
 

 
GALLUS GALLUS DOMINIUM - INDLEDNING 

Sammy Jo krængede sig igennem åbningen og ud i det fri. Hvad fanden også var nu det for 
et åndsvagt lille hul at skulle igennem. Hun trådte ud, tog et par skridt frem og rejste sig for 
at se hvor de var. 
De andre kom efter hende. 
Dunsten af våd hund, og skyggen der tårnede sig op bag hende, fortalte Sammy Jo at Alexis 
som forventet var lige bag hende. 
DEX fasede sig igennem åbningen, og igennem Alexis of Sammy Jo, og stillede sig helt forrest, 
nysgerrig for at se hvor de var havnet. 
Blake forsvandt. 
Og Fallon var dermed den sidste til at komme igennem i en kaskade af vridende maddiker, 
som sprøjtede ud af åbningen og samlede sig igen til hans normale form på den anden side. 
Nu manglede han så bare at tage alt sit udstyr på igen, som nu lå spredt rundt på jorden 
omkring ham… 
De var udenfor, og stod i noget der mindede om en lille baghave, omhegnet af et stort stakit. 
Efter hurtigt at have sikret sig at de tilsyneladende var alene, kiggede Sammy Jo sig tilbage. 
Hvad fanden var nu det! Det de var kravlet ud af var et gammelt køleskab fyldt med 
ildelugtende mug, OG Blake som nu var dukket op igen og kravlede rundt derinde og ledte 
efter interessante efterladenskaber. 
Et øjeblik forinden havde de stået inde i en gigantisk rusten gæringstank på en nedlagt 
Hancock bryggeri. De havde fulgt efter en flok Squeakers, som tidligere havde stjålet nogle 
ting fra dem. Men da de var kommet derind, var den tom, og da de kravlede ud igen, var de 
nu her! 
Gæringstanken og dens åbning, måtte have fungeret som en slags portal. Alexis bandede 
over at hun ikke tidligere havde studset over hvordan det var lykkes Alexis at komme 
igennem det lille hul. Det lignede hende ikke at overse en sådan uoverensstemmelse. 
Problemet var bare at det ildelugtende køleskab nu havde en solid bagvæg, og bestemt 
ikke så ud til at have i sinde at lukke dem tilbage igen ad samme vej. 
Pokkers også! 
Knap havde Sammy Jo konstateret dette, før der lød en højlydt knagen og slubren inde fra 
det faldefærdige hus hvis baghave de stod i. Nogen eller noget var på ved hen til bagdøren, 
som ledte ud til dem. Og det var tydeligvis noget stort, tungt og slibrigt!  
Sammy Jo kastede med håret, sprang frem og gjorde sig klar til at lave udfald imod hvad 
der end måtte komme igennem døren. 
Alexis fnyste, hævede sin parkometer kølle, og begyndte at skrabe den ene hov i jorden. 
DEX løb hen og stillede sig op ad væggen, med henblik på at kunne overraske det der kom 
ud af døren bagfra. 
Fallon havde fået taget sit udstyr på igen, hvilket går forholdsmæssigt stærkt når hele 
maddikesværmen tager sig sammen og samarbejder om det, ladede sin armbrøst og pegede 
den imod døren. 
Og Blake forsvandt… 


