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lllajoren som var slad t Penger.

De kom sarnmen til Edwards Field'
tre prøveflyve,re som alle var berømte
for sin clristighet og sin ityktighet. In-
gen aY dem hadde tYlt tretti,fem år
ennå, men de var alle blitt merket av

mange års sUt i luften- Helt siden ie
var fylt atten hadde de fløyet med nær

sa€t alle mulige flytvper, og nå ble de

rognet for å være toppflyvere. De kunne
jobben sin, og jobben var livet cleres.

Kjærlighetcn til fly og flyvning var
det som bandt dem sa,rrtmen, ellers var
de tre vidt forskjellige tYPer.

Dean Douglag ell,er Dea.nny som hart

het blant vennor, var den mest tem-
pera,mentsfulle av dem. Han gesdku-
lerte, pratet oS opptrådte som om han
skulle ha en rakettmotor i seg isteden-
for blodomløF

Ved siden av ham virket Walter Byrtl
nesten utrolig rolig og besindig, selv
om det kunne tenne for ham av og til
også, når det vi,rkelig gjaldt, noe, Det
syntes bane ikke pa ha.m. Han var ilv
den typen som mener at man bør t€nko
seg godt om før man gjør noe.

Jacky Cloudy var trioens kunstner-
natur. HaJI var interessert i alt mellom
himmel og jord- Han malte, spilte pia-
nq skrev v€rs og syslel. litt med arki-
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tektur. Utenom d,ette hadde han tid tii
å beskjeftige seg med metafysiske spØrs-

rnåI, astrologi og drømmeforsking, poli-
tikk og flyteknikk - alt i en sto,r suppe

som det krevdes en klar hjerne for å

holde orden på. Men denne allsidigc
karen som vennene regnet for noo bo,l't-

imot et geni var likevel først og fremst
flyver.

Ved Edwards Field var det også fra
før av to prøveflyvere. Det var sjefs-
piloten, major Ben Eager, og Geoirge

McCarry. Det var allerede mange år
siden de hadde besluttet seg å vie sitt
liv til supersonisk flyvning. De anså

seg selv som pionerer På området og

hadde bokstavelig talt gått giennom ild
og vann for å oppnå sin nåværcnde
posisjon.

Ben Eager innehaclde den uoffisiell-'
verdensrekorden i høydeflyvning, og

like uoffisielt fløy George McCarrv
hurtigere enn noe annet menneske.

De tre nykomlingene ble snart godc

venner med disse to karene, og sanr-

men utgjord,e de en perfekt flyvergjens^.

Hver av dem var garantert en årlig
inntekt på minst hundre tusen dollars!

Nettopp dette med Irengene var 'let
viktigste, i alle fall fo,r maior Eage'r,

som aldri la skjul på at det var den
gode betalingen som harlde fått ham tii
å velge prøveflyverens farlige yrke.

Riktignok var han en helt førsteklasscs
flyver, men han elsket ikke flyvningen
slik som de andre. Han understreket
ofte at han bare betraktet flyvningo:r
som et middel til å ska.ffe seg storc
penger på kort ticl.. Os stor€ pengel'

hadde vær't rnålet han strevet etter hclt
siden- han som ung løYtnant kom På

ideen om å bli prøveflyver. Dette ho dt
han fast ved.

- Fem år på Edwars Field, Pleide
han å si. - I fem år skal ieg iobhe

1

her, så er det slutt. I)a t.t'r'kkt'r jeg

meg tilbake merl ctr gtxl sltttttD lxrttqer
i banken, og leve,r herrctts gl:lrl' rlitger

resten av livet. Kanskjc sprrlitllt:tr t' jcg
litt på bØrsen, men ikke rrtcr flvvrtittg
på meg!

George McCarry, som hørtc på hittn,

Io og sa ironisk: - Jo, du har tlinc
egne id6er, Ben. Rik skal du bli, og t:tr

stor mann også, Jo, io! Men om du går

vest da? Hvn hjclpcr allc pengene tline
deg da? Noi, tlu sl<ttllc nyte livct og
pengene mens du lt;lr tlcltt...

- Slikt sier du birrc fordi rltt cr an-

svarslØs, innvendtc Il:rgcr.
McCarry ni\J<et ox tel)tl! pilx)ll.

- Det har du rett i! Visst. lxrkltt't'
er jeg ansvarslØs, el.lcrs villc jrl'g vr:l

vært en dårlig prØveflyvt:r. Misforstå
ikke nå, je€i mener ikkc at joibbcn vår
er ansvarsløs, meu vi som holder nå

med den må være av €n spesicll tYPc

mennesker. Vi kan ikke resonnerrc sotn

folk flest. D€,t vet du forrcsten selv

også
Ben Eager så på vennen rnctl et srtri

smil. - George, hvorfor ble du cgcntlig
test pilot? Det har du ald,ri fortalt meg.

McCarry svarte ikkc på cn stund,
men så rettet han sctj opp o'g dct korn
et lyst skjær over ansiktct lrarrs. Jo,
sa han, - det er fordi jcg likcr dette
arbeidet. Det cr det sammc for mt:g

orn jeg tjener hundre eller lrunrlre ttr-
sen dollars, og jeg blir h,er på liitlrvards
Field i fem år eller hclc liv('t. .lcg
kunne ikke tenke meg å lcvc på noen
annen måte enn jeg sjør nå. Jeg trrer-
ger den spesielle atmosfæxrn sottr knyt-
ter seg til flyplasser otj hirngarer. Jeg
elsker lukten av bensin og lyden av
motorene. Og når jeg c.r i luften kjen-
ner jeg at jeg virkelig lever, at jeg

er fri og lykkelig og herre over mitr
egen skjebne,

Han iidde. Eager skulle til å si noe,

men holdt ordene tilbake og tente. i
ste(let en sigarett. De røkte i taush(rt
i flere minutter, men så brøt McCarry
plutse)ig stillheten.

- Ben, sa han alvorlig, - 
jeg syncs

ikke du skal la Walter Byrd gå opp
rned X-7 i molgen. Du vet at flyet er
upåiitelig, og spesielt nå når det har
fått ny styreinnretning. Walter hal. ba-
re fløyet det tre-fire ganger før, og

da hadde det den gamle styringen. Hatt
klarer d,et ikke. Jeg synes du skulle
tatt prøveflyvningen selv, for du kjert-
ner X-7. For deg er det ingen sak, meti
for Walte,r kan en oppstigning bety...

Han stoppet.

- Nå? sa Ben Eager,

McCarry bet seg i leppen. Han visste
ikke hvordan han skulle få frem det
han hadde på hiertet" gg uttrykket i
vennens ansikt gjorde clet ikke lettere
for hAm. McCarry skjønte ikke hva .l€t
gikk av Ben. Hvordan kunne han så

brått ha forandret seg slik? Det var
h,elt ubegripelig. Det haclde aldri hendt
tidligere at Ben Eager hadde oppført
seg på denne måten. Det var noe gal:
her, noe sykeiig. Ikke så å forstå :rt
Ben hadde oppLrådt ukorrekt. Nei, for-
m€it sett var alt i orden..'Men ikke
moralsk sett: I alle fall varr det helt
ulikt ham å la en underordnet utfØrtr

en tivsfarlig førstegangsflyvning sonl

han selv hadde bedre forutsetning€r
for å klale. På tross av sitt materia-
listiske livssyn pleid,e han alltid å være

omtenksom og rettferdiS overforr kame-
ratene. Men å la Walter Byrtl gå opp

mecl X-7, nei, det var ikke rettferdig.
Ikke slik stillingen var nå. Det rnåtte

være skjedtl noe underlig med Bcn

Eager. Han hadde vel ikke fått skreklr
for å f1y? McCarry skjøv fra seg denne

tanken før han fikk tenkt alen ordent-

lig ut. Det varr umulig å tro at major
Eager, sjefsflyveren, skulle være redd
for å fly. Han som aldri hadde trukket
seg når d,et ble spørsmål orn å fly halv-
ferdige prototyp€r. Han som kløv opp
i cockpiten på en rakettdrevet eksperi-
nentmaskin like nonchalant som om

d€t skulle være en Catlillac han gikk
.inn i for å ta en lysttur.

Det haclde ofte hendt at George Mc-
Carry hadde følt seg så underlis be-
klemt når han så på Ben. Det fa:ltes
noe shremmende i mannen, noe solu

innga frykt. Kanskje var det den voltl-
somme ærgjerrigheten hans, eller va,r

d€t noe annet?
Jeg forstår meg ikke på Ben. tenkte

McCarry. Han har for mange ansikter.
lvlan vet aldri hvo,r man har harn. Og

hvorfor haclde han begynt å fly mindre
og mindre i det siste, og bal'e betsynt

å snakke om penger i stedet? Hvts nan

da overhodet sa noe, og ikke bare Sikk
omkring og bygget opp en usynlig mur
rundt, seg.

Eager slukket ,sigaretten så hårdt at
det vesle askebegeret hoppet på bordeL
Han så på vennen med et unCerlig
blikk, men så reiste han seg brått og

-.milte.

- Ta det rolig, gamle venn. Walter
ex en dyktig flyver, og X-7 er like sik-
ker som en gammel Ford! Forrresten

er det v,el på tide at vi gamlekarer lat
unge krefter slippe til. Walterr vil io
fly, og da ville det være egoistisk å

forsøke å hinttre ham, X-7 er en fiu
oppgave for gutten.

McCarry trakk på skulcl,rene. Ben var
sjefen, og han fikk bestemrne,

il.
Katastrofen.

Neste dag vatr marrdag, og Walter
følte seg litt uopplagt' Det var blitt



ganske sent kvelden i forveien. Hau
og kameratene hadde sittet oPPe og

diskutert X-? i det uendelige. Til slutt
ha.dde Jack Cloudv spilt Chopin for
dem, og da Walter var gått for å legge

seg hadde han stoppet i døren.

- Når jeg engang vet at ilet ihke
blir noen flere landinger for meg skal
jeg tenke på denne musikken, og da

komrner det ikke til å bli vanskelig

å dø, sa han langsomt.
Karneratene hadde bare ledcl av ham'

men s€lv hadde han ment det alvorlig.
Likevel ble han ikke sint På den De

var nå de beste karneratene en marln

kunne finne, tenkte han.

Walber BYrd gikk ut På flYPla-"sen'

En svak, varm Yind møtte ham og

hvirvlet opp ørkensanden runclt føttene

hans, Rett foran ham steg solen oPP

som en iettestor, rødgul appelsin- Luf-
ten begynte allerede å dirre av varme'

I flyvsrmessen tralf han siefen, Dean

Dougla.s og Jack Cl,oudy. Ha'n nikket

kort til dem-

- Hva er det nred d,eg? spurte f)ean-

ny. - Du ser ikke ut til å være i noen

særlig god fornL Waltor- Var det van-

skelig for deg å sovne i går a^ftes?

- BekYmre deg ikke for meg' ieg
føler meg helt OK'

- Vel, lYkke til! sa Dougla's'

Ben og Walter forlot messen sarnmen

og gikk bort mot hangaren som rom'-

met X-7.

Da solen steg høYere På himmelen

minsket brisen, og snart kjentes tlen

bare som et hett drag i luften. SiktBIl

ble meget go4 man kunne se nesten

10 kilometer. Det var itteelle forholil
for flyvning.

X-? ble rullet ut av hangarca til
startplassen. tr'lyet var nylakkert for

6

å stå seg bedre mot f.riksjonsvarmen.
Sett forfra lignet det et stort, farlig
insekt fra en fremmed Planet-

- Fly som står På bahken minner
meg alltid om, dronninger utelr land'
hadde Jack sagt engang han var i det

filoeofiske hjørnel - Men så fort ieg
flyr blir maskinen levenCc og maiestc-
tisk, nesæn som om den skulle were

en del av min egen sjel. De blir men-

neskelige, rn€d tl,e svakheter og den

styrke den menneskelige karakter er

fytt av. Flyet har en mye mer interes-
sant psykologi enn a^ndre tekniske skap-
ninger.

Walter lo fon seg selv da han rrikk
bort mot flYel JackY var litt av cn

raring. t€nkte han" Men det vlr nolt

ikke bare tøY det han sa- Han ha'ldc

sagt mer også

- Vi som fly.r hurtigere enn lyden
må behanclle flyene våire som vi be-

handler et menneske vi vil stå på goti

fot med. Forskjellen på et menneske og

et supersonisk fly er ikke så stor sonr

man skulle hro. Begge er like følsom-

me organismer, og når vi flYr er ma-
skinen og føTeren som siamesiske t'ril-
linger - ingen av dem kan eksi:stere

alene, be€i€ies liv befinner seg Irå sam-
nre vektskål...
. Walter klørr oprp i flyeL En av meka-
nikorne rakte ha.m sikkerhetsbeltet og

hjalp ham deretter med å dra frem
cockpithooden.

Dean kunne høre starten i høvttaje-
ren ved siclen av seg på kontrollbordet
i tårnel

Nå kom flylederens ord,re:

- Klar til start!
Startrakettene pa X-7 gikk av me{i

et brak som kunne hØres helt opp i tår-
net Mot sin vilje lukket Dean øynpne,
Da han så opp igjen van Watrters flY
ikke større enn en liten prikk som lyn-
snart forsvant vestover den solsvidde
saltørkeneL

Like etter kom Walters stemme inn
over hØyttaleren:

- EIDWARDS TÅRN... EDWARDS
TÅ.RN... WALTER ANROPER.,. STI-
GEIR MED SEKSTI GRADER... HA^S-

TIGHEN NULL ÅTTE MACH,.. ALT
VNT, OMBORD... OVER.

Det raslet litt i hØyttaleren, o.g så

ble det stille i kontrolltårnet på Etl-
wards Field. Walter var allerecle langt
borte. I rasende fart slukte flyet kilo-
meter på kilometer, mens han tvang
det nærmere og nærmele lydmuren. I
en stor bue svingte han helt rundt oq

kom tilbake inn mot flYplassen-

- DDWARDS TÅRN FRA WAI-
TE!R... HØYDE TJUEFEM TUSEN...
JEIG GÅR OltrER I HORISONTAI.-

FT,UKT... KURS NITTITO... FUL[.
DRIF'I PÅ RAKETT TRE OG FIRE...
HASTIGHET NUT.T, NITTIFEM MACII
STIGENDE... SI FBA OM SNIELLE'f
HØRES GODT NÅR JEG PASSERER

MUREN... OVER.
Gjennom vinduet kunne DeannY se

X-7 som en ørliten prikk mot hori:on-
ten Den ble raskt større, og nå kunne
han skjelne enkelthetene på flyet. Plut-
selig braket et voldsomt smell fra him-
melen i ørene hans. - Nå passerte han

muren! ropte han til Ben Eager, - ieg
tror... men du gode Gucl!

Eln mektig flamnretunge slo mctl eti'
ut fra flyet der oppe, og så 1øO ct nytt
voldsomt bra\ og himmelen var tom
og blå-

- Du gode Gud,! ropte Deanny igien
og snudde seg mot Eagerr. Ansiktet- hans
var blitt likblekL - X-? eksploderte!
Walter, Walter...

Han sank ned i stolen og giemte an-
siktet i hendene. Sirenene fra hrann-
bilene og ambulansevognene kunne hØ-

res utenfra, men Deanny visste a.t tlet
Ikke var til noen nytte. Walter haclde

ikke hatt noen sjanse tll å hoppe nt.
Eksplosjonen måtte være kommet. r.cli
uventet, og har måtte ha blitt clrept

øyeblikkelig og sprengt i fi]ler...

IIr'
George lltcCarry forsvlnner!

George McCanry hadde fulgt flyvnin-
gen med kikkert fra vincluet på værel-

set sitt. Han utstøtte et forskrekket rop
da han så X-7 eksplodere og ble et øye-

blikk stående stiv og urØrlig. Så fikk
han fa.tningen tilbake. Han kunne sc

bitene fra flyvraket falle rundt og rundt
ned mot jorden, og de ble spredt ovcr
et område på flere kvadratkilometer.
Hele halepartiet hang fremcleles sarn-



men, og giennom kikkerten kunue
George se clet 8å i bakken vecl en litetr
forhøyning i ørkensanalen'

Han kastet fra seg kikkerten og ItJp

ut der ieepen hans sto Parkert rutt
foran dØren. Den stal'tet med et rykk
og f6r fremover. Deanny og Jack CIou-

dy kom l6pende ut fra kontrolltårneL
og han slakket av litt på farten slik
at tle fikk ka,stet seg inn i bilen' Ben

Eager startet oPP sin egen jeep bak

dem.

- Hele rakettladningen må ha gåtu

av samticlig, sa Jack, og den svake dir-
ringen i stemmen hans røpet hvor bc-

veget han var. - Det må ha vært en

feil ved dern
Geonge rystet på hodet.

- Nei, jeg så tlet hele i kikkerten.
Det var cockpiten som eksplotlefte. Ha-
lepartiet dalte helt necl i ørkenen o8...

Han tidtle brått og det kom. et tanke-

futlt uttrykk i øynene hans. Eksplosjo-
nen var konrmet i cockpiten! Hvordan
pokker kunne det ha forc8ått? Rakct-
tene satt jo i akterenden på flvct og

ytterst på vingespissene' Det fantes ikke
noe i nær'heten av cockpiten som kunnc

forårsake en eksPlosjon!
Jack hatlde tenkt det sammc solll

ham.

- Elr du sikker På det, George? i.t
det var i cockpiten, mener ieg? Mel
det er jo umulig!

Han rYnket Pannen.

- Det er jo umulig, gjentok han'

- hvis da ikke...
George kastet et raskt blikk på ham'

men det var DeannY som ga tankenr':

deres ord.

- Hvis da ikke noen har Plasert et

sprenglegeme der! sa han sakte. - Vi

er jo alle klar over at hvis eksplosjo-

nen kom d€r fremme kan det ikke ha

vært rakettene som har forårsaket den'

8

- Sabotasje! sa Jack, og nevene hans

knyttet seg til knokctrc sto sLramme

og hvite. - Walter har blitt offer for
en sabotØr! Dcn som haddc hatt det

winet her...

- Ta det rolig, sa l)canny. -- Vi skal

nok finnc hatn!

George bremset irv rctt vctl sitlctl av

flyrestene, og dc trc karcttc hoppet uL.

Det forbrente halepartict lå forirn tlem,

og de kunne se at tlct vtlr blitt rcvet

av r€tt bak vingefcstet.

- Her er beviset! sa Gcorgc, - Ra-

kettene har ikke eksplodcrt, nell el'

brent på normal måte.

Han snudd,e seg da jeepen med ntajor
Eager kom susende opp tit dern. -- Si

ikhe noe til Ben om dette forelØipg, sr,

han raskt. - La oss snuse litt rundt på

egen hånd fØrst! Kom inn På rommct
mitt etter middagen så skal jeg iot'-

klare meg nærmere.

De to andre nikkct, og de snudde seg

mot mftjoren som kom løPende bort
til dem.

- Nocn spol' cttcr Wi.rltcr? spttrte

han a,trpttst-crr. - Nci, tltlt var vcl ikke
å vente heller ettcr cn slik eksplosjon'

I),ot tnå ha vicrt cn svilit i konstruk-
sjonett os pla,scringtln av rirkerttetre slik
at de har eksplotlcrL samtitlig' Jeg får
få pt'ofessor Forrestcr til å gjennomgå

beregningene sine på ny for å finne

feilen.

Litt senere kjørte de tilbakc til flv-
plassen, og Jack og Deanny gikk trttse

inn på Jack's værelse. Hend'ene tlerr:s

skalv da de tente sigarettcne.

- Jeg slr ikkc opp før tttitttttctt sotn

drepte Walter er rtsli:rtk'liggjor t, szr

Jack, og stemmell ltirtls r':tt ltoltl st'lm

is. - Får jeg hcttdctltr l)ii ll:llll [(tlst

skal han få cn hcllig olllgitrr'g fr,lr jcg

lar FTII ovetta lttttr!

- Det må være en av mannskaPct
på flyplassen som har plareft spreng-
ladningen i cockpiten, sa Deanny lidlrli-

somt. - Så godt bevoktet som X-7 var
ville ingen utenforstående ha klart å

komme seg inn i hangaren og giøre

det. Nei, den skitne sabotøren.er nol<

å finne i våre egrre rekker! Men hene-
gud for en jobb det blir å oPPsPorc

ham blant alle flyverne, bakkemaun-
shalrene, vitenskapsemnnene og de arr- 
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dre ansatte. Det må være minst et par

tusen mann her på Edwards FielCl

- Kanskje George har et sPor. Han
virket som om han visste noe da vi
prat€t med ham ved flyvraket isted.

Vi får smøre oss med tålmodishet til
etter middag og så legge opp slagpla,-

nen samlren.
Jack gikk bort til piauoet, og fing-

rene hans gleal følende over tang€ntene.

Så tonte Chopin ut i rommet, dell sant-

me meloclien som han hadde spill kvei-

den i forveien, den som hadde gre1rct

Walter så dypt. De hadde ledd av ham

cla. . .

Det banket på døren, og major Eaget
kom inn. Han kondolerte dem meal ta-
pet av vennen, og kom så frem med

tlet han egentlig hadcle rå hjertet'

- 
Jeg er klar over at det jeg skal

si kan virke frastøtende på dere, mt-'n

jeg treng€r en av dere til å fortsette
prøveflyvningen i norgen! Som det'e

vet er det bJ'gd to maskiner av typeu
X-7, og selv om den ene nå er gått tapt

og ct liv er ofret må testingene fol't-

sette. Flyvåpnet vil ha flvet ferdigtos-
tet så raskt som overhode mulig, oA

derfor ber ieg en av dere prøveflv den

antlrrc maskinen i morgen.
I)c to vennene så På hverandre. Så

het .Iack tennene sammen og nikket
kort.

- O K, jeg skal ta jobben!

- Men Jack..., beeYnte Deanny, men

vennen avbrøt ham,

- Jeg har sagt ieg skal flY X-7, og

da er det ikke noe mer å diskutere!

- Well, start€n går klokken 06(t0.

Eager nikket til dem og forsvant.
Deanny snudde seg mot Jack.

- Jack, all sannsynlighet taler for
at også denne maskinen vil eksploitere!

Du kan ikke gå oPP!

- SelvfØIgelig går ieg opp! Jeg tror'
ikke at sprengladningen er plasert en-

nå, og d,elfor skal vi to holde vakt i
hangaren i natt! Kanskje vi kan ta
sabotøren på fersk gjerning, og tla...

Deanny smilte.

- Det er en mulighet ieg overså.

Og så går.vi over flyet tomrne for tom-
me før du går opp i tilfelle det skulle
være skiult enda mer djevelskap i det.

George McCarry var ikke til stede

ved micldagsbordet, men clet samrne

gjalclt m.ange andre også, så Jack og

Deanny festet s€g ikke noe spesielt veal

det. Da de hadde spist Sikk d€ bort til
rommet hans og banket På døren, men

ingen svarte.
Jack tok i døren. Den glecl oPP' og

ale tittet inn. Værelset var tomt.

- Jeg skjønner ikke clette, sa Dcan-

ny. - Han ba oss jo selv å komme, o€f

så er han ikke her. Det ligner slett

ikke George-

- Kanskie han bare er ute en liten
tur, La oss vente.

De satte seg ned, men da ile hadtle

ventet en times tid uten at George

hadde vist s€9, reiste Jack seg.

- Nei, han har nok glemt avlalen
r'år og dratt ett eller annet sted. La oss

forrestcn høre med orclonansen hans orn

han vet noe.

De traff ordonansen ute på flyplas-

sen, og han kunne fortelle at George
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badde d,ratt av gårde i jeepen sin rett
før middag og var ikke kommet tilb:rlie.

De to vennene gikk tilbake til sine
egne værelesr. Flere ganger utovel'kvel-
den tittet de inn på ronmet til George,
men han var og ble borte" Klokl<en
elleve snek de to seg bort til hangaren
som ronmet X-7 og kom s€g usett i
shjul bak noen tomme tØnner der inle.

Time på time sneglet seg av sted. De
kulne høre vaktbyttet utenfor hver an-
nen time, men ingen kom hit inn. Da
d,et begynte å lysne av dag reiste de

seg opp, stive og lemstre etter å ira lig-
get ubekvemt en hel natt.

- Det kommer ingen nå det har blitt
Iys! hvisket JaÆlL - Vi kan like gjer-
ne sove et par tirner og så komme nerl
og untlers6ke flyet nøye før jeg går
opp med ileL

På veien tilbake til værelsene sine
tittet de på ny innom Geo.rge IVIcCar'-

ry's ronr, men d.et var fremdeles tomt.
og sengen hans bar ikke tegn til å

være sovet i,.

- Dette var merkelig, sa Deanny.

- George kan vel ikke være kommet
på spor etter sabotØren oghadrattettcl'
ham alene?

- Vi får vente tiden an, sa Jack.

- Ilr han ikke tllbake før jeg går onp,

får vi ;ringe til FtsI og fortelle det vi
vel Det vilIe jo Yære trist om vi for-
årsaket en masse oppstyr nå og det så

viste seg at George barc hadde tatt en
glad aften i byen!

De ble enige om dette, og gikk hver
til sitt for å få et par timers hårdt
trengt 

.søvn.

Iv"

Tatt tll fange.

Da George McCarrT kom tilbake :il
væa'elset sitt etter å ha forlatt Jack og
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I)eanny la ha,n scs gå sengen metl
hendcnc under lxxlet og stiret opp i
taket.

- Walter var blitt myrdef myrdct
av en sirbotør som vi*ste hvilkcn for-
sterkning X-? villc bli for det ameri-
kanske flyvåpnct. V<xl å Ødclcggc pro-
totypcnc før dc va.r fi:rrligtestet ville
han oppnå at .sta;rtcn av scrieproduk-
sjon av flytyFrn blr: ntsa.tt inntil en ny
prototype ble fortligbygd og prøvefløyet-.

llvis også den an,dlc X-7 maskincn ble

Ødelagl ville det tit ckst.ra måneder,
ja kanskje år fØr tylxrn l<unnc tas i
bruk i flyvåpnets skvirtlroner. Denne
sabotøren var cn lautlsforrætler som
ganske sikksrt ble fyrstelig betalt av
en fremmed makt for det skitne arbei-
det han utførte.

George rystet tvilrådig på hodet.

- Han hadde en sterk mistankc om

hvem sabotøren vilr, men kunne det
være mulig? I{unne denne mannen kald-
blodig plasere en sprengiadning i cocli-
piten på et fly som han visste ville bli
ført av en av sitrc cgnc kamerater?

George hadde kjcnt m:rjor llen llager
i en ånekkc. f)c hltlde vælt vennel'
hclt sidcr-r de mØttr:s, de harlde fløyet
samncn og fcstct stmnlcl). Den Ben
han hadde truffet førsLc gang de så

hverandre ville aldri kunnet tetrhc seg

å ta livet av en av sine venner, mcn
Eage,r var ikke den sarnme ]enger som

den gan€:. Nei, rlå var det bare penger,
penger og atter penger som sto i ltoCet
på harn- Han ville tiene storc sunltner
på kort ti4 og så trehkc seil tilbirkc.
Kunne virkelig Ben varrc sabotøren?

Det hørtes us:rnnsynlig, .i;t. sirtnssykt ut,
nren allikevel? Ren hil.(l(lc nærmest
tvunget Walter til å Så opp med X-7
enda han nesten ihl<e hatl<le noen er-

faring på typen, og harlde vært svært

så unnvikendc da George hadde sagt

til ham at det naturligsbe ville ha vært

om han selv haclde ført flyet.
Det vat en rystende talke at sel-

veste siefsfl)"veren skulle stå bak saho-

tasjehandlingen, rnen George kunle ik-
ke fri seg fra tanken- Ingen ville ha

batt bedre anletlning til å feste spreng-

legemet i cockpiten enn Berr. Hun kur-
ne ha sneket seg inn i han€;aren' cg

selv om han var bliLt oppdaget kunne
han bare ha sagt at han ville se over

flyel Ingen ville ha fumet noe under-
lig i det.

- La oss forutsette at Ben virkelig
er ugjerningsmannen, tenkte George og

fikk fyr på pipen sin- - Da er ha,n

blitt fyrstelig betalt for udåden. Eller
kansl<ie han ikke har fått blodpengene

sine ennå?

Han reiste seg brått oPP'

* Det var en mulighet! Hvis Ben

ennå ikke hadåe fått oppsør fra sine

arbeidsgivere kunne han shygge ham

og derved kanskie få visshet i sine ville
tgorier!

Gedrge satte seg bort til vinduel Det
vendte rett ut mot utgangsalør'en fra
major Eagprs værelser, og han kunne
se den gamle vennen sin holde På med

et eller annet inne på soveværelset sitL
Han grep kikkerten- Ben holttt på med

å kneppe igjen skiorten sin og satte

så på seg et slips. Han skulle antage-

lig en tur til byen!
George slengte vekk kikkerten og

fant frem battleblusen sin- Det fikli
ikke hjelpe om han måtte bfl-yte avtalen

han hadde med Jack og Deanny- Det
var viktigere å følge etter Ben.

Noen minutter gikk, og så kom ma-
jor Eager ut på trappen. Han satte seg

opp i jeepen sin og kjørte mot utgangs'
porten fra flyalassen-

George ga ham tre-fire minutters tor-
sprang, og så startet han op4r sin egen

jeep. Han så Ben bli sluppet ut gjen

nom portery av vakten og sette kurs
mot byerL Han ful,gte forsiktig etter og

holdt sikker avstand men ia de kom
inn i bygatene ble han nødt til å korto
inn på . forspranget for at ikke Ben

skulle bli borte for ham. Fbrtten gikk
tvers gjennom sentrum og ut mot øst-

kanten, Ben svinete inn i en sidcgate
med gamle, fallefertlige rønnor sonr

lente seg ut over fortauet, og stanset
jeepen sin foran et av hwene. George

kjørte raskt forbi sidegaten og stoppet

utenfor en liten butiklt- Han hoppet

ut og skyndte seg tilbake mot gate-

hiørnet. Han kom akkurat tidsnok til
å se majoren forsvinne inn giennom

gatealøren i den gamle rønnen. Det sva.

ke luftdraget som oplnto da han åpnet

døren fikk det til å blafrre i avisene

som var satt inn i viniluene som erstat-
ning for de knuste rutene.

Det var beSYnt å mørkne, og George

sikk lydlØst nedover mot husene mens

han holdt seg mest mulig i skyggen a'Y

et plankegJerde som sto tett inntil for-
tauet.

Forsiktig åpnet han inngangsdøron

og kom inn i en liten, snuskete hall
En nedslitt trapp førte vitlere opp i
etasjene, og han kunne høre Ben's

skritt oppe i den. Han ble ståentle urør-

lig i hallen og lvtte til skrittene inntil
de stoppet, En dør ble åPneL og sur-

ringen av sternmer drev necl til harn,

m,en han kunne ikke skielne ordene'

Så ble døren lukket igien, og alt ble

stille.
Georg€ snek seg forsiktig opp trap-

pen mens han holdt seg tett inntil veg-

gen der trinnene knirket minst Etter
lyden av Ben-s skritt hadd,e han slut-

tet seg til at majoren vair i fjercle eta-

sje, og han a.rbeidet seg lardgsomt opp

d{L lllan kom oPP På en lang gang
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med to dØrer på hver sicle. Litt lys sivet
ut gjennom en sprekk i en av dem, og

George snek seg lydløEt bort til den og

tittet gj€nnom nøkkelhulet. Ben satr
med ryggen vendt mot dørerL og rett
foran ham sto en liten, tykkfallen mann
med nevene fulle av pengesedler! Han
rakte dem mot majoren. Gjennom spreh-

ken i døren kunne George tydelig høre
hvert ord de sa.

- Her er betalingen, sa den frem-
mede på dårlig amerikanslc Han snak-
ket med sterk aksent, og det var tyde-
lig at det engelske språk lå fjernt fta
hans egeL -.Nå venter jeg at også clet

anclre flyet blir like godt ødelaet som

det første!

George stivnet til. Så cle hadde tenkt
å sprenge den andre maskinen også!

Nevene hans knyttet seg. Han så Ben
nikke.

- Ja, det skal ieg sØrge for. Denne

6;ang skal jeg strø sta,rtbanen full av

småsten. Når flyveren går opp vil de

sprette fra hjulene og slå inn i flykrop-
pen med voldsom knaft på 8trunn av

den store starthastigheten man må hol-
tle på X-7. Når han så senere får farten
opp over lydens hastighet vil luftpresset
flenge ut de srnå hullene som blir laget
av stenene og bokstavelig talt rive flyet
i småbiterl Det er on f'remEangsmått'
som det vil bli adskilli'g vanskeligere
å forstå at sr sabotasje enn den ic8
benyttet i dag!

Det var så vidt George klarte å be-

herske seg. Han haclde mest lyst til å

rive opp døren og eå På de to med

barg nevene, men det kunne bli sagt

mer han måtte hØre. Han besinnet seg

med en kraftanstl€ngelse og lå øret
mot døren igjen-

Så opptatt var George av det som

fore.Sikk inne. i rommet at han ikkc
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oppdaget den mørke skikkelsen som

snek seg innpå ham bakJra før det va,r

for sent. Fra øyekroken skimtet han
noe tett ved seg, og han snudde seg

lynsnar! men skikkelsen var for rask
for ham- En revolver hvinte gjbnnom

luften, og kolben trajf George rett på

nerveknuten bak øret. Omgivelsene be-

gynte å gå rundt" først langsomt, så

raskere oB raskere. Hans siste bevisste
tanke var en forbannelse over seg selv

fordi han ikke hadde tenlt seg at sa-

botøiene hadde en vaktpost utenfor dF
ren, og så ble alt mØrkl

v.

Dt kappløp meil aløalen.

Besvimelsen kunne ikke ha vart mer

enn et par minutter. Da Ben slo øynene

opp lgjen stirret han rett inn i det

sarnmenbitte, likbleke ansiktet til Ben

Eager. Majoren hadde et vilt blikk i
øynene.

- Så, du skiønte at det var fikset
på flyet, og at det vax meg som hadde
gjort det! hveste han- - Men du skulle
ikke ha fulgt etter meg, George. Det
kommsr til å koste deg liveL Forsøh
ikke å be om nåde, det står for mye
på spill for meg til å la deg løPe.

George så foraktelig På den mannen

som engang haclde vært hans beste

VENIL

- Det kunne ikke falle meg inn å be

en slik som deg om noe, sa han med

en stemme full av forakt og avsky.

- Din usle landsforræder, skjebnen

kommer nok til å innhente deg!

B€n lo høyt.

- Du har alltid vært så forbaunet
romantis\ George! Når jeg ha,r fikset
clen andre maskinen også har jeg med

et slag skaJfet meg en halv million dol-
larg og da ryster ieg Amerikas støv au

mine fØtter! FBI korruner alclri til å

finne meg!

George svarte ham ikke, men snudde
hodet vekk. Den tvirkfalne mannen kotn

og bandt ham på hender og fØtter, og

så sa han noe på et fremmed sPråk
til mannen som hadde s]ått ham necl.

De tok George i armene og benene og

bar ham inn i et lite soveværdlse. Ilen
bøyde seg ned over ham og presset en
knebel inn mellom tennene hans.

- Du har deg selv å takke for dette.

George. Hadde du ikke vært så for-
dØnt nysgjerrig kunne du ha levd i
mange år enda! Nå blir du tatt metl
på en liten kjØretur i natt, og føn Jack
Cloudy går opp metl X-7 klokken soks

i morgen tidlis har du forlengst gått

vesl Farvel, George!

De tre mennene gikk uL og døren
hadde ikke lukket seg etter dem før
George begynte å rykke i tauene som

bandt ha.rn- Men den tykkfalne mannen

hadcle gjort et godt arbeid- Repene gletl

ikke en millimeter, og etter å ha stre-

vet i ti minutter hadde ikke George

oppnåtlcl annet enn å bli gjennomvåt
av svette- Med et sukk sank han til-
bake på sengen og Pustet uL

Timene slepte seg langsomt avsted.

Det ble hetrt mørkt, og lyset fra gate
lampene utenfor kastet et svakt skjær
over rommet. Gang På gang forsøkte
George å sprenge båndene, men de mot-

sto alle angrep. Benene og armene var
dovnet bort og det verket over hele

hroppen etter de stramm,e tauene"

En klokke i et kirketårn et eller an-

net sted i nabolaget hadde nettopp slåti
to slag da døren til værelset ble åpnet'

Mannen som hadde slått ham ned. kom

inn med en grovkalibret pistol av et
fabrikat George aldri tidligree hadde
sert i hånden. Han fant frem en kniv
fra lommen og skar raskt over tauene
mens han hele tiden passet på at pi-
stolmunningen pekte rett på prøvefly-
vererL

- Get up! sa han på gebrokkent en-
gelsk og trakk seg litt bakover.

George satte seg opp, men sank til-
bake med et stønn av smerte. Han måi-
t€ massere ben og armer lenge for å
få i gang blodomløpet igjen før han
endeli'g klarte å stå oppreist. Vaklende
tok han noen skritt, og banditten viftet
mot døren med våpnet sitt"

- Out! sa han-

George trakk på skuldrene og Cikk
ut døren. Ned trappen holdt bantlitton
pistolen skjult i jakkelommen, men do

møtte ingeL Han førte flyveren mot eu

,qortlakkert Chevroiet som sto palkert
ved fortauskanten. Ben's jeep var for-
svunnet, så åajoren hadtle vel vendt
tilbake til flyplassen forlengst.

- In here! sa mannen med nistolcn,
.og George satte seg inn hak rattet'
Den andre var kiapt på pia.s'r ved siden
av ham, og våpnet holdt han rcttet rnot
Geor,ge. Han gjorde tegn til ,ram om
å starte bilen, og langsomt svitrcte den

ut i gaten, Kursen ble satt østover ut
fra byen og enda lenger bolt fra fly-
plassen.

Georges hjerne arbeidet underr høyt-
trykk. Banditten hadde antagelig tenkt
å ta ham med på et øde sted og så

drepe ham der og kanskie arranter€
rlet hele som en ulykke. Men han kunne
ikke ta seg drePe nå! Han var ikke
redd for å alø, deltil hadde han sett

døden i øynene for ofte under sitt ar-
heid som prøvefl]'verr, men han måtte
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komme seg tilbake til flvplassen og få
hindret Jack i å cå oPP med X-7.

En klokke i en kirke de Passerte

viste 3. Banditten tliriegrte vognen ut
på autostradaen østover, og George sat-

te farten opp. De kjørte en mils vei, og

så svingte de inn på en liten sitlevei

som snodde seg oPP mot en høY ås.

George kunne se veien gå langs kanteu

av flere høye stup og forsto at de snal't
yar fremme på stedet der <<ulykken>>

skulle skJ'e. Nå måtte han snart ta en

sjanse!

Langsomt Økte han farten På bilen'
og speeclromebernålen gled opp mot 50

miles... 60... 65' Banditten dvttet til
ham i eiden med Pistolen - Take

easy! sa han på sitt gebrokne engelsk'

og det var de sist€ ordene han sa i sitt
liv.

Geor.ge handlet med lynets hatslghet.
Foten hans forlot gassen' og han tram-

Bet hårdt 1Å fotbremsen mens han pres-

set tnot rattet med all kraft og frem-

sa en stille bØnn om at breursene På

Chewoleten rnåtte være gode.

' De var utmerkede. I{julene sto no-
mentant stille, og tlet kom et rvkk i
bilen som fikk den uforberedte ban-
ditten til å fare forover- Med full kraft
tra,ff ho,tlet hans frontglasset som slo

tusenvis av små sprekker på kryss og

tvers. Pistolen glecl ut av den lnraftlvtse

hånden hans, og uten en lyd sank han

sarnmen på setet, Hodet hans hang i
en grotesk vinkel, og George skjønte at

han hacltle brukket nakken i støiel
Selv var han helt uskadd. Han hadde

presset mot rattet med armene og hacl-

de samtidig lent seg så langt tilbake
i setet han kunne komme-

Han så På armbåndsuret sitt. Dot

vist€ 3.45, To timer og femten minutter
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til Jack skulle ta opp X-7, og han had-
de omtrent syv mil å kiøre. Det skulle
holde fint om ikke noe uforutsett lnn-
traff.

George snuclde vognen og kjørte til-
bake mot autostradaen. Han skulle ak-
kurat til å øke farten da det kom et
høyt smell fra det ene forhjulet, og

bilen slingret tvers over veien- Slangen

var eksplodert!

Med en grov ed var flYveren ute av

bilen for å und,ersøke skaden. Slanten
var revnet nesten helt rundt og hva
som var verre: det fantes ikke reserve-

hjul i bilen. Han så seg rundt, og ang-

sten for at han ikke skulle nå frem i
tide grep ham medett. Sideveien låøde
og forlatt. Ikke et hus" tkke et men-

neske var å se. Nesten en mil borte lå
autostraclaen, og han giorde det eneste

han kunne gjØre. I jevnt, rolig løp satte

han avgårde mot veien. Han var vel-
trimmet og i fin'form, men likevel tok
det ham en time å nå frem til en liten
villa som det sto en ny Plymouth par-
kert foran.

Klokken var 5,10, og villaen lå mØrk

og stille. Nøkkelen sto i bilen og George

betenkte seg ikke, men hoppet inn mens

han velsignet bileieren for at han håd-

de vært uforsiktig nok til å sette fra
s€g voginen ulåst og startklar. Med et

brøl startet motoren, og Plymouth'en
svingte ut på autostratlaen.

Flyveren presset gasspetlalen inn, og

i susende fart bar clet tilbake mot fly-
plassen. seks mil å kjøre på førti mi-
nutt'er!

vI.

X-7 På vingeno

George va^r bare noen hundre meter

fra porten på flyplassen da han hørt€

br9let fra en rakettmotot sotrtr stafieL
M€d €t ergerlig utrop så han X-7 clun-

dre over hodet på seg og sti'ge raskt
opp mot den klare, blå morgenhimme-
leu Han rystet fortvilet på hodel Han
var for sent ute til å redde Jack, og

det bare IÅ Srunn av den fordømte
punlrteringen! Men han var ikke for
ssnt ute til å få tatt Ben! Han var sik-
kert oppo i kontrolltårnet nå tryCg i
forvisningen om at George forlengst
var rydclet av veien-

FlyveIwr smilte et håtrdt' koldt srfl
og fingrene hans grep fu'ærtegnende om

kolben på pistolen han hadcle tatt fra
den døil,e banclitt'en. Nå skulle lantls-
forræderen få stå til rette for sine

handlinger!

'Klokken halv fem om morgenen var

Jack og Deanny På benene iSjen' og

snaxt etter gikk de netl til hangaren"

Ivlekanikerne foretok den siste kontrtoll

av X-? under oplxyn av professor Fron'

roster, og tla de var ferclige overtok de

to flyverne- Tonune for tomme gikh de

over motorene og flyskrogeL Alt ble

undersøkt fra nese til haletipp, men til
slutt rettet Jack seg oPP.

- Jes skal Sjerne svenge På at lngen

har tuklet metl dette flYet, sa han'
,* Det er helt i orden nå'

Deanny nikh€t

- Jeg kan heller ikke finne noo'

rren fra nå av forlater vi tlet ikke et
sekund inntil tlu går opp metl det. Vl
gir ikke sa,botØr€n noen sianse til å

.N
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stelle istand noe djevelskap i ellevte
time!

Da klokken var blitt kverter Jrå seks

trykket Deanny venneD i hånden og

ønsket ham lykke til. Så ilikk han bort
til værelset til George, nren det var
fremdeles tomt. Han husket hva de var
blitt enige om ajtenen i forveien cB

fant frem telefonnummeret til FBI.

- Statspolittets avdeling i Edwardr
Field-området, California.

- Dette er prøveflyver Deau l)oug-
las. Klart og lettfattelig fortalte Dean-
ny om flyulykken dagen i torveie:r op3

om hvorforr han trodde det var t'oretatt
sabotasje. Deretter berettet l:an om

Georges forsvinnen.

-.Nevn lkke dette til noen, for in-
gen kan vite hvem sabotøren er. Vi
sender en special agent ut til Dem
straks!

... Be ham møte meg i kontrolltårnet,
aa Deanny og la på rørel IIan skyndte
seg opp i tårnbt. Maior Eager sto ve<l

vinduet og stirret ut på X-7 som var
rullet ut på runwayen.

Deanny kunne se Jack sette seg inn
I cockpiten- Hooden ble skiøvet på plrr,ss,

og så svingte flyet opp mot vindcn.
Startrakettene ble avfyrl X-7 suste

fremover i rasende fart, og så var det

med ett oppe i luften.
Eager snudde seg mot Deanny.

- Nå får vi håpe at Jack viser oss

hva X-7 er god for, sa han og smille'
'- Han presser det nok clet det er gult
for. Jeg...

Han ble avbrutt av en iskald steirr-

me fra dør€IL

- Ben, ikke rØr deg! ForsØker tlu å
fl.ykte sverger jeg på at jeg skyter deg

ned som det svin du er!
Majo,r Eager ble likblek- Lanqsomt

snudde han hodet mot døren, og Dean-
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ny fulgte blikket ha.ns. Måpende be-
traktet han George McCarry som sto
der med en pistol i hånden. Munningen
pekte truende rett på major Eager.

- Din usle forræder, sa George med
tykk stemme. - Du har tatt livet av

Walter og sørget for at Jack også kom-
mer til å dø, men nå skal det bli slutt
på ugjerningene dine!

Deanny så på tlem med åpen munn,
og flyvelederen glemte å passe radioen
os så rå George som om han skulle
være sinnssyk-

- Ben var altså sabotøren! Tanken
syntes nesten utro'ig, men Deanny stolte
på George og visste instinktivt at han
haclde retL Det måtte være m4jorens
pengebegiær som haclde fått ha.m til
å beså utlåden, Men George ha.dde jo
påstått at Ben hadtle sørget for at Jack

også ville dlØ!

- George, sa Deanny, - Jack og
jeg undersøkte X-7 nøye føt han tok
det opp, og det var ikke giort noe som

helst med flyet'
McCarry tok ikke blikket far ma-

joren.

- Nei, d'et stemrner! Ben har ikke
gjort noe metl selve flyet men'han har
plasert sten på startbanen slik at de

kommer til å slå hull i flYkropPen.

Luftpresset vil besørge resten!
Deanny forsto hva han mente. Han

reiste seg halvt opp i stolen, og det var
som om hjertet hans et øyeblikk slut'
tet å slå.

- Men vi må...
Han kom ikke lenger. I et sPrang

hadde major Eager kastet seg mot vln-
due! og han gikk tvers igjennom det

så glassbitene f6r til alle kanter!
Et øyeblikk sto George urørli& Så

lØp han bort til vinduet og så Ben

komme seg 1Å benene og kaste seg inn

i jeepen sin. Den startet momentant
og suste bortov€jr mot den uendelige

ørkenen. Han nØlte ikke lenger, men

tok den samme vei som Ben og sPrin-

tet bort mot Plymouth'eru

Deanny kjente frykten iage gjennom

seg, Kaldsvetten piplet frem på pannen

og hendene hans ble plutselig fuktige.
George hadde snakket om stensprut.

Han hadde selv vært med På clet en

gang, ved en landing. Han hadtle flØyct

en jager den gang, en F-86 om han ilRe
busket fiel. En liten ster\ ikke større
€nn en toøring hadde revet et hull
tvers gjennom den ene vingen. Han
hadde til og med kunnet stikke finge-
ren gjennom hulleL Den gangen hadde

det jo ikke spilt noen særlig nolle et-

tersom stenspruten inntra^tf ved lan-
dingen- Belastningen på vingen hatlde

ikke vært så stor, så alt gikk bra. Men

George hadde snakket om stensprut ved

starten! Det betydde at Jacky nå gikk
mot lytlmuren med ett eller flere hull
i flyet. De voldsomme luftstrømme'te
ville vicle ut hullene inntil hele maski-
nen ble flerret i biter. M måtte
ikke skje! Han måtte stoppe Jack. Han
måtte advare kameraten som akkurat
nå flØy ti-elleve tusen meter over ham'

få ham til å lantle mens han ennå

hadde sjansen.
I samme Øyeblikk som denne tan'kr-lu

festnet seg i Deannys hierne kom .Tacks

stemme gjennom hØyttaleren.
_ JACK KALLER IIDWARDS TÅRN

... HøYDE ELLIIVE TUSEN METDR

... KURS NITTI... FTILL DRIFT PÅ
ALLE RAKETTER... I'ART NULL
NTTTITO MACH. .. JEG PRø]rER MEG

PÅ LYDMUREN STRAKS... OVEIT.

Deanny tente en sigarctt med fingre
som skalv av nervøsitet. Nå gialdt det
,at advarselen ikke kom for sent.

Han løp bort til flyvelederen og rev
mikrofonen fra ha.rn Han sendte ad-

varselen ut i eteren.

- X SYV FRA EDWARDS TÅRN..'
DU VAR BORTE I STENSPRUT VED
STARTEN... DU VAR BORTE! I
STENSPRUT VED STARTEN...

Han klarte ikke lenger å holale $eg

til rlen formelle ordlyden for radiomel-
dinger. Fortvilet ropte han:

- JACKY! JACKY! DET TlR DEAN-
NY! LAND STRAKS! STOPP PRøVIF
NE! STENSPRUTEN KAN V.IE}IE

LIVSFARLIG! DET VAR SABOTØREIN

SOM FORÅRSAKET DEN. SVAIT

STRAKS! OVER
Han hadde knaPt rukket å si de siste

ordene da et voldsomt brak hørtes alet

oppe fra himmelblå,et' Han hØrte ikke
sin egen stemme lenger, men fortsatte
å rope advarselen, selv om han skjønte
at clet var for senl X-7 var gått gien-

nom lydmuren-
I sa.mme øyeblikk kom trlBl-agenten'

Pneston, opp i tårnet. Deanny fortalte
ham så godt han kunne i den tilstan-
den han nå befant seg hva som Yar

skjedd, og Preston kjørte etter Ea8,cr

og George i full fart.
Deanny sto som forstenet. Han be-

trakt€t nesten fraværentle den rykertde
sigarettstumpen han holdt i håntlen.

Hvorfor hadde han tent denne røvken
Det hatlde tatt noen sekunder. Haddc
han latt være kunne kanskje atlvarse-

len nådd Jacky før han oppnådde tlen

kritiske hastigheten-
I maktesløst ra-seri ka^stet han fra seg

stumpen og trampet På den til tlen

smulet seg opp.
Hva mer kunne han gjøre? Det gikk

rundt for ham, og han ble ikke seg

selv igjen før flvlederen klappet ham
på skulcleren.

* Vi kan i](ke ejøre noe mer, sa
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han stille. - Vi får bare håpe at han
hørte på advarselen din og får.tid til
å lande før fly€t Ødelegges.

vII.
Supersonlsk flyvning.

George hØrte braket da Jack gikk
gjennom lydmuren med X-7, m,en han
så ikke opp. Han holdt øynene stivt
festet på jeepen som lå nesten en kilo-
moter foran harn pa den tørre, harde
ørkenen. Han presset gasspedalen helt
inn, og langsomt, langsomt ble mellom-
romnet mellom de to bilene mindre...

f salnme øyeblikk som han presset

flyet gjennom lydmuren hørte Jack den
opphissede stemmen til Deanny gjen-
nom €teren. Han anstrengte seg for å
forstå budskapet Deanny hadde bedt
harn lande. Han haclde snakket om sa-
botØren og sf,ensprut...

Jack kJente med ett at maven trakk
seg sarnmen og ble til en tung, hard
klump. Han begynte å kaldsvette. Hva
badde Deanny ment? Ville han ha ha,m
til å lande før han hadde begynt på

testingene?
I{va var på ferde? Hittlil hadde jo

){-7 oppføri seg eksemplarisk. En full-
endt maskin, kanskje den mest fullendte
han hadde fløyet noen gan&

Det g:ikk rundt for hanl Hodet føl-
tes som en blyklump. Hva var det sonr
var galt?

Dødsangst... Jeg er redd for å dø!
. Plutselig forsto han hva Deanny had-

de ment. Stensprut ved starten! Pu[
var det ikke noe annet så kunne han
ta det rolig. Det lienet slett ikke Dean-
ny å bli så opphisset for en slik baga-
telL

Jack kunne ikke la være og smile
når han tenkte på hvor norvØs Deanny
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hadde virkel Det va.r jo helt rørende,
men også idiotisk Han var vel ikke eu
grønnskolling som ikke kunne ta vare
på seg selv?

Nå var Jack blitt rolig igjen. Et rarskt
blikk pa instrumentene fortalte ham
at y'-7 forlengst hadde passert lydmu-
ren og allerede var gått gjennom de
først€ prøv€ne. Alt var gått etter be-
regningene. Dette skulle nok gå glatt,
og her skulle det flys som aldri før!
Han skulle vise dem hvordan en krys-
set lyd.mur6n både en og to ganger.

X-7 var et fremragende fly, og han
skulle vise dem saker og ting de alttri
kom til å glemme...

,Han betraktet ha.stighetsmåleren. X-7
suste gjennom luften rned en hastighet
av en og en halv Mach, og likevel
fantes det ikke tegrr til urovekkende
vibrasjoner. På tross'av den voldsorn-
me farten fløy overlyclsflyet like stØtt
som en <<gammel>> Dakota-

Skulle han avbryte prøvene nå på
grunn av at Deanny var nervøs?

Et smil bredte seg 1å de sammen-
bitte leppene. Han koplet på radioson-
deren, betenkte seg et øyeblikk og loi
så anropet fare ut i eter:en.

_ TIL EDWARDS TÅRN... FITA
JACK... TTL EDWARDS TÅRN F'ITA
JACK...

Med ett ble X-7 skaket av en serie
lette vibrasjoner, men Jack fortsattc
uten å nøle:

_ HA.STIGHBI EN KOMMA NT

MACH... TAKK FOR ADVARSELDN
... JEG FORTSBTTER FT,YVNINGEN
... INGE}N FARE!... ALT OKAY...
OVER.

Han hadde knapt rukket å avslutte
meldingen før de wake vibrasjonene
kom på ny. Denne gang va.r cle hraf-
tigsre, og han merket tydelig at de
kom fra akterenden på flyet.

Forsiktig dro han spaken litt moi
seg for at stigningen skulle minike
hastigheten noe- Nå hadde han tenkt
å,gå over til annen del av testingspro-
grammet.

Han var lett itritert over vibrasio-
nene. De var kommot ved for lav has-
tighet til at alt kunne være som det

skulle, men han hadde bestemt seg for
å gjennornfØre progra,mmet, koste hva
det koste ville...

Hadde Jack kunnet se X-? bakfra
ville han ikke vært så overmodig. Det
som til å begynne med nærmest hadde

Vært et ørlite hull i flykroppen rett
under høyderoret hadde etter hvertblitt
til en stor flenge som det voldsomme
lufttrykket pr€sset på. MiUimeter etter
millimeter av meta,Ilet ga tapt for det

enorme trykkel Det svake punktet ble
større og større. Om ikke hasLigheten

ble satt ned ville snart det stolte over-
lydsflyet bli forva^nd]et. til en rykende
askehaug.. .

Jack kunne imidl€rtid ikke se noe

av dettg og ettersom han flØv betydeliS
raskere en lydens hastighet kunne han

heller ikke høre noe av ødeleggelsen.

Han fortsatte testingene og sendte et
nytt budskap til flYplassen

- TIL EDWARDS TÅRN FB.A JACK
... LETTE VIBRASJONER VEDHAS-
TIGHET EN KOMMA NI MACH...
MINSKER FARTEI{.., GJE.NTAR
FORSØKEYT PÅ MOTSATT KURS...
ØKER KOMPRESIONEN... ALT TIR

r oRDEN... OVm.

I kontrolltårrnet lyttet Deanny til
det han a.nså som vennens avskedsord
til livet Han sank nod i en stol og la
hodet i hendene, Plutselig fikk han en

id6; Jack vis,ste i-kke at det var majol
Eager som var sabotøren og trodde
derfor enda at han e.år sJefsflyver! Om

han sendtel en <rdre om å Bå ned i
Eagers navn kunne ikke Jank giøre

annet enn å adlyde det han vllle tro
var en beshied fra sin overordnede...

Deanny var på benene i sa^mme øye-
blikk og gtep mikrofonen.

- X STV... X SYV... FRA MAJOR
EAGEE... AVBRYT FT,YVNINGEN...
A\TBRYT FT.YVNINGEN. .. }'NSK
HASTIGHETEN LANGSOMT... MINSK
HASTIGHETEN LANGSOMT... VI-
BRASJONENE ER IKKE NORMAI,E.. .

VIBRASJONENE EE, IIIKE NORMA-
L8... SET'T UT BREMSEKLAFT'ENE
... SETT tlf BREI/ISEKLAFT'ENE.'.
UNDER GLIDEFT-UKT... UNDER
GLIDEFI,UKT,.. FOR.SØK Å LANDE
... FI]RSØK Å I,ANDE'... OVER.

I'III.
Skjobnen feller en forræden

Men også denne advarselen kom for
senl Jack hadde b€gynt sitt annet an-
grep pa lydmuren-

Han hadde besluttet seg til å forsøke
å nå den dobbelte lytlha,stighet idet
han regnet med at vibrasjonene i X-?'s
akterende sto i forbindelse med et visst
hastighetsområ.de. Han var sikker på

at de ville opphøre om han klarte å
passere det kritiske området. l\{ed etr

hastighet av to Mach trodde han at
han skulle kunne fly støtt og sikker:t
igjen-

Styrket av troen på dette iSnol€rte
han det han trodde var en ordre fra
sin sjef.

- Jeg kan vel best ?Ycjøre hva X-7
er god for som sitter ved sPakene-

tenkte han.
Han besluttet seg til ikke å svare

Ben før det andre forsøket hadde lyk-
kes. Så stormet flyet frem mot den dob-

belte lydhastighel Ha.n kJenbe hvordait

I
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hele flyet riste! iblant voldsommere,

og så svakere igien-
Mecl ett stoppet vibrasjonene og Jacliy

pust€t lettet uL X-? fløv med det dob-

belte av lydens hasiighef men akse!-

rerte fortsatt.

- Jeg har Passeirt det kritiske om-

rå.de, tenkte han gledesstrår.lencle.

I samme Øyeblikk kjente han et vold-

somt stØL Det fØttes som om flyet skul-
te ha 8årtt rett i en fjellveg8. Han luk-
ket øynene 0g ventet...

Men ingenting skjedde. Ingen fiell-
vegg kom tjl syne foran harn- Alt var
som fØr. Nei, kanskje ikke akkuratsom
før!

Hva var skjedd? Var det? noe ga'lt

med høyderoret? Merkelig. Nå kom vi-
br^.sjonen€ på nv, og høyaleroret ristet
r takt med clem.

Ha"rr kastet et forvlrret blikk på has-

tighetsmåleren- To og en halv Mach

- ny verdensrekord!
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Men hva var På ferde nå? Sitleroret
begynte også å oppføre seg så m,erke-

lig...
Nå Sjaldt det å sitte stØtt i salen for

å awerge de voldsomme vibrasjonene'
Han tok de nYe vanskelighetene med

godt humør. Tanken På at han hadclc

oppnådtl en så fantastisk hastighet
gjord'e ham nesten opprømt. Dette var
livet! Her skulle det flys som alth"t

før. , .

Og hele ticlen kjempet X-?'s akterdel
sin dødskarnp mot cle voldsornme vin-
dene. Åpningen på undersiden ble stØr-

re og større, og vinden rev og slet i
spantene som nPd en klagentle lytl

begynte å svikte.
1\4en dette kunne selvfølgelig ikke

Jack høre noe til. Ha.n hadde nok rnerl

sty,ringen og å lvtte til tlen opphissede

røsten som hele tiden nådde ham sjell-
nom høretelefonene.

- x sYv... x sYv... JEG VEN-

TER SVAR... JACK ADLYD ORD-
REN... ITYA HAR HENDT... HVOR-
FOR SVARER DU IKKE!... SVAR...
SVAR,.. OVER"

Skulle han svare? Tia det var kau-
skje best. Nei, forresten... først måtte
han avslutte prøvene.

Hadde ha.n forresten ikke giort et
dagsverk fiå? ViUe X-7 tåle mer? Det
begynte å bli uhyggelig med vibrasjo'
nene som ble sterkere og sterkore. Kan-
skje det var sikrest å slå ned faden
titt.

Han lot flyet stige litt for å minske
hastigheten- Forsiktig minsket han rno-
toreffekten. Øynene hans var hele tiden
rettet mot fartsmåleren. Farten sank
langsomt metl tiendedels Mach.

Men vib.rasjonene opphørte ihke. De

syntes tvert imot å bli sterkere og ster-
kere jo mindre farten ble.

Og så skjedde det som måtte skic.
Alt va^r dødsstille. Selv om farteu

hadde sunket betraktelig flØy X-7 ennå
raskere enn lyden. Kanskje det var det
som reddet Jack fra å bli grePet av
panikk. Han kunne nemlig ikke hØre

hvordan de sØnderflengede metalldelene
ble knast mot hveranclre, og han hørte
heller ikke det voldsomme braket cla

hele akte.renden med ett rykk ble revet
av som om en kiempehåncl skulle ha
brukket flyet i to.

Katastrofen kom fullstendig uventei,
på harn- Han rakk ikke å bli redtl, han
rakk,ikke engang å begynne å tenke,

Jack satt som forstenet. Spakene.var
blitt revet løs fra cle krampaktiC knfi-
tede nevene hans. Blodet rant fra nesen

og munn€n. Som om de skulle være

langt, langt borte skimtet han bare in-
strumentene foran seg.

Hastighetsmåleren viste tretten hun-
dre kilometer. Instinktivt presset Jack
hendene mot ørene, men det hjalp ikke

mye. Det voldsomme presset da deu

ra.rnponerte X-7 vendte tilbake gjennom

lydmuren fikk hodet hans til å føles
som om det ble sprengt i biter. '.

Langsomt svant avstanden mellom de

to bilene som suste gjennom den Solde
ørkenen i vill fart. Nå kunne George

tydelig se Ben der han satt sammen-
krøket over rattet i ieepen og press€t

ut av den all clen hurtighet den kun-
ne gi.

Men Plymouth'en var likevel rashere.
Nå val avstanden bare hund;re mete;,
og George slapp rattet med den ene

hånden. Han famlet i lommen, og halte
frem pistolen. Han lente seg ut av vin-
duet og brente løs et skudd mot bak-
hjulet på jeepen. Han kunne se kttlen
hvirvle opp sand en halv meter til siden
for det.

McCarry srnilte kolcll Slett ikke vcrst
skutt på d'ette hotrdet og fra en bil i
fart! Men han skulle nok gjøre det
bedre. Han var ikke mester i pistol-
skyting i Flyvåpnet for in'genting.

Nå var avstanden bare førti meter',
og den ble stadig mindre. Nå var den

tredvg tyve... George lente segutigien
og brente av tre skutld.

Bilen foran becynte plutselig å opp
føre seg unormall Den slingret fra side

til side, og så kom det ene forhjulet
på den ut i lØs sand. I ett nå var jeepen

hvelvet over på siden, og George så

Eager bli slynget ut av den og kastet
flere meter bortover,

Han bråstoppet Plymouth'en ved den

kantrede jeepen og hoppet ut mecl pi
stolen i hånden. Ben var kommet På

benene og bløatde fra en skramme i
pannen, men ellers så han uskadd uL

- Opp med hendene! ropte George'

- Forsøk cteg ikke på noe lu,reri, Ben'

for da skyter 5gg des rett ned!
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Ben enste ham ikke. Han sPrang rett
mot harn, og George siktet på benene

hans og trykket av. Det kom bare et
klikk. Han trykket febrilsk på avtrek-
keren på ny oc på nY, men den bare
klikket, Den hadde ikke vært latld mecl

mer enn fire patroner!
Han kastet våPnet fra seg og møtte

Eager meal skulderen da han kastet seg

ovsr ha.m- Majoren ble slynget overnencle

av støtet, og George landet på brystet
hans. Han slo en serie hortg hårde
slag mot ansiktet til sabotøTen, men

Ben tålte dem. Lynsnart presset han

fing;rene over ansiktet til motstanderen
og dyttet bakover. George ble kasfæt

vekk, og så var de På benene iSjen
begge to.

Som to primitive urskogsmenn sto de

tett på hverandre og slugget Iøs. Geor-
ge fikk inn en fulltreffer i solar plexius,
men måtte selv ta imot et knallhardt
venstreslag på kjeven. Det rystet ham
hraftig, og fØr han kom seg etter det
hadde Eager ]ynsnart plasert en høyre

hook under haken hans. Geonge gikk
i bakken med et drønn, og nå var det
Ben som lå over. Fingrene hans grep
rundt strupen på flyveren og presset til.

Merl ett lød et voldsomt brak høYt
oppe i luften over dem- Det var X-7
som ble brukket i to, men ingen av
dem enste det. Ben presset håirdere oq

hårdere, og George merket hvordan lun-
, gene hans snørte seg mer og mer sarn-

men. Den b]å himmelen bee:ynte å bli
mørk, og ansiktet over ham. ble utyde-
lig. Med sine siste krefter krøkte Geo':-
ge benene oppunder seg og sparket trl
av all llraft.

Benene traff Eager rett i mellom-
gulvel Han ble slynget bakover og rul-
Iet flere meter. Vill av raseri kiempet
han for å komme seg På benene og

kaste seg over George som lå hjclpelø'r

22

og snappet etter luft. Ben Eager vat'

kommet opp på knærne da noe stort'
mørkt ptutselig skygget for solen. I
rasende fart kom akterenden på detr

sønderrevne X-7 susende ned mot jor'
den- Med et durqpt brak falt den tunge

metallkroppen rett ned på majorens

sammenbØyde skikkelse. Et vilt skrik
ble brått kappet av, og så var alt stille'
Skjebnen hadcle latt sabotøren falle i
den grav han selv haclde gravd.. '

George var På benene og sto len€t

inn til bilen og pustet ut da FBI-ager-
tens bil bråstoppet ved siden av ham'

Preston betraktet den urØrli8o skikkel-
rren under flyvraket, og så trakk han

på skuldrene.

- Rettferdigheten benytter seg av

mange slags midler for å seire, mumlct

ban og tok George i armen- - La css

dra titrbake til flYPlassen.

rx'
Bett På gribbeno!

Curt Blue, som passet radaranlegget
på Edwartls Field trodde ikke sine egne

øyne- Han hadde nettopp foretatt noen

noteringer om X-?'s flyhØytle' kurs og

virkelige hastighet i sammenligninq

med jordrotasjonen og betraktet så

radarskjermen På nY.

. X-?, som befant seg i tjueflre tuseti

meters hØytle nordvest for flyplasscn'

viste seg som en liten dansende flekk

i sentrum av skjermen. Men plutselig

ble flekken splittet i flere små flekker
som til å begynne med langsomt, og så

raskere ble spredt over hele skjermen'

Bn katastrofe! Curt Blue stirret metl

øynene på vid vegg. Så tok han seg

sam.men og kastet seg over lokaltelefo-

nen for å slå alarrn- Men da hadde tlet

allerede gått et halvt mlnutt'..

I disse tretti sekunclene hadde flyve-
lederen og Dean Dou'glas anropt X-7
hele tiden, men uten resultaL Det eneste

de kunne høre var et svakt ensfonuig
sus i hØyttalererl Plutseli8 ble det av'
brutt av en nlystisk knitring som varte
i ot kort sekund.

- Nå skjedde det! roPte DeannY og

sprang opp.

- Ta det rolig. Ennå er ingenfing
sikkert, Det vi hØrte behøver ikke nØd-

vendigvis å bety at...
Lenger kom ikke flyveledercn- Alatm-

sirenene begynte med ett å hylo over
hele Edwards Field.

Et øyeblikk sto tle to mennene sorn

forstenet. Det de hadde fryktet var
altså skjedd. Deanny var den såm først
besinnet seg. Ha.rr lØp ut til utryknings-
bilen-

Brannmamskapene kom løPencle i
sine sølvglinsende asbestoveraller. Si-
renene ulte over alt, Hele Eldwards
Field rykket uL

Kiklrerter ble rettet mot hlmmelol.
Atmosfæren var tett av spenning. Ville
de klare å finne Jacky? Og ville de t
tilfelle finne ham levende? Eller ville
d,e også i clag måtte slå fast at en ung,

modig flyver var blitt revet bort?

Horisontlinjen kom nærmere og nær-

mere og dro jorden med seg. Så snurret
bildet runtlt og runalt og alt kom opp

ned. ..
Voldsomrne krefter rev og slet i

kroppen, men sikkerhetsbeltet holrlt
ennå selv on trykket kjentes uutholde-
lig. En halv loopin'g fremover, så til
siden" På rett kjøl i brøkdelen av et
sekund,.. et kort glimt av den klare'
blå ørkenhimmelen... så kom jorden

susende... så steg det litt igjen, et lite
pusterom i det uunngåelige... kauskie

... nei, nå fantes tlet ikke noen chanse

lenger., .
Flyet ble slynget rundt som en ball.

hjelpelØst i de kraftige vindene. Nå

fløy ikke X-7 lenger raskere enn lyclen.

Det f]øy ikke i det heletatt. Det styrteL!

Som gjennom en tåke så Jack at dcn

venstre vingen ble brukket av som oln

den skulle vært en fyrstikk, og -straks

etter røk den høyre Halvt i svime luk-
ket Jack øynene og Slemte helt at han

med et enkelt håndgrep kunne sprenge

Iøs hele cockpiten og utlØse fallskjer-
men.

Bak ham ble restene av overlytlsflyet
mast i biter, men ennå var de to ltielpc-
fallsklermene og den kjempestore skjer-
men som kunne landsette flyveren og

hans flyvende <laboratorium> i full
orden,
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I rasende fart boret den vingeløse
kroppen seg ned mot jorden med en
halvt bevisstløs mann i førersetel Merl
ett klarnet hjernen hans" Et kort bliklr
på høydemåleren fortalte at han var
tolv hundre meter oppe.. . elleve hul-
dre... ni hundre og femti,..

Her måtte det handles raskt! Hånderr
hans f6r ut mot det røde håndtakel
Med et rykk slet han over plomben og
dro til.

HØydemåleren viste syv hundre meter
da Jack hørte sprengladningen detonere
bak ryggen på seg. Nå visste han at
fremparten på flyet, cockpiten, ble revet
th fra det ramponerte skroget Melr
hvordan ville det gå? Var ikke avstan-
den til jorden for kort til at fallskjer-
mene ville bremse av farten nok? Fprst
skulle jo den lille hjelpefallskjermen
folde seg ut" deretter tlen større og så
til slutt den egentlige skjermen som
var så stor at, den kunne bære hele
cockpiten om det Lare var tid nok.
Men ville det være det? Innen de to
små skjermene var foldet ut måtte hØy-
den ha blitt et par hundre meter min-
dre. Ville de stakkars fem hundre me-
terne som da var igjen 'r'ære tilstrek-
kelig?

Nå kom den første skjermen, Jack
kjente hvordan det rykket til i sikker-
hetsbeltet da fallhastigheten ble bremset
opp.

Så kom det neste støtet, og han følte
en sviende smerte da beltet skar seg
inn i klærne.

Det gikk en evighet fØr hovedtall-
skjermen trådte i funksjon, og så ende-
'Iig foldet den seg ut. Langsomt sluttet
cockpiten å hvimle rundt. Jaek pustet
lettet ut, Kanskje han kunne ha en
sjanse likevel...

I neste øyeblikk så han jorden kom-

24

rns susende mot seg. Han skjønte at
nedslaget ville bti voldsomt og spente
automatisk alle muskler for å parerc'
d€ verste støtene, Så lukket han øynene
og la armene over hodet...

Da han kom til seg selv igjen lå han
blant restene av det som engang hadtle
vært cockpiten på X-7. Han forsØkte
å neise seg, men benene bar ham ilrke.
Han reiste seg opp på albuene. Hodct
branl Munnen var full av sand.

Over alt rundt ham 1å vrakrester og
selv lå han midt i <<krateret>. Så langt
han kunne se øynet han bare den uen-
deligg solsvidde ørkenen. Han begynla
å unclersøke kro14æn sin. Ilenene var
helt lamme. Han kløp i dem og klemte
til, men kjente ingen ting. Det svartnet
for øynene hang og han sank tilbake
i sanden. På ny tapte han bevisstheten.

Han Våknet av at han hørte noe i
luften over seg. Gledestrålende trodtle
han at han var funnet og at det var
unnsetningshelikopteret som landet. Så
slo han øynene opp og så en stor flcklr
gribber!

Dette var altså slutten. De store, elrle
åtselfuglene flakset i store slrkler rurtlt
ulykkesstectet men for hvgr runde korn
de nærmere, Kanskje ville de ikke en-
gang vente til offeret var død...

Han forsØkte å jage dem yekk Ted
å bevegp amrene, men de brydde seg
ikke om ham, Så forsto han at det var
nyttel/st. Han hadde irr-gen sjanser til
å klare seg. Selv om gribbene iklic
hadde vært der ville han ikke kulnct
klare seg så hjelpelØs han var meal de
brukne benene. Iænge før noen unn-
setningsekspedisjon fant ham ville den
brennende ørkensolen ha drept hlm"
Da var det nesten bedre at gtriblrene
gjorde det tenkte han og forsøkte å
forme de sprukne leppene til et ironisk

lsmil. Han anstrengte seg for ikk.: å
tape motet men smilet ble forvantllet
,t, "TtTr srimas€.

Hvoir merkelig det enn høres tenhte
Jacky alltid senere i livet med glede
på gribbene. Det var nemlig de som
reddet livet hans ved å vise unnset-
ningshelikopteret veien til ulykkesstr:-
det.

Det var Dean Douglas som først fikk
øye på dem da unnsetningsmannskapct
etter seks timers resultatløs leting rneC

to helikoptere og fire fly var på vei
tilbake til. flyplassen igjen" Fra heli-
kopteret hadde han kunnet se vtak-
rester fra X-7 spreclt over et område
på ikke mindre enn ti kvadratkilometer,
men ha.dde ikke sett noe til Jach. Så

fikk han plutselig øye pA noen mørke
punkter som avtegnet seg skarpt moi
den b]å himmelen.

- Gribber! ropte han over radioerr

Det var nok til at alle skjønte hva
han mente. For full sass danset heli-
kopterne i vei som kjempestore øven-

stikkere mecl kurs rett på gribbene!

De landet i siste minutl Gribuerie
hadde allerede begynt å angripe sitt
bvtte og var så opphisset at Deanny
måtte kaste sten etter dem for å fa
dem vekk. Med dirrende hender under-
søkte han den qrØrlige skikkelsen til
vennen. Jo, han levde ennå selv (im
pulsen var meget svak, Men det vat
nok forr Deanny. Han begynte å daltse

rundt i Ørkensanden.

- Jacky lever! ropte han.

SLU T T"
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Venstre:

Enhver ujevnhet i platene på
det supersoniske ilyet kan være
livsfarlig.
Flyet blir nøye undersøkt lør
take-off.

Under:

Bell X-5 er et amerikansk flY
som flyr fortere enn lyden. Her
er ilyet fotografert på Edwards
Fiel4 hvor hemmellge lorsøk
med supersoniske fly pågår. Det
er bun:en på de veldige uttør-
kede Muroc-saltsiøene sorn ut-
gjør startbanene på tlYPlassen.

ll{)yre:
(icne May er en av verdens
hurtigste menn. Her sees han
på Edwards Field i Cali-
Iornia loran halen På det
siste eksperimentflyet han
prøveflyr.

Under:

For hver prøvellyvning blir
det iørt nøyaktig logg-bok
over alle tekniske data sorn

kan bidra til å opPnå enda
større hastigheter.



- LUFTPOST
Brenselkammer av gummi

De siste typer store fly må ha med
seg enorme mengder brensel som det
ikke alltid'er .så 

lett å få ptass til.
Goodyear laget' imicllertitt nå lettvek-
tige brenselkammer av forsterket gum-
mi som kan plaseres praktisk talt over
alt i flyet. .På denne måten økes flye-
nes lastekapasitet. Gummitankene har
dessuten €n meget lang levetid sarn-
menlignet med metalltanker.

Det opplyses at med slike gummitan-
ker kan enkelte av de større flyene
frakte mecl seg brensel nok til å drive
en bil 16 ganger rundt jorden ved
ekvator.

*

Mor og barn

Pfr bililet ser vl hyortlån <barnet>>,

ilen amer{kanske marines F?tI.B Cut-
lass <<mates> i full flukt av ct AJ-2
tank.fl.v. Overførselen ay drivstoffet
foregår gjennom en trakt mo,ntert I
enaleu på modedl.yet. Cutlass.flyet, sortr

er et jet.fly, er stasjonert ved mari.
nens flybase i Atlantic City, Nerv Jer.
sey.
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Fra rumfartskongressen
i Kjøbenhavn:

TIL MANEN OM 20 AR
Reisen ut i rommet er lkke så fjern

som mange tror. På mmfartskongres.
sen i København i sornmer har vlten.
skapsmennene lagt frem en rekke opp.
slktsvekkenile opplysninger om Dlane.
ne for utforskningen og erobrlngen av
hirnmelrummef og planetene.

Det fremgår såleiles at lnnen 20 år
vil tlet første rumskip ha lanilet på
månen. Det vil riktlgnok være et ube-
lnannet skip, men ilet er høyst sann.
synllg at et rumskip meil mannsknp
vil lande på måmen innen yårt århun.
dre er omme. Flere eksperter mener
forøvrlg at vl innen 30 år vil ha gien.
nornført ekspedisjoner båile tll månen
oci til Mars.

Det første trinn blir utsendelsen av
kunstige planeter som skal gi oss flere
opplysninger om verdensrommet. Alle-
rede i 1957 sender amerikanerne ut en
slik.planet som vil sirkle rundt jorden
i 400 km.'s høyde og med en fart av
28 000 km. i timen. Likeledes er alle-
rede en ubemannet <satelloid>, en ra-
kett som kan bevege seg med egen
kraft i 1'50 km.'s hØyde ,rundt jorclen,
under konstruksjon.

Hvis clisse eksperirnentene lykkes vil
de utgjøre det fØrste skritt mot opp-
rettelsen av stasjoner i rommet, hvor-
fra fremticlige reiser til and,re planeter
vil kunne startes.

Med hensyn til selve reisen ut i rom-
met til planetene står det enda igjen
mange vanskeligheter å løse. Men ile

er ikke uløselige, Vi nevner noen av
de problemene som ble diskutert på
kongressen.

Under flyvning i rummet må det be-
nyttes forseglede kabiner for mannska-
pet og det er vanskelig å finne en bio-
logisk metode å ska,ffe luft på. Her
må man finne en ballanse mellom noen
former for planteiiv og de m€nnesker
som befinner seg i kabinene. De plan-
ter som egner seg best er enkelte arter
av alger" tr'lra et medisinsk synspunkt
begynner rumflyvninger i 19000 meters
hØvde, og selv om prøveflyvere alt har
vært oppe i 27900 meter i noen få se-
kunder i rakettdrevne t[askiner, er det
ennu ikke mulig å fly i lengre tid i
slike kolossale høyder. Her gjenstå'r det
å planlegge et rumskip som tillater be-
setningen å reise uten surstoffmasker.

Heller ikke kan man ennu bygge
rumskip som kan motstå den enorme
hete som vil utvikles under reisen gien-
nom jordens ytre atmosfære eller som
kan gjøre det mulig for livel å fort-
sette i gravitasjonsfritt rum.

For at levende vesener skulle kttnne
eksistere i et rumskip måtte de også
beskyttes mot den sterke ultra-violette
bestrålingen utenfor jordens atmosfæ-
re. De fleste glass- og plastikk-stofter
absorberer imidlertid ultraviolett lys og
en slik beskyttelse skulle dertor kunnc
oppnås.

Derimo't blir beskvttelse mot kos-
miske stråler langt vanskeligere - kan-
skje umulig, Det blir fortiden drevet
forsØk med å faststå virkningen av kos-
miske stråler på dyr og fra Internatio-
nal Falls i Minnesota blir det melclt
at 40 mus og marsvin forleden steg
hØyere enn no€ annet levende vesen
tidligete har vært. Dyrene ble senclt
opp i 40,000 rneters hØyd,e i en plastikk-
ballong og fatt derelter netl igjen i fall-
skjerm. Irrgen av dyrene hadde noe men
av turen.

Russerne vil overvinne
((Yarmemuren>

Etter at de russiske flykonstruktø-
r€ne har oevrvunnet lydmuren arbei-
der de, ifølge det øst-berrlinske bladet

f juli I år satte Jncquellne
Auriol ny verdelsrekoril for tla-
mer irlet huu oppnåtlile en has.
tighet av llSl kilometer I timtrn
nreal et franskbygget llystere lY
iet.fly. Rekoralen ble satt ved
Bretigny flyDlassen I n:erheten
av Paris.

Jacqueline Åuriol er forøvrig
svigertlatter AY den tidligele
franske presldent Aurlol.

I)en gamle rekor'alen ble satt
i California i junt 1953 av Jn-
cqueline (lochrane og var på
l(DZ km. Flyet som ble benyt-

! tet den gaugen var en Sabre-jet.
\_
<<Vorwarts)), nu energisk med å beseire

varme-muren.
De russiske forskerne leter €tter nye

Iegeringer til anvendels€ i supersoniske
fly. Luftmotstanden bringer som kjent
tle hittil anvendte metaller til å smelte
ved hastigheter over 2500 km.

Bladet melder forøvrig at d€ nye fly-
typer som skal fly m€d 2000-3000 km.
fart ikke skal ha kileformetle, men
vannrette vinger. Maskinenes motorel
ska lutvikle mellom 40 000 og 50 000 hk.

Planene for disse flyene skal alleretle
yære oversendt fly-fabrikkene. Samti-

Verdens hurtigste
kvinne
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dig ha,r Morskva Radio nylig erklært
at det er meget mulig for jetmaskiner
å oppnå ha,stigheter på metlom 2000 og
3000 km. Noen sivile fl5rruter i Russ-
land anvender allerede jet-drevne pas-
sasjer- og transportmaskiner i den re-
gelmessige tjeneste f. eks. på ruten Mos-
kva-Novo Sibirsk, he-t det i utsendel-
sen,

Ny verdensrekord
i modellflyvning

Ved modellflymesterskapet i Paris
forleden satte et tsjekkisk modellfly
verdensrekord i klassen for motorer på
inntil 2,5 cc. idet det oppnådde en,fart
på 179 km. i timen.

I konkurransen deltok 11 land, deri-
blant Sverige og Danmark

Jublleurn.

Pan American World Airways fore-
tok nylig sin 50,000nde flyvning over
Atlanteren. Siden selskapets første At-
lanterhavsflukt for 16 år siden har
PAWA fraktet 2,021,483 passasjerer
over <<dammen>>.

X

Med tillatelse fra eierne av Punch-

TR/\VEL l\6ENfS

- Og se på den søte lille lallskjermen
som de gir ent
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DE SPØR
F,tter at vl I forrlge nummer opn.

forilrct lcserne til å henvenrle seg
tll oss meal eYentuclle spørsmål I
forblndelse med fly og flyvnlng hnr
vI alleretle nottntt cn hel rekke
brev. Det glcder oss at tlet er sllk
lnteresse for derrne spalten og setter
lgang meil å besvare spørsmålene.
Skriv tll oss om det er noe I)e lurer
på. Aih'essen er: LIIFITDNS HEL
TEB" Bladkompanlet, Storgt 31,
Oslo. Spørsmålene bllr besvart I
ile.n ordcn de kommer lnn.

Er det bygd
ter krigen?

X

no€n fly i Norge et-

Biørg Olsen.

SVÅR: Norsk Flyinilustrl, Høn.
nlngsstado har bygd'sklhiutamfttrlet

^-5 
<tr'innmnrk> som lanilcr pi

Innd, vann og: sne og er bcregnet
på opptll 19 passasjercq og C-b
<Polar>>, et robust fcmseters fly sorn
er slesielt beregnet llfr norske for-
hokl. <Norgc I|> ble bygtl uniler og
etter lirigen. I)ct er senere fnlt neil.
luaior I(iølstarl på Kjcllcr bygger
p. t. ct lrelikotttcr som nii giennem.
går ile første prøver.

X

Hva het verdens første jetflY, og
hvem lagde clet?

Jetminded.

SYÅR: 27 /8 1940 fløy rlet høy'
ringeile itallenske monoplan Caprn.
nt CC 1 I ti mlnutten Det nfralale
en fart av 441 miles. Flyct bcnyt-
tet en propell da ilet glkk ot4r, men
mens ilet yar i luften var rlet jetdre'
yet Dct første <<rene>> jctfly var vel
det brltiske Gloster-flyet meil Whtt.
tle trubojetmotor som fløy første
sans 1515 1941.

VI SVARER
Ilvor mange km/t tilsvarer Mach

l?
Leif G., Larvik.

SYAB: Maeh I tllsvarcr lYtlens
hastlshet og den varlcrer med
trykk os temDcrutur I ntmotfæren.
På våre breddegmrkrr tr don 1225
km/t vcil havets ovrrrfhte, I 13000
metcrs høyde er den bnrc 1094
km/L LUI"I'DNS lIllL'l'DR brakte
forøvrlg en utførllg rrtrcdnlng om
dotte og nndre spørsmil veilrørende
sutxrrsonlsk flyvnlng I mainumme-
ret nr. l.

X

Hvor marxge forskjellige flytyPer
har det norske flyvåpnet i bruk i
dae'!

B. S. 14 å'r.

SYAB: Bepublle F-84 n og G
<Ihunrlerteb>, Iockheed T-33 let-
trainer, Douglas l)acota, Convalr
Catallna, De Havlllantl Canaila Ot-
ter, Norduyn Norseman, fV og YIt
North Amerlcon Ilarvaril, Fatrchllil
Cornell EI-19 os 26, Bell 47 G hell-
kopter.

X

Hvem har verdensrekorden i has-
tighetsflyvning, og hvor høy er den?

Mr. X.

SYAB: Den amerlkanske oberst-
løytnant F. IL Dverest meil en Su-
Ber Sahre. Rekorilen er på 2ll5
km/t LUFTDNS HELTDR braktc
utførlige olrplysninger om ilen i iu.
rri.nummeret nr. 2.

PrototyPen
og serieProduksionen

Av

Oliver Stewart

En politikk som går ut På å frem-
stille stadig nye prototyper vil uve-
gerlig gå ut over Produksjonen. I
hvilken grad produksjonen skal lide
som en fø1ge av dette et et komPli-
sert spørsmål hvis svar er avhengig
av mange faktorer. Det kommer an
på om det gjelder et sivilt eller mili-
tært f1y; om det er beregnet for frakt-
flyvning eller regulær passasjerflyv-
ning over lange distanser; om det
er et trenings-, jager-, eller bombefly.

Fordi flyvning alltid vil bY På
uante muligheter for fremskritt og

forbedringer, er det konstruktørenes
og fabrikantenes plikt bestandig å

tenke i fotm av Prototyper, - På ttYe
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flytyper som fullt ut kan utnytte de
siste tekniske erfaringer og oppfin-
nelset. Detie gjelder både den mili-
tære og sivile flyvning. Mens arbei-
det på sivile flytyper er avhengig av
et program som {lyfabrikkene selv
kan kontrollere, er det for militære
flytyper avhengig av et program som
blir {astlagt pii basis trv den interna-
sjonale situasjon og faren for at en
ny klig kan bryte ut. Det vil være
like feilaktig å sette igang full pro-
duksjon av militærf1y for lang tid før
de ansvarlige stabso{fiserer mener
en ny ktig vi1 bryte ut, som det vil
være å sette igang produksjonen for
sent. Hvis prototypene blir neglisjert
på et for tidlig stadium i en tids-
periode med usikker internasjonal
situasjon, vil flyverne senere finne
ut at de står overfor en fiende som
har et teknisk sett overlegent utstyr.

Stadig mer komplisett.

Det konstante problem med å for-
binde full serie-produksjon med
krigsrisikoen er blitt adskillig van-
skeligere takket være at moderne mi-
1itærfly stadig blir mer kompliserte.
Under den første verdenskrig gikk
det ikke mef enn et år fra proio-
typen var bygget til de serieprodu-
serte fly ble levert. I dag tar det nær-
mere 5 år. Prøveflyvningen med,
prototypen krever adskillig flere fly-
vetimer, for ikke å snakke om hvor
innviklet det er å kordinere levering
av deler i rett tid fra underleveran-
dører som lager radio, radar, våpen,
instrumenter, bensintanker, servo-
motorer, elektrisk og hydraulisk ut-
styr, o.s.v.
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Noen eksempler fra de siste flyty-
per vil vise hvilken tidsfaktor man
må regne med. Gloster *Meteorl to-
motors jagerfly trle produsert mot
slutten av siste veldensklig og de
Havilland nVampire>>, ble konstru-
ert mens krigen ennå var i full
ganct. Dette flyet blir fremdeles brukt
av adskillige skvadroner i det en-
qelske R.A.F., andre iand i det bri-
tiske samveldet og flere land i Eu-
ropa. Senere er adskillige proto-
typer blitt prøvet, men før'st ifjor b1e
produksjonen satt igang for de 2 fly-
typene som skal erstatte de ovenfor
nevnte. Det er Hawker *Hunter. og
Vickers Supermarine "Swift..

Når det gjelder sivile f1y har man
intet "kritisk. tidspunkt å ta hensyn
til i den betydning som for de mili-
tære når det gjelder å sette i gang
produksjonen. Her err det fabrikan-
ten som avgjør når prototypen bør
settes i produksjon. Det avgjørende
vil oftest være evnen til å forutsi hva
slags transportfly som best kan fylle
luftfartselskapenes krav eller ønsker
i det øyeblikk det er mulig for fa-
brikken å sette igang produksjonen.

Det ligger ganske meget i det ut-
trykket som sier at serieproduksjon
i stor målestokk er fremskrittets fi-
ende. Når en flytype blir satt i full
produksjon, er det et kolossalt indu-
strielt apparat som blir satt igang,
og dette komplisette moskineri er i
seg selv en kraftig hindring for en-
hvel forandring. Uansett hvor nyt-
tig og effektiv en ny id6 kan være,
må alle som er beskjeftiget med se-
rieproduksjon av fly motsette seg at
den blir tatt i bruk og innført på
flyene. Dette vil alltid være et stort

faremoment sonr gjør seg spesielt
gjeldende i flyindustrien hvor utvik-
lingen skjer i så raskt tempo.

Det gjelder derlor å finne den
gylne middelvei. Prototypen må hele
tiden vurderes ut fra hvor'ledes den
vil egne seg {or seriefremstilling.
Gjennem arbeidet nred ptototyper-t
finner man {rem lii mrilet, nemlig
det seriefrentstillc {1y. Når produk-

sjonen settes igang må intet forand-
res. Hele tiden må man ha for øye
at det er produksion som er må1et.
Prototl'pen er bare et av de mange
midler. Å få nye tekniske kunnska-
per er i seg selv ikke nok. Frem-
skrittene må settes ut i praksis. Der-
for vil det øyeblikk komme da all
opplnerksomhet flytter fra prototy-
pen over på produksjonen.

AV NORSK
FLYVNINGS
SAG A:

Norges fiørste flyver hadde
ikke sertifikat !

Av Finn Arnesen

Tidlig på våren 1912 satt noen of-
fiserer. fra den norske undervanns-
båten .Kobben. i messa i Horten
en aften da en av dem plutselig spratt
opp og viftet med avisen han hadde
sittet og lest i. - For en fornedrelse!
ropte han, - det går ikke an! Karer,
det må settes en stopper for dette her!

Kameratene så forbauset på ham,
og han leste høyt for dem notisen

som hadde fått ham i slik hamisk.
En svensk flyver hadde tenkt å fly
over Horten og kaste ned appelsiner
over de norske krigsskipene. - Vi
kan ikke 1a en svenske være den
første til å gjøre noe slikt! sa offi-
seren. - Kamerater, vi må skaffe et
fly og en av oss må utdanne seg til
6 tøre del, og det straks!

De andre var skjønt enige i at
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dette måtte gjøres for å redde icn
norske marines ære. De begynte å
se på hverandte med granskende
blikk som til slutt festet seg på en
ung mann med premierløytnants
distinksjoner på uniformen.

- Dons, du skal få æren.av å føre
vårt f1y! ropte de i kor, - du er den
eneste av oss som ikke er gift eller
fodovet, så du vil bli savnet minst
om noe skulle gå galt!

Hans Dons forsøkte å unndra seg,
men vennene ville ikke høre på pro-
testene hans. Nesten uten selv å vite
hvordan det var foregått var han al-
lerede morgenen etter på vei til Ber-
lin for å bli flyver. Mens han var
der nede slet de andre oflisergne
med å løse et stort problem - nem-
lig å skaffe kapital til innkjøp av
flyet.

- Vi må appellere til det norske
folks godvilje, sa en av dem høy-
tidelig. - La oss starte en innsam-
lingl

Veien fra tanke til handling var
ikke lang for disse karene. Dagen
etter sto det en henvenåelse til det
norske folk i de fleste store avlser
med anmodning om å .tegne bidrag
til kjøp av et aeroplan til vårt for-
svar.. Henvendelsen fortalte at pre-
mierløytnant H. Dons var utdannet
som flyver og at det derfor bare
gjensto å skaffe 30 000 kroner. Flyv-
ningen var tenkt påbegynt allerede i
mai.

Avisene støttet innsamlingen, og
det varte ikke lenge f.ør det var kom-
met inn penger nok En Rampler-

Taubemaskin ble innkjøpt og fikk
navnet .Start., så var det bare å
vente til Dons fikk tatt sertifikatet.

Vennene telegraferte til ham at de
hadde lovet å begynne flyvningene i
mai, og den unge premierløytnanten
klødde seg fortvilet i hodet. Han
hadde ikke hatt mange læretimene
ennå, og selv hade han bare fløyet
en eneste gang, så det fantes ikke
noen mulighet for at han kunne få
sertifikatet før tidligst langt ut i juni.
Men et løfte er et løfte, så Dons pak-
ket kofferten og dro hjem. Om kvel-
den den 31. mai kom han til Moss,
og i all hemmelighet ble han og
flyet bragt opp til en slette ved Borre.

Den 1. juni rullet *Start. ut på
startbanetr, og Dons vinket opp-
muntrende til kameratene som var
litt bleke om nebbet. Langsomt be-
gynte den spinkle maskinen å rulle
bortover gresset og så økte farten,
og med ett var den i luften. Dons
lo fomøyd og satte kursen mot Hor-
ten. Folk løp ut på gatene og vinket
til ham da han fløy frem og tilbake
over byen en stund før han dro ut-
over fjorden. 35 minutter etterat han
hadde gått opp londet Dons på Øra
ved Fredrikstad- Den første flyvning
i norsk fly var gjennomført - av en
flyver uten sertifikatl Han hadde
tilbakelagt ca. 50 kilometer.

Dons ble utnevnt til ridder av St.
Olavsotdenen for sin beddft, og
flyet ble skjenket til marinen. Nav-
nene på marineoffiserene som sto
bak tiltaket var: H. Dons, C. Tank-
Nielsen, K. Lorck, J. Sem-Jacobsen
og T. K. Olafsen.

34

uÅNpnENS FLY.2:
De nedenfor nevnte opplysninger om Viscount'ens ydelser er helt
generelle idet hvert selskap som benytter flyet bruker en forskjellig
modell, med eget serienummer. Hver modells egenskaper er avhen-
gig av akundens krav> og hvilken type Dart motor som er montert.

vtscouNT
Prod.: Vickers-Armstrong, England.
Type: Rutelly (ior mellem-distanser)
Motor: Fire Dart R. Da 6 turboproP

(gassturbin med propelldriit)
Marsj-fart: 544 km i timen
Vekt: 27 tonn (br. vekt)
Rekkevidde: 2 400 km med 5 000

kg last
Vingespenn: 28,56 m
Lengde: 24,74 m
Andre opplysninger: Viscount er

utstyrt med trykk-kabin og blir
bygget med plass for opp til 70
pasasjerer. Før flyet ble satt inn
I den alnrinnelige tjeneste i april
1953 satte det rekord (ior passa-
sjerlly) London-Køln med I tl-
me 10 minutter. Vlscount'en er
tatt I bruk av de største flysel-
skapene verden over. Fred. Ol.
sens Flyselskap har to.



SPENNENDE OPPLEVELSER I LUFTEN
BYGGET PA HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN

I DETTE NUMMER
Lydmurens forbannelse
En flyver satte livet til da X7 gikk gjennom lydmuren lor første
gdng. Var feilen flyets, eller flyverens? Eller var det SABO-
TASIE? Det var dette prØveflyveren Jacky Cloudy vil finne ut
da han tok det andre av de to rakettdrevne X7'ene opp i luften
overEdwardsField....
Dette er historien om Jacky Cloudy's lek med døden i 2 000
km's lart.

TIDLIGERE ER UTKOMMET
Nr. 1. Oberstens dødsflyvnlng 

- historien om .A,merikas yngste
oberst og mest berømte flyver og hans siste flukt

Nr. 2. Duell i luften 
- 

fortellingen om det mest vdnvittigc kup
som noensinne er foretatt i luften

Nr. 3. Først over Atlanteren 
- Historien om de to vågchalscne

som utførte en av de største bragdene i flyhistoritn
Nr. 4. De flyvende tigrene - Ilistorien om jagerflyvcrcn livis

navn ble en legende under krigen i østcn

Disse nummerne kan fåes hos Deres bladlorhandler - eller
ved bestllling til Bladkompaniet, Storgt. 51, Oslo.

Nestc nummer av <<Luftens
helter> kommer orn I mnd.

OTTO STENERSEN
EoKTRYKKERI A,/s


