhæren skulle krydse
SnorkeSneSpidserne. Ingen nonnibo ved sine fulde fem ville forsøge det. Nej,
planen havde været at ride udenom. Kallum og Villy og hele månemalerhæren

Kapitel Et : Muddersuger

2

3

havde reddet på Honeys bølgebakke, og det var gået glat – lige indtil de var

spilde. Og kronen ventede. Plapparazzi-kronen! BZzzz, og så var han væk.

løbet ind i et massivt problem. Hamkyller! Hamkyller er normalt nogle meget

Kallum og månemalerne satte sig på en klippesten og ventede. De havde

søde og fredelige dyr, der færdes i små flokke. Men pludselig var bølgebakken

ventet længe, da han endelig vendte tilbage.

løbet ind i en kæmpesværm. Man kunne ikke se bakken for hamkyller! Villy

”Hvordan gik det?” spurgte Kallum nervøst.

blev sendt på vingerne for at finde ud af, hvor stort problemet var. Han vendte

”Okay … sådan.”

tilbage med en nedslående nyhed: Hamkyllerne spredte sig kilometervis i alle

”Sådan?”

retninger. Bølgebakken nægtede at rulle videre. Månemalermajorerne havde

”Ja, altså, jeg fandt en god, sikker rute, som løber for foden af

forsøgt at skræmme dyrene væk og var blevet bidt i tæerne. Der var ikke

bjergkæden, men den zigzagger meget, så det er ikke nogen hurtig rute.

noget at gøre. De kunne ikke fortsætte ad den vej. I stedet havde Honey og

Den anden rute …” Villy skuttede sig, ”… er ikke så sikker. Stien er meget

bølgebakken bragt dem til foden af bjergkæden. Men dér måtte Honey og

smallere og meget ujævn, og den fører op i bjergene. Men det ser ud til, at det

bølgebakken stoppe. De var nonniboer af lavlandet, og de kunne slet ikke

er den mest direkte vej til Det Grå Rige.” Sladdertvisten skar ansigt. ”Den er

færdes i bjergene. Kallum havde givet pukkelkoen en kæmpekrammer –

desværre meget kortere end den første rute.” Villy brød sig overhovedet ikke

bølgebakken var rullet hen under ham, så han kunne nå. Og så var Honey og

om den smalle sti, men han vidste, hvad Kallums svar ville være.

den rullende bakke vendt om.

”Vi tager den smalle,” sagde Kallum.
”Du hørte godt det der med, at den ikke var så sikker, ikke?”

”Jeg håber, de klarer den gennem flokken af hamkyller,” sagde Kallum.

”Jo.”

”Jeg håber, vi klarer den over SnorkeSneSpidserne,” sagde Villy.

”Og du hørte også det der med, at den var meget ujævn?”

Kallum kiggede på ham. ”Skal du være sådan hele tiden?”

”Jep.”

”Sikkert,” svarede Villy.

”Okay. Tjekkede bare.” Villy sukkede og kiggede op på den

Månemalerne trippede. De var utålmodige. Deres dronning ventede

blege måne. ”Nå, men vi må vel hellere se at komme af sted.”

på den anden side. Og måske også humlefanterne. Kallum foreslog, at Villy

”Tak, Villy.”

undersøgte terrænet, før de begyndte opstigningen. Det var vigtigt at finde

Sladdertvisten fnøs og fløj i forvejen. Kallum og månemalerne fulgte

den hurtigste rute, og det ville være godt at krydse bjergkæden om natten,

efter. Kululørboens hjerte buldrede i brystet på ham. Han havde lige så lidt

hvor den sov.

lyst til at tage den farlige sti som Villy, men hver time talte. Deres største

Villy fnøs. Han hadede at flyve om natten. Det var sådan en
sladdertviste-ting, men han vidste, at Kallum havde ret. Der var ingen tid at
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problem ville blive at komme ned på den anden side af bjergkæden, før
solen stod op og vækkede SnorkeSneSpidserne. Alle kendte historierne om
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de kæmpestore klipper, som vippede faretruende, når bjergkæden rumlede
morgengnavent. Hvis de først rullede ned ad bjergsiden, så ville alt og alle på
deres vej blive til pandekager.
Efter en times klatring stødte de på den første sne. Det var boblesne.
Når SnorkeSneSpidserne sover, slipper der luft ud gennem bjergkædens revner,
når den trækker vejret. Hvis der ligger boblesne, samler det luften og bliver
til snebobler, der brister, når de bliver store nok. Det var derfor, Villy fnøs og
brokkede sig konstant. Han var blevet ramt af en eksploderende sneboble,
og nu klæbede hans våde vinger til kroppen. Villy var ikke en, der nød at gå
på sine ben. Og slet ikke i knirkesne, som boblesneen nu var blevet afløst
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”Hvad?” Villy forsøgte stadig at baske vingerne fri – uden held.
”Lyt!” Kallum løftede hånden og fik alle til

Pappanda

Og det kom fra en tykning af bambu-hu-træer
længere fremme. Bambu-hu-træer minder meget
om bambustræer, men de bærer næsesnyderblade,
som til forveksling ligner lommetørklæder. Og det
er der selvfølgelig en god grund til. For hvis man
spiser fra bambu-hu-træet, så begynder man at
græde. Da Kallum og Villy sneg sig op til træet,
opdagede de en pappanda. Det store, sorte og
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for mange bambu-hu-rødder, så begynder den
at græde skærende højt. Det er sådan set ikke
problemet. Problemet er, at det kan vække
SnorkeSneSpidserne!
Kallum forstod til fulde faren, de befandt sig
i, og gjorde tegn til, at de skulle krybe tilbage

”KVAS!” sagde det, da

trådt på en kvist. Pappandaen løftede hovedet og
holdt op med at gumle på roden. Kallum holdt vejret, Villy lukkede øjnene.

”Hørte du det?” sagde Kallum pludselig.

sig, hørte han det også. Det lød som klynkelyde.

sine stærke arme. Men hvis en pappanda spiser

Villy vendte sig for at liste tilbage. Han havde

og ventede bare nervøst på det næste problem på deres vej. De skulle ikke

at stoppe. Og så snart Villy holdt op med at brokke

En pappanda kan flå et træ op med rode med

til månemalerne.

af. De gik en ad gangen på den smalle klippesti, og de var kolde og trætte
vente længe.

hvide dyr sad og nippede til en bambu-hu-trærod.

Som halvt
papegøje og
halvt panda er
disse nonniboe
r
ret store med
sort
og hvid pels.
De le
på SnorkeSneS ver
pidsernes side
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yndlingsmad.
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Det store, sorte og hvide dyr lagde hovedet på skrå, rejste sig og gik hen mod
dem. Langsomt løftede pappandaen en pelset, sort finger og rørte ved Kallums
svajende, lilla kululørlok. Der lød et lille kluk fra dyrets papegøjenæb.
Pappandaen var så fascineret af den lilla dunlok, at den helt glemte at gumle
på sin bambu-hu-rod.
Uden at vende hovedet eller bevæge dunlokken skævede Kallum til
Villy og hviskede ud ad mundvigen: ”Hvad venter du på? Af sted!”
Sladdertvisten nikkede nervøst, trådte et skridt tilbage og kvaste
endnu en kvist under foden. Lyden fik pappandaen til at slippe kululørlokken
med øjnene og gumle på roden igen – og græde! Hurtigt viftede Kallum sin
lilla penselhånd foran pappandaens øjne. Det store dyr stirrede betaget på
de lilla dun. ”Oh-ah-åh!” sagde den og pustede til dunene. Endnu en gang
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glemte den alt om bambu-hu-roden i hånden. Kallum kiggede hvast på Villy.
Sladdertvisten mimede tavst et undskyld og krøb tilbage til månemalerne

BU-HU, BU-HUU, BUU-HUU!” Pappandaens gråd lød højere

– uden at træde på flere kviste. Hurtigt forklarede han månemalerne, at de

og højere, mens den trøstespiste af roden. Og så lød der en rumlen. Og det var

skulle krybe forbi Kallum og pappandaen uden at forstyrre monstret. Én

den rumlen, der var det store problem.

efter én krøb de forbi det store dyr, mens Kallum underholdt det med sine

”Løøøb!”

fortryllende fjer.

Kallum og Villy sprang af sted – i sidste øjeblik. Da sladdertvisten

Da den sidste månemaler havde sneget sig forbi, kravlede Villy lydløst

kiggede sig tilbage, så han flere store klippeblokke rulle ned ad bjergsiden

hen og prikkede Kallum på skulderen. Kallum nikkede og trådte et skridt

lige mod bambu-hu-træerne og pappandaen. En stor klippeblok tromlede

tilbage, mens han stadig holdt pappandaens blik fast med sin fjerhånd.

gennem sneen, lagde træerne ned på sin vej og buldrede lige ind i maven på

Med store, våde øjne stirrede det papegøjenæbede monster på det dunbløde

den store pappanda. Villy stirrede. I stedet for at rulle pappandaen flad, blev

lilla, der fjernede sig. Og da Kallum trådte endnu et skridt tilbage, rystede

klippeblokken kastet tilbage fra dyrets store, runde mave. Pappandaen lo!

pappandaen på sit store hoved, tog en kæmpestor bid af sin bambu-hu-rod –

Med åben mund så Villy, hvordan pappandaen hoppede op og ned og kastede

og satte i et tudende brøl.

klippeblokke tilbage med sin pelsede mave. Wow – det var sensationelt!
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Kapitel Et : Muddersuger

8

9

Sladdertvisten stirrede for at få alle detaljer med, for her var en god historie!
Men en enkelt detalje overså han, nemlig den retning en af klippestenene

undgå de stenskred, den meget morgengnavne bjergkæde kastede af sig.
Solen kravlede ufortrødent op ad bjergsiderne. SnorkeSneSpidserne

tog efter sammenstødet med pappandamaven. Klippestenen havde kurs lige

rumlede mørkt og gnavent og gjorde deres bedste for at gøre hendes

mod Villy.

opstigning så besværlig som muligt. Men som sædvanlig ignorerede solen dem

”WAAAAAAAA?!”

skreg Villy, da to kululørarme rev ham tilbage.

Sladdertvisten skulle lige til at gale op, da klippeblokken med et brag landede
lige der, hvor han havde stået for et splitsekund siden. Villys ansigt fik samme
svagt grønne farve som månen, så vaklede alle seks ben under ham, og så gik
Villy ud som et lys.

bare og fortsatte langsomt, men sikkert, opad.
Nu er det sådan, at hvis noget meget varmt møder noget meget
frossent, så ender man med noget meget vådt! Og det var lige præcis det, der
skete her. Mens Kallum, Villy og månemalerne styrtede ned ad den ujævne
bjergsti mod Det Grå Rige, strømmede smeltet sne samme vej og lige i hælene
på dem. Solens varme stråler smeltede snemasserne til vand, som brølede
ned ad bjergsiden. Det var den lille månemalerpraktikant, som først så den
skummende mur af vådt vand, som plaskede ned mod dem.

Villy blinkede med øjnene. Han kiggede lige op i nat-nat. Mærkeligt,
tænkte han. Hvor er månen? Det var stadig temmelig mørkt, bortset fra et
lys der strålede som glorier om månemalernes runde, bekymrede hoveder. Var
de gået helt galt og havnet i himlen? Villy glippede med øjnene – Nej! Det
var solen! Det havde taget dem hele natten at komme forbi pappandaen, og
nu var det morgen. Og i Nonnisense sker der altid det samme hver morgen –
solen står op. Villy spærrede øjnene op i rædsel.

”SOLEN ER VÅGNET!” skreg han.
Kallum og månemalerne havde været så bekymrede for Villy,
at de slet ikke havde bemærket, at solen var begyndt at kravle op ad
SnorkeSneSpidsernes ryg. Da de første stråler ramte dem, gik Kallum og hans
lille gruppe i panik. De havde nået det øverste punkt på stien, men de burde
have været nået ned på den anden side af bjergkæden. Altså, hvis de ville
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”VAND!” skreg han.
”Kan du ikke vente, til vi kommer ned?” råbte en månemalermajor
irriteret uden at kigge sig tilbage. Han troede, at den lille månemaler var tørstig.

”BAG OS!” skreg månemaleren. Alle kiggede sig tilbage og så, hvad
praktikanten allerede havde set. Alle mand og månemalere styrtede ned ad
stien, men de kunne ikke løbe fra den våde bølge af smeltende snemasser,
som buldrede efter dem. På sekunder blev de revet med af vandet og hvirvlet
af sted ned ad bjerget. Hjææælp! Men da de først var kommet sig over
forskrækkelsen, fik de efterhånden styr på nedstigningen og flød af sted
på bølgen.

”JUHUUU!” råbte Kallum med armene i vejret. Han surfede
på bølgen.

Kapitel Et : Muddersuger

10

11

”UuuuIIIiii!” skreg sladdertvisten begejstret lige bag ham.
”Vi er i Det Grå Rige lige om lidt,” gurglede Kallum lykkeligt med
munden fuld af vand. De styrtende vandmasser brølede omkring dem,

hvirvlende vandmasser, stadig tættere på det sorte afløb i midten. Og så –

SLUUURP - var de væk. Kallum, Villy og hele månemalerhæren var skyllet
ned i afløbet for foden af SnorkeSneSpidserne i Det Grå Rige.

månemalerne plaskede af sted, mens deres flydende overskæg holdt dem
oven vande. Månemaler Cod plaskede noget mere end de andre. Kallum
vinkede smilende til ham, men det fik ham kun til at plaske endnu mere og
ryste heftigt på hovedet, mens han pegede fremad. Kallum kiggede ned. Et
øde landskab styrtede op mod dem. For foden af SnorkeSneSpidserne var alt
gustent gråt. En dyster, grå skov strakte sig fra bjergfoden mod horistonten,
hvor et eller andet massivt, stort og tågeindhyllet rejste sig. Okay, så var det
ikke det mest gæstfrie sted, Kallum havde set, og han kunne godt forstå, at
Cod ikke var begejstret for landskabet, men hvis de kunne redde dronningen,
ville det være det hele værd.
Men Cod blev ved at skrige og pege. Hvad var det, han råbte? Noget
med hav-løb? Bag-løb? Snav-løb? Og så forsvandt al farve fra kululørboens
ansigt.

AFLØB! Det var det, Cod råbte. Ligesom når man tager bad og

trækker proppen op bagefter, så løber vandet ud ad afløbet. Det er lige præcis
det, der sker med SnorkeSneSpidsernes smeltevand. Det løber ned mod en
klippefordybning for foden af bjergene, og i midten af klippefordybningen –
nu kunne Kallum se det – var der et meget stort, sort hul, som til forveksling
lignede et afløb.

”SVØM UD TIL SIDERNE!” skreg Kallum, men ingen kunne
høre ham over brølet fra vandet. Med et gurglende, sprudlende blop havnede
de i klippefordybningen og blev slynget rundt og rundt i bassinet med de
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Lord Krox stod og kiggede ud over sit rige. Solen var stået op,
og stenskred efter stenskred buldrede ned ad SnorkeSneSpidsernes stejle
sider, mens smeltevandet gurglede for bjergkædens fødder som et afløb
tilstoppet af hår.
Krox smilede. Bjergkæden rumlede mere end skrækkelig gnavent
denne morgen. Man skulle være dummere end en fjumrefant for at krydse den
bjergkæde. De var hans forposter, SnorkeSneSpidserne, hans vagter mod det
forfærdelige, farveflimrende rige på den anden side. Men meget snart ville det
også blive gråt. Meget snart! Den grå lord kiggede op. Månen var heldigvis
forsvundet. Den stadigt grønne måne. Krox’ skællede hale bugtede sig hidsigt,
halespidsen slog som en piskesnert. Hvorfor blev den måne ved med at være
grøn?! Heldigvis kunne de der fjumrefanter og deres flæbende dronning ikke
gøre mere skade. Nej, det var takket være ham selv, den grå hersker, at månen
i hvert fald ikke skiftede farve længere. Humlefanterne fløj ikke særlig langt
lige i øjeblikket. Lord Krox gnæggede, men så snerrede han igen. Den grønne
måne skulle slukkes!
Samtidigt baskede en gråspættet flæsel nervøst gennem de stengrå
gange i slottet. Det Grå Riges hersker havde tilkaldt ham. Det var i sig selv
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slemt nok, men rottelakken, som havde givet ham beskeden, havde sagt, at

kan helt zzikkert ikke vare længe, før den er liiige, zzom lord Krox ønzzker

Krox var rigtig godt gnaven i dag. Det løb koldt ned ad ryggen på Flæsel, og

det – ganske som hanzz nåde ønzzker det!” Flæsel havde lært, at en næsegrus

hans nakkehår strittede. De store, runde øjne zappede nervøst fra side til side,

holdning over for lord Krox kom man længst med. Det var derfor, hans hoved

og hans seks ben hang slappe ned. Flæsel forberedte sig på den skæbne, der

stadigvæk sad på hans skuldre. Han håbede inderligt, at det også sad der efter

ventede ham bag den sorte, lyssky dør foran ham.

dette møde.

Flæsel var øverstkommanderende general i rottelakhæren. Normalt
betød det bare, at han var den første, der blev skældt ud. Modstræbende

”Det går ikke stærkt nok.” Krox’ tone gav Flæsel en fornemmelse af, at
han skulle tænke hurtigt.

skubbede han til den tunge, sorte dør, som ikke alene sugede al lys ud af

”Vi har forzzøgt at presse humlefanterne for oplyzzninger – zzz – ja!

luften, men også enhver farve fra dén, der rørte døren. Engang havde der

Men de zziger, at de altid har malet den på ny, før den nåede at falme.” Og

været en antydning af blåt i Flæsels pels, men det var længe siden takket

det var sandt, men sandheden havde sjældent hjulpet Flæsel, når lord Krox

være den forbaskede dør. Engang havde han også haft et navn, men herskeren

var sur.

kaldte alle væsner for det, de var, og da Flæsel var en flæsel, blev han kaldt

”Malet den på ny, siger du?”

Flæsel. Døren knirkede langtrukkent, da han åbnede den ind til de mange

”Ja, lord Krox. De har – zzz – altid malet den igen, før den falmede.”

værelser bag.

Flæsel så den overhovedet ikke komme – den mægtige

”FLÆSEL!” brølede Krox.
”Derezz højhed, jeg er der strakzzz!” Det var altid svært at regne ud,
hvor herskeren var, fordi alle lyde gav ekko i de højloftede rum. Og den grå
lord hadede at vente.
Flæsel summede ind i det næste rum og fandt heldigvis Krox foran
balkonen, hvor han stod og kiggede ud over Mørkeskoven.
”Kom herhen, din mølædte idiot, hvor har du været, og

HVORFOR ER MÅNEN IKKE FARVELØS ENDNU?!”
Lord Krox havde vendt sig om mod den dirrende flæsel.
”M-m-min hersker, vi kan ikke vide, hvor lang tid det tager, før månen
er farveløzz, men den bliver blegere og blegere for hver nat – zzz – ja! Det
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krokodilleskællede hånd, der landede på hans ryg. Men det var ikke det største
chok. Nej, det var ordene der fulgte: ”Jamen,
du er jo næsten til gavn, Flæsel! Af alle
mine uduelige undersåtter er du den mindst
uduelige. Det er jo det, vi gør! Maler månen på

Fleasel

ny! Og det kan de flimmerfarvede fjumrefanter
gøre for os!”
Flæsel var både ved at spy morgenmaden
op og besvime oven på Krox’ rygklap. De ord
var det nærmeste, han nogensinde var kommet
et kompliment fra den grå hersker.
”Zzzelvfølgelig, deres højhed, og bare for
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at være helt zzikker, hvad for en farve taler vi om?”
”Grå, selvfølgelig, men ikke en hvilken som helst grå. Nej, det skal
være en grå, der er blandet af stenstøv fra knuste gnavsten. Det skal være den
mest dystre, den mest deprimerende grå nogensinde set i Nonnisense! Lav

”UWAAAA!” Kallum og Villy skreg i kor ved den uventede stemme.
Hvad Kallum og Villy ikke vidste, var, at månemalere har et særdeles
godt nattesyn. Det er jo klart, når man flyver hver nat-nat for at male månen.
”Åh, undskyld,” sagde Cod. ”I kan ikke se så godt i det her lys, vel?”

den, Flæsel!”
Med de ord vendte lord Krox sig mod balkonen igen. Med blikket

”Hvad for noget lys?!” svarede Kallum.

rettet mod SnorkeSneSpidserne lo han, så det rungede i hele slottet. Det havde

”Hvad sagde han?” spurgte Villy.

han muligvis ikke gjort, hvis hans røde laserblik havde kunnet se igennem

”Han sagde, at vi vist havde svært ved at se i det her lys.”

klippegrunden for foden af hans gnavne bjergkæde …

”Hvad for noget lys?”
”Ja, det var også det, jeg lige sagde.”
”Nåå …”

Hvorfor var det så mørkt? Kallum tog sig til hovedet. Det gjorde ondt, og han

Sådan foregik de fleste samtaler mellem kululørboen, sladdertvisten og

var drivende våd. Kallum prøvede at få tågen til at lette inde i sit hoved. Han

månemalerne. Det var kun Kallum, som var udstyret med øreknasten, den der

forsøgte at rejse sig og opdagede, at han stod i mudder til livet. Hvad var der

oversatte månemalernes sprog. Sikke et held, at dørhovedet i bykuben havde

sket? Og så huskede han det. De var blevet skyllet ned i et afløb! Altså måtte

givet ham den! Men både månemalerne og sladdertvisten blev nogle gange

de være under jorden.

grundigt trætte af at skulle vente på Kallums oversættelse. Det var derfor, Cod

”Villy?” kaldte Kallum med mat stemme.

lige nu lavede ansigter i mørket af sladdertvisten, mens han forklarede, at alle

”Kallum? Er det dig?” Villys stemme var et eller andet sted foran

månemalerne var der, og at de kunne se hulens bagvæg og siderne, men ikke,

ham. ”Bliv ved med at snakke, så jeg kan finde dig,” lød det i mørket.
Sladdertvisten var sikker på, at de var blevet slugt af SnorkeSneSpidserne,
og at bjergkæden lige nu var i gang med at fordøje dem inde i sin mørke,

hvad der var længere fremme.
”Alle månemalerne er gravet fri nu,” lød det pludselig fra en
usynlig månemaler.

sure mave.
Villy famlede sig frem til Kallum, og i fællesskab begyndte de at grave
ham fri af mudderet.
”Er I okay?” lød Cods stemme i mørket.
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”UWAAAA!” skreg Kallum og Villy ved en ny, uventet stemme.
”De kan ikke se,” forklarede Cod, mens han undertrykte et fnis.
”Ååhh …” sagde den usynlige månemaler og holdt sig for munden for
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ikke at grine.
Cod kaldte på to månemalere, som skulle

”Jeg er ikke sikker,” svarede Cod, ”men det ligner klumper af mudder,
der falder virkelig, virkelig langsomt.”

bære Villy. Selvom Villy vidste, at de kom, var det

”Lad os komme væk!” skreg Kallum.

alligevel en mærkelig fornemmelse at blive løftet

Villy kunne ikke være mere enig, da han først havde fået oversættelsen.

op af usynlige hænder. Cod tog fat i Kallums

Månemalerne satte farten op. Men så råbte en af dem: ”Se!” Noget langt

arme og førte ham af sted. Man kunne ikke se de

slangede sig ud af en af de langsomme mudderklumper.

mudderdækkede månemalere i mørket, kun høre

”Og derovre!” råbte en anden månemaler. Flere og flere af de lange

den skvulpende lyd af deres bevægelser. Villy

slangeagtige muddertingester faldt ned om ørerne på dem. ”Den vej!”

forsikrede sig selv om, at det var månemalerne,

skreg Cod. Nu kunne han se, at det ikke var mudderklumper, men en slags

han hørte, og ikke muddermonstre i mørket.

nonniboer med lange snabler. De mudderdækkede snabler søgte ned mod

Det var netop det, han tænkte for 10. gang, da –

”UWAAAA!” – en mudderklat ramte ham fra oven.
”UWAAAA!” Kallum skreg, da Villy skreg – og
stoppede brat, da en mudderklat også ramte ham.
Forbløffede udbrud fra de usynlige månemalere
fortalte Kallum, at de også var blevet ramt. ”Hvad er
det?” råbte han nervøst.

hulens bundsmat, og så begyndte de at suge. De lignede støvsugerslanger,
bare uden mundstykke. Hurtigt tog månemalerne deres sikkerhedshjelme på
hovedet og knappede dem under hagen. Suget fra oven fik deres overskæg til
at stå lige lodret op, og det sug blev kun stærkere og stærkere. Alle løb, alt
hvad de kunne i mudderet. Villy var et rent nervevrag på skuldrene
af to månemalere. Han blev hevet og rykket og
bumpet af sted, men sladdertvisten havde
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opgivet at brokke sig. Ikke fordi månemalerne alligevel ikke forstod ham, men
fordi det var umuligt at høre noget over lyden fra muddersugernes brølende,

De to månemalere, der havde båret Villy, trådte frem. De hang
med overskægget.

opadgående vind. Nu blev de bombarderet af mudder fra neden! Spiraler af

”Hvor er plapparazzien?” spurgte Cod.

mudder rejste sig op mod slangerne, klumper løsrev sig og ramte dem – splat

”Vi gjorde vores bedste, det gjorde vi virkelig. Men vinden var for

– mens de løb.

stærk,” sagde den ene af de to. ”Jeg sagde til ham, at han skulle holde fast i

Cod havde fået øje på et lavloftet område i hulen, tilsyneladende uden

min hjelm, men … den blev suget af hovedet på mig … og så var han …”

muddersugerslanger, og nu var han næsten fremme. Han lagde alle kræfter

Månemaleren sank.

i og nåede frem. Da han vendte sig, dansede muddertornadoerne hen over

”Væk,” sagde den anden månemaler.

hulens bund. De andre månemalere var i hælene på Cod og fik i fællesskab
trukket Kallum op i det lavloftede hulrum. Kallum kunne ikke se, han kunne
ikke høre noget, og nu kunne han heller ikke tænke længere. Den brølende
larm var øredøvende.

Den ringende lyd i deres ører var forsvundet, men nu begyndte det at
gøre ondt i hjerterne.
De kiggede op. Væk? Hvordan kunne han være væk, tænkte Kallum
i chok. Tårerne begyndte at rulle ned ad kululørboens kinder, da han blindt

Og så stoppede det.
Det ringede for Kallums ører.

trådte ud i hulens mørke. Den lille sladdertvist var allerede blevet en kær ven,

”ER ALLE OKAY?” råbte han. Det

var ikke hans mening at råbe så højt, men det gjorde ikke så meget. Det
ringede også for månemalernes ører. De nikkede og drejede fingre rundt i ører.
Et par sagde heldigvis: ”Ja!” højt, så Kallum vidste, de var i sikkerhed. Cod
tog Kallum ved hånden og førte ham tilbage til den store hule, som nu var
uden spor af muddersugersnabler.

selvom han kun lige havde lært ham at kende. Kallum, som havde haft så få
venner i sit liv, værdsatte Villy rigtig meget. Og det sidste, han havde hørt fra
sin ven, var hans skrig. Kallum lukkede øjnene. Villys skrig rungede stadig i
hans ører. Højere og højere …?

”IIIIJAAAUUUUU!” Sladdertvisten kom hvirvlende ned
gennem mørket. Han skreg af rædsel efter at være blevet suget op i en
muddersugerslange – kun for at blive spyttet ud igen som en klat mudder med

”VILLY?” råbte Kallum. ”ER DU OKAY?”

blik-agtig smag. Han skreg også, fordi han – mudderindsmurt som han var –

Intet svar.

ikke kunne flyve og kun ventede på at ramme bunden –

”VILLY?”
Stadig intet svar. Kallum vendte sig mod Cod.

”HVOR ER VILLY?”
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HÅRDT!

SLAM – landingen var meget blødere, end Villy havde forventet.
Det, han havde ramt, bevægede sig under ham, men det bekymrede ikke
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sladdertvisten.

”JEG ER I LIVE!” skreg han. ”JEG ER I LIVE!”

”Jeg er så glad for, at du er i live,” lød Kallums stemme under ham. ”Men
tror du, du kunne hoppe ned fra mit hoved?” Sladdertvisten sprang op og
omfavnede Kallum – troede han. Indtil han mærkede et busket overskæg
prikke ham i ansigtet. Det var den nu hjelmløse månemaler. Han græd.
Kallum var kommet på benene og sluttede sig til den glade omfavnelse.
Han slog begge arme om den grædende månemaler og den mudrede Villy,

en udvej, en åbning ud af den underjordiske labyrint. Igen blev Kallum ført
ved hånden, mens fire månemalere bar Villy. Charlston havde sikret sig de
andres hjælp for at beskytte den lille sladdertvist.
”Jeg kunne blive vant til det her,” sukkede Villy tilfreds. ”Mon jeg kan
overtale dem til at fortsætte med det, når vi er kommet ud?”
”Jeg tror, Charlston vil gøre hvad som helst for dig,” lo Kallum.
”Jeg ved i hvert fald én ting,” sagde sladdertvisten. ”Hvis vi nogensinde
kommer ud herfra, så har jeg en virkelig fantastisk historie!”

dybt lettet og lykkelig.
”Hvad hedder han?” spurgte Villy.
Kallum sendte spørgsmålet videre til Cod. ”Hvad hedder han?”
Cod svarede med et smil i mørket. ”Han hedder Charlston.”
”Charlston,” sagde Kallum til Villy.
”Sig til Charlston,” sagde Villy, ”at jeg er meget taknemmelig for, at
han gjorde alt for at holde fast på mig.”
Charlston græd endnu mere, da Kallum oversatte for ham. Så løftede
Villy noget og pressede det i hænderne på den grædende månemaler. Det var
hans hjelm. Det var den, sladdertvisten havde klynget sig til med alle seks
ben, da han blev revet ud af månemalerens greb. Og da hjelmen var blevet
suget af månemalerens hoved, havde han stadig klynget sig til den. Ganske
som da han blev spyttet ud af mudderslangen igen. Han havde klynget sig til
den hjelm, som gjaldt det hans liv.
Hvis Kallum og Villy havde kunnet se noget som helst i mørket, ville
de have set en meget, meget taknemmelig og lykkelig månemaler.
Det mudrede selskab blev enige om at bevæge sig dybere ind i hulen,
før muddersugerslangerne dukkede op igen. Før eller siden måtte de støde på
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