
1

Aiñahistorier
Mikkel Wendelboe 

Enesjæl

Han rejste sig fra slagmarken. Hvor længe han havde ligget der vidste han 
ikke. Der var blevet stille. Så stille ... Lugten af råd hang i luften, men han 
følte intet. Ingenting. Ingen hjerteslag. Ingen følelser. Intet. Døde, brustne 
ansigter lo ham i møde, men det var som om at han var tættere på dem nu, 
end da de var i live. Mennesker og elvere i én blodig forvirring, arme og ben, 
tarme og skind, så langt øjet rakte. Slaget havde været dyrt. Det første og 
dyreste af sin slags. Det havde kostet landets uskyld, og spandevis af blod, i en 
kamp udkæmpet på jalousi. Tåbeligt! Han skar tænder. Væsner der kunne slå 
ihjel over noget så tåbeligt, fortjente ikke flere chancer. Han ville ikke vide af 
dem, og på fødder der truede med at give efter, forlod han slagmarken, mod 
nord. Blodet var størknet i hans pande, og han var kun iklædt et lændeklæde, 
men kulden bed ikke på ham. Smerte var blot et fremmed begreb. En frase fra 
den verden han han havde forladt. Han vidste ikke hvem han var, eller hvor-
fra han kom, men han følte vreden og hadet brænde. Menneskernes uskyld 
var ofret i kampens hede, og der lå kun det falske tilbage. Han tålte det ikke. 
Kunne aldrig tilgive sin egen slags for hvad de havde gjort. Menneskelig util-
strækkelighed … 

Mareridtene holdt ham vågen i natten. Måtte han alene bøde for menne-
skernes synder? Han kravlede i ly for mørket, undgik alle fremmede blikke, 
men uanset hvad, så fandt skammen ham altid under den sten hvor han gemte 
sig. Han havde vendt de levendes verden ryggen, og strejfede alene omkring 
som et dyr. Dræbte for at spise. Kæmpede for at leve. Dagene tog hinanden, 
og hvor mange runder Rihani nåede, opgav han til sidst at tælle. Skægget 
groede ud, og hans hår fulgte med. Ugerne blev til år, og på Marskens slimede 
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ham et øjeblik igen at forstå konceptet af lyd, og sammensætte svingningerne 
i luften, til noget der gav mening. Havde han forestillet sig den? Havde han 
haft sin første behagelige drøm i tusind år? ”Hvorfor ligger du her?” Der var 
den igen. Lyde i mørket ... Ikke skrig. Ikke gråd. Han måtte have vished, men 
han havde rent glemt hvordan han åbnede sine øjne. Han åbnede det venstre 
på klem. Først en sprække, så lidt mere og til sidst gled det helt op. I mor-
gengryet stod en pige, det var vidst sådan de hed, dem der var som ham, og så 
alligevel ikke. Lyset skinnede i hendes blege kinder, og det tynde sjal hun bar 
om sine skuldre fik hende til at ryste. Han havde efterhånden udviklet sig til 
at grine af øjeblikke, som de tordnede forbi ham, for hvad var fem minutter 
imod tusind år? Men her, nu, var det som om at tiden gik i stå. Pigen snoede 
en fletning om fingeren, imens hun støttede sig til en knortet kæp. Hvad 
lavede hun her? Marsken var ikke et sted for ... Dødelige ...

”Bor du her?” Hun forsøgte sig med et smil, men han havde glemt hvordan 
han bevægede sine muskler. ”Her er lidt koldt,” indrømmede hun, og han 
kæmpede for at genvinde kontrollen med sit stemmebånd. ”Undskyld, hvis 
jeg forstyrrer, men jeg kan ikke så godt lide at være alene, selvom det er bedst 
...” Et bedrøvet udtryk gled over pigens ansigt, og han kæmpede af al magt 
for at komme fri af jorden. Hans krop begyndte at bløde, men han nægtede 
at give op, og til sidst stred han sig fri af dens greb. Pigen veg forskrækket til-
bage, og netop der, skete noget besynderligt. Han faldt i søvn. For første gang 
i århundreder sov han. En søvn som de hos døde. Uden drømme. Uden liv. 
En søvn der varede i ti dage og nætter, indtil han endelig slog øjnene op igen. 
Hans skæg var væk, og ligeledes var alle gevækster på hans krop. Han var 
svøbt i varme tæpper, for at værne ham imod kulden, der trængte ind i det lille 
træskur hvor han lå. Pigen sad i benenden. Hun sagde ingenting, men krøb 
blot sammen under sit sjal. Hendes hår var lyst, og hendes øjne bekymrede.

”Har du sovet godt?” ville hun vide. Han kunne ikke svare. Havde glemt 
alt sprog igennem årene. ”Det er okay, hvis du ikke vil snakke. Det er sikkert 
også bedst at du går ... Ellers bliver du også bare syg.” Han kiggede op, og 
hun fandt et bedrøvet smil. ”De jog mig ud af landsbyen ... Bange for at jeg 
skulle smitte de små ... Jeg hedder Minna.” Det var et kønt navn, til sådan et 
bedrøvet ansigt. Hun var syg ... Det så han nu. Hendes øjne var blege, hen-
des kinder var tynde og hendes åndedrag kom med en pibende mislyd. Hun 

bredder flygtede han fra sine mareridt. Han foragtede hele verden, og gemte 
sig for den. Han glemte at tale. Glemte at leve som et menneske. Han var 
blevet et væsen af natten. Et vildt dyr, langt fra alfarvej. Gemt og glemt, som 
et levn fra en tid alle helst ville glemme. Om det var guderne der ikke ville 
lade ham slippe, eller om han blot var udvalgt som et levende minde om men-
neskets fordærv, opgav han at finde ud af. Måske var det elvernes forfædres 
sidste straf, for den udåd han var med til at begå imod det glade og letlevende 
folk. Årene løb sammen i hans hoved. I smerte forbandede han den skæbne 
der var tilfaldet ham. Han ældedes ikke, men så blot verden passere for sit 
blik, tvunget til at udholde sin skam og sin smerte, indtil dagen hvor dag 
blev til nat en sidste gang, og den frie verden ville gå til grunde. Hvem vidste 
hvornår den dag kom? Om den nogensinde kom? 

Havde han haft en familie engang? Han vidste det ikke. Vidste ikke om et 
par rollinger havde ventet forgæves på en far, der led under stjernerne, imens 
deres knogler forlængst hvilede under Fenlandias muld. Han græd. Råbte. 
Brølede. Kravlede over jorden på alle fire, for ikke at være for tæt på de gu-
der i det høje, der havde tilladt ham en skæbne så grum. Tilladt? De havde 
forladt ham ... Måske fortjente han hver en pinsel han måtte udstå ... Måske 
han virkelig var udset til at råde bod på sin arts synder, hvor meget han så end 
flygtede for at blive fri. Århundreder gik, og til sidst opgav han at flytte sig. 
Centimeter for centimeter dækkede mosset hans krop. Trætte fugle hvilede 
sig på hans hoved, paddehatte groede i hans skæg, men stadig ældedes han 
ikke. Som en tilskuer betragtede han årene flyve forbi, tusindvis af dage efter 
hinanden, imens han holdt blikket rettet imod himlen. Han stoppede med at 
spise, stoppede med at trække vejret, men døden kom aldrig efter ham.

”Hvad vil I med mig?”
Der kom intet svar. Skulle han finde meningen alene? Var der en mening? 

Det her var for streng en straf til en enkelt person. Han ville tale sin sag, men 
ingen ville høre. Han hørte rygter om at der blev bygget imod syd, og han 
betragtede hvordan de vandrende forsvandt på deres færde mod nord, men 
det hele foregik på en skala der ikke vedkom ham. Deres liv var så korte, at de 
virkede ubetydelige. Han lukkede sine øjne. Nægtede nogensinde at se verden 
igen. Fornægtelse blev hans sidste forsvarsværk. Svigtede det, svigtede alt.

”Hvem er du?” En stemme i mørket. En menneskelig stemme. Det tog 



4 5

nem, gravede her, ledte der, indtil han fandt hvad han søgte. Spiselige rødder. 
Jordslåede, harske, men sunde og nærende. Brænde samlede han på vejen 
tilbage. Det var stadig fugtigt ... Der ville gå lidt inden han kunne tænde op 
med det. Hyttens andet skab måtte agere pejsebrænde indtil da. Med fingre, 
der begyndte at nyde at blive brugt igen, stablede han brædderne i pejsen, og 
brugte to flintesten til at slå gnister. Først var det genstridigt, men til sidst 
bredte flammerne sig, og han blev siddende et par minutter og nød varmen. 
Minna sukkede fra sengen, og vendte sig i søvne. Varmen ville gøre hende 
godt. Hvordan skulle han tilberede kaninerne? Han kunne slet ikke huske 
at han havde prøvet at lave mad, men han havde en ide om, at tingene ville 
blive til suppe, hvis han kogte kødstykker, rødder og hvad han ellers havde 
fundet. Det kunne komme an på en prøve. I en skuffe fandt han en gryde, 
der, efter at han havde fjernet det værste mug og snavs, tjente formålet. Han 
havde ikke en kniv, men hans fingre kunne trække kødet fra hinanden, så det 
blev til mundrette stykker, og imens varmen fra ilden bredte sig i hytten, lod 
han ingredienserne dumpe ned i vandet. Ja, det duftede i hvert fald som mad. 
Endnu et suk fra sengen, fik ham til at gå i stå. Han kunne mærke varmen i 
kinderne. I fingrene. Han kunne mærke hjertet banke. Var hans krop alligevel 
ikke død? Eller var den ved at vågne på ny? Var det følelser der meldte sig i 
hans hoved? Det føltes rart at have syslet med at gøre hytten klar, og med at 
tilberede et måltid mad. Ideen om følelser var så fjern for ham, at de et øjeblik 
truede med at få ham til at gå i baglås, men han sled sig ud af det, for at røre 
i suppen, imens han skævede over skulderen på pigen. Hvor var hun kommet 
fra? Han havde foragtet alt i tusindvis af år, og nu sad han pludselig her. Hans 
krop begyndte at vende tilbage fra sin dvale. Selv hans hjerte virkede igen. 
Hvem var hun? Han fandt en lille skål i hendes taske, og hældte suppen op 
i den. Hun sov stadig. Hun havde sikkert brug for det, så han satte sig ved 
hendes side. Sådan sad han længe. Der var tusind ting han burde tænke på, 
men det eneste der optog ham, var om suppen holdt sig varm. Alt hvad der 
var sket havde blot været som en vandring igennem mørket, men nu var han 
pludselig vågnet. Han havde lyst til at blive her. Pigen havde brug for nogen 
til at hjælpe, og han ville gerne være den der gjorde det. Hun behøvede ikke 
bede ham om det. Hun behøvede ikke engang at sige tak. Bare hun holdt sig 
varm og mæt.

havde sin kæp at støtte sig til, sikkert fordi hendes ben var svage, men ellers 
havde hun ikke meget andet. Skuret så ud til at være en forladt jagthytte. Den 
havde sikkert stået tom i årevis. Hun måtte have kæmpet som ti okser, for at 
få ham slæbt derhen.

”Jeg var nødt til at barbere dig, for at få lidt mad i dig,” mumlede hun, og 
tyggede på en kiks. Han så sig om efter et forråd, men der var intet. Kun en 
lille taske, der næsten var drænet for kiks og sur mælk. Han prøvede at spæn-
de sine muskler, og til hans store overraskelse, så gjorde de som han sagde. 

”Jeg gned dem med lidt salve,” forklarede pigen, og kiggede væk. Det var en 
ny følelse. En følelse som han aldrig havde troet han skulle føle igen. Følelsen 
af varme i kroppen. På usikre ben rejste han sig op. Han svajede, men da han 
skulle til at falde, mærkede han pigens arme omkring sig. Hun skælvede, og 
støttede sig til kæppen, men hun gav ikke slip på ham. Hendes arme var kol-
de, men han kunne mærke varmen fra hendes hjerte. Havde han taget fejl af 
menneskerne? Pigen hostede, men i stedet for at lade hende stå, løftede han 
hende op i sine arme, lagde hende i sengen og dækkede hende med tæpper. 
Derefter vendte han rundt og gjorde mine til at gå.

”Kommer du ... tilbage?” hviskede pigen og gemte hovedet i tæpperne. Han 
nikkede over skulderen, og han holdt sit ord. Han vendte tilbage med fire 
nyfangede kaniner over skulderen, og smed dem på gulvet. Pigen sov. Han 
kunne høre det på hendes vejrtrækning. Et øjeblik var han i tvivl om hvad 
han skulle gøre, men for første gang i århundreder følte han en sær lyst til at 
holde sig i gang. Det trak ind med kold luft fra vinduerne. Det kunne ikke 
være godt i et sygekammer ... Der var intet at reparere dem med, så han måtte 
slæbe et skab udenfor, og skille det ad, inden han kunne bruge brædderne, til 
at dække dem med. Så langt, så godt. Han nød mørket i hyttens indre, men 
han nåede hurtigt frem til, at Minna nok ville holde af lidt lys. Det ville være 
godt for hende. Løsningen blev at lukke et stort vindue indefra, så brædderne 
kunne fjernes, hvis man ville have lys og frisk luft ind. Som det næste, faldt 
hans blik på kaninerne på gulvet. Hans første indskydelse ville være, at gnave 
af dem med hud og hår, men det egnede sig ikke for en sart mave. De måtte 
tilberedes, og det krævede ild at tilberede dem over. Hyttens pejs var halvvejs 
faldet sammen, men han brugte hvad han havde, for at bygge den op igen, 
inden han smed resten af stenene udenfor. Derefter snusede han jorden igen-
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betragtede hende. Da hun var færdig, fyldte han hendes skål igen, og også 
den forsvandt på et øjeblik. Den tredje rørte hun ikke. I stedet rakte hun den 
tilbage til ham.

”Du skal da også have lidt,” smilede hun. Det havde han end ikke overvejet, 
men for at gøre hende glad, spiste han hvad der var i skålen. Derefter sad de 
lidt i tavshed, imens de nød varmen i hytten. Udenfor var natten ved at falde 
på, men han ville vogte over hende, indtil morgenen kom igen. Han ville vogte 
over hende for evigt. Det eneste hun skulle, var blot at spise og holde sig varm.

Sådan blev det.
Han blev i hytten hos pigen, og sørgede for at hun fik mad, sørgede for 

at hun fik vand og sørgede for at ilden ikke gik ud. Han støttede hende når 
hun skulle have lidt frisk luft, vågede over hende når sygdommen var værst, 
og han sørgede for at Marskens rovdyr aldrig kom i nærheden af hende. Til 
gengæld klippede hun hans skæg, kæmmede hans hår og syede ham tøj, af 
gamle klude de fandt. Egentlig betragtede han det mest som pjat, og kunne 
sagtens klare sig med en frakke og en slidt hat, men han holdt af at se hende 
arbejde. Iveren og glæden lyste ud af hende, og der gik aldrig mere end fem 
minutter, før hendes tungespids kom til syne i mundvigen. Han kunne godt 
lide hendes mund. Og hendes smilehuller. Måske kunne han i virkeligheden 
bare godt lide at betragte hende?

”Jeg rødmer når du stirrer,” plejede hun at sige, og så skyndte han sig altid 
at kigge væk. Det fik hende til at grine. Hun holdt af at drille ham, men han 
kunne også være sikker på at mærke hendes hånd imod sin kind bagefter, så 
han endte med at holde af det. Humor var et koncept der var lang tid om at 
komme tilbage til ham, men gradvist kom det op til overfladen igen, ligesom 
alle de andre ting, der engang gjorde ham til et menneske. Minna fiskede det 
hele frem, med sin blide stemme og lyse latter.

Dagene blev til måneder, men han følte at de fløj af sted. Han vidste endnu 
ikke hvad lykke var, men hvis han havde, så havde han været tæt på lykkelig.

”Du er stille i dag,” nynnede hun, imens hun klyngede sig til hans arm. De 
stod på deres yndlingssted, hvor to små bække stødte sammen.

”Jeg er altid stille,” brummede han. Det fik hende til at le. Han vidste ikke 
hvorfor, men det gjorde ham ikke noget. Det bragte ham ro i sjælen når hun 
var glad. Hun fortjente at være glad.

”Har du ventet?” Langt om længe slog hun øjnene op, og det var som om, 
at de var en smule mere friske end før. Han nikkede. ”Her er dejlig varmt.” 
Hun strakte sig, og han nikkede igen. ”Du fortalte mig aldrig dit navn?” Hun 
lagde en hånd på hans skulder, og alene hendes berøring, fik ringe af varme 
til at sprede sig i hans krop. Han ville gerne svare hende, men selv hvis han 
kunne, hvad skulle han så sige? Han kunne ikke huske sit navn ... Havde han 
nogensinde haft et? Det kunne han umuligt forestille sig. At han havde haft 
et almindeligt liv engang, virkede som en vittighed. Men han vidste at de 
vandrende i Marsken havde et navn til ham. Ikke at de havde set ham, men 
rygterne og historierne løb langs græsset.

”Ene ... sjæl ...” Hans stemmebånd var tørt. Rustet sammen efter ikke at 
have været brugt i århundreder, men han tvang det. Tvang sig selv til at tale, 
selvom han tvivlede på at pigen forstod et ord.

”Enesjæl? Det er ... specielt,” smilede hun. Han trak på skuldrene. Han var 
ligeglad. Hans navn var ligegyldigt, men han ville svare hende når hun spurg-
te, så hun ikke skulle føle sig alene. Hvor godt selskab var han, hvis han ikke 
engang kunne svare på hendes spørgsmål?

”Spis ...” Han rakte hende skålen med suppen, og det fik hende til at brase i 
tårer. Det gjorde ham usikker. Havde han gjort hende ondt uden at vide det? 
Måske var det hele en fejl ... Hun lukkede armene om halsen på ham og gav 
ham et knus, og det fik alt inden i ham til at gå i stå. Det var som en gnist i et 
bål, der for længst syntes udslukt og væk. Det var en eksplosion i hans hjerte, 
og en varm brise imod hans kinder. Det stred imod alt hvad han havde bildt 
sig ind. At verden var et koldt sted, hvor det eneste der ventede var døden og 
fortvivlelsen. Havde han taget fejl? Med øjne der rystede, kiggede han ned på 
Minna, der lå ham om halsen og hulkede, så hele hendes spinkle krop rystede. 
Som en nyfødt på fremmed land, løftede han en hånd og klappede hende på 
ryggen. Hvis så lille en venlig handling, kunne få så meget taknemmelighed 
frem, så var alt håb måske ikke ude? Måske var hun bare speciel? Uanset hvad, 
så ville han gøre mere. Han ville få hende til at smile. Han ville få hende til 
at le. Han ville få hende til at glemme alt i verden der nogensinde ville gøre 
hende ondt, og han ville aldrig lade noget komme hende nær. Hun troede på 
det gode i ham, og det fik ham til at tro på det gode i mennesker.

Hun spiste suppen som en sulten gøgeunge, imens han sad på gulvet og 
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”Vi burde ændre det. Jeg kan finde på et nyt til dig?” Hun rødmede. ”Hvis 
du vil have det?”

Han nikkede. Derefter lagde hun en finger til læben, imens hun tænkte sig 
grundigt om.

”Lad mig se ... Det skal være noget som betyder noget godt. Og lyder en 
smule barskt, for det ved jeg du kan lide. Selvom du er min godmodige store 
bjørn.” Hun klappede ham på armen, og han lod hende gøre det. ”Åh, jeg har 
det!” jublede hun, inden hun lænede sig ind og hviskede det i hans øre. ”Hvad 
synes du?”

”Hvis du kan lide det,” var hans svar.
”Det kan jeg,” nikkede hun, og så måtte de rejse sig, som de første regndrå-

ber begyndte at falde i søer og sumphuller. Han bar hende hele vejen hjem 
til hytten, hvor han lavede mad, imens hun sad under tæpperne og lyttede 
til regnen. De spiste i stilhed, ved siden af hinanden. Minna hvilede hovedet 
imod hans skulder, og sådan faldt hun også i søvn. Han blev siddende og lod 
hende sove, imens han lyttede efter fjender i mørket. Han hørte ingen. Det 
var heller ikke dem han var bange for ... 

For hver dag, blev hun stadig mere afkræftet. Somme tider kunne hun slet 
ikke komme ud af sengen selv, og selvom hun aldrig beklagede sig, eller mi-
stede sit smil, så gjorde det ham alligevel bange. Det fyldte ham med en frygt 
så voldsom, at han til tider troede at den skulle overmande ham. Afrovenato-
rer, seglbjørne og alverdens rovdyr kunne han bekæmpe, men imod en syg 
krop, så kom hans kræfter til kort, og det fyldte ham med lige dele frygt og 
afmagt. Uanset hvor meget han kæmpede, så lo den usynlige fjende ham op 
i ansigtet. Alt han kunne gøre var at holde Minna varm, give hende mad og 
sørge for at hun var glad. Men det krævede al hans viljestyrke, at sende hen-
de et smil, når hans hjerte krympede sig i frygt. Han frygtede at hun kunne 
mærke det på ham, men han var også sikker på, at hun aldrig ville sige det til 
ham, og sådan kørte tankerne rundt og rundt i hans hoved, indtil han til sidst 
måtte lukke sine øjne.

En dag kunne Minna ikke længere gå selv, så han måtte bære hende, når 
hun skulle ud og have frisk luft.

”Undskyld, at jeg sådan er til besvær,” smilede hun til ham.
”Det gør ikke noget,” var hans mutte svar. Sandheden var, at han ville bære 

”Mere stille end sædvanligt, dumme,” lo hun og kastede en sten i vandet. 
Han bekymrede sig kort, om et rovdyr ville høre plasket, men han glemte 
det hurtigt igen. En enkelt gang havde han måttet løbe hjem til hytten med 
hende i armene, da de var blevet overrasket af et par Troodon, men ellers var 
de aldrig stødt på nogen her på deres sted. Han havde bygget en lille bænk 
Minna kunne sidde på, og lytte til vandet, men hun havde insisteret på, at han 
lavede den stor nok til dem begge. Han havde gjort som hun sagde.

”Det ser ud til regn,” kommenterede han, men hun ville alligevel ned og 
sidde.

”Vi kan godt nå at sidde lidt.”
Forsigtigt hjalp han hende ned på bænken, og lod sig falde ned ved siden af. 

Han havde kun lige nået at røre træet, før han mærkede hende læne hovedet 
imod hans skulder. Sådan sad de længe. Ligesom de sad hver dag. Vandet 
pludrede forbi dem, på sin vej imod syd, og han følte sig i ro. Det her var alt 
han behøvede. En at glæde og et roligt øjeblik.

”Nyder du nuet?” ville hun vide.
”Mere end jeg har nydt noget andet før.” Det var sandt.
”Også mig,” sukkede hun og strakte sig. Derefter var der stille lidt, indtil 

hun snakkede igen. ”Tænker du nogensinde på fremtiden?”
”Du mener i morgen?”
”Ja, eller dagen efter. Mange af dagene efter. Næste år? Og årene efter?”
Hun rystede på hovedet. Forstod ikke hvad hun mente.
”Nej. Hvorfor skulle jeg? Det er nu og her jeg er i balance.”
”Min hulemand til det sidste,” smilede hun og aede hans kind. ”Jeg tør ikke 

tænke på fremtiden ... Intet godt varer ved ...”
”Så lad være at tænke på den? Tænk på nu. Tænk på om lidt. Tænk på af-

tensmad,” foreslog han.
”Så forslugen,” klukkede hun igen.
”Mad skal der til, især for en spirrevip,” slog han fast og klappede hende på 

hovedet.
”Nu skal du ikke komme for godt i gang, store bjørn,” hviskede hun, og han 

fandt et smil. Et smil der sagde mere end tusind ord.
”Hvem har egentlig fundet på dit navn? Enesjæl ...”
”Sikkert et fjols ...”
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”Jeg har brug for at du lover mig det. Jeg kan acceptere at jeg skal forlade 
dig inden jeg er klar, men jeg kan ikke finde fred, hvis du opgiver livet igen. 
Det er det sidste jeg ønsker mig af dig. Det eneste ... Min store bjørn skal 
have det godt, når jeg kun kan passe på ham fra luften. Ellers ved jeg ikke 
hvad jeg gør.” Hendes bedende stemme fik hans sjæl til at krakelere, men 
alligevel mærkede han sine egne nik.

”Det lover jeg,” svor han, og hun fandt et smil i sine tårer, og med alle de 
kræfter hun havde tilbage, knugede hun ham ind til sig.

”Det giver min sjæl fred at vide,” hviskede hun.
”Ikke min ...” indrømmede han.
”Dumme store bjørn ...” klukkede hun. ”Så længe man kan kæmpe imod 

det med de bare næver, så ved han besked. Men med hjertets vildveje ...”
”Kæmper man forgæves,” fuldendte han hendes sætning. ”Forbandede vild-

veje,” knurrede han. Det fik hende til at grine.
”Det er nu ærgerligt at jeg aldrig når at blive gift. Det er det eneste jeg 

fortryder,” sukkede hun, og han skævede ned til hende. Fik så en ide. Og 
selvom hun så undrende ud, så begyndte han at lede skufferne igennem. Han 
erindrede svagt at have set skyggen af et hvidt tørklæde i en af dem, og selvom 
det var plettet af mug, så trak han det frem i lyset. Derefter forlod han hyt-
ten, hoppede over en træstamme, og vadede et par meter igennem et krat. På 
kanten af en mose, fandt han hvad han ledte efter. Store blomster i forskellige 
farver. De var grove, hang med de tunge hoveder, men der var ikke andre at få. 
De måtte være gode nok for nu. I hast løb han tilbage til hytten, og han kunne 
mærke sine kinder gløde, men han var ikke helt sikker på hvorfor. Han satte 
sig igen hos hende, efter han havde gjort sit bedste for at rense tørklædet, og 
lagde det over hendes hår. Hvor han vidste de her ting fra, var han ikke klar 
over. Måske var det minder han forlængst havde glemt, der pludselig vendte 
tilbage til ham? Måske havde hun fået gjort ham så menneskelig, at hans 
mange års hvileløse strejfen, begyndte at sive ud af ham.

”Hvad laver du?” spurgte hun, men noget sagde ham, at hun havde gen-
nemskuet ham. Det plejede hun at gøre med lethed. Han surrede blomsterne 
sammen til en buket, med resterne af en klud. Den var ikke køn, men den var 
det bedste Marsken kunne præstere. En anelse rød i hovedet, rakte han den 
til hende.

hende hvorhen hun ville, hun skulle blot spørge. Årstiderne skiftede, sumpe-
ne frøs til, og de holdt sneen på afstand, med ilden fra ildstedet.

”Vi kunne måske ...”
”Kan vi ikke bare bliver siddende?”
”Men ...”
”Så længe jeg bare kan mærke dit hjerte slå, så skal alting nok ordne sig.” 

Hun smilede til ham med lukkede øjne, og lagde sig med hovedet i hans skød. 
Udenfor dalede snefnuggene ned. Han havde tænkt sig at foreslå, at de kunne 
søge til en by efter hjælp, men han vidste også, og at hun aldrig ville gå med til 
det. Han var desperat, men hendes ro smittede af på ham. Hun virkede mere 
afklaret med tingenes tilstand, end han nogensinde havde været i sit liv, og 
han kunne ikke gøre andet, end at beundre hendes mod. Det eneste hun ville, 
var at være så tæt på ham hun kunne. 

Inden længe kunne hun heller ikke holde til at komme udenfor mere, og 
hun måtte blive i sengen. Han sørgede altid for at hjælpe hende op så hun 
kunne se ud, og han bragte hende friske blomster når han kunne. Alt hvad 
hun bad om, bragte han til hende, og hun var ham så evigt taknemmelig. Det 
behøvede hun ikke ... Det eneste han ville have, var at hun blev hos ham. 
Han ville sælge sin sjæl, sit skind og sin skam, imod at hun fik lov at slippe. I 
timevis sad han hos hende, og strøg hende over håret. Hendes kinder svandt 
ind, og hendes lemmer blev tynde, men han så altid kun det skønne i hendes 
øjne. Somme tider snakkede de til langt ud på natten. Somme tider sad de 
bare i stilhed og nød hinandens selskab.

”Du reddede mig, store bjørn,” sukkede hun. Hun sad med lukkede øjne, 
og hvilede hovedet imod hans skulder. Han sagde intet. ”Uden dig, havde jeg 
ikke klaret den en måned ...”

”Du tager fejl ...” afbrød han hende. ”Det var dig der reddede mig ...”
”Så går det jo lige op.” De lo begge to.
”Lover du at blive ved at leve, når jeg ikke er her mere?” sagde hun pludselig, 

og latteren forstummede.
”Jeg ... Hvem siger ...”
”Lov mig at du bliver ved at leve når jeg er væk, store bjørn. Lov mig det.” 

Tårerne var begyndt at løbe ned ad hendes kinder.
”Jeg ... Du er ...”
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”Som om du kunne mande dig op til det,” klukkede hun, og låste sine arme 
omkring ham. ”Vil du?”

”Du kender allerede mit svar.”
”Jeg vil høre dig sige det.”
”Du ved at jeg ...”
”For min skyld?”
”Det kan vi godt ...”
”Ikke sådan, din bøv.” Hun smilede igennem tårerne, og han sukkede dybt. 

Tog hendes hænder.
”Jeg vil gerne giftes med dig. Hvis du vil have mig, guderne forstå dine 

grunde, så er jeg din så længe du vil. Og endnu længere end det.” Han rødme-
de som han sagde det, og strømmen af tårer blev endnu kraftigere fra hendes 
øjne. Derefter sad de lidt og holdt om hinanden.

”Jeg har noget til dig,” sagde hun, og hendes øjne glødede. Det var længe 
siden han havde set dem gøre det. Hun famlede efter noget i sine puder, og 
trak en halskæde frem. Det var en simpel kæde af jern, med en dinosaurtand 
som vedhæng. Den var ikke pæn, og den var ikke smuk, men i hans øjne var 
det den dyrebareste skat i verden.

”Jeg fandt den i en af skufferne og jeg tænkte at jeg ville gemme den til 
dig ...” Hun gik i stå som han kyssede hende på panden, og med skrøbelige 
hænder, hang hun den om hans hals.

”Var det det?” hviskede han.
”Det var det, store bjørn. Mit største ønske.” Hun sukkede med lukkede 

øjne.
”Jeg ved at det ikke var så meget ...” startede han, men hun tyssede på ham.
”Det var lige som det skulle være. Nu er du min, for tid og evighed. Jeg 

håber du ved hvad du har sagt ja til.” Det lo de begge over, inden han puttede 
hende ned i sengen igen, buketten og sløret beholdt hun på. Derefter forlod 
han hytten, for at sætte sig ved en sø i nærheden. Fiskene her bed ikke så tit, 
men de var friske og velsmagende, og Minna elskede det. Og han syntes hun 
skulle have noget hun kunne lide på sin bryllupsdag. Han kunne ikke være 
andet bekendt.

”Du er en god kok,” smilede hun til ham, som han madede hende med 
fiskestykkerne. Hun kunne ikke selv komme op at sidde.

”Nu ligner du en brud ...” knurrede han. Han vidste ikke hvad han ellers 
skulle sige. Hvis det var hendes ønske, så var det hans opgave at tage hånd om 
det. Hvad ellers kunne han ...”

”For at en brud kan holde bryllup, skal hun bruge en gom.” Hun begyndte 
at snøfte. Græd hun? ”Det kræver to, store bjørn.” Han skævede til hende, og 
han kunne ganske rigtigt se tårerne løbe ud af hendes øjne, men der var et 
smil på hendes læber.

”Jeg ved ikke hvor jeg skal finde sådan en ...” brummede han. Det var sandt. 
Det ville tage ham dagevis at finde en vandringsmand, og han tvivlede mil-
dest talt på, at han kunne finde en der fortjente hende. Hvorfor gav den tanke 
ham ondt i maven? De fleste af dem var lurvede banditter, eller folk på flugt 
fra loven.

”Vær ham ...”
Hvis han gik til byen måske? Han var nød til at prøve, hvis det var et bryl-

lup hun ønskede sig ... Først registrerede hans hjerne slet ikke at hun havde 
sagt noget, men efter et par tanker gik han i stå. Hvad? Hvad havde hun sagt? 
Hvad skulle han være? Han kiggede forvirret på hende, og det fik hende til 
at le.

”Hvem? Mig?” Han pegede på sig selv.
”Hvem ellers? Jeg vil ikke giftes med nogen anden. Dig, store bjørn, eller 

slet ikke.”
”Øh ...” Den tanke havde slet ikke strejfet ham. Hun var så lille og så fin, og 

der var noget uskyldsrent over hendes ansigt under tørklædet. Hvad ville hun 
giftes med ham for? Han, der havde afstødt alle livets facetter, og var blevet 
straffet med udødelighed i stedet? Ville hun giftes med en, der var tvunget til 
at se alt hvad han holdt af, visne og dø? Det skulle hun ikke ...

”Jeg insisterer,” sagde hun med et alvorligt smil, og ganske langsomt gik 
det op for ham, at hun mente det. Og så meldte en ny følelse sig i hans mave. 
Den var rå. Den var varm. Det var følelsen af glæde. Ren glæde, som han ikke 
havde følt det i tusindvis af år. Den fik hans hud til at sitre, skønt han prøvede 
ikke at lade sig mærke med noget, men hun lod til at opfange det alligevel. 
Hun tog hans hænder.

”Vil du gifte dig med mig?” spurgte hun.
”Burde jeg ikke spørge?” Han kiggede imod et punkt i loftet. 
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Dagen kom, og han sad stadig med hende i armene. Hun så ud som om at 
hun blot sov. Hun var det smukkeste der fandtes i verden. Og det var sådan 
han ville huske hende. Som sin redningsmand. Han skyldte hende alt, og 
lige der, på hendes dødsleje, lavede han en aftale med sig selv, om altid at ære 
hendes minde, og leve som hun havde ønsket sig af ham. Men han ville bruge 
hver en dag på at savne hende. Hvert et sekund og hvert et minut. Og han 
ville glæde sig til den dag, at han igen kunne være ved hendes side.

Han begravede hende ved deres bænk, med sløret og buketten, så hun altid 
kunne se vandet i bækkene og lytte til fuglene. Halskæden tyngede om hans 
hals, men den var hans medgift. Han bar sit hjerte og sin vilje til at leve i den, og 
han blev siddende på bænken i dagene der fulgte. Hans følelser og menneske-
lighed var levende igen, men hans udødelighed holdt ved. Han savnede hende 
... Så meget at han havde svært ved at tænke. Det var som om at hun var det 
eneste han havde kendt, og nu skulle han pludselig til at tage ansvar alene. Han 
måtte være stærk for hende, han måtte ... De konstruktive tanker blev vasket 
bort af gråden, der åd sig ned ad hans kinder ... Hans Minna ... Hun var væk ...

”Så, ingen pludselig bevægelser!” En fremmed stemme trængte ind til ham 
i hans sorg. Var det fodtrin han hørte? Som igennem et gardin, opfattede han 
at nogen nærmede sig bagfra. Det var en mand i en lang frakke. Han havde 
klap for det ene øje, og et sværd hævet foran sig. Bag ham kom yderligere tre 
personer luskende, alle med hænderne på deres våben. 

”Vi vil have alt du har af værdi, ellers skærer vi knoppen af dig!” knurrede 
sværdmanden. Det var en røverbande, ingen tvivl om det, men de besudlede 
Minnas sidste hvilested, og ganske forsigtigt sukkede han, inden han lænede 
sig frem og klappede jorden. Med få velvalgte gloser, undskyldte han, for det 
der skulle til at ske. Han havde lovet at leve sit liv, og det betød, at han måtte 
gøre som hans hjerte fandt rigtigt. Og de fremmede, havde skændet freden på 
deres sted ved bækkene, og det kunne han aldrig tilgive.

”Hørte du mig ikke, vagabond?” kaglede manden med sværdet, ”vi vil ...” 
Han tav som sværdet fløj ud af hånden på ham. Lyden af hans næse der bræk-
kede, og hans kindtænder der knækkede, druknede i bækkenes pludren. Hans 
kumpaner forsøgte at komme til hjælp, men den første nåede kun at gurgle, 
inden han knækkede sammen med et ødelagt ansigt. Den næste sagde ikke 
en lyd, som en næve knuste alt i hans mellemgulv.

”Af nød,” smilede han til hende. Da hun var færdig, ryddede han op, inden 
han satte sig i benenden af sengen, og nussede hendes fødder. Mørket var 
begyndt at sænke sig, og natten var usædvanlig tyst. Han døsede et øjeblik, og 
vågnede så igen. Hans ro blev brudt af en hvæsende lyd, som fik det til at løbe 
ham koldt ned ad ryggen. Forsigtigt kom han på benene, og med fingre der 
rystede, trak han til side i Minnas dyne. Noget der fik hans hjerte til at holde 
op med at slå. Hun var bleg. Næsten uden liv. Hun havde lidt sved på panden, 
og han kunne næsten ikke ane hendes hjerteslag længere. Han begyndte at 
ryste. Den første bange tåre, havde allerede meldt sig i hans øje. Hvad skulle 
han gøre? Skulle han hente lidt vand til hende? Måske han skulle fjerne tør-
klædet, så hun kunne ...

”Lad mig beholde det på,” bad hun. ”Jeg vil gerne afslutte min bryllupsdag, 
som en rigtig brud. Jeg beklager at du ikke kan bære mig over dørtærsklen ...” 
Hun lo ganske svagt, og tvang sine øjne op, så hun kunne se ham.

”Gør intet ...” mumlede han grødet.
”Jeg går først, store bjørn. Men jeg venter på dig.”
”Der kan gå lang tid ...”
”Om jeg så skal vente for evigt.” Hun smilede, som hendes øjne gled i.
”Minna?” Det var første gang han havde sagt hendes navn.
”Husk det. Kom og find mig, der hvor bækkene mødes ...” Og så blev der 

stille. Hendes åndedrag forsvandt, og hun var død. Nænsomt bukkede han sig 
frem, løftede hende og knugede hende ind til sig. Han ville brøle, råbe, græde 
og tvinge verden i grus. Han ville finde den første mose og kaste sig deri, men 
han havde givet hende sit ord. Hvad ære ville han gøre hende, hvis han smed 
det liv væk, hun så nænsomt havde brugt sin sidste tid på at pleje og finde frem? 
Når tid var, ville de mødes igen, og de kunne være sammen for evigt. Indtil da, 
ville han ikke forspilde det lys hun havde tændt i hans hjerte. Men selvom alle 
tankerne i hans hoved var konstruktive, så var sorgen så enorm, at han et øjeblik 
overvejede om det ville være bedre ikke at føle? Det var en smerte så voldsom, 
at den gav ham svært ved at trække vejret. Skulle Cythan træde ind ad døren, 
så ville han sælge sin sjæl, for at være sammen med hende igen, og til slut kom 
gråden. Den var dyrisk. Den var dyb. Og den lod aldrig til at ville stoppe igen. 
Han skreg sin fortvivlelse ud i natten, og ønskede et øjeblik, at alverdens rovdyr 
ville komme efter ham, men han var alene. Helt alene ...
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deres liv sammen, tog han med sig. Hendes ting begravede han hos hende, 
og en sidste gang satte han sig på bænken og nød vandets klukken. Derefter 
rejste han sig, kyssede hende farvel og så vendte han sig og gik.

Dagene blev til måneder, som han strejfede omkring i Marsken. Han vo-
vede sig langt omkring, og gjorde hvad han kunne for at overleve. Han søgte 
efter et formål med det liv han var blevet givet, og han forsøgte at opleve så 
meget som muligt. Se ting. Gøre ting. Og følge sit hjerte. Månederne blev til 
år, og han besøgte Den Nordligste By et par gange, og lærte sig selv at omgås 
andre mennesker, i hvert fald efter behov. Han påtog sig opgaver, sloges når 
det var påkrævet, og hjalp, hvis dem der havde brug for det, tiltalte ham. Hals-
kæden om hans nakke rustede, men han tog den aldrig af. Når hans ærinder 
sendte ham forbi, stoppede han ved Minnas grav, for at lægge blomster og 
sidde på deres bænk. Hver gang han kom forbi, reparerede han den troligt. 
Turene blev dog stadig færre. Hans menneskelige krop var i fare i Marsken, 
og han kunne ikke risikere at komme der, medmindre han var blevet hyret 
til det. Det var for farligt. Han havde glemt alt om sin fortid, og alt om sine 
mange tusind års fortvivlelse. Han glemte alt om det første og dyreste slag, 
der sendte ham i gudernes ban, og han glemte alt om døde elvere og menne-
sker. Men han glemte aldrig Minna.

Der begyndte at opstå nye rygter om ham, og hans ry løb tit i forvejen. Han 
var berygtet, som en der altid udførte jobbet, hvis han godtog det. Han var 
respekteret som en mand af sit ord, og han gik sine egne veje, når det kom til 
at tolke menneskernes love og regler.

”Så du er dusørjæger?” Den fremmede knaldede glasset i bordet, så de nær-
meste kiggede. Han værdigede dem ikke et blik. Hjørnekroen var stuvende 
fuld som altid, men de havde alligevel fået tilegnet sig et bord i en afsides 
krog. Den fremmede havde uopfordret taget plads, fordi der ikke var andre 
steder at sidde, men han havde noget over sig. Han var kæmpestor, og havde 
kun en enkelt arm. På hans ryg sad en økse spændt op.

”Grelán,” havde han præsenteret sig. ”Og hvem er du?” Den enarmede hav-
de skævet til ham, men det havde ikke behaget ham at snakke. I stedet havde 
han blot dampet videre på sin cigar. Udenfor vrimlede folk forbi, som natten 
langsomt kom krybende ind over muren fra Marsken. Dusørjæger. Han smag-
te lidt på ordet i sit hoved. Overvejede om det i virkeligheden var det han var. 

Han vendte sig til Minna. Sendte hende et fingerkys.
”Jeg beklager at du måtte være vidne til det, spirrevip ...” mumlede han.
”Hvem snakker du til?” 
Han vendte sig imod den sidste røver. En kløftet tunge spillede om perso-

nens mund, og han kunne fornemme den harske lugt af krybdyr.
”Øglemand ...” konstaterede han.
”Sandt,” sagde den fremmede, og slog sin hætte ned. ”Og hvem er du?”
”Jeg er dette steds evige vogter ...”
”Hvad er der så specielt ved det?” Øglemanden kiggede sig omkring. Bag 

hans gule øjne, kunne man se at han beregnede.
”Det er vores ...”
”Hvis?”
”Vores ...” Han vendte sig væk fra den fremmede. ”Forsvind,” knurrede han 

over skulderen.
”Og mine rejsefæller?” spurgte den fremmede praktisk.
”Hvis du ikke ønsker at slutte dig til dem, så forsvind herfra. Nu!”
Det fik øglemanden til at le. ”Nuvel. Jeg havde også udnyttet dem så meget 

jeg kunne! En dusørjæger må sno sig! Smide halen hvor han kan. Og noget 
siger mig, at vi mødes igen, vogter!” Og med de ord slog den fremmede hæt-
ten op om det grønskællede hoved, vendte rundt og var opslugt af tågen.

Han blev stående lidt og kiggede ned i bækkene. Begyndte så at samle de 
bevidstløse banditter sammen, inden han bar dem væk en for en. Langt væk 
fra deres sted, smed han dem fra sig, og i dybe tanker, traskede han tilbage til 
hytten. Den duftede stadig af Minna. Han havde redt hendes seng, som stod 
den blot og ventede på at hun kom tilbage fra en lille spadseretur. Gryderne 
havde han ordnet, og deres tallerkner stod hvor de plejede at stå, klar til brug. 
Men det hele var ham fremmed. Han vidste at hun aldrig kom tilbage. Grå-
den overmandede ham igen, og forsigtigt strøg han over hendes dyne, som 
kunne den briste ved den blotte berøring. Han ville aldrig glemme duften af 
hende. Han ville aldrig glemme lyden af hendes stemme. Hun ville altid være 
med ham, men han havde behov for at give slip, hvis han skulle overholde sit 
løfte til hende. Han havde mest lyst til at blive i hytten, og længes efter hende, 
men han skyldte hende mere end det. Så på et øjeblik, havde han pakket sig 
en bylt. Alt det tøj hun havde lavet til ham, alt hvad der mindede ham om 
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Hærføreren

Det var en verden af tænder, muskler og blod, bygget op med brutalitet og krig 
som byggesten. Det første de spæde mødte var lugten af fjendernes blod, så de 
kunne vænne sig til tanken om død. Det blev hældt udover dem, af et bæger, 
der var bidt til at et kranie. De fleste af dem havde stadig æggeskaller på snuden 
imens. De fik døden ind med det første åndedrag, og derfra eskalerede brutali-
teten. De var dødbringende efter seks måneder, klar til at forsvare kolonien med 
tænder, kløer og livet selv, hvis det blev nødvendigt. Deres krigsmaling blev gra-
vet ud af fjendernes kroppe, og kødet fra indtrængende horder, blev fortæret i 
forreste geled, til skræk og advarsel for enhver. Knogler og kadavere blev stablet 
som beskyttende mure rundt om redepladserne, og stanken rev i næsen, blot 
man kom nærmere end et par kilometer fra kolonien ... 

Kolonien ... Det var hvad Deinonychuserne selv kaldte deres rådne fæstning. 
Det var en dødens rundborg ... Designet til at skræmme mareridt ind i et-
hvert væsen, der så meget som tænkte på at angribe stedet. Rovdinosaurerne 
levede voldsomt og kontant, konflikt og drab fulgte i deres kølvand. Struktu-
ren i Kolonien var et kaotisk anarki. Den stærkeste bestemte over resten, der 
kun var forbundet af forståelsen for at arten måtte overleve. De angreb alt der 
kom i nærheden med en vildskab, der spredte skrækhistorier over hele øen. 
”Hellere død, end sidst til at angribe!” lød råbet, og så skyllede de lynhurtige 
rovdyr frem som en uorganiseret flodbølge, imod alle der var letsindige eller 
hovmodige nok til at tage front imod dem. Fjendens væsen betød intet. Alle 
angreb blev udført på samme måde. Hovedløst, planløst og uden at tøve. Og 
der var blod i spandevis. At blive dræbt i kamp var den eneste måde at dø 
på for en Deinonychus, og de gjorde hvad de kunne, for at opnå den højeste 
ære. Deres hjerner var simple, destabiliserede allerede i en tidlig alder, og 
konsekvensen var en flokstruktur så uhyggelig, at ungerne blev ædt af deres 
forældre, hvis de ikke viste stor nok blodtørst. Det var en verden blottet for 
lyspunkter og fornuft, og over tid, blev evnen til at bruge list et sjældent fæ-
nomen i rovdinosaurernes karakter. Hvem havde brug for at tænke sig om, 
når døden var den eneste sande gevinst i livet? 

Det var her han blev født. Imellem kadavere og maddiker, imellem rygen-
de svovlpøle og trusler om en hurtig død. Han var ikke den største i kuldet, 

Måske var det ikke dumt? Han var i hvert fald på jagt, efter alt der kunne give 
livet mening, og alt der kunne vise ham et mere nuanceret billede af verden. 
Han fulgte sit hjerte, og stillede aldrig spørgsmål ved dets beslutninger. Når 
han endelig var i tvivl, så lagde han hovedet tilbage, og kiggede imod himlen. 
Deroppe, syntes han altid at kunne ane Minnas smukke øjne, og hun ledte 
ham på vej, selvom han ikke kunne se hende. Hun var solen, hun var stjerner-
ne og hun var lyset i hans verden. Den fremmede løftede armen, og forsøgte 
at få en bestilling ind. Han var mørk i huden, men han havde en aura af noget 
troværdigt over sig. Hans hjerte var godt, så meget var klart, hvilket førte 
tilbage til hans første spørgsmål.

Han havde spurgt efter et navn ... Og et navn skulle han få. Hans navn ... 
Det var en dyrebar gave, han havde modtaget for længe siden, på stedet hvor 
han blev født på ny.

Langt mod nord, der hvor en knudret lund, blev afløst af en aflang sø, og 
hvor to små bække løb sammen på vej imod syd, stod der et lille stykke træ, 
stukket ned i en jordhøj. På det, stod der med grove bogstaver: ”Minna Per-
nambukin.” Nedenunder var der skåret et lille hjerte. Det var her hun ventede 
på ham. Her hun ventede på ham for evigt. Hun havde givet ham livet. Hun 
havde givet ham et formål. Og hun havde givet ham et navn.

”Kald mig Le’Andro,” knurrede han, og rakte hånden frem.
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havde efterladt læssevis af lig i hans kølvand. De hviskede sammen i krogene. 
Spekulerede. Men i deres brutale hoveder, kunne de ikke drage konklusioner-
ne der skulle til. Udfordringerne blev færre og færre, for til sidst at forsvinde 
helt. De andre vendte rundt og luskede af når de så ham, og det passede ham 
fint. Han gjorde hvad han måtte for at overleve. 

Hvis hans brug af list havde fået ham til at stikke ud, så var det dog ingen-
ting, imod hvad hans forhold til moderen gjorde. Deinonychusernes hjerner 
var afstumpede, og personlige relationer var et ukendt fænomen. De andre 
individer var tålte til nøds, men om sidemanden levede eller døde, spillede 
ingen rolle. Relationen til familien forsvandt efter et par måneder, og når de 
unge dyr nåede voksenalderen, så var forældre og søskende blot fremmede 
der skulle snappes efter. Men ikke for Vass. Han bragte troligt føde til hendes 
rede, og hjalp hende med at opfostre nye kuld af hans brødre og søstre. Brødre 
og søstre der arvede hans forkærlighed for sprog, redskaber og kløgt. Ville 
man frem i verden, så måtte man være smartere end verden. Man måtte være 
mere listig og snedig end alle andre. Verden ville kvase en under sin støvle-
hæl, hvis den kunne, og man skyldte den intet. INTET! Hvor mange der 
skulle bøde for at man selv kunne overleve og komme til tops, spillede ingen 
rolle. Det var hvad han lærte dem, når han forklarede dem om at være snu 
og om aldrig at stole på nogen, og sådan bredte hans ideologi sig i Kolonien. 
Hans søskende byggede reder omkring moderens, og ganske langsomt vok-
sede hans fraktion. Det var et ukendt fænomen for de andre Deinonychuser. 
En konstellation som deres hjerner ikke var gearede til at håndtere. Det var 
utænkeligt, at et individ kunne afvige så meget fra den barbariske norm, og 
derfor blev tanken hurtigt affejet som nonsens i deres hoveder. De knurrede i 
retning af Vass og hans familie, men holdt sig ellers på afstand af dem. 

Vass’ brødre jagede i flok, og bragte deres gevinster hjem til rederne, så alle 
kunne spise sig mætte. De holdt sig i baggrunden når Kolonien blev angrebet, 
og de andre frådende løb i døden. Deres beregnende øjne så iskoldt til, som 
deres artsfællers blod sprøjtede igennem luften, imens de selv voksede sig 
stærke. De blev ikke svækket af skader og skrammer, og deres antal tog blot 
til, som månederne skred frem. Vass var tilfreds. Han styrede sine søskende 
med hård hånd, slog grusomt ned hvis der var optræk til ballade, fortalte dem 
hvad de skulle gøre og hvornår de skulle gøre det, og deres trofasthed voksede 

men han var den eneste der overlevede. Hans søskende åd hinanden, inden 
den tilbageværende blev trampet ned under et angreb. Hans far så ham blive 
født, inden han blev dræbt under et sammenstød senere samme dag. I løbet 
af et par timer, var han alene med sin mor. Vass kaldte hun ham. Selv havde 
hun intet navn. Det betød anderledes, på et glemt tungemål. Deinonychuserne 
havde klaret sig ved at være brutale og blodtørstige så længe, at deres sprog 
var blevet udvandet til brølende kommandoer. Det var uden finesser og uden 
karakter, men hans mor havde et par gloser intakt, og dem gav hun ham. Det 
var ikke meget, men i en brutal verden, skattede han dem højere end guld. 
Hans første leveår blev en styrkeprøve på udholdenhed og vildskab. 

Livet for en ung Deinonychus var et net af konflikter og tvekampe. Hak-
keorden betød alt, og man kunne dårligt løbe ti meter langs de rådne volde i 
Kolonien, uden at blive udfordret til duel. De små rovdinosaurer var utålmo-
dige efter at bevise deres værd, hjernevaskede som de var af deres forældre. 
Det hoverende forældrene imellem, ville ingen ende tage, hvis deres afkom 
formåede at dræbe de andres. Det var en makaber måde at fordrive tiden, 
når blodet ikke regnede ned over Koloniens flanker. Vass hadede tvekampe. 
Han hadede Deinonychusernes brutale levevis, og han foragtede sine jævn-
aldrende. De var uønskede, primitive pletter på hans tanker, men han kendte 
konsekvensen af at stikke af fra en tvekamp. Det betød dødsstraf, ikke kun 
for ham selv, men også for hans mor, og hun var hans ømme punkt. Verden 
kunne brænde om hans ører, så længe der ikke skete hende noget. Derfor 
flygtede han aldrig. Veg aldrig en tomme når de pustede sig op. De snappede, 
brølede og bed, men han fandt hurtigt ud af, at de var nemme at snøre. At 
kaste sig hovedkulds fremad i en blodrus, var noget nær den dårligste taktik 
han kunne forestille sig, og som regel krævede sejren blot, at han tog et skridt 
til en af siderne og satte tænderne i deres nakkestykker. Det overrumplende i 
at han ikke også kastede sig frådende fremad, lod til at komme som en over-
raskelse for dem hver gang. Han kunne more sig over, hvor stupide de var. 
Verden var et råddent sted, fuld af fortvivlelse og fordærv, og med det som 
mantra, kæmpede han sig igennem sine første leveår. De andre bagtalte ham, 
snerrede ad ham og knurrede i hans retning, men han værdigede dem aldrig 
et blik. Han kendte deres grunde. En sær frygt for ham havde fået tag i den 
yngre generation. Han var ikke den største, eller den stærkeste, men hans list 
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egne ambitioner, og lukkede øjnene for alt andet. Det kunne aldrig falde ham 
ind, at andre i Kolonien, kunne sætte sig til modværge. Det var en utænkelig 
tanke. Han havde for længst afskrevet dem som laverestående kryb. Dumme 
amøber, fri for selvstændige tanker, der dansede som marionetter fra hans 
kløer. Nej, han bekymrede sig ikke om dem. Kun om sine planer. Til sidst så 
han dem ikke længere når han bevægede sig rundt, og sådan, så han heller 
ikke de første faresignaler …

Koloniens leder var et monster. En Deinonychus så stor, at hans medløbere 
pralede af at han engang havde nedlagt en Utahraptor i kamp. Han havde in-
tet navn, men de andre kaldte ham Leder. Han var selv ligeglad. Hans centra-
le nervesystem hang i laser, efter utallige angreb og kampe, og han var i evig 
smerte. Det eneste der dulmede, var kaskader af blod i luften. Han havde byg-
get sig en trone af knogler i Koloniens midte, og her lå han og ventede. Hans 
liv var én lang venten. Venten på det næste angreb. Venten på den næste jagt. 
Venten på den næste udfordrer. Strømmen af dem var uendelig. I hele horder 
kom de spankulerende til hans plet, med snuderne i sky, knejsende med de 
kurvede nakker og kløerne på spring, i håbet om at blive den nye leder. Unge 
og frygtløse, men det blev deres død. Titlen som leder var en man tog, og den 
var det eneste han havde tilbage, i det smertehelvede der var blevet hele hans 
verden. I hans hjerne var der kun plads til vrede. Til bitterhed. Alle tegn på 
oprør og trusler imod hans position blev straffet uden nåde, og som sådan 
voksede cirklen omkring hans makabre tilholdssted. Det var blevet et tyst 
ingenmandsland, hvor de eneste indbyggere, var fluerne i kroppene på dem 
der havde været dumme nok til at udfordre ham. De kunne rådne til skræk 
og advarsel, hvis det stod til ham. Når først de var holdt op med at trække 
vejret, så blev de ligegyldige. Så vraltede han tilbage til sin plads, og lod sig 
falde om med et prust. Var der da ikke nogen derude, stærke nok til at gøre 
en ende på hans lidelser? Hvor mange år havde han i grunden været til? Den 
slags havde aldrig bekymret ham før, men nu var det som om, at han hver dag 
talte ned til dagen hvor han kunne få fred. Han fnøs. Men indtil da, så ville 
han holde hele Kolonien i skak. Blodet dulmede hans ødelagte krop, om det 
var fremmed eller blod fra hans artsfæller, spillede ingen rolle. Hvis de kom 
for nær, bed han deres struber over, og nød blodets klukken. 

Nej, Kolonien var hans, så da rygtet om en afvigende fraktion langt om 

eksplosivt. Ja, der var bestemt grund til at være tilfreds. Hvis han havde kun-
net, så havde han måske trukket i et koldt smil, men glæde var en fremmed 
følelse for ham. Det var en så fjern facet i hans hjerte, at den aldrig ville finde 
vej til hans hjerne. 

Kolonien var enorm. Den strakte sig igennem det golde landskab, på den 
centrale del af Kaskaran, den nordligste af Salt-øerne, og dækkede et område 
på næsten 20 kvadratkilometer. Undergrunden hvor den lå, var et virvar af 
seismisk aktivitet, der altid fik en tåge af svovldis til at hænge over stedet og 
blande sig med stanken fra de fordærvede kroppe. På alle sider af Kolonien 
strakte junglen sig væk, og i det fjerne kunne man skimte en samling krogede 
tinder. Salt-øerne bestod af fire store øer, der lå placeret fra Aiñas ækvator og 
sydpå. De havde hver især deres eget økosystem, deres eget geologiske sær-
præg og deres egen fauna. Det eneste der forbandt dem, var navnet de havde 
fået, på grund af de store mængder salt i vandet her. Selv i søer og floder. 

Kaskaran var et vildnis. Vilde stammer, dinosaurer og strejfende orker, gjor-
de at der ikke kom besøgende udefra, men beboerne i Kolonien var ligeglade. 
De havde nok i sig selv, og anede intet om verden udenfor. Kolonien var stor 
nok til at være alt de oplevede, og mange individer havde aldrig været længere 
væk end skovgrænsen. Og det var da også størrelsen på Kolonien, der gjorde 
at Vass’ fraktion kunne få lov at vokse sig større i fred. Dagene tog hinanden, 
imens det barske liv i resten af Kolonien formede sig som det plejede.

Vass sørgede for sig og sine. Han instruerede dem i at bygge rederne højere, 
så vand og skadedyr havde sværere ved at trænge ind i dem. Han instruerede 
dem i at kommunikere ordentligt, så det sad på rygraden i stressede situati-
oner. Og han gav hvert enkelt dyr, dets særlige rolle i den lille flok. Gradvist, 
forvandlede han sin lille fraktion, til en velsmurt maskine, der agerede som 
en samlet organisme, ved hans mindste vink. Han kunne ikke have ønsket sig 
det bedre. Men hans hovmod stod for fald. Den unge Deinonychus havde 
nemlig én fatal brist, i sin opfattelse af verden og sine artsfæller. En brist 
der tit opstår, hos hjerner uden empati. Han betragtede de andre som skidt. 
Snavs, der skulle spules væk. Han så ikke levende væsner når han kiggede, 
men blot ubetydelige sandkorn, der havde lige så lidt plads i hans sansever-
den, som de maddiker der kravlede i ligene. De var fyld. En ligegyldig bag-
grund, til det vigtige der skete i hans radius. Han så ikke længere end til sine 
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var blevet overfaldet af orker, i deres iver efter at underlægge sig hele øen, 
men indtil videre havde de alle slået fejl. Hvor længe ville den tendens vare 
ved? De skælløse kryb fandt hele tiden på nye taktikker. Hvor længe ville 
Deinonychusernes hovedløse modangreb bære frugt? Den dag deres styrke 
ikke længere var nok, ville blive den dag Kolonien faldt. Det vidste han, og 
han havde reageret på problemet, siden han blot var få måneder gammel. Når 
han lugtede orkerne i vinden, tog han affære med det samme. Han fandt ud 
af hvor mange de var, og hvor deres angreb ville komme fra, inden han lod 
det sive ud i Kolonien. Enhver Deinonychus med respekt for sig selv, greb 
alle chancer for at være den første til at angribe, så det var nemt at drive dem 
frem i kampstilling. Vass havde taget mange angreb i opløbet, ved at reagere 
på svage lugte, og denne morgen var ingen undtagelse. Der lå stadig et let lag 
fugt på jorden, efter et kraftigt regnskyl først på natten, og den forstærkede 
duftene i hans næsebor. Hans hjerne skilte dem automatisk fra hinanden, og 
ledte ham på rette vej, som var de farvede ledetråde igennem skoven. Der 
var køligt imellem træerne, og inden længe kunne han ikke længere skimte 
Kolonien bag sig, men det havde han prøvet så mange gange før. Han befandt 
sig fint alene. Bladene gned sig imod hans hud, og efterlod kølige pletter på 
den. Fra oven ramte dråberne ham i ansigtet, og han fnøs for sig selv. Han 
vidste at han skulle være stille i skoven, men han stolede på sine sanser, selv-
om hans øjne var sat ud af spil. En enlig Deinonychus skulle være varsom. En 
Baryonyx kunne nemt knuse hans ryg, og Kentrosaurernes pigge var ikke til 
at spøge med, men de havde ikke hans behændighed. Han snusede. Stoppede 
så. Stanken af ork var tydelig. Den var … for tydelig … Han tøvede. Fuglene 
fortsatte med at synge over hans hoved, men et øjeblik var hans verden gået 
i stå. Var det tvivl han følte. Der var noget galt … Lugten kendte han, men 
den havde en mærkelig facet … Forsigtigt tog han et skridt frem, inden han 
standsede igen. Han snusede. Tog så endnu et skridt. Stationær, afgjorde hans 
hjerne. Levende væsner fik deres duftspor til at vibrere igennem deres bevæ-
gelser, men det her spor bevægede sig ikke. De orker der udsendte den, bevæ-
gede sig ikke, de var … døde … Han havde netop tænkt tanken til ende, da 
skoven til højre for ham, eksploderede i frådende kæber og blinkende kløer. 
Han mærkede et jag over sin skulder, inden han formåede at springe direkte 
op i luften, og under ham tordnede hans angriber fordi. 

længe nåede hans ører, rystede jorden under hans vrede, og alle væsner krøb i 
skjul. Det var et oprør af hidtil usete dimensioner. Det var et angreb på hans 
autoritet, som han aldrig havde oplevet det før. Og det fyldte hans krop med 
et så ældgammelt raseri, at da det først brød ud i lys luge, slugte det den sidste 
rest af civiliseret adfærd i hans hjerne. Rebeller måtte bøde med deres liv! 

Vass vågnede ved solopgang. Det var en morgen klædt i gråt, men han havde 
vænnet sig til synet. Omkring ham sov de andre endnu, hans mor prustede i 
søvne og han tillod sig at blive liggende, og nyde den rå varme der strømmede 
fra hende. I det fjerne kunne han høre lydene fra de andre Deinonychuser. 
De var rastløse. Bed og snerrede ad hinanden. Det var flere dagen siden Ko-
lonien var blevet angrebet, og alle var på randen af deres i forvejen dårlige 
tålmodighed. Det var nu man skulle passe ekstra på. Han havde sørget for at 
holde sin fraktion væk fra de andre de sidste par dage. På hans bud, havde de 
gravet deres egen ind- og udgang igennem volden af kadavere. Den befandt 
sig kun et par hundrede meter fra hvor han lå, og den var godt skærmet af, så 
ingen andre kunne finde den. Den gjorde at de kunne bevæge sig ind og ud af 
Kolonien, uden nogen andre bemærkede det. Han lyttede til lydene fra jung-
len omkring sig, imens han rensede sin hud og rengjorde fjerene, der sad som 
kamme på hans krop. Hans næsebor kunne fange stanken af orker i nærheden 
… Var det noget han burde se nærmere på? Hans mor vendte sig i søvne, så 
den nyfødte der lå på hendes mave, faldt ned i bunden af reden. Den vågnede 
ikke. Orker var farlige. De brugte list, og de kunne være mange. Ganske for-
sigtigt kom han på benene, og sørgede for at de små under ham, lå så sikkert 
som muligt. Derefter lod han sig glide ud af reden, ned ad skråningen til den 
og på lydløse fødder fandt han vej til deres indgang. Han tjekkede at ingen 
kiggede, fjernede sløret og masede sig igennem. Udenfor var der tyst. Et par 
fugle sang i træerne. Han tog sig tiden til at snuse til vinden, der smøg sig 
omkring ham fra vest. Den bragte forskellige signaler med sig, men umiddel-
bart ingen han følte sig alarmeret over. Over bakkekammen mod sydvest var 
en flok Kentrosaurer på vej imod ham, og et sted igennem junglen – lidt over 
500 meter ret fremme, hvis han skulle komme med et bud – var en Baryonyx 
på fisketur i morgenlyset. Men han kunne ikke ryste biduften af ork ud af 
sin hjernes duftkammer. Han kunne ikke tælle hvor mange gange Kolonien 
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her var ikke et fuldhjertet angreb … Det var … Afledning! Den konklusion 
fik ham til at snurre rundt på hælen, og med hjertet i halsen, sprintede han 
igennem skoven, med Lederens brøl i ørene. 

Det var en tilstand af panik han ikke havde oplevet før, og han kunne mær-
ke adrenalinen blande sig i hans blod. Den fik hans åndedrag til at komme 
i stødvise klaser, imens blade og grene klaskede ham i ansigtet, men han be-
mærkede det dårligt nok. Igennem et krat, over en rod og under en gren. Vi-
dere, videre, videre! Han kunne dufte Kolonien længere fremme, og uden at 
ænse noget andet, brød han igennem bladhænget. Afstanden til hans gemte 
indgang tilbagelagde han i fire spring, men allerede som han masede sig igen-
nem, kunne han fornemme at der var noget helt galt. På den anden side var 
der stille. Duften af frisk blod var det første han opfangede. Det næste var de 
mange hundrede par øjne, der blev rettet imod ham. Hele Kolonien ventede, 
og sammen med dem, hele bjerge af hans brødre og søstre. De var ligegyldigt 
blevet smidt, som blodige bylter, hvor de var blevet dræbt. Ikke en eneste var 
efterladt i live. Det var et blodbad af dimensioner … Hans øjne løb over deres 
døde kroppe, som ville de ikke acceptere hvad de så, og i hans indre ekkoede 
et så brændende raseri, at han brølede det ud imod de andre Deinonychuser. 
Hans brøl druknede i Lederens modsvar, som kolossen kom kravlende over 
muren, og landede imellem dem med et brag, der fik undergrunden til at kna-
ge. Vass snappede med kæberne og knurrede, som noget blodigt blev slæbt 
frem fra mængden. Hans hjerte blødte … Det var hans mor … Hendes krop 
blev ligegyldigt smidt frem imod ham, men han kunne ikke bære at kigge 
på hende. Hun var allerede død, så i stedet fikserede han Lederens blik. Den 
enorme Deinonychus havde intet sprog, men Vass forstod hans gestus. Den 
var ikke til at tage fejl af. Med lyden fra tusind fødder, begyndte de andre 
at marchere frem imod ham. Det var en skov af kløer og tænder, og som et 
fyrtårn imellem sine horder, ragede Lederen op. Han rensede sin hud, som 
ragede det hele ikke ham, for at vise sin overlegenhed, men Vass kunne ikke 
gøre andet, end at hvæse.

Skridt for skridt trængte de andre ham op ad væggen, indtil han til sidst 
måtte kravle op ad de rådne kroppe. Det var i tusindvis at de tog front imod 
ham. Det ville tage dem under et minut at flå ham i stumper, og fra sin plads 
i mængden, nød Lederen sig selv. Hans plan havde virket perfekt, oprørerne 

Fejl! Han havde taget fejl! Tåbe! Han landede i skovbunden igen, og hans 
duftcenter arbejdede allerede. Tæt på jorden roterede han om sig selv. Hvor 
var fjenden? Dufte og lyde kørte i båndsløjfe igennem hans hoved, for at få 
sat det hele sammen. Hvad var det der skete? Hvem angreb ham? Hvor var de 
henne? Og kom de tilbage? Han var næsten sikker på det sidste …

Noget stort cirklede omkring ham. Et rovdyr … En vældig modstander. Så 
lydløst det var ham muligt, kravlede han en meter til venstre. Så endnu en. 
Det gjaldt om at komme væk fra udgangspositionen … Ganske rigtigt, få se-
kunder efter fulgte det næste angreb, på stedet hvor han lige havde været. Det 
kom med en kraft, der sendte rystelser igennem jorden, men som forventet, 
også uden præcision. Et brøl gjaldede. Angriberen var frustreret over at han 
ikke var hvor han havde været før. Vass lod øjnene løbe over skoven over sig. 
Han var blevet lokket i en fælde, så meget var klart. Modstanderen havde 
snydt ham. Hans skulder blødte, men det fortjente han, for at have været så 
letsindig. Det her var ikke orkernes værk, hans angriber var en dinosaur, det 
var han ikke i tvivl om, men selvom hans hjerne fortalte ham fakta, så var 
det som om at han ikke helt kunne tro det. Hans angriber var … Bladene 
blev revet til side, en stamme knækkede, og han kastede sig imod højre, for 
at undgå kæberne der snappede ud efter ham. Det var en Deinonychus … 
En kolossal Deinonychus. Hans hjerte hamrede. Den var mindst tre gange 
større end ham. Det måtte være Lederen … Vass havde hørt om ham, men 
aldrig set ham, og alligevel var han ikke i tvivl … Den fremmede snerrede, 
og flåede junglen i stykker om deres ører, i hvad der lignede blindt raseri. 
Han var en overvældende modstander, men hans bevægelsesmønster var det 
samme som hos de andre. Vass lagde hovedet på skrå, imens han cirklede om 
Lederen. Bag hans øjne begyndte det kyniske væsen at arbejde. Den enorme 
Deinonychus var overvældende i ren rå kraft, men hans størrelse gjorde ham 
klodset, det ville blive en smal sag at køre ham træt. Det her var ikke en umu-
lig opgave … Han tøvede. Hvad var det der generede hans ræsonnement? 
Lederen havde lokket ham i en fælde. Vass kunne skimte hoben af døde orker 
imellem bladene, hvad betød det? Det betød at modstanderen var i stand til 
at planlægge forud, så hvorfor angribe hovedløst og uden sammenhæng? Der 
var noget der ikke stemte … Det var et maskespil … Endnu et træ væltede, og 
nok et brøl gjaldede igennem skoven. Vass hoppede et par skridt bagud. Det 
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Da han nåede kysten, sprang han i bølgerne og svømmede til han nåede 
fastlandet. Mødet med andre civilisationer åbnede hans øjne for anderledes 
måder at tænke på, men han var god til at omstille sig. Menneskernes sprog 
lå ikke naturligt på hans tunge, men han lærte sig de vigtigste gloser, så han 
kunne være til hjælp.

De næste par år af sit liv, driftede han ind og ud af mørke hære, sammen-
slutninger af lejesoldater, og hvor der ellers var brug for hans kynisme. Når 
det var på tide at skifte uniform, så gjorde han det med list og i nattens mulm 
og mørke. Det blev hans varemærke, altid at slippe uskadt, fra selv de mest 
håbløse situationer. Han svor troskab hvor det passede sig bedst, men hans 
loyalitet lå hvor det var mest profitabelt for ham selv. Hvor mange han skulle 
ofre for sine egne mål, betød intet, og han så hele bataljoner gå til grunde for 
sine øjne, imens han blot nød stanken fra deres brankede kød. Han lærte med 
tiden at begå sig lige så godt på de bonede gulve, som i slagmarkens pladder, 
og inden længe, sad han som første rådgiver hos magtfulde krigsherrer, sa-
distiske troldmestre eller afsporede imperiebyggere, der havde brug for hans 
iskolde måde at anskue verden på. Han sad der akkurat lige så længe det 
kunne betale sig, indtil han sørgede for at fordufte, lige inden det hele faldt 
sammen, eller de blev løbet over ende. Intet varede evigt. Det lærte han hur-
tigt. Mennesker var ikke gode til at føre ting ud i livet, og slet ikke til at holde 
ved. De var store i munden, men når fjendens knogler skulle males til grød, så 
tøvede de eller disponerede forkert. Det blev hans erfaring, og han handlede 
altid efter den og sin intuition, som han havde lært af sin mor. Han tænkte 
aldrig på sit hjem, eller sin familie. De var døde. Det var der intet han kunne 
gøre ved. Fremtiden kunne ændres, og det var den han fokuserede på. Men 
han beholdt det navn, som hans mor havde givet ham imellem Koloniens 
svovlpøle for længe siden. Det var det eneste han havde tilbage, selvom listen 
med hans aliasser voksede. Hele nationer havde en pris på hans hoved, men 
han gjorde intet for at skjule sig i mængden. De kunne bare komme. Han 
kendte sin egen værdi, og hvis ikke betalingen passede ham, så kunne men-
neskerne og deres håbløse projekter sejle deres egen sø. Han optrådte kun ved 
tilpas rige hoffer, og nedlod sig kun til at agere, hvis han havde hele arméer til 
sin rådighed, og bønnen om hans hjælp, samtidig blev afleveret på en facon 
der behagede en rådgiver af hans format. Forskellen imellem dinosaurer og 

var alle dræbt, og det eksempel deres offer efterlod til de andre, ville forhindre 
at de forsøgte noget lignende. Afvigere skulle slås ned med det samme. Hvor 
ville det ikke ende, hvis den slags fik lov at udvikle sig? Han brølede en sidste 
gang. Nu skulle de bare af med den splejsede rebelfører, så kunne han vende 
tilbage til sin trone. Hans øjne betragtede Vass. Rebellen var uhyggelig. Han 
lod slet ikke til at være klar over sit nederlag. Iskoldt stirrede han tilbage, som 
ænsede han ikke havet af fjender omkring sig, der trængte ham op ad Kolo-
niens vægge. Han var modig, det måtte Lederen medgive.

Vass tog ét usikkert skridt ad gangen. Hans raseri blussede, men han var 
nødt til at betragte det her som en dyrekøbt lektie. Han havde undervurderet 
sin modstander. Det ville ikke ske igen. Heldigvis, var en overlegen fjende 
nem at læse. Flokmentaliteten ville altid lulle dem ind i en falsk fornemmelse 
af tryghed. For første gang i sit liv satte han i et koldt smil, der mest blev til 
en grimasse i hans mundvig. De skulle have ladet hans mor være … De havde 
måske overrumplet ham med deres fælde, men de skulle have studeret deres 
fjende noget bedre. Selv med en form for ledelse, så var de stadig dumme og 
primitive. Hvis de ikke havde været fortabte i deres blodrus, ville de have be-
mærket den sære kemiske duft fra jorden. De ville have undret sig over, at han 
ikke var søgt imod udgangen, men opad i stedet. Og de ville måske have vidst, 
hvad man kunne få ud af at blande stofferne fra undergrunden, på et sted hvor 
den seismiske aktivitet var stor. Han kneb øjnene i. Det hvislede allerede i 
hans strube, som han bukkede sig fremover, og slog en gnist med sin klo imod 
en sten. Det blev en lille gnist, men effekten var voldsom. En flamme sprang 
frem, og den flamme antændte det sirlige lag pulver, som han havde drysset 
i hele området, til en eksplosion af dimensioner, der frådende åd alt hvad der 
stod i vejen. Alt brændte. Sten, luft og alle kroppe der befandt sig i Kolonien. 
Som orme vred de sig, imens flammerne fortærede dem. Rødt og gult, der 
skyllede frem over det triste underlag. De skreg. Brølede. Tumlede rundt for 
at komme væk. Men der var ingen nåde i det blik han rettede udover flamme-
havet. De var luft for ham, og i tre spring, stod han på toppen af Kolonien. En 
kold vind rev i hans fjer, som han betragtede Lederen, der brændte til en lille 
sort bylt. Endnu et smil fandt vej til hans mund, og derefter vendte han sig 
og forsvandt i skoven. Han så sig ikke tilbage og han vendte aldrig hjem igen.
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brister, fejl og mangler. Han overstrålede dem på alle punkter. Nej, hans per-
fekte arbejdsgiver skulle ikke være dødelig … Han skulle være almægtig! En 
gud! Et fuldkomment væsen, der ikke kunne bremses af dødelig smålighed 
og karakterfejl! En der turde gøre hvad der skulle gøres. En der kunne styrte 
nationer i grus og ændre historiens gang! Det var hans ultimative mål, at få 
lov at svinge pennen over hvad der skulle skrives i historiebøgerne, men den 
tanke var indtil videre godt gemt væk i hans eget hoved. Lige indtil sende-
buddet stod foran ham, og lod til at kende hans inderste lyster.

Bý bredte sig væk fra ham, imellem de uvejsomme bakker. Store, kante-
de klippeblokke stak op igennem undergrunden her, som grå kæmper med 
kalotter af mos på toppen, omgivet af den mørke fyrreskov, imens husene lå 
hvor der lige var plads til dem. Byen bugtede sig igennem en dal, og alle byg-
ninger var konstrueret på den samme måde. De var hvidkalkede, med næsten 
sorte stammer som skelet, og flere af dem var kunstfærdigt udsmykket med 
spir og mønstre, der blot gav stedet et endnu mere dystert udseende. Menne-
skernes fascination for ligegyldig pynt havde han aldrig forstået. Det fortjente 
et fnys. Et fnys der fik en gammel bondekone til at gå i en stor bue udenom 
ham. Han skulle bare hen til mødestedet, finde ud af om han var blevet taget 
ved næsen, og så ellers tilbage igen. Han havde nok at se til. I øjeblikket stod 
han uden fane at melde sig under, og han var nødt til at holde sig i gang. Alt 
der ikke bevægede sig fremad, var i afvikling. Det var i hvert fald hans filosofi.

Der var mange dinosaurer i gaderne. Det spillede til hans fordel. En Sceli-
dosaurus trak en lille vogn med et barn på.

”Menneskeunger …” fnøs han for sig selv. De var så hjælpeløse, især når de 
var æg-øgler. De kunne dårligt kravle ud af deres kunstige reder. Han snappe-
de efter en Pachycephalosaurus, der først så ud til at ville pruste tilbage, men 
tog sig i det. Havde den genkendt ham? Han kiggede sig over skulderen, men 
det lod ikke til at nogen skænkede ham en tanke. Bý lå på grænsen imellem 
Ødemarken og Bagørkenen, ikke langt fra grænsen til Marklandet. Det gjor-
de at mængden af væsner her, var større end i andre af Fenlandias byer. Lyssky 
eksistenser og en stor mængde dinosaurer cirkulerede herigennem, på deres 
vej østpå. Mennesker var ignoranter. For dem lignede alle dinosaurer hinan-
den, og de kunne aldrig skille en ud i mængden. De kunne intet lugte, intet se 
og intet høre. Patetisk. Men en fordel i situationen. En bold ramte hans ben, 

mennesker interesserede ham, og han nød at få dem til at falde på halen og slå 
knuder på sig selv, når de prøvede at være enige i, at dinosaurer var bedre end 
ethvert menneske, blot for at få hans hjælp. Kunne de ikke leve op til hans 
overbevisning, vendte han dem ryggen og gabte. Der var andre der ventede. 
Aiñas mest magtfulde opsøgte ham for råd, vejledning og list, men det blev 
stadig mere sjældent at han fandt dem værdige. Han havde sit eget renommé 
at tænke på, og nye ambitioner fandt hurtigt vej til hans hjerne, når han havde 
indfriet de gamle. Konger, fyrster og kejsere var ligegyldige brikker på hans 
vej, og han brugte dem som han fandt det bedst, inden han skyllede dem ud 
med sit parfumerede badevand. Han tørstede efter den ultimative magt, og 
hans tørst var ikke til at slukke. 

Og det var da også hans tørst der gjorde, at han en sen aften krydsede un-
der byporten til Bý. Det regnede og han kunne stadig smage blodet imellem 
kindtænderne. En flok banditter havde angrebet ham, kun et par kilometer 
forinden, men deres blodige kroppe lå hvor de var faldet. Det kunne være de 
kunne skræmme lidt underdanig fornuft, ind i andre tåbelige pattedyr med et 
brændende dødsønske. Han rystede regn af ansigtet. I normale tilfælde ville 
han have haft en eskorte med, men det havde ikke været en mulighed. Bý lå 
så tilpas tæt på Marklandet, at han ikke kunne vide sig sikker for dusørjægere, 
storbøndernes soldater og andet rak, så derfor måtte han rejse under noget 
mere ydmyge omstændigheder. Han hadede det … Hvorfor skulle han over-
hovedet ulejliges med det her? Han sukkede for sig selv. Han vidste præcis 
hvorfor, selvom noget i hans hoved sagde ham, at tippet var et vildspor. Eller 
en fælde. Men der var detaljer i det, der gjorde ham i tvivl. Sendebuddet der 
bragte ham det, tog sit eget liv, da han havde givet sin besked. Den slags lo-
yalitet var sjælden. Den betød noget. Desuden gav selve ordlyden i beskeden, 
ham en mærkelig fornemmelse ned langs rygstykkerne.

”Til hærføreren med de tusind farver. Hvor tæt på guderne tør du komme?” 
Derefter havde den blot været et mødested og et tidspunkt. Og her var 

han. For første gang i lang tid, havde han kastet sig ud i noget, uden at have 
planlægningen helt på plads, men ordene omkring guderne, havde gjort noget 
ved ham … Det var nemlig en tanke han ikke havde delt med nogen anden. 
Hans iver efter at opnå den totale magt, havde set ham tjene nogle af de mest 
magtfulde personer, men de var ikke nok … De var aldrig nok. De havde 
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ligevel tøvede han. En knurren trængte frem fra hans strube. Den fremmede 
fortsatte dog blot med at smile.

”Arnaud,” præsenterede han sig.
”Formskifter …” konstaterede Vass.
”Rygtet taler sandt … En dinosaur med sans for detaljen.” Arnaud satte sig, 

tog et drag på en lang pibe og lænede sig så ind over bordet. ”De dødes vogter, 
sender sine hilsner …”

Udenfor løb en flok børn forbi, på vej til møllen. Lidt længere væk, var to 
karle ved at læsse gods på en Ankylosaurus, og på hjørnet var en mimer ved 
at opføre et stykke. Hverdagslivet luntede afsted i Bý, og byens indbyggere 
luntede med. De havde vænnet sig til mange slags besøgende imellem deres 
huse, så mærkelige lyde var ikke et fremmed fænomen iblandt dem. Men en 
gammel knark stoppede alligevel op udenfor byens kro, da en raspende lyd 
ekkoede ud derfra. Det var ikke en han havde hørt før, og han havde ellers 
slentret igennem byen hver dag i snart 50 år. Nej, gamlingen kunne ikke 
genkende Deinonychusens uhyggeligt tilfredse latter, som den bugtede sig 
imod himlen, hvor den forsvandt, sammen med røgen fra gadens huse, over 
bakkerne mod øst …

 

og han snerrede ad et par smådrenge, der veg tilbage fra ham. Han havde ikke 
tid til den slags pjat. Det var næsten middag, og han havde stadig et stykke at 
gå, så han lod børn være børn, og skridtede videre igennem vrimlen.

Han var kommet langt i sit liv. På trods af sin barske opvækst, så havde 
han klaret sig igennem de skær og udfordringer en fordærvet verden havde 
kastet i ansigtet på ham. Han havde drukket med de værste monstre Aiña 
kunne fostre, han havde ledt hære til deres undergang, og han havde kom-
manderet tusinder i døden. Hans listige sind, med den iskolde ro, havde 
drevet ham til det her øjeblik. Langt borte, på et sted han dårligt kunne 
huske navnet på, lå hans familie under mulden. De kunne ikke være mere 
fjerne fra hans tanker, men selvom han ikke ville indrømme det, så var de 
der alligevel. Om hans mor ville bifalde den dinosaur han var blevet, kunne 
han ikke svare på, om han så fik hundrede år til det, men hendes mening 
var ikke vigtig mere. Hans sind havde udviklet et panser, der gjorde alle 
andre meninger overflødige. Han tænkte kun på hvor den næste skalp skul-
le komme fra, og hvor mange legender der ville komme ud af at tage den. 
Han var blevet en maskine, der ernærede sig på magt og vælde. Toppen af 
fødekæden var hans! Og han havde ikke tænkt sig at dele den med nogen. 
Hvordan hans personlighed var anderledes fra den leder af Kolonien, som 
han havde brændt levende, kunne være svært at se, men i Vass’ hoved, så var 
han en overlegen skabning. Noget unikt. Og den tanke drev ham fremad. 
Hans ambitioner og hans ego fulgtes ad, stødt opad, imod et mål der syntes 
at sprænge skalaen. Han var uberegnelig. Upålidelig. Troløs. En opportunist 
af værste skuffe. Men han var ligeglad. Det var blot fraser, som den dårlige 
taber hængte på sin overmand.

Kroen var affolket som han åbnede døren. Mærkeligt … Der burde være 
stuvende fuldt, men alligevel var der kun en eneste gæst. Han sad ved vinduet 
og smilede, imens han snoede sit skæg om den ene finger. Det var klippet 
i sirlige mønstre, og virkede som sorte slanger imod hans mørke hud. Den 
fremmede nikkede til ham, inden han kom på benene, og rakte hånden frem. 
Vass havde ingen hånd at give. Hverken anatomisk eller af lyst. Han ventede 
stadig på at falde i et baghold. Han var ellers gået rundt om kroen fem gange 
inden han gik ind. Han havde lugtet, spejdet, og undersøgt alle bygninger i 
nærheden, men han havde ikke kunnet finde tegn på noget mistænkeligt. Al-
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ville ønske at hun allerede var voksen, og kunne gøre som hun havde lyst til 
hele dagen. Hun hørte snart ikke andet end kommandoer … Gør det, kuñi! 
Kom her, kuñi! Læs det, kuñi. Bla, bla, bla! Hun ville selv bestemme.

”Vi skal ned til floden, når vi er færdige,” sendte hun til Halvmåne.
”Men … dibirá?”
”Mostá! Det her er vigtigere.”
”Er du sikker?”
”Helt sikker.”
Den anden så ikke overbevist ud, så Gnist nøjedes med at blinke til hende. 

Halvmåne var altid så forsigtig, men man skulle bare presse lidt på, så fulgte 
hun med, og det var simpelthen for godt vejr til at sidde indendørs, med snu-
den i de støvede bøger. De ville bare redde sig en gang støvallergi …

”Vi kan ikke få allergi,” informerede Halvmånes stemme i hendes hoved.
”Lytter du med i mine tanker?” Gnist lod som om hun blev fornærmet.
”Halvt,” medgav den anden. Skuds stemme lo i begge deres hoveder.
”Cüto súy dremerá,” smældede Stjerne over skulderen, og de valgte kloge-

ligt at tie. Græsstrå fnisede igen, og Gnist lavede ansigter ad hende. Heldigvis 
var de snart færdige, og kunne undslippe lærdommen i squeliás indre. Uden-
for skinnede solen, og selvom det var svært, så fandt strålerne vej ned igennem 
den bladfyldte kuppel højt over dem. Det summede af liv imellem stammer-
ne, og som de løb igennem byen, vinkede og råbte folk efter dem. Vandrer sad 
på en afsats og balancerede en lille fugl på sin finger, og hun brast i et smil da 
hun fik øje på dem. Hun havde passet Gnist da hun var mindre. Over dem var 
formerne i gang med at rydde vej for nye broer imellem husene, og de fangede 
et glimt af høvdingen i det fjerne. Han sad og sov op ad en træstamme, med et 
æble i den ene hånd. Sværdet havde han stukket i jorden som en skovl. Det fik 
dem til at le. Det var en eftermiddag så skøn, som man kun kunne opleve den 
i Fenmarkskoven. Der var stadig timer til at de alle sammen skulle samles til 
aftensmad under Karlif Arból, så de havde masser af tid til at svømme. Haña 
havde ganske vidst råbt noget om lektier efter dem, men Gnist havde bare 
vinket tilbage til hende, og foregivet ikke at have hørt det. Hun måtte læse 
lidt inden hun skulle sove. Meget lidt. Hvis ikke Hvilvana Proté kom forbi, 
og hviskede en historie i hendes øre.

”Hvem kommer først?” Hun kiggede tilbage på Halvmåne, der løb afsted 

Kuñi-ballade. Oy, Titanoboa!

”AV! Haña! Det gør ondt!” Hun sprællede.
”Så hør efter, kuñi!” Stjerne rystede på hovedet. Gnist forsøgte at komme 

fri, men der var ingen nåde, og hendes øre begyndte at blive rødt.
”Det gjorde jeg …” prøvede hun, og det var så det dunkede, da Stjerne en-

delig gav slip, og vendte sig imod tavlen igen. Den groede på tværs at lokalet, 
og var iklædt orange blomster, i dagens anledning. De andre kuñi sad på 
gulvet, og der var et par stykker der fniste ad hende. De kunne bare vente til 
de var færdige i squeliá, så skulle hun …

”Oy. Her, du kan se hvad jeg har skrevet.” Halvmåne viste hende sin no-
tesbog, der var oversået med sirlige tegn, skitser og forskellige tegninger. Der 
var en note svarende til alt hvad de havde lært, og en der forklarede den før-
ste note i dybden. Typisk hende … Gnists noter bestod af et par stikord på 
hendes håndled, og et løfte til sig selv, om at læse op på resten ved lejlighed.

”Som jeg var ved at sige …” Stjerne tyssede på dem igen. Gnist fik øje på 
Græsstrå og et par af de andre, der imiterede at blive trukket i ørene. Baah … 
De kunne få en sten fra hendes slangebøsse i nakken ved lejlighed. Græsstrå 
troede hun var noget særligt, fordi hendes far var vagtmester. Hvem havde 
også brug for en far? Haña var den bedste kriger i hele byen alligevel. Og des-
uden … Hun mærkede fingre i sit hår. Det var Skud, Halvmånes lillebror, der 
flettede hendes iltre manke, med et lille smil om sin mund. Det var rart. Gnist 
lod ham gøre det. Han var ganske vidst kun en enkelt sommer yngre end 
dem, men derfor var han stadig ermiño. Haña snakkede om Dødningekrige-
ne, imens bladene på tavlen foran hende, antog form efter hendes ord, men 
Gnist orkede ikke at høre mere om dem. De havde ikke snakket om andet de 
sidste dage. Hun trængte til en pause. Lige så snart de fik lov at slippe, havde 
hun tænkt sig at bene ind igennem skoven, og hoppe på hovedet i Blåfloden. 
Der var et sjovt sted, hvor en enorm sten ragede udover floden, så man kunne 
springe ned i vandet. Måske Halvmåne ville med? Det ville hun garanteret. 
Og Skud. Hun gad ikke at spørge de andre. De kom vel. Det plejede de, når 
hun fandt på et eller andet de kunne lave. Forårssolen bagte ned over Fendrá, 
og hun kunne se en af de voksne gå forbi udenfor skolebygningen. Det var 
en af formerne, og han tørrede sig over panden med et lommetørklæde. Hun 
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sommerfugl landede i hendes våde hår, og hun vred næsten nakken af led, for 
at komme til at se den ordentligt. Blomsterne pendulerede med deres farvede 
hoveder imellem træerne, og de lokkede sommerfuglene til i hundredvis. De 
var der i alle regnbuens farver og i endnu flere størrelser.

”Vie óra, Græsstrå. Hvad tror du? Sig det nu bare.” En stemme fangede 
Gnists opmærksomhed, og hun vendte sig efter lyden. Græsstrå lå på en sten 
og lod sig varme af solen, med det lyse hår slået ud som en vifte. Omkring 
hende sad tre andre himñja, og tjattede til hinanden.

”Iah,” mumlede Græsstrå bestemt, og de andre fniste.
”Vie óraaaaaaa,” gentog en af de andre. Hun hed Måneskin, og hun levede 

op til navnet. Hendes hår var sort som natten, og hendes øjne klare som må-
nelys. Gnist havde brugt mange timer sammen med hende, men kun fordi 
hun var datter af Regnbue, hañas qana. Slyngveninder blev de aldrig. Måne-
skin var for glad for magi, og ikke glad nok for at slås. 

”Iah, sagde jeg jo,” afviste Græsstrå, og som om det var den hårdeste ting i 
verden at være i centrum, lagde hun hånden til panden. Hvad mon de snak-
kede om? Som en blåøjet krokodille lod Gnist sig glide nærmere.

”Jeg håber min bliver noget særligt,” sukkede Måneskin.
”Former, måske?” foreslog en af de andre.
”For trist,” afgjorde Græsstrå.
Aha, tænkte Gnist for sig selv. De snakkede om erzáer. Det var et interes-

sant emne, men der var stadig flere somre til, at de skulle begynde at udforske 
deres særlige evner. Over hende skiftede snakken.

”Jeg håber min tótemá bliver nuttet,” sukkede Blåskygge.
”Også mig …” istemte Måneskin.
”Kedeligt!” afgjorde Græsstrå. ”En tótemá skal være kølig, smuk og over-

vældende. Lidt ligesom mig.” Hun lo for sig selv. Typisk hende. Gnist rynkede 
på næsen. Himmelfanger-prøven, der skulle forbinde dem med deres lagardió 
tótemá, var også først noget de skulle bekymre sig om ude i fremtiden, men 
det forhindrede dem ikke i at snakke om det, lige så tit de kunne. Personligt 
kunne Gnist ikke beskrive hvor ærgerlig hun ville blive, hvis hendes tótemá 
endte med at blive en planteæder … Kødædere var så meget sejere. Hun 
vidste at høvdingens tótemá var Dilophosaurus. Over-sejt! Det ville være det 
bedste …

med sine bøger i favnen, og en hånd på den sølvglinsende knold, der vippede 
frem og tilbage på hendes hoved. Bag dem kom de andre kuñi løbende i flok. 
Et par løb på broerne over dem, og enkelte svingede sig afsted i træerne. På 
en varm dag, var floden det rigtige sted at være. Græsstrå indhentede dem, og 
side om side spænede de ind og ud imellem træerne. Gnist havde ikke tænkt 
sig at tabe til hende. Den anden greb fat i en stamme og svingede sig fremad, 
greb en gren og snurrede rundt om sig selv i luften, inden hun igen landede 
på sine løbende fødder. Gnist sparkede samtidig af fra jorden, roterede og 
satte af fra hovedet af en Stegosaur der kiggede frem, og et øjeblik skød hun 
igennem luften som et projektil, inden hendes fødder fandt en lian, som hun 
kunne glide afsted på igennem skoven. Hun havde tungespidsen i mundvi-
gen, vinden i det mørkebrune hår og koncentrationen lysende i øjnene.

”Det er snyd!” himlede Græsstrå, men hun kunne hvine alt hvad hun orke-
de. Gnist var den bedste. Det var hun i hvert fald ikke i tvivl om selv. Hende 
og Græsstrå var næsten nøjagtig lige gamle, og de havde været konkurrenter 
så længe hun kunne huske. Græsstrå havde arvet sin fars lyse hår, og det flag-
rede efter hende som børsterne på en dårligt lavet kost – det var i hvert fald 
sådan Gnist umiddelbart ville beskrive det. Græsstrå var altid fint klædt på, 
bare fordi hendes haña var Fendrás førende syerske. Som om det var noget. 
Det var en af de kedeligste erzáer alligevel.

Med et frisk sus dukkede Blåfloden op i alt det grønne. Dens klare blå vand 
klukkede stille forbi dem, og begge piger var næsten ude af deres tøj, inden 
de var fri af træerne. På dette sted bredte floden sig ud, dens forløb blev mere 
roligt og man behøvede ikke ase og mase for ikke at blive revet med. På den 
anden side lod en håndfuld enorme Saltasaurer deres kroppe køle hvor van-
det var dybest, men de tog ikke notits af de to små elvere, der sekundet efter 
plaskede igennem flodens overflade, så dråberne sprøjtede i alle retninger. In-
den længe fyldtes luften af latter, snak og dremerá på kryds og på tværs. Alle 
Fendrás kuñi var ved floden for at lege, svømme og nyde solen.

”Oy! Kom nu i!” Gnist råbte til Halvmåne, men hun rystede bare på ho-
vedet, og fortsatte med at skrive i sin notesbog, imens hun dyppede tæerne 
i vandet. Gnist forstod hende ikke. Det var meget sjovere at svømme. Og at 
dykke. Og at springe ud i vandet fra stenene. Der var så meget at lave ved flo-
den, og på sådan en dejlig dag, skulle man ikke sidde begravet i bøgerne. En 
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”Næ!”
”Bevis det! Gå derned lige nu!”
”Hvis du går med.”
”Fint!”
”Fint!”
Der blev stille igen. Gnist kunne fornemme at de andre kiggede skræmte 

på hinanden, og hun overvejede at trække i land, men Græsstrå så ikke ud til 
at ville give sig, og hun havde ikke tænkt sig at tabe ansigt her.

”Det er forbudt, husker I nok …” Halvmånes stemme afbrød dem igen, 
som hun kiggede op fra bogen. Hendes øjne havde fået en nervøs trækning. 
Måneskin puffede til Græsstrå.

”I har da ikke tænkt jer at gå derned rigtigt, vel?” Der gik en kuldegysning 
igennem hende. Græsstrå skævede til Gnist, men ingen af dem havde tænkt 
sig at lade den anden vinde.

”Selvfølgelig. Og vi tager skæl med tilbage. Den der først kommer tilbage 
med et Titanoboa-skæl, vinder.” Hun rakte hånden frem og Gnist trykkede 
den så det knasede. Derefter kravlede hun ind i sin trøje, trak sine bukser op, 
vendte ryggen til de andre og marcherede væk fra floden med næsen i sky. En 
puslende lyd, afslørede at Græsstrå gjorde hende følgeskab. De sagde ikke et 
ord til hinanden.

Skælslugten havde fået sit navn efter dens beboere. Det var en aflang kløft, 
godt en time vest for Fendrá, og dens udformning gjorde den til en gryde af 
stillestående varme, hvor fugtigheden i luften kunne virke kvælende. Forhol-
dene virkede som en magnet på de koldblodede, og derved også de gigantiske 
Titanoboaer, den største af Fenmarkskovens slanger. De kunne blive 13 meter 
lange, og kunne med lethed sluge fem kuñi i én eneste mundfuld. Derfor var 
Skælslugten forbudt område. Gnist sank en klump. Haña ville blive stiktos-
set, hvis hun fandt ud af det … Hellere ti vrede Titanoboaer, end en vred haña 
… Kunne en Titanoboa overhovedet blive vred? Det var hun ikke helt sikker 
på. Hun skævede til Græsstrå, der også så beklemt ud.

”Er du bange?” Gnist mumlede.
”Slet ikke!” affejede Græsstrå. Hendes stemme rystede.
”Heller ikke mig.”
”Sådan et par forvoksede regnorme kan bare komme an!”

”Måske en af os ender op med en smuglyttende øgle, som tótemá?” hviske-
de Græsstrå, og Gnist mærkede alle deres øjne vende sig imod hende. Hun 
overvejede at padle væk igen, men den glæde skulle de ikke have, så i stedet 
kravlede hun op ad vandet, og rystede sig tør, så dråberne sprøjtede rundt på 
dem. Det affødte spredte hvin, og et smil i hendes mundvig. Hun purrede op 
i sit hår, bandt sine hårbånd fast igen og stak en blomst ind bag det ene spidse 
øre. Græsstrå rynkede på næsen.

”Det er ikke meget pli du har, Gnistling,” konstaterede hun.
”Bla bla bla, som du snakker, Pjuske.” Gnist dansede et par trin i deres mid-

te. Til sin tilfredshed kunne hun se det røde melde sig i kinderne på Græsstrå, 
som hun kom på benene. Hun havde hænderne i siderne, ligesom hendes 
haña plejede, når hun skældte dem ud.

”Du er alt for kikset,” afgjorde hun.
”I det mindste ligner jeg ikke en blindsnigers bagdel …”
”Ingen kalán gider kigge efter dig!”
”Og så? Jeg kan tæve dem alle sammen alligevel?”
”Camá ilh. Du ved ikke engang, hvad recaña er!”
”Det gør du da heller ikke!”
Der blev en lille pause, som pigerne næsten trykkede næserne flade imod 

hinanden, imens de knurrede. Det var de begge to ret gode til. Omkring dem 
voksede cirklen.

”Du synger grimt!”
”Du kunne end ikke lokke en blind sapiená med dig!”
”Jeg synger stadig bedre end du gør!”
”Tør du vædde på det?”
”Uden at tøve!”
”Cón vie! Lad os finde en! Nu!”
”I skal gå i flere dage, for bare at have chancen,” informerede Halvmåne 

køligt, uden at kigge op fra sin bog. Gnist og Græsstrå kiggede på hinanden, 
imens skænderiet fusede ud.

”Jeg tør gå ned til Skælslugten,” indskød Græsstrå pludselig, og lagde arme-
ne over kors. En bange mumlen steg til vejrs fra de andre.

”Baah! Jeg bor nærmest dernede,” afviste Gnist storsnudet.
”Ha! Du stikker af, bare det rasler i buskadset over din seng!”
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”Skælslugten …” hviskede Græsstrås stemme i hendes hoved. Slugten åb-
nede sig under dem, som et sår i jorden, lige så langt de kunne se. De stejle 
vægge, der kun stod lidt under hundrede meter fra hinanden, gjorde at solen 
ikke kunne trænge derned, så bunden altid henlå i tusmørke. Pigerne kiggede 
på hinanden. Gnist sank en klump. Havde den Triceratops i virkeligheden 
ikke været oldgammel? Hun famlede efter sin lille dolk, og Græsstrå fulgte 
hendes eksempel.

”Skal vi ikke hellere lade være?” Græsstrås stemme rystede. Gnist havde 
allermest lyst til at sige ja, men i stedet hørte hun sig selv sig: ”Iah, vi kommer 
ikke tilbage uden. Du kan gå tilbage hvis du vil.” Det kom til at lyde noget 
mere modigt, end hun følte sig. Græsstrå rystede, så det klirrede fra de mange 
ringe hun havde i sine spidse ører, men hun nægtede tilsyneladende at stikke 
halen imellem benene. Diskret tog Gnist hende derfor i hånden, og skulder 
ved skulder, trissede de ind imellem slugtens vægge. Stedet var værre end de 
havde fået beskrevet. Det var en bageovn. Gnist følte sig som en grillet laks, 
nogen havde glemt på bålet.

”Her er uhyggeligt,” hviskede Græsstrå. Gnist svarede ikke. Hun var dog 
hamrende enig. Højt over dem kunne de ane solen, men i slugtens tusmørke, 
spillede skyggerne puds med deres øjne. Konstant syntes uformelige konturer 
at bevæge sig på synsranden, men når de kiggede efter, så var der ingenting. 
Hjertet var begyndt at banke i brystet på Gnist, så hun kunne mærke det. Der 
lugtede af noget levende i den stillestående luft, men der var ingenting at se. 
Ingenting at høre. Ingenting.

”Hvaaaaaad ved du om slanger?” Hun skævede til Græsstrå, der sank en 
klump. Den anden var ligbleg, og undertrykte helt tydeligt sine klaprende 
tænder.

”Er de ikke slimede?” mimrede hun.
”Slet ikke.” Gnist tænkte. Det var sandt. Slanger var skællede, men ikke 

som fiskeskæl. De var tørre, glatte og ret varme at røre ved. Især hvis man 
lagde dem imod kinden. Det var ikke altid de små snoge var så vilde med det, 
men maar’tias reflekser var hurtigere end deres bid … I hvert fald hvis slangen 
var lille nok til at have i hånden … Så var dens bid også til at overkomme, hvis 
den fik nappet sig fast i fingrene. En slange på størrelse med et fuldvoksent 
fyrretræ derimod … Gnist gøs.

De fortsatte i tavshed. Det her var en ualmindelig dum ide … Men Gnist 
havde ikke tænkt sig at vende ryggen til en udfordring. Tænk hvis forfædre-
ne havde gjort det? Så havde der måske ikke været nogen maar’tia nu? Nej, 
maar’tia vendte ikke ryggen til, og de stak ikke af. De klarede skærene. Altid. 
Det ville Himmelfanger have gjort.

”Er de nye?” Græsstrå pegede på hendes øreringe.
”De har været hañas.”
”De er pæne.”
”Xúd.” 
De kunne høre lydene fra Fendrá, som de passerede nord om byen, og gan-

ske langsomt begyndte skoven at vokse sig tættere omkring dem. Lyset havde 
sværere ved at finde vej til skovbunden, og den kvælende hede imellem træ-
erne syntes blot at bygge sig op. Tæt sammen kravlede de op ad et par lianer. 
Det gik hurtigere at springe igennem trækronerne, og så var det i øvrigt også 
en del sjovere. Gnist greb en gren og svingede sig frem i armene. Hendes 
højrefod satte af fra det næste træ, og så det næste, inden hun fandt en kla-
se frugter at svinge sig videre i. Bag hende fulgte Græsstrå trop. I tavshed 
hoppede og svingede de sig vej frem igennem skoven, tættere og tættere på 
Skælslugten.

”Skal vi dele os?” Gnist sendte over skulderen. Græsstrå blev bleg.
”Pirán?”
”Oy, det er jo en konkurrence? Vi skal finde hver sit skæl?”
”Kan vi ikke bare, du ved, lede det samme sted?” Hun kiggede væk som hun 

mumlede det. Gnist kunne ane hendes kinder blusse. 
”Hvis du siger det.” Gnist snøftede overlegent, men priste sig lykkelig for 

at hun havde sagt nej. Nok var hun modig, men hun var heller ikke dum. To 
sæt øjne så bedre end et. Hun kunne mærke en spændt følelse i maven som 
de nærmede sig slugten, men hun var ikke rigtig nervøs. Ikke endnu. Slanger 
havde hun pilet fra før, så hvor svært kunne det være? Jo større den slags dyr 
blev, jo langsommere blev deres reaktioner som regel. Var det måske ikke 
hende der havde sprintet fra en Triceratops, uden at bruge strykná? Nej, det 
her ville blive en smal sag. Inden længe ville de stå tilbage på flodbredden hos 
de andre, og sole sig i deres beundring. Ikke at den var vigtig, men den lunede 
stadig. Hun nikkede for sig selv.
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”Underjordiske?” ekkoede Græsstrås stemme i hendes hoved.
”Tror det ikke …” Gnist lagde nakken tilbage. Hvor meget vidste hun 

egentlig om slanger. De lagde æg. De var koldblodede … Den tanke fik hende 
til at studse. Det betød at de havde brug for solen til at være aktive, så meget 
vidste hun, men … her var ingen sol? Solen var højt over dem, så den nem-
meste måde at komme til den, måtte … være ved at kravle op ad skrænterne 
… Lige op i vejret.

”Hvor hurtigt kravler en Titanoboa …” ville Græsstrå vide.
”Op eller ned?”
”NED!”
Over dem skyggede noget pludselig for solen, som en langstrakt gigantisk 

krop skød frem fra et hul. Pigerne knugede hinandens hænder. På et øjeblik 
var klippeskrænterne levende af de kæmpemæssige slanger, der skød frem fra 
sprækker og hulrum. Så var det derfor der ikke var nogen skæl, de lå alle sam-
men i klippegangene … Gnist kunne mærke at Græsstrå krøb ind til hende, 
og hun forstod hvorfor. Slangerne var endnu større end hun havde forestillet 
sig … Kolossale … Deres kløftede tunger spillede, og hun vidste at de var op-
daget for længe siden. Vejen ud af slugten var allerede afspærret, og over dem 
byggede en gigantisk slange sig op … Den var så tyk at den lod til at opsluge 
hele verden, og dens kølige grøn/brune farve, fik den til at virke som et stykke 
af selve skoven, der var kommet til live. Der var noget skræmmende i slangers 
måde at jage på, tænkte Gnist. Det foregik så mærkeligt begivenhedsløst. De 
hverken brølede eller ændrede på udtrykket i deres ansigter. Kunne en slange 
overhovedet det? Det var hun ikke sikker på. Det ville virke fjollet, hvis man 
faldt over en skraldgrinende hugorm. Hun havde hævet dolken foran sig, men 
hun vurderede hurtigt, at den ikke ville være til megen hjælp, og hun kunne 
mærke pulsen arbejde sig op i tindingen.

”Hvad nu?” Græsstrå bakkede væk fra en Titanoboa, der kom glidende 
imod dem fra siden. Meter for meter. 

”Vi løber!” Gnist trak hende med sig, netop som det første hoved skød frem-
ad og snappede ud efter dem. Oy, de var hurtige! Meget hurtigere end Gnist 
havde regnet med. Enorme gab skød imod dem fra alle sider, og Græsstrå 
skreg, som de måtte kaste sig på maven og kravle under en hvislende krop, der 
tordnede forbi fra højre. Gnist trak hende tilbage på fødderne, og de sprinte-

”Hvor ved du det fra?” Græsstrå mumlede.
”Har du aldrig fanget slanger?” Gnist himlede med øjnene.
”Ad, nej …”
”Læst om dem så?”
”Det har du da heller ikke?”
”Det behøver jeg jo ikke, når jeg har studeret dem med fingrene, vel? Smuña …”
”Selv smuña … Hvorfor skal du altid samle alting op?”
”For at finde ud af hvordan det føles selvfølgelig?”
De fortsatte lidt i tavshed, imens de spejdede ind imellem bregner og pad-

derokker, der bredte sig i et virvar omkring dem, nogle så store, at de indeslut-
tede dem i en verden af køligt grønt. 

”Hvor finder man deres skæl?” Græsstrå bukkede sig og undersøgte jorden.
”Der hvor de taber dem …”
”Duh! Det kunne jeg godt regne ud. Piri dión tóól civá?”
”Shh! Ihári mi p’ansin.”
”Vi bliver vel ikke … nødt til at tage et fra en levende?” Græsstrås grønne 

øjne udvidede sig som hun sendte det sidste, men Gnist rystede på hovedet. 
Slanger skiftede deres ham og skæl med jævne mellemrum, så på et sted hvor 
der fandtes mange slanger, burde der være nok. Hun satte sig på hug. Lod 
fingrene løbe over jorden. Den var blød. Sikkert fuld af næring, på grund af 
alle de blade og grene der faldt ned oppefra, og gik i forrådnelse her. Det var 
i hvert fald hvad hun havde lært sig selv om den slags. Men der var ikke et 
eneste skæl. Ikke et spor, ikke det mindste tegn på at noget var krøbet om-
kring for nylig. 

”Det er mærkeligt …” mumlede hun, og Græsstrå skævede til hende.
”Hvad er?”
”Her er ingen spor efter Titanoboaer.”
”Men her lugter af rovdyr?”
”I hvert fald af nedlagt bytte. Det giver ingen mening …” Gnist lagde en 

hånd under hagen. De var ikke nået længere ind i slugten, end at de stadig 
kunne ane åbningen bag sig, og indtil videre havde hendes anspændthed lagt 
sig en smule. I stedet var hendes hjerne begyndt at arbejde. Alle duftspor 
vidnede om at de befandt sig i midten af et skjul for en større flok kødspisere, 
men … Hun rejste sig og drejede sig rundt. Intet?



44 45

Det var lidt fjollet, egentlig. Måske hun skulle snakke med haña om det når 
de kom tilbage, så de andre kunne komme med herhen … 

Slugten endte blindt. Den endte … blindt. En massiv klippevæg hævede sig 
over dem, mindst 25 meter i vejret, og den naturlige niveauforskel dannede 
en massiv mur, der gik på tværs af slugten. Der var for langt op til at de kunne 
hoppe, og fra huller i muren skød flere slanger frem. 

”Hvad nu!?” Græsstrås forfærdede stemme ringede for Gnists ører, men 
hun var gået i baglås. Det … De var fanget … Som et iskoldt styrtebad, gik 
det op for hende, at de ikke kunne komme væk. Bag dem bugtede de kolos-
sale slanger sig frem over jorden.

”GNIST!?” Græsstrå ruskede i hende, men hun vidste ikke hvad hun skulle 
svare. De kunne måske kravle op ad muren? Men hun tvivlede på at de var 
adrætte nok til undgå slangernes kæber når det gik opad … Men … Hvad 
så? Ganske langsomt kom frygten snigende. Den bragte et par bange tårer 
med sig. Hjælp! Haña! En eller anden! Naglet til stedet trykkede pigerne sig 
imod hinanden, som en verden af glidende, lydløse monstre syntes at lukke 
sammen om dem. Det her var alvorligt, så meget var Gnist klar over. Hvor 
havde de været dumme at gå herhen … Hun følte skylden tynge i brystet. 
Hun ville sige undskyld til haña, men måske fik hun aldrig chancen. Hendes 
håndflader svedte, som de knugede om dolken. Hun havde følt sig så sikker 
på at slugten var flad i bunden hele vejen til den anden side. Hun havde slet 
ikke overvejet … 

En småsten ramte hende på skulderen og afbrød hendes tanker, som den 
sidste rest af lys forsvandt. Gnist lagde hovedet tilbage. På afsatsen over dem, 
var et gigantisk legeme dukket op. Det var sort i konturen imod den lyse him-
mel, men hun vidste alligevel hvad det var. Vidste det straks … Dyret stod et 
øjeblik og vippede med hovedet, inden det trykkede musklerne i bagbenene 
sammen, tog et skridt frem og tordnede ned foran dem, med en kraft der fik 
jorden til at ryste og slangerne til at trække sig tilbage. Gnist måbede. Ved 
hendes side tudede Græsstrå af skræk. Forståeligt nok … 

”Tri Mortá …”
Allosauren betragtede dem, med sine gule øjne, og lod ikke til at ænse de 

hvislende slanger, der cirklede omkring den. Den var enorm … Gnist havde 
aldrig set noget så stort. Hun havde betragtet de enorme rovdyr på afstand 

de videre. Over en rod, forbi en bregne og igen over slanger i hundredvis. Det 
var lige så man blev rundtosset. Pigernes kroppe arbejdede på højtryk. Som 
en eksplosion dukkede endnu et gab op foran dem, spærret op til randen, så 
de kunne kigge direkte ned i halsen på uhyret. Det var som en afgrund af 
mørke, der rejste sig foran dem, og et øjeblik virkede slangen sikker på sin 
fangst. Men elvere var elvere, og kuñi var kuñi. Hvis små sapiená troede at 
de kunne klare hele verden, så var det ingenting imod elvernes afkom. Deres 
selvtillid var enorm, og deres fysik tillod dem at være det. Så i stedet for at 
blive slugt, greb Gnist og Græsstrå fat i hver sin af Titanoboaens hugtænder, 
der skød frem som springknive, og svang sig forbi den i dem.

”Ha!”
”Dumme orm!”
Over stok og sten gik det! Først havde det virket overvældende, men i vir-

keligheden var det jo ikke så slemt. Gnist tog sig selv i at smile overlegent til 
Græsstrå, for at spille hård, selvom det kiksede da hun fik et blad i ansigtet. 
Den anden rakte tunge ad alle slanger de pilede forbi. Gnist havde tungespid-
sen i mundvigen. Det var egentlig ikke meget sværere end at spæne fra Coel-
ophysiserne, når de havde trukket dem i halerne. Der var snart ikke det dyr i 
Fenmarkskoven de ikke var stukket af fra, på den ene eller den anden måde. 
Der fandtes en kuñi-jár for hvert et middelstort rovdyr i skoven, tilpasset til 
dyrets størrelse, aggressivitet og hurtighed. De små elvere var snu, hurtige og 
deres reflekser gjorde dem kry.

En slangehale piskede over jorden, men pigerne satte af og landede på den, 
som halens ejermand hævede den i vejret. Tyngdekraften gjorde resten. På 
fodsålerne lod de sig glide ned af den langstrakte krop, så det kildede i maven.

”Du havde ret, de er ikke slimede.” Græsstrå nikkede.
”Sagde det jo,” sendte Gnist tilbage. Glideturen endte ved Titanoboaens 

hoved. De slap hinandens hænder og roterede om sig selv i luften, da deres 
fødder havde sluppet skællene. Der var altid tid til at lave ansigter. Slangen 
snappede efter dem, men de var udenfor dens rækkevidde, og deres fødder 
var allerede i løb da de ramte skovbunden igen. Det var lige før at det her var 
helt sjovt. Gnist kunne ikke umiddelbart se hvorfor Skælslugten skulle være 
så farlig. Titanoboaerne var jo ikke så meget anderledes end de dyr de plejede 
at lege med. Lidt større måske. Og mere voldsomme. Men ikke noget særligt? 
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kald fra og derigennem at hun kunne bruge dremerá. Kunne det andet? Det 
kunne det sikkert. Ganske forsigtigt løftede hun hånden og strøg Allosauren 
ned langs kæben, og den lod hende gøre det.

”Sejt …” Bag hende glemte Græsstrå at græde. ”Må jeg prøve?” Med ry-
stende fingre fulgte hun Gnists eksempel. Pigerne kiggede på hinanden. 
”Over-sejt!” Det her skulle de andre lige se! Allosauren kløede sig med det 
ene forben, og rystede på hovedet.

”Er han irriteret?” Græsstrå hoppede tilbage.
”Iah. Han fortæller os bare at det er okay,” hviskede Gnist.
”Burde han ikke æde os?”
”Uden tvivl.”
”Men han gør det ikke?”
”Det siger du ikke …”
”Smuña! Hvorfor gør han det ikke?”
”Du ser vel for sur ud?”
”Eller også er du for grim?”
”Bla bla bla, Pjuske.”
”Gnistling! Han stinker i øvrigt også …”
”Så find din egen lagardió?”
”Som om.” Græsstrå rynkede på næsen. Gnist var ligeglad. Det her betød 

noget specielt, hvordan den anden kunne være i tvivl om det, forstod hun slet 
ikke. Måske hun ikke kunne mærke det i maven? Allosauren puffede til Gnist 
med snuden, som var den en Maiasaurus-kuñi, men alene størrelsen gjorde 
at hun var ved at vælte. Hun kunne ikke lade være at grine og slå armene om 
de massive kæber.

”Hvad laver du?” Græsstrå så stadig skeptisk ud.
”Siger hej?”
”Du krammer Tri Mortá?”
”Og så?”
”Ikke noget …”
”Nej, hvad? Hey!” Allosauren afbrød deres skænderi, ved at puffe til Gnist 

igen.
”Vil han være din matá?” fnes Græsstrå, og Gnist himlede med øjnene.
”Det vil alle jo …”

et par gange, men Tri Mortá var skovens konge, og fik man færten af dem, 
så sørgede man for at komme af vejen. Det var en af de første ting haña hav-
de lært hende. Dinosaurens hud var grøn og sej, og den let kvalme stank af 
råddent kød hang som et slør omkring den. Den var skræmmende på en helt 
anden måde end Titanoboaerne. Hun kunne ikke forklare det. Den indgød 
respekt, så man fik lyst til at neje for den. Skulle hun? Ganske forsigtigt satte 
hun i et lille nej.

”Hvad laver du?” hvæsede Græsstrå. Rovøglen knurrede. En dyb rungende 
lyd, der fik pigerne til at ryste. Dens gab var så stort, at de ville kunne stå 
oprejst oven på hinanden derinde, og rækkerne af skarpe tænder, blinkede ud 
til dem. En Titanoboa krøb hvislende tættere på, hvilket fik Allosauren til at 
snurre rundt, hamre en fod i jorden så Gnist og Gråsstrå måtte klamre sig 
til klippen, og sætte i et brøl, der blæste slangen tilbage. Den øredøvende lyd 
ekkoede ned igennem slugten.

”Wow!” Gnist måbede. Hun vidste at hun burde være bange, men … På 
trippende fødder hoppede hun et par skridt frem. 

”Iah! Kom tilbage.” Græsstrå prøvede at holde hende fast, men hun sled 
sig løs. Hun havde observeret flere dinosaurer end de fleste, og hun var god 
til at huske hvordan de opførte sig og til at finde sammenhænge. Det bildte 
hun sig i hvert fald ind. Hun vidste hvordan Styracosaurerne så ud når der 
ikke var fare på færde. Hun vidste hvordan Baryonyxerne fiskede i Blåfloden. 
Hun vidste hvordan en Iguanodon byggede sin rede – faktisk havde hun so-
vet en hel nat i en engang – og hun vidste hvordan en rovdinosaur så ud når 
den jagede. Hun lagde en hånd på Allosaurens fod. Den var varm og glat, og 
kløerne var næsten lige så lange som hele hendes krop. 

”Han æder dig!” peb Græsstrå, men Gnist tyssede på hende.
”Se nu,” sendte hun tilbage. Den enorme krop reagerede først slet ikke, 

men ganske langsomt vendte den sig. Gnist modstod trangen til at stikke af, 
som det to meter lange hoved sank helt ned i højde med hende. Hun kunne 
spejle sig i Allosaurens øje, men den var ikke på jagt. Hun var ikke sikker på 
hvor hun vidste det fra, men sikker, det var hun. Om den sikkerhed stammede 
fra hendes observationer, eller fra en mærkelig følelse i maven, var ikke til at 
sige. Noget rørte på sig i hendes indre. I Simbríúm … Hun forstod ikke helt 
hvordan elvernes åndeland virkede, andet end at det var der hun fik sit ånde-
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le de? Selvfølgelig skulle de det. Det ville blive noget de andre ville snakke om 
mange somre frem. Resolut tog hun fat i Allosaurens skæl, satte en fod imod 
de skarpe tænder, og svang sig op på nakken af den.

”Kommer du?” Hun skævede til Græsstrå.
”Du er tosset!” peb hun, men fulgte alligevel med. Den enorme rovøgle ven-

tede til de begge to sad ned, inden den rettede sig op og satte i et brøl, der fik 
slangerne til at vende om. Gnist stemte i med et elverhyl, der druknede totalt 
i brølet, men hun var ligeglad. Det her var det sejeste hun havde prøvet i sit liv.

”Kumá, má totemá!” gjaldede hun, som en søkaptajn på rov efter hæder, 
og Allosauren reagerede prompte. Med tordnende skridt satte den i gang, så 
jorden rystede under dem, og klippestykkerne rullede ned ad slugtens skræn-
ter. Slangerne bugtede sig i alle retninger for at komme i skjul. Tri Mortá var 
skovens konge, og når hans fodtrin fik skovens dyr til at ryste, så bukkede de 
hovedet i respekt. I løbet af et øjeblik var de ude af Skælslugten. Det føltes 
skønt. Den friske luft i deres ansigter gjorde underværker. Gnist havde bredt 
armene ud og nød turen i fulde drag. Hun kunne mærke Græsstrås arme om 
livet, som den anden klamrede sig til hende, med øjnene fast lukket i. Det 
måtte hun gøre som det passede hende. Gnist følte sig i et med den to tons 
tunge krop under sig. Hun kunne mærke hver en muskeltrækning den gjorde 
og hvert et åndedrag den drog, igennem Simbríúm. Var det sådan de voksne 
havde det med deres totemá? Hvad mon der eller gemte sig i Simbríúms 
kringelkroge? Hun fik pludselig lyst til at undersøge det. Udforske mulig-
hederne. Nysgerrighed var hendes varemærke, og den var et øjeblik ved at få 
hende til at eksplodere. Hun hylede igen, og rovøglen istemte med et brøl, 
der fik en Dilophosaur til at stikke af i løb. Skoven bukkede hvor de trængte 
frem, og i løbet af et øjeblik var de tilbage ved Blåfloden. Som et tordendrøn 
bragede Allosauren igennem bladhænget og ud i sollyset. På flodens modsat-
te bred krøb de andre sammen. Gnist kunne se Halvmåne, Skud og de andre. 
Rædslen stod malet i deres ansigter, som de trykkede sig tæt sammen, så hun 
rejste sig på Allosaurens hals, og strakte en arm i vejret til et vink, imens hun 
tiltede hovedet ud til et selvsikkert smil.

”G… Gnist?” Skuds stemme peb i hendes hoved.
”Stemmer,” trompeterede hun muntert, og med så meget overskud hun 

kunne samle, hjalp hun Græsstrå ned. Derefter vendte hun sig imod Allosau-

”Ha, at jeg ikke dør af grin.”
”De kigger i hvert fald ikke efter dig!”
”Det ved du er løgn.”
”Jeg kan kun høre: Bla bla bla, når du taler, Pjuske.”
”Du kan få en på trynen!”
”Kom an!”
”Hvis han ikke vil være din matá, så din totemá måske?”
”Må… ske?”
”Det var altså for sjov …”
”Sjov …” Gnist kiggede op på Allosauren. Var det sådan det føltes at finde 

sin lagardió totemá? Hun var ikke sikker. Hvor skulle hun også vide det fra? 
Det var ikke noget de skulle tænke over før de blev ældre, men hvordan kunne 
man ellers forklare det?

”Det er jo tosset, Gnist? Jeg mener, der er ingen der har Tri Mortá som 
totemá? Det har din haña selv forklaret os? Han er sin egen?”

”Ved det,” mumlede Gnist, selvom hun inderst inde ikke var helt overbevist. 
Hun havde godt set den lille glød i hañas øje da hun forklarede dem det, og 
hun havde godt lagt mærke til den lille tøven der havde været i hendes ord. 
De andre havde ikke bemærket det, men de kendte heller ikke haña som 
Gnist gjorde. Der var noget i den historie der var på kanten af at være rigtigt. 
Haña løj aldrig, men der var alligevel noget mere … Noget hun ikke havde 
fortalt dem.

”Måske jeg er den første så?” foreslog hun flot, men Græsstrå rystede på 
hovedet.

”Umuligt ...”
Allosauren puffede til Gnist igen, imens den brummede. Hun kunne mær-

ke dens hjerteslag i hænderne, og hun fulgte dens åndedrag. Det store gule 
øje ville hende intet ondt, og det var næsten som om hun kunne mærke hele 
den store krop i sit hjerte. Det havde hun ikke prøvet med nogen anden di-
nosaur. Totemá eller ej, der var et specielt bånd imellem hende og det store 
rovdyr, det kunne hun mærke. Igennem Simbríúm, og igennem sit hoved.

En hvislende lyd trak hende tilbage til nuet, som de gigantiske slanger be-
gyndte at krybe tættere på dem. Allosauren knurrede, som en vild ide tog 
form i Gnists hoved. Den fik et smil frem i hendes mundvig. Kunne de? Skul-
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”Sjovt …” Græsstrå ledte efter noget i sine bukser. ”For det gjorde jeg!” Hun 
holdt et lille glinsende Titanoboa-skæl op til beskuelse. Gnist måbede. ”Jeg 
vandt!” Hun blinkede til Gnist, der et øjeblik var ved at springe i luften.

”Men jeg reddede os!”
”Jeg vandt alligevel!”
”Revanche!”
”Du siger bare til.”
”I morgen, nede ved floden.”
”Jeg er klar, Gnistling.”
De små elvere forsatte med at mundhugges, indtil de ikke længere kunne 

se hinanden, så deres forældre ikke kunne holde et smil tilbage. Det sidste lys 
svandt imellem træerne, og inden længe var dagen ovre, for at give plads til 
natten, der kom snigende. 

Gnist drømte om gigantiske slanger i lange baner den nat, men de kunne 
bare komme an, og i søvne fægtede hun med armene, for at holde dem he-
roisk i skak. Udenfor sov Fendrá, imens nattens liv i Fenmarkskoven, krøb 
omkring i ly af mørket. Ikke langt derfra, sad en vagtpost og blundede i en 
trækrone. Han kunne mærke de andre elvere sove roligt igennem Simbríúm, 
og det gav ham en dejlig fred. Der var intet der vidnede om fare, så han folde-
de hænderne om nakken og betragtede stjernerne. Men hvis han havde kigget 
ned, så havde han set Allosauren, der stoppede et øjeblik, og kiggede i retning 
af elvernes by. Den stod der kun kort, men lige længe nok til at kunne opfange 
en svag duft i vinden. En særlig duft af kuñi. Den brummede for sig selv. Hun 
var i sikkerhed. Derefter vendte den rundt og forsvandt i underskoven.

 

ren, der havde sænket hovedet ned til hende, og uden at tænke, lagde hun 
panden imod den ru snude.

”KUÑI!” Gnist frøs til stedet. På Blåflodens modsatte bred var de voksne 
dukket op. Hun fik øje på høvdingen, ved hans side stod Græsstrås dumá. De 
var bevæbnede. Haña havde sit spyd på nakken, men hun var den eneste der 
ikke så direkte forfærdet ud. Snarere lidt overrasket … men også vred. Meget 
vred. Gnist sank en klump.

”Du må hellere gå,” sendte hun til Allosauren, og den lod til at forstå. I 
hvert fald puffede den til hende med snuden, inden den vendte sig og for-
svandt i skoven. Et stykke tid kunne hun endnu høre dens rungende fodtrin, 
inden det klukkende vand igen blev det eneste de kunne høre. Slukøret vend-
te hun rundt på hælene, og gjorde sig klar til at tage imod den reprimande 
der uden tvivl lå og ventede. Side om side svømmede hende og Græsstrå over 
floden, hvor de voksne stod klar til at hive dem op ad vandet. Høvdingen 
tordnede over dem i en rum tid, uden at gentage sig selv en eneste gang, 
men det havde han gjort før. Derefter tog haña hende i hånden, og sammen 
med de andre, gik de tilbage imod Fendrá. Solen var begyndt at synke ned 
bag træerne, og Gnist kunne ikke holde et gab tilbage. Der var ingen dage 
i Fenmarkskoven der var kedelige, men i dag havde alligevel været noget ud 
over det sædvanlige.

”Haña? Hvordan kender man sin … lagardió?” Hun kiggede op på sin mor.
”Civá prá ma’o óra, kuñi,” sukkede Stjerne.
”Tri Mortá?”
”Qi …”
”Hvad betyder det?”
”At du slipper for Himmelfanger-prøven?” Moderen smilede til hende.
”Øv …”
De fortsatte lidt i tavshed, indtil Fendrás første huse dukkede op i træerne 

omkring dem. Gnist vinkede til Halvmåne, som de drejede imod elverbyens 
østlige del. Græsstrå kom op på siden af dem. Hun sad på armen af sin dumá.

”Sikke en dag …” ekkoede hendes stemme i Gnists hoved.
”Det må du nok sige,” medgav hun.
”Nåede du egentlig at få fat i et skæl?”
”Næ …”




