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Innledning 
 

På den grønne sydhavsøya Ponape i Mikronesia, midt ute i det enorme Stillehavet, 
finnes det et arkeologisk mysterium. 

Ute i den krystallklare lagunen som omgir øya finnes det ruinene etter en slags by, 
bestående av nærmere hundre kunstige øyer. Alle disse øyene er bygget av 
basaltblokker og på mange av øyene finnes det mektige byggverk. 

De største basaltblokkene er antatt å veie rundt 50 tonn. 
 

Ingen vet hvem som bygget Nan Madol, ofte kalt “Den forbudte by av stein”. Ingen 
vet hvorfor byen ble bygget eller hvor det ble av byggherrene. 

Tidligere trodde man at  Madol var av relativt ny dato, men nyere karbondateringer 
sier at byggverkene iallfall eksisterte 200 år før Kristus. 

 
De innfødte på Ponape er redde for Nan Madol den dag idag, for dem er stedet en by 
fra fortiden fullt av spøkelser og demoner. 

Historiene om stedet er mange. 
Engelske hvalfangstskippere skal ha funnet skjelettdeler av overnaturlig størrelse og 

en negroid hodeskalle, og like før den andre verdenskrig skal japanske dykkere ha 
funnet kister av platina utenfor Nan Madols murer. 

 
Legendene sier at Nan Madol ble bygget på en eneste dag av to brødre, og de gjorde 
det ved å få steinene til å fly fra et steinbrudd milevis unna. 

Muntlige historier som har gått fra far til sønn i generasjoner forteller at gudene 
engang bodde i himlen over øya, og at de ga folkene opplæring jordbruk og fiske. 

 
Jeg besøkte Ponape i 1985 og 86 i min lille seilbåt Coco Loco, og ble fascinert av 
ruinene og mystikken rundt stedet. 

 
Vår landsmann Thor Heyerdahls bedrift ved å seile flåten Kon-Tiki fra Peru og over til 
Tuamotu-øyene er vel kjent for de fleste. Mindre kjent er det kanskje at han ga seg ut 
på den lange seilasen på en balsaflåte for å underbygge sine teorier at Stillehavsøyene 
ble befolket fra øst mot vest, stikk imot de mest vanlige teoriene. Det er idag nærmest 
godtatt at øyene ble befolket fra Asia, men Heyerdahl mente at det var sannsynlig at en 
bølge av innvandrere hadde kommet fra Amerika. Bakgrunn for hans teorier var at 
mange av de gamle byggverkene og statuene han hadde sett på sydhavsøyene lignet på 
de man kunne finne i Syd- og Sentral Amerika. Endel av de fruktene og grønsakene 
som fantes på øyene kunne også finnes i Amerika, men ikke i Asia.  

 
Legendene på de fleste øyene i Stillehavet forteller at de en gang i fortiden hadde 
besøk av en gud som kom fra et land der hvor solen sto opp, en gud med lyst hår og 
skjegg. 

Legendene i Sør-Amerika forteller at også de hadde hatt besøk av lyshudete guder, 
som etter å ha gitt dem opplæring i dyrking og byggekunst forsvant vestover ut i 
Stillehavet. 
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I nærmere fire år seilte jeg Coco Loco fra øy til øy i Stillehavet. Over alt så jeg 
gjenlevninger fra fortiden, og ble ofte fascinert av gamle menns fortellinger fra tiden før 
de hvite misjonærene. Det er ikke så mange som husker, eller vil huske, historiene om 
kjemper og guder fra himlen, De har ikke som oss sine fortellinger nedskrevet i Bibelen 
eller Kringla Heimsins, hos sydhavsfolket var det viktig at historiene ble overlevert 
muntlig. 

 
Det finnes fortsatt mysterier i vår verden. 

Det finnes byggverk som ingen arkeologer med hånden på hjertet kan forklare. 
Det finnes historier fra gammelt av som vi kan prøve å forstå, men som ingen 

egentlig kan forklare. 
Og over oss finnes et uendelig verdensrom som vi kan prøve å forklare, men som vi 

egentlig ikke kan forstå. 
 

Jo det finnes fortsatt mysterier i vår verden. 
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“La oss gjøre mennesker i vårt 
billede, etter vår lignelse, og de skal 
være herrer over havets fisker og over 
himlens fugler og over kveget og alt 
kryp som rører seg på Jorden.” 
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1.  
 
 
Skikkelsen sto helt urørlig i det knedype vannet. 

Det var bare en regelmessig heving og senking av den brede brystkassen som fortalte 
om liv. Morgensolen glinset matt i svettedråpene som trillet nedover den gyldenbrune, 
nakne kroppen. De muskuløse armene var høyt hevet over hodet, og i hendene holdt 
skikkelsen en stor steinblokk. 

Det var så godt som vindstille. Bare av og til kom noen svake vindpust som skapte 
små krusninger på den speilblanke vannflaten og løftet noen strå av det lange svarte 
håret som rakk ned til skikkelsens skuldre. De eneste lydene som kunne høres var det 
dumpe drønnet av dønningene mot korallrevet noen hundre meter unna og en dempet 
kvitring av fugler fjernt i bakgrunnen. 

Vannet var gjennomsiktig som glass. På sandbunnen duvet små, grønne vannplanter 
sakte fram og tilbake. Noen ørsmå gulstripete fisker svinset mellom de to føttene son 
var solid plantet på bunnen. En halv meter foran føttene lå en liten haug av knuste 
muslinger og krabber, hvor en sky av småfisk var ivrig opptatt med å nippe løs biter av 
det frynsete kjøttet. 

De brune øynene i det fastfrossete ansiktet beveget seg med et rykk og fokuserte seg 
på et punkt et stykke unna på skikkelsens høyre side. 

En ørliten krusning ble større og større, og så brøt en trekantet finne den blanke 
havflaten. Sakte kom finnen nærmere skikkelsen, og de årvåkne øynene kunne se en 
torpedoformet gråbrun kropp som gled majestetisk like over bunnen, drevet fram av en 
slank hale som svingte sakte fra side til side. Like ved de knuste skjellene ble 
bevegelsene enda langsommere. 

Plutselig virvlet steinblokken gjennom luften. Overflaten syntes å gå i tusen knas, 
sjøsprøyten sto mot himlen og plasket fikk noen fugler til å fly skrikende opp. 

 
Stillheten og urørligheten var brutt. Skikkelsen kastet seg med et rop framover og 
stakk hendene gjennom havflaten som nå ble pisket til rødt og hvitt skum. Han syntes 
ikke å ense de sylskarpe tennene som rispet opp huden på den venstre underarmen, 
men gryntet ivrig og lette seg raskt fram til den piskende halen. De sterke hendene fikk 
tak, og med et gjennomtrengende hyl halte skikkelsen til av all kraft. Han fikk halen 
opp i brysthøyde og vred den rundt så den hvite buken og den trekantede kjeften 
vendte vekk. Han tviholdt grepet om den buktende haien og vasset så raskt han kunne 
baklengs gjennom vannet, mens sjøsprøyten sto som en sky rundt de to kjempende 
skikkelsene. 

Vannet ble grunnere, og snart subbet fiskens blødende hode bunnen. 
Fra den klippefylte stranden et stykke unna hørtes hoiing, og noen skikkelser kom til 

syne under palmenes vaiende kroner. 
“Kom og hjelp meg!” ropte haiens overmann, “Saupa, ta med deg en solid grein så vi 

får tatt livet av fangsten!” 
En av karene på stranden hojet bekreftende, og snart kom syv kraftige mannfolk 

løpende utover i det grunne vannet. 
“Flott, Saupa!” ropte karen som hadde hoiet fra stranden, “Ikke slipp den nå!!” 
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Alle var de nakne, og han som hadde snakket hadde et betent sår på den ene 
skulderen og det ene øret var revet løs. 

“Å, for en fin hai,” gryntet han fornøyd, “gå litt til siden så jeg kommer til med 
greinen!” 

“Kom igjen bror!” sa han som var blitt kalt Sipa. pusten hans gikk dypt etter 
anstrengelsen og nedover den ene armen rant det en strøm av lyserødt blod. 

“Aaa!” hylte Saupa, han hevet den digre greinen over hodet og lot den suse gang på 
gang ned over den hjelpeløse haien. 

Det tok ikke lenge før det var slutt på fiskens motstand, og karene dro den innover 
mot land. Stranden foran dem var en klippefylt rullesteinstrand kranset av høye palmer 
og grønne busker. Bak palmene kunne man ane en slette, og leger unna hevet 
landskapet seg oppover mot høye fjell. Smale raviner, stupbratte fjellsider og flate 
platåer dekket av tropisk regnskog hvor bare enkelte grå klipper tittet gjennom det 
grønne teppet. De høyeste fjelltoppene var skjult under regntunge skyer, og et stykke 
unna hvelvet en regnbue seg over den lyseblå himmelen. 
 
De åtte karene løftet haien opp mellom seg og forsvant inn mellom de slanke 
palmestammene. De fulgte en velbrukt sti som førte gjennom gress og busker og snart 
var de framme ved en liten slette foran en loddrett fjellvegg. Her stanset de opp og lot 
fangsten dunke i bakken. 

Ut av en huleåpning, halvskjult av busker dukket det opp en rekke andre skikkelser. 
Først kom det ut flere menn, deretter endel kvinner og ståkende unger, og tilslutt endel 
gamle. De siste holdt seg på avstand, og det så ut som om de nakne kroppene deres 
var dekket av hår. 

En mager unggutt kastet seg ned over den døde haien og satte tennene inn i noen 
løsrevne kjøttstrimler ved det blodige hodet. Uten et ord langet Sipa ut et spark. Det 
traff gutten i brystet og han rullet hylende bortover marken. Sipa satte hendene i siden 
og så seg utfordrende rundt. Ståket stilnet og alle trakk seg et stykke unna.  

Sipa gjorde tegn til en kvinne og hun kom fram med en stein som hadde en skarp 
kant. Sipa bøyde seg ned over haien, og med et velrettet snitt åpnet han haiens buk. 
Han stakk fingrene inn i åpningen og rev ut endel av innmaten. Med et fortsatt 
dunkende hjerte i den ene hånden og en dryppende lever i den andre skrittet han over 
haien og satte seg ned på en stein. Med et kast på hodet gjorde han tegn til de andre at 
de kunne forsyne seg. Karene veltet fram, kastet seg ned, rev løs stykker med hendene 
og stappet bitene i munnen. Noen av kvinnene prøvde utålmodig å trenge seg fram, 
men ble jaget tilbake med knyttneveslag og spark. De eldre gjorde ikke noe forsøk på å 
nærme seg maten, men krabbet rundt på alle fire i en sirkel rundt opptrinnet mens de 
knurret dypt nede i strupen og flekket tenner. 
 
På en trerot et stykke unna satt en ung kvinne og så på det som skjedde med store 
øyne, mens hun puttet noen lyserøde bær en etter en i munnen. Hun var slankere enn 
de fleste andre kvinnene og hun syntes heller ikke å være så skitten. Det lange håret 
bølget mykt nedover ryggen og bak øret hadde hun stukket en velduftende blomst. Da 
Sipa langet ut sitt brutale spark kom hun med et hjelpeløst utrop og skjulte ansiktet i 
hendene. 

Nede på den lille sletten var det et kaos uten like, men plutselig stanset Sipa 
tyggingen. Haiblod rant nedover haken og de brutale leppene glinset av fett. Han 
skakket på hodet og syntes å lytte intens. Brått reiste han seg opp og brølte mot 
skikkelsene som svermet rundt haikroppen. 
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Larmen døde hen nok en gang, og redde øyne tittet opp mot den unge kjempen. 
Haiens beseirer gikk raskt over sletten og klatret opp på en klippeblokk. Han satte den 
ene hånden bak øret og speidet med rynkede bryn opp mot himlen. 

Snart kunne alle høre hva som hadde fanget Sipas oppmerksomhet, en slags fjern 
summing.  

Summingen ble sterkere og sterkere, og en av kvinnene hylte ut i redsel. På et 
øyeblikk var hele flokken i vill panikk på flukt mot hulen. Foran inngangen satt en 
gammel mann og ulte mot himlen. Horden veltet over han og trampet han ned. Et lite 
spedbarn mistet taket rundt morens hals og gled ned på bakken. Moren stanset ikke, 
men stormet videre inn i hulens beskyttende indre. På et blunk var den lille sletten så 
godt som tom for levende vesener. Kun Sipa sto fortsatt urørlig oppe på klippen, og 
borte ved bærbuskene sto den unge kvinnen med blikket rettet mot himlen. 

Summingen ble sterkere og sterkere. Høyt oppe på himlen kom det til syne en ørliten 
mørk prikk. Prikken ble større og større. Snart var den større enn en fugl, så større en 
steinen Sipa hadde drept haien med. Ja, snart var den større enn klippeblokken han sto 
på. Summingen var nå så sterk at den overdøvet alle andre lyder, og det var som om 
marken vibrerte. 

Sipa brølte ut i hjelpeløst raseri og knyttet nevene mot himlen. 
Han ristet nevene mot det som nå skjulte solen og dekket mesteparten av himlen. 

Sakte trakk han seg baklengs ned av klippeblokken og rygget mot hulen. 
Ved bærbusken hadde kvinnen satt seg ned på treroten igjen, mens hun stirret opp 

mot  himlen med undrende øyne. 
Brått døde summingen hen. 
Alt ble stille. Veldig stille. 
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2. 
 
 
“Hirak, så du det?” 
Den hvitkledde skikkelsen pekte mot landskapet som syntes å folde seg ut titusen fot 

under han. 
“Nei, Token. Jeg har ikke kommet helt ut av romstatisk enda.” Stemmen kom ut fra 

en gul sky midt på det metallaktige gulvet.  
Skyen løste seg sakte opp og en eldre person ved et slags kontrollbord kom tilsyne. 

Han børstet av seg et gulhvitt støv som hadde lagt seg på den lyseblå kappen han 
hadde rundt skuldrene og la hendene flatt på kontrollbordet. 

“Jeg skanner tilbake,” sa han, “vis meg hva du mener.” 
Det som hadde sett ut som et vindu midt på en enorm buet vegg flimret et øyeblikk 

og så kom landskapet tilsyne igjen. 
“Kan du sile ut posisjon 3-5, Hirak?” spurte den hvitkledde, “og kanskje også gir oss 

tjuefem gangers forstørrelse?”  
Den hvitkledde var en slank kar i slutten av tyveårene, med ganske regelmessige 

ansiktstrekk, blå øyne og kortklippet lyst hår.  
Landskapet flimret igjen, og når det slo seg til ro kunne karene se at det virket som 

om de var kommet betraktelig nærmere den grønne vegetasjonen langt der nede.  
“Se på den framstikkende klippen i posisjon 1-4,” fortsatte Token og pekte mot 

vinduet. Hirak lente seg framover og rettet blikket mot et punkt nede i vinduets høyre 
hjørne. 

“Jeg ser hva du mener,” sa han rolig, “en lys flekk som syntes å røre på seg. La oss få 
ti ganger forstørrelse på posisjon 1-4!” 

Vinduet flimret nok en gang, og en gråsvart klippe trådde tydelig fram mot den 
grønne bakgrunnen. 

“Ser du, Hirak? Ser du? Et levende vesen! Vi må ha funnet det rette stedet på første 
forsøk!,” ropte Token ivrig. Han reiste seg halvt opp av stolen han satt i, og de blå 
øynene lyste av begeistring. 

“Selvsagt har vi funnet det rette stedet,” den eldre humret over den andres spontane 
reaksjon, “vi vet da utmerket godt at det var på den»i øyen vi ser under oss at Jekova 
utførte sine siste eksperiment. Og såvidt jeg kan forstå ser den ikke annerledes ut enn 
den gjorde dengang for tjuefem år siden.” 

“Men ser du ikke det da, Hirak,” Tokens ivrige stemme var nesten bedende “ser du 
ikke at det er en menneskelig skikkelse som står der nede på klippen, og om øynene 
mine ikke svikter meg helt så står den oppreist på to bein!” 

“Jada, jada,” Hirak smilte og rystet spøkefullt oppgitt på hodet, “det var da også en 
av de enkleste, grunnleggende forandringene Jekova ville oppnå. Hadde vi ikke trodd 
at den oppgaven ville lyktes så hadde det jo vært liten vits for oss å reise hele denne 
lange veien. Hva er det som har kommet over deg, Token? Du vet da godt at vi driver 
underbygget vitenskap, å bli opphisset over en rent visuell opplevelse syntes jeg ikke er 
særlig vitenskapelig!” 

Token mistet noe av det ivrige ansiktsuttrykket og strøk seg over det kortklipte 
håret. 
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“Du har selvsagt rett Hirak. Du får unnskylde meg, men du vet det er første gangen 
jeg ser resultatene av slike forsøk.” 

“Det er det,” sa Hirak og de buskete øyenbrynene trakk seg sammen, “og glem heller 
ikke at et synsinntrykk betyr så lite, du vet at moderdataen ikke kunne gi oss mer en 35 
prosents sjanse for at Jekovas forsøk er helt vellykket. Men la oss iallfall se litt 
nærmere på vesenet. Jeg skanner tilbake og forstørrer igjen.”  

Den kraftige skikkelsen på klippeblokken trådde klart fram i vinduet, de kunne se 
ansiktet som var vendt mot himlen og nevene som var knyttet mot dem. 

“Vel, du har helt rett i at dette er et vesen som står på to bein,” sa Hirak, “og det ser 
unektelig ut som Jekova har lyktes i å fjerne en god del dyregener “ 

“Ja!,” sa Token med noe av den tidligere entusiasmen, “se bare hvor lite hår det er på 
kroppen og i ansiktet!” 

“Ingen tvil om at det vesenet er en god del forskjellig fra de primatene Jekova utførte 
forsøkene på, men det er lite vi kan si på dette stadium. Og for å helle litt kaldt vann i 
blodet ditt, Token, så kan jeg si deg at de voldsomme armbevegelsene med knyttet 
neve minner om primatenes advarselstegn, nøyaktig slik de ble beskrevet av Jekova.”  

De to personene tiet for et øyeblikk, og den yngre snudde seg vekk fra bildet i 
vinduet. 

“Jeg vet ikke hvorfor jeg reagerte så sterkt,” sa han i en rolig stemme “jeg må 
innrømme jeg er overrasket over meg selv.” 

“Det er helt i orden,” sa Hirak og la hendene flate på en annen del av kontrollbordet, 
“det er på tide vi vekker opp de andre så vi får startet arbeidet “ 

 
En del av den mattgrå veggen på den andre siden av rommet syntes å løse seg opp, og 
et stort sirkelrundt rom kom tilsyne. Tett i tett på gulvet sto det rekker med gule skyer. 
En etter en løste skyene seg opp og avduket kvinner og menn kledd i kapper son Hirak 
og Token. De løftet på hodene og åpnet øynene. 

“Velkommen til Jorden!,” sa Hirak og så fra den ene til den andre, “vi er nå rett over 
den siste øya Jekova besøkte og alt er under kontroll. For de som er interessert kan jeg 
opplyse at Token og jeg allerede har observert en menneskelignende skapning som sto 
på to bein, så vi har helt sikkert en travel og interessant tid foran oss.” 

Mens kvinnene og mennene lyttet oppmerksomme til Hiraks ord børstet de av seg 
det gulhvite støvet og strakte lemmene som hadde vært uvirksomme.  

“Frenok, kan du organisere litt mat?,” la Hirak til og så med vennlige øyne på en 
yngre kar som reiste seg opp av stolen han hadde sittet i. “Token og jeg er allerede 
sultne, og jeg er sikker på at også dere andre trenger energi for å komme igang.” 

De kappekledde skikkelsene reiste seg opp, og rommet summet av aktivitet. En ung, 
vakker kvinne med like kortklippet hår som mennene avløste Hirak ved kontrollbordet. 

“Takk, Filar,” sa Hirak og gjespet, “jeg kan trenge litt mat og søvn.” 
Den eldre, litt krumryggete skikkelsen la armen faderlig rundt kvinnens skulder og 

smilte til henne. “Det er godt å se dere alle i aktivitet igjen”. 
“Det er godt å se deg også, Hirak,” svarte Filar og gjengjeldte smilet, “Bare gå og 

legg deg nedpå. Jeg skal ta meg av å sende rapport hjem om at vi er ankommet uten 
problemer.”  

Hirak forlot kontrollbordet og den unge kvinnen overtok plassen hans. 
Hun la hendene på panelet og sa: “Jordhåp kaller Gud, Jordhåp kaller Gud.” 
Etter et par sekunder startet en slags vibrerende summing, og to lysende gule ringer 

inne i hverandre kom tilsyne på et annet panel ved siden av kontrollbordet. 
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“Vitenskapsskipet Jordhåp, dette er Altmar på Gud. Hører dere klart og tydelig. 
Gratulere! Vi mistet kontakt med dere en stund og var redd noe hadde tilstøtt dere. Er 
alt under kontroll?” Stemmen kom ut fra panelet og de to lysende ringene pulserte i 
takt med ordene. 

“Alt vel,” smålo Filar, “vi er nå på plass rett over den siste øya som Jekova besøkte, 
den øya som han kalte Himmelens Korallrev. Mannskapet er alle vel ute av romstatisk, 
Hirak tar seg en lur og den du snakker med er Filar.” 

“Godt å høre,” pulserte ringene, “kan du sørge for å få koblet vinduet til 
komunikasjonslinjen så vi her på Gud også får en titt?” 

“Et lite øyeblikk,” sa Filar og fiklet med noen brytere på kontrollbordet mens hun 
kastet et blikk mot vinduet. 

Hirak hadde normaljustert bildet før han gikk for å få seg en lur, og vinduet viste nå 
øya i et riktig fugleperspektiv. Øya var nesten rund, med endel bukter hvor elver rant 
ut i havet. Et korallrev omringet hele øya og mellom revet og de klippefylte strendene 
var det en turkis farget lagune. Etter ett par sekunder kom stemmen til Altmar tilbake: 

“Takk skal du ha Filar, overføringen virker utmerket. Det ser jo riktig vakkert ut der 
nede, skal du snart ta deg en dukkert?” 

“Ikke enda, Altmar. Det kunne nok vært godt å få skylt av seg statiskstøvet, men det 
må nok taes en rekke tester før Hirak tillater oss å hoppe i havet. Ja, på snakk om 
tester Altmar, vi trenger noen foreløpige analyser fra dere. Hirak og Token observerte 
et menneskelignende vesen der nede. Jeg skal spille over opptaket, så kanskje dere kan 
gi oss noe positivt på subjektet i løpet av tjuefire timer. Jordtimer, for vi går vel som 
avtalt over til å bruke jordtimer nå?” 

“Positivt på jordtimer,” svarte stemmen, “kan du også etterhvert sørge for at alle de 
andre kommunikasjonskanalene blir klargjort? Det er vel ikke så lenge til dere sender 
noen ned, og du vet at gamle Rodan setter pris på å få alle informasjoner så raskt som 
mulig.” 

“Ok, Altmar, jeg skal få noen av kom’gutta til å ta seg av det umiddelbart, så da blir 
det en pause herfra. Vi kommer tilbake til dere når Hirak har våknet opp. Og Altmar - 
hils alle fra oss, vil du? Ha det!” 

Filar fjernet hendene fra panelet og ruslet bort til mannskapet som satt og spiste. 
“Olak, Rubat og Finen - kan dere sørge for at alle informasjonskanalene til Gud blir 

klargjort såsnart dere er ferdige med maten?” 
Tre unge karer så opp og nikket smilende. 
 

Det tok ikke lang tid før måltidet var unnagjort, og snart var alle opptatt med 
forskjellige gjøremål. Frenok, en firskåren ung kar med fregner og rødlig hår, pakket 
vekk restene av maten og ruslet over til Token som satt og småduppet i en liggestol. 

“Tror du vi vil finne intelligent liv der nede, Token?,” spurte han og la hånden på 
skulderen til den hvitkledde karen. 

“Ikke vet jeg,” Token snudde hodet mot Frenok og smilte, “men den skikkelsen som 
Hirak og jeg observerte stående på en klippe der nede så iallfall forskjellig ut fra de 
primatene Jekova utførte sine eksperimenter på.” 

“Jeg håper det ikke bare er utseende som har forandret seg,” Frenoks øyne glitret av 
morskap, “det kunne være artig å snakke med et intelligent vesen til en avveksling!” 

Token brøt ut i latter og dunket den andre lett på armen. 
“'Du er deg selv lik, Frenok. Vel, fra spøk til alvor, jeg håper iallfall at Jekovas' 

geneforsøk har falt heldig ut. Våre dager på Gud er talte, og skal det i framtiden finnes 
mennesker i universet så er jo Jorden høyst sannsynlig vår siste sjanse.” 



 12 

“Vel, når jeg ser oppsynet ditt,” la Token flirende til, “så tenker jeg at det kanskje 
ville være det beste om vi var de siste!” 

Begge karene brøt ut i latter igjen. 
“La oss gå over til observasjonsgruppen og høre om de har oppdaget noe nytt der 

nede,” sa Token da han hadde fått igjen pusten. Han reiste seg opp og sammen ruslet 
de to over gulvet mot en gruppe som satt ivrig opptatt rundt et kontrollpanel borte ved 
vinduet. 

“Hei Vesal,” Token henvendte seg til en eldre kvinne, “har dere funnet ut noe 
spennende?” 

“Ikke så mye enda, men alt ser ut til å være det samme der nede nå som da Jekova 
besøkte øya,” kvinnen tittet ned på panelet foran seg, “det vil si at Jorden ikke er så 
forskjellig fra vår egen Gud før rotasjonstiden forandret seg. Dere kan nøye dere med 
trykkdrakter de første tyve jordminuttene dere rusler rundt der nede, pluss at dere 
selvsagt må sørge for trykkutligning i tilbringerfergene.” 

“Hørtes ikke så ille ut,” sa Frenok, “hva med plante- og dyrelivet, kan vi regne med å 
få fersk mat, jeg er lei av tubemat?” 

“Etter det lille vi kan finne ut herfra så skal det nok snart bli sprøstekt fisk og 
leskende kokosnøtter,” smilte kvinnen, “men vi får ta noen prøver først. Alt må jo 
godkjennes av Rodan der hjemme på Gud.” 

og la hånden på skulderen til den hvitkledde karen. 
“Takk skal du ha, Vesal,” sa Token, “la oss gjøre klar fergen, og se om Hirak har 

våknet opp av skjønnhetssøvnen.” 
 

En snau time seinere skilte en metallglinsende skive seg ut fra det gigantiske 
romfartøyet og gled ned gjennom atmosfæren. Luften ble fylt av en hvinende summing, 
og rundt den fremmede farkosten blinket det i flerfarvete lys. Sakte sirklet den over 
klippen hvor de hadde sett en skikkelse knytte nevene mot himlen og ved den lille 
gressletta innunder fjellveggen stoppet den opp. Hviningen avtok og den glinsende 
skiven hang i luften en halv meter over marken. 

På den ene siden av farkosten åpnet det seg en slags luke eller dør, og Token og 
Frenok kom tilsyne iført metallaktige drakter og hjelm over hodet. Token holdt et 
firkantet apparat i hendene og svingte det i en bue fra side til side foran seg. 

Frenok snudde seg mot døråpningen og løftet ut noen metallsylindre som han 
plasserte på gresset i en ring rundt farkosten. 

“Det var det,” sa han, “observasjonsinstrumentene er på plass og aktivert. Hva med 
deg, Token? Har du fått noen respons på humansøkeren?” 

“Jeg kan registrere noen svake signaler i retning av klippeveggen,” sa Token og 
beveget apparatet igjen, “og nå får jeg inn et sterkt signal fra et sted der borte på 
venstre side av denne gress-sletten.” 

“Kan vi ikke gå bort for å undersøke?,” spurte Frenok, “du har jo en personbeskytter 
på det apparatet ditt også, så holder jeg meg nære deg skulle vi være sikre.” 

De to karene vandret sakte over sletten. Plutselig rakte Token ut hånden. 
“Stopp, Frenok!” sa han dempet, “se der borte, borte ved den busken!”  
Frenok stoppet opp og sperret øynene opp i overraskelse. 
“En kvinne! En humanoid, såsant som jeg er ifra planeten Gud3”  
“Hun har sett oss,” hvisket Token, “hun ser skremt ut.”  
“Vi må jo se skremmende ut i dette utstyret,” sa Frenok, “kanskje vi skal vente med å 

nærme oss til vi har fått av oss draktene?”  
Token nikket, og karene ruslet rolig tilbake til fergen.  
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Token la hendene på et kontrollpanel og rapporterte det de hadde sett, samt hva 
Frenok hadde foreslått. 

“Riktig tenkt, Frenok,” lød Hiraks stemme ut ved to lysende sirkler på panelet.,” og 
mens dere venter på trykktilpassning kan dere jo ta noen jordprøver. Frenok, kan du 
flytte litt på den ene observasjonsenheten? Vi kan skimte skikkelsen ved busken, men 
det syntes å være en forstyrrende interferens fra fergen.” 

Token og Frenok satte igang med oppgavene, mens de hele tiden sendte hurtige 
skråblikk mot busken på den andre siden av den lille sletta. Det kvinnelige vesenet var 
der fortsatt, de kunne se hvordan det skjulte seg bak busken mens det av og til tittet ut 
mellom bladene. 

“Det har gått tyve minutter nå,” sa Token, “kan vi ta av oss draktene, Hirak?” 
“Ja, dere har til og med fått klarsignal fra Gud,” kom den velkjente stemmen ut av 

døråpningen. “Ta det forsiktig, ikke noen brå bevegelser!” 
Karene løftet av seg glasshjelmene og Frenok startet å trekke av seg metalldrakten. 
“Puuuh, det er varmt her. Kan vi nøye oss med å være kledd i kappe og shorts?” 
“Det skulle være greit,” hørtes Hiraks stemme, “Rodan på Gud har gitt meg beskjed 

om at dere alltid skal aktivere personbeskytteren. Når dere er klare kan dere nærme 
dere den observerte skikkelsen forsiktig.”  

“La oss gå Frenok,” sa Token og tok det firkantede apparatet i hendene, “smil og se 
vennlig ut!” 

Sakte nærmet de to karene seg busken. Da de var bare et par meter unna tittet 
kvinneskikkelsen ut mellom noen blader, kom med et lite utrop og krøp sammen på 
marken. 

“La oss stoppe her,” sa Token og satte seg ned i gresset. 
“Hallo kvinne,” sa han med en rolig stemme rettet mot busken, “mitt navn er Token, 

og den andre her er Frenok. Forstår du hva vi sier?” 
“Det kan du ikke regne med Token.” Denne gang kom Hiraks stemme fra apparatet 

Token hadde i hendene. “Selv om denne skikkelsen vil vise seg å være en humanoid 
skapt av Jekova så kan dere ikke regne med at språket har utviklet seg i samme retning 
som vårt. Prøv bare å snakke i en beroligende og vennlig tone.” 

Mens Hirak snakket dukket kvinnehodet opp over busken, og denne gang forsvant 
det ikke i skjul. 

“Se, Frenok!” sa Token i en stemme han hadde vanskelig for å holde rolig tross 
Hiraks ord, “Hun har puttet en blomst i håret! Det må da være en bevisst handling, hun 
kan da ikke være annet enn et menneske!” 

“Og se på de øynene,” hvisket Frenok åndeløst, “selv om de ikke er blå som dine så 
er det langt ifra noen dyreøyne!” 

“Jeg heter Token, “gjentok Token og smilte, “hva heter du?”  
Kvinneskikkelsen ga ikke en lyd ifra seg, men flyttet seg halvveis rundt busken og 

tittet på de to skikkelsene med hodet på skrå. Nølende tok hun et skritt nærmere og 
satte seg ned på knærne, 

“Vi er kommet langveis fra,” fortsatte Token, “vi er ikke farlige, men vil gjerne lære 
å bli din venn.” 

Kvinnen så på han med store øyne, og et lite usikkert smil blaffet over ansiktet. 
 

Plutselig ble stillheten brutt av et gjennomtrengende brøl. En skikkelse kom stormende 
mot den fra fjellsiden, og like etter fulgte fem andre. Skikkelsen plukket opp en stor 
stein og slynget den av full kraft mot de to mennene som tilsynelatende satt ubeskyttet 
i gresset. 
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To meter unna Frenoks hode støtte steinen mot en slags usynlig mur, og gikk i 
småbiter med et smell. Frenok og Token tittet forskrekket opp, så de angripende 
figurene og reiste seg raskt opp. 

“Stå stille ved siden av meg,” sa Token og grep kameratens håndledd, 
“personbeskytteren gir oss et ugjennomtrengelig felt på to meter alle veier.” 

Et stykke unna hadde de nakne skikkelsene stoppet opp, og et regn av steiner og 
greiner haglet ned over de to kappekledde. Den unge kjempen som var i spissen for 
angrepet løftet opp en diger grein og løp rett imot Frenok. Han løftet den over hodet 
og svingte den av full kraft mot den rødhåredes hode. Greinen knakk i to uten å gjøre 
skade, og den muskuløse skikkelsen hylte ut i raseri. 

“Gå tilbake til fergen,” lød Hiraks stemme over ståket, “Gå sakte tilbake til fergen og 
kom dere ombord. Ikke gjør noe som kan skade de antatte humanoidene som angriper 
dere, situasjonen er ikke farlig så lenge dere er beskyttet av personbeskytteren”. 

Sakte, men sikkert beveget Token og Frenok seg mot den skinnende fergen, mens de 
angripende fulgte truende etter. Karene forsvant inn i farkosten og den hvinende 
summingen startet. De nakne skikkelsene stoppet brått, hylte ut i redsel og flyktet mot 
fjellsiden. 

Sakte steg fergen mot himlen, og nok en gang var gress-sletten tom for levende 
vesener. 

Borte ved busken satt fortsatt den unge kvinnen. Hun holdt en slank hånd foran 
munnen, mens hun speidet med forundrede øyne opp mot den blå himlen. 
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3. 

 
 
Den litt krumbøyde skikkelsen gikk sakte over gulvet, og ansiktet med buskete 
øyenbryn og markerte smilerynker lå i alvorlige folder. Han satte seg tilrette i 
kontrollstolen, rettet på kappen og la hendene på panelet. 

“Forskningsskipet Jordhåp kaller Gud, dette er Hirak,” sa han og lente seg tungt mot 
ryggstøet. 

“Dette er Altmar på Gud,” de gule ringene over kontrollpanelet pulserte, “jeg hører 
deg som vanlig klart og tydelig.” 

“Det er godt Altmar. Har dere fått analysert hendelsene som mine menn ble utsatt for 
enda? Vi venter på videre instrukser.” 

“Jeg vet at de visuelle rapportene har blitt studert, men hvis du vil vente et øyeblikk 
skal du få snakke med øverste Rodan. Han har gitt beskjed om at han gjerne vil snakke 
med deg “ 

De lysende ringene slo seg til ro for et øyeblikk, og så lød en annen stemme ut av 
panelet. 

“Hirak, er du der?,” stemmen var vennlig og dyp. 
“Ingen andre enn meg, Rodan,” Hirak strøk seg over de buskete brynene, “det er 

godt å høre stemmen din. Alt er fortsatt under kontroll her ombord på Jordhåp, men vi 
ble jo litt overrasket over de hendelsene Token og Frenok ble utsatt for der nede på 
Himlens Korallrev. Hva kan du fortelle meg?” 

“Ikke så alt for mye, dessverre, men vi kjørte straks de visuelle og orale rapportene 
inn i moderdatamaskinen. Vi har jo foreløpig alt for lite data, så noen konklusjoner er 
det vanskelig å trekke. Vel, når det gjelder de vesenene dere har kommet i kontakt 
med, så er det vel ingen tvil om at de er resultat av Jekovas geneforsøk. Allerede nå 
syntes vi å kunne fastslå at den fysiske forandringen av primatene har vært vellykket. 
Beboerne på øya under dere kan nok kalles mennesker, de ser ut til å ha nøyaktig 
samme fysiognomi som oss. Ja, du må selvsagt se bort fra hud-, hår- og øyenfargen, 
men de var jo ment tilpasset de lokale forholdene fra starten av. Fysisk sett er vesenene 
ikke dyr lenger.” 

“Det hørtes da meget positivt ut, Rodan.” 
“Joda, men det er andre ting som ikke er så bra. Beboernes opptreden da de møtte 

dine to karer har blitt analysert, og det ser dessverre ut som om dette var en helt typisk 
dyrisk reaksjon. Moderdatamaskinen har gått igjennom alle tenkelige dyriske og 
menneskelige handlingsmønstre, og selv om øyboernes opptreden er kjent for deg og 
meg så er konklusjonen relativt klar. Tilsvarende brøl og bevegelser er helt vanlig innen 
dyreverdenen, det er en handling som går ut på å forsvare ens revir. Vesenene der nede 
prøvde å få dine karer til å forsvinne ved å tilføre dem fysisk smerte.” 

“Ikke særlig bra, er det vel?” 
“Nei, moderdataen går faktisk så langt som å hevde at Jekovas forsøk kan være totalt 

mislykket. Fysisk sett har genespleisingen kanskje utviklet våre likesinnede, men 
sjansene er store for at vi psykisk sett fortsatt har å gjøre med dyr. Vi får jo håpe at 
nærmere undersøkelser kan gi oss et mere positivt bilde, men på dette stadium vil jeg 
råde dere til å handle son dere sto ovenfor dyr.” 
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“Du har bekreftet mine egne mistanker,” den kappekledde skikkelsen sank litt 
sammen og sukket dypt, “men vi får ikke gi opp håpet enda, hvordan vil du vi skal gå 
fram videre?” 

“Vel, vi har hatt et stormøte her hjemme, og det er bestemt at dere skal fortsette 
arbeidet på Himlens Korallrev inntil vi får et klart bilde av hvordan Jekovas forsøk har 
slått ut. Moderdatamaskinen sier at det er sannsynlig at forsøkene på de andre stedene 
på planeten Jorden har gitt de samme resultatene, så foreløpig blir dere der dere er. 
Dere skal også holde dere til den oppsatte planen med å innsamle data, og det vi nå i 
første rekke trenger er en vevsprøve fra øyas mennesker. Kan dere få tatt en prøve av 
den unge karen som tydeligvis er stammens leder ville det være fint, det er jo ofte slik 
at de sterkeste vil være de som bestemmer for utviklingen. Så en analyse av hans gener 

vil kunne gi oss en god pekepinn. Siden Token og Frenok allerede er kjent der nede 
foreslår jeg at disse to karene prøver å bringe den unge karen ombord i Jordhåp. Han 
går nok neppe med frivillig, så en ide vil være å bruke en bærbar variant av 
romstatiskaskinen til å pasifisere han. Synes du dette høres greit ut Hirak?”  

“Vi skal gjøre vårt beste, Rodan, og så får vi bare håpe at vi snart kan gi dere noen 
oppløftende data. Hils alle der hjemme Rodan, og ha det riktig bra selv.”  

Hirak fjernet hendene fra kontrollpanelet og reiste seg opp.  
“Kan du klare å lage en bærbar romstatiskmaskin?,” spurte han Olak som hadde hørt 

oppmerksom på samtalen. 
“Det skal nok gå bra,” sa Olak, “og når jeg er ferdig skal jeg si ifra til Token og 

Frenok at de kan glede seg til et nytt møte med sine venner der nede.” 
 

To timer seinere klatret Token ombord i tilbringerfergen og satte seg ved 
kontrollbordet. 

Hva ville dette besøket på den grønne øya der ned bringe, tenkte han, vil de nakne 
menneskene angripe igjen? Ville han få øye på kvinnen som hadde en blomst bak øret?  

Overrasket grep han seg selv å tenke at han sjelden hadde sett en vakrere kvinne. Ja, 
for kvinne det var hun, datamaskinen der hjemme på Gud kunne da ikke for alvor mene 
at de skulle anse alle vesenene på øya som dyr?  

Token tenkte tilbake på opplæringen han hadde fått før han forlot Gud, og på de 
bildene han hadde sett av Jordens primater, Hårete skapninger med lange armer, som 
knapt kunne gå oppreist på to bein mer enn to skritt. Nei, selv ikke den steinkastende 
kjempen hadde mye til felles med planetens apevesner! Og langt ifra den unge kvinnen, 
det blikket hun hadde sendt han hadde vært intelligent og menneskelig. Jeg håper 
jeg treffer henne igjen, tenkte den unge karen og konsentrerte seg om å lande den 
skinnende skiven på den lille sletten innunder fjellveggen. 

Fergen slo seg til ro rett over bakken, hviningen stoppet og de to hjelmkledde karene 
klatret ut. De justerte informasjonsenhetene som fortsatt sto i en sirkel på bakken og 
tok en rekke prøver av luften og vegetasjonen rundt på sletten.  

Etter en stund tok de av seg hjelm og drakter og la dem inn i fergen. Frenok fant 
fram noe som lignet på et slags fjernsynskamra og rakte det til Token. Selv utstyrte han 
seg med en personsøker og skrudde på beskyttelsesmuren. Tett sammen vandret de 
over gresset og stoppet omtrent midt på sletten. 
 
De behøvde ikke vente lenge. Hylende og skrikende kom en flokk nakne mannfolk 
stormende mot dem fra buskene. Steiner og stokker regnet ned over dem, men prellet 
av på beskyttelsesmuren uten å gjøre skade. 
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Nok en gang var det den unge kraftkaren som ledet flokken. Da han så at 
kampesteinene hans heller ikke denne gang hadde noen virkning kastet han seg i raseri 
mot Frenok. Token rettet sitt apparat not den unge lederen, og straks ble han hyllet inn 
i en gul sky. Kjempens hyl ble brått kutt over, og de andre karene stirret med 
forbausede øyne på stedet hvor de sist hadde sett sin leder. Sakte trakk de seg tilbake 
mens de ropte det samme ordet om og om igjen mot den gule skyen. 

“Ok, Frenok, slå av personbeskytteren et sekund så vi kan få denne karen innenfor 
muren.” 

Frenok rørte ved apparatet han hadde hengende på magen, og hurtig tok de to 
karene noen skritt framover til de sto helt inntil skyen. 

“Den er god,” sa Token, “aktiver igjen!” 
Token skjøv den bærbare romstatiskmaskinen over på ryggen og fant fram et 

firkantet apparat som lignet på Frenoks. 
“Jeg bruker antigravitasjon,” sa han og rettet apparatet mot skyen, “så slipper vi å 

slite oss ut med å bære denne karen i varmen. Når jeg har fått løftet han opp så beveger 
vi oss sakte mot fergen.” 

Mens han snakket løftet den gule skyen seg noen centimeter opp over bakken. Token 
beveget seg rundt på den andre siden slik at skyen var mellom han og fergen og tok 
noen skritt framover. Sakte beveget skyen seg avgårde i riktig retning. Karene fulgte 
etter, og snart kunne de manøvrere skyen med den unge lederen inn i fergen. 

“Godt arbeid, karer,” Hiraks velkjente stemme kom ut ved de lysende sirklene ved 
kontrollbordet, “dere har nå en halvtime på å ta en liten observasjonsrunde før dere må 
sette kursen hjem.” 

“Flott!” sa Token, “Kom igjen Frenok, la oss komme ut av denne metallboksen og ta 
oss en tur i det grønne!” 

De to karene smilte mot hverandre og la ivei over sletten. 
“Jeg lurer på om vi får se venninnen din,” sa Frenok og pekte mot bærbusken, “du 

vet hun med de vakre øynene og blomsten bak øret.”  
“Ja, ikke bli sjalu da,” lo Token, “men det er klart hun vil syntes bedre om mitt lyse 

hår enn dine røde fregner.” 
“Det ser ut til at hun svikter deg idag, men kan vi ikke gå en tur bortover mot 

fjellveggen for å undersøke hvorfor humansøkeren ga et signal mot den forrige gang.” 
Karene nådde enden av sletta og bega seg avgårde på en sti som tydeligvis ledet mot 

fjellveggen som tårnet seg opp over dem.  
De nakne angriperne hadde holdt seg på god avstand siden lederen deres forsvant, og 

bare av og til kunne Token og Frenok se et buskete hode som dukket fram bak en busk 
eller stein.  
 
Stien førte rundt den digre klippeblokken hvor den fangete lederen hadde stått første 
gangen de hadde observert øya fra Jordhåp. Foran dem åpnet det seg et bredt dalføre. 
Stien delte seg i to, den største stien ledet inn mot klippeveggen mens den andre syntes 
å lede ned i dalen. 

 “Stopp, Frenok!” Token holdt opp hånden,” hva er det vi hører?” 
De to kameratene sto helt stille på stien og lyttet oppmerksom. Langt borte kunne de 

høre lyder av mennesker som ropte, og lyder som av trær som knaket. Lydene kom 
nede fra den åpne dalen, Frenok pekte nedover og karene satte seg i bevegelse nedover 
den smaleste stien.  

Et stykke nede i dalen trakk Token sin venn til side og tok skjul mellom to tette 
busker som sto helt inntil stien. Ut mellom buskene hadde de god utsikt over dalen 
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foran dem, et relativt åpent terreng hvor stien slynget seg mellom palmer og lave 
busker.  

Lydene kom nærmere og nærmere og plutselig grep Token tak om Frenoks arm. 
 “Det er kvinner som skriker, og det høres ikke ut som om de skriker av glede.” 
“Se der borte!” Frenok pekte bortover stien, “er ikke det endel kvinner som kommer 

løpende imot oss?” 
Et stykke nede i dalen kom en del nakne kvinner tilsyne mellom palmene. De løp 

avgårde langs stien så det lange svarte håret viftet i vinden bak dem. Av og til så de seg 
tilbake og utstøtte høye hyl. Over hylene kunne Token og Frenok høre lyder av trær 
som knakk, og nå kunne de se at noen av palmene bak de løpende kvinnene svaiet fra 
side til side. 

“Hva i allverden er det der?,” nærmest ropte Frenok og pekte igjen. 
Ut mellom palmene bak kvinnene kom det tilsyne et gigantisk ansikt, og to enorme 

hender grep rundt palmestammene som om de skulle være tynne som plantestengler. 
“Det ser ut som en humanoid,” sa Token og sa forskrekket på kameraten, “men jeg 

har aldri sett et så høyt levende vesen, den må da være nærmere ti meter høy!” 
Mens Token snakket kunne de se at den gigantiske skikkelsen bøyde en palme tilside 

så den knakk med et smell. Vesenet skrittet over den sprikende stubben og langet ut et 
slag mot en av de flyktende kvinnene.  

Den nakne kvinnen ble feid overende og lå som en urørlig lysebrun bylt i det grønne 
gresset mellom palmene.  

Token og Frenok kunne høre giganten utstøte et fornøyd grynt og så at den tok to 
nye skritt etter kvinnene som så seg forskrekket tilbake mens de løp for livet. Kjempen 
rakte ut en overdimensjonert hånd og grep den bakerste kvinnen mellom tommelen og 
pekefingeren og slengte henne utfor skrenten som hellet ned mot havet på stiens ene 
side. 

“Den forvokste humanoiden tar livet av kvinnene,” sa Token forundret, “vi kan ikke 
stå stille og se på dette!” 

“Hvorfor ikke?” Frenok så over på kameraten, “vi har ikke noe grunnlag til å 
bedømme hva som skjer der borte. Og du vet godt at vi ikke kan gjøre noe uten at vi 
far beskjed fra Hirak eller de der hjemme på Gud.”  

Token slo hjelpeløst ut med armene, stirret mot kvinnene og stivnet. 
“Se der Frenok! Se på den unge kvinnen som løper avgårde like foran giganten. Det 

nå da være kvinnen vi så forrige gang, hun med blomsten!” 
“Jammen tror jeg du har rett,” sa Frenok og tittet bekymret over på Token, “og det 

ser ut som om hun fortsatt har blomsten i håret.” 
De to karene stirret mot den unge kvinnen, og merket knapt at flere hylende kvinner 

passerte forbi dem på stien. Kvinnen med blomsten i håret var mindre en tredve meter 
unna giganten, og den enorme skikkelse skikkelsen nærmet seg stadig. 

“Hun bærer på noe!,” ropte Token, “hun kommer aldri unna!” 
Nå kunne de begge se at den unge kvinnen bar en ung gutt på ryggen og forsto at det 

var den ekstra byrden som hindret henne å løpe like raskt som de fleste andre. 
 
Giganten langet ut med flere meter lange skritt, men ropte ut ergerlig da han ble 
hindret av et brødfrukttre som sto nesten midt i stien. Kvinnen med gutten på ryggen 
halte igjen fra noen meter og var nå like ved de to buskene hvor Token og Frenok sto 
skjult. Token sto og trippet fra fot til fot, og før Frenok klarte å stoppe han hoppet han 
ut på stien. 

“Herover! Herover, skynd deg!” ropte han og viftet med armene. 
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Kvinnen tittet overrasket opp og så rett inn i Tokens øyne. For et øyeblikk mistet hun 
konsentrasjonen og snublet i en trerot. Ungen mistet taket rundt kvinnens hals, og 
begge to tumlet overende på stien. 

Kjempen utstøtte et triumferende brøl, bøyde brødfrukttreet tilside og bøyde seg 
forover not kvinnen som fortvilet prøvde å komme seg på beina. 

“Jeg kan ikke se på dette!” ropte Token over skulderen og rettet romstatiskmaskinen 
mot kjempen som raget over den hjelpeløse kvinnen. 

“Nei, Token, du kan ikke...,” Frenoks utrop kom forsent, for på et blunk var 
gigantens bein hyllet inn i en gul sky. Den enorme skikkelsen kom med et overrasket 
utrop og falt forover. Hele bakken ristet da han landet på stien ikke stort mer enn en 
meter unna kvinnen som fortsatt kjempet for å komme opp. 

Token skjøv statiskmaskinen over på ryggen og løp framover. 
“Frenok, ikke bare stå der! Du må hjelpe til med å redde barnet!” 
Token knelte ned ved den livredde kvinnen mens han holdt øye med gigantens fingre 

som nesten berørte hennes svarte hår. 
“Ikke vær redd” , sa han så rolig han kunne og rakte fram hånden, “ta hånden min så 

jeg kan få dratt deg på beina!” 
Nølende strakk den unge kvinnen fram sine egne hender og lot seg dra opp. I det 

samme kom en forvirret Frenok ut fra buskene og løftet opp ungen som lå og gråt med 
hendene over hodet. 

“La oss komme oss unna kjempens rekkevidde!,” sa Token og halte kvinnen etter 
seg. 

Kjempen løftet på hodet og brølte rasende. På tross av at beina ikke lot seg rikke 
kastet han seg forover. De enorme fingrene suste ned mot dem, men med en 
kraftanstrengelse dro Token kvinnen unna. Han dyttet henne inn mellom de to buskene 
og så etter Frenok. Kameraten hadde gjort som han sa, og kom pesende med den 
gråtende ungen i armene. 

Token startet å si noe, men i det samme kastet den unge kvinnen seg rundt halsen 
hans. 

“Token,” sa Frenok andpusten og forvirret, “hva er det du driver med? Først bruker 
du statiskmaskinen uten tillatelse, og når står du der med hendene fulle av en naken 
kvinne?” 

“Jeg kan ikke forklare det Frenok,” sa Token og strøk den hulkende kvinnen over 
håret, “alt gikk så fort for seg at jeg bare reagerte uten å tenke. På et eller annet vis så 
var det en stemme inne i meg som sa at jeg måtte redde denne kvinnen uansett hva som 
skjedde!” 

“Jeg har aldri hørt på maken,” sa Frenok og så på Token ned undrende øyne “det må 
være noe merkelig med denne planeten.” 

“Jeg vil kalle deg Rose etter blomsten du har i håret,” sa Token og fingret med de 
røde kronbladene som lyste opp i det lange, svarte håret, “ikke vær redd, Rose, ikke 
vær redd. Alt er bra nå, Rose, ikke vær redd mer.” 

Hulkende stilnet og kvinnen skjøv seg unna Tokens bryst. Hun så på kjempen som lå 
hjelpeløs og fektet ned armene, og flyttet blikket til den urørlige kvinnen som lå der 
han hadde feid henne over ende. Hun pekte på kvinnen og på barnet, mens hun så på 
Token. Deretter pekte hun på seg selv, på barnet og på fjellveggen. 

“Barnet tilhørte tydeligvis den døde kvinnen der nede,” sa Token til Frenok, “og nå 
vil nok Rose ta det med seg til stammens tilholdssted.”  

Token nikket på hodet og ga tegn til at Frenok skulle gi fra seg det lille barnet. 
Kvinnen smilte mot Token, tok barnet fra Frenok og løftet det opp på sine smale 
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skuldre. Hun så Token inn i øynene nok en gang, så snudde hun seg om og løp 
oppover stien. 

Token så etter kvinnen en stund, sukket dypt og snudde seg til vennen. 
“La oss skynde oss tilbake til fergen. Når vi er vel ombord kan jeg skru av 

romstatiskmaskinen så kjempen kommer seg løs. På den måten tror jeg ingen skade 
skal være skjedd.” 

Frenok' ristet oppgitt på hodet og la armen rundt Tokens skulder. 
“La oss håpe det,” sa han, “men jeg fatter enda ikke hva som gikk av deg!” 

 
Tidlig neste morgen var det møte ombord i Jordhåp og hele mannskapet var samlet i 
den kombinerte møte- og matsalen. Alles oppmerksomhet var rettet mot fire små bord 
ved enden av rommet. Der satt Hirak, Token, Frenok og den unge lederen de hadde 
brakt ombord. Den kraftige karen var fortsatt naken, og selv om han satt ganske rolig 
så speidet han hele tiden vaktsomt rundt seg.  

Hirak tok ordet. 
“Velkommen til dette korte møtet, jeg har kalt dere sammen for å informere dere alle 

om hva  som har skjedd så langt, og hva som skal skje i nærmeste framtid. Dere har 
foran dere en jordboer, lederen av den stammen som holder til på øya der nede. Han 
har gjennomgått en rekke grundige prøver både fysisk og psykisk, og vi har tatt en 
rekke vevsprøver. Som datamaskinen på Gud antok så kan det nå konstateres at 
Jekovas forsøk har vært vellykket når det gjelder den basiske forandringen, fysisk sett 
er menneskene der nede helt lik oss. De er også i full stand til å snakke, selv om de 
kommuniserer med et språk som er forskjellig fra vårt. Spraket har en veldig enkel 
oppbygning, og noen av oss har allerede lært det ved hjelp av hurtiglæringsmaskinen. 
Menneskene der nede bruker også navn på hverandre på samme måte som oss, og 
navnet til vår venn her er Sipa.” 

Da den unge karen hørte sitt eget navn rykket navn til, pekte på seg selv og sa med 
kraftig stemme: “Sipa. Sipa.” 

“Jeg bare fortalte hva du het til de andre her,” sa Hirak i et fremmed språk til den 
unge lederen, “og nå vil jeg fortelle dem hva du har sagt til meg om din stamme og din 
øy.” 

Sipa nikket på hodet og pillet nysgjerrig på bordet han satt ved. 
“Sipa er lederen for samfunnet der nede sammen med broren Saupa. De er tvillinger 

og som dere forstår av de første fødte som et resultat av Jekovas geneforsøk. Stammen 
består av rundt seksti voksne, alle er selvsagt tjuefire år siden Jekova forlot Jorden for 
tjuefem år siden. Det finnes et stort antall unger og dessuten lever fortsatt noen av 
primatene som altså er stammens foreldre. Sipa har fortalt at de gamle hverken kan 
snakke eller få flere unger, men han har også fortalt at et par av de eldre har gjort tegn 
til at de tidligere har sett et skip på himlen. Jeg har fortalt Sipa om Jekovas forsøk på 
en enkel måte og at vi på et vis også er hans fedre. Sipa har godtatt dette, men forteller 
at han ble veldig redd da skipet dukket opp på himlen fordi han ikke var klar over at vi 
på et slikt vis er knyttet til stammen. Han var redd vi ville dem vondt og for han var det 
og for han var det naturlig å forsvare seg og de andre mot inntrengere. I starten viste 
også Sipa sterk aggresjon mot alt han opplevde her ombord i Jordhåp, og han er 
fortsatt under mild sedasjon. Token, kanskje du vil ta over herfra?” 

“Javel,” sa Token og så fra den ene til den andre.  
”Hva vi hittil har sett, og hva vi har blitt fortalt av Sipa, gjør det helt klart at 

menneskene der nede lever på et meget primitivt stadie. De lever av det de kan samle 
av nøtter og bær, i tillegg til fisk og andre småkryp de klarer å fange. De har ikke 
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utviklet noen redskaper som kan hjelpe dem i kampen for å overleve, de eneste 
hjelpemidlene de på et enkelt vis tar i bruk er steiner og avbrukkete greiner. På tross av 
dette er de ikke ut til å sulte. Av og til vil tørke og regntid by på harde perioder, men 
dødsfall blant barn og voksne forekommer overraskende sjeldent. Stammens største 
problemer er av en annen natur, og dere har alle hørt hvordan Frenok og jeg ble vitne 
til at noen enorme kjemper drepte to av kvinnene. Sipa har forklart meg at kjempene 
ofte kommer i nærheten av stamme tilholdssted, og at kvinnene oftere og oftere har 
blitt utsatt for angrep. Han vet ikke hvorfor, men han har sett at kjempene også dreper 
hverandre og også i enkelte tilfelle seg selv. De kan tydeligvis også være vanskapte og 
opptrer på et helt ubegripelig sett, som å spise stein eller rive ut sine egna innvoller. 
Sipa har også fortalt om en annen slags menneskelig rase som også finnes på øya. Det 
er noen slags mørkhudede dverger som stort sett lever inne i fjellene, men som av og til 
velter inn over stammens område i stort antall. Også disse vesenene har drept kvinner 
og barn fra stammen. Tilslutt har jeg lyst til å fortelle litt om den kvinnen vi så oss 
nødsaget til å redde fra en av kjempene. Sipa sier at den kvinnen på et vis er støtt ut av 
stammen, foraktelig sa han at kvinnen ikke ville slåss for å skaffe mat og at hun var 
mere opptatt av svake og sårete enn mennene. Jeg syntes dette er meget ...” 

“Takk, takk, Token!” brøt Hirak inn, “Jeg tror vi får glemme din unge venninne for 
et øyeblikk og gå igjennom analysene vi har fått fra datamaskinen på Gud. Som vi alle 
vet så var formålet med de geneforsøkene som Jekova utførte her på denne planeten 
for tjuefem jordår siden å bringe vår egen rase videre. Gud er jo en døende planet, og 
selv kan vi ikke leve for lengre tid under andre forhold enn de vi har på vår egen 
planet. Den eneste muligheten for å bevare vår egen rase syntes å være å overbringe 
våre gener til en rase som ligger så nære opp til vår egen som mulig. Foreløpig har vi 
bare funnet en slik rase på denne planeten vi kaller Jorden, og idag kan vi altså studere 
de første resultatene. Som jeg nevnte før Token overtok så er den fysiske forandringen 
meget vellykket, men problemet er at den mentale forandringen ikke syntes å være så 
stor som ønsket. En viss forandring har skjedd, i motsetning til tidligere har jordboerne 
nå et språk og kan også bruke enkle hjelpemidler. Hvorvidt det stadig foregår en 
mental forandring, eller om vi kan skape en forandring vet vi enda ikke noe om, men 
det virker på nåværende stadium som om de dyriske genene er beholdt i en alt for stor 
grad på det mentale planet. De har en voldsom aggresjon som for oss er totalt ukjent, 
og kan utføre handlinger som vi har vanskelig for å forstille oss. De kan påføre 
hverandre fysisk smerte og at sterke individer også dominerer psykisk over de fysisk 
svakere er helt vanlig. Så vi kan idag ikke trekke andre slutninger enn at Jekovas 
forsøk på et vesentlig punkt har slått feil, han har ikke klart å fjerne de dyriske genene i 
tilstrekkelig grad. Fysisk er menneskene der nede som oss, men psykisk er de fort satt 
dyr. Fra Gud har vi fått beskjed om at det viktigste for oss nå er å finne ut om det 
foreligger noen forandringer hos barna, om de dyriske genene har gått i arv videre. Vi 
skal være her over Himlens Korallrev til vi har undersøkt dette. Resten kan Frenok 
fortelle dere om.” 

Det steg en summing opp fra salen, og Frenok måtte løfte opp hånden for å få 
stillhet. 

“Takk for det, Hirak. Ja, som dere alle hørte er våre instrukser at vi skal bli her til vi 
har undersøkt barna i stammen. I tillegg har Rodan kommet med et forslag at vi skal 
finne ut om det er mulig å lære menneskene der nede å utvikle mere avanserte 
redskaper. Vi kan få et problem med at kjempene kan forstyrre oss i dette arbeidet. Ja,  
dere har vel hørt hvordan Token stoppet en gigant ved å bruke romstatiskmaskinen? 
Hvordan han kunne finne på det er et mysterium for oss alle, og en slik episode må 
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ikke gjenta seg. Det er beskjeden vi har fått fra Gud, Så for at vi skal få kunne utføre 
vårt arbeid uforstyrret tillot jeg meg å forslå for Rodan at vi lager et slags skjermet 
miljø for stammen. Jeg nevnte at vi for eksempel kunne lage en slags by ute i lagunen, 
hvor stammen kunne leve i fred for angripere Vi har faktisk fått godkjennelse på dette, 
Rodan likte ideen om en by ute i lagunen såsant vi kunne framskaffe egnet 
byggemateriale og at arbeidet ikke vil ta for lang tid. Token er som dere vet vår beste 
ingeniør og han har fått i oppdrag å utføre arbeidet, om han finner en god løsning. Det 
er også vedtatt at de to brødrene Sipa og Saupa skal få være med Token når arbeidet 
utføres, slik at vi kan studere deres reaksjoner på et avansert stykke arbeid. Vel, det 
skulle vel være alt for denne gang. Tilslutt kan jeg bare nevne at Vesal har fått ansvaret 
for å organisere fergeturer til en av de små øyene ute på korallrevet som omgir øya, 
slik at vi alle sammen kan få nyte solen og det varme lagunevannet.” 
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Det forberedende arbeidet med bygging av en slags by for stammen ble startet neste 
dag. Token sandte ut patruljer over hele den tropiske øya for å lete etter et egnet 
byggemateriale og det beste stedet å konstruere øyboernes framtidige tilholdssted. 
Token hadde tenkt grundig over Frenoks forslag om å bygge en liten by på grunt vann 
ute i lagunen og kommet til at det var et glimrende forslag. Her ville det være mye 
lettere å holde de nærgående kjempene og dvergene unna, det ville bli mye 
vanskeligere å snike seg usett innpå. I tillegg ville stammen ha mye kortere vei til all 
den maten de kunne finne i sjøen, og livet for menneskene ville bli langt sunnere enn i 
hulen. Ute i lagunen ville det regne mindre enn innunder fjellene og havbrisen ville 
alltid gi kjølig og frisk luft. Vinden ville også holde plagsomme fluer og mygg unna. 

Token hadde sendt alle sine ideer over til moderdatamaskinen på Gud, og 
tilbakemeldingen var positiv. Problemet var å finne et egnet bygge materiale, men det 
tok ikke lang tid før han hadde løsningen også på dette. Den grønne øya langt der ute i 
det enorme havet som dekket over 1/3 av Jordens overflate var av vulkansk 
opprinnelse, og en av patruljene med geologer kunne rapportere massevis av basalt. 
Ved siden av å være en tung og solid steinsort var den også krystallinsk og dannet en 
slags naturlige tømmerstokker av stein, sekskantede steinblokker på rundt fem meters 
lengde. Token tok med seg Sipa og Saupa til et av stedene hvor basalten lå lett 
tilgjengelig og puttet sprengstoff i fjellets sprekker for å sprenge basaltblokkene fra 
hverandre. Brødrene tittet interessert på Tokens arbeid, men da det første smellet lød 
hylte de ut og forsvant i full fart inn i jungelen. 

“Hei, Sipa og Saupa,” ropte Token etter de flyktende skikkelsene, “kom tilbake, 
dette er ikke farlig!” 

Han så at brødrene kastet seg ned bak en diger steinblokk og ruslet etter. 
“Hei, gutter,” sa han og så ned på de to kraftkarene som trykket seg ned til marken, 

“det var ikke meningen å skremme dere. Det er over nå.”  
“Ikke over,” stammet Sipa fram nede fra bakken, “nå kommer lynet, du må skjule 

deg så du ikke blir truffet!” 
“Lynet..? Å, du tror det tordnet? Neida, karer, det var jeg som laget det smellet,” 
Token kunne ikke bære seg fra å dra på smilebåndet, “det kommer ikke noe lyn, så 
nå kan dere reise dere opp.” ' ! 
Sipa fjernet hendene som lå over hodet og tittet opp på den kappekledde. 
“Var det du som laget smellet?,” han reiste seg opp, “Saupa, reis deg opp! Det var 

guden som laget torden.” ·  
“Ja, dere har vel sett hvordan vi fra Gud kan lage maskiner som kan fly igjennom 

lufta og som kan beskytte oss mot farer. Vi kan også lage smell som de dere hørte, og 
jeg er altså den som er ansvarlig for dette “ 

“Da kaller vi deg Tordenguden,” sa Sipa og tittet mot stedet smellet kom fra, “se på 
fjellet Saupa!” 

Token og de to innfødte ruslet tilbake og de studerte hvordan fjellet hadde sprukket 
opp til en slags tømmerstokker av stein. 
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“Følg med nål,” sa Token og løftet opp antistatiskmaskinen. Han rettet den mot en 
av stokkene og sakte løftet den seg fra bakken. 

“Tordengudene får steinene til å fly,” sa Saupa og lo mot broren, “kan du lære oss 
hvordan?” 

Token måtte smile av brødrenes ivrige fjes, og viste dem hvordan de skulle bruke 
antigravitasjonsmaskinen. Både Sipa og Saupa forsto raskt hvordan de skulle rette 
maskinen mot steinene og la antigravitasjonsfeltet løfte steinene opp. 

Det er ikke noe i veien med de karenes intelligens, tenkte Token, de lærer rask. 
Token så hvordan Saupa styrte en basaltblokk ut over et lite stup og lot den dundre 
nedover dalsiden og ble litt betenkt. Jeg er derimot ikke helt sikker på at vi gjør det 
rette ved å lære dem å bruke våre maskiner. Vi kan jo ikke være her evig, og hva vil 
skje når vi reiser? Ja, hadde de det ikke relativt bra før vi kom også? Ingen har spurt 
Sipa hva han mener om å måtte bo et annet sted enn i hulen, kanskje de var tilfreds 
der? Hva vil skje om stammen vil ble mye større og vi ikke er her for å hjelpe dem å 
bygge en ny by for å få plass til alle, vil de så på egenhånd kurre finne seg et annet sted 
å leve? 

Token ristet av seg tankene og gikk bort til Sipa. 
“Sipa, nå skal vi prøve å finne det rette stedet å bygge byen, vet du om noen grunner 

i lagunen som kan være passende?” 
Sipa ristet på hodet. 
“Vel , la oss ta en flyvetur ut over lagunen og se etter,” sa Token og gikk mot 

fergen. Brødrene jublet. De hadde begge fløyet flere ganger, men syntes det var like 
moro og spennende hver gang. 
 
Token og brødrene plukket ut fem steder i lagunen hvor det synes å være grunt nok til 
å anlegge en liten by. De fire minst egnete stedene ble brukt til å prøve ut byggemåter. 
Sipa og Saupa kom også snart over sin redsel for smellene, og var ivrige etter å hjelpe 
til med arbeidet. Spesielt moro syntes de det var å få de flere tonn tunge steinblokkene 
til å fly fra bruddstedet og til byggeplassen. Etter noen dagers tester var det på tide å 
starte det endelige arbeidet. Det utpekte stedet var en tidevannsgrunne på sørøstsiden 
av øya, en grunne som strakte seg ut over flere mål. På den ene siden av grunnen var 
det en passasje gjennom revet og en dyp bukt som ledet inn til et fossefall, her kunne 
man lett komme ut på havet om det skulle bli nødvendig. Dessuten dannet korallrevet 
en innbuktning midt på grunna, og like ved land lå det en holme, Innbuktningen ville bli 
en fin fiskeplass, og den lille øya var godt egnet til dyrking - det ideelle stedet var uten 
tvil funnet. 

Arbeidet gikk nå raskt unna. Basaltblokkene ble ved hjelp av antigravitasjons-
maskinene fløyet ut til grunna og her ble de plassert i vannet som en slags grunnmur. 
Inne i de rektangulære murene ble det så fylt opp med korallblokker. På denne måten 
ble det konstruert nærmere hundre kunstige øyer ute i lagunen, og allerede etter en dag 
kunne stammen flytte fra hulen og ut til sitt nye tilholdssted. 

Token sørget for at de fraktet med seg en rekke trestammer og palmeblader og på 
null tid hadde han lært dem å lage noen enkle hus som ga ly mot sol og regn. 

Kjempene og de mørke dvergene hadde holdt seg på avstand under byggearbeidet, 
men det kom beskjed fra Gud at man måtte prioritere å bygge et slags fort hvor 
stammen kunne være i trygghet for angrep. På noen av øyene gikk Token og brødrene 
derfor igang med å stable basaltblokkene opp til høye murer. Med nærmest pinlig 
nøyaktighet ble stokker plassert lagvis på kryss og tvers oppå hverandre til de dannet 
fem meter tykke og nærmere ti meter høye steinvegger. Det ble også laget tunneler 
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mellom øyene og tunnel inn til den lille holmen, slik at det fantes en fluktvei om det 
skulle bli nødvendig. Brødrene var nå blitt så dyktige til å håndtere 
antigravitasjonsmaskinene at arbeidet gikk raskere enn beregnet. Etter at ett hovedfort 
var ferdig ble tempoet satt ned, slik at man også fikk tid til å gå løs på andre oppgaver. 
 
Gruppen med Olak, Rubat og Finen hadde i tillegg til å sørge for at 
kommunikasjonslinjene fungerte prikkfritt også fått i oppgave å overvåke og utforske 
kjempene og dvergene. De kunne komme med uhyggelige rapporter som bekreftet 
Sipas beretning. Flere steder på øya hadde de observert kjemper, og mange av dem var 
vanskapte. Det var også tydelig at det var noe feil med kjempene mentalt, for det var 
tydeligvis ikke uvanlig at de påførte hverandre eller seg selv store skader.  

De mørkhudede dvergene var langt vanskeligere å observere, for de levde tydeligvis i 
huler langt oppe i fjellene. En natt hadde gruppen fløyet en ferge inn over øya, og da 
hadde de sett en stor gruppe av dvergene. De hadde nærmest svinset rundt som rotter, 
og det så ut som om de angrep alt levende de kom over. 

Under en rekonongseringstur til nordenden av øya hadde Olak oppdaget en død 
kjempe og tre døde dverger som tydeligvis hadde drept hverandre i slåsskamp. De 
døde ble obdusert og det ble tatt vevsprøver. Det kunne fastslås at også kjemper og de 
negroide dvergene var resultater av Jekovas geneforsøk tjuefem år tidligere. Data 
oversendt fra Gud viste at Jekova i tillegg til ren genspleising også hadde utført 
forskning med bestråling av genene. Bestrålingen hadde brakt fram mutanter, og nå 
kunne de se de uhyggelige resultatene av arbeidet. Felles for både kjemper og dverger 
var at de hadde en sterkt underutviklet hjerne, og at de ofte hadde defekter på lemmer 
og indre organer. Moderdatamaskinen på Gud kunne også konkludere med at 
kjempene ikke var forplantningsdyktige og følgelig ville dø ut av seg selv om få år. 

Den lille negroide rasen var derimot meget livsdyktig, men heldigvis så ville antallet 
synke og stabilisere seg selv. Årsaken var at dvergene var ømfintlige ovenfor lys og var 
derfor tvunget til å leve i huler og grotter. På øya var det ikke så mange grotter at det 
ville være plass til et stort antall, så allerede ved neste generasjon ville antallet være 
mer enn halvert. 

Resultatene av de nye opplysningene gjorde at arbeidet på byen ble omprioritert. Det 
ville rekke med et fort, det viktigste var nå at man lærte folkene hvordan de best skulle 
overleve på sitt nye tilholdssted. 
 
“Hei på deg, Rose!,” ropte Token over til den unge kvinnen, “hvorfor kommer du ikke 
hit for å prate litt med meg?” 

Rose tittet på de andre kvinnene som vasset innover mot den lille holmen for å 
plukke bær, og smilte så not den unge karen som hadde reddet henne fra kjempen 

Token satt i skyggen av et palmetak og sorterte blomsterbusker. Jord, frukttrær, 
palmer og busker var blitt fraktet ut til øyene fra regnskogene. Etter at grunnen var fylt 
opp med korallblokker ble det helt på mengder av jord, og vekstene ble plassert rundt 
om på de kunstige øyene. Sipas stamme hadde hjulpet til med arbeidet, men Token 
hadde lagt merke til at det bare var Rose som syntes å forstå hva de egentlig drev med. 
De andre bare gjorde det de var blitt satt til, og ofte måtte arbeidet gjøres både to og 
tre ganger før det ble riktig. 

Rose syntes derimot å ha fattet en virkelig interesse for plantingen, og Token hadde 
flere ganger sett at den unge kvinnen hadde gravd opp og sendt med planter hun selv 
hadde plukket ut. Token hadde spurt henne hvorfor, og hun hadde forklart at endel av 
plantene hadde hun funnet ut hjalp ved sykdom, mens endel av de andre plantene tok 
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hun bare med fordi de var så pene. Token hadde også blitt fascinert av hvordan hun 
fikk tid til å ta seg av den unge gutten ved siden av arbeidet. Hun sørget alltid for at 
den ungen de hadde reddet fra kjempen var ren og hun ga han alltid endel av sin egen 
mat. 

“Nå, Rose,” sa han da kvinnen forlot de andre og vasset mot øya hvor Token satt, 
“kom hit og sett deg ned.” 

Rose klatret opp på basaltblokkene og satte seg ned et stykke unna. 
“Hvordan har du det idag, Rose?” 
“Bare bra, Tordengud,” sa den unge kvinnen og tittet sky opp på Token, 

“Tordenguden har lært seg å snakke vårt språk meget godt”. 
“Ja, vi kan snakke med hverandre nå,” smilte Token og knakk en blomst av den 

busken han hadde foran seg, “og nå skal du få noe av meg.” 
Han tok blomsten og stakk den inn i kvinnens skinnende, svarte hår. 
“Der ja,” sa han, “nå ser du enda vakrere ut.” 
Rose rødmet dypt og snudde seg vekk. 
“Jeg er ikke vakker, Tordengud, ingen liker meg” 
“Du må slutte å kalle meg Tordengud,” lo Token, “du vet vel at mitt navn er 

Token?”  
“Jeg synes navnet ditt er vanskelig å si,” sa hun og fingret med blomsten, “mitt navn 

er heller ikke Rose, men jeg liker at du kaller meg det. Det lyder pent.” 
“Så du liker klengenavn?,” sa Token og så kvinnen inn i øynene, “hvis du liker meg 

så kanskje du vil finne på et navn til meg?” 
“Jeg liker deg, for meg selv kaller jeg deg Tor,” den unge kvinnen skjulte ansiktet i 

hendene, reiste seg opp og løp etter de andre kvinnene. 
“Hei, Frenok, hva syntes du om det?” Token snudde seg mot sin venn som kom inn i 

hytten leiende på den unge gutten som Rose tydeligvis hadde adoptert, “Rose sa at hun 
likte meg, og så stormet hun avgårde!” 

Frenok så etter kvinnen som vasset for full fart mot holmen, og satte seg ned ved 
siden av den andre. 

“Du er forandret, Token,” sa han alvorlig, “både fysisk og psykisk.” 
“Vel, jeg liker å være i solen,” Token så nedover kroppen som var langt brunere enn 

Frenoks, “og dessuten så liker jeg å arbeide med jorda, se på de musklene jeg har fått.” 
“Det er mer enn det, Token, du oppfører deg annerledes, snakker annerledes, ja jeg 

tror du også tenker annerledes enn før.” 
“Kanskje du har rett, Frenok. Jeg gjorde Hirak opprørt allerede da jeg fikk øye på 

denne planeten første gang, og jeg vet at jeg mange ganger siden har gjort og sagt ting 
jeg knapt kan forstå selv.” 

Token slo ut med armene og så ut over den blå lagunen. 
“Men du forstår jeg føler meg så hjemme her på Jorden. Se så vakker lagunen er, se 

på fuglene som svever over den blå himlen og se på de vakre menneskene!” 
 “Å, Token!,” utbrøt Frenok og la hånden på vennens arm, “savner du ikke Gud, 

savner du ikke ditt eget hjem og din egen familie?” 
“Av og til gjør jeg nok det, men for meg er det nesten som Gud ikke eksisterer. Det 

er som om de alle er døde, det er som om planeten langt der ute i verdensrommet 
allerede ligger øde og kald. Her er det liv, Frenok, her er det en framtid!”  

“Er du så sikker på det?,” sa Frenok og ristet oppgitt på hodet, “du vet da at vi ikke 
kan leve her, og du vet at sjansene for at Jekovas forsøk er vellykket er svært små!” 

“Uansett hva Rodan og datamaskinene sier så føler jeg på meg at vår framtid ligger 
her på Jorden, helt siden Jordhåp stanset der oppe har jeg hatt denne følelsen.” 
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“La oss håpe du har rett, men hvordan kan du tro på følelser? Vi guder er ikke slik, 
vi vet da godt at følelser ikke kan bestemme en ting!” 

“Jeg vet det Frenok, og jeg forstår det ikke selv.” 
“La oss glemme dette nå,” sa Frenok og speidet ut mot en av kanalene mellom de 

nybygde øyene, “la oss vasse dit ut og se hvordan det går med arbeidet å lære de 
innfødte å fiske.” 
 
De to vennene ga den lille gutten noen tomme sneglehus å leke med, og gikk over den 
lille kunstige øya. En trapp av basaltblokker ledet ned til en av de grunne kanalene 
mellom øyene. Vannet var varmt og krystallklart. Siden det var høyvann rakk vannet 
dem til midt på lårene, og Token og Frenok surret den lange kappen rundt halsen. 

Et stykke unna videt kanalen seg ut, og her sto Vesal og en annen av mannskapet 
som het Likar. Rundt dem sto Sipa og Saupa og endel andre av stammens mannfolk. 
Vesal rakte en tynn trestokk til Likar og han spisset enden på den med en skarp stein 
som nærmest hadde fasong som en kniv. Da han var ferdig rakte han stokken til Sipa 
og lot denne føle på den skarpe spissen. 

“Med en slik spisset stokk kan dere fange fisk,”  sa han, “følg med meg bort til 
korallrevet så skal jeg vise dere hvordan.” 

Likar vasset gjennom kanalene og resten fulgte etter. Et stykke unna de kunstige 
øyene ble sanden under føttene avløst av gulbrune koraller. 

“Stopp her!,” sa Likar, “nå må jeg snike meg forsiktig videre så jeg ikke skremmer 
fisken.” 

“Det vet vi,” sa Sipa, “men du kan ikke drepe noen fisk med den tynne greinen der, 
du må bruke en diger stein.  

Likar svarte ikke, men listet seg mot en sprekk i revet med spydet løftet i 
skulderhøyde. Vannet fosset inn og ut av sprekken og skylte oppover Likars legger. 
Plutselig sendte Likar spydet ned i det skummende vannet med en rask bevegelse. Han 
bøyde seg framover, fikk tak i enden av spydet og løftet det opp. I den andre enden 
sprellet en liten fisk. 

“Det er mye enklere å bruke en spisset trekjepp enn en tung stein,” sa Likar og rakte 
spydet til Sipa som så forundret på fisken, “nå er det din tur!” 

Sipa tok nølende imot spydet, dro av fisken og knaste den mellom tennene. Uten ett 
ord vasset han lenger ut mot havet, hevet armen over hodet og kastet fiskespydet som 
det skulle være en stein. 

“Nei, Sipa,” ropte Likar, “du må kaste det med den spisse enden først, spissen skal 
trenge inn i fisken som nebbet til en måke!” 

 Sipa bøyde seg ned og plukket brummende opp spydet som fløt ved føttene hans. 
Tittet nøye på spissen og følte på balansen. Så vasset han av gårde bortover korallrevet 
et stykke før han stoppet opp igjen. Den muskuløse skikkelsen stivnet og så for spydet 
ut av hånden hans. Sipa bøyde seg raskt ned og med et jubelrop løftet han opp spydet 
og en stor fisk. Triumferende vasset han bort til de andre innfødte som hadde sett på 
opptrinnet med store øyne. 

“Se denne fisken!” sa han, “Sipa har fanget en stor fisk!” 
“Ja, det var godt gjort,” smilte Likar, “imorgen skal vi lære å fiske med snøre og 

krok.” 
Sipa snudde seg fra Likar og viste fisken stolt fram til tvillingbroren. Saupa rev til seg 

spydet med fisken, dro ut spydet og satte tennene i kjøttet. 
“Stopp!,” utbrøt Sipa og rakte fram hånden, “den fisken er min.” 
“Jeg er sulten,” sa Saupa, “gå og spidd deg en ny fisk!” 
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Med et hånflir kastet han spydet ned i vannet ved brorens føtter. Sipa brølte ut i 
raseri, grep spydet og hevet det over hodet på samme måten som han ville ha gjort for 
å slå med en grein. Sakte stoppet han opp,  så undrende på spydet et øyeblikk, skiftet 
grep og hevet det over hodet igjen. Med et høyt utrop slynget han spydet mot Saupa. 
Det traff broren midt i brystkassen, og uten en lyd sank den kraftige karen sammen på 
revet. 

“Reis deg opp,” sa Sipa og stilte seg i angrepsstilling over broren, “reis deg opp så 
skal jeg lære deg å ikke ta min fisk!”  

Saupa rørte seg ikke, og nå kunne de andre se hvordan vannet ble farget rødt rundt 
kroppen hans. Fisken gled langsomt ut av Saupas kraftløse fingre. Sipa gryntet 
foraktelig og dyttet til den urørlige kroppen. Legemet rullet rundt i vannet og Saupas 
øyne stirret blindt mot den blå himlen. Sipa bøyde seg ned og rev spydet ut av brorens 
bryst. Han reiste seg opp og løftet spydet høyt over hodet, mens han så fra den ene til 
den andre av sine stammefeller. 

“Saupa er død,” sa han, “slik går det med alle som ikke gjør som jeg sier!” 
Karene mumlet urolig, og Sipa ristet på spydet og pekte mot Likar. 
“Gudene lærte meg hvordan jeg kunne fange fisk og hvordan jeg kan straffe alle som 

ikke adlyder meg. Vi er mektigere enn noensinne, og jeg Sipa er den mektigste!” 
Karene mumlet samtykkende og Sipa smilte triumferende. 
“Men Saupa var din bror!,” sa Likar som hadde sett forferdet på det som skjedde, “vi 

lærte deg å bruke spydet for at dere skulle kunne fange fisk på en lettere måte, det var 
ikke meningen at dere skulle bruke det mot hverandre!” 

Vesal som hadde undersøkt den falne reiste seg opp og stilte seg ved siden av Likar. 
“Saupa er død, det er det ingen tvil om,” sa hun og så på Sipa, “hvem skal nå skaffe 

mat til stammen i hans sted? Ikke bare har du drept din egen tvillingbror, men du sier 
at vi har lært deg hvordan du skal straffe andre. Vet du ikke at vi fra Gud aldri kan 
gjøre noe annet menneske noe vont?” 

“Dere guder er veikere enn småbarn,” sa Sipa surmulende, “og hvem bryr seg om 
kvinner og unger? Det betyr ikke noe at Saupa er død, med slike spyd kan vi skaffe oss 
mer enn nok mat likevel!” 

“Det er ikke riktig å gjøre andre vondt,” sa Vesal og rakte fram 
hånden, “gi meg spydet!” 
Sipa skjulte spydet bak på ryggen mens han så utfordrende på denne kappekledde 

kvinnen som hadde kommet ned fra himlen. 
“Det går ikke Vesal,” sa Likar, “la oss finne Hirak og rapportere hva som har skjedd. 

Vi har dessuten ikke noen personbeskytter med oss og Sipa ser ut til å være troende til 
hva som helst!” 

Likar tok Vesals hånd og sammen vasset de bortover revet mot stedet hvor Token 
og Frenok hadde betraktet opptrinnet. 

Bak dem ristet Sipa spydet triumferende mot himlen. 
“Se på gudene,” lo han, “de er like redd for Sipa som en liten unge!”  
De nakne mennene som hadde flokket seg rundt lederen så nærmest vantro etter 

Vesal og Likar, som hadde passert Token og Frenok og var på full fart mot den 
nærmeste øya. 
 
Frenok snudde seg mot Token. 

“Jeg sa til Vesal at hun kunne finne Hirak på den øya som ligger inntil fortet, det var 
der du hadde sett han sist var det ikke?” 
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“Joda, det stemmer,” sa Token og så etter de to som vasset innover, “jeg lurer på hva 
Hirak vil si til dette. For ikke å snakke om hvordan de vil reagere hjemme på Gud.” 

“Vi får nok beskjed om å reise hjem, nå kan det vel ikke være noen tvil om at 
Jekovas forsøk er totalt mislykket. Disse menneskene kan aldri bli som oss.” 

“Jeg vet ikke, Frenok. Jeg vet at du og jeg ikke kan drepe et annet menneske, men er 
du sikker på at det alltid har vært slik på Gud?” 

“Jeg har aldri hørt noe annet,” sa Frenok og hevet på øyenbrynene, “hva i allverden 
får deg til å spørre om noe slikt?” 

“Jeg vet det høres helt unormalt ut, men siden menneskene her er inne i en utvikling 
så tenkte jeg kanskje at også vi har gått igjennom en utvikling. Vi har på et vis skapt 
menneskene her på Jorden, kanskje det også har vært noen som har skapt oss på 
tilsvarende måte.”  

“Token, Token, du motsier deg selv. Du vet at disse vesenene her har dyriske gener 
fordi de ble skapt ut ifra de dyrene som levde på denne planeten før Jekova kom. Disse 
menneskene er resultatet av Jekovas forsøk på å skape en rase som tilnærmet er lik 
oss, skapt ut ifra vesenene han fant som lignet mest på oss. Du vet da at vi to, og alle 
andre på Gud, er født uten disse vesenenes dyriske legninger. Vi er født til å være 
mennesker, født av mennesker. Slik har det alltid vært på Gud.” 

“Du har kanskje rett,” sa Token og så ut over lagunen, “det blir vel til at vi reiser 
herfra, når tror du vi drar?” 

“Det er ikke opp til meg å tro noen ting Token, foreløpig vet vi at sjansene for at 
forsøket er vellykket er ganske små. Såsnart vi har fått sendt rapport om denne 
hendelsen får vi høre hva moderdataen sier. Det kan jo være at denne hendelsen er helt 
betydningsløs, det var jo i første rekke barna vi skulle undersøke nå.” 

“Hva så om barna er som foreldrene, da er vi vel sikre?” 
Frenok bare nikket på hodet, og Token så fortvilet på vennen. 
“Men hva skjer da? Vi har jo ikke funnet en eneste planet som har samme livsvilkår 

som Gud, eller andre planeter med vesener som er så lik oss selv som primatene på 
Jorden. Må vi bare returnere til Gud med uforrettet sak, og fortelle alle der hjemme at 
vår rase vil dø ut?” 

“Alt dette vil datamaskinen på Gud avgjøre for oss,” sa Frenok rolig, “hvorfor blir du 
så opprørt, vi har visst lenge at Gud er en døende planet? Helt siden du ble født har det 
vært klart at vi er de siste, det er jo umulig å føde barn i det lave trykket vi nå har på 
vår planet. Heller ikke forstår jeg at du syntes å være så overrasket over at Jekovas 
forsøk kan være mislykket, det visste jo til og med Jekova når han landet her for 
tjuefem år siden!” 

“Jeg kan bare ikke forstå det,” sa Token og ristet sakte på hodet, “menneskene her er 
så like oss, de er som deg og meg bare at de har litt andre tanker og reaksjoner. Du og 
jeg er da heller ikke helt like Frenok, du har brune øyne og jeg blå. Du kan syntes det 
er alt for varmt i solen når jeg synes det er passe.” 

“Men vi kan ikke gjøre hverandre vondt, det er den store forskjellen på guder og 
jordboere. Vesener som kan drepe er ikke som oss!” 

“Jeg hører hva du sier, Frenok, men jeg føler dypt inne i meg at det finnes en løsning. 
Det er ikke meningen at vår rase skal dø ut, det finnes en mening med alt og jeg tror.. “ 
Token avbrøt seg selv og stirret ut i lagunen. Utover tidevannsgrunnen kom en 
skikkelse løpende så vannspruten sto. Snart sto en gjennomvåt og andpusten Olak 
foran dem. 

“Token og Frenok,” hikstet han, “dere må komme fort. Hirak er død!”  
“Hva sa du?,” Token grep Olak rundt håndleddet, “det er ikke mulig!” 
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“Det er sant, Hirak er død,” gjentok den andre roligere, “Rubat og jeg prøvde å lære 
endel av kvinnene å lage ild ved hjelp av flintstein. Hirak var tilstede for å se på. En 
liten unge startet å gråte, moren slo til ungen så den snublet og falt inn i et brennende 
bål. Hirak ropte til moren at hun måtte prøve å redde barnet. Dere vet jo at vi har ordre 
fra Gud om ikke å blande oss inn i stammens indre anliggende. Kvinnen reagerte ikke 
og Hirak stormet bort til henne mens han fektet med amene og ropte at kvinnen måtte 
gjøre noe. Antagelig ble hun redd, for hun rettet ut et slag mot Hirak. Hun hadde 
fortsatt flintsteinen i hånden og den traff Hirak i tinningen. Hirak falt overende i bålet. 
Vi kastet oss fram for å hjelpe til, men kvinnene ville ikke la oss slippe fram. Det var 
forferdelig, flammene slikket opp om Hirak og barnet, og Rubat og jeg kunne ikke 
gjøre annet enn å se på. Jeg tenkte jeg måtte skynde meg ut for å hente dere, mens 
Rubat løp over til den andre øyen for å varsle Gud.” 

“Om Hirak er død er det vel lite vi kan gjøre akkurat nå før vi får høre hva Rodan på 
Gud har å si. Og Hirak og barnet er ikke de eneste som har dødd idag,” Token speidet 
mot øyene i lagunen. “På hvilken av øyene er fergen?” 

“Den er på øya hvor Hirak falt i bålet,” sa Olak og så forvirret på Token, “hva mener 
du med at det er flere som har dødd?” 

Token fortalte Olak hva som hadde skjedd ute på revet mens de vasset innover mot 
de kunstige øyene. 
 
Framme ved den lave øya hvor uhellet hadde skjedd kunne de se at det fortsatt røyk fra 
et bål. Karene klatret opp basalt-trappen og gikk over den nypåkastede jorden. Ved 
siden av bålet satt kvinnene i en sirkel på bakken. Da de oppdaget de kappekledde 
skikkelsene som kom imot dem reiste en av kvinnene seg og kom dem i møte. Kvinnen 
stoppet et lite stykke unna og Token kunne se at hun tygget ivrig på noe. 

Ansiktet hennes var tilklint med sot og fett, og hun smilte mot dem med glinsende 
lepper. 

“God mat” , sa hun, “dere må komme å spise nå. “ 
Token rynket øyenbrynene og tok et skritt nærmere sirkelen av spisende kvinner. 
“Bare forsyn dere,” sa kvinnen og pekte på en noe som lå på en steinhelle like ved 

bålet, “det er mat nok til dere også.” 
Token flyttet blikket til steinhellen. Midt i den svidde massen som lå på hellen så han 

Hiraks øyne stirre livløse mot verdensrommet. 
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5. 

 
 
“Gud kaller forskningskipet Jordhåp, Gud kaller Jordhåp,” de gule ringene ved 
kontrollbordet pulserte. 

Token skyndte seg over gulvet, satte seg i stolen og la hendene på panelet. 
“Hallo Gud, dette er Token på Jordhåp,” sa han, “god morgen.” 
“God morgen Token, dette er Rodan.” 
Den rolige stemmen fikk alle til å stoppe sine gjøremål og lytte. 
“Det var meget trist med Hirak,” fortsatte stemmen, “Jeg kan ikke si hvor mye jeg 

beklager det som har skjedd. Hirak var en meget avholdt vitenskapsmann og leder, og 
nyheten om hans død har sjokkert alle oss her på Gud. Her på vår fredelige klode er 
det ufattelig at noe slikt kan skje, men dere lever jo for tiden under langt mindre 
kontrollerte former. I et slikt pionerarbeid som dere utfører er det nesten ikke til å 
unngå at man havner i ukjente situasjoner, og moderdatamaskinen har jo forutsett at 
uhell vil skje. I betraktning av det viktige i arbeidet dere utfører har vi besluttet at 
Hiraks død må sees på som et uhell, og at dere må fortsette arbeidet uten hans ledelse. 
Som dere alle er klar over, så er Jorden vår siste sjanse for vår rase å overleve. så dere 
kan ikke forlate Himlens Korallrev før vi er helt sikre på at Jekovas arbeid er mislykket 
og at vi ikke har noen sjanser for å påvirke utviklingen. De to siste hendelsene dere har 
opplevd har blitt analysert, og er helt klart et tegn i negativ retning. Det eneste håpet vi 
har nå er barna. Geneforsøkene har ikke slått positivt ut i den første generasjon, men 
det finnes et ørlite håp om at det vil foregå en forandring fra generasjon til generasjon. 
Det vil vi få svar på ved grundig eksaminasjon av barna på Jorden. Er du med meg så 
langt Token?” 

“Jeg forstår Rodan, og vi er alle innstilt på å fortsette arbeidet,” Token nølte et 
sekund, “men hva med sikkerheten?” 

“Som nevnt finnes det alltid sjanser for uhell, men vi må i framtiden søke å unngå 
uhell for enhver pris. Derfor er dere nødt til å gå tilbake til rutinen ned å bruke 
personbeskytteren under ethvert besøk på Jorden, selv i arbeidet med barna.” 

“Hvordan skal vi fortsette arbeidet?” 
“'Som før, bare at dere konsentrerer dere på barna. Vi trenger flere visuelle 

observasjoner, vi trenger flere medisinske tester, og dere må utføre en rekke 
psykologiske prøver.” 

“Hva med de voksne?,” Token så på ringene som pulserte sakte, “skal vi på tross av 
uhellene lære dem å bruke hjelpemidler?” 

“Moderdatamaskinen mener det, Token, men heretter skal opplæringen skje på en 
annen måte. De innfødte må fraktes opp til Jordhåp og få opplæring der, etter at de har 
blitt pasifisert med beroligende midler.”  

“Greit nok,” sa Token, “men hva om Sipa og hans menn forstyrrer oss i arbeidet 
nede på Jorden, finnes det noen måter vi kan få dem til å opptre roligere uten å sprøyte 
den full av våre medisiner?”  

“Hva mener du?” 
“Jeg mener at det kanskje kunne finnes noe de kunne spise eller drikke som gir den 

ønskete beroligende virkningen, noe som allerede finnes på øya.” 
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“Din kreativitet overrasker oss stadig,” ringene pulserte, “jeg skal mate ditt spørsmål 
om naturlige resurser inn i datamaskinen.” 

“Jeg beklager at jeg bryr meg med ting jeg ikke har noe med,” sa Token og klødde 
seg på kinnet, “men jeg vil så gjerne gjøre alt jeg kan for å hjelpe til. Hvordan vil dere 
forresten at arbeidet skal organiseres?” 

“Vel,” sa stemmen fra Gud, “det er blitt besluttet at Vesal skal overta Hiraks rolle, 
hun vil overta som prosjektets leder. Siden Hirak arbeidet i nært samarbeid med deg og 
Frenok så får dere som oppgave å hjelpe henne med organiseringen. Jeg håper Vesal er 
klar til å overta med en gang, arbeidet må gå videre uten avbrudd. Det skulle være alt 
for denne gang.” 

Ringene falt til ro, og Token snudde seg mot mannskapet. 
“Dere hørte alle Rodans ord, vi får bare glemme Hiraks tragiske død og fortsette 

arbeidet etter beste evne.” 
Han reiste seg og gikk over gulvet til Vesal som hadde fult oppmerksomt fra 

spisesalen. 
“Vel, Vesal. Du hørte. Når vil du at vi skal starte overvåkingen av barna?” 
“Vi får starte med en gang,” svarte den eldre kvinnen, “kan du få teknikerne til å 

konstruere flere visuelle kommunikasjonsenheter og gjøre dem klare for transport til 
øya?” 

“Jeg skal snakke med Finen,” sa Token og snudde seg, “han og de to andre trenger 
noe å henge fingrene i for å glemme det grufulle synet av Hiraks halvspiste legeme.” 

 
Noen timer seinere var arbeidet godt igang. Vesal hadde fryktet et Sipa skulle stelle til 
vanskeligheter, men han de fleste av mannfolkene var inne på den lille holmen. Der var 
de blitt observert i å knekke av rette greiner og unge trær for å lage spyd. Kvinnene 
hadde forlatt det makabre måltidet ved bålet og vasset rundt i lagunen på leting etter 
muslinger. 

Vesal hadde ingen problemer med å finne frivillige til opplæring ombord i Jordhåp. 
De innfødte hadde tydeligvis vent seg til at fergene svevet opp og ned gjennom luften, 
og nå syntes de det var moro å være med selv. Vesal passet på at de frivillige drakk 
kokosvann tilsatt beroligende midler før de gikk ombord i fergen, og dette viste seg å 
fungere utmerket. Selv ikke det å bli plassert inne i hurtiglæringsmaskinen med alle 
dens elektroder og mystiske lyder syntes å skremme de innfødte 

Det viste seg også at forsøkspersonene villig tok til seg lærdom, og de første 
kvinnene som hadde vært ombord ble like etterpå observert i full gang med å lage en 
jordovn. 

Nede på de kunstige øyene var Token og Frenok, sammen med kom’gruppen, i full 
gang med å utplassere visuelle observasjonsenheter og sendere på de stedene hvor 
ungene oftest lekte. 

Token var ivrig opptatt med å rette en enhet mot noen unger som moret seg med å 
plaske i kanalene da Vesal kom gående. 

“Dette går jo riktig så bra,” sa hun og satte seg ned på en basaltblokk, “ingen flere 
uhell, og informasjonene går til Gud i en jevn strøm.” 

“Vi får håpe det varer,” sa den slanke karen og tørket svetten fra pannen, “er det 
noen nye beskjeder fra Rodan?” 

“Det er derfor jeg kommer for å snakke med deg . Det viser seg at du hadde en god 
ide når du nevnte at det måtte være mulig å finne midler til å passivere de innfødte uten 
å bruke våre medisiner. På Gud har de analysert alle de prøvene vi har sendt herfra, og 
man har funnet ut at det finnes en pepperbusk som inneholder et mildt narkotisk stoff. 
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Konsentrasjonen er sterkest i røttene, og drikker man en væske utvunnet av dem så får 
man en rus som fjerner alle aggressive tendenser.”  

“Midt i blinken,” sa Token smilende. “Nå gjelder det bare å lure Sipa og de andre til 
å drikke stoffet med jevne mellomrom.” 

“Det kom også en annen beskjed som er av interesse for deg,” Vesal strøk seg over 
det kortklippete håret og så alvorlig på Token. “Det var faktisk ditt spørsmål om øyas 
naturlige ressurser som også brakte fram en opplysning ingen var klar over. Da Rodan 
matet begrepet naturlige resurser inn i moderdatamaskinen kom det uventet for dagen 
endel informasjoner som antagelig har ligget lagret i hundrevis av år uten at noen har 
funnet på å spørre etter dem.” 

Vesal tidde for et øyeblikk og så Token inn i øynene. 
“Du får nå vite noe ingen har visst i generasjoner, Token. Årsaken til at vår planet er 

døende er ikke at andre planeters påvirkning har fått Guds rotasjonstid til å forandre 
seg.” 

“Hvordan kan det være,” spurte Token forbauset, “det er da vanlig barnelærdom at 
Gud går sin undergang i møte på grunn av en supernova i nabogalaksen. Fotonbølger 
fra stjernens eksplosjon skyver vår atmosfære ut i rommet, og det stadig minkende 
lufttrykket gjør at Gud roterer saktere dag for dag.” 

“Det er ingen tvil om at lufttrykket minsker og at Gud roterer saktere, men det er 
årsaken til disse forandringene som har ligget gjemt i moderdatamaskinen i hundrevis 
av år.” 

Vesal flyttet seg komfortabelt på basaltblokken. 
“Når Rodan matet inn begrepet naturlige ressurser så kon det plutselig fram et 

program om utnyttelse av Guds egne naturlige resurser. Det viser seg at vi ikke alltid 
har fått våre produkter gjennom resyklering og kunstige økologiske systemer. En gang 
i fjern fortid har faktisk Gud lignet på denne planeten, med blå hav og grønne skoger. 
Det var våre forfedre som utviklet det samfunnet vi kjenner og tar for gitt idag. De 
eksperimenterte med alle Guds resurser for å finne lettere måter å leve på. De utvant 
mineraler, de lagde maskiner, de bygde byer og de fant stadig nye måter å dyrke jorden 
på. Uten at de var klar over det, eller uten at våre forfedre forsto alvoret av det de drev 
med, forandret de hele den naturlige balansen på Gud. Gjennom flere hundre år av slik 
eksperimentering med vår planets resurser hadde de startet en utvikling som de ikke 
kunne stanse om de hadde villet. Guds atmosfære forandret sakte og sikkert 
sammensetning, og lettere gasser overtok for de naturlige tunge. For beboerne virket 
det kanskje som om atmosfæren ble skjøvet ut i verdensrommet på grunn av en 
supernova, men sannheten er altså en helt annen.” 

“Så vi har altså skapt vår egen undergang!” ropte Token som hadde blitt mer og mer 
opphisset over Vesals ord, “hvorfor i all verden er ikke dette kjent for alle beboerne på 
Gud?” 

“Det er ikke den hyggeligste sannheten å få høre,” sukket Vesal, “og det forsto nok 
også Guds ledere når de endelig fikk øynene opp for hva de hadde gjort.” 

“Men om de selv hadde skapt problemene, hvorfor gikk de ikke inn for å løse dem 
isteden for å fortelle folk løgner?” 

“Det var for sent,” Vesal så på Token, “Når det oppdaget hva som foregikk var det 
for sent. Utviklingen kom utenfor våre forfedres kontroll, det var ingenting de kunne 
gjøre. Annet enn å starte en utforsking av verdensrommet for å finne et sted hvor vår 
rase kunne leve videre”. 

“Hvis det er sant som du sier at det er oss selv som er skylden i vår egen rases 
undergang, s-ssså-så..,” Token snublet i ordene av opphisselse, “Hvis det oss selv som 
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har skylden hvorfor i all verden prøver vi på å skape mennesker i vårt eget bilde her på 
denne planeten. Er vi kommet hit for å ødelegge nok en planet?” 

“Ta det rolig Token,” Vesal la hånden på den unge karens arm, “vi prøver å skape 
mennesker i ditt og mitt bilde. I ditt og mitt bilde, ikke i bildet av våre forfedre. Du og 
jeg har ikke vært med på å ødelegge Gud, vi ønsker ikke å ødelegge denne planeten.” 

“Men Vesal,” sa Token inntrengende, “hvordan kan du tro at du og   er noe 
forskjellig fra våre forfedre? Er du ikke klar over at vi har kommet hit til denne 
planeten i et romfartøy skapt av metaller? Vi har med oss våre ferger, våre 
trykkdrakter og våre personbeskyttere. Vi lærer menneskene vi har skapt å lage ild 
med flintstein og viser dem hvordan de kan flytte fjell med våre 
antigravitasjonsmaskiner. Det neste blir at vi lærer dem å lage sine egne 
antigravitasjonsmaskiner, for vi vil jo at våre nye etterkommere skal ha det like enkelt 
som oss - ikke sant? Forstår du ikke at det vi driver med er å dømme våre 
etterkommere til undergang, på samme måte som våre forfedre dømte oss til 
undergang?” 

“Jeg kan ikke si jeg forstår hva du mener Token,” sa Vesal og ristet 
på hodet, “du får ta kontakt med Rodan og fortelle han hva du mener.”  
“Det skal jeg gjøre,” sa Token og så på den andre,” det er vel best jeg gjør det med 

en gang så Rodan får matet dette inn i moderdatamaskinen. Jeg tror at dette vil ha 
innflytelse på vårt arbeid, så vi trenger svar raskest mulig.” 

Den unge karen gikk raskt over den lille øyen og vasset over den grunne kanalen som 
skilte øyen fra den der hvor fergen sto. Vesal så  etter han og ristet på hodet igjen. 

“Token er forandret,” sa hun til seg selv, “han har så merkelige ideer.” 
 

Da Token kom ombord i Jordhåp satte han seg straks ved kontrollbordet og kalte opp 
Gud. Det var Altmar som kom inn på linjen og da Token fortalte hva det gjaldt fikk 
han i løpet av få minutter tilkalt Rodan. Rodan lyttet til Tokens ord uten å avbryte. 

“Jeg skal mate dine teorier rett inn i moderdataen,” sa han da Token var ferdig, “er 
dette så viktig som du tror så skal jeg komme tilbake på linjen med en gang det 
foreligger noe. Du får holde deg ombord i Jordhåp så lenge.” 

Token takket og reiste seg opp. Han viste det kunne gå flere timer før han fikk høre 
noe fra Gud, men han takket nei da noen spurte om han ikke ville ha litt mat mens han 
ventet. 

Den unge vitenskapsmannen fra Gud gikk hvileløst fram og tilbake på gulvet. 
Vekselvis tittet han mot vinduet og kontrollpanelet. Etter en lang stund satte han se 
igjen ned i stolen og la hendene på panelet. 

“Jeg trenger tredve ganger forstørrelse av posisjon 3-6,” sa han og så mot vinduet. 
Det startet å flimre, og da det slo seg til ro igjen hadde han utsyn til den lille byen de 
hadde bygget på sørøstenden av den grønne øya. Ute i lagunens blå vann kunne han se 
nærmere hundre regelmessige firkanter avskilt med kanaler. På en av øyene ut mot 
havet der hvor revet gjorde en innbukting, så han en rekke små prikker som beveget 
seg. 

Det må være Frenok og hans team, tenkte han, ser ut som om arbeidet med å bygge 
sjømuren går raskt. 

Før Hirak døde hadde de vedtatt at de skulle bygge en mur av basaltblokker der hvor 
havet kom nesten helt inn til de nybygde øyene, slik at de skulle være beskyttet mot 
stormer. 
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Ute i de grunne kanalene kunne Token skinte flere små prikker, det var et team som 
sammen med endel innfødte kvinner holdt på med å renske kanalene for steiner og 
sjøgress. Fra en av øyene steg det røyk opp mot himlen, og Token grøsset uvilkårlig. 

Skulle han noengang kunne glemme det grusomme synet av Hiraks lemlestede 
kropp? Ville menneskene der nede noengang kunne fatte at de hadde gjort noe galt? 
Var de så dyriske i sin legning at de aldri ville forstå at det var galt å spise 
menneskekjøtt? Var hele prosjektet mislykket fra starten av, slik at de snart ville forlate 
Jorden og vende tilbake til den dødsdømte Gud? Ville han aldri mer få se blå laguner 
og grønne regnskoger?  

Token ristet på hodet. 
Ville han aldri mer få se Rose putte en blomst i sitt lange hår? Rose, ja. Hun kunne 

vel aldri få seg til å drepe noen? 
Token kunne ikke se for seg den unge kvinnen slå noen i hodet med en stein, langt 

mindre tygge i seg halvrått menneskekjøtt så blodet rant ut av munnvikene. 
Rose er ikke som de andre, tenkte han, hvorfor fikk jeg aldri Hirak til å høre på meg 

da jeg prøvde å fortelle han om Rose? Jeg må prøve igjen, jeg må få Rodan til å forstå 
et det finnes et menneske der nede som er mere lik oss enn de andre. 

Token heiste på øyenbrynene og sukket.  
Lik oss ja, det er jo kanskje ikke så bra det heller nå. Her prøver vi å skape 

mennesker som er så lik oss selv som mulig, og så kommer det for dagen at vi kanskje 
ikke er stort bedre enn Sipa og de andre. For hva er best? Å drepe hverandre med spyd 
og steiner eller å drepe hverandre ved å ødelegge planeten man lever på? 

Token ristet på hodet og satte seg opp i stolen. 
Nei, stopp en halv nå, du kan ikke tenke slik. Det er tross alt en stor forskjell. Vi vil 

skape mennesker som er som oss selv, mennesker som er glade i hverandre og som 
aldri kan såre hverandre hverken fysisk eller psykisk. Ikke glem det. Klarer vi det må 
det da finne en eller annen måte å lære de nye menneskene at det er viktig å ta vare på 
den planeten man lever på. Vi må analysere de feilene vi gjorde på Gud og sørge for at 
menneskene på Jorden lærer av våre feil. Kan vi nå klare det da, eller er det innebygget 
også i våre gener at vi er selv destruktive? 
 
Token reiste seg opp og startet en ny vandring fram og tilbake på gulvet, mens tankene 
svirret rundt i hodet hans. Det syntes som det gikk flere evigheter før de gule ringene 
på kontrollbordet endelig lyste opp. Token satte seg ned og la hendene på panelet. 

“Det er Jordhåp her,” sa han, “det er Token som snakker.” 
“Dette er Rodan,” stemmen var like rolig som alltid, “jeg matet dine teorier inn i 

moderdatamaskinen, og jeg fikk faktisk svar raskere enn jeg hadde trodd. Det viser seg 
at de spørsmålene du reiser her vært oppe til behandling tidligere.” 

“Hva var svaret dengang,” spurte Token ivrig, “hva er løsningen?” 
“Ikke så raskt Token, jeg er ikke så sikker på om det finnes noen løsning. Som du 

husker så frigjorde ditt spørsmål om naturlige resurser et program som har ligget urørt 
i moderdatamaskinen i hundreder av år, og de første opplysningene vi fikk fram var at 
Gud engang hadde vært ganske lik planeten Jorden, men at vi startet en utvikling som 
førte til at Gud idag er døende. Siden sa du til meg at du var redd for at vi var iferd 
med å ødelegge nok en planet om vi skapte en rase på Jorden som er lik oss selv. Slik 
var det, ikke sant?” 

“Akkurat, Rodan,” sa Token, “hadde de gamle guder noen løsning på det 
problemet?” 
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“Ingen løsning på det nei. Du må huske at på den tid da programmet ble matet inn så 
hadde man ikke startet geneforsøk på andre planeter. Programmet slutter ned at man 
nå søke seg ut i verdensrommet for å prøve å finne en annen planet hvor vår rase 
kunne overleve. Man hadde ikke funnet noen måte å reversere utviklingen på Gud, 
våre forfedre hadde ødelagt Gud så mye at det ikke var noen vei tilbake.” 

“Jamen om våre forfedre ikke fant noen løsning så betyr det vel ikke at uten å tenke 
skal starte på nytt på en annen planet?” 

“Akkurat, Token, og derfor matet jeg ditt spørsmål om hva som vil skje sørge på 
jorden om vi gir menneskene dere den samme starten som på Gud, og  ba maskinen 
behandle det problemet.” 

“ Hva kom ut ? “ 
“Du hadde rett Token,” Rodans stemme syntes å være en tanke laver enn vanlig, 

“klarer vi å skape en rase maken til oss selv og gir dem adgang til å utvikle den samme 
avanserte teknologien vi besitter så vil historien gjenta seg selv. Planeten Jorden vil 
være dødsdømt på samme måten som Gud.” 

Det ble stille en lang stund. 
“Vel,” sa Token og brøt tausheten, “hadde moderdatamaskinen noen forslag, 
eller betyr dette at vi reiser hjem?” 
“Vi har ikke lov til å gi opp, Token. For det første har vi jo enda ikke fått noe svar på 

om vi har klart å skape en rase maken til vår, og siden disse problemene nettopp har 
dukket opp har vi enda ikke tatt stilling til om vi skal gi dem adgang til vår teknologi. 
Vi har enda ikke lært menneskene på Jorden å utvinne mineraler.” 

“Du mener altså at vi ikke vet om våre nye etterkommere selv vil kunne komme på 
ideen å utvinne mineraler?” 

“Helt korrekt,” Rodans stemme var langt mer oppmuntrende nå, “så det 
som må skje er at vi fortsetter analysene av barna, mens vi samtidig sørger for å gi 

dem minst mulig innblikk i vår egen avanserte teknologi.” 
“Det betyr vel at vi må stoppe å bruke antigravitasjonsmaskinen, sprengstoff og 

andre hjelpemidler?” 
“Riktig, og dere må ikke engang gi dem den fjerneste ide om hvordan de kan få tak i 

slike hjelpemidler. Det er ille nok at de har sett hvordan vi bruker dem.” 
“Så det eneste vi kan gjøre når det gjelder utvikling er vel bare å fortsette den linjen 

vi faktisk har startet på, vi må lære dem å utnytte det miljøet de lever i og de 
materialene som naturlig finnes?” 

“Det stemmer igjen, Token, dere kan fortsette å lære dem å lage fiskespyd, vise dem 
hvordan de kan lage kanoer av trær, fiskesnøre av kokosfibre, kroker av skjell og 
hytter av palmeblader.” 

“Det skulle være greit nok,” sa Token, “såvidt jeg har forstått så finnes alt de trenger 
for å overleve på et komfortabelt sett der nede på øya.” 

“Ja, du skulle vel ikke hatt noe imot å leve der selv du,” lo Rodan, “jeg er meget 
overrasket over hvor nær knyttet du syntes å føle deg til denne fremmede planeten!” 

“Du vet at vi ikke kan overleve for lenger tid på Jorden, Rodan, vi blir for fort gamle 
der nede.” 

“Vel, det var nærmest en spøk fra min side, men du vil ikke kunne bli stort eldre på 
Gud, også her renner tiden fra oss..” 

“Hva mener du med det Rodan?” 
“Det har skjedd alvorlige forandringer på Gud siden dere reiste. Vi har ikke villet 

bekymre dere med dette tidligere, men situasjonen begynner allerede å bli kritisk. Vi 
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har allerede vært nødt til å starte flyttingen til de underjordiske byene, om ti dager vi 
det være så godt som umulig å oppholde seg på overflaten selv med trykkdrakter.” 

“Hva er det du sier!” utbrøt Token forskrekket, “betyr dette også at vi har begrenset 
tid på oss?” 

“Skal dere noengang være istand til å returnere til Gud må dere forlate Jorden om tre 
dager.” 

“Tre dager!” ropte Token, “har vi ikke mer enn tre dager på oss?” 
“Det er dessverre slik, men etter den vendingen hele prosjektet har tatt etter de nye 

opplysningene som du selv har frambragt så skulle det jo ikke spille noen rolle. Om 
Jekovas geneforsøk er mislykket er det ingen framtid for vår rase, og om forsøkene er 
vellykket så har våre etterkommere de samme triste framtidsutsiktene som oss. Uansett 
hvordan du snur og vender på det så har vi tapt, eller hva?”  

“Det var du som sa vi ikke skulle gi opp, Rodan!” Token reiste seg halvt opp av 
stolen. “Jeg føler på meg at det tross alt finnes en løsning, og at løsningen ligger her på 
Jorden. Du må gi oss lengre tid, Rodan, du må gi oss lengre tid!” 

“Vi på Gud har besluttet at dere skal få komme tilbake til Gud for å leve den tiden vi 
har igjen med venner og familie. Moderdatamaskinen sier at det er hele 75 prosents 
sjanse for at en ny rase som er maken til oss vil utvikle nøyaktig den samme 
teknologien, og 25 prosent sjanse for at vi skal lyktes er ikke nok til å be dere bli på 
Jorden. Spesielt siden vi ikke engang vet om vi har klart å skape en rase som oss. Vi 
kan ikke gi dere mer en tre dager.” 

“Men Rodan, jeg føler ja, på meg at løsningen finnes, jeg vet det!” 
“Det hjelper lite med følelser, Token. Kan du gi beskjed til Vesal at jeg vil snakke 

med henne om returen? Og så må dere sende de siste informasjonene dere har om 
barna så snart som mulig, så vi kan få en endelig analyse. Det var alt, Token.” 

Rodan stemme døde bort og de lysende ringene stoppet og pulsere.  
Token seg sammen i stolen og stirret hjelpeløst ut av vinduet. 
“Tre dager!” hvisket han for seg selv, “jeg har bare tre korte dager...” 
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6. 

 
 
Beskjeden fra Gud om den forverrede situasjonen kom som et sjokk på Jordhåps 
mannskap. De visste jo at deres egen planet var dødsdømt, men at den negative 
utviklingen skulle gå så raskt hadde ingen trodd på. 

At Jordhåp var nødt til å forlate Jorden innen tre dager betød ikke bare at de måtte 
sette opp tempoet radikalt, men det betød også at de ikke fikk tid til å besøke andre 
steder på den vakre planeten. Fra starten av hadde meningen vært at øya Himlens 
Korallrev bare var en av de stedene de skulle kontrollere. Jekovas ekspedisjon hadde 
besøkt fem andre steder i løpet av de seks månedene de hadde utført sine forsøk, og 
Himlens Korallrev var den siste i rekken. Moderdatanaskinen hadde gjort det klart at 
resultatene ville være ganske like på alle de stedene som geneforsøkene var blitt utført, 
men likevel var det jo en liten sjanse for at utviklingen kunne ha fått et annet forløp et 
annet sted enn på Himlens Korallrev. Det hadde vært noen diskusjonen blant 
mannskapet om dette, men tidspresset gjorde at de måtte skyve alle tanker tilside og 
konsentrere seg om å utføre arbeidet raskest mulig. 

Rodans forbud mot å bruke Jordhåps avanserte hjelpemidler måtte til en viss grad 
modereres. Vesal hadde påpekt ovenfor Gud at de ikke kunne utføre noe arbeid i det 
hele tatt uten tilbringerfergene, og at det ville være en alt for stor risiko å bevege seg 
rundt på øyene uten personbeskyttelse. Gud var enig i dette, og det ble også besluttet 
at det skulle opprettes en slags treningsleir ute på en av øyene på korallrevet, slik at de 
hadde bedre kontroll over de innfødte som skulle gis opplæring. Token var den som 
hadde oppnådd størst respekt hos de innfødte, takket være sine eksplosjoner med 
sprengstoff, og han fikk derfor ansvaret for å lede denne opplæringen. 
 
Fergene gikk i trampfart opp og ned fra Jordhåp til Jorden døgnet rundt. 

Unger med store, redde øyne ble fraktet ombord for å gjennomgå medisinske og 
psykologiske tester. Resultatene ble umiddelbart sendt videre til Gud, og 
komunikasjonsgruppen hadde en travel jobb med å holde linjene åpne til enhver 'tid. 

For å spare verdifull tid i læringsprosessen av de voksne ble fortsatt noen av disse 
fraktet ombord til Jordhåp for å gjennomgå hurtiglæringsprosess. For å unngå at de 
skulle unngå å bli for påvirket av gudenes teknologi ble de bedøvet med medisiner på 
Jorden, fraktet opp til Jordhåp i bedøvet tilstand og ned igjen på samme nåte. Etter 
denne innlæringen ble så de innfødte fraktet ut til den lille sandøya på korallrevet for å 
sette teorien ut i praksis. 
 
Den lille øya lå idyllisk til helt ute mot havet. På den ene siden av øya tordnet 
dønningene mot revet og på den andre siden klokket småbølger inn over en kritthvit 
sandstrand. Palmene lente seg dovent ut over lagunens krystallklare vann og en 
svalende vind rusket forsiktig i de grønne kronene. 

Token satt på standen i skyggen av en høyreist palme, midt i en sirkel av skravlende 
kvinner. Noen av kvinnene strevde med å lage kurver de kunne frakte fisk og frukter i, 
andre lærte hvordan de kunne flette matter til å sitte på. 
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Token var nesten like brun som de innfødte nå, og det blonde håret var mye lenger 
enn han noengang hadde latt det vokse på Gud. På tross av arbeidspresset og 
ekspedisjonens håpløse situasjon hadde han fortsatt et glimt i sine blå øyne, og smilet 
var aldri langt unna. Etter en stund reiste han seg opp, gikk fra kvinne til kvinne og ga 
rosende ord for godt arbeid og nyttige tips der det trengtes. 

Et lite stykke unna de andre satt den kvinnen han hadde døpt Rose, og da han hadde 
gått hele sirkelen rundt dumpet han ned ved siden av henne.  

“Du er flink Rose,” sa han og rakte hånden ut etter kurven hun flettet av grønne 
palmeblader. Rose holdt kurven fram og et kort øyeblikk berørte deres hender 
hverandre. Den unge kvinnen rødmet og så ned. 

“Hvordan står det til med din lille adoptivsønn?” spurte Token, “trives han med å 
leve sammen med deg, eller savner han sin mor?” 

“Han har det bra, idag er han oppe i himlen. Frenok tok han med i den skinnende 
fuglen du kaller fergen, tok han med opp til Jordhåp.” 

“Du skal ikke være redd for han, Rose, du har han snart like frisk og rask tilbake.” 
“Jeg savner han, men han savner nok ikke meg,” sa Rose og så Token inn i øynene, 

“ingen i vår stamme vet hva det vil si å savne en annen. Jeg vet at det bare er jeg som 
føler en slags liten smerte inne i brystet mitt når han er vekk. På samme måte som jeg 
føler...· ·   

Hun tidde og så ned. 
“Hva var det du ville si Rose? “ smilte Token, “fortell meg!” 
“Jeg føler også en smerte når du ikke er her nede, Tor, jeg vet hva det vil si å savne.” 
“Smerte er et sjeldent ord også for mitt folk,” sa Token og tittet opp mot det 

gigantiske romskipet, “vi kan ikke påføre hverandre smerte, men den rare følelsen inne 
i brystet kjenner også vi. Enten det dreier seg om glede eller sorg. Noe har vi felles, 
men mye er forskjellig fra min verden til din, Rose. Vel, jeg håper du ikke føler alt for 
stor smerte når jeg nå reiser fra deg.” 

“Reise fra meg?” den unge kvinnen rynket øyenbrynene, “hva mener du med det? At 
du skal opp i himlen til Jordhåp?” 

“Lenger enn det, min venn, skipet du ser der oppe på himlen vil snart forsvinne, og 
jeg med den,” Token la sin hånd over Roses knyttede hender, “du får nok aldri se meg 
mer igjen.” 

“Da vil smerten inne i mitt bryst bli alt for stor,” sa Rose og så bort. 
“Jeg vil nok savne deg også, Rose, jeg har forandret meg mye siden jeg kom hit til 

Jorden. Jeg tror jeg vil føle det samme som deg.” 
“Hvis du vil føle det samme som meg,” sa Rose og tittet opp på Token, “så reiser du 

ikke. Du blir her.” 
“Jeg kan ikke det, vi guder kan ikke…” Token stemme døde bort, og den unge 

vitenskapsmannen skygget med hånden over øynene. “Noen kommer herover, Rose,” 
sa han og reiste seg opp, “jeg tror det er Sipa.” 

Sipa og endel av de andre mannfolkene hadde vært opptatt litt lenger borte på øya 
med å bygge en kano. Token hadde lært dem hvordan de kunne lage økser av 
muslingskall surret fast med kokostau til en bøyd grein og med øksene hadde de hult ut 
en trestamme de hadde fløtet ut fra den lille holmen inne ved hovedøya. De hadde laget 
en utrigger til kanoen, og nå på ettermiddagen hadde de vært ivrig opptatt ned å lage 
padleårer. 
 
Det var Sipa som kom løpende langs stranden og kan stoppet foran Token. 
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“Tordengud,” sa han, “en av mine menn har oppdaget en skilpadde som svømmer 
rundt ute i lagunen, og nå lurer vi på hvordan vi kan fange den. 

“Så dere har lyst på skilpaddekjøtt nå?” smilte Token, “jeg trodde dere nøyde dere 
med å grave fram skilpadde-egg fra sanden?” 

“Vi klarer ikke å ta igjen skilpaddene ved å svømme, Tordengud, men vi tenkte vi 
kanskje kunne bruke kanoen?” 

“Ja, om dere har fått laget nok padleårer så kanskje vi kan bruke den, har du noen 
ekstra kokostau der borte?” 

“Ja, Tordengud, og alle karene er ivrige etter å legge ivei!” Sipa nærmest trippet der 
han sto og Token la ivei bortover stranden. 

Et stykke borte sto endel karer rundt den nybygde kanoen, og da de fikk øye på Sipa 
og Token ropte de i munnen på hverandre og pekte ut i lagunen. 

Token speidet utover vannet, og et stykke ute fikk han øye på et lite hode og et 
krumt ryggskjold. Han gjorde tegn til at de skulle skyve kanoen ut på vannet, og 
karene hojet opprømte. I vill fart dyttet de kanoen over stranden og såfort den fikk 
vann under seg prøvde alle å klatre ombord på en gang. Kanoen kantret og sank, og 
Token kunne ikke bære seg for å komme med en latter ved synet av de forvirrete 
karene som plasket rundt på grunna. 

“Plukk ut dine fire sterkeste menn,” sa han til Sipa, “kanoen tar ikke flere enn seks, 
og du og jeg må jo være med også.” 

Sipa vasset raskt ut i vannet ved den veltede kanoen og brølte ordre i øst og vest 
mens han langet ut knyttneveslag mot de kavende mennene. 

Motstrebende forsvant endel av karene på land, mens Sipa og de fire gjenværende 
fikk kanoen på rett kjøl. 

“Øs ut vannet med disse!” ropte Token og kastet ut noen halve kokosnøttskall. Snart 
var kanoen tom, og Token vasset ut med padleårene under armen. 

“Husker dere hvordan dere skal bruke disse?” sa han og klatret forsiktig ombord, 
“jeg viste dere teknikken på land.” 

Karene mumlet bekreftende, grep en åre og startet å padle. Alle padlet på samme 
side, så kanoen gikk i en bue et stykke utover vannet og inn mot land igjen. 

“Nei, nei, “lo Token, “vi må padle like mange på hver side, så den som sitter bakerst 
kan klare å styre med min åre.” 

Snart gikk det bedre og kanoen tok opp jakten på skilpadden som hadde svømt et 
stykke unna alt spetaklet. Av og til løftet den opp det trekantede hodet og tittet mot 
kanoen som stadig kom nærmere. Da kanoen var rundt femti meter unna så kastet den 
seg rundt og forsvant under havflaten. 

Karene i kanoen kom med forbitrede utrop og hev seg over padleårene. Kanoen skjøt 
gjennom vannet og spruten fra årebladene sto imot himlen. Vannet i lagunen var ikke 
mer en et par meter dypt på dette stedet, og et stykke foran kanoen kunne Token se en 
flyktende skygge mot den hvite sandbunnen. 

“Følg etter den skyggen!” ropte Token over bruset av vannet, “skilpadden er nødt til 
å komme opp til overflaten for å få luft før eller siden!” 

Karene padlet som gale og avstanden til skyggen minket sakte, men sikkert. 
“Her kommer den!” rote den lyshårede karen og prikket den padlende karen foran 

seg på skulderen, “Sipa, du får gjøre deg klar til å kaste deg over bord såsnart vi er 
oppe på siden av den. Fort deg før den dykker igjen!” 

Kanoen var nå helt på siden av skilpadden og med et høyt utrop kastet Sipa seg ut i 
vannet så spruten sto. Det var såvidt ikke kanoen veltet, men Token klarte å tynge den 
ned igjen ved å lene seg ut over utriggeren. Både Sipa og skilpadden hadde forsvunnet 
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under overflaten, og alt Token kunne se var en sky av bobler mot den hvite bunnen. 
Det varte og det rakk, men så brøt Sipas hode vannflaten et stykke foran kanoen. Den 
unge kjempen gispet etter luften, og så forsvant han under igjen. Nå kunne Token se 
hvordan skilpadden fortvilet prøvde å svømme avgårde, mens Sipa tviholdt seg fast til 
ryggskjoldet. Karene padlet etter og nok en gang dukket Sipas mørke hodet opp. 

“Tving luffene dens inn mot ryggskjoldet og styr den opp mot overflaten!” ropte 
Token over karenes ivrige tilrop. 

Sipa syntes å nikke i skumpruten, og snart merket karene i kanoen at skilpadden 
hadde saknet farten. Sipas hode dukket opp nok en gang, og denne gangen forble det 
over vannflaten. 

“Padl kanoen opp på siden av Sipa!” ropte Token og grep om taukveilen som lå i 
bunnen av kanoen, “jeg må få trædd en løkke over skilpaddens hode!” 

Skilpadden prøvde stadig fortvilet å dykke, men snart hadde Token fått en løkke 
rundt halsen på dyret. Token og de andre karene dro alt de kunne i tauet, og snart la 
skilpadden hjelpeløs på ryggen i kanoen. 

“Skilpadden er for tung,” sa Token til Sipa som holdt seg til utriggere mens han 
prøvde å få igjen pusten, “du får holde deg i utriggeren og la deg taue inn til land, med 
deg ombord vil kanoen synke.”  

Sipa nikket og karene fikk tørnet kanoen baug inn mot den lille øya. Sakte padlet de 
avgårde, mens de lo glade over den fine fangsten. De var mindre enn hundre meter fra 
stranden da Sipa kom med et forbauset utrop. 

“Noe strøk mot beinet mitt,” sa han, “jeg tror det var en stor fisk.” 
“Men du blør jo Sipa, du blør fra brystet og armene!” 
“Det er bare noen småsår etter skilpadden,” lo Sipa, “den bet og klorte mens den 

prøvde å komme seg løs.” 
Token speidet ut over vannet, og et lite stykke unna så han en lang skygge mot 

sandbunnen. Han snudde seg mot karene og pekte mot skyggen. 
“Hai! Det er hai!” karene ropte i munnen på hverandre. 
“Det var nok den haien som snuste på deg!” utbrøt Token forskrekket, “den har nok 

blitt tiltrukket av blodet i vannet. Pass opp! Her kommer den tilbake!” 
Token så at skyggen økte farten og hadde kurs rett for skikkelsen som 
tro vannet ved siden av kanoen. 
Sipa halte seg inn til kanosiden og stakk hånden over ripa. Hånden kom opp igjen 

knyttet om et fiskespyd, og Sipa snudde seg så han vendte mot haien som stadig kom 
nærmere. Uten å nøle et sekund tok han en dyp svelg luft og dykket ned i vannet. 
Token så hvordan den mørkhudede karen svømte rett imot den truende faren.. Haien 
var nå så nære at han e se den blågrå kroppen og den spisse snuta. Da haien var mindre 
enn to meter unna Sipa la den seg halvveis over på siden og åpnet det digre gapet. 
Sipas arm skjøt forover og spydet forsvant inn mellom de fire rekkene av sylskarpe 
tenner. Hodet rykket til og haien kastet seg tilside. Den ristet hodet fortvilet fra side til 
side, og Token kunne se hvordan enden av spydet stakk ut av den trekantede kjeften. 

Haien pisket med halen og den digre kroppen gjorde en tverrvending. Stadig ristende 
på hodet forsvant den utover i lagunen og ut mot dypet. 

Gispende brøt Sipa overflaten og svømte mot kanoen. 
“Jeg er fortsatt haienes overmann!” hikstet han triumferende, “se hvordan den pilte 

avgårde når den fikk føle min styrke!” 
“'Vel, la oss iallfall komme oss raskt inn til land!” sa Token lettet, “blodet vil nok 

tiltrekke flere haier, og skulle de velte kanoen er det ikke sikkert alle ville være like 
modige som deg.” 
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Karene protesterte på Tokens utsagn og flere viste at de ville kaste seg ut i vannet 
for å vise at de også var modige. Etter en kort stund grep likevel en etter en etter 
padleåren, og kanoen satte seg i bevegelse mot land. Ingen flere haier dukket opp, og 
snart kunne de hale kanoen opp på stranden og velte ut den digre skilpadden. 

“Legg skilpadden på ryggen i skyggen av en palme,” sa Token, “ligger den på ryggen 
klarer den ikke å snu seg, så da får vi god tid til å forberede jordovnen.” 
 
Inne på øya hadde kvinnene tydeligvis fulgt med i opptrinnet der ute på sjøen, for de 
hadde allerede gravet en diger grop i sanden og fylt den halvveis med korallstein. 

“Flott jenter!” sa Token, “nå mangler vi bare å få samlet ved og få tent bålet.” 
Noen av kvinnene viste at de hadde allerede samlet endel ved, og Token viste den 

hvordan de kunne lage ild ved å gni en pinne raskt mot et trestykke. 
“Nå lar dere bålet brenne helt ned før dere legger på skilpadden. Sipa får sørge for at 

den blir slaktet og partert. Legg alt kjøttet i ryggskjoldet og legg den på de varme 
steinene. Deretter passer dere på å legge på et tett lag med palmeblader før dere fyller 
på med sand.” 

Kvinnene nikket som tegn på at de hadde forstått og Token slo følge med Sipa som 
var på vei bortover stranden for å drepe skilpadden. 

Noen av karene holdt fortsatt på å leke seg med kanoen, og Token fikk dem til å 
padle seg bort til sjømuren borte ved innbuktningen av korallrevet. Her var Olak, 
Rubat og Finen igang med et arbeidet som det etter endel diskusjon med Gud hadde 
blitt vedtatt skulle settes igang.  

Selv om det nå syntes helt klart at de aldri ville få en sjanse til å vende tilbake til 
Jorden, ble det vedtatt at de skulle følge den planen som var lagt før nyheten om Guds 
kritiske situasjon var blitt kjent. Planen var at de foreløpige resultatene av Jekovas 
geneførsøk skulle bevares, slik at en framtidig ekspedisjon hele tiden kunne 

kontrollere utviklingen. Olak, Ruhat og Finens arbeid var å plassere alle de døde 
eksemplarene de hadde kommet over i løpet av tiden de hadde vært på Jorden i 
spesielle kister. Det var metallkister av platina fra Gud, som hadde den egenskap at de 
konserverte menneskevev i århundrer uten at det råtnet bort. Undersøkelser viste at 
sjøbunnen utenfor revet var meget stabil, og var et egnet sted å plassere kistene. 
Arbeidsgruppen hadde plassert kroppene til de falne kjempene og dvergene i kister, og 
også en død kvinne og et dødt barn ble i tillegg til Saupas legeme senket ned på 
havbunnen. 

Token fortalte karene om skilpaddefangsten og Sipas møte med haien, og Finen 
fortalte at de også hadde hatt problemer med haier. Når de hadde strevet med å senke 
kistene ned i havet hadde det dukket opp et stort antall digre haier. 

“Det er bare takket være personbeskytteren at Rubat er i live fortsatt,” sa Finen, “han 
sto der oppe på toppen av muren da en av de innfødte karene kom til å dunke borti han 
med en kiste. Rubat mistet fotfestet og ramlet på hodet i sjøen.” 

“Jammen bra at apparatet tålte vann,” sa Token, “ikke sant?”  
“Jovisst, det som skjedde var at Rubat fikk seg en dukkert, og haiene en skuffelse. 

De digre beistene angrep i ett sett, men de klarte ikke å trenge igjennom strålemuren, 
som fungerte like godt i vann.” 

“Det må ha vært et merkelig skue!” 
“Du skulle ha sett de innfødte, de så på med store øyne. Og var mektig imponert 

over at Rubat klarte å svømme gjennom en flokk av blodtørstige haier uten å få en 
skrape!” 

“Ikke fortell dette til Sipa!” lo Token, “for da vil han hoppe ut fra 
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muren dag ut og dag inn for å vise sine undersåtter at han er like mektig som oss. 
Den karen er ikke redd for noe levende. “ 

 
Det var blitt mørkt før Token kunne returnere til den lille øya ute på korallrevet, men 
månen lyste klart og han følte han måtte utnytte hvert eneste sekund han hadde igjen 
på Jorden. Han var langt fra i sitt beste humør. Han hadde hatt en samtale med Vesal, 
og hun hadde kunnet fortelle at de allerede hadde fått tilbakespill fra Gud på de testene 
de hadde gjort på barna. Alle testene viste det samme: At barna ikke var et dugg 
forskjellige fra foreldrene, mentalt var de også dyr og ikke mennesker. 

Token sukket og ristet på hodet der han ruslet avgårde på en smal sti under palmene. 
Månen lyste hvitt ned mellom palmekronene, og de slanke stammene laget skarpe 
skygger på kryss og tvers over stien. 

Imorgen så reiser vi altså, tenkte Token og sparket i sanden, imorgen så vender vi 
tilbake til vår døende planet. 

Alt var klart til avreise. Menneskene hadde fått et godt innblikk i hvordan de kunne 
lage seg enkle redskaper son ville gjøre livet på de kunstige øyene lettere. Alle kistene 
var plassert på havbunnen. 

Resultatene fra testene forelå. Ja, selv en permanent overvåkningsenhet hadde de fått 
bygget opp på den lille holmen. Slik situasjonen var nå var vel det bortkastet arbeid, 
men enheten stå nå der. Vesal og noen av teknikerne hadde plassert 
kommuniksjonsapparater og visuelle overføringsenheter i en liten bunkers og smeltet 
vulkanstein over så den ble helt kamuflert. Et liten panel som reagerte på håndavtrykk 
åpnet døren inn til anlegget ble støpt inn på yttersiden. 

Jeg lurer på hvem som skal åpne den døren etter at vi har reist? tenkte Token og 
kastet et blikk utover lagunen. Månelyset glitret i bølgene og Token tenkte han aldri 
hadde sett et vakrere syn. Han satte seg ned på en nedfallen palme for en liten stund, 
men reiste seg opp og ruslet videre. 

Jeg får vel komme meg ombord i fergen og opp til Jordhåp, tenkte han og speidet 
bortover stein hvor han kunne se månelyset glinse i fergens metallhud. 

Plutselig stoppet han opp. 
Hva var det? Var det fortsatt noen på øya, det høres da ut som menneskegråt! 
Token forlot stien og gikk mot lydene son syntes å komme fra noen busker hede ved 

strandkanten. Han bøyde seg ned og tittet inn mellom noen greiner. 
“Er det deg, Rose!” utbrøt han forskrekket, “hva i allverden har skjedd 
med deg?” 
Den unge kvinnen lå sammenkrøpet mellom buskene med den ene armen over hodet. 

Hele Roses kropp syntes å være full av skrubbsår, og det sivet blod ut mellom fingrene 
hun presset mot håret. 

Den unge kvinnen stoppet å gråte og vendte et tårevått ansikt mot den blonde karen 
som tittet ned på henne med bekymrede øyne. 

“Det er ikke så farlig,” sa hun og prøvde å smile, “det er bare småsår.” 
“Hvordan i allverden skjedde dette?” 
Token brøytet seg fram mellom buskene, la seg ned på knærne og løsnet forsiktig de 

slanke fingrene. Et stort stykke hår var revet løs, men såvidt kan kunne kjenne var det 
ikke noe brudd på hodeskallen. 

“Det var min egen feil,” sa Rose og lot Token se på såret, “det skjedde rett etter at 
Frenok kom tilbake ned den lille gutten du vet jeg har tatt meg av. Kvinnene var iferd 
med å forberede jordovnen for å steke skilpadden, og etter at Frenok hadde forsvunnet 
så forsynte gutten seg av noen biter av det rå kjøttet. Han ble oppdaget og prøvde å 



 44 

løpe avgårde fra de rasende kvinnene. Jeg var på den andre siden av øya, og løp over 
så fort jeg kunne da jeg hørte gutten hyle av redsel. Jeg løp så fort jeg kunne, Tor, men 
jeg, jeg….” 

“Så, så Rose,” Token tøket vekk en tåre som trillet nedover kinnet til kvinnen som 
hulket ukontrollert, “hvis du ikke vil fortelle om det så skal jeg ikke plage deg.” 

“Det er i orden, jeg skal fortelle. Da jeg kom løpende ned på standen hadde kvinnene 
tatt han igjen og de dengte løs på han med stokker og greiner. Jeg kastet meg over han 
for å beskytte han mot slagene, men kvinnene startet bare å slå meg også. En av dem 
traff meg i hodet, og så ble alt svart for øynene mine. Da jeg våknet igjen lå jeg alene 
på stranden og det var blitt mørkt. Jeg kunne se at kvinnene hadde tent et bål og at de 
satt og spiste. Men jordovnen var ikke åpnet enda, Tor, det var ikke.... det var ikke 
skilpadde de spiste…!” 

Den forslåtte kvinnen brast ut i gråt, og Token tok henne i armene og  holdt henne 
beroligende inn til seg. Rose lot tårene strømme fritt og trykket hodet sitt inntil Tokens 
bryst. 

“Hvordan skal det gå med deg når jeg reiser imorgen?,” hvisket han mot det mørke 
håret, “du er ikke som de andre Rose, du, er ikke som dem.” 

“Kanskje du har rett, Tor,” sa Rose mellom hulkene som ble færre og færre, “de liker 
meg ikke, og jeg ønsker heller ikke å være som dem. Jeg liker deg, Tor, jeg vil være 
hos deg!” 

Token la sitt kinn mot hennes tårevåte og to slanke armer smøg seg rundt halsen 
hans. 

“Ikke reis fra meg, Tor, ikke la meg være alene her! Kan du ikke bli her på Jorden så 
ta meg med dit du reiser. Jeg er redd for å leve sammen med Sipa og de andre alene, 
du må ikke reise fra meg!” 

 “Du snakker ikke som de andre Rose,” sa han og så undrende inn i kvinnens blanke 
øyne, “du er så forskjellig fra dem som meg. Jeg blir mer og mer sikker på at du er 
mere i slekt med oss enn du er i slekt med stammen du har levet sammen med. Er du 
løsningen, Rose? Er det du som er løsningen?” 

“Jeg forstår ikke hva du snakker om Tor, men jeg vet jeg tilhører deg, jeg føler så 
sterkt..å, Tor.. du.. jeg..” 

Token klarte ikke å fjerne blikket fra de brune øynene som syntes å utvide seg og bli 
enormt store. Han mere følte enn så at ansiktet henne nærmet seg hans, og hjertet 
banket så hardt at det nesten gjorde vondt. Han kjente Roses varme hender mot 
nakken sin, og merket at han presset henne så tett inntil seg som han kunne klare. 

“Å, Rose..!” 
Sakte sank de sammen ned på den varme sanden. 
Høyt der oppe på himlen blinket vinduene i Jordhåp omkapp med nattens stjerner, 

men Token så det ikke. Han og Rose hadde nok med hverandre, for dem eksisterte 
bare varm hud og dunkende hjerter. 

 
Da Token tok fergen opp til Jordhåp noen timer seinere følte han seg opprømt og 
nedstemt på samme tid. 

Rose, tenkte han, hva er det vi har gjort? Hvordan kunne noe slikt skje, hvordan 
kunne han la seg overmanne av sine primitive lyster? 

Token tittet ut av fergens vindu og så at den lille øya på korallrevet nå bare var en 
mørk prikk i det månebelyste havet. 

Det rare er at jeg jo egentlig ikke angrer, tenkte han fortvilet, jeg føler noe for Rose 
som jeg aldri har følt før, det er som vi hører sammen hun og jeg. 
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Fergen landet inne i den enorme Jordhåp, og Token skyndte seg til fellesrommet. 
Selv om det var blitt over midnatt summet skipet av aktivitet, og Token oppdaget at en 
stor del av mannskapet var samlet til møte. Han fant seg en stol og lyttet til Olak som 
avsluttet en rapport fra sitt arbeidet. 

“…og disse kistene skal også hindre korallvekst. Det betyr at kistene vil være 
beskyttet mot å bli ødelagt av vann eller bli overgrodd av koraller. Innholdet i kistene 
vil forbli uforandret i over tohundre år, deretter vil det langsomt bli brutt ned til støv. 
Noen spørsmål?” 

Ingen hevet røsten, og etter en kort stund tok Vesal ordet. 
“Takk, Olak. Selv om de fleste nå kjenner resultatene av våre undersøkelser er det nå 

på tide å komme med en kort oppsummering og konklusjon. For tjuefem år siden 
besøkte vår berømte vitenskapsmann Jekova denne planeten for å gjennomføre en 
rekke geneforsøk med tanke på å skape en rase som er maken til vår. Vår oppgave var 
å returnere til Jorden for å finne ut om forsøkene hadde vært vellykket. På grunn av de 
raskt endrete forholdene på Gud har vi ikke fått anledning til å besøke mer enn et av 
stedene hvor Jekova gjorde forsøk med å spleise våre gener med gener fra Jordens 
primater, men moderdatamaskinen sier at det er sannsynlig at de resultatene vi har sett 
her er representative for alle forsøkene som har blitt foretatt. Så til resultatene. Fysisk 
sett har Jekovas forsøk vært 100 prosent vellykket. De menneskene vi finner her på 
denne planeten idag er fysisk sett lik oss, bortsett fra ønskede tilpasninger som brunere 
hud, svart hår og brune øyne. En annen forskjell er selvsagt at menneskene vil leve 
langt lenger under Jordens trykk og klima enn det vi kan gjøre. Deres aldringsprosess 
vil være den samme som for oss hjemme på Gud. Vi ble raskt klar over at forsøkene 
ikke hadde slått så godt ut når det gjaldt de mentale forandringene. Ut ifra alle de 
forsøk og tester vi har rukket å gjennomføre kan vi idag konkludere med at Jekovas 
forsøk på dette området er så godt som totalt mislykket. Selv om det synes klart at de 
humanoide har en intelligens som klart overskrider dyrenes så er de på et mentalt plan 
langt nærmere dyrene enn vår egen rase. Vi har jo selv fått føle de voksne 
menneskenes aggressive tendenser, og våre siste undersøkelser viser at det ikke er 
noen forandringer hos barna. Konklusjonen totalt sett kan bare bli den at Jekovas 
forsøk på å gjenskape vår rase her på Jorden har vært mislykket. Noen spørsmål?” 

“Jeg har noen spørsmål, Vesal, “ Token tok ordet, “men først bør jeg vel avlegge min 
rapport. Jeg beklager at jeg var for sein, min rapport burde jo ha vært først. Er det 
iorden Vesal?” 

Den eldre kvinnen nikket, og Token fortalte om sitt opplæringsprogram. Han fortale 
hvordan han hadde gått fram for å lære menneskene å bruke redskaper, om 
hurtiglæringsprosessen og treningsleiren på den lille koralløyen. Han la ikke skjul på at 
det hadde vært endel problemer, og at menneskenes møte med ilden og spydet hadde 
ført til tragiske hendelser. På tross av dette kunne Token konkludere med at forsøket 
var overraskende vellykket, menneskene hadde vist seg svært lærenemme når det gjaldt 
ting som angikk deres daglige liv på øya.  

Etter å ha avsluttet sin rapport måtte han svare på noen spørsmål om Hiraks død og 
om mulige virkninger av det beroligende midlet utvunnet av en busk, og så vendte han 
seg mot Vesal. 

“Nå vil jeg gjerne komme tilbake til mine spørsmål til deg, Vesal.” sa han, “Du 
konkluderte med at Jekovas geneforsøk er mislykket og ut ifra de opplysninger som 
foreligger er jo det greit nok. Det jeg lurer på er hva våre forsøk i framtiden vil 
medføre for menneskene der nede. Vi har forsøkt å gjenskape vår egen rase på en 
fremmed planet, vi har latt dem få se våre avanserte teknologi, vi har flyttet dem vekk 
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fra deres naturlige tilholdssted og vi har lært dem å bruke redskaper de tidligere greide 
seg uten. Hvordan vil dette påvirke våre etterlignelsers framtid etter at vi har reist?” 

Vesal så forvirret på Token, men før hun rakk å svare startet ringene ved 
kontrollpanelet å pulsere. 

“Vi har hatt en åpen kommunikasjonslinje under dette møtet, Token,” Rodans rolige 
stemme fylte rommet, “og jeg tror det er best at jeg prøver å svare deg på dette 
spørsmålet. På grunn av det tidspresset dere har vært under har vi ikke hatt anledning 
til å diskutere ettervirkningene av vårt, det vil si Jekovas, arbeid. Men vi her på Gud 
har sett på dette problemet og forelagt det for moderdatamaskinen. Kort sagt er 
sjansen for hva som vil skje etter at dere reiser som følger: Det er 25 prosents sjanse 
for at menneskene vil falle totalt tilbake til det liv de levde før Jordhåp ankom, og det 
er 75 prosents sjanse for at de vil stanse utviklingen på det trinnet de har kommet opp 
på nå. Dette vil si at menneskene vil fortsette å bruke de redskapene vi har lært dem å 
bruke, men at de ikke vil utvikle nye redskaper selv. Jeg vil presisere at denne 
prognosen gjelder for de menneskene vi har fått anledning til å undersøke, men siden vi 
må anta at forsøkene har hatt det samme utfall på de andre stedene Jekova besøkte så 
er mulighetene for en annen utvikling ytterst små. Er dette svar godt nok på dine 
spørsmål, Token?” 

“Ikke helt, kan du fortelle oss noe mer om de resterende 5 prosentene?” 
“For å være ærlig, jeg kan ikke gi deg noe fullgodt svar. Moderdata maskinen kan 

bare antyde at det er noen få prosents sjanse for en annenutvikling. Om, mot 
formodning, menneskene der nede bruker sin intelligens til å videreutvikle sitt samfunn 
kan det startes en utvikling som er parallell til den vi antar vi har hatt på Gud. Synet av 
våre avanserte hjelpemidler kan føre til at menneskene har fått et ønske om å være 
annerledes enn det de er idag. Dette er bare antagelser og sjansene er så små at vi må 
velge å se bort fra de fem prosentene.” 

“Vel, Rodan, du sa at disse prognosene er basert på de opplysningene vi har vært 
istand til å skaffe oss, den gjelder for de menneskene vi har fått anledning til å 
undersøke. Hva så om det finnes mennesker som er annerledes? Jeg har tidligere prøvd 
å gjøre dere oppmerksom på at det finnes en kvinne der nede som virker annerledes 
enn de andre,” 

Token så ned et lite øyeblikk, men fortsatte med fast stemme: “Jeg har kalt henne 
Rose. Jeg har blitt mer og mer sikker på at hos Rose har dyregenene forsvunnet i enn 
langt større grad enn de andre vi har undersøkt” 

“På hvilket grunnlag kan du si noe slikt Token?” Rodans stemme var like rolig, “det 
foreligger ingen data som sier at en av kvinnene er annerledes.” 

“Nei, det er jo nettopp fordi hun er annerledes!” sa Token inntrengende, “hun holder 
seg unna de andre stammemedlemmene, så hun har rett og slett aldri blitt undersøkt!” 

“Hvis du er så sikker i din sak, hvorfor har ikke du sørget for at hun har blitt 
undersøkt?” 

“Fordi Hirak ikke ville høre på meg,” sa Token forbitret, “han trodde kanskje at min 
interesse for denne kvinnen var av en annen art.”  

“Og det var den ikke?” 
“Det er ingen grunn til å nekte at jeg føler meg tiltrukket av Rose, men ville jeg som 

er fra Gud føle meg tiltrukket av en humanoid som mentalt var totalt forskjellig fra 
meg selv?” 

“Fortsett!” 
“Rose kan ikke gjøre noen andre noe vondt. Hun har aldri slått noen, eller deltatt i de 

andre kvinnenes barbari. Hun har til og med satt sitt eget liv på spill for å redde en 
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annen. Hele hennes legning og måte å snakke på forteller meg at hun ligger på et 
høyere mentalt plan.” 

“Hvis dette er tilfelle, og jeg ser ingen grunn til å tvile på dine ord selv om jeg vet du 
har forandret deg meget siden Jordhåp ankom Jorden, så burde absolutt denne kvinnen 
vært undersøkt. Vi har bare ikke tid, Token. Dere må forlate Jorden før solen står på 
sitt høyeste om dere skal ha noen mulighet til å gjense Gud, det er altså ikke så mange 
timene dere har igjen på å gjøre alt klart til avreise. Vi beklager dette like meget som 
du, Token, for vi vet jo alle hva dette betyr. Dere må vende tilbake med uforrettet sak, 
og da er det bare å se i øynene at det er slutten for vår egen rase.”' 

“Hva så med kvinnen der nede?” Token slo ut med armene, “hva så om jeg har rett? 
Hvordan skal hun leve? Om hun befinner seg på et mentalt  plan midt mellom oss og de 
andre i stammen? Hva om hun har dyrenes evne til å påføre smerte samtidig som hun 
har vår evne til å forstå at dette er galt? Hvilken mental balanse vil det etterlate henne 
i?” 

“Jeg er ikke helt sikker på hva du mener,” for første gang syntes det som det var en 
usikkerhet i Rodans stemme, “ mener du at denne kvinnen vil føle smerte ved å påføre 
andre smerte?” 

“Ja! Ja!” Token nærmest ropte ordene ut, “og det er vi som har skylden! Det er vi 
som har skapt henne slik hun er, det er vi som har skapt en mental ubalanse. I hennes 
gener finnes fortsatt den dyriske arv om den sterkestes rett, i tillegg til de genene vi har 
pådyttet henne som sier at hun aldri må påføre andre smerte. Hun vil for alltid bli revet 
mellom to krefter, og dette vil antagelig også gjelde for hennes etterkommere. 
Hvordan kan vi ta ansvaret for dette, Rodan?” 

“Vi har tydeligvis kommet opp i en meget vanskelig situasjon,” Rodans stemme 
hørtes trett ut, “om Token har rett så betyr dette to ting. For det første så betyr det at 
Jekovas geneforsøk tross alt ikke var helt mislykket, men at det er grunnlag for 
fortsatte forsøk og med gode muligheter til å lyktes. For det andre så betyr dette at vi 
har gjort noe som er imot vår grunnleggende legning, vi har påført noen smerte. Token 
mener altså at om vi forlater Jorden nå, så etterlater vi et menneske som er som oss, 
men som takket være arven fra sine dyriske forfedre alltid vil lide for våre forsøk. Har 
jeg forstått deg rett, Token?” 

Token skjulte ansiktet i hendene og hvisket et knapt hørbart ja. 
“Vel, vi er kommet i en meget vanskelig situasjon, og det største problemet er at 

tiden har løpt ifra oss, Jeg skal umiddelbart mate den nye problemstillingen inn i 
moderdatamaskinen, og så får vi håpe at vi får svar før det er for seint. Jeg forstår at 
du måtte gi meg beskjed om dine tanker, Token, men vi får alle håpe at du tar feil. Det 
vil bli meget vanskelig å leve våre siste år å leve i vissheten om at vår framtid likevel 
ligger på Jorden, men at det ble for seint for oss å gjøre noe med den. Om vi i tillegg 
skal bære ansvaret for å ha påført andre evig smerte i våre fortvilete forsøk på å leve 
videre, så har vi gjort oss fortjent til å dø ut. Jeg håper virkelig ar du tar feil, Token, vi 
får alle håpe du tar feil..” 

Rodans stemme døde bort og ringene falt til ro. Kun summingen av maskiner brøt 
stillheten ombord i Jordhåp for en lang stund. Så reiste en etter en seg opp i taushet og 
gikk til sitt. Vesal la armen på Tokens skulder, men han syntes ikke å merke det. Vesal 
sukket og fulgte Tokens blikk som var rettet mot det store vinduet. Langt der nede lå 
lagunen badet i månelyset, og svakt kunne hun ane de mørke konturene av øya der 
nede. Hun fjernet forsiktig amen og gikk stille vekk fra den urørlige skikkelsen. 
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Solen var enda ikke kommet opp over horisonten da Rodan var tilbake på linjen fra 
Gud. Hele mannskapet var samlet i møtesalen, og alles blikk var rettet mot de gule 
ringene over kontrollborden. Ingen sa et ord. 

“God morgen Jordhåp. For å ikke kaste bort tiden vil jeg gå rett på hva som har 
skjedd i løpet av timene siden jeg sist snakket med dere. Jeg matet straks Token 
informasjoner og tanker inn i moderdataen, og kalte inn rådet av våre eldste. Jeg lot 
datamaskinen først ta utgangspunkt i at Tokens teorier om kvinnen var rett, jeg ga 
maskinen beskjed om at det fantes en kvinne som oppførte seg slik han sa, Svaret er 
ikke til å misforstå. Om det finnes en slik kvinne så ligger hun helt klart på et helt 
annerledes mentalt plan enn de andre humanoidene, hun er mye mer lik oss. Fra å ha 
fastslått at Jekovas forsøk er mislykket kunne nå moderdatamaskinen påstå at med de 
nye opplysningene var det gode sjanser for at vi med videre forsøk kan oppnå det 
resultat vi søker. Jeg spurte deretter hva som ville skje om vi forlot kvinnen på det 
stadiet hun nå befant deg i, og også her virker det som om Token har rett. Hun og 
hennes etterkommere ville høyst sannsynlig alltid bli revet mellom sine dyriske 
instinkter og vår egen legning til aldri å påføre andre smerte. Da dette var klart ba jeg 
datamaskinen nok en gang gå igjennom alle de innsamlede dataene dere har skaffet oss, 
for å se om det fantes noe som pekte på ar det fantes noe avvik fra den felles mentale 
legningen. Det finnes ikke noe slikt avvik. Rådet har derved besluttet at Tokens utsagn 
om at det finnes en kvinne som befinner seg på et annet mentalt plan ikke er korrekt. 
Vi har studert Tokens oppførsel siden Jordhåp ankom til Jorden og funnet ut at han 
gjennomgått en eller annen forandring. Token har vist en uventet evne til kreativ 
tenkning, og som vi vet er kreativ tenkning et utslag av fantasi. Vi er derfor tvunget til 
å anta at det er denne fantasien som har spilt Token et puss, og at hans opplevelser 
nede på Jorden tolkes feil på grunn av den pressete situasjonen vi er i. Rådet har videre 
konkludert med at Jordhåps oppdrag på Jorden må ansees som avsluttet, dette i sterk 
sammenheng med tidsaspektet. Det finnes ingen mulighet til å få undersøkt om Tokens 
vyer om en kvinne på et annet mentalt plan har et aldri så lite korn av sannhet, Jordhåp 
må forlate planeten Jorden i løpet av tre timer.” 
 
Token hadde lyttet med stigende forferdelse til Rodans ord. Han følte at noe var feil. I 
hele sitt liv hadde han lært at vitenskapen alltid hadde rett, men i det siste hadde han 
begynt å tvile. Hvis Guds vitenskapsmenn var så ufeilbarlige, hvordan hadde de da 
klart å ødelegge sin egen planet? Det var greit nok at datamaskinen kom med sine 
konklusjoner, for den var bare en maskin som kunne bearbeide de data den ble foret 
med, Men om utgangspunktet var feil, ville ikke da også svarene være feil? 

Token forsto godt rådets uttalelser og beslutninger, det kunne av hensyn til hele 
Guds befolkning ikke gjøre noe annet. Det var jo rådets plikt å lette folkets 
samvittighet, det kunne ikke la befolkningen dø ut med en følelse at den hadde brutt 
sine grunnleggende prinsipper. Men hva om man tok feil? Hva om løsningen virkelig lå 
der nede på den grønne øya? Ville det ikke være bedre å ofre livet for å finne svaret, 
om de vendte tilbake til Gud så var de jo likevel dødsdømte? 



 49 

Token ble brutt i tankerekken av at Vesal la hånden på skulderen hans. 
“Token, jeg er lei for dette, men jeg håper du forstår jeg ikke kan gjøre annet enn å 

følge rådets ordre. Det eneste som gjenstår der nede nå er å aktivisere 
overvåkningsenhetene i bunkersen. Kan du ta deg av det?” 

Token var på nippet til å bryte ut med sine tanker og tvil, men grep seg i det. Hva 
godt ville det gjøre?  

“Ok, Vesal, jeg drar ned umiddelbart.” 
Han følte alles øyne på seg der han gikk over gulvet mot luftslusen hvor den 

skinnende tilbringerfergen sto. 
“Vel, jeg får iallfall en siste tur ned på Jorden,” tenkte han vemodig, “kanskje jeg kan 

få sagt farvel til Rose.” 
 
Noen minutter seinere landet han på den lille holmen ved kysten til Himmelens 
Korallrev, og ute på de kunstige øyene så han det steg røyk opp mot den lyseblå 
morgenhimlen. 

De har lært fort, tenkte han, de kan allerede beherske ilden. Hva om de ikke nøyer 
seg med å bruke de redskapene vi har lært dem å bruke? Det var bare å håpe at 
moderdataen og Rodan hadde rett, at de ikke hadde evnene til å fortsette utviklingen 
på egenhånd. For hva kunne ikke skje om de lærte å utvinne metaller? Da ville de nok 
ikke nøye seg med enkle fiskespyd av tre til å drepe hverandre! 

Token ruslet innover øya, mens han snuste inn duftene av blomster og våt jord. Han 
bøyde seg ned, brøt av en blomst og stakk den inn i håret. 

Nei, han fikk få opp farten, han hadde ikke tid til slik somling! Han nærmest løp 
bortover den smale stien og snart var han ved den kunstige klippen. Han la hendene på 
det nesten usynlige kontrollpanelet og en del av klippen forsvant til side. 

 Inne i det lille rommet satte han seg ned ved et bord og la hendene på panelet. To 
gule ringer lyste opp, og summing fra maskiner fylt rommet. 

“Vesal, kan du høre meg?” spurte han, “jeg har aktivisert overvåknings-enhetene og 
såvidt jeg kan se er alt iorden herfra.” 

“Jeg kan høre deg, Token,” Vesals stemme fikk ringene til å pulsere, “du får ta en 
siste sjekk og komme deg tilbake. Avgangen nærmer seg.”' 

Token la hendene på noen andre paneler og slo noen brytere fram og tilbake. 
Blinkende grønt lys fortalte han at alt var som det skulle være, og han tok et siste 
overblikk over det lille rommet og gikk ut i dagslyset. 

Han trakk den friske pusten inn i lange dag og tittet opp mot en liten rød fugl som 
kvitret muntert i en palmekrone. Han prøvde å etterligne fuglens plystrelyder og lo for 
seg selv da fuglen syntes å svare. Så sukket han dypt og det gode humøret forsvant. 
Sakte og motvillig ruslet han bortover stien mot fergen, mens han av og til tittet opp 
mot himlen hvor Jordhåp ruvet. 

Han var nesten helt borte ved den skinnende skiven som svevet over gresset da han 
plutselig stoppet opp og speidet mot de kunstige øyene som bare var skilt fra holmen 
med en bred kanal. Den nærmeste øya var fortet de hadde bygd av basaltblokker, og 
han syntes han hørte skrik og skrål komme fra de høye murene. 

Token trakk på skuldrene og startet å gå videre. Han tittet stadig over mot fortet og 
plutselig kom det tilsyne en skikkelse rundt hjørnet av murene. Det var tydeligvis en 
kvinne, og hun løp over den grunne kanalen så vannspruten sto. Tett i helene på den 
flyktende skikkelsen kom det en flokk mannfolk, svingende på fiskespyd og greiner. 

“Rose!,” utbrøt Token og satte hånden over øynene for å skygge for den lave 
morgensolen, “det er jo Rose!” 
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Han så nå tydelig at det var den unge kvinnen som var på full fart over kanalen, og i 
spissen for forfølgerne kunne han se Sipa. Til sin forskrekkelse så han at den unge 
lederen hevet spydet over hodet og sendte det mot Roses bein. Den nakne kvinnen 
kom med et smertefullt utrop, men fortsatte å løpe.  

Token så at hun dro på det ene beinet og forsto at spydet hadde snittet borti Roses 
venstre legg. 

“Hitover, Rose! Hitover!,” Token hoppet opp på en stein og viftet med armene, 
“Løp denne veien!” 

Den unge kvinnen tittet opp og kom med et gledesstrålende rop. Hun forandret 
retning og løp rett not Token. Hun nådde den andre siden, og brøytet seg raskt 
gjennom krattet nede ved vannkanten. 

Token hoppet ned fra steinen og løp Rose imøte mens han speidet utover kanalen. 
Det var tydelig at også mennene hadde fått øye på Token, for de hadde stoppet opp. 

De sto i en sirkel ute i vannet, ropte seg imellom mens de pekte i den retningen Token 
hadde stått. Noen av mennene gjorde tegn til at de skulle gå tilbake, men Sipa brølte ut 
og gjorde tegn til at de skulle fortsette. Mennene nølte fortsatt og Sipa langet ut et slag 
mot den nærmeste så han datt overende i vannet. Det var tydelig at dette overbeviste 
dem om at lederen virkelig var rasende, for snart var de på full fart etter den flyktende 
kvinnen igjen. 

“Rose, hvor er du?” Token stoppet opp på en liten slette like ved buskene “kom 
hitover!” 

Den unge kvinnen kom tilsyne mellom noen grønne busker og Token vinket henne til 
seg. Han tok henne i hånden og dro henne avgårde i retning mot fergen. 

“Vi nå skynde oss, Rose. Jeg har ikke personbeskytteren med meg så vi får prøve å 
komme oss bort til fergen. Jeg må prøve å gjemme deg der så ikke Sipa ser deg!” 

“Jeg klarer ikke å løpe mer,” sa Rose fortvilet, “beinet mitt gjør så 
vondt!” 
Token la amen til Rose over sin egen skulder og nærmest løftet henne opp mens han 

løp videre. Det gikk ikke fort, og Rose klynket av smerte hver gang hun fikk tyngden 
på det skadde beinet. 

“Kom igjen Rose!” oppmuntret Token, “der borte kan du skimte fergen mellom 
palmene!” 

De hadde ikke kommet mange meterne nærmere før de hørte et triumferende rop bak 
seg. Token snudde på hodet og så at Sipa bare var noen få meter unna. 

“Det går ikke Rose,” sa han og stoppet, “Sipa er her alt.”  
Token og Rose gispet etter pusten av anstrengelsen, og snart hadde Sipa og hans 

menn dannet en sirkel rundt dem. 
“Hva vil du Sipa?” Token så den andre inn i øynene. “Hvorfor jager du en av 

stammens kvinner og kaster spyd etter henne?” 
“Den kvinnen du kaller Rose er ikke lenger en av stammens kvinner,” sa  Sipa og 

spyttet foraktelig, “hun spiser ikke sammen med de andre kvinnene og hun skjuler seg 
for mennene om natten.” 

“Kvinnene har behandlet henne ille, Sipa, hun er redd for dem.” 
“Redd? Redd? Hun skal komme med meg og jeg skal lære henne å være redd! 

Tordengud, denne kvinne løp sin vei når jeg ville gjøre med henne det som en mann 
skal gjøre med en kvinne. Hun løp fra meg, hun nektet å adlyde Sipa!” 

“Du kan aldri få din vilje med meg, Sipa!” ropte Rose og så på Token med store 
øyne. “Ikke la han ta meg, si til han ut jeg tilhører deg!” 



 51 

Sipa brølte rasende og knyttet neven mot henne. 
“Kvinne, du er ingen gud! Du kan ikke tilhøre en gud!' Sipa flyttet blikket fra den 

redde kvinnen til den lyshårede som holdt armen beskyttende rundt Rose. 
“Tordengud, hører du hva denne kvinnen sier? La meg straffe henne for de ordene!” 
“Sipa, det er ikke…,” Token avbrøt seg selv og stirret opp mot himlen, “hører du 

den summende lyden? Det er Jordhåp som gjør seg klar til avreise, jeg er nødt til å gå!” 
“Gå du, Tordengud, men overlat kvinnen til meg. Jeg skal straffe henne og vise 

henne at Sipa er en mann som kan gjøre med kvinnene alt han har lyst på!” 
Rose kom med et redd utrop og klamret seg til Token. 
“Sipa” sa han, “jeg kan aldri la deg gjøre denne kvinnen noe vondt. Hun har rett. Hun 

tilhører meg, hun kan aldri tilhøre deg - selv om jeg reiser!” 
Fra den skinnende fergen inne blant palmene hørte de en stemme som startet å rope 

på Token. 
“De roper på meg, la meg komme fram så jeg kan få snakke med Jordhåp!” Sipa 

stilte seg med brede bein rett foran Token og et ondt flir bredde seg ut over det mørke 
ansiktet. 

  “Du som er så mektig, Tordengud, skulle ikke behøve å be Sipa flytte seg. Kan 
du ikke bare få meg til å fly tilside som du gjorde med de store basaltsteinene?” 

Token prøvde å trenge seg forbi, og Sipa langet ut et svingslag som traff den unge 
vitenskapsmannen fra Gud på siden av hodet. Uten en lyd sank han sammen, og hørte 
ikke Roses hjelpeløse rop eller stemmen som ropte navnet hans om og om igjen fra 
fergen. 

 
 
Sakte kom Token til seg selv, og merket en bankende smerte i hodet. Hvor var han?  

Han satte seg opp og lukket opp øynene. Var det natten? 
Han løftet hodet, og så at det var noen lyse striper over han. Token følte med 

hendene rundt seg og kjente at han satt på et fuktig jordgulv. 
Etter hvert ble øynene vant til det svake lyset og han kunne skimte vegger av 

basaltblokker. Han tittet opp igjen og så at lyset trengte inn mellom stokker av basalt 
lagt ved siden av hverandre med et lite mellomrom. 

Nå vet jeg hvor jeg må være, gikk det plutselig opp for han, jeg må være i det 
oppbevaringsrommet vi laget midt inne i fortet! 

Han tenkte tilbake til det lille rommet de hadde laget inne i den bygningen som skulle 
fungere som et fort mot kjempene. Midt ute på den åpne plassen mellom murene hadde 
de bygget opp fire vegger og lagt lange basaltblokker over som et slags gitter, det var 
et sted hvor de hadde plassert instrumentet som de ikke ville at de innfødte skulle klå 
på. Jo, det måtte være oppbevaringsrommet de hadde plassert han i. 

Token flyttet seg over til den ene siden av rommet og prøvde å flytte på de steinene 
som blokkerte inngangen. 

Det gikk ikke, han kunne ikke komme seg ut! 
“Sipa!” ropte han så høyt han kunne, “Sipa, flytt blokkene foran inngangen så jeg kan 

slippe ut!” 
Token så at noe rørte seg oppe på gitteret, og så hørte han Sipas stemme. 
“Jeg hører deg Tordengud, har du hastverk?” 
“Jeg må skynde meg til fergen, Sipa!” sa Token inntrengende, “Jordhåp skal reise 

hvert øyeblikk, så om du ikke slipper meg ut med en gang så kommer jeg ikke tidsnok 
ombord!” 
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“Det er ikke lenger noe skip på himlen, Tordengud. Mens vi bar deg hit så ble 
summingen sterkere og sterke, og tilslutt beveget skipet seg oppover himlen og ble 
borte.” 

“Det kan ikke være sant, Sipa, jeg skulle være med!” 
“Hvorfor titter du ikke opp på himlen da, Tordengud? Se selv!” 
Token reiste seg opp og presset ansiktet mot sprinklene. Han vred ansiktet fra side til 

side mellom de digre basaltstokkene og etterhvert forsto han at Sipa hadde snakket 
sant. Himlen over han var klar og blå uten et spor etter Jordhåps enorme skrog.  

De hadde reist! Jordhåp var på vei mot Gud og han var etterlatt her på Jorden. 
Sakte senket Token armene og lot seg gli ned langs den fuktige steinveggen til han 

satt på gulvet. 
“Så du noe skip, Tordengud?” 
Token svarte ikke, men la ansiktet i hendene. 
“Gudene har reist, Tordengud, det er bare deg igjen. De trenger ikke deg, 

Tordengud, og vi trenger deg heller ikke!” 
Stemmen som kom ned mellom de solide sprinklene var hånlig. 
“I natt skal vi ha stor fest, vi skal fange skilpadder og stor fisk. Vi klarer oss uten 

dere guder. Nå kan vi selv lage våte hus, kanoer og fiskeredskaper. Jeg vet at Jordhåp 
reiste fordi vi var blitt sterkere enn gudene, dere var redd oss. I natt skal vi feire at vi 
er blitt sterkere enn gudene, og jeg skal vise mitt folk at jeg er den sterkeste som 
finnes!” 

“Hvorfor holder du meg her?” Token mumlet ordene ned mot brystet, “hvorfor har 
du sperret meg inne?” 

“Jeg vil ha deg her, Tordengud, så du ikke kan fly avgårde i den skinnende fergen. 
Jeg skal bruke deg til å til å bygge ferdig byen vår.Du skal hjelpe oss å hente flere store 
steiner. Når arbeidet er ferdig skal jeg drepe deg, Tordengud. Vi skal drepe deg og 
lage stor fest på kjøttet ditt!” 

“Hvor er Rose?” nærmest hvisket Token, “har du drept henne?”  
“Ikke enda, Tordengud. Jeg har ikke hatt tid til å straffe henne enda, men det skal jeg 

gjøre i natt. Kanskje du har lyst på å smake en bit av hennes kjøtt, Tordengud? Hun er 
ikke brukbar til noe annet enn mat, eller hva mener du?” 

Sipa brøt ut i en ondskapsfull latter. 
“Du får sitte rolig her så lenge, Tordengud, jeg må sørge for at kanoen blir gjort klar 

til skilpaddefangst.” 
Token så at skyggen på steingitteret forsvant. 
For et mareritt! Skulle han dø? Skulle Rose dø? Var mannskapet på Jordhåp vendt 

hjem til Gud for å dø? Var dette slutten på alt? 
Token rullet seg rundt på det skitne gulvet, la hendene under hodet og lukket 

øynene. 
 
“Tordengud, våkn opp, Tordengud, våkn opp!” 
Sipas gjennomtrengende rop rev Token ut av søvnen. Han løftet på hodet og rullet 

seg over på siden. Hvordan hadde han klart å sovne nå som både han selv og Rose var 
i fare? Slaget mot hodet og de siste opplevelsene må ha blitt for mye for han. 

Token tittet opp mot sprinklene. 
“Hva er det, Sipa?” 
“Kjempene angriper oss, Tordengud!” Sipas stemme var ikke lenger så overlegen, 

“kjempene angriper oss!” 
Token følte seg på siden av hodet og reiste seg sakte opp. 
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“Tordengud, du må hjelpe oss! Kjempene angriper!” 
“Er dere ikke trygge her i fortet da?” sa Token, “du som er så mektig er vel ikke 

redd kjempene?” 
“Jeg er ikke redd noen ting, Tordengud, men en av kjempene prøver å klatre over 

muren. Han har allerede drept to av mine menn. Jeg sendte fiskespydet mitt i skulderen 
på kjempen, men han bare rev det ut og knakk det i to!” 

Token masserte den ømme flekken på siden av hodet og så opp mellom de lange 
basaltstokkene. 

Her sier Sipa at han vil drepe meg i det ene øyeblikket, tenkte han, og i det neste 
øyeblikket vil han at jeg skal hjelpe han. Det er bare en som er verdt å hjelpe, og det er 
Rose. Vel, jeg klarer jo ikke hjelpe henne så lenge jeg sitter innesperret her. 

“Hvordan vil du at jeg skal kunne hjelpe deg når du har sperret meg inne?” ropte han 
opp mellom steingitteret, “hvordan tror du at jeg i det hele tatt kan hjelpe dere?” 

“Kvinnene fortalte meg at du har stoppet en av kjempene tidligere, Tordengud, nå 
skal du fortelle meg hvordan!” 

Token tenkte tilbake på episoden da han hadde reddet Rose fra den enorme kjempen 
og ristet på hodet for seg selv. 

“Den gangen brukte jeg en maskin vi hadde med fra Gud, du vet da at du selv fortalte 
meg at Jordhåp har reist...” Token avbrøt seg selv.  

Lå det fortsatt en bærbar romstatiskmaskin ombord i fergen? Det var slettes ikke 
umulig at statiskmaskinen fortsatt lå der! Iallfall, klarte han å komme ombord i fergen 
så lå han langt bedre an enn innesperret i et fuktig hull! 

“Vel, Sipa, kanskje kvinnene fortalte deg at jeg sendte en gul sky  rundt kjempens 
bein slik at han ikke kunne røre seg? Maskinen som jeg brukte til å lage den skyen 
ligger fortsatt i fergen, jeg må komme meg inn til holmen for å hente den.” 

“Hvordan, Tordengud, sist jeg tittet over muren var det to andre kjemper på vei over 
kanalen. Du kommer aldri forbi de kjempene!” 

“Har du glemt tunnelen vi laget fra fortet og inn til land, Sipa? Jeg kan bruke den!” 
Token kunne høre Sipa mumlet for seg selv og litt etterpå ble steinene foran 

døråpningen fjernet.  
 
Token vaklet ut i ettermiddagssolen og stanset foran den nakne innfødte. Sipa snudde 
seg om og gjorde tegn til Token at han skulle følge etter. Borte ved det ene hjørnet av 
den åpne plassen mellom murene stoppet Sipa og bøyde seg ned. Med et grynt løftet 
han opp en stor steinhelle og la den tilside på gresset. Der hellen hadde ligget var det 
nå en firkantet mørk åpning, en tunnel som ledet fra fortet og inn til den lille holmen. 

“Sipa,” sa Token og tok tak i lederens arm, “før vi krabber ned i den tunnelen vil jeg 
at du skal gi mennene dine beskjed om at de ikke må gjøre Rose noe vondt. Kommer 
hun tilskade så vil jeg ikke hjelpe deg! 

Sipa så hatefullt på Token og ristet av seg hånden. Han vinket på en av mennene som 
fulgte med opptrinnet et stykke unna, og den nakne mannen kom løpende. 

“Du!” sa Sipa, “du skal passe på den kvinnen som Tordenguden kaller Rose. Ikke 
gjør henne noe før jeg er tilbake. Kommer Tordenguden tilbake alene så drep henne, 
og drep også Tordenguden!” 

Mannen så forskrekket på sin leder, men nikket på hodet. 
“Følg meg!” sa Sipa og heiste seg ned i det mørke hullet.  
Token gjorde det samme og la seg på knærne på tunnelens gulv. Taket var så lavt at 

de måtte krabbe på alle fire. Etter at de hadde krabbet et stykke merket Token at det 
var vått på tunnelgulvet, de var under kanalen! 
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Han hørte at Sipa plasket ivei foran seg og saknet ikke farten. De krabbet og krabbet, 
og Token følte at det verket i rygg, hender og knær. Endelig ble det tørrere på gulvet, 
og han merket at tunnelen steg litt oppover. Plutselig dunket han rett inn i Sipa. 

“Andre enden av tunnelen,” hvisket karen i mørket foran han, “vær stille når jeg 
løfter opp hellen. Det kan være kjemper utenfor!” 

Forsiktig løftet Sipa opp steinhellen som skjulte tunnelåpningen og dagslyset flommet 
inn. 

“Ingen kjemper,” sa Sipa, “la oss finne fram til fergen!” 
Sipa heiste seg opp av tunnelen og Token fulgte etter. De løp inn mellom palmene og 

fulgte stien som ledet innover på holmen. Det tok ikke lang tid før de fikk øye på 
fergen som fortsatt svevet over gresset. 

Token bøyde seg inn i åpningen og ville heise seg opp, da han merket en hånd på 
skulderen. 

“Vi går inn sammen, Tordengud!” 
Token bet tennene ergerlig sammen og nikket. 
Side om side heiste de seg ombord i fergen. 
“Husk at mine menn vil drepe kvinnen Rose hvis jeg ikke kommer tilbake sammen 

med deg,” sa Sipa og gliste, “så finn denne maskinen og la oss komme oss tilbake!” 
Token fant romstatiskmaskinen hengt opp ved kontrollbordet. Han hektet 
den ned og gjorde tegn til Sipa at de skulle gå ut. På samme måte som som de hadde 

kommet inn forlot de fergen. Utenfor rakte Sipa hånden ut etter maskinen, men Token 
overså den og satte kursen mot tunnelåpningen. 

Vel framme på den andre tiden ventet en gjeng mannfolk utenfor åpningen 
Før Sipa fikk sagt et ord reiste Token seg opp og pekte på romstatiskmaskinen. 
“Sipa og jeg har hentet maskinen som kan stoppe kjempene,” sa han med 
høy og fast stemme, “og nå har Sipa, gudenes overmann, befalt meg å bruke den!” 
Tilskuerne jublet og så beundrende på sin leder. Sipa kom seg raskt av forbauselsen 

over Tokens ord og slo seg på brystet. 
“Jeg, Sipa er den mektigste. Det er som Tordenguden sier, jeg har befalt han å 

stoppe kjempene. Tordenguden må adlyde mine ord!”  
Plutselig hørte de et enormt brak og alle snudde seg i retning av lyden, 
Til sin forskrekkelse så de at endel av muren var revet ned like ved inngangspartiet. 

To enorme hender og et grotesk ansikt dukket opp der hvor muren var blitt endel 
lavere. 

“Det er kjempen! Kjempen kommer!” 
 
Kjempen utstøtte et brøl da han oppdaget folkene som klumpet seg sammen på den 
åpne plassen. De overdimensjonerte hendene la seg på restene av muren og kjempen 
hevet seg opp så overkroppen hvilte på toppen. 

“Flytt deg Sipa,” sa Token og dyttet til den unge lederen, “flytt deg så jeg kan bruke 
maskinen!” 

Sipa startet å bevege seg til siden, men så hørte de plutselig et skrik av redsel bak 
seg. Token og Sipa kastet seg rundt og fikk se at det vrimlet av mørke dverger inne i 
fortet. De svinset halvblinde rundt mens de flekket tenner. Token så over på Sipa. 

“De må på ett eller annet vis ha kommet inn i en av de andre tunnelene som er 
knyttet til denne, og vi må ha vekket dem fra søvnen da vi krabbet gjennom tunnelen!” 

Sipa nikket tilbake, og nå så de at det kom en jevn strøm av dverger opp av jorden.  
“Jeg kan ikke bruke romstatishaskinen på de negroide!” ropte Token, “de er for 

mange, maskinen trenger tid til å lade seg opp mellom hver gang jeg bruker den!” 
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“Hva mener du med å lade opp?” sa Sipa og så forvirret fra kjempen til de negroide 
dvergene. 

“Glem det,” hylte Token over redselsropene og kjempens brøling, “du og dine menn 
får prøve å stenge igjen tunnelen, så skal jeg prøve å nøytralisere kjempen!” 

Sipa gryntet til svar, løp bort til en palmehytte og kom ut igjen med armene fulle av 
nylagte trespyd. Raskt samlet han endel av mennene sine rundt seg, delte ut spydene og 
pekte mot dvergene som stadig strømmet opp av jorden. 

Token ventet ikke for å se hva som skjedde. Han kastet raskt et blikk mot muren og 
så at kjempen nå satt på toppen og stirret på det merkelige skuespillet innenfor. 

Jeg må finne Rose, tenkte han og løp mot palmehytten Sipa hadde hentet spydene, 
hun må være her et sted. 

Utenfor hytten sto en kraftig kar, og han skulte mot Token som kom løpende. 
“Er den kvinnen som kalles Rose her?” spurte Token, “Sipa har gitt meg beskjed at 

jeg skal passe på henne mens du hjelper han å stoppe dvergene. Du må skynde deg!” 
Karen brummet mistenksomt, og så fra den kappekledde karen som sto foran han til 

Sipa son brøytet seg gjennom små, mørkhudede skikkelser mens han langet ut slag til 
begge sider.  

Token kjente igjen karen, det var en av dem som hadde vært med på skilpaddejakten 
den første gang de brukte kanoen. 

“Du er Ika, Sipa ba spesielt at jeg skulle hente deg fordi du er så sterk”' 
Et smil bredde seg ut på karens ansikt, han nikket og forsvant i retning av 

tunnelåpningen. 
Sipa ville aldri ha gått på en slik bløff, tenkte Token og bøyde seg raskt inn i hytta, 

men det var godt jeg husket navnet på karen! 
Inne i hytta satt Rose. Hun satt på noen palmematter midt på gulvet og spisset 

trespyd med skarpe steiner. Da Token reiste seg opp inn i hytta snudde hun på hodet 
og kom med et forbauset utrop, 

“Tor, å Tor!” hun var raskt oppe på beina og øynene våknet til liv, “du er ikke død, 
Tor!” 

“Skulle jeg vært det?” spurte Token og trykket kvinnen inn til seg, 
“Sipa sa at han hadde drept deg,” sa Rose og gråt av glede, “han sa at de hadde spist 

hjertet ditt og kastet kroppen din ut til haiene.” Token skjøv Rose litt fra seg og så 
henne inn i øynene. 

“Er du uskadd Rose, vil du prøve å unnslippe herfra sammen med meg?” 
Rose nikket energisk på hodet. 
“Kom igjen!” sa Token og tok Roses hånd, “vi har sjansen til å slippe unna i denne 

forvirringen!” 
Isteden for å gå ut døråpningen gikk Token til hyttas bakerste vegg. Han løftet tilside 

de flettede palmebladene som fungerte som vegg og tittet ut. 
“Hold deg tett inntil meg, vi er nødt til å passere kjempen.” 

 
Token presset seg ut av åpningen han hadde laget, og halte Rose etter seg. Kjempen 
hadde nå klatret ned av muren og i hendene hadde han en hylende kvinne. Da kjempen 
oppdaget Token og Rose som kom løpende slengte han kvinnen inn i muren og satte i 
et brøl. Han snudde seg halvt rundt og plukket opp en av basaltstokkene som han 
hadde revet ned da han hadde klatret over. Kjempen løftet den flere tonn tunge steinen 
over hodet og slynget den mot paret. Den virvlet like over hodet på Token og Rose og 
smalt i bakken med et brak. 
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“Fort, Rose! Vi må komne oss ut av inngangen til fortet før kjempen rekker å kaste 
en stein til!” . 

Den enorme skikkelsen som ruvet over dem syntes nå å være fullt. konsentrert på de 
to menneskene som prøvde å passere han. 

“Han er for nære” ropte Token inn i Roses øre, “jeg må stoppe han med 
romstatiskmaskinen, “fortsett å løpe mot inngangen!” 

Uten å se om Rose løp videre stoppet Token opp og rettet det firkantede apparatet 
mot kjempens bein. Straks ble beina innhyllet i en gul sky, og giganten kom med et 
utrop av smerte. Kjempen startet å falle, og Token så til sin forskrekkelse at den falt 
rett mot han! Uten å tenke kastet Token seg ned ved siden av en liten haug med 
basaltblokker som hadde falt med fra muren, og rullet seg så tett inntil steinene han 
kunne. 

Noe traff bakken med et brak og veltet over han. Kjempens arm! Den enorme armen 
hadde landet en halv meter unna Token og glidd sakte nedover steinblokkene til den lå 
tvers over Tokens bein. 

Token prøvde å hale seg fri, men armen var for tung. 
“Gi meg hånden din, så skal jeg prøve å dra deg løs!” 
Token tittet opp og så rett inn i Roses bekymrede øyne. 
“Rose!” utbrøt han, “sa jeg ikke at du skulle løpe til inngangen?” 
“Du kan ikke be meg løpe ifra deg,” sa Rose bestemt, “gi meg hånden din!” 
Token rakte fram hånden og Rose dra alt hun var kar om mens han selv prøvde å 

vrikke beina fri. Sakte, men sikkert kom han løs, og etter å ha kjent etter om noe var 
brukket reiste Token seg sakte opp. 

“Alt iorden, Rose, la oss komme oss vekk før Sipa oppdager at vi er i ferd med å 
slippe unna!” 

Uten å ofre den falne kjempen et blikk løp Token og Rose mot den smale inngangen i 
murene. 

Token stoppet brått opp og dyttet Rose inn til muren. 
“Flere kjemper! Jeg holdt på å glemme at Sipa fortalte meg det var flere kjemper på 

vei.” 
Forsiktig tittet han rundt hjørnet av inngangen og speidet ut. Midt ute i den grunne 

kanalen satt to kjemper. Som to små unger satt de og sprutet vann på hverandre, de 
hadde glemt hele festningen og var ivrig opptatt med å leke. 

“Hvordan skal vi komme over til holmen uten at de ser oss?,” hvisket Rose,  “ikke 
kan vi vasse, og ikke kan vi padle kano.” 

Token så fra kjempene til en halvferdig kano som lå ved siden av inngangen. 
“Jovisst skal vi bruke kano,” hvisket han tilbake, “smyg deg etter meg.” 
Token la seg ned på alle fire og ålte seg sakte mot kanoen som lå på siden like ved 

vannet. Skroget var uthult, men utriggeren var ikke festet. Token smøg seg i skjul av 
kanoen og snart lå Rose ved siden av han. 

“Vi velter kanoen over oss og kryper ut i vannet, med litt flaks så tror kjempene det 
bare er en tømmerstokk som driver av gårde med tidevannet.” 

Forsiktig klarte de å velte kanoen over seg og stemte ryggene mot bunnen. Den 
uthulte trestokken var tung, men med felles anstrengelse klarte de å skyve den sakte ut 
i vannet. Det var nesten høyvann og de kunne stå på knærne i sanden og samtidig ha 
hodet over vannet inne i kanoen. 

“Vannet strømmer fortsatt inn i kanalene,” hvisket Token mot Roses øre, “passer vi 
på å ha strømmen mot vår vestre side så skulle vi komme rett over til den andre side.” 

Sakte satte de seg i bevegelse utover kanalen. 
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Token tittet på hodet han såvidt kunne skimte i mørket foran seg og takk pusten 
dypt. 

Skjer dette virkelig meg? tenkte han, eller er dette bare en merkelig drøm? Er det 
meg, en vanlig vitenskapsmann fra Gud som krabber avgårde i vannet under en kano 
sammen med en kvinne på en fremmed planet? Dette er helt ufattelig! 

Token ristet svakt på hodet.  
Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre om vi klarer å komme forbi kjempene og 

unnslipper Sipa? Jordhåp er reist, og selv om jeg klarer å kalle opp Gud ifra bunkersen 
på den lille holmen er det vel ingenting de kan gjøre. Jordhåp kan jo ikke snu, og alle 
våre andre romskip er helt sikkert kalt tilbake til Gud. Og hva med Rose? Han kunne 
ikke gå ifra henne. Kunne de leve sammen her på Jorden? Hvor lang tid ville det ta før 
den hurtige aldringsprosessen ville kreve sitt? Toppen 6-7 år, etter det ville prosessen 
gå så raskt at han ville dø av alderdom innen ett jordår. Hvordan ville det gå med Rose 
da, hun ville jo fortsatt være en ung kvinne? 
 
Token sukket og skjøv de dystre tankene fra seg. I første rekke gjaldt det å komme 
uskadd forbi kjempene, det var bedre å ta en ting av gangen. 

De var nå så nære kjempene at de kunne føle bølger slå mot kanoen når de plasket 
hendene i vannet. Sakte, sakte skjøv de kanoen videre. Kjempenes hyl og latter var 
snart helt på siden av dem, og av og til merket Token og Rose at vannsprut regnet ned 
over kanoens bunn. Det virket som en hel evighet før de hadde passert de lekende 
gigantene, men snart kunne Token pustet lettet ut. 

“Det gikk, Rose,” hvisket han sakte, “jeg tror vi kan krabbe litt raskere nå.” 
Plutselig dunket kanoens baug mot noe, og Token forsto de hadde nådd den andre 

siden av kanalen. Forsiktig krabbet de opp på basaltblokken som de hadde støtt på, og 
brøytet kanoen sakte inn i krattet ved bredden. Et stykke inne i buskene veltet Token 
og Rose kanoen av ryggene og strakk sine verkende lemmer. 

“Jeg håper jeg slipper å krabbe mer idag,” smilte Token, “jeg har ikke mere hud igjen 
på knærne.” 

Rose hadde snudd seg, og tittet forsiktig ut mellom noen greiner. 
“Sipa står på toppen av muren og speider denne veien, “sa hun og trakk 
pusten dypt, “jeg tror han har oppdaget oss!” 
“Vel, selv om Sipa ikke er redd for noen ting så tror jeg ikke han prøver å vasse over 

kanalen så lenge kjempene sitter der,” sa Token beroligende, “men la oss iallfall 
komme oss så raskt vi kan til fergen, der vil vi være trygge.” 

Raskt brøytet de seg gjennom resten av krattet og ut på stien mellom palmene. 
“Jeg klarer ikke å løpe, Tor,” sa Rose, “såret på leggen min gjør så vondt.” 
Token stoppet og bøyde seg ned ved siden av Rose. Nedover kvinnens legg 

strømmet det blod. 
“Såret har gått opp igjen i vannet,” sa han og rev en remse av kappen sin, “la meg 

surre dette rundt.” 
Etter beste evne la Token en bandasje over såret, og støttet Rose mens hun hinket 

avgårde. 
“Se! Der borte han du alt skimte fergen!” sa Token og pekte, “det er ikke langt 

igjen.” 
Token tittet spent framover etter hvert som de kom nærmere den skinnende 

farkosten. Ingen vakter var i sikte, og det så ut som fergen var urørt, den svevet 
fortsatt en halv meter over gresset. 

Token bøyde seg inn under fergen og tittet inn. 
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“Alt er som det skal være,” sa han, “gi meg hånden din så skal jeg hjelpe deg inn.” 
Rose bøyde seg inn under den skinnende skiven og Token løftet henne ombord. 
“Der!” sa han, “sett deg i den stolen så skal jeg titte på såret ditt igjen.” 
Rose så seg rundt i den merkelige farkosten og satte seg ned i den stolen Token 

hadde pekt på. Hun tittet ut av vinduet foran seg, og kom med et høyt utrop. 
“Sipa! Sipa kommer!” 
Token virvlet rundt og så ut av vinduet. På stien ikke mer enn tjue meter unna kom 

Sipa løpende. Den kraftige innfødte var dekket av gjørme fra topp til tå, og på flere 
steder av kroppen strømmet blodet nedover. 

“Sipa må ha krabbet igjennom tunnelen!” ropte Token, “se på alle de bittene han har 
etter dvergene!” 

Token kastet seg ned i stolen ved siden av Rose og la hendene på kontrollpanelet. 
Sirkelen på gulvet lukket seg. 

“Nå kan han ikke komme inn.” 
Ut av vinduet så Rose at Sipa bøyde seg inn under fergen, og så hørte de han hamre 

mot døren. Etter en stund stilnet lydene og de kunne se at Sipa dukket opp på siden av 
fergen og stirret hatefullt opp mot vinduet, 

“Ikke vær redd, Rose,” sa Token, “vi er sikre nå, han klarer ikke å komme inn døren 
nå som den er lukket.” 

Token strøk Rose beroligende over håret. 
“Vi bare venter til han er forsvunnet, så...” 
Tokens ord ble avbrutt av et øredøvende brak. 
“Sipa kaster stein!” utbrøt Rose fortvilet. 
“Det er best vi kommer oss avgårde!” sa Token mellom sammenbitte tenner, “uten 

personbeskytteren kan steinene gjøre skade på fergen” 
Token bøyde seg på ny over kontrollpanelet og de følte at fergen startet å vibrere. 

Det lød et nytt brak og fergen ristet igjen. 
Endelig startet farkosten å bevege seg og sakte hevet de seg oppover fra bakken. 

Token kastet et blikk ut av vinduet, de var på høyde med palmekronene. 
Han lente seg forover og tittet ned. Der nede på den lille sletten kunne han se Sipa 

knytte nevene opp mot dem. 
Fergen økte farten og snart var Sipa bare en liten prikk i det grønne. 
“Nå kan han ikke nå oss Rose,” sa Token, “men hvor skal vi fly? Jordhåp har reist sin 

vei og nede på Himlens Korallrev vil vi aldri kunne være trygge. Eller vil du at jeg skal 
sette deg ned på en av de andre kunstige øyene?”  

Den unge kvinnen rettet seg opp i stolen, tok blomsten ut av håret og satte den bak 
Tokens øre. 

“Du er en gud, Tor, og jeg er et menneske av Sipas stamme. Vi er kanskje 
forskjellige, men vi er også like. Du og jeg er som et tre. Du er stammen og jeg er 
greinen. Hogger noen ned treet så dør også greinen.” 

“Rose.., Rose.,” sa Token andektig, “jeg visste at jeg hadde rett, mine følelser var 
ikke feil som Gud påsto. Rose, du er ikke bare en grein på treet. Du er mye mer enn 
det. Du er også nøtten som skaper nytt liv. Du er langt viktigere enn meg, Rose, du er 
viktigere enn alle guder!” 

“Jeg forstår ikke Token,” Rose så inn i den andres øyner, “men du kan ikke gå ifra 
meg.” 

Lenge satt de to og så hverandre inn i øynene, men tilslutt snudde Token seg mot 
kontrollene. 
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“Fra Jordhåp har jeg lært at det finnes en annen øy ikke så langt unna,” sa han, “der 
finnes det hverken kjemper eller andre mennesker. La oss dra dit for å finne ut hva vi 
skal gjøre siden.” 
 
Den skinnende romfergen fløy ut over havet, og det tok ikke mange minuttene før de 
så en annen grønn flekk under seg. Token la hendene på kontrollpanelet og fergen 
startet å synke nedover gjennom luften.  

Den jevne summingen ble plutselig avbrutt av noen dunkende lyder, og 
fergen la seg brått over på siden. 
“Det er noe galt med fergen!” ropte Token til Rose som holdt seg krampaktig fast, 

“steinene som Sipa kastet må likevel ha gjort skade!” 
Etter å ha skjenet nedover et stykke stanset dunkelydene og fergen rettet seg opp. 
“Alt fungerer bra igjen nå,” sa Token, “men jeg vet ikke hvor lenge det vil vare. Vi 

får komme oss ned raskest mulig så jeg får se om det er mulig å finne ut hva som var 
feil.” 

Sakte dalte fergen ned mot øya. Den lignet på Himmelens Korallrev, med grønne 
fjellsider og en turkis lagune rundt kysten. Token styrte fergen mot en åpen slette på en 
odde som stakk ut i lagunen på østsiden av øya. 

“Gå ut så lenge du, Rose,” sa Token da fergen hadde slått seg til ro like over bakken, 
“før jeg tør å slå av fremdriftsmaskinen vil jeg ta en raskt titt på feilsøkingslampene.” 

Døren åpnet seg og Rose klatret ned på bakken. Hun satte seg på en stein like ved 
fergen og speidet ut over havet den veien de var kommet. 

“Det er mulig at en brist på noen kabler,” ropte Token ut av døren, “jeg får se om…” 
Resten av ordene ble borte. Hviningen tiltok i styrke, og sakte hevet fergen seg opp i 

luften. 
Token kastet et raskt blikk ut av vinduet og så at Rose hadde reist seg forskrekket 

opp. 
“Jeg mister kontrollen!” ropte han så høyt han kunne for å bli hørt over larmen, “jeg 

klarer ikke å stoppe fergen!” 
Token presset hendene mot kontrollpanelet, men fergen bare økte farten. På et blunk 

var den over palmetoppene og skjente ut over havet. Hvinet fra framdriftsmaskineriet 
bare steg og steg og den skinnende farkosten økte farten til langt over det normale. 
Token merket at han ble presset inn i stolryggen og følte at luften ble presset ut av 
lungene. De gule ringene ved kontrollpanelet lyste kraftig opp og sluknet, og Token så 
at det strømmet røyk opp utenfor vinduet. 

Det siste han følte var at det ble forferdelig varmt å holde hendene på 
kontrollpanelet, og så ble alt svart for øynene. 
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8. 

 
 
Token åpnet øynene og så rett inn i et par brune øyne. 

“Rose?” mumlet han halvt bevistløs, “Rose, er det deg?” 
Ingen svarte, men øynene forsvant. Sakte satte han seg opp og så seg rundt . 
Hvor var han? Foran seg så han en kvinne, men det var ikke Rose. Kvinnen hadde et 

mere ovalt ansikt og nesen var lengre. Dessuten var hun ikke naken, men var kledd i en 
drakt av farverikt materiale. 

Hven var denne kvinne? Hvor var han? Kunne han være ombord i et romskip? 
Token tittet rundt seg og så at han lå på en slags seng som sto midt i et stort rom. 
Nei, dette var for stort rom til å være i et romskip, og kvinnen var heller ikke fra 

Gud. Token så at kvinnen hadde trukket seg tilbake til enden av sengen og så på han 
med oppmerksomme øyne. 

“Hvor er jeg?” , spurte Token, “og hvem er du?” 
Kvinnen svarte ikke. Token flyttet blikket fra den fremmede kvinnen og lot blikket gli 

over rommet. Gulvet og veggene var laget av digre steinblokker. Langs veggene brant 
det fakler, og det steg røyk opp fra noen fat som var plassert rundt sengen. Rommet 
hadde ingen vinduer. Midt på den ene veggen kunne han skimte en døråpning, men 
enten så var døren stengt eller så var det mørkt utenfor.  

Token konsentrerte seg om kvinnen igjen. Hun hadde gylden hud som kvinnene på 
øya Himlens Korallrev, og hun var nok i samme alder. Drakten var i et slags vevet 
materiale og hang løst rundt kvinnens kropp. Den var i sterke røde og gule farver med 
et svart mønster. Kvinnens lange hår flommet nedover skuldrene, men rundt hodet var 
det surret et langt fargerikt bånd. I kvinnens ører hang der store ringer av et gult 
metall, og rundt håndleddene og anklene hadde hun tynne ringer av det samme 
metallet. 

“Hvem er du,” spurte Token igjen, “hvor er jeg?” 
Kvinne svarte ikke, men snudde seg og gikk over gulvet. Ved den ene veggen løftet 

hun tilside et forheng og forsvant. 
Token prøvde å svinge beina ut på gulvet,, men da han rørte på seg jog en smerte 

igjennom hodet hans. Token la seg tilbake på sengen og lukket øynene. Sakte førte han 
hånden opp til hodet. Noen hadde tydeligvis surret en bandasje rundt hodet hans, han 
måtte være skadet på et vis. 

Sakte gikk det opp for han at det siste han husket var at han var på full fart utover 
havet i en tilbringerferge som ikke lot seg kontrollere. Hvordan hadde han klart å 
lande? Han må ha krasjet ett eller annet sted, og folkene som bodde i denne bygningen 
hadde tydeligvis funnet han og stelt sårene han hadde pådratt seg.  

Token hørte lyder og åpnet øynene igjen. 
Kvinnen kom tilbake over gulvet, men nå var hun ikke alene. Ved siden av henne 

gikk en kar med et fantastisk hodeplagg. Det var en slags høy hatt i det samme gule 
metallet han hadde sett på kvinnen, men rundt på hatten var det stukket inn lange fjær. 
Hodepryden måtte da være over en halv meter høy. 

Mannen stoppet ved siden av sengen, og Token kunne se at han også var i tjueårs-
alderen. Mannen betraktet Token med øyner som virket levende og intelligente. 
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“Hvor er jeg?,” spurte Token for tredje gang og gjentok spørsmålet på sitt eget 
språk. 

De to som sto ved sengen rykket til, men sa fortsatt ingen ting.  
Mannen gjorde et tegn til kvinnen og hun holdt fram et krus. Token tok imot kruset 

og så på karen med den høye hodepynten. Han gjorde en bevegelse med hendene som 
om han drakk og nikket til Token. 

Token løftet kruset til leppene og smakte forsiktig. Væsken var kjølig og smakte litt 
syrlig. Mannen gjorde tegn til at han skulle drikke mer. Token tømte begjærlig kruset 
og rakte det tilbake til kvinnen. Mannen klappet to ganger høyt i hendene og ut bak 
forhenget kom det flere skikkelser. En rekke unge menn og kvinner krysset gulvet, alle 
bærende på fat og krukker. Da de kom fram til sengen knelte de ned og plasserte sine 
byrder foran den unge kvinnen. Hun løftet opp et av fatene og rakte det til Token. På 
fatet lå det en klase bananer. Kvinnen smilte til Token og nikket oppmuntrende på 
hodet. 
 
Token kjente at han faktisk var sulten og forkynte seg med en banan. Kvinnen pekte på 
de andre fatene, og Token så at alle var fulle av mat, Fisk, røtter, grønsaker og frukt. 
Mannen klappet i hendene igjen, og rekken av unge menn og kvinner reiste seg opp og 
forsvant stille ut av rommet. 

På tegn fra mannen gikk kvinnen bort til et hjørne av rommet og kom tilbake med 
noen gjenstander som hun plasserte foran sengen. Mannen bøyde seg ned og holdt opp 
en av gjenstandene foran Token øyne.  

Token stoppet å tygge og så oppmerksomt på det han hadde i hånden. Det var en 
rund skive av stein. omhyggelig polert. Mannen pekte på Token, på gjenstanden og 
opp mot himlen. Token nikket. Det var ingen tvil om at det han holdt i hånden skulle 
forestille en tilbringerferge! 

Mannen plasserte steingjenstanden og løftet opp en ny. Han pekte mot himlen og så 
med spørrende øyne på Token. 

Token hadde heller ikke denne gangen noen problemer med å forstå hva gjenstanden 
skulle forestille. Dette var helt tydelig en kopi av et romskip. 

Token så på mannen med undring. Hvordan i allverden hadde denne mannen 
kjennskap til romskip, hadde Jordhåp landet her? 

Token rakte fram hånden og mannen ga steinfiguren til Token. 
Nei, dette kunne umulig forestille Jordhåp, men et romskip var det utvilsomt. Token 

så spørrende på mannen og denne åpnet munnen. 
“Gudhåp,” sa han og gjentok, “Gudhåp”. 
Token sperret øynene opp i forbauselse. Gudhåp. Det var jo navnet på Jekovas skip! 

Selvsagt, denne mannen måtte være et resultat av et av Jekovas andre forsøk på 
Jorden. Han hadde havnet på et av de andre stedene hvor Gudhåp hadde landet! 

“Gudhåp var Jekovas skip,” sa Token, “det er en kopi av Jekovas skip.” 
Mannen så fra Token til søsteren som nikket på hodet, og så tilbake til han som lå på 

sengen igjen. 
“Gudhåp skip fra Gud,” sa han og smilte mot Token, “du komme med Gudhåp? 
“Så du snakker mitt språk,” sa Token overrasket, “kan dere forstå hva jeg sier?” 
“Du komme fra Gud,” smilte mannen, “ditt navn Tiki! “ 
“Jeg kommer fra Gud, men hvorfor tror du at mitt navn er Tiki?” 
“Lusipe fortelle meg du komme. Du sønn av Lusipe.” 
Token tenkte seg raskt om. Det var noe kjent ned de navnene!  
“Så Lusipe kom med Gudhåp, og Tiki er altså hans sønn.” 
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Mannen nikket og smilte. 
Det kunne stemme! Såvidt han husket så hadde det vært en ombord på Jekovas skip 

som het Lutipen, og Token hadde selv truffet sønnen hans, Tiken, på Gud før de dro. 
Men hvordan kan det ha seg at denne karen kjente disse navnene, han var jo ikke født 
engang dengang Gudhåp forlot Jorden?  

Token så spørrende over på mannen. 
“Lusipe fortelle meg mange ganger om sønn. Han si sønn tilbake komme… nei, han 

si at sønnen ville komme tilbake til Jorden. Beklager mitt språk, mange år jeg ikke 
snakke ditt språk.” 

Token rynket på øyenbrynene og prøvde å huske hva han hadde lært om Jekovas 
ekspedisjon. Jo...det var visst noe med at noen av mannskapet ble borte på Jorden. Jo, 
det stemte nok at denne Lutipen var en av dem! 

“Det er godt du har kommet, Tiki,” sa den unge karen ved siden av sengen og 
bøyde hodet “vi har ventet lenge!” 
“Hva heter du, og hva heter den kvinnen som står ved siden av deg, og hvordan er 

jeg havnet her?” 
“Jeg er Yupanqi, og dette er min søster Llacta. Etter at Lusip døde har vi styrt dette 

riket. Du ikke huske hvordan du komme?” 
Token ristet på hodet og følte på bandasjen. 
“Jeg holdt utkikk mot himlen, slik jeg gjør hver eneste dag når jeg har tid. Plutselig 

en ting komme over himlen, skinnende ting. Jeg husket hva Lusipe hadde fortalt meg, 
og jeg visste det var en tilbringerferge, jeg visste at det hadde skjedd som Lusipe hadde 
sagt. Tiki var kommet!” 

Yupanqi rensket strupen og så på søsteren.  
“Jeg rope på Llacta og sammen så vi fergen suse over fjellene imot oss. Fergen landet 

i sjøen med et digert plask. Bærerne fraktet oss raskt ned til sjøen og vi så fergen flyte 
ute i vannet. Vi gikk ombord i en stor sivbåt og padlet ut. Når vi like ved jeg så at 
fergen la seg over på siden. Jeg tok en stokk og slo mot siden og et rundt hull kom 
tilsyne. Jeg så deg ligge bevistløs inne i fergen, og så at vann strømmet inn. Før fergen 
sank klarte jeg å få tak i ditt bein og hale deg ut. Vi brakte deg tilbake hit. Du meget 
syk. Min søster Llacta pleie deg og doktoren opererte. Hvordan føler du deg nå?” 

“Jeg føler meg sliten,” sa Token, “og hodet verker.” 
“Da skal vi la deg få hvile,” sa Yupanqi, “jeg forlater deg nå, men Lacta vil være hos 

deg. Imorgen vil du føle deg mye bedre.” 
Token la hodet tilbake og lukket øynene. Så fergen hadde sunket ute i en sjø? 

Hvordan skulle han nå komme tilbake til Rose? Kanskje den hadde sunket på så grunt 
vann at de kunne få den på land og reparere den? 

Token merket en kjølig luftstrøm og gløttet på øynene. Kvinnen som het Llacta 
hadde hentet en stor vifte som hun beveget sakte fram og tilbake over sengen. Token 
lukket øyene igjen og på et blunk sov han. 
 
Da Token åpnet øynene igjen så han at dagslys strømmet inn i rommet fra et firkantet 
hull i toppen av det pyranideformete taket. Ved siden av sengen sto det en ung gutt. 
Da gutten oppdaget at Token var våken løp han over gulvet og forsvant bak forhenget. 
Etter en liten stund kom den unge kvinnen over gulvet og stilte seg ved siden av 
sengen. 

“God morgen,” sa hun og klappet to ganger i hendene, “nå må du få mat.” 
“Så du også snakker mitt språk,” sa Token og så på den lange rekken av unge menn 

og kvinner som toget over gulvet, “snakker alle her gudisk?” 
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“Nei, Tiki, svært få. Vi prøver å lære vårt folk å snakke gudenes språk, men det er 
svært vanskelig. Jeg er den som snakker best.” 

“Var det Lutipen, eh, Lusipe, som lærte deg opp?” 
“Ja, jeg og min bror Yupanqi bodde her hos Lusipe helt til han døde. Dette var 

Lusipes hus. Spis nå, Tiki, mat vil gjøre deg godt.” 
“Hvor lenge har jeg vært har?” spurte Token og forsynte seg fra fatene. 
“Du lå bevistløs i åtte dager, Tiki, du var veldig syk.” 
“Hva har dere gjort med hodet mitt, når kan jeg ta av bandasjen?”' 
Llacta så alvorlig på Token. 
“Du hadde slått hodet da fergen traff vannet, det var mye blod inne i hodet som 

presset på hjernen. Jeg var nødt til å bore hull for å slippe blodet ut.” 
“Du?” spurte Token overrasket, “jeg syntes din bror nevnte en doktor?”  
“En kvinne skal ikke være doktor, han var redd du skulle bli sint om han fortalte at 

det var jeg som opererte deg. Jeg kjenner gudenes måte å være på bedre enn Yupanqi, 
det var også Lusipe som lærte meg å fjerne hjerneblødning.” 

Token følte på bandasjen som var surret rundt hodet. 
“Ikke vær redd, Tiki, du er så godt som frisk nå. Jeg boret hullet veldig forsiktig, 

tettet det med bein og sydde det sammen. Når håret gror ut vil ingen engang se arret.” 
“Tettet hullet med bein? Hva slags dyr brukte du?” 
“Vi drepte åtte slaver,” sa Llacta lett, “vi prøvde å finne en som hadde omtrent 

samme form på hodeskallen som deg.” 
 
Token så forferdet på kvinnen som hadde reddet han fra en sikker død. Så de var altså 
ikke noe bedre her enn på Himlens Korallrev, heller ikke her var et menneskeliv så 
viktig. Eller var det for tidlig å dømme? Nei, å ta liv av et annet menneske var ikke 
akseptabelt, selv om grunnen syntes aldri så god. Jekovas forsøk var nok like mislykket 
her som stedet Jordhåp hadde besøkt. Bygningen og klærne viste at folkene her 
kanskje hadde utviklet seg mere enn Sipas stamme, men når det gjaldt det helt 
grunnleggende så var de tydeligvis ikke så forskjellige 

Token sukket og så på kvinnen son hadde gitt tegn til at de som han nå forsto ble 
kalt slaver hentet ut maten. 

Llacta klappet i hendene. Inn i rommet kom åtte menn med to bærestoler på 
skuldrene. De satte bærestolene ned og knelte foran Token og Llacta. 

“Jeg vil vise deg hvor din far hviler, føler du deg bra nok?” 
“Llacta, jeg er ikke Lusipe sønn. Jeg kommer fra Gud som han, men mitt navn er 

Token “ 
Den unge kvinnen studerte Tokens ansikt nøye, nikket og smilte. 
“Du ligner ikke på Lusipe, det har jeg visst helt siden min bror dro deg ut av den 

synkende fergen. Likevel vil jeg kalle deg Tiki, og du må ikke si til Yupanqi at du ikke 
er Lusipes sønn. Vi har ventet lenge, og han har fortalt hele folket at Tiki har kommet. 
Du er en gud, en av de mektige, det er det viktigste. Skal vi dra, Tiki?” 

Token nikket og Llacta gjorde tegn til at mennene skulle løfte han over i bærestolen. 
Så satte hun seg opp i sin egen og gjorde tegn til at de skulle løftes opp. Det lille følget 
krysset steingulvet og ut av den firkantede åpningen som viste seg å være en dør. 
 
Token myste mot solskinnet og så seg nysgjerrig rundt. De sto på en plattform omtrent 
på toppen av en stor, pyramideformet bygning laget av stein. Han var midt i en 
veritabel by! Runt om på alle kanter lå det maken bygninger og mellom dem gikk det 
brede veier. Nede på veiene vrimlet det av mennesker. Token flyttet blikket og så at 
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byen lå ved en stor sjø som strakte seg ut over horisonten. Bak bygningene reiste høye 
fjell seg mot himlen. 

“Dette er vår by Tihunaco,” sa den unge kvinnen, “Lusipe hjalp oss å bygge den. 
Lusipe hadde maskin som gjorde det lett å frakte de store steinene. Etter at Lusipe 
døde har vi ikke klart å bygge flere store pyramider, men nå som du er kommet er det 
ikke nødvendig.”  

Følget satte seg i bevegelse nedover trappene som førte ned til en plass på forsiden 
av pyramiden. Det strømmet mennesker til fra alle kanter, og da de var et stykke unna 
bærestolene la de seg ned på knærne og trykket hodet mot bakken. Llacta pekte mot 
fjellene og de unge mennene bar stolene bortover den hellelagt veien i den retningen.  

Like utenfor byen var det en stor klippe, og det førte en bred trapp opp til en åpning 
midt oppe på klippeveggen. Sakte ble de båret opp trappene og inn åpningen. Llacta 
lot seg bli satt ned, og to av hennes bærere tente fakler som sto langs veggene. Midt på 
gulvet sto det en diger steinkiste. Llacta gikk med bøyet hode bort til kisten og vinket 
på Token. De kraftige karen bar stolen bort til kistens kant og satte den ned. 

“Her hviler Lusipe, vår gud.” 
Token bøyde seg fram og så ned i kisten. Der nede lå det en skikkelse dekket av 

tepper og fjær. Llacta kom opp på siden av han og brettet teppene forsiktig tilside. 
Det var en lyshudet mann, en meget gammel mann. Øynene var lukket og de 

skrukkete hendene var foldet over brystet. 
Jo, dette var Lusipe, Lutipen, vitenskapsmannen som på ett eller annet vis var blitt 

etterlatt her på Jorden. Men Lutipen kunne da ikke være mer enn tjuesyv år eldre enn 
han selv, og skikkelsen i kisten så ut til å være en meget, meget gammel mann? Så med 
ett husket han. Jaså, det er slik jeg vil se ut om noen år, tenkte han bittert, det er slik 
jeg vil dø om jeg ikke kommer meg tilbake til Gud innen syv år! 

“Lusipe var vår herre, og han var også vår far,” sa kvinnen ved siden av han dempet, 
“nå er du kommet, du er vår nye herre og far.” 

Token så ned på den innskrumpete mannen i kisten, og lurte på hvordan han hadde 
blitt etterlatt her på Jorden. Hadde han gått seg vill i fjellene og ikke funnet tilbake? 
Hadde de innfødte tatt han til fange som Sipa hadde gjort med han selv? Eller var han 
bli endel av det vitenskapelige eksperiment? Nei, det siste var lite sannsynlig, selv en 
pioner som Jekova ville ikke kunne etterlate noen til den sikre død. 

Llacta brettet teppene over den døde vitenskapsmannens ansikt og gjorde tegn til at 
de skulle gå. Bærerne løftet opp bærestolene og snart var de ute i solskinnet igjen. 

Ved foten av trappen sto det fire karer med nok en bærestol på skuldrene. Det var 
Yupanqi. 

“God dag!” ropte den unge høvdingen ,”du har besøkt Lusipe? Følg etter meg, jeg vil 
vise deg hva vi holder på med!” 
 
Bærestolene ble fraktet rundt hjørnet av klippen, og her holdt noen menn på med noe 
rundt en stor, flat steinblokk. 

“Lusipe sa til oss før han døde at vi måtte lage en tegning av han inne i en romferge 
på lokket til kisten,” sa han og pekte på blokken, “slik at når du landet ville forstå 
hvem som lå i kisten. Det var Lusipe som også fortalte oss hvor vi skulle begrave han, 
han sa at luften var svært tørr her i hulen.” 

Token så på den figuren som mennene holdt på å hogge inn på kistens lokk. Det var 
tydelig at de hadde sett en gammeldags tilbringerferge, på tross av endel fantasifulle 
detaljer kunne han godt forstå hva bildet forestilte. 
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“Vi vil gjøre lokket ferdig,” smilte Yupanqi, “men egentlig er det jo ikke nødvendig 
nå som du allerede har kommet. La oss gå ned til sjøen og se hvor du landet i din 
ferge.” 

Opptoget passerte gjennom bye og ned mot bredden av sjøen. De passerte over en 
slags bro som gikk over en bred kanal. 

“Lusipe lærte oss mye. Han sa at vi var meget sterke, og når han hjalp oss med sine 
maskiner så kunne vi bygge mange ting.” 

Nede ved vannkanten kunne Token se en gjeng med karer som var iferd med å lage 
en brygge. De var nakne på overkroppen, og til sin forskrekkelse så han en diger 
kjempe som lot en pisk suse gang på gang nedover de nakne ryggene. 

“Hvorfor pisker han de mannfolkene, sa ikke Lusipe at dere ikke måtte behandle 
hverandre dårlig?” 

“Det der er slaver, vi har fanget dem på et sted langt unna.” 
“Men slaver er vel også mennesker,” sa Token, “fortalte ikke den andre gud..eh, min 

far, dere det?” 
“Din far likte det ikke,” sa Yupanqi sakte, “men når han ble gammel og ikke kunne 

hjelpe oss så mye som før trengte vi flere for å gjøre det arbeidet han sa vi skulle 
gjøre.“ 
 
Nede i vannkanten lå det en båt, tydeligvis laget av samme slags siv som vokste langs 
stranden. Den besto av bunter som var surret sammen med tau, og hadde oppsvungete 
stevner. Tokens bærestol ble forsiktig brakt ombord, mens de andre bærerne satte fra 
seg stolene til Llacta og Yupanqi, og fant fram padleårer og lange staker. De staket 
båten ut fra stranden, men snart var det så dypt at de måtte bruke årene. De padlet mot 
to store øyer, og da de var et stykke unna gjorde Yupanqi tegn til at de skulle stoppe å 
ro. 

“Her var det du landet, du kom som en glødende kule over himlen og landet i sjøen 
med et digert plask “ 

Token prøvde å se over siden av båten, men han kunne ikke se noe annet enn en 
mørk vannflate. 

“Nei, du kan ikke se noe. Her er det alt for dypt, ikke engang med et langt tau vil du 
nå til bunnen her. Fergen vil bli liggende på bunnen her for alltid. Det er ikke mer å se, 
la oss padle tilbake.” 

Mens de var på vei tilbake til stranden spurte Token seg selv hva han skulle gjøre nå. 
Fergen var tydeligvis borte for godt, ja selv om han klarte å få hevet den opp fra dypet 
var det vel lite tvilsomt han ville klare å reparere den. Kollisjonen og kontakten med 
vannet hadde nok tilført enda mere skade til den fergen allerede hadde, og han hadde 
ingen tilgang til verktøy. Å reise herfra på samme måten som han var kommet var nok 
bare å glemme. 

Token tittet på den unge kvinnen som hadde satt seg fram i baugen av sivbåten.  
Du ligner litt på Rose, tenkte han, du er like slank og har samme gyldne farge. Han 

lurte på om Rose fortsatt var i live, om hun hadde klart å finne mat på den ubebodde 
øya han hadde måttet forlate henne på. 

Jeg savner deg Rose, tenkte han, jeg må komme meg tilbake til deg, men hvordan? 
 
Da følget kom tilbake til byen ville Yupanqi vise han rundt. Overalt falt folk på kne 
foran dem, og Token hørte dem hviske Tiki. Alle som ikke var slaver var kledd i 
fargerike gevanter, og alle så sunne og friske ut. Det var tydelig at Jekovas forsøk 
hadde vært mere omfattende her, for det var mennesker over alt. 
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“Finnes det kjemper, gigantiske vesener, her,” spurte Token, “eller finnes det kanskje 
mørkhudede dverger eller andre slags mennesker?” 

“I landet i nord finnes det visstnok noen dverger, men her hos oss har vi bare 
kjemper. Vi har klart å jage dem vekk, de tør ikke lenger komme i nærheten av byen. 
Vi er for mange selv for kjempene.” 

Yupanqi gjorde tegne til at de skulle stoppe foran et hus.   
“Er du for sliten Tiki, eller har du lyst til å se hvor din far hadde de maskinene han 

brukte for å hjelpe oss? Maskinene fra Gud?” 
Token sa at det ville han gjerne, og de sterke slavene bar han opp en trapp og inn i et 

stort rom. 
Token hadde fått nytt håp ved Yupanqis ord, men da han så de få gjenstandene som 

lå borte på et bord ble han skuffet. En barbermaskin, en lommelykt, et par sko og en 
antigravitasjonsmaskin. Token prøvde barbermaskinen og lommelykten, men de virket 
ikke. Han løftet opp den firkantede antigravitasjonsmaskinen og rettet den mot en av 
de mindre gjenstandene, men ingenting skjedde. 

“Den maskinen var veldig fin,” Yupanqi så på Token, “men etter at vi hadde bygget 
disse store bygningene virket den ikke lenger. Den maskinen som Lusipe var mest 
opptatt av har vi her borte.” 

De bar Token over på den andre siden av gulvet, og han kunne se en rekke av 
steinkrukker, et virvar av tråder trukket av det gule metallet og noe som så ut til å 
være restene av en liten bærbar kommunikasjonsenhet. 

“Lusipe prøvde å rope på Gud med denne maskinen,” Yupanqi så fra virvaret av 
ledninger og over på Token, “mange, mange netter satt han her og ropte på dere der 
oppe i himlen. Hørte du han tilslutt, Tiki, er det derfor du kom?” 

“Nei, Yupanqi, jeg kom i et annet skip, vi kom til et sted langt unna. Et sted ute i 
havet, til en øy vi kalte Himlens Korallrev.” 

“Kan du kalle opp skipet nå?,” sa den unge karen ivrig, “kan du be skipet komme 
med masse maskiner og andre fantastiske ting?” 

Token tidde. 
“Kall dem opp,Tiki! Du er stor gud, du er ung. Du er vår herre og vår far på samme 

måte som Lusipe var det, du skal gjøre oss enda mektigere!” 
Token så opp på Yupanqi og ristet sakte på hodet. 
“Nei, det går nok ikke, Yupanqi. Fergen sank og uten den er det umulig for meg å 

kalle opp Gud. Det store skipet har reist tilbake, jeg er alene her på samme måten som 
Lusipe var det.” 

“Du er en gud, og en gud gir aldri opp,” sa Yupanqi bestemt, “hvis du viser oss 
hvordan så kan vi lage enda flere figurer så de andre der oppe i himlen kan se oss.” 

Token spurte hva han mente og Yupanqi fortalte hvordan Lusipe så lenge han levde 
hadde prøvd å komme i kontakt med Gud. På noen fjellsletter flere dagsmarsjer unna 
hadde han fått konstruert en rekke figurer av steiner. I ukevis hadde de plassert steiner 
i sirkler, buer og rekker utover det store fjellplatået. Ja, til og med noen landingsstriper 
for de gammeldagse tilbringerfergene hadde han ved folkets hjelp fått laget.  

Yupanqi fortalte at det hadde vært hardt arbeid der ute under den brennende solen, 
men Lusipes visshet om at de ville bli oppdaget ute fra himlen hadde fått dem til å 
holde ut. Også de mektige pyramidene inne i byen var bygd med mening, de var lett 
synlige i terrenget og fra toppen av bygningene kunne de holde øye med himlen dag og 
natt. 

“Lusipe ga aldri opp selv om han fort ble en gammel mann og døde. Du er fortsatt 
ung og vi skal hjelpe deg å kalle på de andre gudene, slik at vi får oppleve det din far 
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snakket om. At vi får se et enormt skip seile sakte over himlen på samme måte som 
våre båter seiler på sjøen.” 

“Seile på sjøen!” ropte Token opphisset, “kanskje jeg har en løsning! Jeg må bygget 
et skip så jeg kan seile over havet, jeg må seile tilbake til Himlens Korallrev!” 

“Jeg syntes du sa at gudenes romskip var forsvunnet?” 
“Ja, men på den øya finnes det en maskin langt større en den du ser Lusipe har prøvd 

å bruke her. Ved hjelp av den kan jeg kalle opp Gud!” 
“Jeg visste du ville finne en løsning,” sa Yupanqi og smilet var igjen på plass i 

ansiktet hans, “men nå må du hvile og samle krefter. Imorgen skal vi ha en stor fest til 
ære for deg, og vi skal vise deg hvordan vi har prøvd å kalle på din bolig i himlen etter 
at Lusipe døde.” 

Bærerne løftet opp Tokens stol og følget satte seg i bevegelse tilbake til den 
bygningen hvor han hadde våknet opp.  
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9. 

 
 
Token drømte om Rose. Hun lå ved siden av han på et leie av myke bregner. Solen 
tittet ned mellom palmenes mektige kroner og fuglen sang muntert. Rose smilte til han 
og strøk han over håret.  

“Vent her,” sa hun og reiste seg opp, “jeg skal bare hente en blomst jeg kan ha i 
håret.”  

Token så etter den slanke skikkelsen som gikk med lette skritt bort til en busk. Hun 
bøyde seg fram for å plukke en av blomstene, men plutselig så Token at blomsten 
startet å pulsere med et gult lys og han hørte en stemme komme fra busken.  

“Det er fantasien som har spilt Token et puss, vi må forlate Jorden i løpet av tre 
timer, det er fantasien som har spilt Token et puss, vi må forlate Jorden i løpet av tre 
timer.”  

Token prøvde å rope til Rose at hun skulle komme tilbake, men da hun snudde seg så 
han det ikke var Rose, men Sipa. Sipa hevet et spyd og smilte imot han. Token rullet 
seg rundt, kom seg opp på knærne og løp.  

“Det finnes ikke noe avvik fra den mentale legningen,” ropte skikkelsen bak han, “det 
finnes ikke noe avvik fra den mentale legningen!”  

Token løp og løp, men syntes ikke han kom av flekken. Han hørte trær knekke bak 
seg og hørte stemmen bak han gjenta de samme ordene om og om igjen. Token ville 
kaste seg bak en klippeblokk som var like ved siden, plutselig så han at det ikke var 
noen klippeblokk, men en gigant som tygde på noen bein.  

“Du skal få føle de voksnes aggressive tendenser, du skal få føle de voksnes 
aggressive tendenser,” sa kjempen.  

Token kastet seg rundt og løp oppover en bakke. På toppen vokste det, et stort tre 
med greiner som vokste helt ned til bakken. Plutselig hørte han sin egen stemme: “Du 
er nøtten som skaper nytt liv, du er nøtten som skaper nytt liv.”  

Token tittet opp mellom greinene og syntes han så Roses mørke øyne. Han klatret 
opp i treet og satte seg på en tykk grein. Greinen var myk og varm og bladene var som 
svart hår. Plutselig startet treet å riste og Token tittet ned. Der nede sto det en liten 
mørk dverg og svingte en stor øks.  

“Hogger noen ned treet så dør også greien, hogger noen ned treet, så dør også 
greien,” sa skikkelsen og tittet opp med et gammelt, rynket ansikt. 

Ved siden av dvergen dukket Sipa opp og tittet opp med øyne som syntes å pulsere i 
et sterkt lys. Treet startet å svaie fra side til side, og Token hørte en hvinende lyd som 
ble sterkere og sterkere. Token klamret seg til greinen og ropte Roses navn om og om 
igjen… 
 
“Våkn opp, Tiki! Våkn opp!” 

Token åpnet øynene og så rett inn i et bekymret ansikt. 
“Du er her, Tiki, det var bare en drøm. Du hadde en vond drøm.” 
Llacta badet den svette pannen hans med en fuktig svamp og strøk han over håret. 
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“Lusipe hadde også vonde drømmer,” sa kvinnen, “mange netter måtte jeg være 
våken. Mange ganger ropte han Gud i søvne. Han lengtet tilbake. Du ropte ikke Gud, 
Tiki, du ropte Rose om og om igjen. Hva er Rose?” 

“Det er navnet på en kvinne, Llacta, ingen gud, men en kvinne som deg.” 
Kvinnen ved siden av sengen ble stille lenge, og når hun løftet hodet kunne Token se 

at det rant en tåre ned over kinnet hennes. Hun tørket vekk tåren. 
“Jeg vet også hva det vil si å lengte etter en som ikke er i nærheten,” sa hun sakte 

“var hun vakker?” 
Token fortalte Llacta om Rose, og om sine opplevelser siden han kom til Jorden. 
“Lusipe lenget tilbake til Gud,” sa kvinnen forundret, “men du lengter mere tilbake til 

denne kvinnen. Lusipe sa at vi aldri kunne bli som han, han lengtet tilbake til sine 
egne.” 

“Lusipe var en gud, Llacta, vi fra Gud er ikke akkurat som dere. Det er ikke bare det 
at vi har maskiner og kan gjøre en masse ting som dere ikke forstår, men vi tenker 
også litt forskjellig fra dere. Likevel tror jeg at vi guder også engang i vår fortid har 
vært mere lik dere mennesker her på Jorden. Jeg vet ikke lenger om det er riktig å 
være slik som vi guder er, jeg vet ikke om vi er så svært annerledes enn dere. Dere gjør 
nok endel ting som vi syntes er mindre bra og som vi aldri kan gjøre selv, men jeg har 
lært at vi guder heller ikke er ufeilbarlige, Den kvinnen jeg ropte på i søvne, Llacta, 
hun er hverken som deg eller meg. Jeg tror at hun er starten på noe fantastisk, på noe 
godt. Jeg må tilbake å finne henne, Llacta, og jeg må komme i kontakt med Gud. Dette 
er viktigere enn noe annet. Hun er viktigere enn deg, hun er viktigere enn meg, men 
uten at jeg finner henne og uten at jeg får kontakt med Gud så er alt uten mening. Du 
forstår kanskje ikke, men jeg må finne en måte å komme tilbake på, jeg må finne 
Rose!” 

“Hos oss er ikke kvinner viktige, Tiki, jeg er den eneste kvinnen som blir behandlet 
stort bedre enn en slave. Det er fordi at Lusipe sa det skulle være slik. Likevel tror jeg 
at jeg forstår hva du mener, for Lusipe fortalte oss hvorfor gudene var kommet hit ned 
til oss. Han fortalte oss hvorfor våre foreldre ser så annerledes ut enn oss, at også 
gudene var våre foreldre. Hos oss vil du ikke lenger finne noen gamle, Tiki, etter at 
Lusipe døde så drepte vi dem. Vi ville at gudene skulle være våre foreldre, ikke de 
hårete, stinkende vesenene. Når du sier at gudene også har feil, så vil du oppdage at vi 
også syntes at gudene hadde en feil. De var for svake, de kunne ikke utnytte sin styrke 
til å bli mektige. Lusipe likte ikke at vi brukte vår styrke på å få andre til å gjøre som vi 
ville, og derfor hadde vi heller ikke noen slaver så lenge han levde. Lusipe sa at vi 
hadde helt feil, for de hadde kommet hit til Jorden for å skape mennesker son var lik 
seg selv. Vi vil gjerne være som gudene, Tiki, men det er fordi vi trenger deres  
maskiner for å bli enda mektigere. Jeg er den som forstår mest av gudenes språk, og 
jeg er også den som vet mest om gudenes tanker og måter å være på. Likevel forstår 
jeg ikke hvor vi mennesker ikke kan få lov å være som vi er, hvorfor er vi ikke bra nok 
for dere guder?” 

“Har du noen gang slått deg så det har gjort vondt?,” spurte Token og rørte på 
bandasjen rundt hodet. 

“Selvsagt “ 
“Og du har opplevet at noen andre har gjort deg vondt?”  
“Ja, en gang ble min bror sint og kastet meg nedover trappen utenfor.”  
“Vi fra Gud kan ikke gjøre noen andre vont på den måten, og når Jekova fra skipet 

Gudhåp skapte nye barn fra deres foreldre så var det ikke bare for å skape en rase som 
så ut som dem selv, men det var for å skape en rase som også tenkte og handlet som 
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dem selv. Kvinnen jeg kaller Rose var riktignok ikke akkurat som gudene, men hun er 
et skritt på veien. Hun kan også være noe mer, hun kan ha det beste både fra gudene 
og menneskene. Eller hun kan være starten på en rase som har det beste fra gudene og 
menneskene, dette er viktig å finne ut! Viktig for både deg og meg!” 

“Du er en gud, Tiki,” sa kvinnen og ristet sakte på hodet, “det er vanskelig for meg å 
forstå...” 

“Det var vanskelig for de andre gudene å forstå også,” plumpet det ut av Token, 
“men jeg er nødt til å få dem til å forstå. Du må hjelpe meg, Llacta, du og din bror må 
hjelpe meg!” 

“Min bror vil hjelpe deg fordi han vil ha gudenes maskiner, Tiki. Jeg vil også hjelpe 
deg, men jeg vil hjelpe deg fordi du savner kvinnen. Jeg vet hva det vil si å savne.” 

Kvinnen tok noen skritt vekk fra sengen og klappet i hendene. Inn kom mennene med 
bærestolene. 

“Det er allerede blitt kvelden,” sa Llacta “du har sovet i hele dag. Det er på tide å 
bevege oss over til et av de andre husene, det er like før festen skal starte.” 
 
Token ble løftet opp i bærestolen og kvinnen tok plass i sin. Flere menn kom løpende 
inn med fakler i hendene og de ble båret over gulvet og ut på avsatsen utenfor døren. 
Token så at nabopyramiden var opplyst fra det nederste til det øverste trinn. På plassen 
foran pyramidene var det samlet en stor folkemengde. Da de oppdaget de to 
bærestolene brøt det ut en forventningsfull brusen. Følget gikk sakte ned trappen, 
krysset plassen og opp den neste pyramiden. På toppen av trappen møtte Yupanqi. 
Han var kledd i et fantastisk kostyme av farverike kapper som var dekorert med fjær 
og blinkende steiner. Hodepynten var enda høyere enn den han hadde brukt dagen før, 
og i ørene dinglet store skiver av gull. Han satte seg i en trone som var plassert på 
plattformen utenfor det firkantede huset på toppen av pyramiden, og gjorde tegn til at 
bærerne skulle løfte Token på plass i en maken trone, som sto helt ute på kanten. 

Yupanqi gikk bort til Token og plasserte en glinsende hodepynt på hodet hans. 
“Festen er for å ønske deg velkommen, Tiki,” sa Yupanqi, “og etter noen sanger vil 

vi på vår måte sende beskjed opp til Gud at du har ankommet.”  
Token prøvde å spørre hva den unge karen mente, men før han kom så langt ble han 

overdøvet av lyden av trommer. Token snudde på hodet og så kraftige slaver med 
glinsende overkropp dundre løs på noen enorme tretrommer. Yupanqi gikk fram til 
stedet hvor trappen begynte og trommingen øket til et crescendo. Plutselig rakte den 
fantastisk utkledde skikkelsen hendene mot himlen og trommen stoppet brått.  

Yupanqi senket hendene litt og rakte dem ut over den forsamlede menneskemassen. 
En monoton sang steg opp fra plassen. Først hvisket sangen svakt som småbølger som 
skyllet sand fram og tilbake på en sandstrand, men etter hvert øket den i styrke og var 
som en storm som hylte i trekronene. Yupanqi strakk hendene mot himlen igjen, og 
stormen stilnet brått som lukket ute bak en dør. 

Den unge høvdingen lente hodet bakover og messet mot himlen med høy stemme. Da 
han var ferdig kon en dundrende trommevirvel og Yupanqi gikk tilbake og satte seg på 
tronen.  

Fire slaver med nakne overkropper kom ut i fra huset bærende på et digert fat. De 
plasserte det på et slags stativ og tente et bål under. 

Token tittet utover menneskemengden og på den andre siden av plassen så han to 
rekker med lys nærme seg. Folkene vek til siden og det som tydeligvis var en form for 
prosesjon startet å bestige trappen. Snart nådde de toppen og noen merkelige 
skikkelser danset inn på plattformen.  
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Tokens fire bærere snudde tronen hans så den vendte inn mot avsatsen og han så at det 
var menn ikledd forskjellige kostymer. Noen forestilte fugler, andre en slags flygende 
slanger og endel var ikledd drakter som skulle forestille romdrakter fra Gud. Bak de 
dansende var det en rekke på fem nakne kvinner. På hver side av kvinnene var det en 
rekke av slaver med fakler i hendene. Trommingen startet og fantasifigurene danset 
mellom Token og Yupanqi. Slavene og kvinnene tok plass lenger inne på plattformen. 

Yupanqi gjorde etter en stund et tegn med hendene og trommene stilnet. Danserne 
avsluttet, og stilte seg på sidene av avsatsen. En tromme startet å lyde svakt og ut av 
huset midt på plattformen kom Llacta. 

Hun var naken på overkroppen og det lange håret var samlet i en knute bak i nakken. 
På hodet hadde hun en pynt av gult metall som syntes å stråle som en sol eller stjerne 
utfra hodet, og de spisse taggene glimtet i lyset fra faklene.  

Sakte gikk hun over til bålet som flammet opp under fatet. Hun stilte seg bak det og 
rakte armene over fatet og ut mot menneskemengden. Et kor av stemmer steg opp fra 
plassen. Hun gjorde tegn til at de skulle tie igjen og vandret over til rekken av nakne 
kvinner. Hun stanset foran den første og la hånden på hodet hennes. Llacta snudde og 
gikk utover mot kanten av plattformen. 

Trommingen ble sterkere og sterkere og nok en gang kom et brus opp fra mengden 
ved foten av trappen. Llacta gjorde tegn til at den nakne kvinnen skulle knele ned helt 
ute på kanten og snudde deg mot sin bror. 

Sakte gikk Yupanqi fram til Llacta og tok noe fram fra de dype foldene i kappen. Det 
var en kniv, med blad av stein og et håndtak av gull. Yupanqi rakte søsteren kniven og 
hun holdt den på oppadvendte håndflater fram for folkemengden, og bruset som steg 
opp ble sterkere enn før. Yupanqi gjorde tegn til at de skulle være stille, hevet armene 
mot himlen og messet høyt. 

Token syntes det var noe kjent med ordene og snart forsto han at det var gudisk 
uttalt med de innfødtes tonefall. Han lyttet igjen, og hørte til sin forbauselse at det var 
ordene som gikk inn i de gamle prosedyrene for å kalle opp Gud på 
kommunikasjonslinjene, Det var de ordene som Lutipen måtte ha uttalt om og om igjen 
der han satt på en fremmed planet og prøvde å kalle opp Gud via en liten 
kommunikasjonsenhet med hjemmelagede batterier og antenner! 

Etter en kort stund senket Yupanqi hendene og stilte seg ved siden av den nakne 
kvinnen. Kvinnen løftet armene mot himlen og lente seg i bro tilbake. Llacta gikk ned 
på trappetrinnet foran kvinne, hevet kniven høyt mot himlen og lot den falle. Kniven 
trengte inn i det nakne brystet og kvinnen falt bakover. Llacta gjorde noen raske snitt 
med steinkniven og rakte den til sin bror. Hun bøyde seg over den falne kroppen og da 
hun snudde seg igjen lå den noe i hendene hennes. 

Token hadde lyst til å rope høyt da han forsto hva det var. Det var kvinnens 
dunkende hjerte som lå i Llactas hender! 

Llacta hevet hendene mot himlen og et unisont brøl steg opp fra folkemengden. Hun 
snudde seg til siden og tok to korte skritt mot skålen over det brennende bålet. Hun 
hevet hjertet mot himlen nok en gang og plasserte det i det varme fatet. 

Token kunne høre en fresende lyd og så en tynn røykstrime stige opp mot himlen. 
Hvordan kunne Llacta ta livet av en ung kvinne og rive hjertet ut av kroppen hennes? 

Han følte seg kvalm. Det hadde vært ille å se Hiraks øyne i den svidde massen som 
hadde ligget på steinhellen på en av Himlens Korallrevs kunstige øyer, men dette var 
verre. Hva i all verden var vitsen med denne meningsløse voldsakten? 

Yupanqi hadde rakt kniven til søsteren og stilte seg ved siden av Token. 
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“Ser du hvordan røyken stiger opp mot himlen?,” sa han og smilte, “nå vil de snart 
vite på Gud at du har kommet vel fram til oss!” 

“Var det meningen?” Token så på den andre. “Prøver dere å sende signal opp til min 
planet?,” 

“Ja, selvsagt, slik som Lusipe prøvde, bare at han gjorde det på sitt vis ved å rope inn 
i en maskin. Lusipe fortalte oss at Gud ligger på himlen blant de stjernene som du ser 
blinker der oppe, nå sender vi vårt røyksignal opp til himlen.” 

“Men hvorfor måtte dere drepe en kvinne?” 
“Lusipe fortalte oss at det er viktig å snakke med hjertet. Han sa at selv om hjernen 

var viktig så var hjertet viktigere. Han sa også at vi mennesker var for dårlige til å lytte 
til hva hjertet hadde å fortelle “ 

“Så nå lar dere røyken fra et hjerte tale til Gud, er det det du mener? 
“Ja, og idag lar vi hjertene til fem utvalgte brenne.” 
“Jeg forstår at dere vil det godt,” sa Token forsiktig,” men jeg tror ikke Lusipe 

mente dere skulle drepe noen, hjertet er bare sterkt så lenge det sitter i kroppen på et 
levende menneske.” 

“Men røyken vil aldri være sterk nok til å fortelle Gud noe om den ikke kommer fra 
et hjerte!” 

“Jeg er ikke sikker på om røyken vil nå fram uansett,” sa Token “iallfall nådde aldri 
noe røyk fram så lenge jeg var på Gud, den ligger nok for langt unna.” 

Token visste ikke hvordan han skulle få disse menneskene til å forstå at Gud lå så 
langt unna. Lutipe hadde jo fortalt dem at Gud var en stjerne, og på klare dager så jo 
stjernene ut til å være så nære at man nesten kunne rekke ut hånden å berøre dem!” 

“Og vinden høyt oppe på himlen er sterk,” føyde han til,” den vil løse opp røyken før 
den når fram,” 

“Da får vi ta hjertene ut av enda flere kvinner,” sa Yupanqi bestemt, “lager vi tykk 
nok røyk så når den nok fram!” 

Token så forskrekket på den unge lederen av samfunnet mellom fjellene. 
“Nei, nei! Jeg er jo kommet nå, og jeg fortalte deg at det finnes en maskin til å kalle 

opp gudene på ute i havet. Det vil være langt sikrere enn å sende opp røyk!” 
Yupanqi så fra den lyshårede guden til fatet hvor røyken steg opp i en tykk strime. 

Deretter så han ut over menneskemassen som jublet på plassen foran pyramiden. 
“Det vil nok være sikrere, men folkene liker store fester og ofringer, jeg kan ikke 

skuffe mitt folk.” 
Fortvilet så Token på at Yupanqi gikk bort til Llacta og nikket. Den unge kvinnen 

gikk bort til resten av de nakne kvinnene og la hånden på hodet til den neste. Hun 
fulgte etter Llacta og knelte ned på kanten av plattformen. 
 
Etter ofringen av kvinnene forsto Token at han måtte komme seg fortest mulig 
avgårde. Yupanqi og hans søster behandlet han bra, men det var umulig for han å få 
dem til å forstå at det ikke var bra å drepe mennesker. 

“Disse menneskene er slaver fra et annet land,” hadde Yupanqi forklart, “vi har tatt 
dem tilfange og de tilhører oss. Hvis de tar noen av mitt folk tilfange blir de behandlet 
på den samme måten.” 

Token prøvde å si at det ville være bedre om ingen tok hverandre til fange, men 
Yupanqi pekte ut over byen. 

“Ser du denne byen som Lusipe hjalp oss meg å bygge? Ser du menneskene der 
nede? Vi får stadig flere barn, og snart er byen alt for liten. Du kan si at vi får bygge 
flere hus, men hvis vi selv skal bygge hus, hvordan skal vi da få tid til å skaffe oss mat? 



 73 

Våre foreldre var som dyr, de levet uten hus og av det du kunne finne eller fange. Vi 
vil være som gudene. Vi vil ha hus av stein, vi vil ha fine veier og vi vil ha god mat. 
Hvordan skal vi få alt dette om vi ikke har slaver til å hjelpe oss?” 

“Det fantes ingen slaver dengang Lusipe levde,” prøvde Token seg, “til og med 
Lusipe klarte seg uten slaver.” 

“Hah! Lusipe hadde min søster og meg. Når vi ble store nok så hjalp vi han å skaffe 
mat, Lusipe hjalp oss å bygge byer og veier med sin maskin og vi sørget for at han fikk 
mat. Vi var Lusipes slaver, selv om vi var hans barn på et vis var vi også hans slaver. 
Når din far døde var vi lei av å slave. Vi dro til landet i nord og røvet våre egne 
slaver!” 

Token hadde gitt opp, og konsentrerte seg om å bli sterkere. En dag kunne Llacta 
fjerne bandasjen rundt hodet hans og Token kunne kjenne at såret hadde grodd fint. 
Hver dag sørget han for å spise så mye fisk og frukt han orket, og hver dag gikk han 
lange turer rundt på veiene. 

En dag dro Yupanqi og Token over fjellene og ned til havet på den andre siden. 
Token følte hjertet banke sterkt når han kunne speide ut over den endeløse flaten som 
strakte seg mot horisonten. 

Jeg må være på det store fastlandet rett sør for Jordens ekvator, tenkte han, solen 
står jo nord på himlen og midt på dagen er den omtrent rett over hodet på meg. 
Hvordan kan jeg komme meg over det endeløse havet og finne den lille flekken av en 
øy der ute? 
 
Token prøvde å huske alt det han hadde lært om Jorden, alt han hadde lært om havet, 
vindene og strømmene. 

Jordens rotasjon gjør at vindene rett sør for ekvator blåser vest utover havet, tenkte 
han, og da skal også strømmene gå den samme veien. Siden Himlens Korallrev ligger 
omtrent på ekvator skal det kunne la seg gjøre å seile over havet! 

Nede ved havet var det en liten landsby, men Token så at de små bambusflåtene og 
spinkle utriggerkanoene de brukte langt fra ikke ville duge til en havkryssing. Han 
spurte Yupanqi om det fantes noen større farkoster, men fikk benektende svar. 

Da får jeg lage en selv, tenkte han skuffet, men jeg har ingen peiling på hvordan man 
kan lage en stor kano, og dessuten vil det ta lang tid. 

Han så på de små bambuskanoene som noen unger staket seg fram på nede ved 
stranden. 

En flåte kunne han da klare å konstruere? Kanskje han skulle lage en gigantisk flåte?  
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Sangen og trommingen døde brått hen. En skikkelse i fjærprydet kappe og en 
hodepryd som glimtet i morgensolen kom tilsyne på toppen av pyramiden. Ved kanten 
plattformen stanset han og strakte armen mot himlen. Et brus av jublende stemmer steg 
opp imot han fra menneskemengden som var forsamlet på plassen ved pyramidens fot. 
Skikkelsen senket hendene og nok en gang ble det helt stille. 

En høy, gjennomtrengende stemme runget ut over de oppadvendte ansiktene. 
“Hør mitt folk! Jeg, Yupanqi, kan fortelle dere at den store dagen endelig har 

kommer. Dagen er kommet da Tiki, Lusipes sønn og vår gud, skal legge ut på det 
store havet. Ikke for å forlate oss for godt, men for å sende bud på de andre gudene. 
Snart vi dagen komme, den dagen vi har ventet på, at gudene vil stige ned fra himlen i 
sine skinnende vogner. Stige ned med sin enorme makt og sine fantastiske maskiner. Vi 
har ventet lenge, men nå er ventingen snart slutt! Vi vil ønske dem velkommen, vi vil ta 
dem imot. Vi er det utvalgte folk. Gudene har skapt oss. Gudene er våre fedre, vi er 
gudenes sønner og døtre. Vi er av gudenes eget blod!” 

Et brøl steg opp fra menneskemengden, og Yupanqi løftet hendene for å få taushet. 
“Lusipe lovet oss at hans sønn skulle komme. Og Tiki, Lusipes sønn kom. I en 

glødende kule landet han i vår sjø. Han sto opp fra sjøen og er idag blant oss. Jeg, 
Yupanqi har bedt Tiki, den lyshudete guden med det blonde skjegget å sende bud på 
de andre gudene. Tiki er vår far, vår bror og vår venn. Han har hørt Yupanqis ord. Han 
har sagt han vil sende bud på de andre. Vår ventetid er snart over. Snart vil gudene 
komme med sine maskiner og gjøre oss enda mektigere! Vi er samlet her for å hylle 
Tiki. Hylle han og ønske god reise. Idag vil Tiki og våre sterkeste menn legge ut på det 
store havet. De vil trosse stormer og ukjente farer. Tiki vil lede dem til øya hvor 
maskinen son roper på Gud er. Tiki vil rope på gudene. Gudene vil komme. De vil 
stige ned fra himlen til sitt utvalgte folk. Vi vil ønske dem velkommen. Idag skal vi 
ønske Tiki god tur, og imorgen skal vi vente. Dag etter dag skal vi vente med lengsel. 
Jeg, Yupanqi, skal holde vakt dag og natt. Dere, mitt folk, skal holde vakt dag og natt. 
Vi vil speide mot himlen slik vi har speidet mot himlen siden Lusipe døde. Vi vil speide 
mot himlen til det store skipet kommer tilsyne på himlen, og gudene stiger ned. Idag er 
det en stor dag. Idag skal Tiki reise. Tiki, vår far, vår bror og vår gud skal legge ut på 
det store havet. La oss hylle Tiki, la oss ønske han god reise!” 

Brølet fra mengden gjallet gjennom den klare morgenluften. Ut på plattformen kom 
en fantastisk prosesjon. Skikkelser med dyremasker danset i spissen, nakne slaver 
dundret løs på tretrommer de bar mellom seg og vakre kvinner i fjærprydete kapper 
dannet baktroppen. Over det hele raget en forgylt bærstol, og i den satt en skikkelse 
med lyst hår og skjegg. 

Ved kanten av plattformen stoppet prosesjonen et øyeblikk før den sakte beveget seg 
ned trappene midt på pyramidens framside. Menneskemengden på plassen vek til side 
og løftet hendene mot bærestolen. To bærestoler]til sluttet seg til prosesjonen og den 
beveget seg sakte gjennom byen. Følget satte kursen for fjellene og snart lå byen 
folketom. 
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Solen sto høyt på himlen da det lange opptoget nådde en bukt på den andre siden av 
fjellene. Havets evige bølger skyllet sakte fram og tilbake over den svarte vulkansand-
stranden, og en lett bris fikk palmekronene til å bevege seg. På en gresslette nede ved 
stranden lå tre merkelige farkoster, omtrent helt innhyllet i flagg og bannere. 

Prosesjonen stoppet i skyggen av noen trær på siden av sletten, og trommene stilnet. 
Bærestolene ble båret fram til farkostene og satt ned under et stort solseil. Llacta, 
Yupanqis søster, reiste seg fra stolen og steg opp på en plattform foran farkostene. 
Med høy stemme gjentok hun brorens beskjed om at dette var dagen da deres gud Tiki 
skulle legge ut på det farefulle havet for å sende bud på de andre gudene. 

Etter at folkets jubel stilnet gjorde hun tegn til en flokk slaver som sto bak de tre 
farkostene. Slavene bar fram lange trestokker og la mellom farkostene og vannet. På et 
nytt tegn fra Llacta tok de opp stilling bak flåten. En trommevirvel lød mot himlen og 
slavene satte skuldrene mot den største farkosten. Kraftige muskler spendte seg, men 
ingenting skjedde. Llacta gjorde et tegn og en diger kjempe lot en pisk suse ned over 
de nakne ryggene. Til folkets jubel rørte farkosten på seg og snart gle den sakte 
nedover stokkene mot vannet. Llacta dro i en snor og dekorasjonen som praget 
farkosten falt av. 

Det var en flåte, men en flåte ingen hadde sett maken til. Det var ingen liten fiskeflåte 
av bambus, men en enorm farkost av balsastokker. På toppen av flåten var det bygget 
to palmehytter og over det hele rage en høy mast. 

Såsnart slavene hadde fått flåten på gli øket farten, og med et stort plask rusjet den ut 
i vannet. Jubelen syntes ikke å ville ta noen ende da flåten ristet av seg vannet og la seg 
til ro på den småkrusete havflaten. 

To flåter til ble sjøsatt. De var laget av samme materiale, men var mindre. Flåtene ble 
bundet til hverandre og fortøyd til noen palmer på stranden med lange gresstau. Lange 
palmestammer ble plassert fra stranden til flåtene og en endeløs rekke av slaver 
balanserte ombord. På skuldrene og hodene bar de store krukker, klaser med bananer, 
jams, tarorøtter, ananas, poteter og grønne og modne kokosnøtter. Noen kom også 
med knipper med levende høner og tilslutt ble noen levende svarte griser lempet 
ombord. Under ståk og hyling ble lasten surret fast og stuet mellom de store 
balsastokkene. Til slutt syntes det meste å være under kontroll og slavene gikk iland. 

Trommene startet å dundre og en gjeng ned kraftige karer tok oppstilling foran 
publikum. Til øredøvende applaus vandret de over stranden og ombord i flåtene, 
Jubelen ble ikke mindre da den forgylte bærestoler ble båret fram. Sakte krysset den 
stranden og båret forsiktig over palmestokkene. Stolen ble satt ned og Token reiste 
seg opp. Publikum kom nesten i ekstase. Menneskemengden danset ut på stranden 
under sang og høye rop. 

Brått stilnet tronmene og folket falt til ro. Llacta gikk verdig over sletten fram til 
palmene hvor flåtene var fortøyd. Hun hevet armene og ropte ut mot flåtene, 

“Tiki! Vi er samlet her for å ønske deg lykke på ferden over det store hav. Tiki. Vi 
ønsker at vinden er god og at strømmene går den rette vei. Våre tanker vil være med 
deg hver dag. Vi vil vente på deg og vi vil vente på de andre gudene. Yupanqi og jeg 
vil brenne offerbål, vi vil speide mot himlen. Tiki, vi ønsker reisen går raskt. Vi, ditt 
folk, venter på at du, Lusipes sønn, skal bringe gudene tilbake. Vi ønsker deg lykke til 
på reisen!” 

Til øredøvende trommer løsnet hun tau på tau og kastet endene ut i sjøen. Den siste 
tauenden holdt hun høyt over hodet og jubelen var sterkere enn noensinne. Tauet ble 
kastet og ombord på flåtene ble de store, firkantede seilene heist. Den svake vinden 
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fylte seilene og sakte begynte flåtene å bevege seg. Dansingen på stranden startet igjen 
og hundrevis av hender vinket mot farkostene. 

Et lite stykke ute fra land ble vinden sterkere og seilene sto stramme. Flåtene økte 
farten og snart var de bare noen små prikker som duvet opp og ned av bølgene langt 
ute i horisonten. Etterhvert sank de som danset utmattet ned på sanden og 
trommeslagerne lot havbrisen tørke de svette overkroppene. Tilslutt stilnet de siste 
ropene. Yupanqi og hans søster kastet et siste blikk utover havet og klatret opp i sine 
bærestoler. Sakte satte prosesjonen seg i bevegelse igjen, sakte vendte de tilbake til 
byen mellom fjellene. 

 
Ombord på flåtene var det hektisk aktivitet. Mannskapene var travelt opptatt med å 
stue vekk tauverk og binde fast grisene. På en av de to minste flåtene røk tauet som 
holdt råen med seilet oppe, og den braste i dekket, En av karene måtte klatre opp i 
masten med et nytt tau og snart kunne seilet heises igjen.  

Ombord på den største flåten hersket det en opprømt stemning. Token syntes å være 
den roligste. Etter avseilingen fra stranden hadde han gitt ordre om at bærestoler skulle 
kastes på havet. Dette medførte en forbauset mumling hos mannskapet, men til slutt 
ble bærestolen skjøvet over bord. Ingen kunne selvsagt nekt å utføre gudens ordre, 
men de fleste syntes at han burde ta vare på stolen så de kunne bære han iland når de 
nådde bestemmelsesstedet. 

Etter at den verste travelheten hadde lagt seg, og flåten pløyet havet med rolige 
bevegelser samlet Token mannskapet på dekket mellom de to palmehyttene. 

“Hvem av dere vet mest om stjernenes og solens bevegelser på himlen?” spurte han 
uten innledning. 

Mannskapet så på hverandre og en ivrig maling brøt løs. Etter en kort stunds 
diskusjon ble en ung gutt dyttet fram på dekket. Gutten knelte ned foran Token, og 
denne så til sin forbauselse at gutten knapt kunne være 15 år. 

“Reis deg opp!” sa Token, “heretter skal ingen knele for meg. Dere er vant til å vise 
meg respekt, men så lenge vi er på flåten har vi ikke behov for å kaste bort tiden med 
unødige gester. Det viktigste nå er at vi arbeider sammen og at vi alle gjør vårt beste 
for at vi når målet raskest og sikrest. Så reis deg opp gutt. Fortell meg hva du heter!” 

“Navnet mitt er Titaquel,” sa den unge gutten og reiste seg opp, “jeg er bare 13 år, 
men kjenner solen og stjernene.” 

“Det er tydelig, siden mannskapet har valgt deg, hvem har lært deg opp?” 
“Jeg har studert himlen sammen med Yupanqi, og han har lært meg alt han ble fortalt 

av Lusipe før denne døde.” 
“Det er godt. Heretter er du min navigatør. Jeg vil at du hver eneste dag skal 

observere hvor solen står, og om natten observere månen og stjernene. Vi skal seile 
samme vei som solen, og du må hjelpe meg a holde flåtene på rett kurs.” 

“Jeg forstår, Tiki, hver dag skal jeg alltid gi deg beskjed om vinden og strømmen 
bringer oss dit vi skal. Det vil himlen fortelle meg” 

“Det er godt, unge venn,” sa Token og rettet blikket mot resten av mannskapet, “ og 
så til neste punkt. Yupanqi fortalte meg at han hadde plassert en av rikets mest erfarne 
fiskere ombord, hvem er det?” 

En kraftig kar kun iført et brunt lendeklede tok et skritt fram på balsastokkene. 
“Meg. Qzeqitas!” 
“Vel,” sa Token, “jeg håper du forstår nok av gudespråk til at du kan hjelpe meg å 

styre denne farkosten dit vi skal. Yupanqi fortalte meg at du kommer fra landsbyen 
inne i bukten, så i starten tror jeg ikke det vil by på noen problemer. Du vet vel sikkert 
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at vinden og strømmen vil bringe oss avgårde samme Vei som solen seiler over himlen. 
Stemmer ikke det Qzeqitas? 

“Jo.” 
“Hva synes du om flåten da, Qzeqitas? Tror du vi klarer å styre denne farkosten med 

de senterbordene og den lange åren jeg har utstyrt den med?” 
Den kraftige karen så foraktfullt ned på balsastokkene og opp på det firkantede 

seilet. 
“Kano bedre, denne tung i sjø!” 
“Det er jo riktig det,” sa Token og så nærmere på karen, “men vi hadde ikke tid til å 

konstruere en kano som kunne ta mannskap og mat for denne lange reisen. Vi blir nødt 
til å gjøre det beste med det vi har.”  

Qzeqitas mumlet for seg selv, men nikket tilslutt samtykkende. 
Token følte at denne karen som sikkert var vant til å seile små kanoer inne ved 

kysten kanskje kunne gjøre stemningen ombord dårlig med sin negative innstilling, og 
satte seg i minnet at han fikk prøve å snakke med Qzeqitas på tomannshånd seinere. 

“Du, Qzeqitas, er nå utnevnt til førstestyrmann ombord og er ansvarlig for at vi til 
enhver tid har en mann som holder utkikk. Du får også oppgaven å dele mannskapet 
inn i vakter som passer på roret og seilene.” 

Token tidde for et øyeblikk og en liten innfødt i en lang kappe tok ett skritt fram. 
“Jeg er Zatqa,” sa han og så på Token, “ Yupanqi sa at jeg skulle være ansvarlig for 

provianten. Er det mulig at Qzeqitas også kan be de som er på vakt å holde øye etter 
fugl og fisk, slik at vi kan få fersk mat? Det ville også være fint om de kunne varsle 
meg on regnskyer er i anmarsj, så vi kan få samlet vann.” 

“Hva syntes du Qzeqitas?,” Token henvendte seg til fiskeren,” det burde vel være 
iorden. Kanskje du også kan hjelpe Zatqa å rigge opp noen fiskesnører snarest, kanskje 
vi kan få en bonito eller tunfisk til middag!” 
 
Token takket Zatqa og avsluttet møtet med å si at han håpet at alle ville hjelpe til å 
gjøre reisen vellykket, og at de alltid kunne komme til han når de hadde noen forslag 
på ting som kunne forbedres. Etter å ha tittet på seil og ror sammen med Qzeqitas fikk 
han rigget opp et lite solseil foran den forreste hytten, slik at han hadde et sted å sitte i 
skygge for solen. Han satte seg ned på noen matter, og etter en liten stund kom den 
unge gutten som skulle være ansvarlig for navigasjonen med noen appelsiner.  

Solen var på vei ned og landet bak dem var sunket under horisonten. Rundt dem var 
det bare hav så langt øyet kunne se. Dønningene brøt regelmessig inn over 
balsastokkene akterut, og forsvant ned en fossende lyd ned mellom stokkene. Vinden 
hadde frisknet på og seilet stor i en spent bue. 

Token gjorde tegn til at den unge gutten skulle sette se ned ved side av seg.  
“Nå, Titaquel,” sa han, “hva har du drevet med siden møtet? Jeg har ikke sett deg, 

skulle ikke du holde øye med solen?” 
“Jeg håper jeg ikke har gjort noe galt, Tiki,” sa gutten forferdet, “men jeg har tatt 

meg en liten lur så jeg kan studere stjernene i natt.” 
“Ikke vær redd!” lo Token. “Så du er ivrig etter å studere stjernene?”  
“Gudene kommer fra stjernene,” sa gutten enkelt,” du kommer fra stjernene også.” 
“Vet du noe om navigering, har du vært ute på havet før?” 
“Nei, Tiki, men jeg håper jeg kan lære. Jeg vet endel om himmellegemene.” 
“Vel, min venn, du ser at solen snart er på vei ned, hvordan vil du forslå vi skal finne 

ut hvilken vei vi skal styre flåten inatt?” 
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Den unge gutten speidet ut mot horisonten hvor solen farget skyene røde, han lente 
seg til siden og pekte opp på himlen foran baugen. 

“Ser du den stjernen som akkurat er i kanten på solseilet?” 
Token tittet opp og nikket. 
“Når solen går ned så kan vi styre etter den inntil stjernen synker ned i havet. 

Deretter må jeg speide etter fire stjerner som danner et kors. Den veien som stamnen 
på korset peket skal vi ha på tvers av vår egen kurs. Neste morgen vil solen stå opp i 
vår kjølevann.”  

Token så overrasket på gutten. 
“Dette hørtes jo meget overbevisende ut, Titaquel, hvordan vet du alt dette?” 
“Jeg har lært mye av Yupanqi, han lærte meg alt han selv hadde lært av vår gud 

Lusipe. Ser du de tre stjernene som blinker svakt høyt der oppe, Tiki?” 
Token lente seg til siden og tittet opp. Han ristet på hodet. 
“Når det blir helt mørkt vil du kunne se dem. Et sted bak de tre stjernene kommer du 

og de andre gudene fra, der ligger Gud “ 
“Hvis Lusipe lærte Yupanqi det så stemmer det Titaquel,” sa Token og så alvorlig på 

den andre, “Lusipe må ha lengtet mye hjem til sin stjerne siden han har lært dere så 
mye om himlen.” 

“Yupanqi har fortalt meg at Lusipe satt flere timer hver eneste natt og speidet oppå 
mot himlen. Hver eneste natt gikk han ut på pyramidens  plattform for å se på stjernene 
der oppe.” 

Den unge gutten så nærmest drømmende opp mot himlen. 
“Hvordan har det seg at du snakker gudespråk så godt, Titaquel? Og hvorfor 
er en så ung kar som du interessert i stjernene?” 
Gutten så Token alvorlig inn i øynene. 
“Alle er vel interessert i å vite hvor man kommer fra,” sa han sakte, “Lusipe var min 

far.” 
“Men alle vi guder er jo på et vis deres fedre,” Token så på guttens 
alvorlige ansikt og sperret øynene opp, “eller mener du at han var din virkelige far, at 

han fikk barn med en av kvinnene?” 
“Det jeg forteller deg nå er en stor hemmelighet,” sa Titaquel og så på Token med et 

uttrykk som sa at han håpet det ville forbli en hemmelighet, “det er bare Yupanqi og 
Llacta som vet at Lusipe var min virkelige far, Llacta er min mor. Hun var fjorten år da 
hun fødte meg. Llacta døde nesten da jeg ble født, og siden har hun vært interessert i å 
lege mennesker som er skadet eller syke “ 

“Det vet jeg,” sa Token og følte på arret under håret, “hun reddet mitt liv. Vet du 
hvordan det hadde seg at Lusipe ble igjen her på Jorden etter at Gudhåp reiste?” 

“Jeg vet ikke så mye, men Yupanqi har fortalt meg at min far bebreidet seg selv for at 
han ikke ble med de andre gudene da de reiste. Han sa stadig til Yupanqi at han hadde 
handlet galt, han pekte ofte på sine rynker og sa at Jorden straffet han for hans 
ulydighet. Jeg så aldri min far, han døde noen timer etter at jeg ble født.” 

Token la hånden på den unge guttens skulder og tenkte gjennom det han hadde sagt. 
Hva hadde fått Lutipen til å bli igjen på Jorden?? Var også han blitt betatt av denne 
klodens skjønnhet? Eller ville han for alt i verden bli den første til å se hva 
genefor6økene førte til? Hvor ensom måtte han ikke ha vært det første året, på en 
fremmed planet uten noen å snakke med!  
 
Token nesten syntes han kunne se for seg hans glede da de første barna ble født og han 
så at de nyfødte var mennesker, og ikke hårete primater som foreldrene. Og så 
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skuffelsen. Skuffelsen over å oppdage at de små krabatene kunne klore og bite, at de 
kunne sloss med hverandre som dyreunger. 

Token så på den unge gutten. 
“Har du lært å skyte med pil og bue, Titaquel?” 
“Ja, jeg har allerede drept ett villsvin,” sa gutten stolt, “Yupanqi har også latt meg få 

skyte etter løpende slaver. Jeg er nå så god at Yupanqi lovet jeg snart skal få bli med 
på slavetokt til landet i nord “ 

Token prøvde å skjule sin skuffelse. Han hadde håpet at Lutipens gener når de ble 
blandet med den nye rasens gener kanskje ville ha ført til en ny utvikling. Det var 
tydelig at dyregenene var så sterke at de overlevet uansett. Det var nesten godt at 
Lutipen hadde dødd mens gutten var så liten at det var umulig å si noe om barnets 
mentale legning. Hvor gammel hadde Lutipen blitt? Han var vel antagelig rundt 
tjuefem når Gudhåp ankom Jorden og Titaquel var blitt født da Llacta var fjorten. Førti 
år, og der han lå i steinkisten så han ut som han var over hundre. Lutipen måtte ha 
klamret seg til livet de siste fem årene, kjempet for å leve lenge nok til å se sin egen 
sønn. 

Hva med han selv? Han var også etterlatt her på denne fremmede planeten og 
sjansene for i det hele tatt å få kontakt med Gud var ytterst små. Hva skulle han så 
fortelle dem? Hadde han virkelig noen garanti for at hennes gener var forskjellig, og 
hvordan kunne han tro at hennes gener ville være en redning for deres egen rase? Hvis 
Rose fikk et barn ville da avkommet være annerledes, eller dyregenene slå igjennom 
som de hadde gjort hos den unge gutten som satt ved siden av han. Var det slik det 
måtte være på denne planeten? 

Token ristet av seg de dystre tankene. Han måtte ikke gi opp nå! Han måtte kjempe 
som Lusipen hadde gjort det. Han måtte tro på den følelsen han hadde hatt helt siden 
han fikk øye på den grønne øya der ute i havet et sted. Han måtte kjempe for å nå 
tilbake, han måtte kjempe for å vise at han hadde rett.  

Rose, jeg vet at du ikke er som de andre, tenkte han og tok hånden ned fra Titaquels 
skulder. 

“Yupanqi må være stolt av deg,” sa han og reiste seg opp, “hvor var det du sa du så 
de tre stjernene?”  

Neste morgen kunne Token konstatere at solen sto opp i flåtens kjølvann som unge 
Titaquel hadde sagt. Vinden hadde spaknet noe og flåten duvet sakte opp og ned i de 
store dønningene. På balsastokkene mellom de to små hyttene hadde noen av 
mannskapet tent et bål, og lukten av nystekt fisk fikk magen til å brumle. 

Token gikk bort til bålet og satte seg ned. På hyttetaket kunne han se Titaquel sitte å 
speide mot solskiven som raskt hevet seg opp over det lette skydekket i horisonten. 
Den unge gutten fikk øye på Token, pekte mot solen og smilte over hele fjeset. 

“Flott Titaquel!” ropte Token og forsynte seg med et stykke fisk, “få deg litt søvn nå, 
det har du vel fortjent!” 

Titaquel nikket, og Token tygget i seg den velsmakende fisken mens han speidet ut 
over havet. Brått reiste han seg opp. 

“Hvor er Qzeqitas? Vi seiler fra de andre flåtene!” 
Den kraftige fiskeren kom gjespende ut ifra hytten mens han klødde seg på magen. 
“Qzeqitas, se der!” Token pekte på to små prikker langt ute i horisonten. “De to 

andre flåtene er alt for langt bak oss nå, vi må prøve å holde sammen hele tiden. Kan 
du sørge for å få seilet sydd litt mindre så vi holder samme fart som de to andre? Ta 
det ned med en gang så de to andre kan ta oss igjen. Fra nå at må du også passe på at 
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flåtene alltid er så nærme hverandre at vi kan rope til hverandre. Vel, iallfall så nære at 
vi kan formidle beskjeder ved hjelp av tromming eller andre former for signaler!” 

Qzeqitas brummet at han hadde forstått og ruslet sakte bort til masten. 
Token så etter den fåmælte og sure fiskeren og gikk fram på dekket hvor han som 

var ansvarlig for provianten holdt på å ordne med det solseilet de hadde hengt opp. 
“Hva holder du på med? Var det ikke Zatqa du het?” 
Den lille mannen nikket smilende og forklarte at han holdt på å strekke  solseilet slik 

at det brukes til vannsamling. Token hjalp han med det og så tok de to en runde rundt 
for å se hvordan mat og vann var stuet. 

Zatqa viste han hvordan vannet var oppbevart i avkuttede bambusrør som var 
plassert mellom balsastokkene. Kokte og tilberedte rotfrukter var pakket inn i 
palmeblader og plassert i store leirkrukker. Bananer og andre frukter var hengt opp på 
hytteveggene mens griser og høns var bundet til masten. 

“Hvor mange dager har vi mat for?,” spurte Token, “og hvor mye vann har du 
beregnet på hver mann om dagen?” 

“Vi er tredve mann på denne flåten,” svarte den blide karen, jeg har regnet ut at vi 
har mat til alle for seksti dager og tre store kopper vann til hver mann i like mange 
dager. “ 

“Hmm,” sa Token og strøk pekefingeren langs nesen,” det er ikke nok. Vi er altså 
helt avhengig av å skaffe oss mat og drikke underveis.”  

“Yupanqi fortalte meg aldri hvor mange dager vi trenger for å nå den øya du er på 
jakt etter. Hvor mange dager regner du med?” 

“Jeg vet ikke nøyaktig, det er umulig å tippe. Å nå fram til Himlens Korallrev kan ta 
flere år, men jeg tror vi vil nå våre første øyer på rundt hundre dager, kanskje litt før.” 

“To år? Og hundre dager til nærmeste øya…,” sa Zatqa og så fortvilet opp på Token, 
“da kan vi jo risikere å dø av tørst eller sult her ute på havet!” 

“Dø må vi før eller seinere en gang,” sa Token og tenkte på de få årene han hadde 
igjen å leve på denne planeten, “og det er langtfra sikkert vi klarer å finne den øya vi 
leter etter.” 

“Men Yupanqi sa at du skulle bringe gudene tilbake, Tiki. Hvordan kan du si at vi 
kanskje ikke finner den øya. Du spøker!” 

“Nei, det er nok ingen spøk, Zatqa, men vi får gjøre vårt beste og ikke gi opp på 
forhånd. Du ser jo at vi allerede har klart å fange fisk, og inatt kom det noen dråper 
regn. Hvis jeg husker riktig så skal det være ganske mange øyer foran oss, og jeg tror 
nok at vi kan skaffe oss nytt lager av kokosnøtter på disse øyene. Men for deg er det 
viktig at du hele tiden kontrollerer beholdningen. Ingen må forkynne seg av mat eller 
vann på egen hånd.” 

“Og så må jeg gi beskjed til Qzeqitas at han alltid har noen som passer på 
fiskesnørene, blir du med og snakker med han?” 
 
Token og Zatqa tok en siste kikk på dyrene, og deretter ruslet de akterover på flåten. 
De kunne se at de to andre flåtene nærmet seg og at noen av karene var opptatt med å 
lage seilet mindre. Ved siden av den lange rorsåren sto den kraftige fiskeren og så ned i 
vannet. 

Token fulgte hans blikk og så noen fisker som svømte rundt flåten. 
“Hva slags fisk er det der Qzeqitas?,” spurte Token, “er det hai?” 
Qzeqitas ristet på hodet og så over på Zatqa. 
“Ikke fisk. Du snakk, Zatqa!” 
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“Hva Qzeqitas mener er at det ikke er hai,” forklarte den korte karen, “det er 
delfiner.” 

“Hva er delfiner?” spurte Token, “jeg kjenner ikke alle dyrene i havet her på Jorden.” 
“Min bror.,” brummet Qzeqitas og pekte på en delfin som dukket pustende 
opp over havflaten. 
“Qzeqitas mener at vi på en måte er knyttet til delfinene,” skyndte Zatqa seg å 

forklare, “vi lærte av Lusipe at gudene også skape disse vesenene, så de må regnes til 
våre slektninger.” 

Token var på nippet til å riste på hodet av denne fantasien, men så tenkte han seg 
om. Var det så utenkelig at Jekova hadde gjort eksperimenter på noen andre av rasene 
på Jorden? Han visste at endel av dyrene i havet var pattedyr, og på så sett lignet litt på 
menneskene ved at de fødte levende unger. Han kunne ikke huske at han hadde hørt 
om disse eksperimentene, men dermed var det ikke sagt at de ikke hadde annet sted. 
Jorden besto jo av to tredjedeler hav, så det var jo ikke nødvendigvis primatene som 
var best tilpasset livet på denne planeten! 

“Så det var Lusipe som fortalte dere at delfinene er deres brødre?,” spurte han 
ettertenksomt, “sa han noe mer om disse fiskene?” 

“Lusipe fortalte Yupanqi at gudene skapte fiskene du ser rundt flåten på samme 
måten som han skapte oss fra våre foreldre,” sa den lille mannen usikkert' , “men vi kan 
ikke helt forstå hva han mente.”  

Token tittet på de slanke dyrene som svømte på kryss og tvers under og rundt flåten.  
Jekova må ha hatt en trang til å prøve det ekstreme, tenkte han, eller så må han ha 

vært en mer vidsynt mann enn de aller fleste på Gud. Han måtte jo ha forstått at 
gudene aldri ville tolerere noen fisker som sine etterkommere. Kanskje han likevel 
mente at utviklingen av disse dyrene bød på bedre framtidsutsikter enn utviklingen av 
primatene? Hvis disse delfinene er vår beste sjanse som å overleve som en rase i 
universet, tenkte han fortumlet, hvordan skal vi for det første finne ut om disse fiskene 
bak sitt annerledes utseende var blitt forandret til å være guder i sin legning og 
tankemåter. Hvordan skulle man kommunisere med dem? 

Som om ett av dyrene hadde forstått hva han tenkte dukket en slank skapning ut av 
vannet ved siden av han. Den reiste seg opp på halen så hele kroppen var over vann og 
frambragte en rekke plystrelyder. Med et kast på hodet forsvant den ned i bølgene 
igjen. 

“Vel, Qzeqitas,” sa han og småristet undrende på hodet,” pass på at du ikke får noen 
av disse dyrene på kroken!” 

Qzeqitas så forferdet på Token, og Zatqa skyndte seg å forklare at selv om han ikke 
var noen fisker så visste han godt at delfinene sjelden gikk på krokene. . 

“De er for kloke til det” ,sa han,” de er våre brødre.” 
Token ble stående å se en stund på delfinenes lek og så ruslet han forut igjen til sin 

hvileplass under solseilet. Han ble sittende en stund å fundere på det siste han hadde 
hørt, og snart bysset bølgenes klukking mot stokkene han inn i en urolig søvn. 
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Etter hvert som tiden gikk begynte Token og de andre å venne seg til livet ute på 
havet. Endel av mannskapene hadde vært forferdelig sjø syke de første dagene, men 
snart var alle fortrolige med balsaflåtenes rulling. Etter at de hadde redusert seilarealet 
på den største flåten var det heller ikke noe stort problem å holde kontakt, flåtene seilte 
og drev avgårde i samme retning. 

Token hadde vært spent på om de ville holde en rett vestlig kurs, og hadde stadig 
lange samtaler med unge Titaquel. Lutipens sønn studerte stjernene og solen dag og 
natt, og sammen kom de fram til at flåtene beveget seg på en litt sydvestlig kurs. For å 
prøve å komme mere vestlig prøvde Token og fiskeren Qzeqitas seg fram med 
styreåren og senterbordene. Det viste seg at de store fjelene de stakk ned mellom 
balsastokkene var langt mer effektive enn den lange åren de hadde montert på 
akterenden. Flyttet de senterbordene fra et sted til et annet forandret flåten kurs, og 
etterhvert lærte de hvordan de skulle få de sammensurrete balsastokkene til å seile den 
veien de ville. 

Token hadde også prøvd å huske alt han hadde lært om Jordens vinder og 
havstrømmer før han reiste fra Gud. Han kom fram til at det var liten vits å presse 
flåten vestlig. Lot de seg drive med strømmen så ville de nå de hundrevis av atolløyene 
som han husket lå et stykke sør for ekvator. Når de nådde disse øyene så kunne de 
prøve å sette kursen mere nordlig. I nærheten av øyene var det lettere å utnytte 
tidevannstrømmene, og han syntes å huske at vindene der borte også dreide mere 
nordlig. unne de seile fra øy til øy nordvestover ville de alltid kunne sikre seg nye lager 
av kokosnøtter og annet spiselig. 

Kokosnøttene de hadde med seg hadde vist seg å være utmerket skipsproviant. De 
grønne nøttene ga godt drikke og kjøttet i de modne inne holdt mye næring, og 
dessuten var det ikke noe problem å oppbevare nøttene over lang tid. 

Fangsten av fisk var opp og ned, mest ivrig til å bite var en gull skimrende fisk med 
en høy ryggfinne. Disse svømte ofte så nære flåtene at de lot seg stikke med spyd. 
Qzeqitas hadde også oppdaget at om de lot bålene brenne om natten så var det alltid 
fullt av flyvefisk på balsastokkene om morgenen. Problemet var jo at de hadde 
begrenset mengde av brensel. Matlageret de hadde med seg fra land minsket raskt, og 
etterhvert som brenselslageret minsket var karene nødt til å spise fisken de fanget rå. I 
begynnelsen syntes karene det smakte forferdelig, men etterhvert oppdaget de at rå fisk 
ikke var så verst. Token lot også stykker av fisk ligge i saltvann en stund og så la han 
dem på hyttetaket for tørking. Det var godt å knaske på tørr fisk, og på den måten 
hadde de også et reservelager om fiskelykken skylle svikte. 

Vann var et større problem enn maten, og Zatqa var nøye med å passe på at ingen 
forsynte seg mer en de var tilrasjonert. Dette medførte i starten ville slagsmål, men 
etter at kjempen Qzeqitas hadde slengt en overbord som prøvde å snike seg til ekstra 
vann ble disiplinen bedre. En som falt eller ble kastet overbord var fortapt, det var 
ingen måter å snu eller stoppe flåtene på! Av den grunn ble det også forbudt å hoppe i 
havet for å få seg et bad i varmen, såsant det ikke var så vindstille at flåten lå helt stille. 
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Karene hadde av og til sett svære haier sirkle rundt flåtene, så forbudet mot bading var 
det små problemer med å få overholdt. 

Det var også annet dyreliv enn haier å studere. Flyvefiskene spratt regelmessig opp 
foran flåtens butte baug og seilte elegant over bølgetoppene. Enda mer elegant var 
fuglene, spesielt en brunaktig fugl som svevde så nære bølgetoppene at vingespissene 
bare var millimeter unna havflaten imponerte Token og de andre. Av og til sirklet også 

noen store albatrosser over mastetoppen, og en av dem hadde dristet seg til å slå seg 
ned på hyttetaket. Qzeqitas viste sin dyktighet med fiskespydet ved lynsnart å slenge 
det mot fuglen så den falt i dekket med et dunk. Fuglen var så stor at den var over to 
meter mellom vingespissene og selv om kjøttet smakte litt av tran bød albatrossen på et 
festmåltid for er stor del av mannskapet. 
 
Livet kom etterhvert inn i en fast rytme, og Token tilbragte lange stunder under 
solseilet med å speide ut over havet og tenke over sin egen situasjon. 

Det var jo helt utrolig at han befant seg midt ute på et enormt hav på en flåte av 
balsastokker, på en fremmed planet!  

Han tenkte tilbake til livet på Gud, og var litt overrasket over å finne at han ikke 
lengtet tilbake. Livet på Gud hadde vært godt, det var det ingen som helst tvil om. 
Menneskene på Gud var jo aldri sure eller sinte, så forholdet til hans medmennesker 
var jo så bra som det kunne bli. Heller ikke behøvde noen å sulte, det var alltid mat 
nok til alle. Token tenkte tilbake på hvor oppslukt han hadde vært i sitt arbeid som 
vitenskapsmann, det hadde for han vært selve meningen med livet. Token tenkte på 
hvilken illusjon det egentlig måtte ha vært, å begrave seg i teoretisk arbeid kunne jo 
ikke være meningen med det hele. 

Hva var egentlig meningen med livet? Var det å sitte på en flåte midt ute på havet på 
jakt etter en øy han ikke var sikker på hvor lå og en jente han ikke visste om levde? 

Token tittet ut over havflaten og så en flyvefisk seile avgårde. Hadde dyrene noen 
mening med livet? De gjorde jo ikke annet enn å lete etter mat og føde nye dyr. Var 
dette meningen også for menneskene? Var det så enkelt? Var det derfor beboerne på 
Gud så absolutt måtte skape en rase maken til seg selv når de selv sto i fare for å dø 
ut? 

Token tenkte på de eksperimentene som Jekova hadde utført på denne kloden, var 
det nå egentlig så sikkert at det var riktig å forandre livet på Jorden? Kanskje det var 
meningen at livet på Jorden skulle være slik det var før Gudhåp landet. Hvem hadde 
spurt primatene og delfinene om de ønsket å bli noe annet? Vel, dyrene kan jo ikke 
tenke slik som vi mennesker, men hvem er det som bestemmer at vår måte å tenke på 
er den beste? Hadde delfinene det noe bedre nå som de kunne tenke? Ja, for hvis 
Jekovas eksperimenter var vellykket så skulle jo delfinene nå føle og tenke på samme 
måten som et menneske. Kanskje delfinene var dypt ulykkelige, kanskje det var 
mennesker tvunget inn i en dyrekropp og tvunget til å leve hele sitt liv under vann 
mens de hele tiden lengtet etter å være på land? 

Token ristet på hodet for å klarne tankene. Ingen tvil om at han selv var blitt 
forandret siden han kom hit til Jorden, slike merkelige tanker hadde han aldri hatt før. 

Nei, prøv å konsentrer deg om resultatene av Jekovas geneforsøk, det som er gjort er 
gjort. For om det viser seg at eksperimentene er mislykket og at de handlet mot hele 
sin legning ved å påføre noen smerte, hva kunne de gjøre med det? Måtte de ikke for å 
stoppe den gale utviklingen gjøre nok en gal handling. For det ville vel ikke være noen 
annen løsning enn å drepe resultatene av sine mislykkede forsøk. Hvordan skulle man 
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gjøre det? Med sprengstoff? Plante en ubotelig sykdom? Eller kanskje de skulle få 
havet til å stige og drukne alle de stakkars sjelene? 

Nei, nå er det nok! Token reiste seg opp og gikk akterover. Ved styreåren sto 
Qzeqitas, og Token så at han holdt på å reparere noen tau som var blitt slitt over. Han 
hentet en taukveil fra den bakerste hytten og gikk for å hjelpe den kraftige grinebiteren. 
 
En morgen våknet Token opp av at noen ristet han kraftig i skulderen. Han prøvde å 
riste hånden av seg for å sove videre, men en guttestemme gjentok om og om igjen at 
han måtte stå opp. Token reiste seg opp på albuen og gned seg i øynene. Det var 
mørkt inne i hytten, men inn gjennom døråpningen strømmet morgenlyset. 

“Du må stå opp, Tiki!,” stemmen tilhørte unge Titaquel,” vinden blir sterkere og 
sterkere, og Qzeqitas er redd for å flåten skal gå ifra hverandre i de store sjøene!” 

Token følte hvordan den store balsastokken under seg rullet og hev på seg og på et 
blunk var han lysvåken. Han krabbet over gulvet og tittet ut av den lave døren.  På 
himlen jaget mørke skyer avgårde, og vinden ulte rundt hyttehjørnet. Token krabbet ut 
og grep tak i en av de stagene som holdt masten oppe. Han heiste seg opp, men flåten 
husket så kraftig under han at han hadde problemer med å holde seg på beina. 

“Qzeqitas sa noe om at endel av de tauene som holder stokkene sammen ved baugen 
er røket!' Titaquel ropte av fulle lunger for å bli hørt over vinden, “som du ser har han 
fått tatt ned seilet, men stokkene ruller likevel kraftig på seg. Hva skal vi gjøre?” 

Token gikk ned på knærne og krabbet forover. Såsnart han kom vekk fra hyttens 
beskyttende vekk rev vinden i kappen hans så han holdt på å bli feid overende. Han 
kunne se hvordan sjøene fosset innover flåten, og kjente sjøsprøyten svi i øynene. 

“Gi beskjed til Qzeqitas at han skal sende noen av sine sterkeste menn forover med 
en gang!” Token snudde på hodet og brølte over stormen. “Be dem ta med seg noen 
taukveiler og fire-fem av de tykkeste bambusstokkene som ligger stablet opp vad den 
bakerste hytta!” 

Titaquel nikket, og Token snudde seg mot baugen igjen. Han krabbet et lite stykke 
forover og følte hvordan stokken under han rullet kraftig. 

Han tittet ned og til sin forskrekkelse så han at mange av de leirkrukkene og 
bambusbeholderne som var laget mellom stokkene var knust. Han fulgte den digre 
stokken med øynene forover og så raskt årsaken til elendighetene. Gresstauene hadde 
gnagd seg innover i balsaens myke treverk og stokkene lå ikke lenger så tett sammen 
som de skulle. De rullet hver sin vei etter bølgenes bevegelser og malte krukkene 
istykker. Hva som verre var, fikk de ikke strammet tauene ville bevegelsene også 
gnage over tauene og flåten gå i oppløsning! 

Token speidet mot baugen og i sjødrevet syntes han at han så at noen av tauene 
allerede var slitt over. 

Hvor ble det av hjelpen? Token tittet seg fortvilet tilbake, men ingen var i sikte. 
Token angret at han hadde krabbet så langt forover, stokkene rullet og hev så mye på 
seg at han var redd for å få et bein eller en arm ned mellom dem. Han klamret seg fast 
alt han var kar om, og spyttet ut sjøvannet som med jevne mellomrom sprutet ned over 
han. 

Plutselig kjente han en hånd gripe seg om ankelen og snudde brått på hodet. Et 
klissvått ansikt grinte mot han. Det var Qzeqitas, og bak han kunne Token skimte nok 
en kraftig kar. 

“Tau!,” ropte Qzeqitas og rakte fram en kveil. 
Token karret det våte gresstauet til seg og pekte mot baugen. 
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“Vi må få surret fast noen bambusstokker på tvers over balsastokkene før hele flåten 
går ifra hverandre under føttene våre!” brølte Token bakover og vinket på den bakerste 
karen. Han hadde to lange bambusstokker over skulderen, og på Tokens tegn kjempet 
han seg langsomt framover på de sleipe og rullende stokkene. 

“Dere to får prøve å plassere stokkene på tvers,” skrek Token, “så skal jeg prøve å 
surre dem fast!” 

De to kraftkarene nikket og krabbet seg opp på siden av Token. De kom seg et lite 
stykke videre framover og plasserte en bambusstamme på tvers mens de klamret seg 
fast alt de var gode for. Token løsnet tau kveilen og stakk enden ned mellom to 
rullende balsastokker. Han klarte å få tredd tauet rundt en av de solide trossene som 
skulle holde flåten sammen og la en tørn rundt bambusen. Han strammet til det han var 
kar om, men merket at det på langt nær var godt nok. 

“Jeg klarer ikke å stramme det teit nok alene,” ropte han fortvilet, “kan du komme 
deg bakover for å hente noen flere karer, Qzeqitas?” 

Qzeqitas nikket og reiste seg halvt opp. I det samme brøt en diger bølge inn over 
baugen og begrov den kraftige fiskeren under tonnevis av saltvann. Før Token eller 
den andre karen klarte å reagere ble Qzeqitas skylt bortover stokkene. De så hvordan 
han fortvilet grep etter en av trossene, men så brøt nok en bølge over han. Token så 
hvordan kraftkaren kjempet for å motstå vannpresset, men måtte gi opp og sakte ble 
han skylt over bord. 

Uten å nøle et sekund grep Token enden på det tauet han hadde festet mellom 
balsastokkene og reiste seg opp. I to jump var han ved flåte siden og så kastet han seg 
over bord. 

Pustende og pesende kom han opp til overflaten og speidet rundt seg. Hvor var 
Qzeqitas?  

Helt inntil balsastokkene som danset opp og ned i de frådende sjøene skimtet han en 
brun skikkelse. Uten av slippe taket i tauenden prøvde Token å kjempe seg bortover 
mot den andre. En diger bølge fikk flåten til å reise seg opp over han og dundret ned 
igjen med et brak. Token fikk kastet seg til siden i siste sekund, men merket hvordan 
brottsjøen tvang han under. Fortvilet strakte han armene ut foran seg og rørte ved ett 
eller annet mykt. Qzeqitas! Token famlet seg fram til den andres arm og trakk seg selv 
opp til overflaten. 

“Hold deg fast i meg!” brølte han og gispet etter luft. “Hold deg fast i meg og prøv 
samtidig å få tak i tauet!” 

Token kjente at kjempens armer grep tak rundt livet sitt og at de sterke nevene 
famlet seg fram til tauet. 

“Ikke slipp nå,” hikstet Token og spyttet ut saltvann, “tauet er festet til flåten, så vi 
vil ikke drive unna!” 

Plutselig merket Token at tauet strammet seg og grep krampaktig rundt det glatte 
gresstauet. Tauet gled mellom fingrene et stykke, men så fikk han tak. 

Bare nå ikke tauet ryker, tenkte Token fortvilet, og merket at han nok en gang ble 
presset under havflaten. Han kjempet seg opp til overflaten ved å sparke med beina, og 
følte at Qzeqitas gjorde det samme. 

Token blåste sjøvann ut av nesen og speidet framover i sjødrevet. De var like ved 
akterenden av flåten! 

“Hjelp! Hjelp!” ropte han før vannet igjen fylte munnen og bølgene lukket seg over 
hodet hans. 

Neste gang Token fikk hodet over bølgene så han noen brune hender strekke seg ut 
fra balsastokkene. De var blitt oppdaget! 
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“Hold deg fast, Qzeqitas! Hjelpen er her!” 
Med ett følte Token at Qzeqitas hender slapp taket rundt livet, og fryktet et kort 

øyeblikk at han var blitt skylt vekk. Så merket han at Qzeqitas forsvant oppover og 
forsto at noen var i ferd med å hale han ombord. For bare livet holdt han krampaktig 
fast til det sleipe tauet, og snart følte han to hender som grep han under armene. Da 
neste bølge løftet han på høyde med flåtens dekk ble han med et rykk halt ut av vannet. 
Hostende og pesende kjente han balsastokker under ryggen og forsto han lå på det 
rullende dekket. Hendene var fortsatt knyttet krampaktig rundt tauet. Med et følte han 
at noen grep han i skulderen og åpnet øynene. Han snudde på hodet og så at Qzeqitas 
lå ved siden av seg. Den kraftige karen hadde lagt hånden på Tokens skulder, og karen 
stirret forundret inn i Tokens øyne. 

“Du risikere liv for å redde Qzeqitas?,” sa han, “du risikrere eget liv for å redde 
Qzeqitas!” 

Token løftet seg med en anstrengelse opp på albuen og måtte smile av fiskerens 
forundrede ansiktsuttrykk. 

“Syntes du ikke det var kjekt da, Qzeqitas?,” sa han og hostet opp litt saltvann, “du 
har jo billett for hele turen, har du ikke?” 

Qzeqitas ristet på hodet og krabbet seg opp på beina. 
“Du sann gud ,” sa han og rakte fram hånden. Token tok imot den og kjempen halte 

han opp på beina. 
Mannskapet hadde slått en ring rundt de to halvdruknede skikkelsene, og de fleste 

nikket alvorlig på hodet av Qzeqitas ord. 
“Vi har ikke tid til å stå her å skravle,” sa Token og pekte mot baugen, “gjør vi ikke 

snart noe med de stokkene så går flåten i oppløsning under beina våre, og vi havner i 
vannet igjen!”  

Token tørket vannet ut av øynene og vrengte av seg den våte kappen. 
“Kan dere få med dere noen flere taukveiler og bambusstokker,” sa Token, “men få 

nå opp farten, dette haster!” 
Karene som sto rundt dem tittet mot baugen hvor sjøene med uforminsket styrke brøt 

inn over stokkene, og mumlet tafatte seg imellom. 
“Få opp farta!” Qzeqitas snerret mot mannskapet og løftet sin digre neve i været, 

“gjør som Tiki si, eller dere smake denne!” 
Karene tittet forbauset mot kjempen og snudde seg mot haugen av lange 

bambusstokker som var surret fast langs hyttas vegg. 
“Fortere!” brølte Qzeqitas etter karene, og de famlet febrilsk med tauene som holdt 

bambusen på plass. 
“Du ikke mer problem med menn,” sa den våte fiskeren og gliste mot Token, “du 

fortelle Qzeqitas hva du ønske, jeg ordne.” 
Det var tydelig at kjempen ikke overdrev, for uten protester kjempet karene seg mot 

den hivende baugen med tau og stokker.  
Token skyndte seg etter karene og surret et tau rundt livet på hver av de som skulle 

gå ut på dekket foran den forreste hytten. 
“De falle uti, vi hale dem opp som fisk!,” smilte Qzeqitas og nikket på hodet av 

Tokens påfunn. 
Denne gangen gikk det derimot bra, karene hadde lært av Qzeqitas uhell at de måtte 

holde seg nede på knærne og alltid holde seg fast med en hånd. Flere lange 
bambusstokker ble plassert på tvers av de rullende balsastokkene og surret fast. Det 
var i siste liten for flere steder oppdaget de surringer som var gnagd over. 
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Etter noen timer drev de mørke skyene forbi og vinden minsket. Solen tittet fram og 
snart ble sjøene mindre. Dønningene brøt ikke lenger inn over flåten og snart kunne 
seilet heises igjen. 

En av karene klatret opp i masten og han kunne fortelle at de to andre flåtene også så 
ut til å ha klart seg gjennom stormen. Den ene flåten befant seg et stykke foran, mens 
den andre var litt lenger sør, 

Faren var over for denne gang, og snart var luften fylt av rop og latter. Token tok en 
inspeksjonsrunde for å se hva som var blitt ødelagt i løpet av uværet, og det var tydelig 
at hendelsen med Qzeqitas langt fra hadde gått ubemerket forbi. Karene så på han med 
en ny respekt, ikke bare fordi han var en modig gud, men også fordi han hadde vist seg 
som en som kunne overvinne havet. At den lyshårede guden hadde kastet seg ut i de 
frådende sjøene for å redde Qzeqitas kunne de ikke fatt, men at han hadde klart å vriste 
dem begge fra sjøens favntak var noe karene tydeligvis forsto å verdsette. Token 
syntes han kunne høre hva karene tenkte: At denne guden var så spesiell at de kanskje 
ville overleve denne sjøreisen likevel! 
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12. 
 
 
“Land i sikte!” 
Ropet kom oppe fra hyttetaket. Token la fra seg fisken han holdt på å rense og reiste 

seg opp. Han satte hånden over øynene for å skygge for solen og speidet forover. 
Nei, ingenting å se. Bare endeløse rekker av bølger og en blå himmel hvor noen få 

fjærlette skyer seilte sakte avgårde. 
Token gikk bort til hytten. 
“Er du sikker, mann, har du virkelig sett land?” 
“Kom hit opp og se selv!” sa en ung stemme og Titaquels smilende 
ansikt kom tilsyne over takets palmebladtekking. 
“Jaså, det er deg som kommer med slike gode nyheter,” lo Token mot den unge 

gutten, “hjelp meg opp så jeg får bevis for at det ikke er solen som har ødelagt øynene 
dine!” 

Titaquel rakte fram en brun neve, og Token halte seg opp på det skrå taket. Han 
støttet seg til masten som raget opp i forkant av taket og reiste seg opp. 

“Hvor ser du land, Titaquel?” 
“Langt der borte kan du skimte noe i horisonten. Jeg tror det er palmekroner “ 
Titaquel pekte litt til høyre for baugen og Token stirret mot horisonten. Langt der 

ute var det noen små sorte prikker som dukket opp og ned av bølgene i horisonten. 
“Jammen tror jeg du har rett, gutt, det må da være palmer!”  
“Qzeqitas har fortalt meg at fuglene ofte flyr mot land når det blir mørkt,” sa den 

unge gutten,” og igår i solnedgangen så jeg en flokk store fugler fly den veien. Helt 
siden det lysnet har jeg holdt utkikk!” 

Nede på dekket rundt hytten hadde mannskapet samlet seg, og mumlende stemmer 
nådde opp til de på taket. 

“Vi har land et stykke forut,” ropte Token ned til karene, “nå skal det bli kokosnøtter 
og fast grunn under føttene!” 

Et jubelrop steg opp mot himlen, og endel av karene danset rundt på balsastokkene. 
 
De hadde vært i sjøen i åttifem dager, og lageret av kokosnøtter var nesten helt tomt. 
Stormen de hadde hatt for noen dager siden hadde ødelagt en rekke av krukkene med 
tilberedt mat, knust endel av vannbeholderne og skylt endel av de andre matvarene 
overbord. Ingen hadde sultet eller tørstet, det hadde regnet med jevne mellomrom og 
havet var fullt av fisk, men Token visste at karene savnet å drikke grønne kokosnøtter. 

“Kan du hente Qzeqitas?” ropte Token ned til en av de nærmeste karene, men i det 
samme kom kraftkaren rundt hjørnet på den andre hytten. 

“Hei, Qzeqitas,” ropte Token og vinket på karen som etter stormen hadde utnevnt 
seg selv til hans beskytter, “kom opp på hyttetaket så skal du få se land!” 

Qzeqitas svingte seg lettvint opp på taket og gryntet fornøyd da han fikk se den 
takkete linjen i horisonten. 

“Palmer,” sa han, “men ingen fjell, hva slags øy?” 
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“Det må være en atoll,” forklarte Token, “det lå noen atoller utenfor kysten av 
Himlens Korallrev. Det er noen lave øyer som ligger på et korallrev, vi var heldige som 
ikke seilte rett på det inatt!” 

“Mennesker her?,” spurte Qzeqitas og så på Token. 
“Jeg tror ikke det, såvidt jeg vet så besøkte ikke Gudhåp noen atoller, selv om jeg 

syntes å huske de besøkte noen høye øyer som skal ligge ikke så alt for langt unna.” 
Rop nedenfra fortalte at nå var palmene også synlig nede fra dekket. 
“Nå er alt opp til deg,” sa Token og la hånden på Qzeqitas skulder, “kan du klare å 

manøvrere flåten bort til den øya?” 
“Jeg klare,” sa Qzeqitas og ropte noen ordre ned til mannskapet. 
To av karene skyndte seg bort til seilet og halte i noen tau så det sto mere på skrå i 

forhold til flåten. Etter å ha festet tauene på nytt gikk de bort til flåtens akterende og 
tok tak i de digre senterbordene som stakk opp mellom balsastokkene. Sammen klarte 
de å få brettene opp, og halte dem over stokkene til en posisjon lenger framme på 
flåten. De stoppet og tittet opp på Qzeqitas som brummet bekreftende. De to 
senterbordene ble skjøvet på plass mellom stokkene og snart kunne Token merke at 
flåten endret kurs. 

Qzeqitas ropte noen korte ordre til og karene forandret plasseringen til to andre 
senterbord. Nå var det ingen tvil om at flåten hadde endret kurs. Bølgene kom mere på 
skrå inn over baugen, og Token så at den mørke skyggen i horisonten nå var rett forut. 

“Godt gjort!,” sa han og klemte til rundt Qzeqitas skulder. “Rekker vi fram før det; 
blir mørkt?” 

“Ja, ikke langt. Jeg sende signal at andre flåter også sette ny kurs.” 
Token speidet rundt seg, og så at det var unødvendig. De to andre flåtene var like 

bak dem, og han kunne se det var hektisk aktivitet med seilene. De hadde nok også fått 
øye på palmene, og var i ferd med å legge seg på samme kurs som den største flåten. 
Qzeqitas og Token klatret ned fra hyttetaket, og Token fortalte den andre hva han ville 
ha gjort før den nådde fram til øya. Qzeqitas sa at han skulle sørge for at det ble gjort 
med en gang og satte igang endel av mannskapet. 

Taukveiler ble båret fram og bundet til balsastokkene. Lange padleårer ble hentet ned 
fra sine plasser på hytteveggene og lagt langs flåtesidene. Qzeqitas overvåket det hele 
og passet på at Tokens ordre ble utført uten den minste mukking. 

Etter noen timer var de så nære at de kunne se brenningene bryte, og Qzeqitas pekte 
mot den hvite linjen.. “ 

“Hvor vi dra flåte iland?,” spurte han skeptisk og klødde seg i hodet, “ingen bukt, 
ingen strand, bare brenninger!” 

Token husket hvordan atollene ved Himlens Korallrev hadde sett ut ifra luften de 
hadde sett ut som ringer i det blå havet. 

“Øya er formet som en ring i havet,” forklarte han, “en slags sirkelformet grunne med 
en rekke småøyer på grunna. Inne i ringen er det smult vann, der ligger vi i le for alt 
slags vær “ 

“Hvordan vi komme inn i ringen?” 
“Såvidt jeg husker skal det finnes endel åpninger inn til lagunen innenfor korallrevet, 

du får be Titaquel speide etter åpninger, den gutten har et godt syn.” 
Qzeqitas gikk bort til den unge gutten og forklarte han hva han skulle se etter. 

Titaquel stilte seg på toppen av taket, og etter et lite øyeblikk ropte han opphisset ut 
og pekte mot et sted mellom to palmekledde øyer. Qzeqitas ropte ut et par ordre og 
senterbordene skiftet plassering. Flåten forandret retning, og snart kunne Token, som 
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sto i baugen, se at det var en åpning i revet mellom de to øyene. På begge sider tordnet 
dønningene, men i midten var det et stykke hvor de ikke kunne se noen brenning. 

“Klarer vi å komme inn der?,” ropte Token til gutten på taket, “er det dypt og bredt 
nok?” 

“Hvis Qzeqitas klarer å treffe åpningen og holder den midt på tro jeg det skal gå!” 
ropte Titaquel med blikket klistret til brenningene og den smale passasjen gjennom 
korallrevet, “det ser ut til å være dypt nok.” 

“Jeg klare!,” sa Qzeqitas og hyttet neven godmodig mot den flirende gutten. 
Qzeqitas hadde lagt av seg sitt sure minespill etter opptrinnet under stormen. “Vi gå 
inn nå?” 

“Kom igjen Qzeqitas,” sa Token opprømt,” jeg verker etter å få fast grunn under 
føttene”' 
 
Sakte beveget flåten seg mot åpningen mellom de to grønne øyene, og snart var de så 
nære at det var forseint å snu. Qzeqitas ropte ut noen ordre og endel av mannskapet 
gjorde seg klar til å fire seilet. Endel andre satte seg langs flåtesidene med padleårene i 
hendene. 

Token sto i baugen og tvinnet nervøst hender. Kunne dette gå bra? Åpningen så ut til 
å være dyp og bred nok, men hva om det fantes noen farer de ikke kunne se? 

Token tittet til styrbord og så hvordan dønningene kastet seg mot revets sylskarpe 
koraller. Tenk om de havnet i de brenningene, da ville det gå ille! 

Token hadde ikke før tenkt ut tanken før han merket at flåten skjente til den ene 
siden. Strøm! Dette går rett på revet! 

Opphissete rop fra mannskapet fortalte at også de hadde oppdaget faren. 
En myndig stemme hørtes over ropene og brenningens brus, og Token så at karene 

på den ene siden kastet seg over padleårene. Han tok noen raske skritt over til flåtens 
andre side og rev til seg en padleåre. Han skrittet tilbake igjen og kastet seg ned på den 
ytterste balsastokken ved siden av de padlende karene. 

Nå var det bare noen få meter før de dundret opp på korallrevet! Token bet tennene 
sammen og padlet for livet. Foran seg så han den kraftige overkroppen til Qzeqitas, 
han padlet så det så ut som åren skulle brekke når som helst. 

“Kom igjen karer, ta i alt dere har,” ropte Token ut mellom takene, “kom igjen nå!” 
Sakte syntes flåten å forandre retning. 
“Det går karer! Bare litt til nå! Gi alt dere har litt til!” 
Karene hev seg over padleårene med fornyet håp og Token kunne se at brenningen 

ikke kom nærmere. Sakte seg de inn gjennom den trange passasjen og de tordnende 
brenningene var nå på høyde med flåtens akter ende. 

“Vi er igjennom!” jublet Titaquel fra hyttetaket, “vi er igjennom!”  
Token sank sammen på balsastokken og hev etter pusten. Det var jammen nære på! 
Etter noen dype drag med luft la han fra seg padleåren og reiste seg opp. Han tittet 

ut over flåtesiden og så at sjøens farve hadde forandret' seg fra mørkeblått til nærmest 
lysegrønt. Han merket også at flåten også hadde forandret rytme, den rullet ikke lenger 
, men fløt avgårde på rolig sjø. Token flyttet blikket fra vannet og speidet akterover. 

De var nå kommet inn i lagunen og var i le for havet. På styrbord side av flåten var 
det en palmekledd øy, kranset av en hvit sandstrand. Han syntes ikke han hadde sett 
noe så vakkert før. 

“Qzeqitas,” ropte han glad,” ta ned seilet og få karene til å padle oss bort til den 
stranden!” 
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Litt etter dunket seilet i dekket og karene dyppet sine padleårer i krystallklart vann. 
Sakte gled flåten mot stranden og Token så at karene også dro opp senterbordene, 
Snart følte Token at flåtens baug møtte motstand og stoppet helt opp. 

Land! De hadde nådd land! 
Karene jublet og kastet seg ut i det grunne vannet. De vasset for full fart innover 

grunna så sjøspruten sto mot den blå himlen. Inne på stranden hoppet de opp og ned av 
glede og rullet seg i sanden som lekne hunder. 

Token så smilende på gledesscenene og ropte på Qzeqitas. 
“Du klarte å få oss inn passasjen med et nødrop,” sa han leende da kraftkaren dukket 

opp,” men la oss nå få noen liner iland før flåten driver ut igjen.” 
Qzeqitas brummet bekreftende og gikk bort til tauene de hadde lagt klare langs 

flåtesiden. Sammen med to andre karer hoppet han ut i vannet og vasset iland. De 
fastgjorde tauene til noen palmer og satte seg ned i sanden. 

Token sjekket at endene var forsvarlig fastgjort ombord og deretter kastet han seg på 
hodet ut i det varme vannet. Som en liten unge hoppet han opp og ned, dukket under 
vannflaten og kom opp igjen med vannet sprutende ut av munnen. 

“Kom uti Titaquel,” ropte han etter en stund, “du kan glemme sol og stjerner for en 
stund nå!” 

Den unge gutten krabbet ned av hyttetaket og kastet seg ut i det klare vannet. Token 
moret seg en stund med å sprute vann på gutten og så svømte han helt inn til 
sandstranden. Han reiste seg opp og krøllet tærne i sanden. 

Det var da voldsomt som beina kjentes ustøe, det er jo som bakken ruller verre enn 
balsastokkene! 

Han satte seg i sanden og så seg rundt. Det var tydelig at også endel av de andre 
hadde vanskeligheter med forandringen, for de sjanglet rundt som om de hadde 
drukket litervis av gjæret palmesaft.  

En av karene klatret hoiende opp i en palme, og snart dunket grønne kokosnøtter i 
bakken. Qzeqitas tok opp en av nøttene og gikk bort til Token. Med en steinkniv skar 
han av toppen av den grønne hamsen og laget et hull i det myke skallet. 

“Drikk Tiki” , sa han og holdt fram nøtten, “drikk! “ 
Token tok imot kokosnøtten og slurpet begjærlig i seg det svale, leskende vannet. 

Kokosvannet rant ut av munnviken og nedover halsen, men Token lente hodet bakover 
og tømte nøtten til siste dråpe. 

“Aaa, det var godt, takk skal du ha, “sa han ,”dette smakte jammen bedre enn 
muggent vann fra bambusbeholdere!” 

“Andre flåte kommer nå,” sa Qzeqitas og pekte mot passasjen. 
Token slapp den tomme kokosnøtten på bakken og speidet mot korallrevet, Mellom 

brenningen på hver side av passasjen kunne de se den butte baugen på flåte nummer to. 
“De for nære side,” brummet Qzeqitas misfornøyd og så på Token,” de ikke klare!” 
“Be noen av mennene løpe langs stranden og bort mot passasjen,” sa Token og 

bøyde seg ned etter en taukveil som lå på sanden,” de må være klare til å hjelpe 
mennene iland om det skulle gå galt.” 

Token la taukveilen over skulderen og gikk raskt bortover sandstranden. Flåten var 
nå på vei inn i passasjen, og høye utrop fortalte at karene hadde sett at strømmen drev 
dem mot korallene. Token la på sprang og prøvde å vinke at de måtte padle flåten 
lenger ut fra kanten på revet. 

For seint! 
En diger dønning tok tak i flåtens akterende og skjøv den ut av kurs. 
Strømmen tørnet flåten helt rundt, og sidelengs braket balsaflåten opp på revet. 
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Token så hvordan endel av folkene ble slengt overbord ved sammenstøtet og at masten 
ramlet i dekket. Dragsuget dro flåten ut fra revet igjen, hvor neste bølge sto klar til å 
slenge stokkene inn i korallene. Nok en gang dundret flåten inn i bråttet og la seg over 
på siden. Neste bølge skyllet over flåten som nå hogg mot kanten på korallrevet, og 
hyttene foldet seg sammen. 

Token var nå kommet til enden av den lille øya og løp i full fart  utover i det grunne 
vannet på revet. Bak seg hørte han stadig utrop og forsto at de andre karene også var 
på vei for å komme til unnsetning. Flåten dukket opp av sjøsprøyten igjen og Token så 
at dekket var så godt som mennesketomt. Noen få skikkelser hang fast i de tauene som 
holdt stokkene sammen, mens andre klamret seg til restene av masten og palmehyttene. 
Ute i brenningene så han mennesker som kjempet fortvilet for ikke å bli skylt inn i de 
skarpe korallene. Token vasset så rakt han kunne utover mot passasjen. 

“Gi meg tau!” 
Token snudde på hodet og så at Qzeqitas var rett i hælene på seg. 
“Gi meg tau!” 
Token trædde taukveilen over hodet og rakte det til den andre. 
“Hva har du tenkt å gjøre, Qzeqitas?,” spurte han andpusten, “svømme ut med tauet 

til de som har falt i vannet?” 
Kjempen nikket på hodet og speidet ut over passasjen. 
“Men du kan jo ikke svømme, Qzeqitas! Gi meg kveilen tilbake!” 
Kjempen stoppet opp og så dumt på Token. 
“ Zeqizqu god til å svømme,” sa Qzeqitas og pekte på en kar som kom 
vassende mot dem, “Zeqizqu! Ta dette tauet og svøm ut!” 
Qzeqitas rakte taukveilen mot den nyankomne som tittet forskrekket mot den 

frådende brenningen. Han åpnet munnen for å protestere, men lukket den raskt da han 
så Qzeqitas bestemt ansikt. Uten et ord tok han enden av tauet og kastet seg ut i det 
klare vannet. Strømmen tok raskt tak i ham og drev han mot passasjen. 

“Det er godt, Zeqizqu,” ropte Token, “fortsett rett fram!” 
Flere av mannskapet hadde nå samlet seg rundt Token og Qzeqitas og de så på 

skikkelsen som svømte utover. Plutselig hørte de Zeqizqu komme med et høyt utrop 
og så at karen hadde stoppet å svømme. Han plasket som en gal med hendene i vannet 
rundt seg, og så fikk de se at karen nærmest ble løftet opp av vannet for deretter å bli 
dratt under havflaten. Token så hvordan vannet ble farget rødt der hvor Zeqizqu hadde 
forsvunnet. 

“Hai!” ropte han. “Han ble tatt av hai!” 
Karene så forskrekket på hverandre og så utover mot flåten som hogg i brenningene. 

Noen av de som hadde blitt slengt av flåten svømte alt de kunne mot strømmen for å 
komme vekk fra de frådende brenningene. 

Et stykke unna dukket det en trekantet finne opp av havflaten, så en til og så nok en. 
“Haiene har oppdaget dem, de svømmer rett mot de som prøver å svømme inn 

passasjen!” 
Mennene som sto på grunna ropte i munnen på hverandre og viftet med armene. Nå 

kunne de se at haiene hadde startet a sirkle rundt mennene som kavet i strømmen. 
Plutselig satte en etter en av haiene kursen rett for de svømmende. 

“Blodet har gjort dem helt ville”', ropte Token, “karene er fortapt!”  
Helt maktesløs så Token på at en etter en ble dratt under. Havet sto i kok, og 

vannflaten ble pisket til rødt skum. 
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Den grufulle scenen varte i et par minutter og så var passasjen tom for levende 
vesener. 

Token trakk pusten dypt og snudde seg mot flåten som nå hadde blitt skjøvet et lite 
stykke opp på korallrevet. Vannet fosset fortsatt inn over stokkene, men hver bølge 
dyttet den lenger og lenger opp på det tørre. Ved siden av flåten så Token et par menn 
som kjempet for å komme seg opp på land. Dragsuget dro dem ut i brottet, og neste 
bølge skylte dem inn mot revet igjen. Token så hvordan de prøvde å klore seg fast til 
de skarpe korallene for ikke å bli skylt igjen. 

“Qzeqitas!,” ropte han og vasset avgårde mot flåten, “det var ikke noe vi kunne gjøre 
for mennene i passasjen. La oss prøve å redde de karene som prøver å komme iland 
der borte!” 

Token, Qzeqitas og et par av de andre løp alt de var kar over utover revet. Token 
merket at fotsålene ble kuttet opp av skarpe koraller, men han prøvde å ignorere 
smerten. 

“La oss lage en rekke ut mot brottet!” ropte han da de var like ved de to som prøvde 
å klore seg fast. “Qzeqitas gi meg hånden din og ta selv tak i nestemann!” 

Token holdt krampaktig tak i Qzeqitas kraftige neve og beveget seg sakte ut mot 
kanten av korallrevet. Bølgene skylte stadig høyere og høyere oppover beina hans, og 
Token måtte kjempe for ikke å falle. 

“Når neste bølge kommer,” ropte han mot karen som tviholdt til noen forhøyninger i 
revet,” så la deg skylle innover. Vi skal få tak i deg!”  

Mannen stirret opp på Torten med vettskremte øyne, men gjorde som han hadde 
sagt. Bølgen s«ylte han rett imot Tokens bein, og Token grep tak i mannens arm. 

“Dra oss inn!” hylte han til Qzeqitas, og denne spente føttene mot revet og dro. 
Raskt var både Token og den forulykkede ute av brottsjøene, og stakkaren sank 
sammen foran føttene hans. Token så at korallene hadde fart ille med karen, blodet 
silte ned over kroppen hans fra topp til tå. De lot den blødende ligge inne på revet og 
gjentok prosessen. Nok en kar med blodet strømmene ble halt inn fra brottsjøene. 

“Noen må hjelpe meg å få disse karene inn til land,” sa Token og pustet ut etter 
anstrengelsene “dere andre kan prøve å finne flere levende.”  

En av karene pekte mot flåten, og Token snudde på hodet. Oppe på balsastokkene 
sto fire karer og viftet med armene. 

“Be de karene hoppe ned på revet og vasse iland, og sjekk samtidig flåten, om det er 
noe ombord vi kan ha bruk for.” 

Qzeqitas nikket som tegn på at han hadde forstått, og Token og en annen kar løftet 
en av de blødende opp mellom seg. To andre gjorde det samme ned den andre son lå 
på revet, og de satte seg i bevegelse mot den lille øya. Etter en liten stund nådde de 
den hvite sandstranden, og karene lot sine byrder synke ned på bakken. 

Token undersøkte de to skipbrudne og fant til sin lettelse at selv om de var forslått 
og oppskåret sa hadde de ikke fått noen alvorlige skader. 

Ikke alle var så heldige som disse to, tenkte han bittert, vi får bare håpe at den siste 
flåten kommer velberget inn. 
 
Token rettet seg opp og speidet ut mot havet. Den andre flåten var nå like ved 
passasjen. Token flyttet blikket til den flåten som sto oppe på revet og så at Qzeqitas 
sto på toppen av vraket med en tromme i hendene. Godt tenkt, Qzeqitas, vi får håpe at 
trommelydene bærer over drønnet fra brenningene. 

Token speidet spent mot flåten som nå var på vei inn, og så at den forandret kurs. De 
gikk langt nærmere passasjenes borterste side og Token forsto at de måtte ha hørt 
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Qzeqitas advarsler om den sterke strømmen. Token kunne nå se at karene ombord hev 
seg over padleårene så spruten sto mot himlen. Sakte, men sikkert beveget flåten seg 
gjennom passasjen og inn i lagunen. Snart var den oppe på siden av den store flåten og 
tau ble kastet over og flåten fortøyd til den andre, Token hjalp den skadde karen på 
beina, og sammen vandret de bortover stranden. 

“Tiki! Tiki!” 
Inne mellom palmene kom en skikkelse løpende dem imøte. Det var unge Titaquel. 
“Tiki,” gutten stoppet andpusten foran dem, “du må komme fort!”  
“Hva har skjedd nå da?,” spurte Token og så på Titaquel, “det kan umulig ha hendt 

flere uhell?” 
“Ikke noe uhell,” smilte den unge karen, “det finnes mennesker her på øya!” 
“Hva i all verden…,” Token stirret med åpen munn mot den lille palmelunden inne på 

øya, “mener du at det finnes andre her?”. 
“Det bor ti innfødte på den neste øya på revet,” forklarte Titaquel, “de kom vassende 

over mens vi holdt på med å samle kokosnøtter.”  
“Hvordan kan det finnes mennesker her?,” mumlet Token for seg selv, “Jekova kom 

da aldri ut til disse små atollene.” 
“Kom og se!,” sa Titaquel og dro Token i armen, “syv av dem er kvinner.”  
Karene skyndte seg bortover stranden så fort de to skadete klarte og inne i 

palmeskogen så han at mannskapet sto i en ring på en liten lysning. 
Det var som Titaquel hadde sagt. Midt inne i sirkelen satt det en gjeng med nakne 

mennesker. De var litt mørkere i huden enn mannskapet, men det var ingen tvil om at 
de var mennesker. 

Den største av de tre karene som satt på bakken var tydeligvis iferd med å forklare 
noe da han fikk øye på Token. Karen avbrøt seg selv, sperret øynene opp og stilte seg 
på knærne mens han senket hodet ned mot brystet. De innfødte tittet samme veien, og 
på et blunk la på kne foran Token. 

“Hva i all verden er dette?” spurte Token og flyttet blikket fra de knelende til 
Titaquel. 

“Titaque, kan du forstå hva disse folkene sier?”  
“Bare noen få ord, Tiki, og det er ikke vårt språk, men ditt!” 
Token flyttet blikket til den store karen og tok noen skritt nærmere. 
“God dag,” sa han på gudespråk, “forstår du hva jeg sier så reis deg opp og fortell 

meg hvem dere er “ 
Karen løftet litt på hodet og stirret mot Tokens knær. 
“Vi forstå litt, gud.” 
“Hva heter du? Sett deg opp så jeg får snakke med deg.” Token satte seg ned ved 

siden av karen. “Du behøver ikke være redd, jeg vil deg ikke noe vont “ 
“Jeg heter Aoni,,” sa den mørkhudede karen og satte seg nølende opp. “Jeg komme 

fra annen øy, gud, stor øy.” 
Mannen pekte mot vest. 
“Vi være ute å fiske i stor kano. Vind komme. Vi drive vekk. Vi finne land her. Bo 

her nå. Fire menn dø på havet, vi ikke mat eller vann.” 
“Hvordan har det seg at du kan snakke litt av mitt språk? Kanskje navnet Jekova sier 

deg noe?” 
Den kraftige karen senket hodet ned mot brystet igjen. 
“Jekova stor hvit gud. Han far til alle. Jekova reise til himlen. Jekova hvit gud som 

du.” 
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Mannskapet fra flåtene mumlet seg imellom og så fra Token til karen som kalte seg 
Aoni og tilbake igjen. 

“Dere kan vel umulig komme fra Himlens Korallrev?” spurte Token og så på den 
andre, “eller sier navnene Sipa og Saupa deg noe?” 

“Nei, ikke kjenne.” 
“Tenkte meg det. Sipas øy burde jo ligge lenger mot nordvest. Så dere må altså være 

fra den andre øya Jekova besøkte, den øya Gudhåp var på før de kom til Himlens 
Korallrev.” 

“Skip, jeg kjenne skip Gudhåp. Oppe på himlen. Jeg ikke se, men min far tegne i 
sand. Min far ikke som meg. Ikke snakke språk, mye hår.”  

Token smilte til Aoni og så på de andre mennene og kvinnene. De lignet ganske mye 
på både folket fra fjellene og folkene han hadde lært å kjenne på Himlens Korallrev. 
Kraftige, velskapte mennesker med brune øyne og kullsvart, glatt hår. 

“Det er godt, Aoni,” sa han og la hånden på karens skulder, “jeg kommer også fra 
himlen, fra Gud. De folkene dere ser rundt oss kaller meg for Tiki, de kommer fra et 
stort land på den andre siden av havet, der hvor solen stiger opp. Vi er på vei for å 
finne en øy som ligger et stykke herfra, men vi trengte kokosnøtter og andre spiselige 
ting. Tror du at vi kan ta med oss det vi trenger herfra, eller er det ikke mer mat her 
enn det dere trenger selv?” 

Aoni nikket ivrig på hodet og etter hvert synes de ti øyboerne å forstå at de ikke 
hadde noe å frykte fra karen med det lyse håret. Snart gikk praten ivrig, og Titaquel 
hjalp med å oversette spørsmål og svar når ordene var uforståelige for flåtefolkene. 
Token reiste seg etter en stund opp og gikk ned til stranden for å se hvordan 
redningsaksjonen hadde gått. 

Den kraftige innfødte fulgte etter Token.  
“Ikke kvinner på flåte?,” spurte han, “folk ikke ha kvinner i sitt land? 
“Joda,” lo Token, “de har kvinner i massevis i sitt eget land, men på denne reisen ble 

det bestemt at bare mennene skulle delta.” 
“Du se våre kvinner?,” spurte Aoni og smilte mot Token. 
“Jada Aoni, jeg så dem. De var vakre.” 
“I natt du bo i mitt hus,” sa Aoni bestemt ,” gud ikke sove på flåte.” 
“Jeg takker for det Aoni, det kunne vært godt å sove på et underlag som ikke ruller 

hele tiden. Hvor er hytten din?” 
Aoni forklarte at de hadde bygget noen hytter på den neste øya på revet og at Token 

var velkommen dit når solen gikk ned. Han sa også at Token gjerne kunne ta med seg 
Titaquel, som jo forsto språket bedre enn de andre. Aoni forklarte at de skulle lage 
istand mat og drikke, og at de skulle sette igang forberedelsene med en gang. 

Token ga Aoni hånden på at han virkelig gledet seg, og karen ropte på kvinnene og 
sine to andre menn. De reiste seg opp og kom ned på stranden. Aoni gikk dem imøte 
og pekte fra Token til den neste øya på revet. Kvinnene snakket ivrig sammen, og så 
vinket de farvel og vasset raskt over revet bort til sin egen øy. 

Token sa etter dem og vinket tilbake da Aoni snudde seg. Så gikk han bortover 
stranden for å se hvordan det gikk med Qzeqitas bergingsforsøk. 

På stranden ved enden av den lille øya sa Token at de hadde klart å redde nok en 
blodig og forslått kar, og borte på revet så han Qzeqitas komme vassende med noe 
over skuldrene. Kraftkaren gikk opp  på standen der Token sto og lempet sin byrde 
ned på den kritthvite sanden. 

“Finne på ødelagt flåte,” sa han, “også finne to høner.” 



 96 

Token tittet ned på den digre, svarte grisen som lå på siden i sanden. Det var tydelig 
at den var halvt svimeslått, men Token hørte den gråte svakt og forsto den vill klare 
seg. Grisen var en diger purke og det var tydelig at det ikke var mange timene til den 
skulle føde. 

“Flott, Qzeqitas! Tenk om hun får unger i natt. Da har vi en fin gave å gi til våre nye 
venner!” 

Token bøyde seg ned og kjente på grisens digre mage. 
“Jo, jeg tror det er unger på vei, vi får håpe hun får noen av hvert kjønn. Hvordan i 

allverden klarte du å bære dette digre beiset alene?”  
Qzeqitas bare grynet og pekte på to høner som var bundet til en busk. 
“Kanskje høne verpe egg og klekke ut. Vi gi bort.” 
“God ide. Det var jamnen bra du klarte å berge noe fra flåten. Fant du noen flere 

mennesker ombord i tillegg til de vi så?” 
Qzeqitas pekte mot en palme og Token så at der satt det nok en kar og følte på et 

kutt over øyet. Han sa fra karen til de to flåtene som lå side om side inne i den 
blikkstille lagunen. 

“Vi klarer nok ikke å berge flåten, høyvannet vil nok dytte den innover og bryte 
istykker den myke balsaen, vi kommer ti. å bli alt for mang på flåtene nå. Vi har ikke 
plass til alle mennene, hva skal vi gjøre?”  

“De bli her,” Qzeqitas ansikt livnet opp i et av hans sjeldne smil, “de heldige, har 
kvinner.” 

“Jaså,” smilte Token, “jeg visste ikke at du var interesser i annet enn havet. Kanskje 
du har lyst til å bli igjen selv?” 

Smilet forsvant som dugg for sol. 
“Qzeqitas aldri forlate Tiki!” 
“Så, så Qzeqitas,” trøstet Token og la armen rundt den andres skulder, “jeg bare 

spøkte, hvordan tror du jeg kunne klare meg uten deg?” 
 
Dagen gikk fort. De to uskadde flåtene ble ettersett. Groe under stokkene ble skrapet 
av så godt det lot seg gjøre og seilene ble forsterket på steder hvor sømmene var i ferd 
med å ga opp etter den lange seilasen. De av mannskapene som ikke var igang med å 
gjøre flåtene klare til videre ferd, var igang med å etterfylle mat og vann. 

Grønne kokosnøtter ble hentet ned fra palmene og modne nøtter ble plukket opp 
rundt om på øya. Da solen var iferd med å synke ned under horisonten var mesteparten 
av arbeidet unnagjort, det eneste som gjensto var å fylle endel bambusbeholdere med 
vann fra en brønn karene hadde gravd i sanden. Vannet var litt brakkt, men ikke verre 
enn at det kunne drikkes om de gikk tom for alt annet. Neste morgen ville grumset 
etter gravingen ha lagt seg, og da ville snart det siste arbeidet være ferdig. 

Token og Titaquel tok et kveldsbad i lagunen. Etter episoden med haiene var det 
ikke så mange som våget seg uti lenger, men Token ga en av mannskapet beskjed om å 
holde vakt. Etter å ha plasket rundt på grunna en stund fikk de to karene på seg sine 
løshengende kapper og gjorde seg klar til å besøke Aoni og hans folk. De vasset over 
revet til naboøya og fulgte en oppgått sti mellom palmene. Solen kastet et varmt skjær 
over landskapet og buskenes blader lyste intenst grønt. 

Inne på den lille øya var det en lysning og midt på var det bygget tre primitive 
palmehytter. De sa at Aoni var opptatt med å legge noen palmeblader på bakken 
utenfor hytten, mens de to andre karene var iferd med å ta hamsen av endel modne 
kokosnøtter. Token plystret og karene tittet opp. 
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“Velkommen,” sa Aoni og smilte over hele fjeset, “sitt ned på blad! Kvinner hente 
mat.” 

Token og den unge gutten satte seg ned på palmebladene og tok imot to grønne 
drikkenøtter som en annen av karene rakte dem. Token hadde ikke rukket å ta mer enn 
et par slurker av den leskende væsken før han hørte synging inne i palmeskogen. 
Mellom trærne kunne han skimte lys som beveget seg i halvmørket. Lysene kom 
nærmere og ut på den lille lysningen ved hyttene. Det var kvinnene, de kom etter 
hverandre på en lang rekke med fakler i hendene. Faklene besto av tørre palmeblader 
som var surret sammen, framme ved stedet der mennene satt så stakk de faklenes ender 
ned i huller de hadde gravd i jorden. I samme øyeblikk gikk solen ned og faklene kastet 
et flakkende skjær over scenen. Noen av kvinnene hadde tydeligvis smurt seg inn med 
en slags olje, for kroppene deres glinset. 

“Hvordan har dere lært å lage ild?” spurte Token, “og hvor har kvinnene fått oljen 
fra?” 

“Noen menn oppdager stor ild etter lyn slå ned på vår øy,” forklarte Aoni, “de så at 
tre brenne, siden de finne ut at tre brenne om gni fort med annet stykke tre. Oljen 
kvinnene har på kropp komme fra kokosnøtt, vi se olje når sol skinne på sprukket nøtt 
på bakken. Oljen fin for hud, gjøre myk etter bad. Også bra for hår.” 

Token tenkte at selv om disse menneskene ikke hadde hatt hjelp av folk fra Gud, så 
hadde deres intelligens hjulpet dem godt. De hadde allerede lært å temme ilden, og 
prøvet seg fram med ting de så i naturen. Han så på de primitive hyttene og på bladene 
de satt på. Vel, de hadde langt igjen for å komme opp på Sipas stammens nivå, for ikke 
å snakke om folket fra fjellene. Men det var tydelig at en gryende intelligens hadde 
brakt dem et skritt opp fra dyrenes nivå, og hvem kunne vite hvor utviklingen ledet hen 
for disse folkene? 

Kvinnene kom smilende og syngende på en rekke fram for Token og la mat foran 
dem på noen palmeblader. Det var fisk, krabber, blekksprut og muslinger, ja til og med 
sjøpinnsvin. Kvinnene forsvant inni hyttene og kom tilbake med kokosnøtter, både 
grønne, modne og spirende. På noen andre blader la de fram endel nøtter og frukter 
som var ukjent for Token. Mesteparten av maten var rå, men noen av fiskene var 
tydeligvis stekt. 

“Dere sulter ikke her,” sa Token til Aoni,” jeg ser at dere til og med vet hvordan dere 
skal steke fisk”' 

“En dag kvinne miste fisk i bål, hun slenge den i vannet. Jeg gå ned plukke opp. 
Lukte godt, jeg pille av brent skinn og så spise. Du like?” 

“Stekt fisk er godt,” sa Token og forsynte seg, “imorgen skal jeg få noen av mennene 
mine til å vise deg hvordan du kan lage en jordovn og endel andre ting. Og så håper jeg 
dere kan hjelpe oss å plukke opp endel muslinger.” 

Aoni nikket ivrig på hodet og karene la i seg maten. Kvinnene hjalp mennene å 
forsyne seg, samtidig som de passet på å vifte vekk fluene. Hverken Token eller 
Titaquel hadde smakt blekksprut eller sjøpinnsvin før, men de ble positivt overrasket. 
De spiste til de ikke klarte å få ned en bit til. Når alle karene var vel forsynt bar 
kvinnene fram store muslingskjell med vann så de kunne skylle fingrene. 

“Ummm, dette var godt Aoni!” sa Token og ristet vannet av fingrene. “Jeg kan ikke 
få ned en bit til.” 

“Mat god, men mye mer mat på øy vi komme fra.” 
“Ja, såvidt jeg husker så var det en vulkansk øy Jekova besøkte, det jordsmonnet der 

blir jo noe helt annet enn sanden på denne atollen. Hvordan er det forresten der Aoni, 
finnes det en stamme eller er det flere?” 
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“To stammer, min den mektigste. Når vi kjempe min stamme alltid vinne!” Aoni 
prikket seg stolt på brystet. “Jeg god til drepe, jeg sterk.” 

“Ja, du er vel det....,” sa Token nærmest for seg selv. 
“Nå ferdig spise, vi starte dans.” Aoni gjorde et tegn og kvinnene stilte seg smilende 

og flirende foran mennene. Aoni nikket og de startet å synge samtidig som de svaiet fra 
side til side og beveget armene grasiøst foran kroppen og over hodet. 
 
Token satt som trollbundet, og han så at unge Titaquel også levde seg inn i dansen. 
Aoni visket at dansen var om øyen de hadde drevet vekk fra, om de vakre blomstene 
og om den svale brisen som fikk høye trær til å svaie. Token så hvordan det flakkende 
skjæret fra palmefaklene spilte over kvinnenes oljeglinsende kropper og syntes han 
aldri hadde sett vakrere kvinner. 

Etter mange, lange vers døde sangen sakte ut og kvinnene satte seg smilende ned ved 
siden av mennene. En av karene reiste seg opp, gikk bort til en av hyttene og kom 
tilbake med en tretromme. Han plukket opp to trestikker og dundret løs i en eggende 
rytme. To av de unge kvinnene reiste seg opp og stilte seg rett foran Token og 
Titaquel. 

“De to like deg og unge Titaquel,” lo Aoni, “de danse med dere!” 
Kvinnene startet å danse, en foran hver av de langveisfarende. De svaiet i 

overkroppen og rullet med hoftene, mens de vinket Token og den unge gutten til seg. 
“Det ser ut som vi må trå til, Titaquel,” sa Token, “vi kan ikke skuffe vårt vertskap.” 
Token hadde ikke før avsluttet ordene før de to smilende kvinnene rakte fram 

hendene og nærmest halte gjestene på beina. Token prøvde å etter ligne sin partners 
bevegelser så godt han kunne og han hørte Aoni hoie oppmuntrende. 

“Jeg hete Naomi,” sa kvinnen mens hun bøyde seg fram så hennes lange 
svarte hår berørte hans lyse,”du like meg?” 
Token smilte mot henne og gjorde sitt beste for å følge rytmen fra trommen. Kvinnen 

var vakker, slank og velskapt. Fakkelskinnet glinset i hennes faste bryster og svaiende 
hofter. Naomi smilte tilbake og de brune øynene glitret mot hans. 

Plutselig økte trommeslageren takten og den unge kvinnen danset tett inn mot 
Token. Hun kom så nære hennes rullende hofter berørte hans. Token følte at han ble 
opphisset av situasjonen og kvinnens nærhet, og han tittet over til Aoni som satt på 
palmebladene og klappet takten. Aoni nikket oppmuntrende på hodet og gliste mot han 
med kritthvite tenner. 

Token smilte oppgitt tilbake og konsentrerte seg om dansen og den vakre kvinnen 
foran seg. Blodet bruste i årene, og han tittet henne dypt inn i øynene. Naomi svarte 
med å legge sine slanke hender på Tokens hofte og trykke hans mot sin egne rullende.  

Token glemte tid og sted og lot seg rive med av den opphissete stemningen. Han 
glemte at han var på ferd over havet for å finne en annen ung kvinne, han glemte Gud, 
han glemte at han om ikke så alt for mange år ville være død om han ikke kom seg 
vekk fra Jorden. For han eksisterte kun de hissende rytmene og den varme kroppen 
som oftere og oftere trykket seg inn til hans.  

Rytmen ble villere og villere, og nærmest uten å være klar over hva han gjorde la han 
sine hender rundt Naomis slanke liv. Han hørte at kvinnene som klappet takten hojet 
begeistret, og merket at Naomi svarte meg å trykke seg ende tettere inn til han. Han 
merket at de danset lenger og lenger vekk fra de andre, og plutselig merket han at de 
befant seg tett inntil en av palmehyttene. Naomi sperret øynene vidt opp og dyttet han 
inn i mørket. Han følte kvinnens små hender gripe om seg og begravde sin munn i 
Naomis mørke hår. 
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Tett omslynget sank de ned på gulvet av tørre blader, og opphissete lyder kom over 
Naomis lepper. 

“Ja, Tiki! Ja!”  ropte hun høyt og slynget sine slanke bein rundt Tokens hofter. 
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 13. 

 
 
“Tror du det er langt igjen nå, Tiki?” 
Den unge karen klatret ned fra hyttetaket og satte seg ned ved siden av Token. 

Flåten duvet rolig avgårde i en svak bris, og solen lyste ned fra en skyfri himmel. 
Token satt på den ytterste balsastokken på babord side og var opptatt med å få løs et 
fiskesnøre som hadde kommet inn under flåtens begrodde bunn. Med en lang 
bambusstang dyttet Token snøret nedover og dro det ut til siden. Snøret løsnet og 
Titaquel hjalp Token a hale det inn. 

“Jeg vet ikke, Titaquel,” sa Token og snudde seg mot sin unge venn, “jeg kan jo ikke 
annet enn å tippe en omtrentlig posisjon på Himlens Korallrev, men om min gjetning 
og dine solberegninger er riktige så kan vi umulig være langt unna “ 

Token tok en titt på kroken av skilpaddeskall og slapp snøret ut igjen. 
“Vi har seilt lenge, Tiki.” 
“Ja, min venn, det er snart to år siden vi forlot ditt land. Lengter du hjem?” 
“Av og til, men så lenge jeg seiler sammen med deg, Tiki, så tenker jeg ikke så mye 

på Yupanqi og de andre. Jeg tror iallfall jeg ikke lengter så mye etter mitt eget land 
som det Lusipen gjorde. Jeg fikk jo knapt se min far før han døde, men både mor og 
Yupanqi fortalte meg hvordan Lusipe dag og natt prøvde å komme i kontakt med sine 
egne. Derfor prøver jeg alltid å være glad på dine vegne, for at vi nå nærmer oss øya 
hvor du kan sende bud på de andre gudene.” 

“Det er ikke så ille ned meg som din far, Titaquel,” sa Token og speidet ut over 
bølgene som glitret i solskinnet, “jeg har lært å bli glad i Jorden, jeg trives her. 
Dessuten så er det noe mer enn kommunikasjonsbunkersen som venter på meg et sted 
foran baugen.” 

“Du mener kvinnen Rose du har fortalt meg om, tror du hun har ventet på deg hele 
denne lange tiden? Ingen kvinner i mitt folk ville vente så lenge på en make, langtfra 
noen menn vente på en kvinne. Om hun virkelig venter på deg, Tiki, så må han være 
annerledes enn alle andre mennesker.” 

“La oss håpe det Titaquel, jeg håper virkelig hun er forskjellig fra både mennesker og 
guder. Har jeg rett så er hun viktigere enn alle gudene på Gud tilsammen!”  

Token så alvorlig på den unge gutten som ristet smilende på hodet.  
“Nei, jeg vet at for deg og de andre så finnes det ikke noe viktigere enn gudene og 

deres vidunderlige maskiner. Vel, begge vil vi finne fram, så du får komme deg opp på 
hytta igjen å holde utkikk så vi ikke seiler forbi!” 
 
Token så etter gutten som lettvint klatret opp på hyttetaket og satte seg ned under 
solseilet. Han skulle ønske han følte seg så overbevist som han hadde gitt uttrykk for. 

Var Rose i det hele tatt i live? Hadde hun klart å finne mat alene på den øya han 
hadde måttet forlate henne? Hadde hun prøvd å komme seg tilbake til Himlens 
Korallrev? 

Token gned seg over pannen og lukket øynene. 
Hvis hun fortsatt var i live, ville hun fortsatt huske han? Hva kom det av at han følte 

noe spesielt for denne innfødte kvinnen med blomst i håret, og det etter så lang tid? 
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For det var ikke bare det at han måtte finne Rose for gudene og menneskenes skyld, 
han lengtet etter henne dag og natt. Hjemme på Gud hadde han aldri følt slik for noen 
kvinne. Skjønt, hjemme? Hørte han lenger til på Gud, ville han vende tilbake om han 
mot formodning fikk anledning? Gud var bare et fjernt minne nå, og selv om han ikke 
kunne leve lenge på denne planeten følte han at det var her han hørte hjemme. Hvor 
lenge siden var det siden han hadde tenkt på sin mor og sin far? Eller på den kvinnen 
som datamaskinen hadde sagt han skulle leve sammen med? 

Token ristet på hodet og tenkte på sin egen kone på Gud, og på de kvinner han 
hadde møtt på Jorden. Det hadde gitt han glede å være sammen med Pilar på Gud, 
samme glede som det hadde gitt han å være sammen med Naomi og de andre kvinnene 
han hadde truffet på ferden. Likevel følte han noe helt annet for den unge kvinnen med 
blomsten, han følte at hun og han hørte sammen. Ikke bare fysisk, men også psykisk. 

Token smilte for seg selv med tanken på de mottakelsene de hadde fått på de øyene 
de hadde besøkt i løpet av disse to årene. Han tenkte tilbake på den første gangen han 
hadde vært sammen med en kvinne fra disse øyene ute i havet, hvordan han hadde blitt 
revet med av dansen og de eggende rytmene fra trommen. Hvordan hadde Naomi det 
nå, kanskje hun akkurat nå satt og matet en liten lyshåret unge? Ja, kanskje han hadde 
en rekke barn rundt om på øyene? Han tenkte på hvordan han over alt var blitt mottatt 
som et høyerestående vesen og hvordan de innfødte hadde vært ivrige på at han skulle 
være sammen med deres kvinner. Hvor mange øyer hadde de besøkt, hvor mange 
steder hadde han truffet kvinner? Først var det jo atollen med Aoni og de andre 
skipbrudne. Deretter hadde de stoppet på nok noen atoller før de nådde fram til Aonis 
hjemøy. Ja, Aonis øy, stedet hvor Jekova hadde utført eksperimenter, hadde vært en 
opplevelse. Han husket hvordan de innfødte hadde kommet padlende ut i store kanoer, 
forberedt på å drepe inntrengerne. Når de hadde fått øye på han hadde stemningen 
snudd totalt om på et blunk. De krigerske karene hadde ropt gud, gud og kastet seg 
langflate i kanoene. Høvdingen hadde kommet ut og ønsket dem velkommen. Kvinner 
hadde danset og båret fram mat i endeløse rekker. Stolt hadde høvdingene vist dem 
statuene hogget ut av stein. Statuer som viste en gud bærende et antigravitasjonapparat 
på magen. Høvdingene hadde smilende forklart at deres hårete foreldre hadde på sitt 
vis forklart dem om guder fra himlen, og hvordan de hadde prøvd å lage bilder som 
forestilte gudene slik at de ville komme tilbake. Token oppdaget at Jekova tydeligvis 
hadde vært en snartur innom øya på veien hjem til Gud etter avsluttet arbeid på 
Himlens Korallrev, for noen av mennene hadde vage forestillinger om at de hadde sett 
gudene som små babyer. Token hadde forklart at han hadde seilt fra et land der hvor 
solen sto opp i horisonten og at han var på vei for å prøve å kalle opp de andre gudene. 
Dette ble mottatt med stor tilfredshet og da de seilte videre hadde de blitt overlesset 
med proviant. De hadde nærmest insistert at Token skulle ha med seg et utvalg av 
vakre kvinner, og han hadde hatt et svare strev med å overbevise dem at det ikke var 
nødvendig. Etter den vulkanske øya hadde de besøkt noen små atoller på veien 
nordvestover, og på noen av dem var det innfødte som enten hadde flyktet fra 
hovedøya under kriger eller hadde drevet ut på havet som Aoni. 

Hadde han handlet riktig ved å falle for fristelsen ved å være sammen med øyenes 
vakre kvinner? Vel, skulle han tro på det Rodan hadde fortalt fra Gud, så ville det ikke 
gjøre noen forskjell, for Rodan mente jo at de dyriske genene var alt for sterke. Selv 
om han tilførte sine egne gener ved å få barn med Jordens nye mennesker så ville 
avkommene ikke bli annet en et dyr med utseende som en gud. Ville hans avkom 
utvikle seg slik? 
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Token så opp på flåtens palmehytte hvor unge Titaquel satt og speidet utover 
horisonten. Han hadde lært å sette pris på denne unge gutten, selv om han altså skulle 
være et slags dyr. Riktignok følte ikke gutten noen spesiell anger ved å påføre hverken 
dyr eller mennesker smerte, men gutten var da ikke direkte ondskapsfull? Ja, var 
forresten dyrene noe mere ondskapsfulle enn gudene? 

Token ristet forvirret på hodet. Han hadde aldri sett de hårete primatene som levde 
på Himlens Korallrev ta et fiskespyd og sette det i brystet på en av sine egne. Heller 
ikke kunne han tenke seg at de ville drepe sine egne for å ofre hjertene deres til vesener 
fra en annen planet. Disse hårete vesenene gjorde ikke annet enn å finne mat og leve 
for å sette unger til verden, på samme måte som alle andre dyr. Disse vesenene ødelag 
heller ikke sin egen planet ved å utvikle hjelpemidler som de tydeligvis hadde klart seg 
så godt uten i århundrer før gudene kom.  kanskje det var bedre at naturen fikk gå sin 
egen gang, uten noen innblanding utenfra? Ja, hvordan hadde menneskene på Gud fått 
den ideen at deres egen rase var så mye mer overlegen enn de andre? Fordi de kunne 
utvikle redskaper? Redskaper som tilslutt førte til planetens, og deres egen, undergang! 
Kanskje hadde Gud engang vært en grønn og blå planet som Jorden, med en 
uendelighet av planter og dyr? Isåfall, hva hadde skjedd? Hvordan hadde utviklingen 
tatt den skjebnesvangre retning? 

Token rynket pannen. Kanskje Gud også engang i fortiden hadde fått besøk av 
vesener fra en annen døende planet? Hadde historien gjentatt seg selv? Hadde den 
menneskelige rase fra uendelig tid av hatt nedarvet en egenskap som gjorde at den 
måtte reise gjennom verdensrommet for å ødelegge planet etter planet? Kanskje var 
rasen rett og slett en kosmisk feiltagelse? Et vesen som egentlig ikke hørte hjemme i et 
univers som besto av planeter som hadde funnet en økologisk balanse? Hva hadde i 
såfall utløst denne arvelige feiltagelsen som var så sterk at menneskene måtte ødelegge 
planet etter planet på sin flukt gjennom verdensrommet? Hvor kom den menneskelige 
rase egentlig fra, og hvordan så det ut der? Nei..., stopp nå!! 
 
Token åpnet øynene og reiste seg brått opp. Hva i all verden var det han satt og tenkte 
på? Hvor i all verden kom disse merkelige tankene fra? Kom tilbake til virkeligheten! 
Du er midt ute på et hav nå, ikke,ute blant verdensrommets stjerner! Skal du tenke på 
framtiden får du nøye deg med å tenke på Rose. Behold den sterke følelsen at hun er 
løsningen, at det finnes en løsning og ikke bare kaos og fortapelse. 

Token gikk fram i baugen og speidet framover.  
Ingenting i sikte fortsatt. Ikke gi opp håpet, øya er jo ett-eller annet sted der framme. 

Den kunne ikke være langt unna nå. Så glem tanker på fjerne planeter og konsentrer 
deg om å nå fortest mulig fram. 

Token satt seg ned og sjekket surringene som holdt flåten sammen. Tauene gnagde 
seg stadig inn i balsastokkene, men ved å legge hardere ved under surringene så hadde 
de unngått de største problemene. Token flyttet blikket til flåtesiden og sa grønt grass 
som duvet opp og ned i vannet med flåtens bevegelser. 

Kanskje de skulle ta ned seilet en dag det var ekstra lite vind for å skrubbe bunnen? 
“Tiki!” En klar guttestemme kom ned fra hyttetaket. 
“Ja, Titaquel, hva er det?” 
“Jeg ser endel fugler fly i flokk et stykke forut, kanskje vi er i nærheten av land?” 
Token reiste seg opp og speidet forover. Langt ute i horisonten så han noen prikker 

på den rødmende ettermiddagshimlen. 
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“Hold øyne med de fuglene helt til solen er forsvunnet, Titaquel! Se hvilken vei de 
flyr. Det kunne vært fint å fått fylt opp vårt lager med kokosnøtter og skrubbet bunnen. 
Si ifra om du ser palmer!” 

“Javel, Tiki, jeg skal holde øynene oppe!” 
Token kastet nok et blikk etter fuglene og ruslet akterover for å prate med Qzeqitas 

og Zatqa. 
 
Neste morgen våknet Token, som vanlig, når det lysnet. Han strakk seg ut på matten 
inne i den lille palmehytten og satte seg opp. Hva var det for slags lyder han hørte 
utenfor? Opphissete stemmer? 

Token kom seg på beina og krøket seg ut den lave åpningen. 
“Hva er det som står på, karer?” spurte han klyngen av folk som sto foran hytta. 
“Se Tiki, stort land!” 
Qzeqitas tok et skritt mot Token og pekte forover. Token myste mot morgenlyset, 

klatret opp på hyttetaket og stilte seg ved siden av Titaquel. 
“Qzeqitas sier at de ser land forut, men jeg kan da ikke se noe. Hva med deg 

Titaquel, har dine unge øyne speidet noe?” 
Den unge gutten pekte i samme retning som kraftkaren nede på dekket hadde gjort. 
“Se der borte! Ser du den skyen langt der ute og litt til styrbord?” 
“Ja , jeg ser den, men hvor...,” Token avbrøt seg selv og satte hånden over øynene. 

Var det ikke bare en sky? Kunne skyen og morgendisen skjule en øy? 
Token hadde ikke før tenkt ut tanken før solen tittet opp av det lave skydekket i 

horisonten bak dem, og han så at karene hadde hatt rett. Ut av skyen tittet forrevne 
fjelltopper. 

“Dere har jo rett, karer, det ligger en vulkansk øy der framme. La oss sette kursen 
for den så vi far fast grunn....” 

Token avbrøt seg selv og syntes ikke å ense karenes jubelrop over utsikten til å 
komme iland. Han ble stående som fastfrosset å stirre forover en lang stund før han 
sank ned på hyttetaket og skjulte ansiktet i hendene. Titaquel stoppet midt i et jubelrop 
og satte seg på huk ved siden av Token. 

“Hva er det, Tiki, er du syk?” 
“Nei, Titaquel, jeg er ikke syk,” Token løftet på hodet og så på sin unge venn med 

tårer i øyekrokene, “jeg kjenner igjen den øya, Titaquel, det er øya vi leter etter. Det er 
Roses øy. Vi er framme!” 

Titaquel spratt opp, speidet forover nok en gang og satte seg ned ved siden av Token 
som stirret framover mens han blunket vekk tårene. 

“Er det sant?,” spurte han og la armene rundt den andre, “er det virkelig Roses øy?” 
“Tror du at jeg ville sitte her med tårer i øynene hvis det ikke var sant?” 
Titaquel spratt opp igjen og ropte ned til karene som så på opptrinnet med 

forundrede øyne. 
“Vi er framme! Vi er framme!” 
Jubelbruset som hadde stilnet da Token sank sammen på taket brøt ut  igjen, og 

karene danset rundt hverandre på balsastokkene. 
“Vi er framme! Vi klarte det! Vi er framme!” 
Qzeqitas var den første som klarte å rive seg løs fra feststemningen. Han gikk bort til 

hytta og lente seg mot masten. 
“Tiki. Jeg gjøre klart for seile til den øy?” 
Token så ned på sin trofaste hjelper og hikstet av gråt og latter. 
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“Hva tror du Qzeqitas, hva tror du? Selvsagt skal vi mot øya, legg om kursen og finn 
fram fortøyningstrosser. Og ikke glem å signalisere til den andre flåten!” 

“Her sterk strøm i havet, vi legge om godt!” 
“Jeg stoler på at du gjør det som er nødvendig, Qzeqitas. Og du Titaquel du får holde 

utkikk og gi beskjed såsnart du ser en passasje gjennomkorallrevet som omgir øya.” 
“Jada, Tiki, jeg skal speide. Se der! Delfinene ønsker oss velkommen!” Token så i 

den retningen den unge gutten pekte, og ved siden av flåten å han slanke kropper som 
pilte på kryss og tvers gjennom bølgetoppene. 

“La oss håpe det er noen andre som også ønsker oss velkommen,” mumlet Token for 
seg selv. Ville de finne Rose der, ville Rose være der og vente på han? 

Det var som om unge Titaquel gjettet Tokens tanker. 
“Hun venter nok, Tiki. Du vet best.” 

 
På dekket var det hektisk aktivitet, Qzeqitas ropte ordre og viftet med armene og 
karene løp rundt på balsastokkene. Noen strammet seilet, og andre flyttet på 
senterbordene. Flåten endret kurs og snart var øya rett foran baugen, ja heller litt på 
den andre siden enn der de hadde sett den først. En av mannskapet hentet 
signaltrommen og lyden dundret ut over vannet mellom de to flåtene. Det var tydelig at 
de oppfattet meldingen, for selv om den andre flåten var et stykke bak kunne Token se 
små skikkelser danse rundt på dekket også der. 

Sakte nærmet de seg øya, og etter en stund kunne Token se den hvite randen av 
bølger som brøt mot revet rundt øya. 

“Har du sett noen passasje enda, Titaquel,” spurte han den unge gutten som sto på 
toppen av taket og speidet ivrig forover, “tror du ikke det er en mulighet for at det er 
en passasje gjennom revet der borte hvor alle fuglene er samlet? De holder seg ofte i 
passasjen for å ta små fisk som svømmer inn og ut med tidevannsstrømmen “ 

“Det kan se slik ut, Tiki, og da har vi iallfall rett kurs.” 
Token reiste seg opp og gikk bort til den andre. Morgendisen hadde lettet og øya 

foran dem tårnet seg opp mot himlen. Han kunne se forrevne fjelltopper og grønne 
daler, og bak de brytende bølgene kunne han skimte an lyseblå lagune. Side om side 
sto de to oppe på toppen av taket og studerte øya som raskt kom nærmere og 
nærmere. 

“Vi må ha både havstrømmen og tidevannsstrømmen med oss, Titaquel. Dette går 
raskere enn jeg kan huske vi har seilt noen gang!” 

Foran baugen var det en enorm sky av fugler som dykket skrikende ned i havet som 
kokte av småfisk. Over de hissige skrikene kunne de høre tordningen av brenningene 
mot korallrevet. 

Titaquel snudde seg mot vennen. 
“Det er en passasje rett forut, Tiki. Jeg skal gi beskjed til Qzeqitas”. 
Den unge gutten hoppet lettvint ned fra hyttetaket og forsvant akter ut. 
Token kunne knapt flytte blikket fra den grønne øya. Han følte seg rastløs og 

trommet med fingrene mot masten. 
“God passasje, ingen strøm.” 
Token tittet ned og så rett i ansiktet til kjempen Qzeqitas som smilte opp. Ved siden 

av han sto Titaquel og på strake kjempen unggutten opp på taket. 
“Det er godt, Qzeqitas, og når vi kommer inn så tror jeg vi skal sette kurs for den 

bukten du kan skimte der borte på babord side. Jeg er ikke sikker, men jeg syntes å 
kjenne igjen den smale odden!”  



 105 

Token måtte rope de siste ordene for a bli hørt over fugleskrikene, de var nå midt 
inne i skyen av måker som kastet seg gang på gang ned i sjøen. Drønnet av 
brenningene var også så nære at Qzeqitas løp akterover for å gi beskjed om at karene 
matte finne fram padlearene. Det var på tide, for passasjen var rett forut, Token kunne 
se et stykke med lysere vann hvor det ikke brøt. 

Det ble ikke nødvendig å bruke årene, for vinden og strømmen førte dem rett inn 
gjennom passasjen og bølgene la seg. Sakte gled flåten over den lyseblå lagunen, og 
Qzeqitas ga beskjed om å fire seilet. Karene gjorde som han sa og etterpå bøyde de seg 
over padleårene for å bevege den tunge flåten bort mot en bukt et stykke unna. 

“Tiki! Se der borte! Jeg synes jeg ser røyk borte ved den odden du nevnte!” Titaquel 
pekte forover og Token speidet i samme retning. 

“Jeg kan ikke se noe, men vi vil snart finne ut om du har rett.” 
 
Flåten gled sakte over den klare lagunen og nærmet seg odden som nå skjulte bukten 
Token hadde pekt ut. 

“Jo, nå er jeg sikker på at det er røyk!” ropte Titaquel opphisset, “og se der borte... 
kanoer!” 

Token speidet mot odden og sperret opp øynene. Gutten hadde rett, rundt odden 
kom fire utriggerkanoer og de hadde kurs rett for flåten. 

“Var det ikke så at det ikke bodde noen på denne øya, Tiki, jeg trodde din kvinne var 
den eneste her?” 

“Det var ikke noen mennesker her for to år siden,” sa Token forundret, “Himmlens 
Korallrev ligger fortsatt fire dagers seilas unna i vest.” 

Token så på kanoene som nærmet seg og på. strimen av røyk som steg opp over 
palmene ute på odden. 

“De må ha seilt eller padlet over,” fortsatte han, “eller så er det folk som har kommet 
den samme veien som oss.” 

“Tiki!” 
Token snudde på hodet og så en bekymret Qzeqitas stå på dekket. 
“Tiki, den andre flåte ikke nå øy. Strøm skyve dem forbi!” 
Token speidet ut mot havet, og et godt stykke unna det brytende revet så han den 

andre flåtens firkantede seil. 
“Kan du ikke tromme beskjed til dem at de skal seile rett til Himlens Korallrev om de 

ikke finner en annen passasje litt lenger borte?” 
“De ikke høre tromme, bølger brøle for høyt.” 
“Det var da som bare.., ja det er lite vi kan gjøre.” Token strøk seg over håret som 

var blitt så langt at det nesten rakk ned til skuldrene, “Kanskje strømmen snur i natt så 
de kan padle seg tilbake. Om de da ikke finner en annen passasje eller forstår selv at de 
bør seile til neste øy. Vi får prøve å finne Rose, og sette etter dem raskest mulig.” 

Token snudde seg vekk fra Qzeqitas og så forover igjen. Kanoene var nå nesten oppe 
på siden av flåten, og de kraftige karene ombord hadde sluttet å padle. Flåten gled 
sakte forbi, og etter en liten stund snudde de fire utriggerkanoene og fulgte etter. 

“Tiki, tror du de menneskene er vennligsinnede?, sa Titaquel og la hånden på Tokens 
arm, “de hverken angriper eller ønsker oss velkommen!” 

“Jeg vet ikke, Titaquel,” Token så vekselvis mot odden forut og de fire kanoene som 
padlet sakte etter dem, “om det er folk fra Sipas stamme så er jeg redd vi kan få 
problemer, vi skiltes ikke akkurat som venner “ 
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Flåten var nå på høyde med odden og endret kurs. Snart kunne Token se en 
sandstrand, og inne mellom palmene kunne de skimte noen hytter. 

“Jo, dette er stedet jeg måtte forlate Rose,” sa Token sakte, “vi får padle flåten inn til 
den stranden og ta alt som det kommer.”  

Token bøyde seg ut over taket og sa til Qzeqitas at karene skulle sette kurs for 
stranden. Denne ropte ut en kort ordre og flåten beveget seg rett mot stranden. Token 
kunne se at det sto endel mennesker nede ved vannkanten og stirret mot dem. Token 
flyttet blikk mot den lange odden. Et stykke oppover land kunne han se at palmene 
ikke sto så tett. Der var det han hadde forlatt Rose! Han husket hvordan de hadde 
flyktet fra Sipa og landet på den lille lysningen der oppe mellom palmene. 

Rose, er du her fortsatt, lever du? Han så for seg Roses fortvilte ansikt som speidet 
mot fergens vindu da motoren gikk løpsk og forsvant opp over tretoppene. Var det 
virkelig to år siden, det kunne jo vært igår? 

Token strøk seg over skjegget og kjente på arret under håret på siden av hodet. Jo, 
det var lenge siden, og for han var det på en måte mer enn to år, han hadde allerede 
brukt opp halvparten av den tiden han hadde igjen som en relativt ung mann. Om to-tre 
år ville han være en gammel mann, snart moden for å dø... 

Token sukket og flyttet blikket fra lysningen ute på odden. 
Utriggerkanoene var nå kommet enda nærmere. De padlet sakte opp på siden av 

flåten og Token kunne se kraftige mannfolk som speidet år våkent mot dem. 
Noen av mannskapet halte opp senterbordene og balsaflåten gled inn mot stranden. 

Den butte baugen dyttet seg sakte inn i sanden og de sto stille. 
“Vel!', sa Token og så på Titaquel som speidet ivrig mot menneskene innimellom 

palmene, “la oss gå iland og finne ut om Rose er her. Det er like greit å hoppe som a 
krype idet.” 

Qzeqitas og noen av mannskapet hoppet først iland med fortøyningsliner. 
Token plukket ut endel av de andre og sa at de fikk holde seg tett ved seg og se 

vennlige ut. Titaquel sa han ville være med, og sammen klatret de ned fra baugen og 
sto i den myke sanden. Token snudde på hodet og så at utriggerkanoene også hadde 
nådd stranden. Karene hadde hoppet overbord og var i ferd med å hale de uthulte 
trestammene et lite stykke ut av vannet. 

Token rakte opp hånden og stoppet. 
“Karer, la oss vente her og se hva de mannfolkene har i sinne.” 

 
Token så mot karene som halte i kanoene og lurte på om det var Sipas folk. Han 
husket så alt for godt den dagen da den unge lederen på naboøya hadde sperret han 
nede i hullet under steingitteret og sagt han ville arrangere stor fest på kjøttet hans. 
Han husket hvordan han og Sipa hadde krabbet igjennom den møkkete tunnelen for å 
hente et våpen å stoppe de angripende kjempene med, og hvordan han og Rose hadde 
klart å utnytte forvirringen da dvergene dukket opp midt inne i festningen. Hvordan de 
hadde krabbet på knærne over kanalen skjult under en kano mens to kjemper lekte i 
vannet bare meter unna. Hvordan de hadde nådd fram til fergen... 

Token følte Titaquels arm på hånden. 
“De kommer hitover nå.” visket han og så skremt på Token. 
Mannfolkene fra kanoene hadde reist seg opp og kom imot dem med fiskespyd i 

hendene. 
Token bet tennene sammen da han så karen i spissen for flokken.  
Joda, det var Sipa! 
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Da Sipa var et par meter unna stoppet han opp og så utfordrende mot dem. Den 
svarthårete stammelederen virket kraftigere enn det Token husket han, og han hadde 
flere arr på kroppen. 

Token tok et skritt mot Sipa og så den andre inn i øynene. 
“Sipa, jeg er den du kalte Tordenguden. Jeg er tilbake.” 
Sipa kom med et forbauset utrop og karene bak han trakk seg ett skritt vekk mens de 

snakket opphisset seg imellom. Sipa rynket brynene og så rett på den fremmede som 
hadde kommet i den merkelige farkosten. 

“Fremmede, ditt hår og dine øyne har samme farge som Tordengudens,” sa han med 
fast stemme “men din hud er mørkere enn noen guds!” 

“Solen har farget min 1yse hud mørk, Sipa. Jeg har seilt over havet i lang tid.” 
“Du kjenner mitt navn og mitt språk...”han tidde et øyeblikk og betrakte Token fra 

topp til tå,”...nå kjenner jeg deg igjen.” 
“Det er meg, Sipa.” 
“Dette er Tordenguden,” Sipa snudde seg til sine menn, “dette er Tordenguden, han 

har kommet tilbake!” 
“Jeg har heller ikke glemt deg, Sipa,” sa Token rolig, “en gang kalte du meg din venn 

og bror.” 
“Jeg hadde engang en bror, men han drepte jeg med et fiskespyd maken til dette,” 

Sipa holdt spydet fram mot Token,” vi har ofte bedt om at gudene skal komme tilbake, 
men det gjaldt ikke deg, Tordengud!” 

“Du tvang meg til å forlate din øy sist, Sipa,” Token kjempet for å holde stemmen 
rolig, “selv om jeg aldri hadde gjort deg noe vondt. Nå vil jeg du skal vite at uten meg 
så er sjansene små  for at gudene noen gang vil vende tilbake.” 

“Jeg husker hvordan du forlot min øy,” Sipa spyttet foraktelig på sanden, “du virket 
ikke så ivrig etter å bli den gangen. Hvorfor er du tilbake, og hvem er disse fremmede 
du har med deg?” 

“Jeg er kommet tilbake for å prøve å kontakte de andre gudene, og det eneste stedet 
jeg kan gjøre det på er på din øy, Sipa.” 

“Og disse andre?” 
“Disse mennene er mine venner og brødre,” sa Token og pekte mot folkene på 

stranden og ombord i flåten, “de er like ivrige på at gudene skal komme tilbake som du 
er, og de har hjulpet meg å finne tilbake hit. Disse folkene bor langt, langt borte over 
havet, der hvor solen står opp.” 

“Hvorfor kommer du ikke tilbake i den skinnende fergen?,” Sipa trampet med den 
ene foten i bakken,” og hva gjør du på denne øya, du ser vel at dette ikke er min øy?” 

“Du ødela fergen da du kastet stein på den,” sa Token, “den kan ikke fly mer. Vi har 
seilt i denne flåten og nå har vi stoppet på denne øya for å se etter den kvinnen som jeg 
kalte Rose.” 

“Rose!,” snøftet Sipa foraktelig, “du forlot den kvinnen “ 
“Du vet nok kanskje at det ikke er helt riktig, “Token prøvde å holde ansiktet i rolige 

folder,” hva gjør du selv på denne øya?” 
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“Ha! Da du forlot min øy i fergen så jeg at den ikke forsvant rett opp i himlen som 
det store skipet dere kalte Jordhåp, men fløy ut over havet. En dag bestemte jeg at jeg 
ville prøve å finne ut hvor dere fløy. Jeg fikk laget en stor kano og seilte sammen med 
mine sterkeste menn ut på havet. Vi fant denne øya. Siden valgte endel av mine folk å 
bosette seg har. Jeg bor fortsatt på min egen øy, og er bare på et kort besøk for å passe 
på at de ikke glemmer meg, Sipa.” 

“Kvinnen Rose, fant dere henne?” 
Sipa så på Token med slue øyne og et skadefro smil om munnen. 
“Kvinner. Hvorfor spør du om kvinner? Kom med meg bort til husene, jeg har lyst på 

litt mat. Og jeg vil snakke med folkene du har med deg.” 
Sipa snudde seg rundt og ga tegn til sine menn at de skulle gå avgårde mot husene. 
Token snudde seg fortvilet mot Titaquel.  
“Vi kan ikke dra videre før jeg vet hva som har skjedd med Rose. Du og Qzeqitas far 

følge med meg til landsbyen sammen med femten av våre sterkeste menn. Resten må 
passe på flåten.” 

“Tiki, hvorfor er du redd den mannen?” Titaquel så forundret på den andre, “la oss 
drepe disse folkene og komme oss videre. Disse folkene er våre fiender, de har ingen 
respekt for deg!” 

“Nei, Titaquel,” sa Token og ristet på hodet, “det er bestemt fra Gud at ingen av 
disse folkene skal drepes. Vi får prøve å være vennlige og håpe at vi kan seile videre 
uten å komme opp i problemer.” 

“Jeg skal hente Qzeqitas og de andre,” sa Titaquel og snudde seg halvt vekk, “men 
jeg kan ikke love deg at vi ikke vil sloss mot disse fremmede om de ikke gjør som du 
sier. Du er en Gud, du er vår far og bror, om denne Sipa angriper deg så kan ikke vi se 
på det uten å kjempe!” 
 
Titaquel kom straks tilbake med Qzeqitas og de andre folkene. Qzeqitas hadde tydelig 
blitt fortalt hva som hadde hendt, for Token hadde et svare strev for å hindre han å 
storme inn mellom hyttene og rive Sipa i filler med sine egne hender. Tilslutt roet han 
seg, de krysset stranden og gikk inn mellom palmehyttene. 

Sipa og de andre mannfolkene satt på en liten plass foran den største hytten og de 
gjorde tegn til at de skulle sette seg ned for få litt mat. Token og hans menn satte seg 
ned i ringen rundt et bål son var tent midt på åpningen mellom hyttene. 

Token forsynte seg med et stykke stekt fisk og stirret betenkt inn i det flammende 
bålet. Ville han finne Rose? Var hun i live, var hun her på øya? Om de fant Rose, ville 
Sipa la dem seile videre for å kontakte Gud? Om Rose var død, hva skulle han da 
gjøre? Uten Rose kunne han jo ikke gjøre annet enn å godta at Jekovas forsøk var helt 
mislykket, og da ville det jo være liten vits å kalle opp Gud. Det ville jo bare bli å 
fortelle dem noe de selv hadde fastslått for lenge siden! Ja, ville det i det hele tatt være 
mulig a komme i kontakt med dem der hjemme? Om det fortsatt etter disse to årene 
fantes noen levende på Gud så ville de jo befinne seg langt under planetens overflate, 
ville kommikasjonsbølgene nå fram dit? Til slutt, om Rose var død hva ville så skje 
med han selv? Hvordan ville alle disse menneskene, inkludert flåtefarerne, reagere når 
han fortalte at han ikke ville kalle opp de andre gudene? Ville også hans nye venner 
vende seg mot ham når de forsto at gudene var borte for alltid? 

Token ristet på hodet. Alt var så komplisert. Alt var avhengig av at Rose ikke var 
død, men at hun var ilive og at han fant henne. Rose, du må leve! 

“Hva tenker du på Tordengud?,” Sipa spyttet ut et fiskebein og så over på Token, 
“du ser så alvorlig ut. Jeg trodde at dere guder alltid var i godt humør!” 
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“Fortell meg en ting, Sipa,” sa Token og sa den andre inn i øynene, “er Rose fortsatt 
i live?” 

“Du er merkelig, Tordengud,” Sipas blikk vek til side, “først hjelper du oss å bygge 
en landsby ute i vår lagune for å beskytte oss mot kjemper og dverger. Deretter stikker 
du av fra oss når vi kjemper mot inntrengerne og flyr ut over havet med en av våre 
kvinner. Til slutt så forlot du denne kvinnen på en ubebodd øy. Jeg forstår deg ikke, 
Tordengud.” 

“Så du fant Rose.” Token rettet seg opp. “Hva har du gjort med henne?” 
“Slutt å snakke om kvinner, de er kun gode til å føde oss unger og å skaffe oss mat,” 

Sipa snudde seg mot en av de andre mennene som satt rundt bålet, “Kaku, du kan gå 
og hente min sønn så Tordenguden får se hvem som skal bli den mektigste etter meg?” 

Mannen reiste seg opp, gikk inn i den største hytten og kom ut igjen med en liten 
gutt på tre-fire år. 

“Dette er Sipa-Sipa, sønn av Sipa, sa mannen og skjøv den unge gutten fram foran 
Token. 

“Slik skal en sønn være, Tordengud, “sa Sipa og holdt fram et stykke fisk til gutten,” 
Sipa-Sipa var nok født før du reiste, men se så stor og kraftig han har blitt. Det er 
lenge siden han spiddet sin første fisk og igår slo han ned en av de andre ungene med 
en stein. Slik skal en unge være som vil leve på min øy og være en av mine. Styrke er 
det viktigste, Tordengud.” 

Den unge gutten tygget på fisken og så på Token. 
“Se hvordan min sønn ser på deg uten å være redd, Tordengud!,” Sipa lo og så stolt 

på sønnen,” han er som meg, hverken redd guder eller mennesker.” 
“Hvorfor vil du at gudene skal komme tilbake, Sipa?” spurte Token rolig og så fra 

sønn til far, “du vet at vi guder ikke liker at menneskene sloss eller gjør hverandre noe 
vondt. Hvorfor vil du at gudene skal vende tilbake til din øy hvor du sier at alle skal 
kjempe for a vise hvem som er sterkest?” 

“Gudene skal komme tilbake for å lære meg hvordan jeg kan lage våpen som er 
sterkere enn fiskespyd. De skal lære meg å lage maskiner som kan løfte steiner og son 
kan få meg til å fly gjennom luften som en fugl,” Sipa løftet opp en knyttet neve, “jeg 
er sterkere enn gudene, og min sønn vil bli sterkere enn gudenes sønner. Vi vil alltid 
være sterkere, og derfor er det vi som skal være de mektigste. Det er vi som skal være 
herrer over luften og over marken!” 

“Det kommer aldri til å skje, Sipa,” sa Token med en stemme som skalv “gudene har 
forlatt Jorden og om de noen gang kommer tilbake blir det ikke for å lære deg og dine 
likesinnede å lage maskiner. Kommer de tilbake til denne planeten blir det for a lære 
dere å bli mere lik den kvinnen du forakter sa mye, ikke for a lære dere å fly gjennom 
luften!” 

“Ha! Det sier altså du nå ,Tordengud, du som lærte Saupa og meg å bruke maskinen 
som fikk steiner til å fly. Det sier du, Tordengud, som fløy oss opp og ned til skipet i 
himlen i den skinnende fergen.” 

Token nikket og stirret intenst på den andre. 
“Selv gudene kan gjøre en feil, Sipa Vi fant ut at dere var blitt forskjellige fra deres 

foreldre, men vi fant også ut at dere langt fra var blitt som oss. Derfor kunne vi ikke 
fortsette å lære dere å bruke maskinene, derfor vil gudene ikke vende tilbake for å lære 
dere å bruke maskiner fra Gud. Dessuten skal du vite det Sipa, at gudene aldri  

kan leve her på Jorden, vi er for forskjellige fra dere.” 
“Du er her, Tordengud, du er her fortsatt.” 
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“Ja, Sipa, takket være deg. Du hindret meg å reise, og nå har jeg ikke lenge igjen å 
leve. Vi guder blir gamle alt for fort har på Jorden. Du kan vel se at jeg allerede har 
forandret meg mye Sipa. Om få år vil jeg være en gammel mann iferd med å dø av 
alder.” 

“Du vil være død før den tid, Tordengud. Jeg tror ikke på dine ord. Du skal vise meg 
hvordan jeg kan kalle på gudene, og så skal du dø!' 

Sipa reiste seg opp og ropte en kort ordre. Ut av hyttene kom en flokk menn 
stormende med spydene hevet over hodet. Før de besøkende rakk å reagere hvinte 
spydene gjennom luften. Forferdet så Token hvordan folkene sine falle overende rundt 
seg, bare han selv og de to vennene på hver side av han unngikk spydene. Sipa sto 
foran Token med et bredt smil rundt munnen, og to av hans menn hadde spydspissene 
på strupene til Titaquel og Qzeqitas. 

“Slå ihjel de som ikke ble drept av spydene!” ropte han til mennene som sto 
triumferende over de falne, “deretter fører dere disse tre ned til stranden, til de to store 
seilkanoene som ligger borte ved klippene.” 

Sipa vinket at mennene skulle skynde seg, og så ned på Token. 
“Vi skal seile over til min øy med en gang. Tidevannet vil være med oss helt til det 

blir mørkt “ 
“Du kan like gjerne drepe meg også,” sa Token og ristet fortvilet på hodet. “det er 

nytteløst at du prøver å tvinge meg til å kontakte de andre gudene.” 
“Ha, du vil gjøre som jeg sier, ellers så dreper jeg den kvinnen du snakker on til 

stadighet.” 
“Rose er i live!,” håpet tentes i Tokens øyne. “Hun lever?” 
“Ja, hun var fortsatt i live da vi kom seilende over til denne øya,” sa Sipa med forakt, 

“men hun var til liten glede hverken for meg eller noen annen mann. Hun lever fortsatt 
på den høyden der borte på odden, og hun gjør ikke annet enn å speide ut over himlen 
og havet hver eneste dag,” 
 
Sipa spyttet på bakken foran Token, og ga tegn til sine menn at de skulle føre han og 
de to andre bortover sletten. Karene pirket med spydene på Qzeqitas og Titaquels 
struper og alle tre reiste seg opp. Qzeqitas så ut som han hadde lyst til å kaste seg over 
Sipa hvert øyeblikk, men Token ristet umerkelig på hodet. Raskt satte følget seg i 
bevegelse bortover sletten, mens Sipa passet på at de holdt seg ute av syne for folkene 
på flåten. Ved enden av stranden var det rulle steiner og noen digre klipper, og bak en 
av klippene la det to digre kanoer med mastene reist. Sipa og noen av hans menn dyttet 
kanoene ut på sjøen og gjorde tegn til Token og hans venner at de skulle komme 
ombord. 

Token, Qzeqitas og Titaquel ble plassert i den ene kanoen sammen med Sipa og tre 
av hans menn, mens de syv andre hoppet ombord i den andre. Karene fant fram 
padleårene og sakte startet kanoene å bevege seg over det krystallklare vannet. Etter 
noen få padletak var kanoene utenfor klippenes skjul og Token kunne se flåten som lå 
borte på sandstranden. Karene ombord hadde tydeligvis ikke merket noe til blodbadet 
som hadde funnet sted mellom hyttene, men når de to kanoene kom tilsyne kunne 
Token se at endel reiste seg opp og pekte mot dem. 

“Qzeqitas,” hvisket Token, “folkene ombord i flåten ser hitover, tror 
du at de kan få øye på oss på denne avstanden?” 
“Slutt å snakke! “hveste Sipa, han snudde seg rundt og langet ut et svingslag som 

traff Token på siden av hodet. Token falt sammen i bunnen av kanoen, og Qzeqitas 
kom med et rasende utbrudd. Han rev spydet ut av hendene på han som hadde fått i 
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oppgave å holde øye med fangene og kjørte det med voldsom kraft inn i brystet på 
vakten. Uten å nøle et sekund reiste han seg opp og kastet seg mot Sipa. Kjempen traff 
Sipa midt i ryggen med skulderen, og begge to falt mot esingen på kanoen. Vekten av 
de to store karene brakte kanoer i ubalanse, og sakte tippet den rundt. 

Token kom til seg selv samtidig som vannet lukket seg over hodet hans. Han sank et 
stykke nedover før han forsto hva som hendte, men så startet han å kave seg febrilsk 
opp mot overflaten. En fot traff han på toppen av hodet og han ble dyttet nedover nok 
en gang. Lungene holdt på å sprenges og Token sparket alt han kunne med føttene og 
kavet med armene. Plutselig kjente han hendene støte mot noe solid. 

Kanoen! Med en kraftanstrengelse famlet han hendene oppover og fikk tak i noe. 
Han halte seg opp til overflaten og trakk takknemlig luft ned i de verkende lungene. 
Pesende så han at det var utriggeren han hadde fått tak i. På den andre siden av den 
veltede kanoen var det tydeligvis et kraftig slagsmål igang, han kunne høre rop og 
stønning. Token titte innover mot stranden og der kunne han se flåtemannskapet 
komme løpende bortover mot rulleteinene og klippene. 

I enden av den veltede kanoen så han plutselig et hode komme tilsyne og pustet lettet 
da han så at det var unge Titaquel som klamret seg fast til baugen. Gutten oppdaget 
Token og halte seg bortover mot han. Han halte seg langs utriggeren til han var ved 
siden av sin venn. 

“Hva skal vi gjøre Tiki,” hvisket han, “du vil ikke sloss og jeg kan ikke svømme!” 
“Hjelpen er på vei,” hvisket Token tilbake og pekte mot mannskapet som nå var like 

ved enden av stranden, “men jeg tror likevel vi skal prøve å komme oss iland. Du har 
rett i at vi ikke kan hjelpe Qzeqitas, jeg er sikker på at det er han som sloss på den 
andre siden av kanoen, så jeg foreslår vi kommer iland og prøver å finne Rose.”  

I vannet ved siden av den veltede kanoen fløt noen trestykker og en padleåre. Token 
strakk seg etter padleåren og med den fisket han trestykkene til seg. 

“Det er ikke mange meterne inn til grunt vann,” sa han, “du får flyte på disse mens 
jeg svømmer ved siden av deg.” 

Titaquel prøvde seg med en protest, men så fikk han øye på en mast over kanten på 
den veltede kanoen og sperret opp øynene. 

“Den andre kanoen er her, Tiki,” sa han og rakte den ene hånden ut etter 
trestykkene, “la oss komme avgårde!” 
 
Token lot seg gli ut i det varme vannet og hjalp Titaquel å plassere åren og trestykkene 
under brystet. Han gjorde tegn til at gutten skulle skyve seg framover i vannet ved å 
bruke beina og dyttet han vekk fra utriggeren. Sammen startet de å bevege seg vekk 
fra kanoen og inn imot rullesteinstranden. 

“Heng i Titaquel,” pustet han etter en stund, “jeg tror karene i den andre kanoen har 
oppdaget oss!” 

Fortvilet svømte og sparket de to seg fram alt de kunne gjennom vannet, og sakte 
nærmet de seg grunnere vann. Token kastet et blikk tilbake og så at den andre kanoen 
nå var fullt synlig ved siden av den veltede kanoen, den kom padlende i full fart etter 
dem! 

“Fortere, Titaquel, fortere!” 
De to karene tok fram sine siste reserver, og plutselig kjente Token noe som støtte 

not knærne. En korallblokk! De hadde nådd grunnen! 
Han satte beina ned og kjente sand under føttene. Så raskt han kunne vasset han 

rundt korallblokken og grep tak i Titaquel som plasket alt han var kar om med beina. 
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“Vi er inne på grunna, Titaquel!” ropte han inn i øret på den andre og halte han imot 
seg. “Jeg tror du kan stå her.” 

Titaquel holdt seg i Tokens skulder og lot seg synke ned. Vennet rakk gutten opp på 
halsen, men uten å nøle slapp han trestykkene og vasset avgårde innover. Snart ble det 
grunnere, og de løp avgårde alt de kunne mens vannet sprutet opp rundt dem. Token 
snudde på hodet og så at kanoen nå tydeligvis var kommet fram til de første 
korallblokkene, for en av de nakne karene satt i baugen og dyttet utriggerkanoen 
tilside for en hindring i vannet. 

“Løp inn i buskene!” ropte han over til gutten som løp lettbeint inn mellom noen 
klippeblokker som lå helt nede ved vannkanten, “og så setter du kursen mot odden!” 

Token speidet bortover stranden i håp om å se noen av sine egne folk, men 
klippeblokkene sperret utsikten den veien. Token løp rundt noen digre steiner og 
brøytet seg inn i buskene som nærmest dannet en grønn vegg noen få meter unna 
vannkanten. 

“Her, Tiki, herover!” 
Token speidet inn mellom greinene og fikk øye på Titaquel som sto bak en busk og 

hev etter pusten. 
“Jeg syntes å se at det går en sti der borte mellom palmene,” sa den unge gutten, 

“skal vi prøve å følge den?” 
Token nikket og sammen løp de i taushet i sikksakk mellom buskene til de nådde en 

sti. Bak seg hørte de plutselig et skingrende krigsrop, det syntes å komme fra stranden 
på den andre siden av de tette buskene. 

“Det der er våre folk,” ropte Token til siden, “de må ha oppdaget 
folkene fra kanoen og løpt utover stranden for å stoppe dem!”  
“La oss håpe det, Tiki, la oss også håpe de kan komme Qzeqitas til unnsetning” 
Uten å veksle flere ord løp de langs stien. Etter en stund dreide den vekk fra stranden 

og innover land. Den ble brattere og brattere og var overstrødd med digre 
klippeblokker. Enkelte steder måtte se smyge seg mellom blokkene og andre steder 
klatre over. Lydene bak dem hadde stilnet, det eneste de hørte var sin egen tunge pust 
og hjertets dunking. Etter en stunds vanskelig forsering syntes terrenget å flate seg litt 
ut. 

“Jeg tror vi er oppe på åskammen nå,” sa Token og stoppet, “la oss ta det litt 
roligere så vi får igjen pusten.” 

De saknet tempoet, og plutselig la Titaquel hånden på Tokens arm. 
“Det kommer noen løpende imot oss,” hvisket han, “la oss skjule oss ved siden av 

stien!” 
Token nikket, og raskt gjemte de seg bak en klippeblokk som lå like inntil stien. 

Token tittet forsiktig fram mellom noen bregner som vokste på blokken og speidet 
bortover stien. Lydene kom nærmere og så fikk han se tre innfødte som løp for full fart 
imot dem nedover stien. Token dukket hodet ned og satt helt urørlig til de innfødte 
hadde passert. 

“De har nok sett hva som har skjedd nede i bukta fra åskammen” ,hvisket Token,” og 
nå er de på vei for å hjelpe til. De må ha holdt vakt over Rose.” 

Titaquel nikket og så spørrende på Token. 
“Ja, la oss komme oss videre, vi må være like ved nå.” 

 
De gikk raskt ut på stien igjen og fortsatte videre. Snart åpnet terrenget seg opp og de 
kom ut på en gresslette hvor det bare grodde noen få palmer og busker. De kunne se 
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ut over lagunen og havet, og midt ute på sletten fikk de se at det lå en enslig 
palmehytte. 

Token fikk ikke fram et ord, han bare pekte. Titaquel nikket og de gikk sakte 
gjennom gresset fram mot hytta. Alt var stille og fredelig, noen fugler kvitret muntert i 
buskene og vinden rusket lett i palmekronene.  

“Det ser ikke ut til å være flere vakter,” sa Token sakte, “la oss gå bort til hytta.” 
Hytta lå nå like foran dem, men fortsatt var det ikke noe tegn til liv. 
“Kanskje det ikke er...,” Titaquels ord ble avbrutt av et triumferende brøl. Token 

bråsnudde seg og så en skikkelse som kom brasende ut av skogen.  Skikkelsen gjentok 
brølet og satte kurs rett for dem. 

“Det er Sipa!”utbrøt Token og så forskrekket på den blodige skikkelsen som sjanglet 
over gresset. Blodet silte ned over ansiktet og kroppen hans og en arm dinglet 
ubrukelig langs siden. Da Sipa bare var noen meter unna foretrakk det blodige og 
forslåtte fjeset seg i en triumferende grimase, og han løftet spydet høyt over hodet. 

Spydet forlot Sipas hand og kom susende rett mot Token. Han prøvde å kaste seg 
tilside, men han var ikke rask nok. Spydet traff han midt i brystkassen, og Token falt 
om med et smertesrop. 

Sipa stoppet foran skikkelsen som lå på gresset og hev etter pusten. 
“Denne Qzeqitas var sterk.,” sa han og tørket blodet vekk fra de sprukne leppene, 

“han drepte to av mine menn, men Sipa klarte han ikke!” 
Med tårer i øynene så Titaquel fra sin falne venn til den blodige kjempen. Med et 

hikst rev han spydet ut av Tokens kropp og kastet seg fram mot Sipa. Spydet trengte 
inn i den innfødtes mage, og med et såret brøl kastet Sipa seg forover. Han grep den 
unge gutten rundt livet med sin ene friske hånd og løftet han opp i luften. Med et brøl 
av smerte slengte han Titaquel mot en stor stein og sank sammen i gresset. 

 
Ut av palmehytten kom en skikkelse. Det var en kvinne. Hun satte hånden over 

øynene og speidet bortover gress-sletten. Hun fikk se de tre skikkelsene som lå 
urørlige på bakken og tok noen raske skritt nærmere. Med ett stoppet hun og sperret 
opp øynene. Et kort rop kom over kvinnens lepper. 

“Tor!” 
Hun løp over gresset og kastet seg ned ved den ene skikkelsen. 
“Tor! Tor!” 
Sakte snudde Token på hodet og åpnet øynene. 
“Rose? Rose? Er det virkelig deg, Rose?” 
Rose tok Tokens ansikt mellom hendene og snudde det mot seg. 
“Jeg visste du ville komme tilbake, Tor. Jeg visste du ville komme tilbake!” 
Token smilte opp mot henne og prøvde å sette seg opp. 
“Nei, ligg ned Tor!” Rose skjøv han varsomt tilbake, “du er såret.” 
“Det var Sipa” , sa Token og stønnet, “hvor er Titaquel, hvor er den unge gutten?” 
Rose kastet et blikk på de to andre skikkelsene og så Token inn i øynene. 
“De er begge døde, Tor.” 
“Men. du lever Rose, du lever! “ 
Rose så på blodet som sivet ut av Tokens munnvik. Hun nikket og så på Token med 

tårene strømmende ut av øynene. 
“Jeg må også leve, Rose. Jeg må komme meg over til Himlens Korallrev og kalle opp 

Gud. Jeg må fortelle Gud at du lever Rose!” 
“Ligg stille, Tor,” sa Rose og la Tokens hode forsiktig ned på gresset, “jeg må vise 

deg noe.” 



 114 

Den unge kvinnen reiste seg opp og løp bort til hytten. Et øyeblikk etter kom hun ut 
igjen med noe i armene og løp mot Token. 

“Hvor er du, Rose?” Token prøvde å løfte på hodet, “hvor er du Rose?” 
“Jeg er her, Tor,” sa Rose og bøyde seg ned over Token, “se her!” 
Token åpnet øynene og så rett inn i Roses tårevåte ansikt. Forundret så han at hun 

holdt noe fram foran seg. Han flyttet blikket litt lavere og så at kvinnen holdt et lite 
barn i hendene. 

Token tittet fra det vesle ansiktet som syntes å smile mot han og opp til Roses brune 
øyne. 

“Et lite barn,” sa han forundret. 
“Ja, Tor. Ditt barn, ditt og mitt barn!” 
“Mitt barn? Mitt og ditt?” Token tittet sakte fra Rose til barnet og tilbake igjen. 
“Vi har fått en liten gutt, Tor” sa Rose og så inn i Token forundrede øyne, “husker 

du ikke natten på den lille øya? Dette er vårt barn!” 
Token så tilbake på barnet en gang til og et smil bredde seg ut over ansiktet hans. 
“Vi har fått et barn.” visket han andektig. 
“Det er en liten gutt, Tor,” Rose la barnets ansikt inn til Tokens, “jeg har kalt han 

Isokelel.” 
“Isokelel,” gjentok Token og prøvde å løfte hånden opp mot den vesle gutten. Smilet 

forandret seg til en grimase av smerte og hånden falt slapt ned i gresset. 
“Rose,” sa han og trakk pusten hivende, “husker du Sipas øy? Husker du den lille 

holmen der vi flyktet fra Sipa i fergen?” 
“Ikke snakk, Tor, det gjør deg vondt.” 
“Jeg må, Rose. Klippen på holmen…husker du den?” 
“Du mener den klippen du og de andre gudene bygget?” 
“Riktig, du må bringe Isokelel dit…på klippen er..det et…kontrollpanel…” 
Token hostet og blodet rant nedover halsen hans. Rose så at Token kjempet for å 

holde øynene opp og la ansiktet sitt inn til hans på den andre siden av sønnens. 
“Legg vår sønns hender…Rose…du må legge…sønns…hender på….dette…og 

panelet inne….inne i rommer…du må…” 
Rose trykket seg inn til Token og nikket. 
“Jeg forstår, Tor. Isokelel skal kontakte gudene. Du vil at vår sønn skal kontakte de 

andre gudene der oppe i himlen!” 
Et svakt smil bredde seg ut over Tokens ansikt. 
“...Isokelel er håpet, Rose...han og du...er …håpet...”  
Viskingen døde ut og Tokens hode falt til siden. Et hikst slapp over Roses lepper og 

hun trykket barnet inn til seg. Hun la seg ned og trykket seg inn til den urørlige 
skikkelsen mens tårene strømmet nedover kinnene. 

 
Lenge lå den unge kvinnen stille. Til slutt satte hun seg opp og tok den røde blomsten 
ut av håret sitt. Hun la den varsomt på Tokens bryst. Med ett siste blikk på de 
stirrende øynene reiste hun seg opp og tok noen skritt bortover mot hytten. På et sted 
de hadde utsyn mot vest stoppet hun og snudde barnet i armene. 

“Se hvor solen går ned, Isokelel. Se hvor pent det er når solen synker i havet. Snart 
skal vi reise dit, for der ligger øya hvor du ble til.” 

Den lille gutten pludret fornøyd. Med en ørliten finger pekte han først mot solen som 
var halvveis oppslukt av havet, og så pekte han opp på himlen. 

Høyt der oppe blinket allerede den første kveldsstjernen. 
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