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Kapitel 1 ~ Skyggeriget

På et kirketårn sad tre stenfigurer ubevægeligt. Sådan 
havde de siddet i mange år. Gumpy sad på sin plads på 
den vestlige side af kirketårnet og kiggede ud over by-

ens tage. Han havde en frygtelig lyst til at komme ud og flyve.
Mor! Kom nuuuuuuuuuuuuu … bare en kort tur over til skoven 

og guffe et par kalksten. Jeg er hurtigt tilbage. Jeg lover det.
Gumpy, jeg har fortalt dig, at der kommer et stormvejr. Jeg kan 

mærke det i mine vinger. Det er farligt at flyve i sådan et vejr, 
så der er ikke noget at diskutere. Når du bliver ethundrede år 
gammel, kan du selv bestemme. Men indtil da er du mit ansvar. 
Du husker vel også hvad jeg fortalte dig om din fætter Gnurk? 
Han blev fanget af en tornado og er aldrig set igen. Du bliver på 
kirken i nat. 

Det var tydeligt at Gumpy ikke fik mere ud af den samtale. 
Hans mor havde talt. 

Gumpy sad og stirrede ud i det tiltagende tusmørke. Han var 
bare slet ikke klar til at sidde på den dumme kirke en hel nat 
mere. Det var snart mange måneder siden at de sidst havde væ-
ret af sted. 

Nogle gange savnede Gumpy én som han kunne lege med. Én 
han kunne flyve med, og som ville med i skoven og finde sten. 
Og drille de andre gargoiler og lave sjov med mennesker. Han 
savnede en ven.
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Mor kunne selvfølgelig ikke forstå ham. Det var så længe siden 
hun selv havde været otteogfirs år, og hun kunne sikkert ikke 
huske hvordan det var. Desuden havde hun far. Gumpy havde 
ikke nogen.

Han fik en idé. 
Mor, jeg kravler ned på den nederste etage og sidder der i nat. 

Er det ok? Han håbede meget på at hun ikke kunne høre på hans 
stemme, hvad han var ude på. 

Det må du gerne. Det er også bedre når det stormer, sagde 
hans mor. Hold godt fast i løbet af natten. Husk fætter Gnurk. Og 
du skal være tilbage på plads før solopgang.

Det skal jeg nok, sagde Gumpy med sine mest uskyldige øjne 
og stemme. Godnat mor. Og godnat far. 

G’nat, brummede faren fra sin plads på tårnet og baskede med 
de enorme vinger. Hans far sagde ikke så meget, men han var 
den største og stærkeste gargoil som Gumpy kendte til. 

Gumpy kravlede hurtigt ned ad tårnet, men i stedet for at 
stoppe på den nedre del af tårnet som aftalt, fortsatte han indtil 
han var næsten helt nede ved jorden. Han så sig omkring. Der 
var ikke nogen i nærheden. Ingen ville se ham. Gumpy kunne 
flyve så hurtigt at ingen mennesker kunne få øje på ham. 

Med et kraftigt spring satte han af fra den lodrette væg og ka-
stede sig ud i mørket, hvor han fløj af sted så hurtigt, som hans 
små vinger kunne bære ham. Vingerne lavede næsten ingen lyd. 
Kun en let summen kunne høres, som var det en bi der kom 
flyvende. 

Luften var lun, og stemningen spændt. De tunge skyer duftede 
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af regn og han kunne mærke, at der var torden på vej. Han for-
nemmede elektriciteten i luften. 

Af sted langs med træer og buske fløj han. Forbi den gamle 
gård med den sjove vejrhane. Hen over den lille bakke med æb-
letræet og til højre mod skoven, der gemte på stedet med alle 
de gode sten. Gumpy kendte vejen og havde fløjet den mange 
gange før. Hvis bare han skyndte sig, ville han være hjemme, 
inden hans mor eller far opdagede, at han havde været væk.

~*~

Gumpy sad midt på den åbne plads inde i skoven og guffede løs 
af de lækreste sten, han kunne finde. Han havde fundet nogle 
gode flintesten, som han havde varmet op med en rødglødende 
flamme fra sin mund. Nu var de meget nemmere at bide over. 
Desuden havde han nydt et par fine bløde kalksten. Hans abso-
lutte favoritter. Han havde knust dem mellem de små, kraftige 
kæber. 

Han lagde sig om på ryggen og kiggede op mod himlen, mens 
han lod stenene falde på plads i maven. Store, sorte skyer var 
listet hen over skoven, mens Gumpy havde spist, og uden at han 
havde opdaget det. 

Der var næsten ingen vind. Mor måtte have taget fejl omkring 
den storm. Det gjorde hun bare sjældent. Hun var trods alt den, 
som de andre gargoiler spurgte til råds om vigtige ting. Gumpys 
mor blev kaldt Xhosa – Den Vidende. 

Gumpy fik øje på skyerne og vidste straks, at hans mor hav-
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de ret. Der var en storm på vej. Det smarteste var nok alligevel 
at komme tilbage til kirken, før skyerne slap vreden løs, og de 
mørke skyer blev forvandlede til et skyggerige af lyn, torden og 
tunge regndråber. 

Gumpy havde altid været vild med lyn og torden. Han elskede 
at klamre sig til kirken under et voldsomt uvejr. Mærke hvor-
dan vinden rev og ruskede i hans små vinger. Se de smukke lyn 
flække himlen som frådende lystunger. Og opleve hvordan det 
efterfølgende buldrede og bragede, som faldt hele verden sam-
men. 

Men det var, når han var hjemme hos familien og i læ af kir-
kens stærke mure og høje tårn. Her var han alene og væk fra 
trygge og hjemlige omgivelser. 

Han foldede de små vinger ud og kastede sig op i luften. I ren 
iver lavede han en saltomortale. Han smilede selvtilfreds og 
satte så kursen tilbage mod kirken. 

Og så ramte den ham. Stormen. Uden varsel. Som en mur af 
vind kom den fejende hen over verden, og ramte Gumpy lige 
i hovedet med fuld styrke. Den fik ham til at flyve baglæns og 
snurre rundt i luften uden kontrol. Herpå fik vinden rigtig fat i 
ham og begyndte at trække ham med sig. 

Gumpy baskede med vingerne det bedste han havde lært. Vin-
den var stærkere end noget han havde prøvet at flyve i før og et 
kort øjeblik blev han bange. Tænk nu hvis han ikke var stærk 
nok til at flyve i dette vejr? 

Hans mor havde mange gange fortalt ham, hvad han skulle 
gøre, hvis han pludselig blev fanget af et kraftigt uvejr. Det vig-
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tigste var at finde et sted, hvor han kunne gemme sig og krybe i 
ly. Han kiggede ned mod jorden. Men hvor? 

Der var et kæmpe træ i skoven som stak op over alle de andre. 
Der ville han gemme sig. Han ville flyve ned mellem de store 
grene og sætte kløerne i træets stamme og klamre sig fast, som 
kun en gargoil kan gøre det. Og så måtte han håbe på at stormen 
ville løje af før solen stod op og han endnu en gang ville blive 
forvandlet til en stenstøtte.

Gumpy kæmpede det bedste han havde lært og prøvede med 
alle sine kræfter at komme ned til træet, men vinden havde godt 
fat i ham, og han nærmede sig kun langsomt sit mål. 

Gumpy havde så travlt med at kigge ned mod træet, at han 
ikke så hvad der skete omkring ham. Over ham var en mæg-
tig skypumpe i gang med at bygge sig op. Som en tragt midt på 
himlen blev den større og større og fik mere og mere kraft. 

Med ét fik den fat i Gumpy, og han mærkede hvordan han 
pludselig blev revet rundt i luften med en styrke der fuldstæn-
digt tog pusten fra ham. Nu blev han rigtignok bange. 

MOAR! skreg han så højt han kunne med sine tanker. Men der 
kom ingen svar.

Gumpy snurrede i alle retninger. Han havde ingen kontrol over 
hvor han var eller hvor han var på vej hen. Han vidste end ikke 
hvad der var op eller ned længere. Verden omkring ham var sort 
og han kunne intet se. Skypumpen smed rundt med ham, som et 
oprørt hav smider rundt med en lille korkprop. Gumpy blev ramt 
af løse grene, blade og andre ting som skypumpen havde suget 
til sig. Han stirrede måbende, da to høns kom flyvende forbi.
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MOAR! FAR! Hjælp mig. Jeg er bange. Han sendte tankerne af 
sted med alle de kræfter han havde, men der kom stadig intet 
svar. Gumpys forældre kunne hverken høre eller hjælpe ham. 
Han var på helt egen hånd for første gang i sit liv. Gumpy var 
fanget i stormen og han var på vej i den forkerte retning med 
meget stor fart. 

Han lukkede sine øjne og prøvede at tænke klart. Så tog han 
en dyb indånding og satte vingerne i gang med de sidste kræf-
ter, som han kunne fremtrylle. Som ved et mirakel mærkede 
han hvordan skypumpen slap sit tag i ham, og han fløj igennem 
luften som et projektil. 

Vingerne arbejdede på højtryk og Gumpy kunne mærke hvor-
dan han kom væk fra skypumpen. Han tillod sig et hurtigt kig 
tilbage mens han susede gennem luften. Skypumpen var hel-
digvis allerede ved at være langt væk. Det var han til gengæld 
også. Langt væk hjemmefra og han vidste ikke hvilken retning 
hjem var i. Havde han dog bare lyttet til mor. Han svor aldrig at 
tvivle på hende igen.

Fortvivlet baskede den lille gargoil af sted igennem det mæg-
tige stormvejr. Omkring ham blev himlen igen og igen lyst op af 
store lyn, der blev efterfulgt af buldrende og bragende torden-
skrald. Det var så højt at han ikke engang kunne høre sine egne 
tanker. Gumpy var fanget lige midt i stormens øje.

Der lød et gigantisk brag fra himlen over ham, og da han kig-
gede op nåede han lige at se en tordensky, der havde samlet 
styrke og sendt et sydende og kæmpestort lyn af sted mod jor-
den. Lige i retning af Gumpy. 
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Lynet ramte ham midt i brystet, og han følte det som om hans 
lille krop blev splittet i to. Det sidste Gumpy ænsede før han 
blev slået bevidstløs var, at han så et glimt i luften foran sig. 
Det blinkede som tusind røde diamanter og sendte varme og 
tryghed af sted lige midt i alt det sorte og farlige. Så besvimede 
Gumpy og faldt til jorden med et brag.
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Kapitel 2 ~ Skævtand

Lisbeth sad og hvilede hovedet på hånden. Det var sidste 
skoledag inden sommerferien og hun havde bare sådan 
en lyst til at komme ud. Der var en flot blå himmel og 

solen skinnede. 
Hun havde fri de næste syv uger, og familien skulle ikke ud at rejse 

i sommerferien. Syv hele uger til at gå på opdagelse i skovene tæt 
på hendes hjem. Hun ville klatre i træer og bygge huler. Fange hale-
tudser i den store sø og måske spørge Jonas om han ville være med 
til at bygge en tømmerflåde. Jonas var hendes storebror, og han var 
tre år ældre end Skævtand. For det meste gad han ikke at lave no-
get sammen med hende, men hun ville alligevel give ham tilbuddet. 
Det var ikke hver dag, at man lavede en god tømmerflåde.

Der var ikke rigtig nogen fra skolen som Skævtand legede 
med når hun havde fri. Ikke at de var uvenner. De legede bare 
kun sammen i skoletiden. Sådan havde Skævtand det bedst. Der 
var ikke nogen af dem hun fandt særligt interessante. 

Lisbeth? Lisbeth hører du efter?
Skævtand blinkede et par gange med øjnene. Lisbeth? Det var 

jo hende! Det var bare så sjældent at nogen brugte det navn. 
Hun var blevet kaldt Skævtand så længe hun kunne huske. Når 
folk så hende var der aldrig nogen der spurgte hende, hvorfor 
hun havde det spøjse navn. Det var tydeligt for enhver. Men læ-
rerne havde altid kaldt hende for Lisbeth.
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Ja! Svarede hun og kiggede op mod tavlen og læreren med et 
skævt smil.

Lisbeth, du var da vist allerede langt væk herfra og holdt ferie 
inde i hovedet?! Læreren grinede. Jeg ville bare ønske dig, og 
alle andre, en rigtig dejlig ferie. Jeg håber, at I alle sammen får 
en bunke glade og sjove oplevelser og nyder at have fri. God 
sommerferie, alle sammen. Og så ringede klokken ud. Ferien 
var begyndt.
 

~*~

Hun så dem alt for sent og kunne ikke undgå at skulle forbi dem. 
Bøllerne. Hun kunne sparke sig selv for at have overset dem. De 
larmede jo altid så man kunne høre dem på lang afstand. Sko-
lens tre mest frygtede drenge. De gik to klasser over Lisbeth, 
men de skræmte ikke hende. Hun havde før været nødt til at 
sætte dem på plads, når de blev for smarte. Måske var de smar-
te i munden, men der var ikke mange muskler på dem. Lisbeth 
var typisk ude dagen lang og kravlede i træer, gravede tunneller 
og byggede huler. Imens sad bøllerne hjemme hos Brian B. og 
spillede computer, drak sodavand og spiste chips. Og det bliver 
man altså ikke stærk af, vidste hun. De ville sikkert råbe et eller 
andet efter hende, men de turde ikke komme for tæt på med 
mindre de kunne overraske hende bagfra. Det havde blå øjne og 
ømme skinneben lært dem.

Hey! Sssskævtand! Kan du sssige: Sssyv ssstore sssømænd  
sssejlede sssammen sssyd om Ssspanien? De grinede alle tre 
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modbydeligt. Hendes skæve fortand var også årsag til en spe-
ciel udtale af S’er og bøllerne elskede at lave sjov med det. Hun 
vidste godt at de bare prøvede at hidse hende op. Og i dag ville 
de ikke have held med det. Hun havde sommerferie og det skul-
le de ikke ødelægge. 

Selvfølgelig, svarede hun tilbage. Men du tror da ikke at jeg gi-
der at gøre det for dig? De blev ved med at råbe nogle ting efter 
hende mens hun gik videre, men hun lukkede det ude og smi-
lede. Ferien var begyndt og man vidste aldrig hvad der kunne 
ske!

 




