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Det var en stille morgen, unaturlig stille, syntes Erik. Morgenklokken skulle have 

ringet nu, men der var musestille. 

Erik åbnede langsomt øjnene og så, at der var mørkt i hans lille kammer. Solen 

var end ikke stået op endnu og alligevel kunne han se omridsene i rummet svagt. Det 

var som om at hele kammeret var oplyst i et meget svagt gyldent skær, uden at der var 

nogen åbenlys lyskilde og alligevel kunne han se det hele: Sengen, kammerpotten ovre 

ved åndehullet, som han kaldte sit vindue, hans lille bord med skriveredskaberne lagt 

frem, klar til dagens lektioner og hans dragkiste med hans personlige ting. Skodderne 

for vinduet var slået for men hvad havde vækket ham? 

Erik var en stille og rolig dreng, med sandfarvet hår og et hurtigt smil. Hans 

lyseblå øjne havde han arvet fra sin far Erik den Første af Danmark og hans næsten 

gyldne manke fra hans mor, Boedil. Erik var ikke den fysiske type, han elskede viden, 

historier, sagn og fortællinger. For ham var en bog mere værd end guld. 

Erik stod op, tog sin brune kutte på og listede over til den tunge egetræsdør, som 

han forsigtigt åbnede på klem for at se ud på gangen. Der var ingen af de andre novicer 

derude. Erik åbnede døren helt. Den knirkede højlydt i stilheden og Erik kiggede 

skræmt hen mod trappen. Hans hjerte hamrede af frygt for at nogen havde hørt ham, 

for så var han den sikre vinder af en gang prygl og latrinepligter i en uge, men heldigvis 

kom der ikke nogen op ad trappen. 

Erik syntes, at han svagt kunne høre lyden af en klokke. Nysgerrigheden førte 

ham hen til trappen, som førte til sovesalen nedenunder og derfra kunne man komme 

ind i selve klosteret. Klokken der ringede, var ikke selve klosterklokken. Den havde 

derimod en meget fin og smuk lyd som steg i styrke, efterhånden som han nåede hen til 

vindeltrappen der førte videre ned til entrehallen i novicernes tårn. 

Klokken blev til flere klokker, et lille klokkespil, som spillede en - for Erik - ukendt 

melodi, men den drog ham fremad som en Sirenes sang. Han havde en følelse af, at 

det var det vigtigste i hans liv at nå klokken 

Langsomt gik Erik ned af stentrappen, forbi den første afsats som førte ind til 

andenårsnovicerne og længere ned forbi seniornovicernes etage. Klokkespillet blev 

tydeligere og tydeligere. Erik fortsatte ned af trappen med hans hjerte helt oppe i halsen 

i frygt for at blive opdaget og var det ikke for klokken, ville han ikke have turde fortsætte. 
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Hele entrehallen var oplyst af denne underlige gyldne glød som så ud til at være 

alle steder i tårnet, men det var som om, den stoppede henne ved hoveddøren til 

gården. Erik tog en dyb indånding, holdt vejret og skubbede forsigtigt til døren som gled 

op uden en lyd. Med meget små skridt sneg Erik sig langs væggen over til døren. Han 

kiggede ud i gården og kunne se hovedporten til selve fæstningen og længere nede i 

gården, indgangen til Benedikterordenens bibliotek.  

Det var et kæmpe tårn på mange etager som var fyldt til randen med bøger, 

skind, skriftruller og stentavler med alverdens hemmeligheder og viden. Erik havde kun 

én gang tidligere fået adgang til biblioteket og det var, da han ankom første gang til 

Maltangefæstningen sidste år, hvor de alle var på en lille rundtur og fik lov til at se ind i 

det største bibliotek, han nogensinde havde set. Og det var netop fra dette 

skattekammer, fyldt med alverdens viden, han nu kunne se et gyldent lys og høre 

klokkespillet. 

Erik kiggede rundt efter vagterne, men han kunne ikke se nogen henne ved 

hovedporten ind til fæstningen. Vindebroen var oppe og faldgitteret nede som det altid 

var om natten. Erik kunne skimte bål og fakkellys oppe fra muren som gik hele vejen 

rundt om fæstningen. Det var meget mystisk, da der altid var mindst seks soldater på 

vagt ved porten. Erik overbeviste sig selv om, at de kunne være i spisesalen for at 

indtage deres morgenmad. 

Erik sneg sig hurtigt afsted hen over gården med hjertet helt oppe i halsen og en 

bøn på læberne som han hviskede hele vejen. Det var et håb om, at ingen ville se ham 

og han nåede da også over til porten som førte ind i biblioteket, uden at nogen råbte 

ham an. Erik satte sig ned da han var kommet indenfor.  Hans ben kunne næsten ikke 

bære ham, så meget rystede de, og han troede et øjeblik at han skulle besvime af frygt. 

Da hans puls var nogenlunde normal igen og han ikke længere havde prikker for 

øjnene, studerede Erik sine omgivelser. 

Erik kunne se trappen, der gik fire trin ned, til tårnets fundament. Derfra var der 

flere gitterdøre, som alle ledte til trapper der gik op i flere forskellige retninger. Der var 

frit udsyn op gennem tårnet så man kunne se de forskellige trappers afsatser flere 

etager op.  
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Der var tomt i biblioteket, hvilket var meget underligt. Normalt ville der være 

munke her hele døgnet. Der var altid nogen i gang med at restaurere, kopiere eller 

udføre andet arbejde. Døren stod på vid gab, men der var ingen derinde. Der var ingen, 

der passede på det mest dyrebare i verden. Hvor var munkene? 

Der var ingen lanterner eller andet lys overhovedet, men oppe fra tredje etage på 

venstre side, skinnede et klart varmt lys inde bag fra nogle reoler. Lyset oplyste hele 

biblioteket og klokkespillet var klart og tydeligt. Det lød som et kor af engle. Erik tog 

trappen op mod tredje etage og gik forbi fantastiske værker der lå fremme på 

skrivepulte. Flotte farvelagte illustrationer, smukke bøger og kunst i den ypperligste 

form. 

På anden sal stod en kæmpe blok af gule sten. Den var udskåret med mange 

symboler i farver, figurer med slangehoveder og halvnøgne kvinder i floder, massive 

flokke af slaver, der trak store blokke af sten og byggede nogle enorme stentrekanter. 

Det var fantastisk fascinerende og Erik kunne næsten ikke løsrive sig fra den. Lyden af 

klokkespillet vandt dog og han fortsatte op ad trappen. 

Da Erik satte sin fod på det sidste trin op til tredje etage, stoppede klokkespillet, 

men lyset var der endnu og det var stadig indbydende og fredfyldt. 

Erik gik om bag ved reolerne med rækkevis af bøger, skrivepulte og skriftruller og 

fortsatte indtil han kom helt om til bagvæggen. 

Her så han, at lyset kom ud af sprækker i stenvæggen. Der var et lille rum bag 

ved og Erik gik ned på knæ og prøvede at røre den. 

Væggen var lun og der var en svag vibration i stenen, hvordan det så end kunne 

lade sig gøre. Erik trykkede svagt på stenen og hans hånd begyndte langsomt at 

trænge ind i den, lidt ligesom, hvis man trykker sine hænder ned i blødt ler eller tykt 

mudder. Det var dejligt varmt, men samtidig foruroligende, at se sine hænder forsvinde 

ind i en massiv væg. Han mærkede noget solidt, greb om det og trak hænderne til sig. 

Lyset blev kraftigere og kraftigere, indtil han sad med noget meget skinnende i 

hænderne. Lyset skinnede igennem hans hænder, så han kunne se sine knogler og 

blodårer.  

Langsomt åbnede han sine hænder og lyset forsvandt næsten helt. Erik var helt 

blændet. Alt var mørkt, undtagen en lille ring, som lyste med en svag glød. Det var en 
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ring, lavet af rav og med mange små mærkelige indgraverede symboler på. Det lignede 

lidt runer fra vikingetiden og så alligevel ikke. Disse var meget mere bløde og runde i 

deres udformning. Han genkendte Thors hammer, Odins øje og afbildningen af et æble. 

Inde i ringen var der også symboler, men de var så små, at han ikke kunne tyde dem 

helt. 

Pludselig hørte Erik en dyb, buldrende stemme bag sig “Hvad laver du her?”  

Erik fløj op at stå. Hans hjerte stod stille. Han fandt ikke balancen, men faldt 

baglæns og ramte gulvet ved siden af sin seng. 

Faldet vækkede ham brat. Hans hjerte hamrede og hans skulder var øm. I det 

gyldne skær fra morgensolen, som skinnede ind gennem vinduet, så han ringen ligge 

på gulvet under sengen, ikke langt fra hvor han faldt. Men hvordan var det muligt? Det 

havde jo bare været en drøm. Erik samlede ringen op. Den var virkelig her i hans hånd. 

Den lyste dog ikke, men smuk var den. 

Erik tog en snor fra sin dragkiste, bandt ringen om halsen og gemte den under 

kutten. Så begyndte morgenklokken at ringe og det betød, at de alle skulle mødes til 

morgenbøn i kirken. Erik skyndte sig ud, bankede på Magnus’ dør lige overfor og stak 

hovedet ind: “Er du klar?”  

“Hrumf”, lød det fra Magnus, der stod og var i gang med at tage sin kutte på. 

Magnus var Eriks bedste ven og væbner. Magnus var netop fyldt fjorten, samme alder 

som Erik og han var kæmpestor i forhold til sine jævnaldrende. En busk af rødt hår kom 

til syne, da Magnus fik vrikket sine store arme ud af kutten. Han skulede til Erik: 

”Hvorfor er du så frisk?” brummede han. 

“Det fortæller jeg dig senere,” sagde Erik, mens han skyndte på Magnus. “Men 

kom nu! Klokken ringer for anden gang om lidt og vi må ikke komme for sent. Jeg vil 

ikke have latrinepligten igen.” 

Erik skyndte sig ned af trappen og han kunne høre Magnus komme stormende 

efter. De var ikke de eneste, der var for sent på den. 

Erik løb lige ind i en, der var på vej ud ad døren nede ved andetårsnovicerne, og 

de tumlede de sidste trin ned til entrehallen. “Se dig dog for, din ignorante møghund af 

en kongesøn,” tordnede Eskil Svensen, mens han tog sig til sin skulder, som han 

tydeligvis havde slået i faldet.  
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“Undskyld, jeg så dig ikke,” svarede Erik 

Magnus kom løbende og skubbede Eskil væk fra Erik, så han fløj hen over 

gulvet. “Se dig selv for, din nar en af Thrugot.” 

Striden mellem Thrugotsønnerne og Hvideslægten som Erik var en del af, havde 

stået på i mange år. Den egentlige årsag kunne man dog ikke huske. 

Eskil kom på benene, børstede sin kutte af og så med had i øjnene på Magnus 

og bagefter på Erik. “Vent I jer bare. Jeg skal nok får min hævn.” 

Erik og Magnus løb over til indgangen til kirken og hen til deres respektive 

pladser lige inden, at klokken ringede for sidste gang og abbeden begyndte sin 

morgenprædiken. Senere den dag, da deres normale pligter var vel overstået og de var 

trukket op på deres kammer, fortalte Erik Magnus alt om drømmen og viste ham ringen.  

Magnus sad med åben mund stirrede på ringen. Han turde ikke røre den af frygt 

for at blive forhekset. Han bad Erik gemme den væk og ikke fortælle nogen om den. 

Måske ville han blive stemplet som heksemester og sådan nogle blev jo brændt på 

bålet. Erik gemte ringen under sin seng helt inde ved væggen og han havde næsten 

glemt alt om den, da de gik i seng den aften. 

Erik vågnede ved, at noget varmt og vådt rørte hans ansigt og da han åbnede 

øjnene, stod der en stor sort labradorlignede hund og slikkede ham i ansigtet. 

Erik følte ingen frygt for hunden. Det var som om, han kendte den, men hvorfra? 

Langsomt var der noget, der dæmrede. Minder af ham selv, der købte en hvalp af en 

fremmed i en vejkant….. en større hvalp, der legede med en kæp….. en stor hund, som 

denne, der legede… 

Hvad var der lige sket? Erik så ned og det var ikke hans tynde munkekrop, men 

en mand i fuld brynje og pladerustning, han så.  

Ved siden af hans hund, lå hans hjelm med en gylden kongekrone på. Erik så 

rundt på resterne af en slagmark. 

Der var lig over alt og heste som stod og græssede. Erik lå på en lille bakke og 

han så en fjord langt nede med mange skibe på, som alle bar det samme kendte 

symbol.  

En ravn landede foran Erik. Og skrattede, “kommmm”, “kommm” “komm.” Den 

lettede og fløj længere op mod bakkerne. Som hypnotiseret skyndte Erik sig op og 
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fulgte ravnen, og selv om der var folk omkring ham, hans livgarde, var det som om, de 

ikke ænsede hinanden. Erik fulgte ravnen der landede med jævne mellemrum, for at 

han kunne følge med. 

Erik vidste ikke, hvor lang tid han havde vandret, men efter et stykke tid kunne 

han, mellem nogle høje træer se et lille vandfald som faldt ned fra en større bjergkæde 

foran ham. 

Vandet endte ved en lille sø, og der sad en mand i en grå munkekutte med en 

vandrestav til at støtte sig ved. 

Ravnen landede på toppen af staven. Erik nærmede sig forsigtigt. Han følte 

ingen frygt, mere undren og nysgerrighed. 

“Hvem er du?” råbte Erik. Manden rørte sig ikke og intet andet end vandfaldet 

kunne høres. 

Forsigtigt nærmede Erik sig den kutteklædte og så en gammel mand med kun et 

øje, der studerede ham intenst. “Vær hilset, Erik Emune. Konge af Danmark,” sagde 

den gamle mand med en dyb melodisk stemme. “Jeg er Lod, budbringer fra Valhal.” Det 

løb koldt ned af ryggen på Erik. De gamle guder var jo ikke virkelige. Det sagde de jo 

allesammen, alle præsterne fra Rom. “Undskyld min uvidenhed, Lod, Men jeg ved ikke 

helt, hvad der foregår her?” 

“Der er meget simpelt, Erik. Du har fundet Friggs ring.” 

Forbløffet kiggede Erik på sine hænder og der var kongeringen med det 

kongelige segl.  

Lod smilte og lo let. “Erik, dette … ” Lod gestikulerede til ham og alt omkring 

dem, “er blot en del af ringens magt. Dette er din fremtid. Du ligger stadig i din seng på 

klosteret. Se her.” Den gamle mand løftede staven og berørte ganske let søens 

overflade. I vandets ringe opstod et billede.  

Det var Erik selv. Han var en ung knægt og lå på sin briks i det gamle kammer på 

Maltangeklostret. På hans finger sad rav ringen. Den glødede. Lamslået satte Erik sig 

ned. ”Selve ringen er lavet af Yggdrasils saft og du må passe godt på den.” Lod kiggede 

indtrængende på Erik og sagde efter en kort pause:  “Frigg vil meget gerne have den 

igen, men for at det kan ske, skal du klare en prøve. Ser du, Frigg er ikke den eneste, 

der gerne vil have ringen og ved jeg, at den er i spil, så ved de det også. De søger efter 
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den, jætterne og Hel. De har længe ledt efter ringen, siden Frigg tabte den for mange 

sole siden.”  

Erik kunne høre dyb bekymring i Lods stemme. 

“Men så vil de jo komme efter mig?” sagde Erik med en svag stemme. 

“Ja, Erik, men de ved endnu ikke, at det er dig, der har den og heller ikke hvor 

den er. Jeg kan ikke fortælle dig hvad prøven går ud på, men hvis du ikke klarer den, så 

falder ringen i De Ondes hænder og så er Ragnarok her.” Der gik et par minutter mens 

Lods ord sank ind. 

“Nu er det tid til at tage videre”, sagde Lod pludselig. 

“Men… men… jeg har så mange spørgsmål.”  

Lod smilede “Tiden er ikke til det, unge Erik” og med et hurtigt sving af sin stav, 

gav han Erik en ordentlig en på hovedet, så det ringede for ørene.  

Erik vågnede med et sæt i sin seng. Det ringede stadig for ørene og han havde 

en begyndende bule der, hvor Lod havde ramt ham. 

Erik sprang ud af sengen mens han gned på bulen og løb ind til Magnus, som lå i 

sin seng, halvt ude over kanten og snorkede højlydt.  

“Magnus… Magnus, vågn op”, kaldte Erik mens han ruskede i Magnus. 

“Huh? Hvad?” mumlede Magnus og halvt i søvne faldt han ud af sengen. Han 

vågnede brat, da han med et dunk ramte gulvet. “Erik, hvad sker der?” spurgte Magnus, 

mens han gned sin ømme skulder. 

Erik begyndte at fortælle, men det hele kom ud på en gang og uden nogen logik 

eller sammenhæng, så ivrig var han. Det der var sket var så fantastisk og han havde 

svært ved at samle tankerne. 

Magnus gav ham et dask i nakken ”prøv lige igen og denne gang langsomt, så 

jeg kan forstå hvad du siger.” 

Erik prøvede igen og fik med møje og besvær fortalt, hvad der var sket i hans 

drøm. 

Magnus’ øjne blev større og større, jo mere Erik fortalte.  

”Jeg troede du havde smidt den ting væk, det er jo ren trolddom, og 

heksekunster. Det er virkelig farligt, det du har gang i, Erik!” tordnede Magnus 
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Erik nikkede og fortalte igen Magnus, at ringen ikke var ond og efter en lang 

diskussion frem og tilbage, blev de enige om at holde lav profil de næste dage. 

Det første der skete, var ved aftensmadstid, hvor alarmklokken, som var en 

mindre klokke ude ved hovedporten, begyndt at ringe, langsomt og støt Ding!… Ding!… 

Ding!… tre gange efterfulgt af tavshed, for at så at ringe igen. De skyndte sig alle ud i 

hovedgården og kunne se, at vagterne kiggede forundret på en klokke som ringede 

uden at nogen rørte den. Novicerne så skræmt på hinanden.  

“Forhekset”, var der en, der hviskede. “Det onde kommer”, hviskede en anden, 

og folk blev mere og mere bange. Til sidst stillede abbeden sig op og beroligede folk 

med, at det ville blive undersøgt og at novicerne skulle begive sig til deres sovesale.  

Alle listede stille af, men i stedet for at gå hver til sit, blev alle hurtigt enige om at 

slæbe halmmadrasserne og alt ud på gangene og sove sammen. Og hele tiden kunne 

de høre klokken ringe… 

Det næste var, at der i løbet af natten lød der et enormt brag ovre fra biblioteket, 

som gjorde at alle, som ikke sov tungt, kiggede ud ad vinduerne for at se, hvad der 

skete. Men der var intet at se. Vagterne kom løbende til med lanterner og vi kunne se, 

at de gennemsøgte biblioteket.  

Der blev råbt, at nu skulle novicerne gå i seng. Alt var i orden, det var blot en reol 

på tredje sal, der var væltet…  

“Samme sted som jeg fandt ringen” tænkte Erik, og han kunne se på Magnus, at 

han tænkte det samme. Næste morgen var alle udmattede, for ikke mange havde fået 

deres søvn. Klokken ringede stadig. Folks nerver var tyndslidte og man kunne se 

frygten i deres øjne. Der blev ikke snakket i krogene som normalt, i stedet for var der en 

uhyggelig stilhed over alle børnene og hver gang klokken begyndte forfra, var der flere 

og flere det gav et ryk i. 

Der blev ringet til morgenbøn og alle skyndte sig over til kirken, hvor abbeden 

prøvede at berolige folk. Han sagde, at det var en prøvelse fra Gud, og at alle i dag 

skulle tilbringe dagen i bøn, alle studier og klasser var aflyst og alle skulle holde sig inde 

i kirken til bøn. Maden blev bragt ovre fra køkkenet til kirken og serveret der i stedet for i 

spisesalen. Sådan fortsatte det de næste tre dage, hvor det første lig blev fundet.  
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En af munkene fra biblioteket, Broder Juviantus fra Rom, blev fundet liggende 

død hen over hans skrivepult og rygtet spredte sig hurtigt om alverdens ting, der var 

sket med ham, men munkene og vagterne fortalte intet. Hans lig blev bundet ind og lagt 

ned i kapellet og der blev sat vagt ved døren.  

Abbeden og munkene opførte sig som om intet var sket og novicerne fik at vide, 

at de skulle fortsætte med at bede Gud om tilgivelse. 

Erik og Magnus forlod aldrig hinandens side.  

På vej tilbage fra latrinen overhørte de nogle af vagterne, der talte sammen. 

”Der er en heks indblandet i det her. Den klokke ringer hele tiden,” sagde den 

ene vagt og lød forvirret -”Ja, og den måde, den munk døde på, er lige noget for 

inkvisitionen. Så du skriften på væggen?” 

“Man skulle tage at stikke af, mens tid er. Hvem ved hvilken djævelsk trolddom, 

der er på spil,” svarede den anden. 

”Vi må ind og se, hvad der står”, hviskede Magnus og da de andre gik mod 

sovesalen, prøvede Erik og Magnus at snige sig ind på biblioteket og det var ved et 

heldigt tilfælde, at der ikke var nogen vagt ved døren. De sneg sig ind og kunne med 

det samme se væggen, som var faldet sammen. Der lå bøger og skriftruller overalt og 

det var tydeligt, at der ikke havde været nogen inde siden dødsfaldet, ellers havde 

munkene bragt orden på det. 

Erik og Magnus skyndte sig op på tredje sal og der var blod overalt. På væggen, 

som ringen havde været i, var der med blod skrevet: “Ringen af Livets blod skal bringes 

til træets fod.” De kiggede på hinanden, undrende. 

Ikke lang tid efter, kunne de høre nogle stemmer der nærmede sig nedefra. “Jeg 

siger dig: ringen er her et sted. Jeg kan mærke den,” lød en meget hæs stemme. Og en 

anden svarede nærmest klynkende: “Jamen, jeg har gennemsøgt alles sovepladser og 

der var ingen ring.” Det var en stemme, de begge kendte: Eskil…  

Erik tog sig til halsen, hvor han havde ringen i en snor, lige for at sikre sig, at den 

stadig var der. 

“Så må vi jo ofre en af drengene til gudinden for at få svar på, hvem der har den. 

Vælg én, og det vil ske om fire dage.” 

“Ja, mester,” klynkede Eskil 
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Så forsvandt stemmerne. 

Erik kiggede ud og så en dreng i novicekutte, nærmest krybe bagefter en 

skikkelse i en munkekutte på vej ud af tårnet. 

“Så du det? Det er en af munkene, der er troldmanden.”  

Magnus nikkede.  

Erik kiggede på Magnus. “Vi må ud og finde det træ. Har du nogen ide om, hvor 

det kan være?”  

“Nej, men vi kan da ikke bare lade den forræder til Eskil udvælge en, der skal 

ofres?”  

“Nej men vi kan heller ikke blive her og lade stå til. Vi må finde træet og aflevere 

ringen. Vi har fire dage. Kom lad os gå ned til landkortene og se hvad vi kan finde.” 

De gik forsigtigt ned af trapperne og over til den sektion, som de vidste var fyldt 

med kort fra alle steder. 

Der var også et stort verdenskort på væggen, hvor munkene var i gang med at 

tegne det op, som man havde kortlagt. De ledte og ledte i flere timer. Endelig kom Erik 

til at tænke på at bruge ringen og da han tog den på, blev hele rummet oplyst af en 

gylden glød. Inde fra en af reolerne var der noget, som lyste op. 

Erik rakte armen derind og begyndte at rode kort igennem. Efter lidt søgen, trak 

han et gammel kort frem. Det var et gammelt vikingekort, som viste Danmark og 

Tyskland. Og der midt i kortet begyndte en lille lysende plet at tegne sig,  

“Kan du se det?” spurgte Erik med ærefrygt.  

“Nej, hvad? Det er bare et falmet og ubrugeligt kort.”  

“Nej nej, der er en lysende prik ved et kloster. Jeg tror, det er os. Og der er et 

stort træ ikke ret langt herfra…” Erik gemte kortet væk inde under hans kutte og begav 

sig mod døren. 

“Kom, vi skal afsted nu. Inden de opdager vi er væk og inden at vi ikke kan 

komme ud mere”, sagde Erik med en klang af selvsikkerhed i stemmen 

“De har opdaget vi er væk, men ingen alarm er slået endnu. Vi er nødt til at vente 

til i morgen tidlig, porten er låst nu” mindede Magnus ham på. 

Erik blev trods sin iver nok nødt til at give Magnus ret. De ville vente med at 

snige sig tilbage til sovesalen, til vagten uden for biblioteket gik på latrinen. Men da de 
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kom udenfor, så de, at porten stod åben og at vagterne var væk. Erik pegede og løb i 

hast mod porten.  

Magnus løb bag ham og sammen forlod de fæstningen, hvor de havde boet i så 

lang tid. 

Det var mørkt udenfor, men der var næsten fuldmåne og de kunne fint se vejen. 

Erik kiggede hele tiden på kortet og han kunne se, hvordan den lille prik flyttede sig og 

kom nærmere og nærmere træet.  

Solen stod op og de var begge trætte og sultne. 

De gjorde holdt ved et væltet træ og mens Erik studerede kortet, fandt Magnus 

bær og rodfrugter, som de kunne spise.  

“Vi må hvile lidt. Men vi skal hurtigt videre, jeg har en mærkelig følelse af, at 

noget følger efter os”, sagde Erik 

Magnus kiggede rundt med store øjne. Han var bange, det var de begge, men 

ringen havde en beroligende virkning på Erik.  

Efter en kort pause hastede de videre. Og sådan gik de i tre dage. 

De holdt korte pauser og spiste den mad de kunne finde. Det var et held at det 

var sommer og der var masser at finde. På tredjedagen kunne Magnus spotte en sort 

skikkelse på bakken bag dem, ikke mere end nogle kilometer væk. Skikkelsen fulgte 

dem med en unaturlig hast. Den stoppede engang imellem og cirklede lidt som om, den 

ledte efter noget 

Et spor… deres spor. De kiggede skræmt på hinanden og begyndte at løbe. Hvor 

længe de havde løbet vidste de ikke, da de forcerer igennem et stort og tykt krat af 

tjørnebuske og ud i en stor lysning mellem bakkerne. Der stod det største hvide træ, de 

nogensinde havde set og ved dets fod stod en lille kiste af kirsebærtræ. Bag dem kunne 

de høre noget. Det lød som en kæmpe hund eller ulv, der snerrede og kæmpede sig 

igennem tjørnekrattet. 

Med ét stod Lod der og smilte: “Så, Erik, nu ved du, hvad du skal”, og med sæt 

vågnede Erik i sin seng i kammeret på klosteret. 

Han kunne se en gylden glød i det mørke sovekammer og høre en svag og smuk 

klokke spille… 


