Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh
Illustration og opsætning: Jonas Prip Studio

Edderkoppen Eddie var en imponerende og
velbygget rovedderkop. Han boede alene i
græsset under en frodig, grøn ligusterhæk.
Egentlig havde Eddie det godt i sit
habitat. Der var ly for regn og blæst. Han
kunne sove trygt om natten. Der var masser
af byttedyr i græsset omkring ham. Både
saftige fluer og fede myg og lækre, møre bier.
Men Eddie følte sig sommetider trist. Han
manglede noget.
Dag efter dag sad han og skuede
ud over en verden, hvor sommerfugle, mariehøns og stankelben sværmede lystigt
omkring hinanden, og fuglene kvidrede og
byggede reder to og to. Men Eddie Edderkop – han var alene.
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”Hvordan kommer jeg ud af min ensomhed?” tænkte Eddie
ved sig selv. Lige meget hvor han kiggede hen, var alle de
andre dyr sammen to og to.
En dag så Eddie en stor, flot hunroveredderkop gå igennem
sit habitat. Eddie gav hende thumbs up med alle sine otte
ben og piftede beundrende.
Eddie skreg begejstret. Hunedderkoppen ænsede slet ikke
Eddie. Hun stak giftkrogene i sky og gik videre.
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Eddie sad sønderknust tilbage og følte sig
endnu mere ensom. Og lidt fjollet, som
man nu engang gør, når man har prøvet
at komme i kontakt med nogen, som ikke
synes, at man er værd at snakke med. Han
stirrede ud i luften med sine otte øjne.

Ved siden af ligusterhækken så han en mand
komme gående med en stor buket blomster
i favnen. En kvinde løb manden i møde, og
han gav hende blomsterne. Kvinden blev så
glad, at hun omfavnede ham, og sammen gik
de videre med hinanden i hånden.
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”Åh,” tænkte Eddie. ”Det er sådan man gør, når man
vil have en mage. Man skal give en gave!”
Han ville ikke plukke blomster. Hvis nogen kunne
blive så glad for en sølle blomst, hvor glad blev man
så ikke, hvis man fik noget rigtigt lækkert? Hvad ville
være den bedste gave i hele verden? Eddie tænkte sig
længe om. Det måtte næsten være en flue. En død flue!
En død flue man rigtig kunne smovse i sig! Hvem ville
ikke blive glad for det?

Eddie sneg sig ind på en stor flue, fangende
den og bed den med sine giftkroge.

Til sidst pakkede han
den flot ind i klistrede
spindelvævstråde.

Eddie blev så glad for ideen, at han slet ikke kunne
få palperne ned. Hans giftkroge løb i vand. Han var
klar til at fange en dejlig, fed flue!
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Han kravlede ud fra ligusterhækken med fluepakken
foran sig og var fast besluttet på at finde en mage. ”Jeg
er ikke kræsen,” sagde Eddie til sig selv. ”Jeg tager
gerne en mage fra et andet habitat!”
Det første Eddie fik øje på, da han kom ud fra hækken, var en ualmindelig smuk mariehøne, som sad og
solede sig på et rabarberblad. Eddie kravlede straks op
til hende.

Mariehønen råbte og truede af Eddie, så han
trillede ned af rabarberbladet af bare forskrækkelse. ”Du skal ikke kalde mig frøken, sagde
Mariehønen med en dyb stemme. “Og jeg gider
ikke have din flue. Må jeg bede om en bladlus!”
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Eddie tumblede forvirret videre. Han var klar over, at mariehønen
var blevet fornærmet, men han var ikke helt klar over hvorfor. Han
forstod dog så meget, som at det nok ikke var mariehønen, der var
hans fremtidige mage.
Eddie fik øje på en smuk, skinnende spyflue, som mæskede sig med
en lort.

Eddie råbte begejstret, da han fik øje på hende. Spyfluen spærrede
sine mange øjne op på vid gab og stirrede forskrækket på den døde
flue mellem Eddies palper. Hun spredte vingerne ud og forlod sin
dejlige bunke afføring for hurtigt at flyve væk.
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“Hvad var der med hende? Sagde jeg noget forkert?”
Eddie ville dog ikke give op. ”Der må komme en
hun, som kan se, at jeg er en lækker han med en fed
gave,” tænkte han ved sig selv.

Eddie skulle ikke gå mange skridt, før han fik øje på en
bænkebider, som sad i skyggen under et stykke bark og
gumlede på et råddent stykke træ. ”Hun er perfekt!” tænkte
Eddie. ”En hun med appetit, det kan jeg lide! Mon ikke hun
hellere vil have en flue end det kedelige, tørre stykke træ?

Eddie nåede ikke engang at gøre
sætningen færdig, før bænkebideren
hurtigt havde spyttet det træ ud, hun
havde i munden, rullet sig sammen
som en kugle og var trillet væk.
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“Hun var nok ikke mere sulten”, tænkte Eddie ved sig
selv, og begyndte at føle sig lidt modløs. Men ikke ret
længe, for hans blik blev fanget af nogle ualmindelig
lange, slanke ben, som sad på et stankelbens tynde krop.

Han rakte ivrigt fluen frem mod stankelbenet. Stankelbenhunnen blev så forskrækket, at hun flagrede forfjamsket op i luften og stødte ind i både grene og blade på sin
flugt væk fra Eddie.
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Eddie var træt af alle de hunner, som spillede
kostbare og løb væk. Han besluttede sig for at
vende tilbage til sit naturlige habitat. Og der så
han et vidunderligt syn! Det smukkeste væsen
han nogensinde havde set! Hendes bagkrop var
enorm. Hun havde en smuk, gul stribe ned langs
kroppen. Hendes otte ben var lange og perfekte
og dækket af sorte hår. Hendes otte øjne funklede
og glitrede som stjerner, og hendes smil afslørede
et par perfekte giftkroge.
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Eddie listede forsigtigt på sine otte frierfødder frem mod
hende. Hun kiggede sultent på ham og sagde: ”Sikke en
lækker gave! Mange tak.”
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Hvem blev spist?

Eddie eller

fluen?
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