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Aiñahistorier – Xablím niudán! 

 

1. Del 

Fendrá tog sig vidunderligt ud. Det sølvfarvede lys fandt vej ned i 

skovbunden, og gjorde byen til et drømmesyn. En verden, der lod til 

at være skabt af sølvfarvede og grønne nuancer, draperet med nattens 

kælne fløjl. Spundne tråde og guirlander i det fineste sølv, var 

trukket på kryds og på tværs imellem elvernes huse, og overalt hvor 

man vendte blikket, glimtede det hele som en stjernenat der dansede 

imellem stammerne. Det fantastiske syn kunne dog ikke hamle op 

med himlen over byen. Rihani lyste som en nattesol og stjernerne 
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blinkede så klart, at de virkede legesyge. Ivrige efter at hviske tusind 

eventyr i ørerne på alle der måtte lytte med. Luften var kølig. Koldt 

blev det aldrig i junglen, men natteluften på den her tid af året kunne 

godt bide en anelse, og bladene var svøbt i et klæde af de fineste 

dugperler. 

Gnist lå i toppen af Karlif Arból – Fenmarkskovens højeste træ – 

og stirrede ud i stjernevrimlen, med hænderne under nakken. Hun 

hvilede hovedet i skødet på sin mor, og hun kunne mærke Stjernes 

fingre i sit hår, som de nænsomt flettede en lok. Kun et par meter 

væk kunne hun ane Halvmåne, der dog sad med snuden begravet i en 

bog, i stedet for at nyde stjernehimlen. Det var jo det xamblím 

niudán var til for? For at fejre forfædrene og være tæt på dem. Gnist 

kunne mærke de rolige energier bølge igennem Simbriúm, til en grad 

at hun et øjeblik begyndte at blive søvnig. Moderens fingre i håret og 

den friske natteluft, gjorde hendes øjenlåg tunge. At trætheden måske 

også kom af at sprinte omkring, for at tage del i alle forberedelserne 

til skovelvernes store stjernefest, skænkede hun ikke en tanke. Det 

havde været en sjov dag. Xablím niudán var den bedste dag på året. 

De små kuñi havde fri fra squeliá, og elvernes by stod på den anden 

ende. Alle hjalp til med at pynte op, lave mad og forberede aftenens 

festligheder. Og så var der jo selvfølgelig også stjerneløbet. Gnist 

kunne mærke det snurre helt ned i fodsålerne, når hun tænkte på 
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løbet, og hvor gerne hun ville vinde det, når hun selv blev gammel 

nok til at deltage. Indtil videre måtte hun nøjes med at heppe, men 

det var nu også sjovt nok. Det fandt sted hvert år, på dagen for 

xablím niudán, og vinderen startede festlighederne, når 

vedkommende vendte tilbage fra Klotinden med den første 

stjerneskygge – Fenmarkskovens smukkeste blomst. Gnist satte 

hovedet fra blomsten bedre tilrette i sit hår. Hun havde fået den af 

Frost, efter ceremonien for stjernerne hvor vinderblomsten blev 

brugt, og de andre havde været grønne af misundelse. 

”Den er ikke engang særlig pæn, Gnistling,” havde Græsstrå 

skingret, men misundelsen i hendes store øjne, havde været som den 

sødeste nektar i maven. Hun skulle altid blære sig, så hun havde bare 

godt af at komme lidt ned på jorden. Det var kun maar’tia jivú der 

måtte løbe med i stjerneløbet, og når vinderen vendte tilbage med sin 

blomst, så gik festen i gang. Ældsterådet lovpriste stjernerne og 

sendte en fælles hilsen til forfædrene i det høje, og derefter rullede 

musikken igennem byen. Der var mad og drikke i lange baner, lýma-

saft til de voksne, og sødede frugter til alle kuñi. Gnist havde spist til 

hun dårligt kunne rejse sig, inden det var blevet tid at kravle op i 

toppen af Karlif Arból. Fendrás gigantiske centertræ knejsede højt 

over skoven, som han havde været den første indbygger i, i sin tid, 

og hans krone var hellig. Det var forbudt at kravle i den på alle andre 
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tidspunkter, end til xablím niudán. Her skulle skovelverne kunne 

være så tæt på stjernerne og forfædrene som muligt, og det var de i 

toppen af det hellige træ. 

”Hvad tænker du på, kuñi?” hviskede Stjernes stemme blidt i 

Gnists hoved. 

”At det burde være xablím niudán hver dag,” sendte hun med 

eftertryk tilbage. Det fik moderen til at le. 

”Bién. Så ville det holde op med at være noget særligt, tror du 

ikke? Se,” hun pegede op, hvor en regn af stjerneskud glimtede over 

skoven og fik himlen til at funkle. 

”Wow!” Gnist måbede og satte sig op. 

”Til xablím niudán er vi ét med forfædrene. De ser ned på os og 

vi ser op på dem.” 

”Kan jeg nå dem hvis jeg rækker hånden ud, haña?” Gnist 

skævede over skulderen på sin mor, der blottede sine hvide tænder i 

et smil. 

”Du kan jo prøve?” foreslog hun, og Gnist sprang på benene. Med 

tungespidsen i mundvigen, strakte hun sig imod himlen. Hun 

forsøgte en rum tid, men netop som hun var ved at give op, strøg en 

kølig vind igennem hendes håndflade, så hun kom med et udbrud og 

satte sig på bagdelen. Det fik Stjerne til at le. 
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”Blev du forskrækket?” Gnist mærkede sin mors arme omkring 

sig, men hun vred sig fri. 

”Ej, haña, ikke når de andre kan se det.” Hun glattede på sit tøj og 

rynkede på næsen. ”Forfædrenes hænder er kolde og blæsende …” 

mumlede hun, hvilket blot fik Stjerne til at smile bredere. Gnist følte 

sig et øjeblik som et pattebarn, der ikke fattede en brik, men 

moderens smil gav hende hurtigt den dejlige følelse tilbage, og med 

funklende øjne, betragtede hun sin haña. Hun var den smukkeste i 

verden, især i skæret fra stjernerne. Hun levede fuldt op til sit navn. 

Månens kølige stråler bredte sig i hendes brune hår, som tråde af 

sølv, der nejede imellem de tykke lokker. Hun havde sat håret op 

med et mørkegrønt bånd, som Gnist vidste at hun selv havde lavet, 

og hendes kjole var vidunderlig i natten. Mørkegrønne farver svøbte 

sig tæt om moderens krop, i et snit der efterlod hendes ryg bar. Foran 

havde den sirlige sølvfarvede mønstre, og det eneste der gjorde, at 

Stjerne ikke lignede noget fra en drøm i sin datters øjne, var at hun 

havde insisteret på at have Gnists navn broderet på brystet.  

PINLIGT! 

Gnist kiggede ned af sig selv. Normalt var hun kun iklædt tøj man 

kunne røre sig i, og hun ejede ikke en beklædningsgenstand der ikke 

var huller og lapper på, men til xablím niudán fik hun ikke lov at 

slippe. Stjerne havde syet hende et par grønne bukser, der var snøret 
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ind lige under knæene, og på overkroppen havde hun en let, sort 

trøje, der havde små hilsner til forfædrene, skrevet med gyldne tråde. 

Ringene i Gnists ører var blevet pudset efter, og hendes hårbånd var 

skiftet ud med en gylden hårbøjle. Det hele var nøjsomt hængt på 

hende, sammen med formaninger om ikke at blive beskidt. Det havde 

hun overholdt, i hvert fald nogenlunde. En enkelt saftplet havde hun 

måtte gnubbe af med tommelfingeren. 

”Gnistling!” Græsstrås drævende stemme afbrød idyllen, som hun 

kom marcherende i en sky af grønne blonder og pyntegrønt. Hun var 

i en levende kjole og lysegrønne hårbånd, med smykker og detaljer i 

sølv. Gnist fandt hendes armringe virkelig smukke, men det ville hun 

aldrig indrømme. I hvert fald ikke højt. Hun kunne dog ikke holde 

blikket fra dem. De bugtede sig ned ad Græsstrås tynde – og sikkert 

slappe – overarme, i smukt smedede mønstre, der var så tynde, at det 

virkede utænkeligt at de ikke ville knække. Selve faconen lignede en 

Hypsilophodon der klamrede sig til huden. Gnist vidste at 

Hypsilophodonerne var Græsstrås hañas tótemá. 

”Hvad vil du, Pjuske?” Gnist snøftede hovent. Bag Græsstrå 

dukkede hendes sædvanlige følge op, med Måneskin i spidsen. Lige 

hvad der manglede. Nu var der lige så fredeligt. 

”Spar dig, Gnistling, det er ikke dig vi kommer for. Alene at du 

troede det, er faktisk lidt latterligt. Agó nui!” Græsstrå grinede højt 
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og falsk, men da Måneskin og de andre ikke faldt i, hvæsede hun 

over skulderen. ”GRIN!” Et halvhjertet kor af falsk latter fulgte. 

”Bid en blindsnigers bagdel, Pjuske.” Gnist vinkede hende af med 

hånden, og hun kunne næsten fornemme Græsstrås kinder syde. Den 

anden åbnede munden, men hun tog sig i det og satte sig i stedet. En 

efter en tog børnene plads omkring Stjerne. Flere sluttede sig til, 

indtil stort set samtlige kuñi sad i kredsen. Selv Halvmåne havde 

lukket sin bog. Gnist vidste udmærket hvad de kom for, men hun lod 

alligevel som om hun slet ikke havde bemærket alle deres spændte 

øjne. Det kunne ikke skade at trække tiden lidt ud, men da enkelte 

voksne også begyndte at sætte sig omkring dem, kunne hun heller 

ikke holde den spændte følelse i maven tilbage. Hun blinkede til 

Strit, der havde sat sig bag de andre, og onklen smilede til hende. 

Derefter lagde Gnist hovedet tilbage og stirrede nysgerrigt op på sin 

mor. 

Stjerne sad med lukkede øjne og nynnede. Det var ganske sagte, 

så kun de nærmeste kunne høre det. Hendes stemme var fortryllende. 

Som en tone der kunne ae kinder og gøre hvem som helst behageligt 

til mode. 

”Hvad vil du fortælle, haña?” hviskede Gnist. 

”Hvad vil du høre, kuñi?” Moderen åbnede det ene øje på klem, 

så stjerneglansen reflekteredes i det brune, og fik øjet til at stråle. 
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”Noget med rovdyr! Og slåskamp! Må jeg være helten?” Gnist 

knyttede hænderne, og det var nok til at få forsamlingen af elvere til 

at le. 

”Jeg vil også være med i den, niambú!” jublede Græsstrå. 

”Hvis man vil se jer to slås, kan man bare svinge sig ned til 

Blåfaldet når solen skinner. Så hellere noget man kan lære noget af?” 

foreslog Halvmåne. 

”Hvad med en historie om historien?” En ny stemme fik alle 

andre til at forstumme, som Frost satte sig ned iblandt dem. Hun 

strålede om kap med Stjerne, og skønt hun var den ældste i stammen, 

så var det ikke til at se. Ældsterådets overhoved var i sølv og hvidt 

fra top til tå, og hendes hvide hår, var sat op med sølvspænder, der 

fik hende til at funkle i måneskinnet. Hendes hvide hud var glat og 

fin, og de vise øjne blinkede til alle der sad omkring hende. 

”Hvad foreslår du, antúq?” Stjerne kiggede op og fangede Frosts 

blik. Et smil fandt vej hos dem begge. 

”Hvad er en historie om historien for noed’?” ville Gnist vide. 

Det gav ingen mening i hendes hoved. En historie var vel en 

historie? Det var efterhånden blevet en tradition, at Stjerne afsluttede 

xablím niudán med en fortælling – i hvert fald for de små elvere. De 

voksne yndede at fortsætte festen i Skumringskilden, men Gnist var 

ikke helt sikker på hvad det betød. Faktisk var hun også bedøvende 
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ligeglad, men sin mors historier glædede hun sig til. Hun fik mange 

af dem, men det var alligevel noget særligt, at få dem fortalt foran 

alle de andre, når man kunne sidde hos hende. Gnist fandt sin haña til 

at være den sejeste i verden. Der var ingen andre hun gerne ville 

ligne. Andre end Himmelfanger, måske. En lille smule i hvert fald. 

”En historie om historien kan være mange ting.” Stjerne purrede 

op i sit hår, og sendte et drillende smil rundt til sine tilhørere. 

”Fortæl os hvad det er, niambú!” Måneskins øjne strålede, som 

hun krabbede sig tættere på. Gnist kunne se spændingen i alle deres 

øjne, og hun vidste at hun ikke selv var meget bedre. Måske ventede 

der en eventyrlig fortælling om forfædrene? Måske en sjov anekdote 

om en sur terrorfugl. Eller måske … 

”Fortæl os om stjerneløbet, niambú!” En stemme skar sig 

igennem mørket, som Kløver dukkede op i mængden. Høvdingen 

havde et drillende smil om læberne, det sorte hår slået ud, og armen 

om skulderen på Vinterdug, der muntert støttede sin fætter. Han 

kluklo, skålede med hende og tog en tår af sit bæger, inden han lod 

sig falde ned imellem børnene i trækronen. Gnist kiggede spændt fra 

sin høvding og til sin haña. Hvad var der i vente?  

”Stjerneløbet? Det kender vi jo …” begyndte Stjerne. 

”Du ved hvilket løb jeg mener,” grinede Kløver. ”Det eneste du 

har løbet.” 
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”Jeg ved ikke om det er interessant …” undveg hun, men 

nysgerrigheden var vakt. Flere af de voksne var allerede begyndt at 

le. Det måtte være en sjov historie. 

”Har du løbet stjerneløbet, haña?” Gnist spærrede øjnene op. Bag 

hende kiggede de andre på hinanden. 

”En enkelt gang, kuñi.” Stjerne klappede sin datter på hovedet og 

trak i et skævt smil. 

”Vi venter, Stjerne. En historie om vores niambú, må være en 

historie om vores historie.” Frost havde et par af de mindste kuñi på 

skødet, og som hun sad der, så hun slet ikke så autoritær ud, som 

Gnist ellers kendte hende. Hendes ord blev dog stadig leveret med 

pondus, og de fik da også Stjerne til at sukke. Gnist fornemmede at 

moderens øjne landede på Regnbue i kredsen. Regnbue der så en 

smule beklemt ud, som en af de eneste. Var hun en del af historien? 

Gnist kunne mærke nysgerrigheden helt ud i sine fingerspidser.  

”Nuvel …” Stjerne tænkte sig om, imens hun satte sig bedre til 

rette. Gnist mærkede hendes arme omkring sig, inden moderens 

melodiske stemme, vuggede ud i natten. 

”Vi skal nogle somre tilbage. En del, faktisk …” 

”Inden du mødte min dumá?” skød Gnist ind. Det spørgsmål fik 

Stjerne til at tøve, inden hun satte i endnu et smil. 



11 
 

”Længe før. En dag med xablím niudán som I dag. Fest, pynt og 

stjerner. Jeg var i skoven fra morgenstunden, for at følge op på en 

bog med mangelfulde passager …” 

”Lavede du dibirá på xablím niudán, niambú?” måbede Skud. 

”Blev du tvunget?” ville Græsstrå vide, men Stjerne rystede på 

hovedet. 

”Af egen fri vilje,” forsikrede hun, så de små elvere kiggede 

mistroisk på hinanden. 

”Jeg havde besluttet mig for at finde stilletungerne inden mørket 

slap sit tag …” 

”Sejt!” kommenterede Gnist med eftertryk. 

”De er da farlige?” Græsstrå var kommet på benene og havde sat 

hænderne i siden, som hendes far også gjorde det, når han fangede 

nogen i at gøre noget de ikke måtte. 

”Kun hvis man ikke ved hvad man har med at gøre,” afviste 

Halvmåne på Stjernes vegne. Græsstrå skulede til hende, inden hun 

satte sig på Stjernes knæ ved siden af Gnist. 

”Man skal altid være varsom med stilletunger, som man skal med 

de fleste væsner,” nikkede Stjerne. ”Hvad ved vi om dem?” fortsatte 

hun og kiggede rundt på de forsamlede kuñi. 

”De spiser kød!” trompeterede Græsstrå prompte. 
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”Haña, vi er ikke i squeliá …” indvendte Gnist, men de andre lod 

til at finde det morsomt. 

”De … er flokdyr!” Måneskin klappede i hænderne. 

”Korrekt.” Stjerne nikkede. ”Høvding? Vil du bidrage?” Hun 

skævede drillende til Kløver, der var ved at kløjes i sin lymá-saft. 

”Iah, ikke hvis jeg kan blive fri,” klukkede han, så Vinterdug 

rystede på hovedet. 

”Stilletungerne opsnapper lyde fra deres omgivelser,” overtog 

Halvmåne, med sin sædvanlige konstaterende tone. 

”Også korrekt, den evne har givet dem deres navn,” fortalte 

Stjerne, og det fik børnene til at hviske til hinanden. 

”Har du ikke noget at tilføje?” Stjerne kiggede ned på Gnist, der 

glemte at tænke, inden hun svarede. 

”De er svære at ride på …” Den kommentar afstedkom 

dødstilhed, inden Kløver brød i latter, der hurtigt greb om sig. Den 

eneste der ikke grinede, var Stjerne. 

”Kuñi …” Hun snakkede alt for langsomt. ”Har du … prøvet at 

ride på en stilletunge?” 

”Jeg … Eller det … Man kunne ikke? De løber væk … Eller bider 

…” Gnist prøvede at smile den hjem. Latteren blev ved at rulle, og til 

sidst rystede Stjerne på hovedet. 
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”Ved forfædrene, hvad skal der blive af dig, barn? Hvor var jeg? 

Åh, stilletunger i skoven. Jeg fandt en flok, der havde nedlagt et 

bytte, et par kilometer syd for Blåfaldet, tæt ved Kælerdalen, hvor 

vores j’ahn engang sov rusen ud i en Corythosaurus-rede …” Hun 

hævede øjenbrynene i retning af Kløver, så latteren rullede igen. 

”Bedste lur i mit liv,” konstaterede høvdingen med kendermine. 

”Stilletunger er lige dele skræmmende og fascinerende.” Stjerne 

sænkede stemmen, ”når man er tæt på, så suger folderne der dækker 

deres kroppe, alle lyde til sig.” Hendes stemme faldt til en hvisken, 

så Gnist kunne mærke det gibbe i de mindste kuñi. ”Jeg holdt øje 

med dem fra toppen af et træ. Skrev ned hvordan de spiste …” 

”Spiser de ikke med munden?” Spørgsmålet røg ud over Gnists 

læber, inden hun kunne nå at stoppe det. 

”Det gør de, kuñi, men jeg noterede efter hvilket mønster de 

spiste. Matriarken spiser først, må I forstå, og dernæst får de andre 

lov.” Stjerne klappede hende på hovedet igen.  

”Så hunnerne spiser først?” spurgte Skud skeptisk. 

”Fornuftigt!” konkluderede Græsstrå højt, så forsamlingen lo 

igen. 

”I det svage lys kan en stilletunge minde om en vild hund, eller 

måske en ulv. Men kommer man tættere på, kan man se at deres 

kroppe er uden halse. Det giver dem et spøjst udseende, hvor 
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munden næsten kan åbne op til midt på brystet. Deres pelse er grove, 

og deres øjne små, skarpe og vagtsomme. Man skal have respekt for 

Fenmarken i sådan en situation, men man må også huske at beundre 

den. Stilletungerne er ikke mørkets skabninger, og derfor har de 

vores beskyttelse. Det skal I huske, kuñi.” Stjerne hævede en slank 

finger, og børnene nikkede i kor. 

”Men hvad har det med stjerneløbet at gøre?” Gnist vuggede 

utålmodigt. 

”Det kommer jeg til. Tålmodighed, kuñi,” formanede moderen og 

rettede på sin kjole. ”Lidt lærdom tager man ikke skade af.” Hun 

blinkede til Halvmåne, der smilede forlegent. ”Det var en smuk 

morgen kan I tro, kuñi. Solen blinkede imellem bladene, imens jeg 

noterede hvad jeg så. Linje for linje – med god plads til at rette, hvis 

vi en dag skulle blive klogere,” formanede hun og fik igen hele 

forsamlingen til at nikke lydigt. Gnist lyttede med strålende øjne. 

Stjerne havde hele elverflokken i sin hule hånd, og Gnist kunne 

mærke på sin mor at hun nød det. Hun blinkede til dem og sukkede 

så, dybt og teatralsk. 

”Desværre varede det ikke ved. For der var fredsforstyrrere ude!” 

Hun hævede øjenbrynene dramatisk, så det gibbede i de små. 

”Sapiéna?” hviskede Græsstå. 

”Tri mortá?” mimrede Måneskin. 
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”Værre!” afslørede Stjerne, og Gnist tænkte så det knagede. 

”Orker?” foreslog hun, men moderen afviste igen bestemt. 

”Havde det pels?” ville Halvmåne vide. 

”Pletvis,” indrømmede Stjerne. 

”Kløer?” Gnist kravlede tættere på sin mor, imens hun prøvede at 

læse Stjernes ansigt.  

”Nja, det kunne i hvert fald både rive og kradse.” Hun trak på 

skuldrene, imens alle børnene lagde hovederne i blød, for at gætte 

hvad det var for et sært dyr, der havde forstyrret deres niambú den 

dag i skoven for år tilbage. De voksne kendte tilsyneladende 

historien, for de fleste af dem klukkede og rystede på hovedet.  

”Hvad farve havde dyret?” spurgte Skud. 

”Sådan lidt af hvert. Det var i hvert fald farvestrålende. I alle 

regnbuens farv…” 

”Bién, det var MIG!” skar en skinger stemme pludselig igennem 

og hele flokken vendte sig imod Regnbue, der var blevet rubinrød i 

kinderne. 

”Dig, haña?” måbede Måneskin, og Regnbue nikkede, så hendes 

massive hårpragt gyngede. 

”Var det hende? Sin?” Gnist kiggede op på sin mor, der allerede 

havde et lille smil på læberne. 
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”Det var det,” indrømmede hun. ”En interessant observation, 

spoleret på under to minutter.” 

”Det var ikke med vilje,” sukkede Regnbue, så de forsamlede 

ikke kunne lade være at le. Gnist vidste at Regnbue var hañas 

sjælesøster. De havde været uadskillelige fra de var små. 

”Det ved jeg.” Stjerne sendte Regnbue et blink. ”Stilletunger er 

meget fintfølende må I også forstå.” Hun vendte igen 

opmærksomheden imod sine tilhørere. ”Deres evne til at absorbere 

lyd, gør at deres andre sanser har været nødt til at tage over, så de 

ikke er sårbare imens de spiser. Ivrige elverfødder imod skovbunden, 

bliver for eksempel opfanget på god afstand, så flokken uden en lyd 

kan forsvinde i underskoven. Ivrige elverfødder med en tamburin i 

hånden, giver den dobbelte effekt …” Stjerne klukkede for sig selv, 

som Regnbue blev endnu mere rød om de spidse ører, der var en 

farveorkan af smykker og perler i forvejen. 

”Jeg havde jo noget at fortælle dig, Malia … Det var også hans 

skyld!” Regnbue pegede på Kløver, der holdt hænderne forsvarende 

op foran sig. 

”Há? Hold mig udenfor …” afviste han, men hun lod ham ikke 

slippe. 
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”Du sagde at Stjerne var for langsom til at være med i 

stjerneløbet! Du sagde at hunner var for sløve og for fulde af varme 

drømme!” 

”Kunne aldrig falde mig ind.” Høvdingen kiggede i vejret, og 

lignede den mest skyldige person i verden, så de små fnes. Da han 

også begyndte at fløjte, fulgte resten af de forsamlede trop. 

”Bare fordi du længtes efter Stjernes hånd at holde i,” tilføjede en 

ny stemme med en drillende tone. Flodseng dukkede op, og 

vagtmesterens ord, formåede alligevel at gøre høvdingen lidt rød i 

kinderne. 

”Du rødmer, j’ahn?” drillede Vinterdug. 

”Det er saften,” afviste han kraftigt. 

”Grunden er ligegyldig,” afgjorde Stjerne, uden at fortrække en 

mine, imens Gnist roterede for at kunne holde øje med de voksne. De 

snakkede om ting der skete før hun blev født, og det fandt hun 

interessant. Havde høvdingen ville have hendes haña som mage? 

Meget interessant.  

”Som I ved, skal man være fyldt 100 somre, for at deltage i 

stjerneløbet.” Stjerne dikterede, og der blev nikket fra flokken. 

”Stjerneskyggerne vokser kun på Klotindens top, og hvorfor er det 

sådan?” Hun kiggede igen rundt. 

”Den er nøgen!” jublede Græsstrå. 
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”Blomsten?” spurgte Gnist med en drilsk undertone. 

”Duh! Nej, dumme Gnistling? Tinden!” Græsstrå rakte tunge. 

”Den er også høj …” tilføjede Måneskin svagt. 

”Den er nemlig rigtigt. Stjerneskyggerne vokser kun i 

stjerneskæret, så de skal tæt på himlen, uden noget til at dække, for at 

kunne blomstre.” 

”Men de andre blomster vokser da i skovbunden?” Skud rakte 

ivrigt en hånd i vejret. 

”Solen er også stærkere end stjernerne. Deres lys er fint og 

skrøbeligt. Sollys er kraftigt og livgivende. Forstår I forskellen? Dem 

der lever af sollys kan overleve i let skygge. Det kan dem der lever af 

stjernelys, ikke.” Stjerne lagde hovedet tilbage, så lyset fra 

nattehimlen lynede i hendes øjne. Flokken nikkede. 

”Den deltager i stjerneløbet, der først får bragt en stjerneskygge 

tilbage til Karlif Arból, starter xablím niudán. Alle kan deltage, alle 

erzáer må bruges, men snyd er ikke tilladt.” 

”Er der da nogen der snyder?” Gnist måbede. Det havde hun 

aldrig troet nogen kunne finde på. 

”Vil du svare på det, høvding?” Stjerne sendte Kløver et blik. 

”Helst ikke,” brummede han. 

”Den dag, på den flotte morgen, hvor mine stilletunger var blevet 

skræmt væk af Regnbues løbende fødder, var første år, både hun og 
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jeg, var gamle nok til at deltage. Jeres høvding, der var en ganske 

anden dengang, havde formået at få hende tirret nok til at løbe ind i 

skoven for at finde mig.” 

”Bliver man en anden når man bliver høvding?” ville Gnist vide. 

”Man vokser som regel med ansvaret,” forklarede moderen. 

Kløver kommenterede det med et grynt, der kunne betyde både det 

ene og det andet. 

”Kløver havde, på sin egen måde, fået overbevist Regnbue om at 

vi skulle deltage …” 

”Ville du ikke deltage da, niambú?” Græsstrå havde igen 

hænderne i siderne. Stjerne rystede på hovedet. 

”Det år, er den eneste gang jeg har deltaget.” 

”Du kan da godt lide at løbe om kap, haña?” Gnist kløede sig i 

håret. 

”Sandt. Men stjerneløbet er hårdt, ved I. Der skal bruges så 

mange med helende erzáer som muligt. Jeg hjælper dem der snubler 

på vejen, eller farer vild.” Hun smilede til sin datter og gav hende et 

kys på kinden, som Gnist straks tørrede af med ærmet. 

”Men … du deltog den dag?” Halvmåne kiggede op. 

”Sandt. For den dag trængte nogen til en lektion.” Stjernes øjne 

landede tungt på Kløver, der stadig sad og gloede ned i jorden. Ved 

hans side morede Vinterdug sig åbenlyst over ham. 
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”Så sandt …” mumlede Regnbue ned i sit ærme og gav Måneskin 

et kram. 

”Kløver havde overbevist Regnbue om at deltage, og Regnbue 

kom til mig. Hun havde haft så travlt, at hun havde glemt at smide 

sin tamburin og sine bjælder, så hvordan skovens rovdyr undgik at 

komme rendende fra alle sider, er mig stadig en gåde, men 

Fenmarken var i godt humør den dag. Solen skinnede og 

stjernefestens glæder bredte sig som ringe igennem Simbríúm.” 

Stjerne nikkede. ”Det tog hende ikke mange minutter at få mig 

overtalt. Som jeg så ofte har fortalt jer, så er der ingenting der afgør 

hvad en maaar’tia kan eller ikke kan, andet end …” Hun holdt en 

pause. 

”Vores hjerter!” ekkoede børnene i kor. 

”Riólj. Lad aldrig nogen fortælle jer, at der er noget I ikke kan.” 

”Jeg kan gøre alt som en slatten han kan gøre, og mere til!” Gnist 

sprang på benene og pustede sig op, så latteren igen sang. 

”Oy, jeg føler mig altså ramt her. Malá …” Kløver styrkede sig 

fra sit bæger. 

”Sproget, høvding,” kommenterede Stjerne, så han tilføjede noget 

mere ned i sit ærme. 

”Kender I ruten til stjerneløbet?” Stjerne kiggede igen ud flokken 

foran hende. 
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”Det gør jeg!” råbte de i kor og skoven af hænder røg op.  

”Så lad mig høre.” Stjerne pegede på Blåskygge, der først frøs 

over at være blevet valgt ud, men så tænkte sig om. 

”Ud af byen mod syd,” begyndte hun langsomt. ”Igennem 

Tjørnedalen, på tværs af Gråsø og så op ad Klotinden!” Hun 

afsluttede med et stolt smil, og Stjerne klappede let. 

”Helt rigtigt, kuñi. Det er den vej turen går. Ikke den letteste vej 

at løbe i skoven,” tilføjede hun. Gnist var helt klar over at det ikke 

var den nemmeste vej. Der lå mange ting og lurede i skyggerne på 

den vej. Tjørnedalen var fuld af blindsnigere og andre bæster, 

ligesom det altid var der i nærheden at Ceratosaurerne byggede deres 

reder. Gråsø var fuld af smat og slam, og forfædrene måtte vide hvad 

der ellers gemte sig på dens bund, og hver en sprække på Klotinden 

var foret med slanger, skorpioner og alverdens andet giftigt kryb. 

Nej, stjerneløbet var ikke nemt. 

”Det var også den vej løbet tog os, den dag for mange år siden,” 

fortsatte Stjerne. ”Regnbue og jeg fulgtes ad. Side om side hoppede 

vi igennem træerne, så hurtigt vores strýkná kunne bære os, og det 

varede ikke længe, før vi stod på kanten af Tjørnedalen.”  
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2. Del 

Gnist skuttede sig. Hun havde været ude ved Tjørnedalen et par 

gange, men det var ikke et rart sted. Der var ingen træer, kun et 

virvar af tjørnebuske, der rev i huden og i tøjet. Man kunne hverken 

løbe eller svinge sig forbi dalen, der strakte sig næsten en kilometer 

på tværs. Måske var den faktisk mere? 

”Det havde været et godt år, så tjørnen stod stærk og rank,” 

meddelte Stjerne, og Gnist kunne se Regnbue skutte sig, som 

erindrede hun noget ubehageligt. ”Det var dog ikke alle der tøvede 

på randen af dalen, da vi kunne se flere tøjrester i tornene, og ane 

duften af elverblod på dem …” Stjerne snakkede med vilje langsomt, 

så alle kunne gyse tilpas. 

”Man får altid det bedste resultat, når man ikke tøver og moser 

lige på …” kommenterede Kløver. 

”Man får i hvert fald rifter i sit fjæs,” lo Flodseng, så høvdingen 

igen måtte trøste sig ved sit bæger. 

”Vi valgte den møjsommelige indgangsvinkel i stedet.” Stjerne 

smilede. ”Ud og ind imellem tjørnebuskene måtte vi krybe, ei ó di, 

men flere steder fik vi alligevel rifter. Jo tættere man kommer på 

midten af dalen, jo tættere står tjørnen, og man har ikke lyst til at slås 

med en sulten blindsniger, imens man står klemt sammen, eller ligger 

fladt hen ad jorden, så vi skyndte os så meget det var muligt. Ind og 
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ud,” gentog hun, og viste med hænderne hvordan. Gnist skuttede sig. 

Blindsnigerne kunne have alle tjørnekrat i verden for hendes skyld. 

”Var I ikke bange, niambú?” hviskede Skud. 

”Gmáhl ... Som altid når man bevæger sig omkring i skoven, så 

var vi på vagt. Frygt kan altid omsættes til noget positivt. Ekstra 

årvågenhed, skærpede sanser. Den slags,” blinkede Stjerne til ham. 

”Sanserne skal være åbne, man skal bruge sin viden om skoven og 

dens indbyggere, og man skal bruge Simbríúm, til at mærke hvad der 

nærmer sig. Gør man det, så kan man aldrig helt overraskes.” Gnist 

betragtede sin mor som den modigste der fandtes, så det var nemt for 

hende at sige. Gnist var ret overbevist om, at enhver anden nok 

havde været noget mere ængstelig imellem tjørnebuskene. 

”Det var også med vores sanser at vi opdagede Ceratosaurerne 

…” fortsatte Stjerne pludselig med en sagte hvisken. Igen gibbede 

det i de mindste. 

”Diri!” Gnist bed sig spændt i læben. 

”Hvorfor er det nu at Tjørnedalen er ideel for Ceratosaurerne?” 

Stjerne kiggede rundt og igen røg hænderne i vejret. Hun pegede på 

Græsstrå. 

”Fordi tjørnene ikke kan stikke igennem deres hud!” pippede hun. 

”Og hvad mere …?” 
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”Og deres unger kan løbe sikkert omkring under dem!” Græsstrå 

strålede da Stjerne nikkede og klappede hende på hovedet. 

”Qi, kuñi. Dalen er ideel for dem at yngle i. Men når man er to 

maar’tia, der maver sig under en stikkende busk, så kan de hurtigt få 

en til at svede.” Det lo hun selv ad, men spændingen havde fået tag i 

tilhørerne. Endnu havde Gnist svært ved at se, hvorfor den historie 

havde fået de voksne til at grine til at starte med. Den var indtil 

videre mest bare nervepirrende, men hun nød at høre sin mor 

fortælle. 

”Hvordan slap I væk?” Blåskygge havde begge hænder for 

munden. Stjerne pegede på sit hoved. 

”Ved at tænke, kuñi. I må aldrig blive så bange, at I glemmer at 

tænke. Kan man læse signaler, lugte og situationer, så kan man klare 

det meste. Hvordan genkender vi en rovdinosaur på jagt?” Igen 

kiggede hun rundt, inden hendes finger fandt Halvmåne – et sikkert 

valg til at få et rigtigt svar. 

”Anspændtheden,” svarede hun ivrigt, og Stjerne nikkede. 

”Rigtigt. En rovdinosaur på jagt er opmærksom. Kroppen bøjet, 

hovedet tæt ved jorden, øjnene flytter sig kun i hurtige ryk, og 

musklerne i ben og nakke er klar til at hugge. Sådan så de to 

Ceratosaurer, der overraskede Regnbue og jeg den dag, ikke ud. De 

var nysgerrige. Et par unge, der sikkert var på vej til at blive forældre 
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for første gang. De bulede ud lige bag ribbenene, som tegn på at de 

lige havde spist. Der var ingen fare på færde.” 

”Typisk haña, at gøre historiefortælling til en halv squeliá-lektion 

…” sendte Gnist til Halvmåne. 

”Det er derfor hun er den bedste,” vendte Halvmånes stemme 

tilbage. 

”Det sagde jeg jo heller ikke.” Gnist trak på skuldrene, og følte 

sig igen en smule stolt af sin mor. Der var ikke én maart’tia i Fendrá, 

der ikke havde den dybeste respekt for hende. Hun var den 

smukkeste, modigste og klogeste. 

”Er det rigtigt at du har klappet Tri mortá engang, niambú?” 

Græsstrå afbrød Stjerne med sit spørgsmål, og det fik et kort øjeblik 

et sært skær til at glide over de brune øjne, men så rystede Stjerne på 

hovedet. 

”Man skal ikke tro på alt hvad man hører. Tri mortá … er sin 

egen. Man … støder kun på ham, når man mindst venter det …” 

Gnist bemærkede at moderen stirrede ud i det fjerne imens hun 

svarede, og de fleste af de voksne kiggede ned, men de var dog 

hurtige til at live op igen. 

”Vi kom igennem Tjørnedalen, kun med lidt ridser og skrammer.” 

Stjerne smilede et varmt smil til dem alle sammen. 

”Og vi var faktisk næsten forrest!” tilføjede Daggry. 
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”Meeeeen kun næsten,” rettede Kløver. 

”Sandt.” Stjerne nikkede uanfægtet. ”Efter strabadserne i 

Tjørnedalen, ventede de slimede bredder på Gråsø ...” Hun sænkede 

stemmen til en hvisken, og Gnist kunne mærke hårene rejse sig i 

nakken. Gråsø var i virkeligheden ikke så meget en sø, som den bare 

var en stor, klam sump. Tågebankerne steg gådefuldt til vejrs når 

man kiggede ud over det brungrønne vand, og træer, blade og hvad 

skoven ellers bestod af, sejlede rådnende rundt i suppedasen, så 

dunsten hang over vandet. 

”Gråsø er klam!” meddelte Græsstrå med eftertryk. 

”Er du bange for den, Pjuske?” Gnist skævede drillende til hende, 

og nød det mopsede ansigtsudtryk kommentaren tog med sig. 

”Jeg er ikke bange for NOGET her i verden, Gnistling. I 

modsætning til dig!” Græsstrå kom på benene. 

”Ha! Jeg turde BADE i Gråsø hvis det passede mig. Du blev 

bange for din skygge ude foran din egen hytte den anden dag!” Gnist 

holdt sig på maven for ikke at grine. Græsstrå rødmede. 

”Jeg er i det mindste pænere end dig!” skingrede hun. 

”Bla bla bla, Pjuske-snak.” Gnist snøftede hovent, så Græsstrå 

spruttede. 

”Kuñi ...” Stjernes blide stemme fejede skænderiet væk, og fik 

Gnist til at synke. ”Vi respekterer hinanden. Alle medlemmer af 
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stammen er familie. Husker du det? Vi har snakket om det før ...” 

Moderen klappede hende på hovedet, og Gnist lod sig tungt falde ned 

igen. 

”Ja, haña ...” mumlede hun. Hun kunne næsten mærke Græsstrås 

triumferende smisken. 

”Uvorne Gnistling ...” klukkede hendes stemme i Gnists hoved. 

”Bangebuks Pjuske ...” sendte hun derfor arrigt tilbage, inden de 

to små elveres fejde, blev overdøvet, da Stjerne fortsatte sin historie. 

”Gråsø tog sig ud fra sin værste side ... Vi kom ned til den, på det 

sted hvor Hviskestenen står ...” Ved det navn gik der et sus igennem 

forsamlingen, og det var så selv et par af de voksne kiggede på 

hinanden. 

”Det er jo forbudt!” kvækkede Halvmåne med et bange glimt i 

øjet. 

”Og hvorfor er det forbudt?” Stjerne kiggede rundt. 

”Blodånder!” Gnist skævede til sin mor, der langsomt nikkede. 

Hvis Gnists nakkehår havde været rejst før, så var de på grænsen til 

at stikke af nu. Hviskestenen var resterne af en gammel glemt 

helligdom, fra en civilisation der for længst var forsvundet fra 

skoven. Men det betød ikke at den ikke stadig blev bevogtet ... 

Snarere tværtimod ... 
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”Blodånder ...” gøs kuñi-flokken i kor. Gnist huskede tydeligt 

hvad de havde fået fortalt om blodånder, skønt hun aldrig havde set 

en. Det var strengt forbudt at begive sig hen i nærheden af 

Hviskestenen, og Stjernes beskrivelse af væsnerne gjorde, at de også 

var et af de eneste forbudte væsner i skoven, som Gnist ikke havde 

opsøgt alligevel. Blodånderne var elver-lignende i statur, skønt de 

var meget højere, og så var de svøbt i røde kutter, der altid skjulte 

deres hoveder. Ingen vidste hvordan deres ansigter så ud, eller om de 

overhovedet havde ansigter. De løb aldrig, men dukkede op ud af det 

blå, klar til at angribe med deres lange kløer. De var vogtere, og 

bevogtede hvad end de nu var sat til, med deres liv. Men det mest 

uhyggelige var måden, hvorpå de efterlod deres ofre, som samtidig 

var det der havde givet dem deres navn. De lod nemlig ligene ligge, 

med alt blodet drænet. Om de drak blodet var der ingen der vidste, 

men Gnist ville heller ikke vide mere. De holdt til omkring 

Hviskestenen, så der undgik elverne at komme. 

”Det var ikke den bedste situation ...” indrømmede Stjerne 

alvorligt. 

”Det var døduhyggeligt,” mimrede Regnbue i kredsen. 

”Blodånderne gør brug af tågen fra sumpen, må I forstå, kuñi. De 

løber ikke. Eller går. Men pludselig så er de der, klar til at flænse og 

fortære alle der forstyrrer deres fred!” Stjerne løftede hænderne og 
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lavede kløer med fingrene, så Regnbue var ved at dåne. Heldigvis 

nåede Måneskin at holde sin mor oprejst. Et smil spillede om 

Stjernes læber. 

”Kom de efter jer, niambú?” ville Græsstrå vide. Hun var helt 

hvid i ansigtet, og Gnist ville have fniset, hvis ikke hun selv havde så 

pokkers travlt med at være skræmt. 

”De kom, ja ... Før vi anede at vi var i fare. Blodånderne er halvt 

af vores verden, og halvt af den verden vi ikke kan se. Deres 

livsgnist er bundet til den opgave de har fået, så de stiller ikke 

spørgsmål. De har ingen vilje selv ...” 

”Det er da synd?” skød Gnist ind, så hele flokken kiggede på 

hende. ”Det er det da?” Hun slog ud med armene. Hun kunne ikke 

forestille sig noget værre, end ikke at være herre over hvad man 

gjorde og tænkte. Et overrasket smil spillede om Stjernes læber, 

inden hun gav sin datter et kys på panden. Et kys som Gnist dog 

hurtigt gnubbede af med sit ærme. Mødre! Forstod de da ikke hvor 

ibarrám den slags var? 

”Det er kun vores Gnist, der kan synes noget er synd for en 

bloddrikkende ånd,” gryntede Kløver med et grin. 

”Måske vi kunne lære noget der,” filosoferede Frost, så alle de 

voksne klukkede. 
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”Hvordan klarede I blodånderne, haña?” Måneskin kiggede på sin 

mor, men Regnbue holdt bare sit skræmte udtryk. 

”Med sværd?” foreslog Skud og kiggede på Stjerne. 

”Eller næverne?” Græsstrå fægtede i luften. 

”Med fornuft ...” hviskede Stjerne, imens hun sænkede hovedet 

ned, så hendes øjne kom på højde med børnenes. 

”Fornuft?” Gnist måbede. ”Hvordan det?” 

”Hvad er vi?” Stjerne pegede på sig selv. 

”Maar’tia!” jublede flokken i kor. 

”Og hvad kan vi?” 

”Lige hvad vi har lyst til! Vi er de bedste!” trompeterede Gnist 

med eftertryk, så latteren igen klukkede fra de voksne. 

”Vi kan bruge vores forstand, vi kan bruge Simbríúm, og vi kan 

snakke med skoven. Fordi vi har læst det vi skal i squeliá, ved vi at 

blodånderne holder til omkring Hviskestenen. Så vi ved at vi skal 

være på vagt. Vi har også læst hvordan de bevæger sig og angriber, 

så vi er klar til at undvige, og ikke mindst så ved vi, hvad der 

gemmer sig i det mørke vand ...” Et listigt smil meldte sig på Stjernes 

læber, og hun nød et øjeblik, at de alle holdt vejret i spænding. 

”Hvad skete der, haña?” Måneskin spurgte igen sin mor, og 

Regnbue rømmede sig. ”Den første blodånd dukkede op, kun et par 

sekunder efter vi havde passeret Hviskestenen. Pludselig stod den der 
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bare, som skudt op af jorden.” Hun gøs. ”De er endnu mere 

uhyggelige i virkeligheden. Råd og fordærv hænger om dem ... Og 

kløerne når næsten jorden.” 

”Diri!” gispede de forsamlede kuñi. 

”Angreb den jer?” ville Blåskygge vide. 

”Den kom aldrig så langt,” blinkede Regnbue til hende med et 

smil. 

”Hvordan det?” Skud hikkede næsten af spænding. 

”På grund af jeres niambú, kuñi ...” Regnbue sendte Stjerne et 

varmt blik. 

”Som jeg sagde, så skal man være beredt, børn.” Stjerne nikkede 

for sig selv. ”Skal man over Gråsø, er det vigtigt at have lidt fersk 

kød med sig i lommen ...” 

”Så man kan give det til blodånderne? Spiser de det?” ville 

Græsstrå vide. 

”Nej, blodånderne gør ikke. Men det gør søens andre beboere ...” 

Stjerne blinkede fiffigt til børnene, der spændte skævede til 

hinanden. 

”Det gør deinosuchuserne ...” konstaterede Gnist med åben mund. 

”Det gør de.” Hendes mor blinkede til hende, og Gnist kunne 

mærke varmen i kinderne, imens der gik nok et sus igennem 

forsamlingen. 
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”Stjerne undveg blodåndens kløer, smed kødstykket ind under 

dens kutte, og i næste øjeblik eksploderede vandspejlet i et frådende 

gab, der slugte ånden i en eneste mundfuld,” jublede Regnbue og 

klappede i hænderne. Omkring hende var der stille, imens Stjerne 

blot holdt sit underfundige smil. Gnist kunne ikke lade være at være 

imponeret. Hun havde kun set en enkelt deinosuchus i sit liv, og den 

var ikke engang fuldvoksen. De mindede om de krokodiller der 

levede længere oppe af Blåfloden, men de var gigantiske i 

sammenligning. Så store at selv dinosaurerne skulle passe på, hvis de 

ville slukke tørsten i den forkerte sump. 

”Kom så ikke og sig, at forstand ikke kan være dræbende,” 

brummede Kløver, og styrkede sig igen fra sit bæger, som Vinterdug 

betænksomt havde fyldt op. 

”Hver deinosuchus er konge af sit mosehul. Når kongen er aktiv, 

så trykker hans undersåtter sig,” forklarede Stjerne, som var det 

noget alle vidste. 

”Så imens Gråsøs deinosuchus tyggede på blodånden, kunne I 

vade uhindret over søen, uden så meget som en skramme?” 

konkluderede Frost, med et hjerteligt smil. 

”Vi andre måtte løbe langt udenom,” mumlede Kløver. 

”Kampen om løbets spids var jævnet ud,” smilede Stjerne. 
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”Fordi du er så klog, haña!” Gnist lænede sig ind imod sin mor, 

inden hun storsnudet lod blikket glide rundt på de andre elvere. 

”Fordi jeg forstår vigtigheden af at lave sine dibirá,” korrigerede 

moderen, med et drillende grin. 

”Så manglede vi bare Klotinden ...” Regnbue gøs. 

”Vandt I?” Gnist kiggede hengivent op på sin mor, men Stjerne 

afviste hende. 

”Det kommer vi til, kuñi. Først skulle vi lige have fat på 

blomsten. Har I alle sammen været for foden af Klotinden?” De 

fleste i kredsen nikkede, inden Stjernes blik til slut landede på Gnist, 

der trak på skuldrene.  

”Lad mig gætte. Du har selvfølgelig været på toppen af den?” 

gættede moderen. Gnist blev rød om de spidse ører. 

”Udsigten helt oppe er god ...” mumlede hun ned i sit ærme. 

”Skøre barn.” Stjerne sukkede, men hun holdt smilet i 

mundvigene. Gnist forsøgte at gøre sig usynlig. Hun havde besteget 

Klotinden flere gange, men det behøvede haña ikke at vide. Første 

gang gjorde hun det fordi Græsstrå påstod at hun ikke turde, og 

anden gang gjorde hun det fordi de andre ikke troede på at hun havde 

gjort det første gang. Klotinden var en sær kroget klippe, der rejste 

sig brat fra skovbunden, uden udløbere eller andre klipper omkring 

sig. Den knejsede næsten 100 meter over skoven, bygget komplet i 
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natsort sten, der var uden glans og glatte former. Alle fremspring var 

skarpe som knive, og de gav tinden et forvitret udseende, når man 

betragtede den på afstand. Træerne kunne ikke gro på den, og derfor 

var små seje buske, det eneste der brød tindens sorte overflade. Den 

var desuden dækket af sprækker og revner i tusindvis, der var 

hjemsted for en mængde kryb og andre sære væsner. Når man stod 

for foden af den og lagde hovedet tilbage, så tårnede den sig op over 

en, så man ikke engang kunne skimte toppen – eller de smukke 

stjerneskygger, der blomstrede der. Gnist fandt det spøjst at noget så 

kønt, kunne blomstre på noget så grimt. Hendes konklusion på det, 

var at alting på sin vis, besad sin egen skønhed. 

”Var I ikke hurtigt oppe på toppen?” Gnist kiggede op på sin mor. 

Ganske vidst var fremspring og klippehuller skarpe nok til at skære i 

huden, men de gjorde også at det var nemt at få fat. Det var lige før 

Klotinden var nemmere at kravle op ad, end træerne i 

Fenmarkskoven. Gnist havde været lidt under en halv time om det. 

De voksne måtte være hurtigere. 

”Vi gjorde I hvert fald hvad vi kunne, kuñi,” indrømmede Stjerne. 

”Vi ville jo vinde,” Regnbue skævede til Kløver. 

”Jeres j’ahn var allerede på vej op ad den modsatte side, da vi 

begyndte at kravle,” forklarede Stjerne med et lille smil. 
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”Og jeg er jo hurtig, som I ved, kuñi,” afgjorde Kløver, imens han 

spændte den ene svulmende overarm. 

”Har du fået den af at løfte dit glas?” spurgte Vinterdug 

interesseret, så latterorkanen rullede iblandt de forsamlede. 

”Det var en nervepirrende duel. Høvdingen, Regnbue og jeg, side 

om side op ad Klotinden.” Stjerne rettede sig op og bredte armene 

dramatisk ud. ”Hvem ville plukke den første blomst?” En lavmælt 

summen meldte sig i flokken af elvere, imens der blev diskuteret. De 

medlemmer der ikke var gamle nok til at have overværet det omtalte 

stjerneløb, målte deres niambú imod deres j’ahn. Dem der havde 

været til stede, diskuterede tilsyneladende afslutningen på løbet, med 

slet skjult latter. 

”Haña er den hurtigste,” afgjorde Gnist skråsikkert. 

”Hun er uden tvivl den klogeste, men han er jo stærk ...” 

Halvmåne skævede til høvdingen. 

”Betyder intet når man kravler.” Gnist afviste argumentet som det 

rene pjat. 

”Det betyder jo alt, Gnistling?” drævede Græsstrå. ”Høvdingen 

har flere kræfter, så han kommer hurtigere op. Det er klart for 

enhver, der ikke har spist rådden frugt til morgenmad ...” 

”Så længe jeg ikke ligner rådden frugt, ligesom visse andre,” 

snøftede Gnist. 
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”Hovne Gnistling, der ved det hele,” skabte Græsstrå sig, men 

Gnist gad ikke høre på hende. 

”Oy, hvad med mig?” peb Regnbue ulykkeligt, over det faktum, 

at der var ingen der end diskuterede hende som en mulig vinder af 

klatreduellen. 

”Du kan så mange andre ting, haña,” forsøgte Måneskin at 

opmuntre, imens hun klappede sin mor på kinden. 

”Xúd, kuñi,” hviskede Regnbue og lagde panden imod datterens, 

imens diskussionen rullede omkring dem. Den blev ved, indtil 

Stjerne igen tog orden. 

”Tinden var våd den dag. Glat og lumsk, som en nyvasket 

blindsniger. Klippen skar i vores fødder og nappede i vores fingre, 

men der var ingen der havde lyst til at tabe!” 
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3. Del 

Hele forsamlingen sad som forstenet. Indtil videre havde Stjerne 

fortalt med vanligt køligt overblik, men som kapløbet i hendes 

historie spidsede til, var det som om at hun skruede spændingen i sin 

stemme i vejret. Gnist kiggede fascineret på sin mor, der med 

hænderne viste hvordan hun havde kæmpet sig op ad Klotinden. Hun 

var eminent til at fortælle. Faktisk var hun bare eminent sådan i al 

almindelighed. Ved Gnists anden side, kunne hun se Græsstrå holde 

vejret. 

”Meter for meter, arbejdede vi os i opad,” fortalte Stjerne. ”Rifter, 

sprækker og revner gjorde hvad de kunne for stoppe os, og jeg 

mærkede mangt en slange hugge igennem luften!” 

”Slanger er klamme …” skuttede Græsstrå sig, og Måneskin 

skyndte sig at bakke hende op med et nik. 

”Iah, de er faktisk meget komplekse væsner, det kræver forstand 

at forstå,” mente Halvmåne dog bedrevidende, så både Græsstrå og 

Måneskin skulede til hende. 

”Ikke desto mindre, så forsvarer de sig, når de bliver 

overraskede,” mæglede Stjerne med en nikkende gestus, der fik de 

små elvere til at være stille. Græsstrå fortsatte dog med at sende olme 

blikke til Halvmåne. De tilhørte hver sin fraktion af kuñi-flokken. 

Halvmåne hørte til dem der fulgte Gnist, imens Græsstrå havde sin 
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egen følgerskare. De kappedes og duellerede om alt de kunne 

komme på. 

”Blev du bidt, haña?” ville Gnist vide, og Stjerne rystede på 

hovedet med et smil. 

”Gjorde du, Regnbue?” Skud kiggede på Regnbue, der også 

rystede slukøret på hovedet. 

”Jeg kravlede så langsomt, at slangerne ikke fornemmede nogen 

fare …” hviskede hun ulykkeligt. 

”Hvad med den store høvding?” Vinterdug klappede sin fætter på 

skulderen, men Kløver var travlt optaget af nok et bæger Lymá-saft. 

Han slubrede det i sig, som en klippesprække under en stormflod, 

indtil han til sidst tog bægeret fra munden. 

”Mindst tre gange …” ekkoede han hult. Elverflokken holdt 

vejret. Slangebid kunne være farlige. For meget gift angreb elvernes 

hjerter, der var deres eneste svage punkt. Bristede deres hjerte, så 

kunne selv ikke deres helende kroppe og magi, redde dem. Gnist 

havde dog aldrig hørt om nogen i stammen der var blevet alvorligt 

såret af giftige slanger, så hun fornemmede at høvdingen blot 

byggede en stemning op, som hans ansigt gik fra at være formørket, 

til at være kækt igen. 

”Tre gange, bare på den ene læg!” meddelte han flot. ”Men der 

skal mere end en flok lusede orme til at stoppe en maar’tia. Husk det, 
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kuñi!” Han pegede stolt rundt på børnene, der grinede af hans 

selvsikre mine.  

”Hvad hvis det er en titanoboa?” spurgte Gnist uskyldigt, så 

Kløver begyndte at hoste. Ved hendes side begyndte Græsstrå at 

ryste. 

”Jeg hader dem!” hviskede hun. 

”Titanoboaerne lader vi være i fred. Ikke sandt, kuñi?” Stjernes 

iskolde stemme, landede tonstungt på skuldrene af Gnist, så hendes 

vittige øjeblik, i stedet begyndte at føles som en moralsk lektion. 

”Jaja, haña …” mumlede hun slukøret. ”Vi har snakket om det 

hundrede gange …” 

”Og vi tager den gerne hundrede gange mere!” informerede 

Stjerne med et strengt udtryk i ansigtet. 

”Det var hende der sagde jeg skulle.” Gnist løftede fingeren og 

pegede uden skam på Græsstrå, der gispede efter vejret et par gange, 

inden hun fiskede efter en passende reaktion. Der var vist ingen i 

stammen der ikke huskede den dag, hvor Gnist og Græsstrå havde 

bevæget sig ind på titanoboaernes domæne ude ved Skælslugten, og 

nær var blevet spist, hvis ikke en Allosaur havde reddet dem fra de 

gigantiske slanger. 

”Det var da din egen ide, Gnistling?” spruttede Græsstrå 

indigneret, men Stjerne fik dem til at tie stille.  
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”Det var under alle omstændigheder en forfærdelig ide, kuñi,” 

formanede Flodseng over dem. 

”Vi red stadig på tri mortá ...” sendte Gnist til Græsstrå, så de 

andre ikke kunne høre det, og den anden kunne ikke holde et fnis 

inde. 

”Cón diri!” ekkoede hendes stemme tilbage. 

”Vi nærmede os toppen af Klotinden!” Stjerne afbrød dem, da 

hun fortsatte sin historie, og den spredte mumlen døde øjeblikkeligt 

ud. ”Der var næsten dødt løb!” Hun spærrede øjnene op, og Kløver 

gnækkede i mængden. Stjerne holdt en provokerende lang pause, der 

til sidst fik Gnist til at prikke hende i siden. 

”Hvad skete der så, haña?” Gnist kunne mærke sine øjne stråle, 

og hun kunne se et drillende smil melde sig om moderens læber. 

”Hvad kan I fortælle mig om ariierne?” 

”Nui, det er da løgn?” Gnist tabte underkæben. 

”På ingen måde, kuñi? Kalder du din gamle mor for en løgner?” 

Stjerne foregav at være chokeret, men hun var en elendig skuespiller. 

”Blev I overfaldet af ariier, haña?” Måneskin stirrede 

ærefrygtindgydende op på Regnbue, der kvækkede lidt beklemt. 

”De lever ellers normalt i de høje bjerge ...” kommenterede 

Halvmåne. 

”Korrekt,” medgav Stjerne. 
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”Men de drages også til Klotinden!” tilføjede Gnist ivrigt. 

”Og hvorfor gør de det?” Stjerne skævede ned på sin datter, der 

trak på skuldrene. 

”Aner det ikke. Men jeg har set dem ...” Gnist kunne tydeligt 

huske de små flyvende væsner, der susede omkring den sorte tinde, 

med deres skrigende stemmer og flaksende vinger. 

”Selvfølgelig har du det ...” Stjerne lagde en hånd til ansigtet, 

inden hun spejdede i vejret, som ville hun søge forfædrenes hjælp til 

at tackle ulydige børn. 

”Hun har altså også kastet frugt efter dem!” tilføjede Skud glad 

og pegede på Gnist, så hele stammen drejede sig imod ham. Igen 

mærkede Gnist Stjernes blytunge blik på sine skuldre, som hun 

himlede med øjnene af Skud. 

Sladrehank! 

”Det har jeg altså ikke ...” prøvede hun sukkersødt, men Skud 

satte trumf på sit anfald af manglende situationsfornemmelse, ved at 

tilføje. 

”Men det sagde du da, Gnist? Du viste os selv hvor ...” 

”Hvad med om du bare stoppede med at snakke nu, smuña?” 

Gnist virrede irriteret med hovedet, så han endelig fattede noget og 

tav. 
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”Så du har smidt ting ... efter ariierne? Er det aldrig faldet dig ind 

at møde fremmede væsner med større omtanke? Og at tænke lidt, 

inden du går til angreb? Det er ikke alt levende, der bare er en leg ...” 

”Oy, haña, de smed altså også ting efter os? Desuden var det slet 

ikke farligt, de er ikke særlig store og de var kun to, så jeg kunne 

sagtens have ordnet dem, hvis de havde indhentet mig. Nón agó ý 

hibá ilh!” Gnist forsøgte at sende sin mor det mest selvsikre smil hun 

havde i posen, men Stjerne var stadig ikke begejstret. 

”Ariier for sig selv er én ting, men i større antal ...” 

”Er de livsfarlige!” fuldendte Kløver hendes formaning, og 

Stjerne nikkede til høvdingen. 

”Hvordan det? De ser altså rimelig ynkelige ud, når man ser 

dem.” Græsstrå kom Gnist til hjælp og trak på skuldrene. Dengang 

Gnist havde kastet frugt efter ariierne, var Græsstrå ellers stukket af 

alene ved synet af dem, men det følte hun åbenbart ingen trang til at 

dele med resten af gruppen.  

”Man skulle ikke tro det når man så dem, men deres evner i luften 

er formidable,” formanede høvdingen, med en stemme der ikke tålte 

modsigelse. 

”Og de er bestemt ikke ynkelige, men både tænksomme, snu, og 

de kan også være voldsomme.” Stjerne tog over, og talte alvorligt til 

børnene, der nikkede med mutte miner. ”Og det var de også den dag 
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til stjerneløbet ... De var mange. Og de var vrede!” Stjerne vendte 

tilbage til historien, og selvom hun følte sig lidt ramt, så kunne Gnist 

ikke lade være at høre efter.  

”Hvorfor var de vrede, niambú?” Halvmåne gøs, imens hun 

stirrede intenst på Stjerne. 

”Hvem ved? De er ærekære væsner, der holder et glødende had til 

det meste andet levende. Som vi jo har læst i squeliá, så holder de til 

højt oppe i bjergene, hvor de kan være i fred. De drages endda til de 

kolde sten fra tidernes morgen, ligesom en flok rovdyr der flokkes 

om et døende bytte. Som store fugleflokke slår de ned på de golde 

klipper ...” Hun tog sig lidt tid til at rette på sin kjole og purre op i 

håret, imens hendes ord fik hele skyer af flyvende ariier, til at suse 

omkring i hovederne på elverflokken. Haña havde faktisk ret, det lød 

meget uhyggeligt, og slet ikke lige til at ordne med dolken. Gnist 

krøb tættere ind til sin mor. 

”Klotinden er den eneste af sin slags i denne del af skoven,” 

tænkte Græsstrå højt. ”Er det derfor de lander der?” Stjerne nikkede. 

”De søger klipperne ud, og Klotinden er den eneste de kan finde 

her. De ser klipperne som deres personlige ejendom, og derfor 

angriber de alle der befinder sig på dem.” 

”Ja, det skal jeg love for ... Malá ...” brummede Kløver, og 

Stjerne sendte ham endnu et bebrejdende blik for hans ordvalg. 
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”Før vi vidste af det, var de over os. Deres tænder og kløer er ikke 

store, men de er skarpe! Og kommer de højt oppefra, kan de forvolde 

stor skade.” Stjerne viste med den ene hånd hvordan. ”Igen og igen 

lod de små angreb regne ned over os, imens vi kravlede op ad de 

skarpe klipper.” Stjerne stoppede igen og gav sit publikum tid til at 

forestille sig begivenhederne.  

”Kunne I godt det, niambú?” Blåskygge havde hænderne for 

munden imens hun snakkede. ”Hvorfor kravlede I ikke ned?” 

”Fordi vi ville vinde, kuñi,” meddelte Stjerne med et smil, og der 

kom et hurtigt glimt i hendes smukke øjne. 

”Sejt ...” hviskede Gnist, og Stjerne sendte hende et blink. 

”Vi kravlede og kravlede, med skrigende ariier over hovedet, og 

Klotinden ubarmhjertigt under os, men så ...” Stjerne holdt vejret, og 

det var som om at hele Fenmarken gjorde det samme. ”... fik vi øje 

på dem! Stjerneskyggerne.” 

”Wow ...” hviskede Skud. 

”Som en stjernenat imod den sorte klippe, bredte de sig væk fra 

os, i sirlige mønstre. Forstår I, stjerneskyggerne ikke alene gror i 

stjerneskær, de vokser også i stjerneformede mønstre, og da vi nåede 

toppen, stod de i fuldt flor.” 

”Var det smukt, niambú?” ville Græsstrå vide. Hun snakkede så 

lavt, at alle måtte anstrenge sig for at høre hendes stemme. 
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”Noget af det smukkeste jeg har set,” slog Stjerne fast, og et 

drømmende udtryk bredte sig i øjnene på de små elvere. Gnist trak 

stjerneskyggen ud af sit hår og betragtede den. Den var en blomst 

lavet af sølv. Årene i bladene lignede sølvfarvede floder, og vævet 

imellem dem, lignede sølvstof, så tyndt, at det nemt kunne være det 

stof drømme var syet af. Den var vidunderligt smuk, og nænsomt 

satte hun den tilbage på sit hoved. 

”Vi plukkede én hver ...” hviskede Stjerne. ”Nænsomt, for at 

kronen ikke skulle gå i stykker.” 

”Også dig, haña?” Måneskin kiggede på Regnbue, der nikkede 

åndeløst. 

”Vi tog en blomst alle tre, kuñi,” smilede hun. ”Stjerne viste mig 

hvordan, ligesom hun også trak mig det sidste stykke op ad 

Klotinden.” Regnbue sendte Stjerne endnu et hengivent blik, der blev 

gengældt tifoldigt. 

”Malá, egentlig lidt snyd, hvis man tænker over det ...” mente 

Kløver brysk, men ingen gad høre på hans jammer. 

”Så skulle I bare løbe tilbage med dem?” Gnist kunne mærke 

varmen i kinderne. Når stjerneskyggerne var plukket, så gjaldt det 

om at komme så hurtigt som muligt tilbage til Fendrá. Der var ingen 

måde hvorpå hendes haña kunne have tabt så. Der fandtes ikke en 

elver i stammen, der brugte sit strykná bedre, og som løb hurtigere 
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igennem skoven. Der måtte selv høvdingen give fortabt. Et lille smil 

fandt vej til Gnists mundvige. 

”Sandt, kuñi ... Stjerneløbet gik ind i sin afsluttende fase, men 

flokken af ariier, havde ikke tænkt sig at lade os slippe. Da deres 

styrtangreb ikke virkede, begyndte de at brække stykker af træerne 

for tindens fod, og smide dem efter os i stedet ...” 

”Vedholdende små bæster ...” mente Kløver og tog sig endnu en 

slurk fra bægeret. 

”Og de rammer overraskende godt ...” sukkede Regnbue og slog 

armene om sig. Måneskin lagde hovedet imod hendes knæ. 

”Brækkede de af træerne ...? For foden af Klotinden ...?” Gnist 

kunne mærke hjernen arbejde. Hvad var det hun studsede over ved 

den oplysning? Hun kneb det ene øje i, imens hun tænkte sig 

grundigt om. 

”Ja, kuñi ...?” Stjerne lød ikke overrasket eller utålmodig. I stedet 

indbød hendes stemme til at Gnist skulle sige noget mere. 

”Splat?” Gnist kiggede op på sin mor. 

”Cún?” 

”Der bor en dryade derude ... Jeg kalder hende Splat, fordi hun 

først spiser frugterne efter at de er faldet af træerne ...” Gnist trak på 

skuldrene. ”Når de er splattet ud?” tilføjede hun dog, da de andre 
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ikke så ud til at forstå. Elverne kiggede på hinanden, men om 

Stjernes læber spillede et triumferende lille smil. 

”Hvad fabler du om, Gnistling? Bla bla bla og vrøvleord!” 

Græsstrå drillede, men Gnist gad ikke at høre på hende. 

”Dryaderne passer på træerne. Lidt ligesom vi gør, ikke haña? 

Splat holder øje med træer og buske rundt om Klotinden, og hun 

plejer at reagere voldsomt, når nogen ødelægger dem ...” Gnist 

skævede til sin mor, der nikkede. 

”Det gjorde hun også den dag for mange år siden, da ariierne 

brugte træerne som våben imod os.” Stjerne kiggede rundt på sine 

tilhørere. ”Dryaderne er mægtige væsner, fyldt med magi, der i sin 

grundform minder om den vores formere besidder igennem deres 

erzáer. Bedst som bombardementet fra luften tog til, var det pludselig 

ovre. I stedet skulle ariierne forsvare sig imod de piskende lianer, der 

steg op fra skoven under os, kun for at bekæmpe dem.” Stjerne 

rettede sig op og viste med armene, hvordan lianerne slog ud efter de 

flyvende væsner.  

”Vildt ...” Skud måbede, og resten af flokken fulgte trop. 

”Din ven Splat, er en mægtig dryade.” Stjerne blinkede til sin 

datter, der selvtilfreds lagde armene over kors og kiggede ud over de 

andre. 

”Desværre er hun ikke så præcis ...” Kløver fnøs. 
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”Hvad mener du, j’ahn?” Græsstrå slog ud med armene. 

”At hendes lianer fejede hen over Klotinden, uden skelen til ven 

eller fjende ...” brummede han. 

”Ramte de også jer?” Halvmåne vendte sig imod Stjerne, der 

nikkede uanfægtet. 

”Hvad gjorde I så?” ville Blåskygge vide, men til at starte med, 

var der ingen der svarede. 

”Jeg smed den pokkers blomst og løb ...” informerede Kløver til 

sidst, med en ganske lav hvisken.  

”Løb du, store høvding?” gentog Vinterdug indladende. 

”Oy, det var selve livet der var på spil? I kender dryadernes 

vrede?” Kløver kiggede rundt for at finde opbakning, men han følte 

sig tydeligvis såret på sin stolthed alligevel, da han igen tyede til 

bægeret. 

”Løb I også, haña?” Gnist kiggede op på sin mor, selvom hun 

næsten kunne gætte svaret. 

”Iah. Der skal mere til, kuñi. Vi havde et løb at vinde.” 

”Stjerne insisterede på at vi blev hvor vi var, red stormen af, og 

vandt stjerneløbet,” jamrede Regnbue, som en intens rødmen bredte 

sig i hendes kinder. Gnist fangede små smil og enkelte grin hos de 

forsamlede voksne, der helt tydeligt havde glædet sig til det der kom 

nu. 
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”Pársúpú. Man skal ikke finde sig i hvad som helst ...” Stjernes 

smukke øjne landede på Kløver, der dog ikke gengældte blikket. I 

stedet lignede han en der overvejede at smutte. 

”Kravlede I så ned og vandt?” Måneskin pressede sin mor, men 

Regnbue var tydeligvis ikke i stand til at fortælle mere, så hele 

flokken vendte sig imod Stjerne. 

”Vi sprang,” informerede hun endelig, som om at det var det 

nemmeste i verden. 

”Hvad?” Alle måbede. Flere skuttede sig. Skovelverne kunne 

klare det meste, men at springe fra toppen af Klotinden, kunne stadig 

forvolde massive skader, der både gjorde ondt og var længe om at 

hele. 

”Slog I jer ikke, niambú?” Halvmåne gøs nok engang. 

”Slet ikke. Dryadens lianer greb os. Skovens hyrder må arbejde 

sammen, og skønt de er temperamentsfulde og mægtige, så er 

dryaderne ikke onde. De kender os, ligesom vi kender dem.” Stjerne 

havde lukket øjnene og nikkede bestemt, inden hun blev afbrudt af 

Regnbues stemme. 

”Men vores tøj, Stjerne!?” 

”Jeres ... tøj?” Gnist forstod det ikke. I baggrunden måtte 

Flodseng holde sig for munden, for ikke at le, og flere af de andre 

voksne kæmpede med det samme problem. 
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”De ... dumme lianer greb os, men vores tøj blev flået i stykker, 

så vi til sidst ...” Regnbue ledte et øjeblik efter sin stemme, der blev 

mere og mere pibende. ”Så vi til sidst ikke havde noget på ...” 

”Hvad ... Men hvad så?” Gnist var forvirret. 

”Hvad så? Så ikke så meget, kuñi? Vi løb tilbage til Fendrá og 

vandt, ligesom det hele tiden havde været planen,” informerede 

Stjerne, uden at fortrække så meget som en mine. 

”I løb tilbage til hele den ventende by og vandt stjerneløbet ... 

nøgne, haña?” Gnist gloede på sin mor, der nikkede gravalvorligt, og 

derefter druknede det hele i den øvrige elverfloks samlede latterbrøl. 
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4. Del 

Latteren rullede og Gnist stirrede overrasket på sin mor. Stjerne 

reagerede ikke. Hun ikke så meget som skænkede de andre et blik. 

Der var ikke den mindste smule flovhed at spore i hendes ansigt, som 

hun lagde hovedet tilbage og betragtede stjernerne over sit hoved. 

Derefter sendte hun Gnist et lille smil. I flokken af leende elvere, var 

Regnbue kollapset, og hun var rødmet helt om i nakken. Gnist kunne 

heller ikke helt se komikken. Både haña og Regnbue var smukke 

uanset hvor meget tøj de havde på, det vidste alle da i forvejen? 

Selvom hun måske godt kunne se det aparte, i at komme stormende 

uden en trevl på kroppen, når alle stod forsamlet til fest og ventede. 

Gnist skævede til sin mor. Hun var en der gik sine egne veje, og helt 

selv vurderede hvad der hørte sig til i situationen. Så hvis hun havde 

besluttet sig for at løbe stjerneløbet færdig nøgen, så havde hun haft 

en god grund. 

”Det var et syn jeg gerne opgav sejren for at se,” klukkede 

Kløver. 

”Det var en sejr du aldrig havde.” Stjerne smilede underfundigt, 

så hans dumme grin blegnede en anelse. 

”Pinligt …” hikkede Regnbue, som latteren døde ud. 

”Men vi vandt!” Stjerne blinkede til Gnist, der stillede sig med 

armene over kors foran sin mor. 
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”Det var en herlig stjernefest det år.” Frost lo til de andre, og så 

ekkoede trækronen igen af den muntre stemning. Stjerne trak på 

skuldrene og klappede de nærmeste kuñi på hovederne. 

”Sengetid, kuñi,” proklamerede Flodseng over dem, og der lød et 

synkront suk fra børnene. 

”Sov godt, I små slyngler.” Kløver dinglede afsted med Vinterdug 

ved sin side, i retning af Skumringskilden, imens han vinkede til dem 

over skulderen. En efter en, samlede forældrene deres kuñi op i 

armene, og forsvandt ned ad stammen. 

”Din haña løber omkring nøgen! Er det noget du har arvet? 

Nøgne Gnistling?” Græsstrås drævende stemme skar sig vej igennem 

elvermængden, så Gnist uendelig langsomt måtte vente sig imod 

hende. 

”Há?” Hun kneb øjnene i. 

”Du hørte det jo godt. Skal jeg begynde at frygte synet af din bare 

nálg hele tiden?” Det var tydeligt at Græsstrå var træt, og det gjorde 

hendes drilleri noget mindre raffineret, så Gnist prøvede at ignorere 

hende, men hun blev ved.  

”Nøgne Gnistling!”  

”Selv hvis jeg var nøgen, så kunne jeg gøre alt som du kan og 

mere til, og det med lukkede øjne!” slog Gnist fast og knurrede i 

retning af Græsstrås lyse lokker, der strålede i stjerneskæret. Tvært 
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begyndte hun at kravle ned ad stammen, uden at vente på sin mor, 

men Græsstrå fulgte drillende efter. 

”Er det ikke koldt at være nøgen hele tiden?” ville hun vide. 

”Stop så!” Gnist begyndte at blive vred. Uden at have bemærket 

det, var hun også begyndt at blive en smule søvnig, og det gjorde 

hende samtidig en anelse gnaven. ”Bare fordi du besvimer af skræk, 

bare din dumá råber på dig, når du har båret dig tåbeligt ad, Pjuske!” 

Gnist bed og hun kunne se at hun ramte plet. 

”Jeg er ikke bange for nogen!” meddelte Græsstrå skingert. 

”Så siger vi det …” Gnist trak på skuldrene. 

”Jeg tør for eksempel gå ned til Randsumpen lige nu!” 

”Den ligger lige inde bag den klynge træer derovre?” informerede 

Gnist og pegede. Randsumpen var et lille vandhul, på randen af 

Fendrá, hvilket også havde givet stedet sit navn. Man skulle blot pile 

nogle hundrede meter ind i skoven, så var man der. De små elvere 

gik fordi den lille sump hele tiden, så de regnede det ikke for noget, 

men nu … 

”Det er mørkt …” konstaterede Gnist og hun kunne se at Græsstrå 

øjnede en sejr i det fjerne. 

”Jeg tænkte nok at sådan en Nøgen-Gnistling ikke turde. Tror du 

at din nøgne haña tør?” Det sidste blev helt tydeligt leveret uden for 
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meget omtanke, men hun havde ramt et ømt punkt. Gnist lod 

øjenbrynene synke. 

”Min haña er modigere end alle hanner i stammen,” hvislede hun, 

men Græsstrå opfattede ikke truslen. I stedet fnisede hun fjantet.  

”Hvis du siger det, Gnistling. Jeg er i hvert fald den eneste af os 

to der tør, har vi lige fundet ud af!” Hun havde igen armene i siden 

og sejrens sødme fordelt over sit ansigt. Gnist havde lyst til at stikke 

hende en knytnæve lige i smasken, men hun tog sig i det, og i stedet 

drejede hun om på hælene. Græsstrå sejrssmil forsvandt 

øjeblikkeligt. 

”Hvor … går du hen, Gnist?” 

”Ned til Randsumpen? Hvor ellers?” Gnist fnøs ud i natten, imens 

hun mærkede raseriet få kinderne til at gløde. Det havde været svært 

nok at vokse op uden dumá, og Gnist vidste at haña altid gjorde sig 

ekstra umage, for at hun ikke skulle føle sig anderledes. Hun prøvede 

at være både dumá og haña for Gnist på én gang, og samtidig var hun 

den smukkeste, klogeste og stærkeste af dem alle sammen. Gnist 

nærede større respekt for sin mor, end Græsstrås dumme lille hoved 

kunne fatte, men alligevel var det som om at den anden nød at prikke 

til grænsen. Men Gnist skulle vise hende! Hun skulle ikke have lov 

til at håne dem, og på sikre fødder marcherede hun ind i skoven, væk 

fra Karlif Arból. 
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”Oy … Det mener du da ikke?” Bag sig kunne Gnist høre 

Græsstrå følge trop, selvom hendes fodtrin var noget tøvende. 

”Selvfølgelig. Hvem gider stå og prale som et smuña, og så ikke 

turde bagefter?” Gnist skævede sig over skulderen, og hun kunne se 

at Græsstrå spidsede munden. 

”Fint!” kvidrede hun og satte farten op, og side om side, trippede 

de to kuñi ind i nychmaartó, der lukkede sig tyst om dem. De kunne 

stadig ane lydene fra Fendrá bag sig, og hun kunne skimte lysene fra 

byen over skulderen, så Gnist var ikke nervøs, men det var alligevel 

forbudt at bevæge sig ind i skoven om natten, hvilket gav hende en 

lille knude i maven. Hun måtte bare skynde sig hjem bagefter, så 

haña ikke ville opdage noget. Det skulle nok gå. Græsstrå ville få sig 

en lærestreg og Gnist kunne sove roligt. Intet at snakke om. 

”Er du sikker på det her, Gnist?” Græsstrås stemme ekkoede i 

Gnists hoved, men hun gad ikke at svare. Sådan var det alligevel 

hver gang. Pjuske kunne ikke fuldføre det hun selv startede, så hun 

endte altid med at sidde i suppedasen. Sådan havde det været så 

mange gange før, og sådan ville det også ende denne her gang. 

Skoven var forbudt område om natten, men det var de færreste 

væsner der vovede sig tæt på Fendrá. De fleste af skovens dyr kendte 

elverne og vidste hvad de var i stand til, så de foretrak at holde sig på 

afstand. Den eneste der ikke respekterede nogen, var tri mortá, men 
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så skulle alverdens mavesure blindsnigere da stå i det, hvis de skulle 

rende på dem på den lille tur. Gnist kunne næsten skimte 

Randsumpen foran dem imellem træerne, men det var svært at sige. 

Hun spejdede efter Rihanis refleksion i vandet, men krattet imellem 

træernes rødder, var utrolig tæt omkring vandhullet. 

”Jeg tror jeg kan skimte det.” Græsstrå kneb øjnene sammen. 

”Kan vi så ikke gå tilbage?” Hun forsøgte sig med et forkølet smil, 

men Gnist rystede bestemt på hovedet. 

”Vi skal helt derned, Pjuske. Hvis du ikke tør, så kan du jo bare 

bene hjem igen?” Gnist skævede hovent til Græsstrå, der pustede 

kinderne mopset op, som hun havde for vane når hun ikke fik sin 

vilje. 

”Qi, qi! Det er bare fordi det er så nemt, at jeg næsten ikke gider,” 

afslørede hun, men Gnist svarede blot med en hånlig grimasse. 

Derefter fortsatte de lidt i tavshed. 

”Dine armringe er pæne,” mumlede Gnist. 

”Xúd … Jeg kan godt lide din trøje …” Græsstrå pegede og Gnist 

nikkede. Noget glimtede imellem træerne foran dem, og Gnist kunne 

se Randsumpens snavsede vand. 

”Der er den!” konstaterede Græsstrå lettet, og med besvær, 

masede pigerne sig de sidste meter ned til bredden. Stor var den ikke, 

men der var alligevel noget skummelt over Randsumpen om natten. 
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Insekter og frøer kvækkede og summede om kap, og rådne grene flød 

omkring på overfladen, så de lignede sære monstre, hvis man brugte 

sin fantasi. Og de små elveres fantasi var livlig. 

”Her er uhyggeligt,” mente Græsstrå. 

”Meget.” Gnist kunne mærke en kuldegysning finde vej ned ad 

ryggen. 

”Skal vi ikke gå tilbage igen?” Diskret tog Græsstrå Gnist i 

hånden. 

”Ikke før vi har rørt ved vandet,” insisterede Gnist for at sætte 

trumf på at hun igen havde vist sig som den modigste af dem. Hun 

beholdt dog Græsstrås hånd i sin, imens hun bukkede sig ned for at 

røre ved sumpens grumsede overflade. Den stank af råd så det rev i 

hendes fintfølende næse. Rådne blade, råddent træ og … råddent kød 

… Den sidste lugt manifesterede sig i hendes hjerne, og det tog kun 

en brøkdel af et sekund at nå videre til en konklusion. 

”Rovdyr …” sendte hun til Græsstrå, imens hun langsomt rejste 

sig. 

”Hvor?” kom svaret bange tilbage. Gnist kiggede rundt. Der var 

intet at se og natten var tavs. Gnist snusede forsigtigt ind igen. 

Lugten af kød var blandet godt ind i lugten af søen, hvilket kun 

kunne betyde … 

”Dernede …” Gnist pegede ned i vandet. 
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”Er der rovdyr i Randsumpen?” Græsstrå hikkede af skræk. 

”Iah, ikke normalt … Det må være en ny beboer.” Gnist lod 

øjnene løbe over vandet, og hun kunne ikke ryste følelsen af at blive 

betragtet af sig. Var der noget under overfladen, der snød hendes 

øjne. En krusning på vandspejlet i sumpens fjerneste ende, fik hende 

til at vende hovedet med et sæt, men der var intet at se. 

”Ví, Gnist.” Græsstrå pegede på endnu en krusning, der spredte 

ringe i vandet næsten hvor de stod. Gnist tænkte så det knagede. Det 

oplagte ville være at spæne, men det kunne også betyde den sikre 

død. Det var vigtigt at tænke, og ikke blive så bange at man ikke 

kunne holde hovedet koldt. Det var et af hañas mottoer, men det gav 

god mening. Gnist lod øjnene vandre frem og tilbage imellem 

stederne hvor vandet krusede, men hver gang hendes blik landede på 

bølgerne, så blev der stille. 

”Tror du ikke det er mange dyr? Fisk måske?” hviskede 

Græsstrås stemme, men som hun sagde ordene, gik det op for Gnist, 

at det modsatte var tilfældet. Det fik hendes hjerte til at hamre. Så 

hårdt at ribbenene syntes at knage. 

”Det er ét dyr …” sendte hun tilbage til Græsstrå, der klynkede 

skræmt. Gnist målte afstanden imellem krusningerne. Der måtte være 

næsten 10 meter.  



59 
 

10 meter … Sump-rovdyr … Ej, der var ingen chance på jorden, 

for at deres held skulle være så dårligt … 

Gnist nåede akkurat at tænke tanken til ende, før det grumsede 

vand eksploderede i en fontæne, som et gigantisk legeme skød op 

derfra. Det var en deinosuchus og den var kolossal. Den måtte være 

flyttet ind i Randsumpen for ganske nylig – måske samme dag – 

ellers ville elvernes vagtposter have slået alarm og fået den drevet 

hen til et mere sikkert vandhul. Gnist var naglet til stedet. Den 

pansrede hud glinsede af vand, og den kolossale krokodilles gab var 

klappet op som en saks, klar til at sluge dem med hud og hår. For så 

stort et dyr, kom angrebet med sirlig præcision, og hypnotiseret 

stirrede Gnist ned i tomme gab, der kunne rumme to kuñi med lethed 

og mere til. Ved hendes side var Græsstrå stukket i et hvin, men 

Gnist vidste allerede, at de ikke havde en chance. Hun havde nok 

også skreget, hvis hun havde nået at blive bange, men det hele gik så 

hurtigt. Krybdyret bevægede sig i afmålte ryk, der forplantede sig i 

jorden, da den tonstunge krop skød op ad vandet. 

”Haña …” nåede Gnist forstenet at sende ud i mørket, inden 

deinosuchusens gab opslugte alt andet omkring hende, og blev det 

eneste der eksisterede. Den havde slugt hele verden og var på vej til 

at tage dem med sig. Ved hendes side klyngede Græsstrå sig til 
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hendes arm, men Gnist var dårligt i stand til at ænse det. Nu var det 

… 

Sekundet inden kæberne smækkede sammen, lød der et knæk fra 

skoven bag dem, og det næste der skete, sendte Gnist og Græsstrå 

flyvende tilbage i krattet med voldsom kraft. Stjernes højrefod 

klippede deinosuchusen lige bag næseborene, så lyden af sej hud der 

gav sig, ekkoede ud i natten. Blodet fløj igennem luften og det 

massive legeme, blev kastet tilbage i sumpens vand, der sprøjtede i 

alle retninger. Halen piskede rundt og brækkede hele træer, der 

tordnede til jorden med vældige brag.  

Gnist børstede støv og blade væk fra øjnene, og omtumlet 

kiggede hun op. 

”Haña …” peb hun, men Stjerne svarede ikke. Hun var landet 

imellem pigerne og deinosuchusen. Rihani og stjernehimlen fik 

hendes hår til at stråle om kap med hendes øjne, der tungt hvilede på 

det tonstunge rovdyr, som prøvede at regne ud hvad der dog havde 

ramt det over snuden. Deinosuchusens øjne standsede ved Stjerne, og 

skønt der ingen mimik var at læse, så kunne Gnist fornemme at 

situationen nøje blev overvejet i det skællede hoved. 

”Den kommer tilbage …” peb Græsstrås stemme i deres hoveder. 

”Nej, Pjuske, se nu.” Gnist pegede på den gigantiske deinosuchus. 
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”Husk hvad jeg har lært jer, børn. Et rovdyr er ikke en fjende, 

med ordre til at dræbe jer.” Stjernes beroligende ord vuggede ind i 

hovedet på begge piger, og Gnist nød sin mors nærhed. Hun lignede 

en af forfædrene, som hun stod der, imellem rovdyret og dem. 

Ganske langsomt hævede hun en hånd imod deinosuchusen, der 

stadig ikke flyttede på sig. 

”Et rovdyr vil bare være mæt …” hviskede Gnist. ”Hvis 

situationen bliver for farlig eller ustabil, er flugt altid den logiske 

løsning …” Ude i sumpen begyndte deinosuchusen ganske langsomt 

at synke tilbage ned i vandet, imens den drejede sig, for at komme til 

at ligge på langs. Stjerne, Gnist og Græsstrå var glemt. Gnist 

måbede. Hun vidste at hendes haña aldrig ville skade skovens dyr, 

hvis hun kunne undgå det, men Gnist kunne stadig blive forbløffet 

over moderens evne til at vurdere en situation. Hun havde blot 

behøvet at sparke én gang, så var krybdyret klar over, at det kunne 

koste livet at angribe yderligere. Deinosuchusens naturlige reaktion 

var at opgive jagten, og lede efter bytte andetsteds. Simpelt og 

gennemtænkt. Stjerne vendte ryggen til sumpen. Hun sagde ikke 

noget, men nøjedes bare med at samle Gnist og Græsstrå op i sine 

arme. De lagde begge hovederne imod hendes skuldre, og på lydløse 

fødder begyndte hun at gå tilbage imod byen. 

”Din kjole er revnet, niambú …” mumlede Græsstrå. 
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”Jeg syer den, kuñi.” 

”Hvad med deinosuchusen?” Gnist skævede tilbage imod 

sumpen. 

”Vi fjerner den i morgen, så den ikke kommer noget til – og 

omvendt.” Stjerne svarede kort, men der var ikke den mindste vrede i 

hendes stemme. Gnist var dog ikke i tvivl om, at der ventede en gang 

skældud når de nåede hjem, men for nu var det rart at være i 

sikkerhed. Der var ikke noget sted i verden hun følte sig mere sikker 

end i favnen på sin mor. Hendes puls var nede på et nogenlunde 

normalt niveau igen, og skønt det havde været en lille forskrækkelse, 

så havde det alligevel være en fantastisk xablím niudán. 

”Vi er kede af det, niambú …” mimrede Græsstrå. 

”Der skete ikke noget, børn.” Stjerne fortsatte med at gå. Hun 

duftede som altid af friske blomster og urter, og den duft smøg sig 

om dem og gjorde Gnists øjenlåg tunge. 

”Jeg glæder mig til næste xablím niudán, haña …” hviskede hun 

imod sin mors hals. 

”Også mig …” stemte Græsstrå i. 

”Det er godt. Det er sådan det skal være. Se, kuñi.” Stjerne 

standsede i en lysning i skoven og lagde hovedet tilbage. Over dem 

bredte stjernehimlen sig, og netop som de kiggede op, skød et 

vidunderligt stjerneskud forbi. 
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”Forfædrene siger hej,” hviskede Stjerne. 

”Jeg siger også hej til dem.” Gnist vinkede til himlen. 

”Skøre Gnistling …” mente Græsstrå stille, men hun vinkede 

alligevel med. 

”Måske er det ikke så tosset at lære ting …” mumlede Gnist som 

det næste. 

”Det er jeg glad for du siger, kuñi. Så har det her lille eventyr 

måske ikke været helt forgæves?” 

”Jeg kan godt lide at være i squeliá, niambú!” sagde Græsstrå, og 

det fik Stjerne til at klukke. 

”Vi lærer alle sammen forskelligt, børn. Det vigtigste er at I 

forstår de vigtige ting om livet. Men glem aldrig at gøre jeres egne 

tanker også.” Imens hun snakkede, havde pigerne fisket hver en lok 

frem, af hendes tykke brune hår, og var gået i gang med at flette 

dem. 

”Dit hår er så smukt, niambú.” Græsstrå sukkede. 

”Det smukkeste,” rettede Gnist. Stjerne lo igen. 

”Så, kuñi. Har I ikke skændtes nok i dag?”  

”Jo …” sukkede de i kor. Lysene fra Fendrá strålede dem i møde, 

og den hjemlige følelse af at være tilbage i byen, skubbede Gnist det 

sidste stykke i søvn. Hun kunne mærke sine artsfæller igennem 
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Simbriúm, og hun vidste at forfædrene passede på dem alle sammen. 

Hun puttede sig ind til sin mor. Det havde været en dejlig aften. 

”Jeg vinder stjerneløbet en dag …” afgjorde Gnist halvt i søvne. 

”Nej, det gør jeg!” rettede Græsstrå venligt. 

”Men ikke nøgen …” Gnist fnes, og hun kunne mærke at Stjerne 

lo igen. Alt åndede fred. Gnist sad trygt og godt, og inden længe ville 

hun ligge i sin seng, for at blive klar til en ny dag i Fenmarkskoven. 

Hvad mon den ville bringe? Sikkert noget spændende. Ellers måtte 

hun jo opsøge spændingen. Det måtte hun tage som det kom. Nu 

skulle hun i hvert fald lige sove lidt. 

”Gnistling?” 

”Ja, Pjuske?” 

”Din haña er for sej.” 

”Det ved jeg.”  

Over dem begyndte Stjerne at nynne en vuggevise hun selv fandt 

på, og det sendte begge piger i søvn, hvor de drømte om gigantiske 

krokodiller, der løb stjerneløb og drak lymá-saft til de styrtede 

omkuld. 

 

 

 


