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I.
Det var på tide å snakke

litt

med

kontrolltårnet i Lauag-Ilocos. Flykaptein Pedro Perlas overlot flyet i
annenpilotens hender, gjespet og
strakte seg etter mikrofonen. Straks
etter gikk signalene ut i eteren. Først

flyets kjenningstegn, så anropet:
DKB-6 her! DKB-6 her! Anro- Lauag! Anroper Lauag!
per
Ikke noe svar. Flyledelsen i Lauag
ga ikke livstegn fra seg på tross av
at Perlas gjorde flere forsøk.
De sover naturligvis, hele ban-

- Som vanlig....
den.

-

du, Pedro? sa Gaston.
-NåSvetter
det er så svalt og fint...
.

Perlas brydde seg ikke om å svare.
Det var kvelende varmt i den trange

førerkabinen, og skjønt de satt med
oppbrettede skjorteermer, svettet de
begge to så det dampet av dem. Men
Gaston ville aldri la seg merke med
at det var varmt. Skulle man greie
seg

i klimaet her, måtte man bare

ikke ense det, mente han. Og det

kunne Perlas på sett og vis være enig
med ham i. De fiøy på ruten Batavia
Og skjønt flyet, et av Phi-

inne merket det engang. Han gjorde
et kast med hodet mot kabindøren
som skilte dem fra de ni passasjerene.
Perlas lo.
Du er ikke klok, sa

-Manila.
lippine
Airlines tomotors passasjerfly av typen DC-3, også kalt -Dacota,
fløy i 1500 meters høyde, kjentes heten nedenfra som et varmt omslag.
Flyet hadde bare to manns besetning på denne turen. Like før starten fra Manila hadde nemlig telegrafisten plutselig fått et nervøst
sammenbrudd og måtte under legebehandling. Det var forresten noe
mystisk ved dette sammenbruddet
hans. Legene hadde ikke kunnet bli
klok på hva det var og hadde stilt
ytterst svevende diagnoser. Og ikke

nen,

te på noen klarere beskjed om kameratens tilstand. Starten kunne ikke utsettes. Ruten måtte holdes, det
gikk ikke an å svikte passasjerene.

Du har nok rett, Felix, nikket

Perlas.
Han trakk på skuldrene og la
fra seg mikrdfonen.
Skal jeg overta? spurte han.
-Reservepilot Felix Gaston
ristet på
hodet.

Nei, hvil deg, du. Det kan du
trenge.
Forresten går det så fint ak-

kurat nå at vi godt kunne ta fallskjermene og hoppe av uten at de der

Så lente han seg
han med ettertrykk.
tilpake i stolen, skjulte et nytt gjesp
bak hånden og tok så opp lommetørkleet for å tørke svetten av pan-

hadde Perlas og Gaston kunnet ven-

-l
Men det var bare rent unntagelses-

Fordømte såpekokere der nede

de vært en hel del vanskeligheter.
Men da Gaston hadde telegrafistsertifikat og været så lovende ut, og
ikke minst fordi de to var ansett for

....hvorfor
svarer dere ikke? Er det
ikke meningen vi skal få lande i dag?
Eiler skal .jeg barbere kontrolltårnet
for dere?
All right, dere kan komme ned.
- håper
Jeg
bare dere har noe pent

flyvere, gikk det da i orden til slutt.
Stillehavets øyverden kjente de to
som sine egne lommer. Her hadde
Perlas lært seg alt han visste om
flyvning. Og lærdommen hadde han

Da skal du få ditt livs største
chanse,
passasvarte Perlas.
- På frøsierlisten har vi for eksempel
ken Peggs fra Ohio. Snertent lite
kjei, l<an du tro. Vil du snakke med

vis det ble gitt tillatelse

til flyvning

uten fulltallig besetning, og det had-

å være blant selskapets mest erfarne

fått i den hardeste skolen en kunne

tenke seg. . . . den blodige krigen mot

Japan. Det var sjette året han fløy
for Philippine Airlines, og han hadde
vunnet seg et legendarisk ry. I 194?
hadde han opplevd den forferdelige

hvirvelstormen, som amerikanerne
kalte <Ritao, og som herjet som en

atombombe på Filippinenes vestkyst.
Han hadde da vært underveis til Bor-

neo, men flyet hadde ikke greid å
unngå tyfonens utløpere, og Perlas
var blitt nødt til å nødlande med flyet fullt av passasjerer under temmelig dramatiske omstendigheter. Men
selv det eventyret hadde han tatt

like rolig som alt annet. Ingen hadde
ennå sett ham tape hodet, når det

gialdt flyvning.
Felix Gaston hadde vært annenpilot for Perlas i mange år. Han va:
flere ganger blitt tilbudt jobb son-r
førsteflyver, men hittil hadde han
sagt nei. Han foretrakk å fly sammen med sin venn Pedro- Han anså
deres vennskap for å v:ere betydelig
viktigere enn en forfremmelse. Rangen som flykaptein kunne aldri oppveie samværet med Pedro. Et hardt
og farefylt liv hadde knvttet dem til
hverandre med utallige bånd av fclles opplevelser.

Nå anropte Perlas igjen kontrolltårnet på flyplassen som var målet

for deres dagsetappe:
DKB-6 her! Anroper Lauag! So- dere fremdeles?
ver
Og mot forventning kom svaret

straks:
Lauag herl Hva bråker dere for

- oppe?
der
De to flyverne Io. Så svarte Per-

Ias:
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ombord, svarte innflyvningslederen.

henne'?

Hvor garnmel er hun?

- Født
i Birming, California.
-Det ble 1887
stille en stund. Perlas og

Gaston sir pii hverandre, så satte de

leende malajere og alvorlige indere,
blandet med representanter for nesten alle europeiske folkeslag. En fargerik blanding. En fengsl'ende by.

Plutselig, som om en rullegardin
var trukket ned, tok tropenatten her-

redømmet over Lauags sydende
smeltedigel. Det ble fullsstendig
mørkt, tross at det i grunnen ennå
var nokså tidlig på kvelden.

Pedro Perlas stanset og så opp mot

den mørke

himmelen, hvor svake

stenk av rødt og fiolett ennå hoidt
seg et par minutter.
Er du garne på en drink? spurte-han.

Gaston nikket.

iå]c.

Perlas.

lenger.

I den rranlige bulen? fortsatte
All
- Det right.
var da svært så tankefuil
du- er i l<veld. Hva er det du går og

Kom ncd stral<s! lød ordlen.
- lar jcg
Ellers
flyet fra Tol<io fly inn

grubler over, Felix?
Iangt borte

Nå l<om stemmen igjen. Den lød
ternmclig kiølig, I<onstaterte dc. Nå
var dct il<l<c,snal<l< om søtc jcnter
1ør dere.

Perlas gikk inn til passusjcrcnc.
Vi lander nå, sa han. Vær så
snill og ta på sikkerhetsbeltene.

Gaston så seg om, så strupte han
langsomt gassen og førte samtidig
spaken frem. Flyet lystret villig. Havet kom stadig nærmere, blygrått og
uendelig. I neste øyeblikk svingte de
neC mot Lauag, som lå badet i ettermiddagssolens flammende stråler'.
Luften ble med en gang nesten ikke
til å pustc' i. Tropcheten trengte inn

i flyet, atmosfæren skalv av varme.

Enda noen sel<under, så var flyet
rullcl langsomt forbi l<on-

på bal<l<cn,

torbygningenc og stanset med et lite
hopp pii.sin vantc plass. Bakkemann-

skapcnc ovcrtok det, og Perlas og
Gaston l<unnc gå opp i kontroiltår'-

net.

II.
De to flyverne koblet av cttcr' <'rr
slitsom dagsetappe- Langsomt sl('nt-

ret de gjennom Lauags lat rncnrlt' lro-

vedgate og blandet seg rncrl clt't. brokete myldret av menncsl<cl I'r';r irlle
verdenshjørner: smir, sl<.j<'vøyrle lii-

nesefe, skjeggete rntthrrnrrn<'rlartt'lc.

Gaston kvakl<

i

tii. Han hadde vært

tankene.
A, ikl<e noe saeriig, sa han fort.
-Perlas stanset og så granskende på
.
-sln venn.

-De Sikkert?
fortsatte og drev rned den uopp-

hørlige menneskestr'ømmen nedover
mot havnen. Her begynte byen å
vise et diervere ansikt. Dette var

bordellenes, nattkafeenes, basarenes
og de tvilsornme eksistensers bydel.
Her lå også nattklubben <Nan Hai>.
hvol en europeisk jente ved navn
Candida pleide å synge i baren. Og
det var g.ierne der de to flyverne tilbrakte sine frikvelder i Lauag. Den

ene, Pcdro Perlas, hadde ihvertfall
vanskelig for å holde seg derfra. Gaston var derirrrot nokså uinteressert,
men han ble med for at ikke vennen
skulle behøve fr gå alene. Pedro var
svak for denne ienten, mens Gaston
'r'ar gift og en stø kar, og han syntes
det val hans plikt å sørge for at ikke
Pedro rotet seg bort i noe tøys. Ikke
for det, Pedro var jo kaptein og noen
år eldre enn ham, så han skulle vel
kunne ta vare på seg selv, tenkte
Gaston og tente en sigarett, men

fall er det nok best at jeg blir

iall-

med.

Nan Hai hadde ikke akkurat noe godt

ord på seg. Det kunne ikke skade at

i følge. .. .
De famlet Seg ned en kroket jerntrapp og kom inn i den lumre baren,
hvor en svær vifte i taket kjempet
en ulike kamp mot den fuktige varmen utenfra og de rØkskyene som
gjestene sendte ut.
De stanset og så seg om i lokalet.
Alle bord syntes å være opptatt. Ingen tok den minste notis av de to
flyverne. Jo, barkeeperen, en svartde var to

smusket, fet

fyr i en altfor trang trotil dem. Gaston

pesmoking, vinket

oppdaget det og halte Perlas med seg

til bardisken.
God aften, senores, sa barkeeperen, som brøt på spansk.
- Senorita Candida har bedt meg spørre
dere om dere vil sitte ved hennes bord
i l<veld.
Gaston skottet på sin venn og syntes han oppdaget en antydning til
rødme i det værbitte ansiktet hans.
Han dyttet ham litt i siden.
det går fremover.
- Å, Pedro,
skiønner
ieg, hvisket han. Høyt sa
han henvendt til barkeeperen:
bort

Kaptein Perlas og jeg føler oss meget smigret....
Barkeeperen viste de spisse hvite
tennene sine i et bredt smil. Sa ropte
han på en kelner:
hvis herrene til senorita
- Gino,bord.
Candidas
De er bedt orrr å sette
seg ved det.

Kelnelen nikket,

dennc r"'eien....

Værsågod.

Han førte dern tvels gjennom 1okalet og anbrakte dem ved et bord
iike ved den lille scenen. Så forsvant han uten å ta imot noen bestilling. Gaston skottet igjen på sin
venn. Perlas så noe forundret ut.
så fort den gjøken for- Fæit
sr;ant
da, sa han og tok opp sigarettetuiet sitt.
du ha?
- Skal
Gaston rakk
ikke å svare før kelneren kom tilbake med en sølvskinnende kjøler. En champagneflaskes
srnekre hals stakk opp av den. Med
et skarpt smell fløy korken i taket.

i glassene deres
og forsvant igjen. De to vennene så
forundret på hverandre. Så fikk Gaston mælet igjen.

Kelneren skjenket
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det du som har bestilt cham- Er spurte
pagne?
han.
Perlas ristet på hodet. Han bøyde
seg frem over bordet og lØftet cham-

pagneflasken opp av kjøleren. En
stund satt han bare og så på den, så
rakte han den til Gaston.
Jeg skjønner ingenting av dette,- Felix, hvisket han.
Veuve Clicquot-Ponssardin, les-

te-Gaston andektig på den fine etiDet var da søren! Lurer
ketten.
på hvem- som skal betale for denne
flottheten.... Nå ja, blås i det. Vi
skåler ihvertfall.

De løftet glassene sine, men akkurat da de skulle føre den skummende
drikken til munnen, hørtes en trillende latter og en rnyk, melodiøs

stemrne sa:
Vil dere ikke vente på rneg da,
- herrer?
mine
Candida sto foran dem.
De to flyverne reiste seg så brått

at champagnekjøleren ville gått i
gulvet. hvis ikke Gaston hadde greid
å redde den i siste øyeblikk.
ta det bare ro1ig, sa den
- Så, så,stemmen.
forførende
De visste ikke hva de skulle svare.
Overfor denne usedvanlige skjønn-

heten følte de seg så forvirret og
forlegne som to konfirmanter. Hun
smilte skøyeraktig med varme ko-

rallrøde lepper i et mykt, nesten
barnslig rundt ansikt. De store, mørkeblå øynene så på dem.... først på
Gaston og deretter på Perlas, og da
fikk de plutselig et uttrykk av henført beundring. Huden hennes hadde
en frisk farge som en epleblomst, og
de lange, askeblonde lokkene ringlet

ned mot den sølvglitrende lam6l<jolen, som blottet de runde skuldrene.
Hun så rent ut som en nordisk stor-

gårdsfrøken

på vei til sitt

første

ball, og slett ikke som den scenevante nattklubbsangerinnen hun i
virkeligheten var. Ingen visste med
sikkerhet hvor hun kom fra eller
hvordan hun var havnet her i <Nan
Hai>, men det ble fortalt at hun skul-

le være datter av en norsk skipper,
som forliste et eller anneet sted i

Stillehavet. Gaston og Perlas hadde
ofte snakket om henne. og Gaston
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hadde en mistanke om at vennen var

i henne. Nå, det var jo
lett å forstå, og hadde ikl<e
Gaston seiv vært lykkelig gift, så. .. .
Nå, vil dere il<ke be meg om å
ta-plass? spurte Candida.
Jeg har
en bønn til Dem, kaptein -Perlas.
Den er oppfylt på forhånd,
stammet
Perlas rødmende og trakk
frem en .stol til henne.
A, si ililie det så lettvint.
-Men nå
var Pedro Per1as blitt ordentlig oppglødd.
Jeg giør alt for
- ivrig.
Dctn, Carrtlici:r. sa lran
Nii, c1a si'r. FIun smiite sl<øyeraktig- igjcn.
Dct jeg vil be orn er at
De sl<affcl- mcg cn gran. Om tre uker
er det .jul, og jcg villc så fryktelig
gierne hl ct ordcntlig juletre.
Et juletrc?
- A jo, vil I)e dct? .Ieg viile bli
- glad. Et ordentlig juletre....
veldig
Det behøvcr slctt il<l<e å vaere så
stort, bare clct cr cn gran. Jcg har
lengtet så sårt ettcr en gang å l<unne
feire .iulen sli'h dc gjør i min stal<forelsket

nokså

ka:s fars land. Iian var fra Norge.

Ja, De syns vel det er rart, men han
var siømann. .. . Min mor døde, og
han tok meg med ombord på sl<ipet

sitt.... Jeg var ganske liten den
vi hadde
en vidunderiig reise helt til den

gangen, men jeg husker at

fryktelige dagen da....
Hun tidde og tok med tåreblanke
øyne imot sigaretten sonr Perlas l:ød
henne. Hun toli noen dype drag av
den og blirste sir ut en røl<sky som
skjulte ansiktet hennes da httn fortsattc:

Skipct forlistc. Allc blc reddet,
- min lar', sorn var l<aptein, villc
men
iklie for'latc sitt fartøy så lcnge han
haddc hirp orn at rlct Innne berges.
Hjelpen l<orn ogsir tidsnoh til å redde
skipct, mcn min far druknet da han
sl<ulle l<omme seg ombord i bergningsbåten.

Dct var da fryktelig, fikk Ga-

- frem.
ston

Perlas satt stum og merket
at han røkte så intenst at
sigarettgloen nå svidde fingertuppeikl<e

engang

ne hans.

De sier ikke noe, kaptein, sa
Candida.
Jeg har kanskje kjedet

-

Dem med den sørgelige historien

min?

Perlas kvakk

til.

Så stompet han

sigaletten i det breddfulle askebegeret og la armen om skulderen hen-

nes.

Slikt rrrå De ikke si, Candida,
De må ikke tro noe sånt
om meg.- Jeg kunne gjøre hva som
helst for Dem, for jeg elsker Dem.
Jeg vil gifte meg med Dem. Jeg har
sa- han.

elsket Dem fra første gangen De opptrådte her på Nan Hai. De skal få ån

julegran. Jeg kjenner noen flyvere
i SAS. De kan skaffe en fra Skandinavia. Tenk ikke på det mere. Svar
meg i stedet på om De . . .
Ordene sviktet Perlas. Han tok en
ny sigarett av etuiet og stirret necl

i

bordet merrs han tente den.
Gaston betraktet dem, han så at
Candida ble rød i kinnene og langsomt bøyde seg n€ermere perlas. Det
virket plutselig som om de begge var
uendelig langt borte fra den sjofle
nattklubben Nan Hai. Gaston reiste
seg forsiktig. Ife la ikke merke til det.
og han gikl< stille mot utgangen. Der
stanset iran et øyeblikl< og så ses
om. De to satt dcr borte nøyaktig slik
han hadde gått fra dem, tett inntil
hverandre. Det var som om de ikke

enset omgivelsene.

Garderobedamen konr m,:d Gastons

uniformslue.

klær på

IIun hadde ikke stort

seg, bare noe som så

ut

som

en blank, lød badedrakt. stormaskede
strømper og høyhælte sko. Den røde
<badedrakten> giorde bare at hun så

enda mer naken ut. Hun var halvblods, men det var ikke godt å si
hvilken underlig raseblanding hun

var av. Hun smilte til Gaston med
fuktige lepper, og han så at hun
knapt var mer enn et barn. plutselig følte han en sterk trang til frisk
luft. I farten fikk han ikke opp andre penger enn en dollarseddel, soqi
han trykket i jentens hånd, og der-

med løp han opp den bratte vindeltrappen i noen lange skritt. Så var
han ute i det stummende mørke smu-

get, og tropekveldens sugende, klamme hete sluttet seg omkring ham.
Han tente en sigarett og sto og så på

fyrstikkens blaffende flarnme

til

den

sloknet. llan va: urolig. Han følte det
som om en fare truet, men den var

der bare som noe ufattelig,

en anelse om noe ondt.

som

Latterlige innbilninger! sa han
tll seg selv i et forsøk på å få
den beklemmende følelsen til å slippe taket i seg. Så strammet han seg
opp og gikk raskt til forlegningen for
Philippine Airlines flyvere, som lå

høyt

like ved flyplassen.

III.
Neste morgen, den 4. desember
1952, strålte solen fra en bøy og blå

Sydhavshimmel.
De to vennene var tidlig på bena.
Gaston hadde nå hett ristet av seg
uroen fra kvelden før og var i et

glimrende humør. Perlas, som var

blitt i Nan Hai atskitiig lengre, var
kanskje litt trett, men den nye lykken hadde fylt ham slik at han syn-

tes utrustet med nesten overmenneskelige krefter. De var altså i god
form begge to, da de kom.opp i kon-

trolltårnet for å diskutere dagens
rute med trafikklederen, en argentiner ved navn Laros.
Laros hadde en overraskelse til

dem. På grunn av telegrafistens syk-

dom hadde flvledelsen bestemt at
DKB-6 ikl<e skulle fortsette til Batavia, men i stedet overta formiddagsruten til Aparri, hvor en ny telegrafist ville møte frem dagen etter.
Gaston ble meget glad. Til Aparri
var det bare en halv times flyvning,
så ville de være fri for resten av dagen. Og i Aparri hadde han sin unge
kone, som han på grunn av tjenesten
så sjelden fikk anledning til å være
sammen med. Nå ville han få anted-

ning til å være hos henne et helt
døgn utenom den vanlige fritiden..
ja, kansk.ie enda lenger, hvis den nye
telegrafisten ble forsinl<et av en ell-er
annen grunn. Og sånt et heldig tids-

punkt tilfellet hadde valgt.... akkurat nå da hans kone ventet seg en
liten. Gaston var så glad at han kunne ha trallet og danset, hvis ikke respekten for trafikklederen hadde lagt
bånd på ham. Perlas delte vennens
glede, og i opprømt stemning gikk
de ned fra kontrolltårnet.
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De gikk

til

startbanen, hvor flyet

sto og ventet med fylte tanker, grundig ettersett og flyveferdig.
Er det klart? spurte Gaston den
kinesiske
mekanikeren som sto foran

flyet.

Alt klart, lød svaret. Passa- her er
tatt plass. Og
passasjerlisten.
Gaston tok listen og øynet fort
igjennom den. Så rakte han den til

sjerene
har alt

Perlas, og de gikk ombord. Klokken

var da

7.55.

God morgen, hilste Perlas pas-

sasjerene.

God morgen, svarte disse i kor.
- Når
er vi i Aparri, kaptein?
- en ivrig darnestemme.
spurte
Klokken 8,30, frue, opplyste
Perlas.
fort? Mange takk!
-DeSå
to flyverne gikk inn i førerkabinen. I døren snudde Gaston seg
rent uvilkårlig og så nærmere på
passasjerene. Og han oppdaget da et

ansikt på en av de to forreste plassene som forekom ham kjent. I farten
kunne han bare ikke huske hvor han
hadde sett det før. Men nå var det
på tide å starte. Den venstre mo-

toren ble sveivet i gang, og straks
etter den høyre. Flyet rullet bortover startbanen.
Klokken var nøyaktig B.
Gaston koblet inn radioforbindel-

sen med kontrolltårnet.
kom svaret i høt'eklaffene.
- O.k.,
Vi letter nå, sa Gaston.

- Fint!
-I samme
øyeblikk

øket flyet far'ten. Forsiktig ga Perlas mer gass.
De to motorene brøIte, og i en stor
spiral steg Dacotaen mot den skinnende morgensolen over Det kine-

siske hav. Lauag svant mer og mer.
Snart så byen ut som en samling
leketøyhus, og så ble den helt borte.
B0 grader, kommanderte Perlas.
- 80 grader skal bli, svarte Ga- og la om kursen.
ston
De sa ikke mere på en stund. Begge satt med sine egne tanker. Motorene spant fint, og flyet passet seg

nesten selv. De steg ytterligere, og

i

2 200 meters høyde passerte de Pascanr,'ulkanen og la kursen østover
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fra kysten. TiI venstre hadde de da

først Luzons nordkyst, og bak denne
skimtet de Babuyanøyene, som syntes å være slengt hulter til bulter
utover havet. Snart dukket I(ap Engano opp. Og lengst ute i nordost
skulle de snart kunne se den store
bukten, som Apa:ri Iå ved. Om et
kvarters tid skulle de lande igjen.
I passasjerkabinen hersket en koselig, søvnig stemning. De fleste var
reisevante folk og en halvtimes flytur bød ikke på noen interesse for
dem. De koblet av, duppet litt av
eller leste morgenavisene. Og de få.
for hvem flyturen hadde nyhetens
sjarm, var fullt opptatt av å betrakte
det storslagne panoramået, som bred-

te seg ut for dernDet var mest forretningsfolk som
benyttet seg av flyforbindelsen melIom Lauag og Aparri. Men også en
gammel dame, som skulle besøke sin
datter, hadde betrodd sitt liv til dette
fremkomstmidlet. Blant passasjerene
var også en katolsk prest, som an-

tagelig skulle til en rnisjonsstasjon.
Og så var det mannen, som Gaston
syntes han hadde sett før. Han var
kineser, det var ikke til å ta feil
av, men ellers var det ikke noe merkelig ved ham. Ihvertfall ikke noe en
kunne oppdage ved et flyktig øye-

i så fall være det
var iført en temmelig

kast. Jo, det måtte

at

mannen

oppsiktsvekkende blazer av et eiendommelig leopardflekket stoff.
Bankkasserer Eduardo Diago, som
satt på skrå bak han-r, hadde en stund

moret seg med å prøve å spekulere
ut hva det kunne være for slags
rnenneske som ville gå i et slikt plagg.

Men da mannen aldri snudde seg og
spørsmålet i grunnen var nokså uvesentlig, ga han det snart opp og viet
seg

i

stedet

til

avisen sin.

Hadde Diago og de andre passasjerene visst hva kineseren i den
leopardflekkete jakken hadde i sinne, så ville de ikke sittet så rolige

og ubekymrete. I dette øyeblikket,
da det knapt var fem minutter igjen

til de skulle lande i Aparri,

åpnet

nemlig kineseren vesken sin og tok
opp en pistol. Da han hadde skottet

forsiktig omkring seg og overbevist

seg om at ingen av de andre passasierene iakttok ham, slo han sikringen av på pistolen. Noen fare for at
det svake kneppet skulle høres var
det ikke. Kabinen var nok solid lydisolert, men motorduren var likevel
for sterk. Dessuten var det vel ingen

ombord på flyet som kunne tenke seg
at noen skulle gjøre bruk av et slikt

våpen.

Kineseren reiste seg og gikk langsomt og slentrende mot førerkabinen.

Pistolen hadde han stukket

i

den

høyre bukselommen, hvor han holdt
den i hånden. Det så ut som om han
ville ta opp lommetørkleet sitt eller

noe slikt. Bakfra kunne det ihvertsees noe mistenkelig.
Nå åpnet kineseren døren til førerkabinen og gikk inn. Han lukket
døren etter seg og låste den, men deJ
kunne naturligvis ikke høres ute i

fall ikke

passasj

erkabinen.

Diago hadde fulgt kineseren med
øynene. Han visste at det var forbudt

å forstyrle flyverne mens flyet var

i luften, men syntes ikke han hadde
noen grunn til å gripe inn. Det an-

gikk jo ikke ham, mente han. Kineseren ville kanskje spørre om et el-

ler

annet, og antagelig kjente han

ikke til forbudet. Kanskje var

det

hans første flytur. Ihvertfall var det
noe som bare angikk flyverne, tenkte Diago og fordypet seg igjen i avisen.

Heller ikke i førerkabinen vakte

den ubudne giesten noen oppmerksomhet til å begynne med. Flyverne
var nokså vant til at noen av passasjerene overtrådte forbudet mot ad-

gang

til

førerkabinen. For det meste

var det folk som ikke hadde fløyet
før og var nysgjerrige etter å se
hvordan et fly ble manøwert. Slikt
kunne en se gjennom. fingrene med.

Ihvertfall når forholdene tillot
I dag var jo været ideelt,

det.
og forresten

hadde de bare noen minutters flyvning igjen til Aparri. Kineseren kunne gjerne stå der, tenkte Perlas.
Den fremmede, hvis ansikt plutselig var stivnet i en hard grimase, sto
nå med ryggen mot den låste kabindøren. Med venstre hånden famlet
han forsiktig bak seg og kjente etter

at døren var ordentlig i lås, slik at
han ikke kunne bli overrasket av no-

en av passasjerene. Han hadde studert døren nøye på hele turen, og
han visste at det ikke var mulig å
åpne den fra den andre siden, når

låsen var smekket i. Dette var av ve-

sentlig betydning for resultatet av
det kupet han hadde planlagt.
De to flyverne, som ante fred og
ingen fare, konsentrerte seg imens
om landingen. I{ineseren tenkte de
ikke et øyeblikk på.

Det var nettopp'dette kineseren

hadde ventet på. Forsiktig tok han et
skritt frem slik at han kom til å stå

rett bak ryggen til Perlas. Et smil

gled fort over de stive leppene hans.
I de sk.jeve øynene kom det et lu-

rende uttrykk. Den høyre hånden løftet pistoien i passende høyde. Med

den venstre hånden tok han opp av
jakkelommen en liten papirlapp, og
på den var det skrevet med maskin:
nl-yd mine ordrer! Skrik ikke!
Snakk ikke til hverandre. Prøv ikke
å komme i kontakt med passasjerenel Gjør som jeg sier, ellers er det
ute med dere. Dette er alvor!>

Han leste fort igjennom teksten
en gang til, så bøyde han seg frem
og plasserte lappen på instrumentbordet midt mellom Perlas og Gaston. Da han hadde gjort det, tok han
fort et skritt tilbake og sto nå igjen

med ryggen mot døren og med pistolen rettet mot de to flyverne.
Det var Gaston som først leste den
mystiske beskjeden. Uten å spekulere nærmere over hva den kunne bety
leste han den en gang til. Et mylder
av heftige impulser f6r gjennom
ham. Først trodde han det måtte
være en dårlig spøk og han forbannet seg selv for at han hadde glemt
å låse kabindøren. Men et fort blikk
på den truende fremmede overbeviste ham om at her var det blodig

alvor. Jeg slenger meg bakover og
kaster meg over ham, f6r det gjennom hodet hans. Men mannen sto
for langt unna. Det lot seg ikke gjøre
å overrumple ham. Et forsøk på det
ville vært det rene selvmord. Han
måtte prøve å finne en annen utvei.
Best var det vel at Perlas, som satt

I

der uten å ane at de hadde en pistolbevepnet galning ombord, fikk

lese beskieden. Gaston dyttet vennen i siden og stakk til ham lappen.
Fort nå! freste kineseren på gebrokkent
engelsk.
Perlas snudde seg forundret og
stirret inn i den -qtålblå pistolmun-

Du

fly

Amoy!

- Amoy?
- Du ikke forstå? Jeg vil komme
Amoy!
Straks! Fort, ellers skyter
jeg, og vi være alle ferdig... .

tisk på ferde? Perlas bestemte seg
for det.
Jeg forstår, sa han rolig.
- De
vil- altså til Amoy?

ningen.

Hva....
- han frem. hva skal dette bety?
fikk
Hold kjeft! Les bare, svarte kineseren.
Perlas bet seg i leppen.
gjøre som jeg si?
Nå
-Perlas du
og Gaston vekslet blikk. Ingen av dem sa noe.
Jeg skyte. ,..

....ferdig....

ning. Perlas' hjerne arbeidet fe-

briisk. Tusen forskjellige ideer dukket opp.... og ble straks forkastet
som ugjennomførlige. Men om han
skulle prøve å snakke med mannen,
oppholde ham til kontrolltårnet i
Aparri oppdaget at det var noe mys-

I{ineseren nikket.

Jaha, sa Perlas.

Det skulle

- det, om vi
- vært noe i veien for
ikke
bare hadde hatt nok bensin. Men det

har vi ikke....

Ville han bite på den? Perlas ventet spent.
Kineserens ansikt var fullstendig

du forstå? Slutt

Mannen måtte være en rømling fra

It

-ry

uttrykksløst. Ikke med en mine røpet
han hva han tenkte. Det var som. å
prøve å se tvers giennom en fjellvegg. Ville han ikke si noe heller?
Perlas kjente at det begynte å krible
i magen og at kaldsvetten brøt fram.
Dette var ikke til å holde ut.
Plutselig fortrakk kineserens steinansikt seg til et bredt smil som blottet en rad brune tannsomper.
Du lyve:, jeg vet det, freste han.
- Du fylle tankene i Lauag. Og nå
-du ikke komme med mere løgn, du
fly Amoy, ellers du være ferdig. .
Gaston hadde imens ikke sittet
uvirksom. Da det fremdeles var Perlas som manøvrerte flyet, hadde Gaston hendene fri og kunne forsiktig
løse sikkerhetsbeltet.
Banditten drev fremdeles på med
å overtale Perlas til å fly til Amoy.
Og Gaston håpet at han ville være

opptatt med det en stund til, der
han med nervene på helspenn ventet på en anledning til å kaste seg
over kineseren.
Denne kastet nå et fort blikk ut
gjennom siderutene. Gaston så sin
chanse. Med et tigersprang var han

et sinnssykeasyl. I(anskje det var
best å prøve å ta ham med det gode.
Var de heldige, kunne de kanskje
snakke ham til fornuft.
Hva vil De vi skal gjøre? spur-

Det var ikke til å misforstå. Fyren
ville til Amoy. Han var tydeligvis
ikke noen gærning, ihvertfall ikke i

kefull

flyet med både passasjerer og beset-

te Perlas og prøvde å slå an en spø10

tone.

vanlig forstand. Hadde han kanskje
et politisk motiv? Nå, blås i det. Nå
gjaldt det å hindre ham i å kidnappe

over pistolmannen. Men han hadde
undervurdert sin motstander. Kineseren reagerte i brøkdelen av et sekund, snurret rundt og kjørte med
forferdelig kraft høyre kneet inn i
underlivet på Gaston. Støtet slengte
Gaston bakover.
Perlas satt som på glødende kull.

Han kunne ikke se hva som foregikk

bak ham, men han hørte at Gaston
stønnet og'forsto at kineseren had:1e
overtaket. Men han kunne ikke gjøre
noe for å komme vennen til hjeip
Slapp han kontrollen over flyets
manøvrering, risikerte han at de alle
såmmen omkom. Det var meningsløst. Han måtte prøve å holde ut.

Vente på en chanse. Nå hørte han at

kineseren befaite Gaston å gå tilbake til plassen sin. Og straks etter
sank vennen ned på stolen ved siden
av ham. Han så på Gastons ansikt.

så hvor fordreid det var av smerte
og han merket at hjertet hans dunket enda kraftigere.
fly Amoy, hørte han igje:.r
- Nå du monotone
kineserens
stemme.

Perlas forsto at han måtte lystre
mannen. Men det var et vanvittig
vågespill å prøve å ta seg over ti!
det kommunistiske Amoy. Stedet Iå

jo på den kinesiske østkyst, omtrent
rett overfor det av nasjonalisttroppene besatte Formosa, vel 800 kilometer fra Dacotaflyets nåværende
posisjon! Det ville aldri gå. Han lurte

på om kineseren var klar over hva en

stik flyvning ville si. Først måtte

fly i minst tre timer over Det

de

sqr-

kinesiske hav, tre timer som et hjel-

peløst bytte for kommunist- eller na-

sjonalistkinesiske jagerflyvere. Så
måtte de gjennom luftrommet over

kruttønnen Formosa, hvor man
hvert øyeblikk kunne risikere å bli
sprengt i filler. Og slapp de helskinnet fra det, sto det til slutt igjen de
rødes luftvernbatterier omkring
Amoy. Et fly med PALs kjennetegn
ville være dødsdømt enten det havnet i den ene eller den andre fiendt-

lige leiren.
Perlas bestemte seg for å gjøre
enda et forsøk på å appellere til kineserens fornuft.
Jeg skulle gjerne fly til Amoy,
sa-han.
Men det lar seg ikke gjøre.
ikke levende gjennom
Vi kommer
sperreilden. Og forresten er det for
langt. Vi rekker ikke ut meC bensin.
Men mannen var ikke mottagelig
for resonnement. Det lot til at han
ikke engang hørte etter hva Perlas
sa.

ilt

dioen ga ikke en lyd fra seg. Og selv
_-- qu fly Amoy, gjentok han. Eller jeg skyte. Og for å understreke
\'åget han ikke å røre den. l. . . .
truselen tok han et skritt frem og
Skulle han noen gang få se sin
presseet pistolen mot ryggen til flyunge kone igjen? Få se barnet hun
veren.
ventet? Skulle det aldri få se sin
mot far? Det var forferdelig, og ikke en-Perlas kjente pistolmunningen
ga
gang
ribbenene. Han
opp. Kineseren
en beskjed kunne han etterlate

fikk overta kommandoen.
Perlas la kursen nordover. Kom-

passet viste nå 345 grader. Altså rett
på Formosa!

Flyet hadde hatt fulle tanker ved
starten fra Lauag. Det skulle da kun-

ne holde seg i luften i fem timer.
Det var nesten en halv dag. Ved etttiden skulle altså deres skjebne være beseglet, hvis de ikke i mellomtiden på en eller annen måte greide
å uskadeliggjøre den pistolbevæp-

nete gærningen.

Men for de to flyverne gjaldt det
ikke bare deres egne liv. De hadde
også ansvaret for passasjerenes sik-

kerhet. Dette gjorde situasjonen enda vanskeligere for dem. De våget
ikke å handle overilt, for hvis kineseren gjorde alvor av sine trusler,
kunne ingenting holde flyet i luften.
Med livløse piloter ville det øyeblikkelig styrte i havet. Men likevel, noe

måttegjøres...

Hva? De våget jo ikke engang å
snakke til hverandre. Enda mindre
kunne de komme i kontakt med passasierene. Den urokkelige kineseren

tok ikke øynene fra dem et sekund.
Mordvåpenet var hele tiden rettet
mot dem. En uforsiktig bevegelse .
og han kunne brenne av. Det var
nok alvor fra kineserens side, det
kunne man ikke lenger ta feil av.
Han syntes å være fast bestemt på
at han heller ville risikere sitt eget
og alle de andres liv enn han ville
avvike en grad fra den kursen han

hadde angitt.

Klokken var nå 8,35.
Etter ruten skulle flyet fra Lauag

seg.

Kysten var forsvunnet. En etter en
dukket Babuyanøyene opp og forsvant, de også. Nå hadde de bare hav
under seg. Vann, solglitrende og uendelig, bare vann så langt øyet rakk. -

rv.
Dramaet i Dacotaflyets førerkabin
hadde hittil gått passasjerene fullstendig forbi. Den gamle damen, som
skulle besøke datteren sin i Aparri,
var den første som begynte å få mistanke om at ikke alt var som deL
skulle. Hun så på klokken flere gan-

ger, så ristet hun på hodet og snudde
seg til den nærmeste medpassasje-

ren.

Unnskyld, De skulle vel ikke

- si meg hvor mye klokken er,
kunne
sa hun.
Min er fem over halv ni,
men det-kan jo ikke være riktig, for
da skulle vi .jo ha landet for lenge
siden.

Den katolske presten.... for det
var han som satt og duppet i stole:r
ved siden av henne.... kvakk til
Han rettet seg opp og så seg søvnig
omkring.

Er vi fremme? spurte han.
- Nei,
ikke ennå, svarte den gamle -damen,
Det er derfor jeg spur- klokken
te hvor mye
er.
Uhum.... klokken....?
Min er fem over halv ni,
- Ja.
men
da går den vel for fort, ikke
sant?
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blitt av

var ikke blant

om hverandre. Det var ingen annen
utvei. Perlas måtte ta risken. Hadde
han flaks, ville de slippe fra åven-

deles veere inne hos flyverne. Hva

benbrudd og en og annen hjernerys-

Nei, hva sier De? utbrøt den

- damen.
gamle

så sannelig har
- Jo,
jo rett over åpne
Vi flyr
havetl
Nå kom det liv også i de andre
passasjerene. Den sensasjonelle oppdagelsen gikk fra munn til munn, og
opphissede hender prøvde å åpne døren til førerkabinen. Men det var

De rett.

Plutselig kom bankkasserer Eduardo Diago til å huske kineseren i den
leopardfarvete jakken. Hvor var det

ham? Han

passasjerene. Altså måtte han frem-

giorde han der? Var det han som
hadde låst døren? Han kunne vel

aldri ha....

Eduardo Diago ville ikke tenke den
til ende. Kunne
kineseren. .. . Nei, så ille var det vel

forferdelige tanken

ikke. Det var da helt utrolig. Døren
hadde naturligvis bare gått i baklås,
og kineseren sto der helt troskyldig

og så på manøvreringen av flyet. Det

var så lett å bli grepet av panikk

ganske unødig. Bare fordi han, Diago,
hadde vesken full av store pengesed-

ler, to millioner dollars, som skulle
til banken i Aparri, innbilte han seg

det verste. Han måtte prøve å falle til
ro. Selvfølgelig hadde forsinkelsen og
denne lille utflukten til havs sin naturlige forkla:ing. Det hadde allting
når en bare ga seg tid til å tenke
rolig over det. Formodentlig var luft-

rommet over Aparri ikke klart for
innflyvning akkurat nå. Eller så var

rene sine. Ja, det ville

den underlige manøvreringen. Nei,
da ville den ha anropt dem. Men ra-

-

blikk.

umulig. Det hjalp ikke å banke på
heller. Døren var forsvarlig låst.

bestyrtet.

mot damen. Det store, runde ansiktet hans skinte av forundring.

Min er til og med ti over halv
ni,- sa han forbauset.
Den gamle damen rynket pannen.
Men da må det jo være noe galt,

ket det også, og ga dem et overlegent

- Jeg har låst døren, sa han selvsikkert.
Men det lot til at han ikke var så
helt trygg på seg selv. Det rykket
nervøst omkring de skjeve øynene,
og da bankingen på døren etterhvert
gikk over til en voldsom dundring,
kunne han ikke holde seg fra å ta
et skritt tilbake og kjenne på døren.
Nå hadde de to flyverne den chansen de hadde ventet på. Flyet var:
i 2 000 meters høyde. Nå om aldri
før burde det gå an å få gulingen til
å miste fotfestet. Det fikk ikke hjelpe

Det er bare hav å se, sa han

det en annen teknisk årsak, som bare
fagmannen kunne forklare. Ihvertfall
måtte han ta det med ro. .. . og kan-

fem minutter

i Aparri for

siden.
I stedet fløy det ut mot havet igjen.
Gaston spekulerte nervøst på om flyledelsen der nede hadde oppdaget

Presten gjorde det.

Jo, iovisst, mumlet presten søv- Så
nig.
halte han frem det store sølv-

uret sitt under prestekjolen, glodde
en stund på det og snudde seg så

ha landet

Fort Dem, se ut gjennom
vinduet,- De som sitter nærmest.

sa hun.

skje prøve å berolige medpassasje-

han....

v
Perlas og Gaston så på hverandre,

da bråket fra passasjerkabinen
trengte inn til dem. Kineseren mer-

om også passasjerene ble rystet

litt

tyret med noen blå merker. Noen
telse var det naturligvis også best

å regne med. Men var ikke dette å
foretrekke fremfor'den absolutte utslettelsen, som sikkert ventet dem,
hvis kineseren uhindret fikk uttøre
den vanvittige planen sin? Perlas
mente det. Og nå var det rette øyeblildcet inne. Alt måtte skje i løpet
av noen dyrebare sekunder.
Perlas bet tennene sammen, 1å om
høyderoret og svingte flyet ned i en
halsbrekkende styrtflyvning. Motorenes dumpe larm ble forvandlet til

et

skingrende hyl. Den glitrende
havflaten nærmet seg med en uhyggelig fart. Og farten øket stadig: 400,
450, 500, 550 kilometer i timen. ...
Så gikk det et støt gjennom hele
flykroppen. Perlas hadde rettet flyet
opp, og nå bar det oppover igjen.

Med kolossal kraft presset trykket de
setene. Hele
flyet skalv fra vingespiss til vinge-

to flyverne bakover i
sPiss.

Så fulgte en fort sving til venstre,
og det syntes som om flyet skulle
tippe rundt. Men Perlas, som var
trenet i denne leken, var forberedt.
Han lot flyet ta svingen ordentlig ut
til de kom på rett kjøl igjen. Så ka
stet han et fort blikk bak seg for å
iaktta virkningen av manøvreringen.
Kineresen holdt seg fremdeles på
bena.
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til, ville
de ikke hatt tilstrekkelig rned luft
under vingene. Først da flyet var i
normal stilling, våget han å snu seg.
Han stirret rett inn i pistolmunninhadde de styrtet noen tnetel

Pellas kjente at angstsvetten gjor-

de ham klam over hele

kroPPen.

Hadde det hele vært forgjeves? Var
det den onde selv de hadde fått ombord?

Perlas gjorde seg klar til å fortsette flysirkuset. Nå måtte det lykkes, tenkte han.
Men kineseren var for snar. I samme øyeblikk som Perlas snudde seg
gikk skuddet av!

gen.

Gaston så at kineserens pekefinger

krøkte seg om avtrekkeren, og

i hjertet ventet han På at
skuddet skulle gjøre slutt på alt sam-

men.

Han fikk vente. Kineseren hadde
tydeligvis ikke noe hastverk med å
komme til helvete. Han senket Pistolen og smilte et skjevt, onsdskaps-

Klokken var 8,40. I Passasjerkabinen var det et forferdelig virvar. Ingen hadde vært forberedt På den

fullt smil.
vil dø? sa han håniig. - Du
- Du
ikke
tenke på at du være kaPtein

voldsomme manøvren, og de, fleste

hadde løst sikkerhetsbeltene da de
så at flyet hadde forandret kurs. Nå
lå de hulter til bulter i kabinen. Alle
hadde fått noen kraftige knuPs, men

blitt

nå? Du ha glemt passasjerene?
Gaston kvakk til som orn han var
truffet av en Piskesnert. Skurken
hadde rett. Det var ikke ham selv
det gjaldt nå. Han måtte tenke På
sitt ansvar. Hans eneste chanse var
å forhandle med moideren' Hans
venns morder! Gaston bet seg i IePpen så han kjente blodsmaken i munnen. Kineseren hadde kaldblodig
skutt Perlas. MYrdet hans beste

alvorligere

skadd.

Eduardo Diago var den første som

reiste seg da flyet var kommet På
rett kjøI igjen. Fortumlet tok han seg
til hodet, så klarnet det plutselig for
ham og han styrtet frem til døren.

Den var fremdeles låst.
Kom og hjelP til her! roPte han
til- de andre passasjerene.

venn.

Og nå forsøkte de med forente
krefter.
Men døren lot seg ikke rokke.

gang

Caramba! bante Diago.

til.

Nål

rn.ed

døden

vI.

heldigvis var ingen

Du fly Amoy, sa den ntonotone

stemmen.

-

IIan var altså ikke død. Det var tYdelig å se at han Pustet fremdeles,
skjønt uhyre svakt. Da var det ennå
håp. I{anskje Perlas'liv kunne reddes. Men han måtte kommd under
legebehandling. Hvor skulle han få

En

Men de stanset På halvveien, for

i det samme hørtes et Pistolskudd
gjennom motorlarmen'
--- Det blir jo skutt På oss! roPte
Hva skal vi. ...
den gamle damen.
- fast i halsen
Ordene ble sittende

på henne. Flyet begYnte nå å oPPføre seg som en beruset syklist. Det
slingref voldsomt, snudde så nesen
ned mot havet, men bare for et sekund, så bar det oppover igjen, og
de ble slengt bakover.
Gastons første tanke, da skuddet
smalt og Perlas sank sammen over
instrumentbordet, var at flyet måtte
reddes fra å stYrte. Med en kraftanstrengelse greide han å rette flyet

opp. Det var i siste øYeblikk . . .

Nå, du har bestemt deg?

-Gaston svarte ikke. Han hadde
sett at vennen ennå rørte På seg.

.

tak i en lege?
Du ikke vil

-Gaston

svare?

ansPente

viljen sin til det

ytterste og strammet seg oPP.
Jo, sa han.

- Du vil fly AmoY?
-Gaston nikket med bortvendt an-

sikt.

Du ikke lage noe tull, fortsatte
- plageånd.
Ellers du også
hans

være ferdig
Hva er det du tnaser for? freste
Gaston

rasende.

Er det ikke nok

- kameraten min?
med at du har drePt
Prøv nå å ta det med ro. Jeg flyr jo

mot Atloy ellet hvor clu vil. Det
spiller i hvert fail ingen rolle, for
vi kan ikke holde oss i luften lenger
enn en halr' time. Da er det slutt På
bensinen
Du prøve å bløffe. Jeg vet at
var fuile i Lauag.
tankene
Det visste Gaston også. Og han
var klar over at kineseren også visste
det og at det var bare tøv å Prøve

å bløffe ham på det Punktet. Det var

tydelig at skurken hadde forberedt
sitt kup meget omhyggelig og at han
hadde rede på at rent teknisk var
det ikke noe til hinder for at Dacotaen kunne giennomføre en flyvning
til det kinesiske fastiandet. Likevel
drev Gaston på med sin lille løgn. Og
han hadde sine gode grunner til
det. Han ville nemlig sette kinese-

rens kunnskaPer i navigasjon På en
prøve og etter hvert forsiktig legge
bm kursen fra 345 grader til 165, så
de til syvende og sist ville lande i

Aparri i stedet tor På sørkysten av
China.

Men kineseren holdt øYe med kom-

passet. Da nålen sakte begynte. å
ivinge til siden, tok han et skritt
frern og trykket pistolmunningen inn

i

ribbenene

til

Gaston.

Du må holde kursen, mumlet
- truende.
Ellers
han
Lenger rakk- han ikke. Den hardt
såretJ Perlas hadde imens greid å
få av seg sikkerhetsbeltet, som hadde holdt ham bundet til førersetet'
.

og nå anspente han sine siste krefter

i et forsvilt forsøk på å få kineseren
overende.
Et øyeblikk så det ut som det
skulle lykkes. ovelrumPlet av det

uventete angrepet tumlet kinese:en
bakover. Men da Perlas forsøkte å
utnytte sin fordel, sviktet kreftene
ham. Han mistet taket På mannen,
og kineseren fikk balansen igj-en.
Pistoien hadde han fremdeles i hånden. Lynsnart løftet han den og fyrte
den av rett i ansiktet på sitt hjelpeløse offer.
Skuddet traff Perlas i høYre tin-

ningen på mindre enn en meters hold.

Uten å gi en lyd fra seg sank han i
gulvet, som snart ble farvet rødt av
hans blod

VII.
Blant Dassasierene, som ennå kke

det
var kommet iil hektene etter an-

første skuddet, utløste kineserens

net skudd en nY Panikkbølge' B,are
på,rtrAo Diago bevarte hodet kaldt'

at hvis noe nå skulle
redde dem' så krevdes det en
kunne"tiø"te
rask aksjon. I(ineseren måtte uskaååliileiTt;. øyeblikkelig. Ennå holdt
irvåTT"e på iett kjøl, altså måtte en
a'i au to ilyverne være i live frem-

rfå.t

åeles. Men når som helst kunne

turen komme

til

ham også

Diago betraktet

''

'

medpassasjer-ene

sine og smilte beskt. Her l<unne han
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nok ikke regne med noen hjelp.
i det minste hatt vett til
å legge seg på gulvet så de ikke risikerte å bli truffet av en kule fra
gærningen inne i førerkabinen,
Hadde de

tenkte han.

Dermed huket han seg ned og gikk

i denne stillingen bort til

kabin-

døren. Han måtte gjøre et nytt forsøk på å sprenge den, koste hva det
ville.
Kineseren sto igjen med ryggen

mot døren og pistolen rettet mot
Gaston, da han plutselig hørte en

svak knakende lyd bak seg. Det hørtes som om noen forsøkte å benne
opp låsen med en kniv eller et lignende redskap. Gaston hadde også
hørt lyden, og det kjentes som om
tarmene hans knyttet seg sammen
av spenning. Bare det kunne lykkes før kineseren greide å hindre
det! Her var det iallfall en chanse.

Selv var han jo hjelpeløs, opptatt
som han var av flyets manøvrering.
Det gikk noen minutter. Ennå svntes det som pistolmannen ikke enste

at noen prøvde å bryte opp døren.
Gaston begynte nesten å håpe. Han
holdt nå stø kurs på Formosa for
ikke å irritere kineseren unødig.
Det gjaldt at fyren kunne føle seg
trygg, få ham til å slappe av så mye
som mulig, så hans aktpågivenhet
ikke var så skarp.
Det var gått fem minutter siden
Gaston først oppdaget den forgjettende lyden. Ennå hadde ingenting

hendt. Kanskje det var håpløst likevel. Dørlåsen var solid. En kniv var
ikke noe støme tess som verktøy. Og
så forsiktig som mannen der ute

måtte arbeide kunne det ta timer før
han fikk bukt med låsen. Hvis han

da i det hele tatt greide det. Og
imens måtte kineseren naturligvis
skjønne hva den knakende lyden betydde. Gaston mistet motet igjen.

Det var nok altfor urimelig å håpe

på at passasjerene skulle kunne kom-

me ham til hjelp. Selv om de mot
formodning kunne få opp døren.
Hva ville så hende? Det var neppe

sannsynlig at noen av dem var bevæpnet.

Låsen
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var solid og foldekniv

et

dårlig innbruddsverktøy, rnen Diago
ville ikke gi opp. Han visste hva
det gjaldt. At hans eget og alle de

andres liv var avhengig av at han
fikk opp døren før gærningen der

inne rakl< å myrde også den andre

side og satte seg på den dødes plass
ved siden av Gaston.
du fly fort til Amoy, sa han
- Nåvennlig.
nesten
ikl(e mer
- Så du
behøve v:ere redd.

flyveren.

VIII.

Det svntes sorrl om hans iherdi6fe

anstrengelser

skulle bti

belønnet.
Endelig skrapte knivbladet mot selve
låskolven. Gleden gikk som en varm

bølge giennom Diago. Snart skulle

han kunne benne kolven til side,
også.
Nå var det gått opp for kineserne
at noen holdt på å bryte seg inn.
Han kvakk til og lyttet. Han skottet
fort bort på Gaston og overbeviste
seg om at denne var fullt opptatt

med manøvreringen av flyet.
Kineseren la for dagen en iskald
ro. Han sto helt urørlig et øyeblikk
og lokaliserte lyden enda en gang.
Så senket han pistolen i høyde med
hoften, snudde seg lynsnart og skjøt
gjennom døren. To skudd.
Gaston snudde seg og møtte kineserens blikk.
Fra passasjerkabinen hørtes bare

et dumpt brak og et svakt stønn.

Alle der inne var nok helt lammet
av skrekk.

Morder! Dobbeltmorder! sklek

Gaston

i

maktesløst raseri.

Kineseren løftet pistolen igjen og
siktet midt mellom øynene på flyveren. Pekefingeren hans strøk liksom kjælent over avtrekkeren.
Gaston for sammen og hendene
hans skalv. Han frøs tross den kvelende varmen. Han torde ikke snu
seg. Døden var tett innpå ham. Avstanden var for kort til at kineseren
kunne bomme. Gaston satt som om
han var hypnotisert av pistolmunningen. Han kunne ikke gjøre noe.
Morderen syntes å fryde seg over
situasjonen, og et kort øyeblikk gled
det et ondskapsfullt flir over stenansil<tet hans.
-

-

han.

Du være redd nå, ikke sant?

sa

Gaston svarte ikke.
Kineseren trakk på skuldrene. Så

sparket han Perlas'livløse kropp

til

Klokken var

8.56.

at flyet ikke kunne
holde seg i luften lenger enn tre
timer. De var nå snart midtveis mellom Formosa og Luzon. Alle øyene
var forsvunnet. Under seg hadde de
Det sørkinesiske hav. For en, som
ikke var navigasjonskyndig, var det
ikke mulig å lokalisere seg. I forGaston visste

vissning om dette gjorde Gaston et

nytt forsøk på å avvike fra den av

morderen anviste kursen. Bare ved
hjelp av siderorene begynte han å
gjøre en svak høyresving.
Kineseren, som satt på det venstre
førersetet, syntes ikke å legge merke
til manøvren. Hans oppmerksomhet

var helt konsentrert om flyverens
To, tre, ja, fem graders avdrift.
Ennå hadde ingenting hendt. Gaston sendte flyet ut i en uendelig stor
bevegelser.

bue. Det tok på nervene. Han våget
ikke å giøre svingen snevrere, men

den måtte heller ikke bli større.
Akkurat samme rorleiet var den
eneste chansen. Metoden var langsomr men med tid og stunder ville
den gi et resultat. De hadde allerede avveket ti grader. Gaston tenkte
problemet igjennom: Om ti minutter
flyr vi sørover igjen, da har vi drevet 180.grader. Har jeg flaks, kan vi
kanskje til og med lande i Aparri.. .
Gaston var ikke akkurat noen religiøs mann. Han var i hvert fall
ikke frommere enn de fleste flyverkameratene sine. Men i dette øyebiikket tenkte han tilbake på det

han hadde lært som liten, det hans
mor hadde sagt om at Gud aldri
sviktet den som virkelig trodde på
Ham. OB han bad til Gud. Bad at
Ilerren måtte holde sin hånd over
ham og passasjerene. Bad om. hjelp
og l(raft til å fullføre flyvningen.
Bad om at de uten tap av flere
menneskeliv kunne lande på Luzon.

Plutselig så han for seg sin unge,
ventende kone. Det ga ham styrke
til å handle kaldt og med beregning.

Han måtte få treffe Juana igjen,
være sammen med henne når hun
fødte barnet. Deres barn, deres første barn! Så dukket det uhyggelige
bildet av den myrdede Perlas opp i
hans bevissthet. Perlas, den trofaste
vennen, offer for en sjofel morder.

Han kiente hvordan heten suste

gjennom kroppen hans, hvordan han
ble bloctrød av hat og sorg. Perlas

måtte få hevn. En lovlig domstol
måtte gjengjelde hans død. Aldri
ville han, Gaston, kunne få ro på seg,
så lenge han visste at vennens morder gikk fri.
35 graders avdrift fra den opprinnelige kursen. De fløy allerede i
østlig retning. I{ineseren hadde fremdeles ikke merket noe. Gaston be-

gynte å puste lettere. Kanskje det
viile lykkes til slutt likevel . . .
Han skottet på kineseren. Denne
holdt fremdeles øye med ham med

pistolen skuddklar. En uforsiktig

bevegelse, og skuddet kunne brenne

av. Men ellers virket banditten rolig
og umistenksom. Han kunne umulig
ha oppdaget hva Gaston hadde drevet med de siste minuttene. Bare
en trenet flyver kunne ha merket
noe, og kineseren fløy antagelig for

første gang. Men plutselig stivnet

han til.

Solen! Solen!

-Gaston

stønnet. Solen, ja. Den had-

de han ikke tenkt på. Hele tiden
mens de fløy mot Amoy hadde de
hatt solen i ryggen, men nå danset
allerede noe solstråler på instru-

mentbordet. Ingen, som hadde den
minste orienteringssans, kunne veere
i tvil om at kursen var lagt om. Og
kineseren var til det ytterste aktpågiven.

Du prøve å lure meg!

-Gaston svarte ikke. Han kjente

seg helt kald innvortes.

Du holde kurs! Du fly Amoy!
- jeg skyyte.
Ellers
Gaston bet tennene sammen. Han
skjønte at spillet var tapt.

t7

Straks! Du skynde deg!
- Amoy!
Ellers
vi alle være ferdig.
Vel, så skyt da, din skurk! brast

iet- ut av

Gaston.

Kineseren 1o hest.

Det du ikke mene, sa han rolig.
-Gaston
hadde en forstemmende

føIelse av at mannen hadde rett.
Ta det som du vil, din skurk,

sa- han.

Vi kommer i hvert fall
aldri til - Amoy. Vi har ikke nok
bensin, det har jeg forklart deg for
lenge siden. Men jeg kan jo like
godt fly i den retningen som i en
annen retning. I'ør eller senere må
vi styrte i havet.

Gaston hadde fått en id6. Fra den
tiden han fløy på Japan hadde han
en nokså klar erindring om den kinesiske kysten. Amoy var egentlig en
øy, skjønt den lå så nær kysten at
en ikke tenkte på det. Den hadde
også en tvillingøy som het Quemoy.
De to øyene lå bare noen få kilometer

fra hverandre. Men mens Amoy var
besatt av kommunistene, var det nasjonalisttroppene

fra

Formosa som

hadde makten på Quemoy. Dette
hadde Gaston tidligere ikke interessert seg noe større for, men nå syn-

tes han plutselig at det hadde en vel-

dig betydning. Quemoy kunne bli
kineseren ikke skielne Amoy fra
Quemoy. Hvis de bare nådde fram
deres redning. Oppe fra luften ville

ditigodbehold...
Du fly slik at vi få solen i ryg- avbrøt
gen,
kineseren Gastons grublerier.

Gaston nikket.

Vi får prøve Amoy da, sa han.
- Men
skyld hvis vi blir
-skutt neddetaverdedin
kommunistiske ven-

nene dine underveis dit.
Kinese:en svarte ikke. Det lot til at
han begynte å bli nervøs, skjønt han

knep munnen hardt sammen og
prøvde å se uberørt ut.
Gaston smilte for seg selv. I.øt

første gang denne uhyggelige formiddagen følte han noe som kunne
ligne avslapping. Han kastet et blikk
på klokken: 9.40. Altså hadde de
nesten to flytimer foran seg. F.øt
klokken 11.30 kunne de neppe være
fremme.
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eller annen uforklarlig grunn. Men

plutselig hørtes motordur, som antydet at . et fly nærmet seg. Han
siengte sigaretten fra seg og satte
igjen kikkerten for øynene. Jo, nå sa
han flyet. Men det kunne ikke være
Perlas. Fiyet hadde jo kurs nord-

nå.

over.

Aibert, ropte han til en flyver,
- satt og solte
som
seg på en benk et

tes varmen?

I

til

I

Laros sa noe beroligende, så kom

han

det han egentlig skulle si:
}Jør:, Ferdinand, de har ingen
telegrafist
ombord.
Akkurat som om ikke jeg skulle

stykke unna.

det?
- I(om erhit.
Fort deg, er du snill
Ta- kikkerten. Prøv om du kan iden-

FIva

tifisere det flyet Cer.
Flyveren stirlet giennom kikkerten. Så strøk han seg betenkt over
haken.

- det, kom svaret. Hva innbilvite
- du vi sitler du deg egentlig? Tror
ter og sover her? De ringte fra
Manila allerede i går. Og i natt fikk
vi hit en ny <gnist> med et Pan American Constellation-fly.
Fint!
her, Ferdinand, jeg
- en id6.Hør
har
Hva sier du til at vi to
samtidig anroper Perlas på samme

Jeg skjønner ikke dett, sa han.
er en Dacota 3 er ganske
-tydelig,det
og jeg sl<ulle ete den gamle
fallskiermen min om det ikke er flyet
til Perlas og Gaston. Men er de blitt
skrullete? Ifva er det for slags sirkus de driver med?
Det var oppiyysning god nok fol
Ferdinand. Han brydde seg ikke om
å svare før han styrtet nel trappen
til kontrolltårnet.
Gispende etter den uvante spring-

- At

frekvensen?

Flott. Den som får kontakt med

- først får en flaske gin.
hanr
O.K. Du starter,

- En, to . . tre!
-I Lauag
og Aparri kastet flylederne seg over senderne. Sigrralene
strømmet ut i eteren.
Men ingen av dem fikk svar.
Etter gjentatte forsøk i fem minutter på å få kontakt med flyet ga
Ferdinand opp.

Klokken 8.20 prøvde han enda en
gang, og da det heller ikke nå lyktes
tok han heisen opp til kontrolltårnets

tak. Han regnet med at flyet når
som helst ville komme til syne på
den skyfri himmelen.
Dacotaflyet viste seg ikke.

En

kerten fra øynene og tente-nervøst
en sigarett. Han blåste noen røk-

vel best jeg setter en
- Dapåerisdet
fiaske
med det samme. Kjenner jeg ham rett, er han vel nokså

Du
antar jeg, 1o Laros.
-Stemmenogså,
i den andre enden hørte;
litt forarget: Du vil vel ikke påstå
- vann i denne helveat Cere drikker

ringer og belaget seg på å vente på
flyet, som var blitt forsinket av en

jagerflveskadrer fra forskjellige miIitære flyplasser på Luzon. En halv
time senere befant de seg miCt ute

Aparri. Luften var krystallklar.

borte.

tørr i halsen

kunne umulig unngå å oppdage flyet
hvis det var der. Ferdinand tok kik-

tet derfor samtalen brått og satte
i forbindelse med flypolitiet.
Noen minutter etter var alle fly
som var i iuften over dette området
alarmert. Flypolitiet gikk straks til

Ferdinand fikk hentet en kikkert.
Lenge gransket han himmelen over

IX.
Klokken B samme morgen, like
etterat flyet til Aparri hadde startet
fra flyplassen i Lauag, tok flylederen
Laros telefonen og satte seg i forbindelse med sin kollega i Aparri.
Hallo, er det deg, Ferdinand?
- Ja,
Laros! Hvordan har
- det hallo,
dere
der borte?
Perlas er nettopp startet. Om
en- snau halvtime har dere ham der

marsjen fortalte han

kameratene

sine om den sensasionelle oppdagel-sen og ba dem kontakte flysikringstjenesten. Og så satte han seg i for1

I

.

bindeLse med Lauag.
Men han hadde knapt fått samtalen

før flyveren, som hadde identifisert
flyet, kom løpende og ropte at nå
var Dacotaen blitt helt borte.
Ferdinand handlet råskt og rolig.
Da han hadde informert Laros om
situasjonen og av denne fått vite at
det blant Perlas' passasjerer hadde
vært en ukjent kineser, skjønte han
at de måtte regne meJ den mulighetell at det var begått en forbryteise ombord

i DKB-6. Han

avslut-

seg

aksjon og klokken 9.10 startet tre

over Det sørkinesiske hav, hvor de
samlet seg og spredte seg igjen for
å gjennomsøke området helt frem
til kornmunist-kinesisk territorium.
I vel tre timer hang de i luften, men
da tvang bensinmangelen dem til å
vende tiibake til sine baser.
Klokken

12.10

landet det første ja-

gerflyet på Luzon. De andre fulgte
etter i rask rekkeføIge, men ingen
kunne rapportere å ha sett det minste spor etter det forsvundne DC-3.
Imens hadde PAL overgitt passasierlisten til den nasjonale sikkerhetst.jenesten, som nøye undersøkte

passasierenes forhold .

.

uten

å

kunne finne noe som var egnet til å
Iøse gåten. Men for sikkerhets skyld
ble det kringkastet signalement av

alle passasjerene.
Klokken var 12.30. Og tross den
mest energiske ettersøkning var de!

forsvunne Dacotaflyet fremdeles et
uløst mysterium.

x.
Klokken 11.33 hadde Gaston for
første gang skimtet en mørk stripe
lengst ute i synsrannen i vest. Av
gode grunner trodde han nå at han
hadde land i sikte. og at dette landet
var China. Han la nå kursen litt
om slik at de fløy rett mot den mørke
stripen. Det var den enkleste måten
å navigere på. Han regnet med at

han kunne nå fastlandet, og så følge
den kinesiske kysten opp til Amoy.
Kysten kom stadig naermere. Snart

kunne han skielne detaljer i landformasjonen og begynte å orientere
seg blant skjærgårdens utallige øyer
og holmer.

Flyet hadde hele tiden ligget på

omkring

2000 meters høyde. Nå skjøv
han langsomt spaken fra seg.

Kineseren. som fremdeles hadde
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gått tre kvarter måtte de altså Iande
et eller annet sted. Og <et eller annet

sted> betydde

for

Gaston ikke noe

annet enn Quemoy. Det var den siste
chansen, hvis han ikke ville havne i
en kommunistisk slaveleir .
For første gang fløy de nå over
kommunistisk område. Gaston hadde overveiet risikoen nØye. Han regnet med at de røde ikke hadde hele

sin uendelige kyst under effektivt
luftvern. Det skulle være en mulighet
til å smyge forbi og komme seg frem
denne veien. I hvert fall måtte han
ta denne chansen, noen annen utvei
fantes ikke.
Men

i

og med at Dacotaflyet duk-

ket opp over Kinmen, ble det slått

alarm langs hele den nasjonalistiske

forsvarslinie.

I flere år hadde luft-

rommet omkring Formosa vært sper-

ham under oppsikt med

pistolen
skuddklar, fulgte hans manøvrering
med spent interesse.

i

Gaston forsto hva som rørte

seg

guJingens hjerne, og for å berolige
ham pekte han mot kysten.
Det er China, sa han.

du fly
- Vel.
seren
tørt.

Amoy, svarte kine-

Pang, pang, pang . . . pangpangpang .
hva var dette? Flyet skalv
som om det ble rusket av en storm.
Gaston gjorde en k:app sving, og
det var i siste liten, for i neste øye-

blikk hørtes igjen den

uhyggelige

smellingen. Gaston fortsatte å svin-

ge,.flyet slingret kraftig, han skiøv
spaken frem og dukket. Rundt dem
suste luftvernprosjektilene og luften
var fyllt av røkskyer. Men Gaston
tok det iskaldt. Det var ikke første
gang han hadde vært under ild av
luftvernbatterier og klart seg. Han
lettet forsiktig flyet opp fra styrtflyvningen, svingte på kryss og tvers,
kjørte så plutselig spaken inn og
sendte flyet nesten rett opp til værs.
.Han var nesten glad for det uventede angrepet. Nå visste han nøyaktig hvor han befant seg. Luftvernsilden kom naturligvis fra øya

I(inmen, som Chiang Kai-Checks na,sjonalisttropper hadde omdannet til
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et stasionært nslagskipo, som nesten
fullstendig behersket veien til Formosa.

Ilden avtok. Dacotaen var kommet

ut av faresonen. Gaston pustet lettere. Men for sikkerhets skyld la
han om kursen. De fløy nå i en stor
bue sørover for om mutig å komme
inn over det kinesiske fastland utenfor rekkevidden av Kinmens batte-

rier.
Kineseren ga inntrykk av å være
nervøs. De siste minuttenes dramatiske hendelser hadde berøvet ham
en del av hans sikkerhet og ro. Han
hørtes nesten spaL da han snudde
seg

til

ret for all lufttrafikk. Ethvert frem-

medk fly, som viste seg i nærheten.
måtte regne med å bli beskutt. De
internasjonale flyselskapene unngikk da også omhyggelig den livsfarlige sperresonen. Hver eneste flyver hadde som en gyllen regel i sin

instruks at han ikke skulle nærme
seg Formosa, med mindre det var
tvingende nødvendig, og i så fall
måtte det skje fra øst. Men Gaston
kom fra syd . .
Klokken 11.45 startet et nasjonalistkinesisk jagerfly fra Quemoy med
ordre om å skyte ned den frekke
inntrengeren, som da befant seg omkring 70 kilometer fra Amoy.

Gaston.

Hva du giøre?
-Gaston lo,
skjønt han følte seg alt

annet enn glad.
Fly Amoy, hermet han etter sin

plageånd.

Hvorfor du svinge?
- For
ikke Chinag Kai-Check
- skyteatoss
skal
i filler, svarte Gaston
med et beskt smil.
Kineseren slo seg til tåIs med svaret og Gaston kunne uforstyrret gi
seg til å beregne kursen. Det var på
høv tid. I beste fall kunne flyet nå
holde seg i luften i tre kvarter til,

og da ville det ikke være en dråpe
bensin igjen på tanl<ene. Før det var

xr.

I

Dacotaflyets passasjerkabin råd-

de en trykket og apatisk stemning.
Etterat den første skrekken hadde
lagt seg noe, hadde den katolske
presten våget seg frem til den dødelig sårete Eduardo Diago og gitt
ham den siste olje. Ellers satt pas-

sasjerene på plassene sine og avi forstemt taushet den uavvendelige slutt på denne forferdelige reisen. De hadde gått ut fra at
det måtte bli i havet, da luftvernprosjektilene fra Kinmen suste omkring flyet. Men da flyet nå gikk ned

ventet

i 800 meters høyde og de gjennom
vinduene kunne se land under seg,

rev passasjerene seg ut av sin fatalism"e. Håpet våknet, og dermed også

pa a onentere seg, plapret hektisli
i munnen på hverandre og gjorde de
villeste spekulasjoner hvoidan det
ville gå med dem. Den gamle damen,
som først var blitt oppmerksom på
at flyet ikke holdt kurs på Aparri,
foreslo nå at passasjerene med forente krefter skulle gjøre et nytt for-

søk på å storme døren til førerkabinen, men ingen av de andre syntes
å ha lyst til å dele Eduardo Diagos
skjebne og de awiste forslaget. Etter
hvert la redselen seg igjen som en
kvelende tåke over de innesperrete,
hjelpeløse passasjerenes handlings-

vilje og motstandskraft. Alle var

bare besatt av dødsangsten. De satt
helt stille og sløve og ventet på sin

skjebne.

Bensin igjen til et kvarters flyvning. Gaston spente nervene til det
ytterste. De fløy over Hai-tschieung.

I

den neste bukten skulle de to øvene

Iigge, der skulle sluttkampen

stå.

Nå var det spørsmål om kineseren
kunne orientere seg så godt fra luften at han kunen skjelne Amoy og
Quemoy fra hverandre. Han måtte
stille m.annen på en prøve.
Amoy femti kilometer, sa han.
-Kineseren
nikket. Han bet tydeligvis på agnet.
Gaston svingte ut mot havet. De
passerte Kap Hu-i-tai og fløy videre
østover. Noe minutter til, og de ville
nå måiet . . . enten nå kineseren
fikk sin vilie og det ble Amoy, eller
Gaston greide å lure ham og de
kunne lande på Quemoy.
Flyet fortsatte. Lenger og lenger
trengte de inn i den sperrete sonen.

Ikke uten tilfredshet tenkte Gaston
at det hadde gått forbausende smertefritt etterat de var kommet forbi

Kinmen. Men han holdt likevei
skarpt utkikk
man visste jo
aldri når faren kunne være der.
Naturligvis var det først og fremst
landskapet under dem han hadde

sin oppmerksomhet rettet på. Men
til å kikke opp-

plutselig kom han
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over. Og der, noen kilometer unna,
beveget det seg to svarte punkter,
som tegnet seg skarpt åv mot den

blå himmelen. Hva kunne det være?
Gaston blunket og kikket igjen. Han

trodde det kanskje var et ørnepar
eller et par store hauker. Men nei.

til å ta feil av
lenger. De to sva:te prikkene var
fly, to endekkere, som lå høyt over
dem, og nå i rasende fart styrtet
seg rett ned mot Dacotaen.
Han ble helt tørr i munnen. Nå så
han tydelig at det var to moderne
jagerfly han hadde for seg. Han
hadde ikke den ringeste chanse til
å fly fra dem. Og kamp . . . nei, det
var bare latterlig å tenke på. Dacotaen var .jo et passasjerfly som ikke
hadde fnugg av bevæpning, bortsett
fra pistolen til den kinesiske banditten. Men med den kom en ikke
langt mot mitraljøser og automatsilhuetten var ikke

kanoner.

Han bestemte seg for å holde kursen. Alt avhang av hvilke hensikter
de fremmede flyene hadde .
Han hadde ikke tenkt tanken ut før
en strøm av sporlyskuler, myntet på
Dacotaflyet, strøk like forbi flyhalen.
Som den erfarne kampflyveren Gaston var hadde han reagert lynsnart
og med automatisk presisjon. Denne
gangen hadde de greid seg, men nå

kunne han ikke ta feil av de frem-

mede flyenes hensikter. De ville

komme igjen.
Gaston forsøkte å stige, men nesten i det samme brøt ildstormen løs
og flyet kom ut i et veritabelt kuleregn. Heldigvis var angriperne ikke
så nøye med å treffe. Gaston oppdaget snart at

flyet ikke var skadd,

i hvert fall ikke i noen vitale deler.
Han prøvde med en krapp sving,
flyet slingret kraftig og kdm rett

under et av jagerflyene, slik at begge
disse bommet på den neste salven og
måtte gjøre en stor sving for å kunne

angripe påny.
Jagerne svingte brått

for å

sikte

mitraljøsene inn på målet, som
svingte og slingret hit og dit, men
hele tiden syntes å vaere under full
kontroll og nærmet seg Quemoy mer
og mef.
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Gaston hadde sin plan klar. Han
hadde oppdaget at de to jagerne bar'
I(uomintangs kjenningstegn. De ville
nok la ham. få lande på Quemoy,

hvis han bare kunne få gitt dem et
vink om det. Antagelig var det nettopp det de ville. De hadde vel også
for lenge siden anropt ham om det.
men da han ikke hadde høreklaffene'
på seg, hadde han naturligvis ikke'
kunnet oppfange deres signaler. Og
da de ikke fikk noe svar, skjøt de
selvfølgelig. Det hele var jo såre.
enkelt. Men hvordan skulle han få
gitt dem et tegn før de skjøt Dacotaen i filler? Gaston gjorde seg ingen
illusjoner om at han skulle kunne
greie å sno seg unna stort lenger.
Han kastet et fort blikk til siden.
Joda. kineseren holdt øye med harn
fremdeles, med fingeren på avtrekkeren. Det var umulig å forsøke med
radioen. Skurken så ut til å være
helt desperat. Han ville ikke betenke seg på å skyte. Men Gaston-

måtte gjøre noe for å redde flyet
før det var for sent. Det kunne koste
ham livet, men han måtte forsøke.
Tilfellet kom ham til hjelp.
Ratatata . . . ratata . . . ratatata..Jagerflyene angrep nå rett forfra.
Mitraljøsene spyttet sin iid utover
dem. Det knaket og ristet i Dacotaen.
Gaston arbeidet febrilsk med spakene. Nå måtte slutten være neer. IIan
så at kineseren plutselig ble vill i
øynene av skrekk. Morderens tilsynelatende stålsatte nerver hadde
endelig sviktet. Stønnende sank han
sammen ved siden av Gaston og slo
armen over hodet.
Det var dette Gaston hadde ventet på. Han ventet litt til jagerne

etter fullført angrep svingte rundt

og belaget seg på å gi Dacotaen nå-

destøtet. Da vinket han med vingene. En gang, to ganger, tre ganger.

Nasjonalistflyverne oppfattet tydeligvis signalet. I stedet for å gå til
angrep, la de seg på vingene over
Dacotaen. Avventende .
Gaston dyttet spaken fra seg. De

fdr

nedover.

Med det samme satte kineseren seg

,opp

igjen. Han rettet nervøst pistolen mot Gaston.
-- Hva er dette? Styrter vi? gispet

på noe å distrahere fyren med. Hvis
kineseren hadde vaert på Amoy, ville

Ja, du ville jo til China, og nå
'er- vi der, knurret Gaston uten å se
opp. Noen kilometer foran dem 1å

måtte forhindres. Men hvordan?
Oljepumpen! At han ikke hadde
tenkt på det før . . .
Der har vi Amoy! ropte Gaston
og- lot som om han var gledelig over-

han.

'Quemoy.

XI.
Men det var ikke bare flyverens
signaler som fikk jagerflyene til å

:innstille angrepet. Den gamle damen,

som tidligere hadde vist at hun

hadde både h.jerne og nerver under
kontroll, grep også denne gangen inn
i hendelsesforløpet. Da jagerne av-

fyrte sin første salve, forsto hun
straks at det var nødvendig å få
frem en melding til dem. Hun husl<et at hun i kofferten sin hadde et
toalettskrin, som hun hadde tenkt
,å gi sin datter i julegave. Leppestif-

1en! Det vare en id6! Med skjelvende hender fant hun den endelig frem.
Hun så seg om etter noe å skrive
på. Hodeputen! Hun rev til seg den
hvite puten. SOS skrev hun febrilsk
rned store bokstaver i rødt, som syn-

tes godt på det hvite trekket. Nå
gjaldt det å komme til vinduet før
det neste angrepet. Og ville nødsignalet bli oppfattet?
Mitraljøseilden haglet igjen over

Dacotaen. Men den gamle damen ble

tappert stående ved vinduet med
puten trykket mot ruten. Samtidig
r-opte hun til de andre passasjerene
at de skulle gjøre det samme, slik at
.jagerne, som nå angrep fra hvqr
sin side, måtte se SOS-signalene,
Da kineseren merket at jagerne
ikke skjøt lenger, og da han dessuten
skjønte at Dacotaen slett ikke var
så farlig skadd som flyveren antydet, ble han redd for at han skulle la
seg lure og bestemte seg for å sette
seg

i

respekt igjen.

Du fly Amoy, ellers jeg skyte,

gjentok
den monotone stemmen hans.

Gaston nikket. Han lurte på hva
som nå ville skje. Ville banditten
forstå at de fløy rett mot Quemoy?
Hadde han mistanke om noe? I så
fall var alt tapt! Han måtte finne

han kanskje på nært holdt oppdage
forskjellen mellom de to øyene. Det

rasket.
Kineseren stinet mot landtunger,r.
Ennå var avstanden for stor til at
noen detaljer kunne skjelnes. Men

det lot ikke

til

at han tvilte på Gas-

tons ord. Han satt der med et triumferende smil om den grusomme mun-

nen.

Gaston holdt pusten av spenning.
Nå gjaldt det å drive bløffen videre.
Med et gammelt knep fikk han det
til å høres som om den høyre motoren plutselig begynte å fuske, og
samtidig lot han flyet miste høyde.
Kineseren kvakk til.

galt?

Noe
spurte han nervøst.
-Gaston
smilte for seg selv, men

svarte med en stemme som hørtes
svært mismotig:

Motorene begynner å fuske. Jeg
- nok
kan
ikke holde fiyet i luften lenger. Lagrene i den høyre motoren
brenner ned, hvis den ikke får olje.

Men jeg kan ikke greie både olje-

pumpen og manøvreringen alene.

Kineseren var taus en stund,
sirret han granskende på Gaston
sa:

Jeg pumpe.

så

og

Gaston
viste ham oljepumpen.

Kineseren begynte å pumpe. For
første gang på hele turen var pisto-

len ikke lenger rettet mot

Gaston.

Men morderen hadde naturligvis ikke
sluppet våpnet. Han holdt pistolen
i venstre hånden mens han pumpet

med den høyre.

Flyplassen på Quemoy var nå syn-

iig. Det va: knapt tre hundre meter
til den. Gaston
.iredstrupte langsomt
gassen og felte

landingshjulene.

Vi lander! Sitt stille, ellers er
du- ferdig! skrek han til kineseren.
Dacotaens hjul berørte allerede

landingsbanen, men kineseren arbeidet ufortrødent med oljepumpen.
Han trodde tydeligvis at han måtte
drive på helt til flyet sanset.
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I samme øyeblikk sorl flvet begynte å rulle på banen tok Gaston
føttene fra pedalene og lot flyet
rulle av seg selv. Nå, da flyvningen
var overstått hadde han viktigere
ting å foreta seg. Kineserens ven-

stre hånd, som holdt pistolen, tå mot
instrumentbordet. Gaston betenkte
seg ikke et sekund. Lynsnart kastet

han seg over kineserens arm for å
prøve å avvæpne ham. Det lyktes.

Angrepet var kommet så fullstendig
overrumplende at kineseren mistet
pistolen. Men han fattet seg fort, og
d-a

Gaston bøyde seg for å ta pistolen,

fikk han et hardt spark i magen.
Han ble slengt bakover, men han
hadde åndsnærværelse nok til å
sparke pistolen unnå slik at heller
ikke kineseren kunne få tak i den.

Med et rasende hyi kastet kineseren
seg over Gaston. De rullet rundt på
g_ulvet i den trange førerkabinen, bg
Gaston kjente morderens hender'om
strupen sin. Med en kraftanstrengelse drev han sitt høyre kne inn i

lysken hans. Stønnende av smerie
slapp kineseren taket og prøvde å

komme seg på bena.
Men Gaston var fortere. Da kine-

2'l

vel var komrnet seg opp og
til angrep igjen, fikk han
et par kraftige slag i ansiktet og beseren

prøvde å gå

gynte å blø neseblod. Men det Ia ikke
noen demper på ham, og han prøvde
å angripe igjen. Gaston tok det iskaldt. Han dukket for slagene og
fikk inn et par harde støt i kinese-

DC-i.[16ga7o" starter

rens mellomgulv. Det gjorde utslaget. Morderen ble tvunget bakover
og Gaston kunne fullføre med en

fulltreffer på haken hans.
Kampen var over- da flyet stoppet.
Det ble straks entret av to nasjonalistsoldater. Gaston pekte trett på
den svimeslåtte kineseren.
Ta dere av dobbeltmorderen og

- en lege til passasjerene, sa han
skaff
rolig. Og da soldatene ikke syntes å
skjønne noe, la han til:
Gjør som
ieg sier. Jeg skal forklare
senere.
Mcn først må ieg ta meg av min
venn.

De to soldatene dro morderen ut.
Andre. soldater, som var kommet til,

åpnet døren til passasjerkabinen, bar
ut den døde Eduardo Diago og tok
seg så av passasjerene, som først
fait til ro da de fikk vite at de

**g+rSs,;
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I)ocolo'ett på fl1'plassen i Lauog på Filippinene
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LUFTPOS-I'
IURBINMOTORENE EROBRER
TUFTIRAFIKKEN

Mye tyder på

Washington

er turbinat det flrst og- fremst
propellmotorene som vil få stlrst
anvendelse i morgendagens flytrafikk. Turbin-propelldrevne fly
er raskere enn stempelmotorfly,

men langsommere enn rene jetfly.
Man har funnet ut at turbinpropellflyet representerer et ypperlig kompromiss me1lom jetflyets fart og stempelflyets lkonomi og påliteiighet. Jetmotorene
kommer antagelig tit å råde grunnen når det gjelder ekspressrutene over lengre avstander, og til
militærtransport av personell og
sårete når farten er en avgjørende
faktor.
På den annen side er turbinpropellflyet ideelt egnet for transport over såvel kortere som lengre
distanser så lenge det ikke stilles
for store krav til fart, og fordelene
er store: lavere brenselforbruk og

var i sikkerhet hos nasjonalistene på
Quemoy.

Gaston ble alene igjen med den
døde Perlas. Forsiktig løftet han
vennens hode og lukket øynene hans.
De syntes som om Perlas ennå i døden gledet seg over at hans fly var

reddet. På de stive, hvite leppene

var det et svakt, nesten umerkelig
smil. Som om han hadde forstått
hvordan den grufulle reisen skulle
komme til å ende.
SLUTT
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raskere aksellerasjon og retarda-

sjon. Forkjemperne for turbinpropellmotoren hevder at fartsforskjellen mer enn opveies av
det lavere brenselforbruket.
Prinsipielt sett er det ikke så
stor forskjell på jetmotoren og
turbinpropellmotoren. De har
begge kompressor og turbin forbundet med en alminnelig roterende aksel. Når luften strlmmer
inn i kompressoren som virker
som en vifte, blir den komprimert
og presset inn i eksplosjonskamre,
hvor den blandes med brennstoff

og antenness. Fra

eksplosjons-

kamrene går gassenergien over

til

turbinen som foruten propellakselen også driver kompressoren;
Eksosgassene som strlmmer ut
bak virker også til fremdriften.
Man regner med 80 prosent
pellvirkning og 20 prosent
virkning.
Turbin-propellmaskinen er i og
for seg ikke noe nytt innen flyvningen. Den flrste flyturen med
turbin-propell ble foretatt i 1945
i USA med Convair XP-81.
Det er enda for tidlig å avgjøre
hvilken av de to motortypene som
i det lange lØp vil seire innen luft-

transporten. De underslkelser
som hittil er foretatt viser at turbin-propell langt er å foretrekke
når man regner i transportpris pr.
tonn og kilometer. På den annen
side er jetmotorene billigere i produksjon, og har store fordeler sett
fra et vedlikeholdsstandpunkt.

Som forellpig konklusjon kan i
hvert fall sies at der er behov for
begge typer, og begge vil også bli
brukt.

foretatt for sin egen lornøyelses skyld
eller for å sette rekorder. Det er nem-

lig meningen, ved hjelp av denne
skinnc-vogncn, å vinne erfaring om

VIIENSKAPSMENN TEGNER AMERI.
KANSKE ROMSKIP MED VINGER

dc mcnncskclige reaksjoner under
flyvninq fortcre enn lyden, Banen som
Stapps vogn bcnyttcr er bygget i en
høydc av l2B7 m over havet. En has-

Vitenskapsmenn ved det amcrikanske firmaet Goodyear Aircraft

tilsvarcr ikke mindre enn 2890 km/t i
cr-r flyhøyde av 72192 m. Hva fart an-

Corporation overleverte nylig til
American Rocl<et Socicty konstruksjonstegningcne tit en ny
type rakettskip som vaktc stor interesse. Det cr cn 9 000 tonns tredelt rakett som kan frakte 35 tonn
passasjcrer og last til romstasjoner
som sir-kler rundt jorden i 800 km

hflyde. Rakettskipet vil bruke ca.
fem minutter på turen opp dit.
Nytt er at alle de tre seksjonene
av raketten vil få vinger og understell slik at hver seksjon kan
lande selvstendig.
VOGN PA SKINNER G]ENNOM
TYDMUREN

oppnå 1300 km

Tog

i

timen

John Cobb er ikke lenger verdens
hurtigste jordbundne mann!
Han er slått med god margin av en
ilyver, som har oppnådd 1017 km i
timen med en spesial-konstruert vogn
på skinner. Og dette bare foreløbig
for vognens toppfart er beregnel å
-ville ligge rundt det utrolige tall 1250
km/t når man er kommet lenger med
prøvene. Som kjent er den største hastighet hittil oppnådd med fly l2l5kmlt.
Men det er naturligvis ingen skam

å bli akterutseilt selv i jet-ily. Med
seks raketter har vognen greid 700
km/t
alle de 12 planlagte
- oger når
rakettene
tilkoblet vil iarten ligge

nærmere 1300 km/t.
Oberst John Paul Stapp heter mannen som har utført de første prøvene

med denne verdens hurtigste vogn.
Prøvene, som har funnet sted på en
flyplass

i

New Mexico, har han ikke

tight-.t

av

1250

kmit i denne høyden

qår vil Stapps eksperimenter altså væ-

re vcrdifulle i mange år fremover.
Selve vognen består av to deler: en

til rakettene og en til den menneskeligJe

forsøkskaninen og de vitenskape-

lige instrumentene. Den førstnevnte
veier 1550 kg og den andre to tonn.
Begge to løper på en skinnegang med
sporvidde på 2,1 m. Skinnene er selv-

føloelig iagt med den aller

stØrste

presisjon og nøyaktighet.
Det største problemet ved disse prø-

vene har væit

ikke å få vognen
men å brernse
den n:d og stoppe den- på den relativt
korte banestrekningJen som står til dis-

opp i den store farten

posisjr.rn. Denne vanskeligheten bie
løst på den måten at vannkanaler ble

bygget ved siden av skinnegangen.
Hvor sorn helst på he'le banestrekningen kan vann slippes inn på skinnene

siik at det vil presse mot skovlene på
voqnen og bremse av på farten. Vannog
rnassenes bremsekraft er enorm
- at
rlerfor er voqnen konstruert slik
den kan motstå bremsekrefter som er
400 qanger så store som dem en bil
kan bli utsatt for! Det er særlig ved
de lynhurtige nedbremsingene at Stapp
oq hans vitenskapsmenn har anledning
til å se hvordan den menneskelige organismen reagerer, Når vannet bremser vognen i 1000 km fart veier menneskekroppen 2000 kg. Videre er vognen utstyrt med stolet som roterer

med 180 omdreinnger i minuttet. Systemet er det samme som i en vanlig
bare farten oq kreftene
karusell

- på de menneskeiiqe forsom virker
søkskaninene er mange hundre ganqer større.

Å kjøre fortere enn lyden på land
er et eventyr som gir den rlymedisinske vitenskapen svar på en mengde

hittil ubesvarte

spørsmål.
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krappe svinger eller
når flyet rettes opp etter
stup vil kroppen forslke
å fortsette i den opp-

rinnelige kurs. På flyveren virker dette som
om han blir presset ned

i setet med

voldsom

kraft. Blodet blir presset ned i benene og maven og han kan miste
bevisstheten.

En flyver som sitter
tåler en kraft fire ganger så stor som tyngde-

kraften (4c) flr

han

mister bevisstheten. En
flyver som ligger horisontalt vil kunne tåle
12 G.

FART

HØYDE

og den menneskelige faktor
Det menneskelige legemet er
ikke beregnet på å beveges med
for store hastigheter eller i for
store hlyder over jorden. Luftens
temperatur avtar med 1' C pr. 150

meter lkende hlyde, og vi behlver derfor ikke å stige svært hlyt
flr vi befinner oss i temperaturer
som er lavere enn de vi finner på

Nordpolen.

Når vi kommer over 3000 meter, trenger det alminnelige mennesket ekstra surstofftilflrsel. I
hlyder over 10 000 meter mister
vi bevisstheten i llpet av 2r/z rninutt hvis vi ikke får kunstig tilflrsel av surstoff, og hvis oppholdet varer mer enn 15 minutter

medf6rer det dØden. I 12 500 meters hlyde mister vi bevisstheten
etter 30 sekunder og døden inntrer
i llpet av 5 minutter. Ved stØrre
hlyder stØter ytterligere komplikasjoner til selv om vi får kunstig
surstofftilflrsel. Blodets kvelstoff
Tgngdekraften presser blodet ned fra
hodet.

il. Flgueren taper
bettisstheten.

III. Tilbake
heten.
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ti.L beoi,sst-

t

begynner å boble gjennom vevene,
og vi fller noen smerter i leddene

som flyverne kaller for ubendn.
Symptomene er omtrent de samme
ved dykkersyken. Det er også
vanskelig å puste, og vi fller et
ubehag fordi gassene i maven utvider seg.

Hvis flyet plutselig forandrer
retning, vil kroppen forslke å

i den opprinnelige kurs
flles som om vi blir presset ned i setet med voldsom kraft.
Blodet blir presset ned i benene
og maven, og for et lyeblikk mister vi synet, noe flyverne kaller
for ublack-outu, fordi allting ser
sort ut. Hvis dette varer mer enn
noen sekunder, risikerer vi å miste
bevisstheten. Stikker vi hodet ut
av cockpiten når flyet er i stor
fart, vil vindpresset trykke ansiktet flatt som en pannekake. Hvis
vi går hurtig ned fra store hfyder,
vil atmosfærens trykk Øke på
utsiden av lrene uten at det blir
tid til en tilsvarende trykkutjevning fra innsiden. Dette medflrer
smerter som om det ble stukket
kniver i lrene, og i enkelte tilfalle
kan dette medflre dlvhet.
I dag kan vi reise fra Oslo til
India på 2 dager, men når vi kommer frem, vil det ta oss 3 uker å
fortsette

og dette

bli akklimatisert.

Disse eksempler viser at vitenskapen og teknikken i dag har
nådd resultater som ligger langt
over hva det menneskelige legemet kan tåle. Derfor har leger og
vitenskapsmenn verden over forslkt i adskillige år å finne metoder
som kan hjelpe det menneskelige
legemet til å motstå de unaturlige
krefter det blir utsatt for i far29

tens og flyvningens tidsaider. I

dag vet vi heldigvis adskillig om
disse prob).emene. Mange effek-

tive og innviklede hjelpemidler er
blitt konstruert i de forskjelligste
deler av verden.
SURSTOFF

Surstoffmasken kjenner \-i.

Her blir surstofftilflrselen kontrollert av en reduksjonsventil og
en regulator
'til som slrger for at

flyverne

enhver

tid får

den

surstoffmengde de trenger avhengig av den hlyde de befinner. seg

i.

Selve innåndingen av surstofmaske, hvorved
det ikke går noe surstoff til spille.

fet foregår i en

TYNGDEKRAFTEN
Reaksjonsmotoren har ytterli-

gere lket de problemer som erforbundet med flyvning. Med
denne motortypen kan man komme i rent ekstreme forhold hva
angår variasjon i hastighet og akselrasjon. Tyngdekreftene kan bli
enorme i krappe svinger og når
flyet rettes opp etter. et stup.
nBlack-outu kan bare unngås ved
at den stilling flyveren inntar i
flyet blir forandret og ved å bruke spesielle flydrakter. Disse
draktene trykker på ben og mave
og hindrer derved til en viss grad
blodet i å renne vekk fra hjernen.
En flyver som sitter tåler bare en
kraft fire ganger så stor som tyngdekraften flr han får
En flyver som ligger"black-outo.
horisontalt
kan tåle en kraft som er tolv gangel så stor som tyngdekraften.

F'LYVEREN SKYTES UT
Hvis en flyver må hoppe ut av

et reaksjonsdrevet fly, går det
ikke lenger an å klatre ut av
cockpit'en og deretter trekke i

fallskjermens utllserhåndtak. Vindens press er så stort at han ikke
klarer å komme ut ved egen hjelp.

Flyverens sete

blir derfor skutt

ut av flyet og hodet er beskyttet
av et deksel for at ikke ansiktet
og lungene skal bli ldelagt av
luftpresset. Fastspent til setet fal-

flyvning over Mt. I,lvercst for 19 år siden.
I dag er det cn hclt alminnelis ting å
snakke om flyvning ovcr Atlanterhavet i
12 000 meters hoydc. I 1930 derimot var
12 000 mcter dcrr størstc høyde et fly noensinne hadde oppnådd, og toppen på Mt.
Everest er 8882 mcter over havet. Ilet var
to en-motors biplan som utførte denne betlrift, og når man i dag ser fotografier av
disse, minncr tle mest om museumsgjenstandcr. Imidlcrtitl klarte de å komme
med 30 meters margin.
ovcr toppcn

-
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NANCE
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ler- flyveren fritt til han kommer ned i så lav hlyde at han ikke
vil omkome på grunn av surstoffmangel eller fryse i hjel på grunn
av lav temperatur. Han blir da
automatisk frigjort fra setet, og
like etterpå åpner fallskjermen
seg automatisk.

SPESIALLAGDE DRAKTER
Flyvning i 15 000 meters hlyde
er bare mulig i trykk-kabin. Hvis
denne skulle få en lekkasje, slrger flyverens spesiallagde drakt
for at kroppen får et tilstrekkelig
utvendig trykk samtidig som han
får kunstig surstofftilflrsel.
Flyverens påkledning er etter
hvert blitt temmelig komplisert.
Flyverdrakten skal som nevnt gi
kroppen et utvendig trykk hvis
nldvendig, den skal hindre blodet i å renne vekk fra hodet, den
er elektrisk oppvarmet, i andre
tilfelle er den iuftavkjØlt. Dertil
kommer flytevest, fallskjermseler,
surstoffmasker, solbriller, mikrofon og hodetelefoner.

Neste nummer av <Luftens Helter> homrner om en måned.
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En av de dristigstc ckspedisjoner mengitt scg ut på var den første

neskene har

Mt.

r

EVEREST beseiret
med 30 meters mcrrgin

MaNwnW som flrst fikk ideen
var major Stewart Blacker. Han
ble ivrig stlttet av den daværende
marki av Clydesdale, som var
medlem av parlamentet og offiser

i R.A.F. Dessuten fikk de med seg
Fiight Lieutenant D. F. Mclntyre

og Mr. S. R. Bonnett fra Gaumont
British Picture Corp.
Det flrste de måtte gjØre var
å finne fly som var i stand ti1 å
tly hØyt nok. De fikk stor hjelp

av Bristol Aeroplane Company,
som nettopp hadde bygget ferdig
den flrste Pegasus motor. Dette

var en forkomprimert, luftkjllt

stjernemotor med en maksimalytelse på 580 HK. Dengang var
dette et fantastisk tall, men i dag
er det vanlig at motorer av samme
type yder inntil 3500 HK. De fant
at et Westland biplan utstyrt med
denne Pegasus-motoren |<unne nå
10

500 med begrenset nyttelast.
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Flyveren måtte sitte

i en åpen

cockpit, og han måtte derfor ha på

seg en elektrisk oppvarmet flydrakt. Selvfllgelig var det også
nldvendig å bruke surstoff i så
store hlyder. Surstoffanlegg for
flybesetninger var dengang noe
4elativt nytt, men der fantes en

surstoffmaske kombinert

med

mikrofon som gjorde det mulig for
flyverne i ett og samme fly å
snakke med hverandre i luften.
Der var også andre vanskeligheter. En ting er å nå 10 b00 meters hlyde over England under
ideelle forhold, noe helt annet er
det å fly i nesten samme hlyde
inn over Himalaias fjelltopper.
Flyvningen ville bli vanskeliggjort
av kraftig turbulente vinder og de
kunne når som helst risikere å
komme inn i nedadgående luftstrlmmer.

Mt. Everest ligger på

grensen
mellom fjellstaten Nepal og Tibets
store hlysletter. Den eneste ruten
de kunne fllge var å fly nord.-

over fra India, hvilket medflrte
at flyvningen de siste 1b0 km
måtte foregå over et vilt fjelllandskap hvor det ikke fantes mu-

ligheter for nldlanding. Mulighetene for å redde livet ved et
fallskjermutsprang var tilsvarende minimale. Dalsidene og terlenget for lvrig er dekket av en
ugjennomtrengelig jungel.

Utrustningen måtte begrenses
til et absolutt minimum av hensyn
til vekten. Det samme gjaldt også
bensinmengden. Flyene hadde

bare nok til å gjennomflre sel-re
turen og nesten intet i reserve.
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T)EN 3. april 1933 startet flyene
fra Pumea som ligger nede

i lavlandet nord i India. Markien
av Clydesdale flrte det ene flyet
med Blacker som observatlr og
fotograf, Bonnet var i det andre
flyet med Mclntyre som flrer. Da
de kom opp i hlyden viste det seg
at vindstyrken var 100 km i timen.
Dessuten lå det en dis over landskapet som gjorde det vanskelig
for dem å orientere seg. De hadde
ikke fllyet lenge flr vanskelighetene meldte seg for alvor. Flrst
gikk den generatoren i stykker
som leverte strlm til de elektrisk
oppvarmede flydraktene. Blacker
fikk den til å fungere ved hjelp av
en lommekniv og så var det bare å
håpe at det ville holde for resten
av turen. Like etter oppsto det en
irriterende summetone i mikrofonene, og etter hvert som de steg
hlyere ble stlyen så kraftig at de
ikke lenger kunne hlre hverandre.
Det eneste de kunne gjlre var å
sende meldinger til hverandre
sl<revet på papirlapper.

I

6000 meters

hlyde kom

de

over disen og opp i en krystallklar, rolig luft. Blacker fikk da se
fjelltoppen Kangchenjunga i all
sin prakt, med den kritthvite snedekte fjelltoppen skarpt avtegnet
mot den mlrkeblå himmelen i
bakgrunnen. Rett forut 1å Mt.
Everest som en hvit trekant i horisonten, og litt til hØyre for den
Iå Makalu. For en kort tid var
disse tre hvite toppene det eneste
som raget opp over den purpurfarvede tåkedisen under dem.
De var ikke på langt nær komtnet så hlyt som de hadde håpet.

Istedenfor ii l l.v i 10 500 meters
hlyde med crr liorl sil<kcrhetsmar-

gin, kom <k. lrirrc stivirit opp i 9400
meter. Clvrlcstlalc var engstelig
for surstolllrt'lroltlrrirrgen og for å
spare på rlt'rrrrr', r'r'rluserte han sur-

stofftilflls<,1<,rr. Str-aks begynte
han og Ill:r<'lit'r' ii lide av surstoffmangcl. 'l'rl :i bcgynne med var
de ikkc l<lrrl ovcL hva sorn var i
veicn. Ioltli sulstoffmangel resultercr i irl. rnan umerkelig mister
bevissl.lrr.l.r'rr. Det ante Blacker
hva sorrr kunne være grunnen, og
han scrrdte lyeblikkelig en lapp
1il (ll.ydcsdale og ba ham åpne
sulstofftilflrselen helt igjen.

O

MSIDER var de nesten fremme over toppen av Mt. Eve-

lest. Blacker tok fotografier

som

en gal og Clydesdale skulle akkurat til å gratulere seg selv med
seieren, da flyet plutselig begynte
å falle som en sten, til tross for
at motoren gikk for fullt og flyet
ble holdt i stlrst mulig stigevin-

kel. Flyet var blitt tatt av en
kraftig ncdvind og da de endelig
kom ut av den var de like over
en snebre med fjelltopper hlyt
over seg på alle kanter'. Så begynte en fortvilet kamp for å
vinne hlyde. Flyets stigevinkel
kunne ikke lkes ytterligere uten
å risikere at det steilet inn i fjellsiden foran, men til slutt kom de
over passet og ut i det fri, med så
lite overskudd av hlyde at ingen
av flyverne likte å tenke tilbake
på det etterpå. Samtidig ble de
utsatt for det rene bombardement
av isbiter, som blant annet slo i
stykker vindskjermen foran den

åpne cockpiten. Imidlertid vant
de stadig hlyde og klarte til slutt
såvidt å fly over toppen på Mt.
Everest.

Mclntyres opplevelser var enda

mer hårreisende. Bonnet hadde
med seg et tungt filmkamera og
denne ekstra vekten gjorde at

ikke klarte å stige så fort

flyet
som

det andre. De bte derfor hengende

etter og 1å langt lavere, samtidig
som de drev av mot lst. Derfor
var de i langt ugunstigere stilling
da de kom inn i den samme nedvinden som det flrste flyet hadde
stØtt på. De var kommet så hlyt

at fjelltoppene omkring dem 1å

under dem, men et lyeblikk etter
toppene flere hundre meter
hlyere enn dem. Det var umulig

var

å snu. En sving til venstre ville
flre dem rett inn i nedvinden,
mens en sving til hlyre ville re-

sultere i at de fld1y rett inn i fjellveggen på Makalu. Det eneste de
kunne gjØre var å fortsette rett

frem. Vinden drev dem sideveis
inn mot fjellsiden og det var ty-

delig at de var lavere enn kammen
som de måtte over. Like flr de

drev inn i fjellsiden ble de tatt
av en kraftig oppvind som i siste
liten ga dem nok hlyde til at de
såvidt krlp over toppen.
Dermed hadde begge flyene
nådd sitt måI, de hadde fllyet over
toppen på verdens hlyeste fjell,

Mt. Everest.

var imidlertid ikke avTUREN
^ sluttet og Mclntyre ble straks
etterpå tatt av nedvinder som

flrte ham meget lavere enn toppen på Mt. Everest. Han var

så
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opptatt med å unngå disse at det
tok en tid flr han ble oppmerksom
på at det var lenge siden han
hadde hatt noe forbindel.se med
Bonnett. Da han snudde seg rundt
kunne han ikke se ham. Grunnen
til dette var at Bonnett da lå bevisstlls på bunnen av cockpiten.
Han skulle blye seg ned for å
bytte film i kameraet og var da
kommet til å trå på surstoffrlret
så det ble ldelagt. Han var ikke
oppmerksom på at det var noe i
veien flr han merket at kreftene

svant. Han skjlnte da at det

måtte være noe i veien med sur-

stofftilflrselen, oppdaget

brukne

det

rlret og greide såvidt å

lage en provisorisk reparasjon ved

å binde lommetlrkleet sitt over
bruddstedet. Et Øyeblikk etter

mistet han bevisstheten, men takket være sin snarrådighet fikk han
nok surstoff til å holde seg i live
inntil flyet kom ned i lavere hlyder hvor det ikke lenger var be-

hov for ekstra surstofftilflrsel.
Da Mclntyre snudde seg for å
se hva som hadde hendt Bonnett,
kom han til å trekke munnstykket
på surstoffmasken ut av tilflrsel-

slangen. Han var heiler ikke klar
over hva som var i veien flr han

merket en frysende fornemmelse
rundt munnen og nesen. Han
trodde da at regulatoren var frosset fast. Fortvilet lette han etter
feilen og var nesten besvimt da
han oppdaget at surstoffslangen

lls i

1å

fanget hans. I en fart fikk
han satt den på plass og de neste
100 kilometerne måtte han fly
flyet med den ene hånden og holde
surstoffslangen på plass med den
andre. Hans glede kunne vanskelig beskrives da han en time senere så en bevegelse i den bakre
cockpiten som både viste ham at
Bonnett fortsatt var i flyet og
dessuten at han var i live.
Resten av turen forllp uten ytterligere vanskeligheter, og en
stund senere landet begge flyene
på flyplassen.
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Dermed var den flrste flyvning

menn hadde gitt seg ut på et risikabelt foretagende og utsatt seg
for de stlrste farer for å gjen-

nomflre

er,t

flyvning som den gang

sto for verden som en umulighet.

greide med den nldvendige marginal å sIå den notering på I2L2

kilometer i timen som Douglas
E4D fØr hadde oppnådd på den

tradisjonelle

Det var nok som våre vitenskapsmenn iortalte . Jorden er

befolket av

noen

underlige

vannskapninger,>

GODK'ENT FARTSREKORD

F-100 Super Sabre. Rekorden er
på 1215,211 kilometer i timen og
ble satt over en 15 kilometer lang
bane den 29. oktober ved Salton
Sea i California av oberstllytnant
F. K. Everest. Da F-100 ikke

så:

over Mt. Everest fullff,rt. Fire

AåååååI

FAI har meddelt at den absolutte fartsrekord i flyvning nu
innehas av den amerikanske reaksjonsjageren North American

Den glittttll rl,rrrr, tr
som er ttlr'1,,r ''ttt
førstc llylrrr "lr,p
per Sl{'w,r (1, ", ' rr
oq bct lrltrrr,',1r lrr
beskjcrl lrl llr,'rr.
ren, lilyr', tlrtrtr, tt
lovcr rl,'l ',rt (l( tr
qamlt' tl,tttt, tt r,t,'t

3-kilometerbanen,

forslkt på en 15 kilometers
bane, og det er denne noteringen
som nå gjelder som rekord. Til
ble det

Douglas' store sorg.

Amelie Earhart, den første kvinne som fløy
alene over Atlanterhavet, ble intervjuet engang samtidig med at Dionne-femlingJene var

blitt født.
Journalisten spurte flyversken hva hun mente:
om hun selv eller fru Dionne hadde qjort den

største innsatsen.
<Med litt øvelse er jeo sikker på at fru Dionne
kunne ha gjort det som jeg har gjort,> svarte
<men selv med all verdens
Amelie Earhart,
øvelse er jeq redd jeq ikke noen qanq kan
gjøre det fru Dionne har qjort,>

SPENNENDE OPPLEVELSER

I

LUFTEN

BYGGET PA HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN

I DETTE NUMMER
<Duell

i

luftenrt heter denne utrolig spennende skildringen av

det mest vanvittige kup som noensinne er foretatt i luften'
<Duell i luiten> er historien om en lanatisk kineser som bemektiger seg et helt fiy og dirigerer det inn ikommunistisk
passaKina og om to tapre llyveres kamp for å redde lly og
.
.
sjerer {ra en sikker død .
.

I NESTE NUMMER

bringer

uLUFTENS HELTER')

beretningen om en av de
stØrste bragder i llYvningens

historie. Da kaPtein lohn
Alcock og løYtnant Arthur
Whitten-Brown

i

1919 |løY

strekningen NY-Fundland lrland presterte de noe ver-

den hadde regnet som

en

umulighet: å krYsse Atlanter-

havet

i

luften.

Les om denne dramatiske
ferden og om kaPPløPet
mellom de dumdristige vå'
gehalsene som ikke regner
noe som umulig

OTTO STENERSEN
aoKTRYKKERI A/s

