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sandfærdige beretninger. Læs 1. kapitel på www.tryfitten.dk Bind 2 bringer hovedpersonerne til
mayaindianernes centrale område, Yucatánhalvøen. Tyskeren Archibald Von Goritius har, i samarbejde med
mayaspåmanden og kalendereksperten Al Pok Chi, i 1791 udarbejdet yderst foruroligende forudsigelser om,

hvilke katastrofale ændringer i jordens klima der vil indtræffe som følge af den stigende afbrænding af
alskens brændsler, bl.a. i de nymodens kulfyr, og forværret af vor sols periodiske varmeudbrud. Efter at bogen
i kraft af hofurmager Goritius’ mekaniske snilde er dukket frem gennem et gammelt urværk på Rosenborg

Slot, bliver den stjålet kort efter sin tilsynekomst. Så hovedpersonerne skal opspore og forsøge at hjembringe
det værdifulde, gamle manuskript. Værdifuldt, gennem sin sjældenhed, og på grund af det for

menneskehedens videre overlevelse vigtige budskab, det indeholder. Men i modsætning til første bind, hvor
heldet for det meste er med Finn, Ole og kompagni, må flere af personerne igennem gruelig meget modgang,
inden rejsen kan påbegyndes: mobning, latterliggørelse, trusler på livet, bittert uvenskab mellem de tidligere
rejsekammerater... Selvom de senere modtager hjælp fra den danske Mayaforsker Frants Blom, og dennes

stifinder, mayaindianeren Yum-yum, lurer mange farer på dem ude i det fremmede. De kyniske
oliemillionærer, der stod bag tyveriet af Von Goritius’ for dem så farlige værk, lægger naturligvis fælder ud
for vores unge opdagelsesrejsende... Også beretningernes nutidspersoner, fra første bind, har deres hyr. Den
brave løjtnant Hans Greval og hans hjælpere har fået om muligt endnu flere problemer med politiet, fordi han
i sandhedens navn har afsløret, at Fogh-Rasmussen og hans regerings højrøstede påstande om diktator Sadam
Husseins besiddelse af masseødelæg- gelsesvåben, som begrundelsen for Danmarks deltagelse i Irakkrigen,
ikke havde noget som helst på sig. Og oven i det har de fået, og påtaget sig, en næsten umulig opgave: De
skal finde et tilskadekomment rumvæsen, en af kammeraterne efterladt tryfit, som, i følge de ubehagelige

syner, der under særlige omstændigheder hjemsøger den overfølsomme advokat Rip og hans sekretærs datter
Amanda, befinder sig indespærret i en skummel bjerghule et eller andet sted på Yucatán... Et sted, der kun
kan findes ved en grundig granskning af Finns og Oles sandfærdige beretninger. Ganske vist slutter løjtnant

Hanses franske kvartfætter, havforskeren Kilian Le Duff, fra Bretagne, sig til tryfitekspeditionen. Men
allerede inden afrejsen fra Bretagne bliver det klart for deltagerne, at tryfitterne, da de i sin tid opsamlede
truede livsformer på jorden, og udsatte disse på forskellige, til formålet indrettede asteroider, ved en
beklagelig fejl skabte fine udviklingsbetingelser, ikke alene for de små, kvikke fombøtter, som den

rapkæftede Titina, men for nogle andre, dødsens- farlige, rovgriske væsner, der med alle midler vil søge at
underlægge sig eller fortrænge alle andre, levende væsner i universet... For at rette op på denne fejl bliver det
nødvendigt at opsøge “evighedsgiften”, hvis opskrift befinder sig på et Zen-kloster i Japan. Men løjtnantens
sønner, Johan og Eli, deres far, advokat Rip, og dennes hjælpere inviteres først med på en tur til planeten

Mars. Titina har fået fortalt, at hendes forfædre blandt fombøtterne måske har besøgt de australske aborigins
engang med et lille rumskib, og hun drømmer derfor om at besøge kænguruernes land. Finn kan forstå, at han
er udset til en dag at ledsage tryfitterne på den lange hjemrejse til det meget fjerne Tryfonien, selvom han

ikke forstår, hvordan han kan vedblive at være Finn og komme hjem igen...
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