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Hold da op, hvor er jeg træt! 

Lige nu sidder Lino og jeg ved bålet, 

og alt er fred og ro. 

Gid, det kunne vare ved! 

Men det kan det ikke. 

Det ved jeg godt. 

Det er bare lige nu, at vi er uden for fare! 

Sagen er den, at vi er på flugt. 

I morgen må vi videre. 

Min ven Lino og jeg måtte flygte ud af Kyr, 

og nu er vi nået langt ind i Dyster-Skov. 

Det er et godt sted at gemme sig. 

Som regel færdes folk fra Karra ikke her. 

Der er mange gamle sagn om skoven. 

Det er ikke så sært, 

at den har fået dét navn.  

Bal i natten
o

.
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Skoven er nemlig virkelig dyster!

Den er mørk og svær at finde rundt i. 

Det er også som om 

den hele tiden ændrer sig. 

Bag den store skov 

er der vist kun steppe. 

Men nede mod syd ligger Den store Marsk. 

Det er der, vi er på vej hen. 

De fleste undgår Dyster-Skov, hvis de kan. 

Og kun få vover sig dybt ind i skoven. 

Men her er vi altså, 

og faktisk føler jeg mig tryg!
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Der er jo sket en del den sidste tid. 

Så måske er det bedre at starte med 

at gå nogle dage tilbage. 

Der skete det, at Mester Reda fandt 

Libro Magia blandt mine ting. 

Derfor måtte jeg i al hast væk fra byen, 

inden Kongen fik det at vide. 

Kongen vil jo godt have fingre i 

den magiske bog. 

Mester Reda var venlig 

og lod mig slippe væk. 

Lino fulgte med mig. 

Uden ham var det aldrig gået!

Vi tog af sted om natten i ly af mørket. 

Lino stod klar med en af Mester Redas heste. 

Pa flugt
o

.

.



8     Lise J. Qvistgaard     |  DYSTER-SKOV  |  Det Gyldne Tårn 3 |   Forlaget Elysion  Lise J. Qvistgaard    |  DYSTER-SKOV |  Det Gyldne Tårn 3 |   Forlaget Elysion                 9

Den havde vi ikke fået lov til at tage, 

men vi havde brug for den. 

Så vi stjal den! 

Vi sneg os gennem byen, 

og ved daggry forlod vi Kyr. 

Vi delte os og gik gennem hver sin port. 

Lino mente, det var bedst, 

vi ikke blev set sammen. 

Det ville vække mindre opsigt, 

hvis vi gik hver for sig. 

Hans plan var god!

Vi slap begge ud af Kyr uden besvær 

og mødtes øst for byen ved en lille bæk.

Vi var enige om at ride østpå. 

Vores mål var at nå frem til Dyster-Skov. 

Hvis vi først var inde i den gamle skov, 

ville de få svært ved at finde os. 

Mester Redas brune hoppe var en fin hest. 

Den kunne nemt bære os begge. 
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