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Kapitel 1 ~ Levende gargoiler 
med værdifulde diamanthjerter

Den sidste sten var lagt. Mange års arbejde var færdigt. 
En ni meter høj mur strakte sig hele vejen rundt om 
Paris og beskyttede byen mod farer udefra. Et gigantisk 

byggearbejde der næsten havde drænet byens kasse for penge.
En kvinde stod og stirrede på muren i det fjerne. Den mur ville 

ikke betyde meget for hende. En dag ville den være borte igen, 
men hun ville stadig være her. Hun smilede og stirrede på det 
diamanthjerte, hun holdt i hånden. Hun ville i sandhed være 
her længere end den mur. Hun lagde nakken tilbage og sendte 
en skinger latter ud i natten. 

Under hende skød en kirke i vejret. Den vestlige facade var 
næsten færdiggjort. Arbejdet på kirken havde allerede stået på 
i mange år, og der ville gå mange endnu, før kirken stod ende-
ligt opført. Det ville blive en prægtig kirke. Den skulle have to 
store tårne, der ville rejse sig majestætisk over indgangen. Som 
firkantede obelisker midt i den franske hovedstad. Kirken lå flot 
på den østlige del af den lille ø, Ille de la Cité. Byens ø. 

Det havde taget kvinden mange års søgen og megen magi, 
men hun havde løst gåden med diamanthjerterne. Hjerterne 
der kunne give liv. De havde deres egen magi, og det var en 
stærk magi. Det var lykkedes hende at stjæle den. 

Hendes egen magi kunne ikke give hende evigt liv. Det vidste 
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hun. Men hun havde haft evnerne og kræfterne til at knække 
gargoilernes hemmelighed. Når hun havde placeret det sidste 
diamanthjerte på det rette sted i Paris, ville der skabes et ma-
gisk energifelt. Inde i dette felt ville hun ikke ældes. Hun sendte 
endnu en høj latter ud i natten. Hun ville ikke have megen magi 
tilbage til andet, men den pris var hun klar til at betale. Evigt liv. 
Viva siempre. 

Kirken ville have sit energifelt, og det ville være nøjagtigt, 
hvor hun stod nu. Her ville hun komme tilbage igen og igen og 
mærke den berusende fornemmelse af stærke kræfter, der kun-
ne holde selv døden på afstand. Kun hun ville få glæde af den. 
Kun hun kendte hemmeligheden. 

Hun ville også komme til denne kirke af andre årsager. Det var 
planlagt, at kirken skulle have mange gargoiler siddende. Hun 
smilede ondskabsfuldt. De gargoiler ville blive meget mere liv-
agtige, end skaberne af kirken kunne lave dem. Det skulle hun 
nok sørge for. Hun havde ikke mistet sin magi endnu, og hun 
havde brug for ægte gargoiler. Levende gargoiler med værdi-
fulde diamanthjerter. 

Hun vidste, at gargoilerne nok skulle komme til kirken for at 
se den. Gargoiler var nysgerrige og ville altid undersøge en ny 
kirke, hvor der sad menneskeskabte gargoiler på. Det var ikke 
et problem at lokke dem hertil. Problemet var at få dem til at 
blive. For altid! 

Kvinden smilede koldt. Måske hendes egen magi ikke kunne 
give evigt liv, men den var stærk nok til at kaste en forbandelse. 
En forbandelse om at alle gargoiler, der i fremtiden besøgte den 
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store kirke, ville blive fanget som fluer i et edderkoppespind. 
Deres diamanthjerter ville ikke kunne forlade kirken, når de 
først havde besøgt den. Hjertet måtte blive på kirken for altid. 
På den måde ville hun have adgang til nye diamanthjerter, og så 
længe hun levede, ville forbandelsen virke.

Kvinden sendte et sidste blik ud over byen. Her skulle hun leve 
i lang tid. Hun vidste, hun ikke kunne forlade Paris igen resten 
af sit lange liv. Stedet, der holdt hende levende, var også hen-
des usynlige fængsel. Hun måtte leve indenfor energifeltet. Ét 
skridt udenfor og tiden ville komme og kræve betaling for alle 
de år, hun havde levet. Der eksisterede vist ikke rynkecreme 
nok i verden til en næsten 900 år gammel hud! 

Paris. Hun sagde det stille for sig selv og smagte på ordet. Det 
ville med tiden blive en storslået by. Andre byer var blot byer, 
men Paris var en verden. Med en sidste skinger latter forsvandt 
hun hastigt ned gennem den halvfærdige bygning og var borte 
som en skygge i natten. 
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Kapitel 2 ~ Krydsribbehvælv 

Flere hundrede meter over jorden bevægede en metal-
konstruktion sig i vinden. Det var ikke meget. Blot nogle 
få centimeter. De, der gik rundt i toppen af konstruktio-

nen, lagde ikke engang mærke til det.
Hvor er det en helt vild udsigt, grinede Lisbeth. Det kildede i 

maven at kunne se så langt omkring. 
Man kan se hele byen herfra, svarede Jean-Pierre lidt stolt, og 

rettede på den rygsæk, han havde hængende på maven. Så kun-
ne Gumpy bedre se ud af sprækken, der var lavet i rygsækken.

Lidt længere til venstre, hviskede Gumpy forsigtigt. Jean-Pier-
re drejede kroppen. Vildt, sagde Gumpy.

De tre venner stod på toppen af Eiffeltårnet. Tre hundrede 
meter over jorden på en lille platform af metal stod de, og om-
kring dem gik andre turister rundt og nød det syn, der mødte 
deres øjne. En stor, levende by med så mange flotte bygninger 
og kirker, og parker og floden, der rev sig gennem byen og … 

Med så utrolig en udsigt, kunne man hurtigt blive helt mæt 
inde i hovedet. Børnene og Gumpy var klar til at komme ned i 
højden igen. De trængte til at sidde ned. Og måske spise en is? 
Turen ned med elevatoren var lige så god, som turen op hav-
de været. Det var en flot, gammel elevator, som havde fragtet 
mange millioner mennesker op og ned fra tårnets top gennem 
årene. 
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Hvor er det en skøn by, sagde Lisbeth glad, da de var kommet 
ned og havde fået sat sig med hver deres store softice. Det var 
længe siden, de sidst havde fået en. Her er virkeligt lækkert. Og 
meget at lave. Hun strålede over hele hovedet. Og din tante er 
bare vildt sød. Jean-Pierre kom til at grine. Lisbeth snakkede 
meget mere, end han gjorde. 

Jeg er glad for, I kan lide at være her, sagde Jean-Pierre op-
rigtigt. Det er jo lidt som om, I er mine gæster. Han smilede til 
dem. Gumpy gnaskede glad på en gulerod i rygsækken. Der var 
ikke så mange omkring dem, og de havde åbnet toppen af ryg-
sækken, så Gumpy kunne kigge ud og få noget frisk luft. Hvis 
nogen så ham, sagde børnene, det var deres hund. Ingen kunne 
se Gumpys vinger. Han lignede bare en lille hund i en rygsæk. 
Han havde taget sit seletøj af. Det gjorde han tit, når han sad i 
rygsækken. 

Det er en kæmpe by, sagde Gumpy. Han var allerede noget 
overvældet, og det var bare den første dag. Her er virkelig flot. 
Jeg glæder mig til at besøge den der kirke, du snakker om, Jan-
Pære. Den med alle gargoilerne på. Gumpy smilede til sin gode 
ven, der vidste alt om Paris. 

Notre Dame, svarede Jean-Pierre. Det er der, vi skal hen nu. 
Det er en flot kirke. Den vil I kunne lide. 

Notre Dame, sagde Gumpy langsomt. Han var sikker på, at 
mor havde fortalt om den kirke. Han kunne bare ikke huske, 
hvad hun havde sagt. Det var længe siden. Det var noget med 
gargoiler. Det var han sikker på. Han rystede på hovedet som for 
at ryste tanken væk. 
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Kan vi godt cykle derover? Gumpy kiggede spørgende op. Han 
vidste ikke så meget om det med at cykle endnu. Fra toppen 
af Eiffeltårnet havde han set Notre Dame, og den havde været 
langt væk i det fjerne. Jean-Pierre nikkede.

Det kan vi sagtens. Det går hurtigt på cykel gennem byen. Det 
var heldigt, min tante havde to cykler, vi kunne låne. Jean-Pierre så 
glad ud. Det var vigtigt for ham, at hans venner havde en god ferie. 

Det er super cool at have egen cykel i Paris, sagde Lisbeth højt. Så 
kan vi komme alle mulige steder hen. Og det er bare dejligt at cykle. 

Og så er det skønt at have en ferie, hvor der ikke sker nogen 
farlige ting, sagde Gumpy. Hvor vi bare kan slappe af. Der er 
sket mange ting de sidste uger. 

Det er rigtigt, sagde Lisbeth alvorligt. Vi har godt nok oplevet 
meget. 

Vi må sørge for at have det sjovt, mens vi er her, sagde Jean-
Pierre. Hvad skulle der dog ske i Paris? Han grinede til dem. Den 
her by er perfekt til afslapning. De grinede tilbage. Det var lige, 
hvad de alle tre kunne trænge til. 

Og mens vi er her, skal jeg huske at købe et diamanthjerte 
magen til Gumpys, sagde Lisbeth. Det har jeg tænkt på, siden 
vi var på Island. Jeg har allerede set flere butikker, hvor de lig-
ger i vinduet. De hjerter, Lisbeth havde set, var naturligvis ikke 
diamanthjerter. Det var glashjerter i rødt glas, men de lignede 
fuldstændigt Gumpys, og hun ville bare have ét med hjem. Så 
var hun næsten lige som Gumpy. 

~ * ~
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To cykler kom susende ned af Rue St André des Arts. Gumpy sad 
og småpruttede omme i rygsækken. De var snart fremme ved 
kirken, og han ville gerne lige tømmes for gas, inden de skulle 
ind i kirken. Han havde dårlige erfaringer med at prutte inden-
dørs. Selv i en stor kirke var det nok ikke godt at slippe en vind. 

Han hørte en flok hunde sætte i hyl, da prutten ramte deres 
næsebor. De stak halen mellem benene og spænede af sted med 
deres ejere slæbende efter sig. Gumpy grinede stolt. 

De nåede til en meget hyggelig plads med grønne træer, og 
her drejede de til venstre. Ikke langt foran dem kunne de nu se 
Seinen, La Seine. Den smukke flod, der gled gennem byen i en 
stor bue. 

Ifølge myten opstod La Seine som en flod, der udsprang af tå-
rerne fra en nymfe, der blev forfulgt af en satyr, sagde Jean-Pier-
re pludseligt. Lisbeth trådte i bremsen, så hendes dæk hvinede. 

Nej, Jan-Pære, sagde Lisbeth bestemt. Hvordan kan du vide 
sådan noget? Hun stirrede forbløffet på ham. Du har fortalt SÅ 
mange ting i dag, og jeg kan ikke forstå, hvordan du kan vide så 
meget! Jean-Pierre var stoppet nogle meter længere fremme. 
Han grinede over hele hovedet. 

Jeg ved ikke SÅ meget, sagde han lidt genert. Men jeg googlede 
lige La Seine, mens vi sad og spiste is. Noget kan jeg huske, fra 
dengang vi boede her, og resten googler jeg undervejs. Det hele 
står her, se … Jean-Pierre hev sin skærm frem, og viste Lisbeth 
den sidste side, han havde kigget på. Hvis du havde en tablet 
med dig, så kunne du også vide alt! Han grinede igen. 

Jeg kan slet ikke finde ud af at bruge sådan en, sagde Lisbeth. 
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Og jeg ville bare glemme den alle mulige steder. Det er ikke for 
mig. Du må have alle de mange apparater for dig selv. Hun gri-
nede tilbage. Og jeg troede lige, du kendte hvert gadehjørne og 
myte i hele Paris. 

Jeg kan fortælle, at La Seine er 776 kilometer lang, sagde Jean-
Pierre og pakkede sin skærm væk igen. Så grinede de alle tre og 
satte af sted på cyklerne.

De kørte over en bro og drejede skarpt til højre. Her kom de 
til at køre på en lille vej, der rendte langs med floden. Vandet 
skvulpede et par meter nede til højre, mens de susede videre 
med sure prutter hængende i luften bag dem. Og så fik Lisbeth 
øje på kirken. 

Foran dem strakte en bygning sig mod himlen. Den var lavet 
i en lys sten, og facaden af kirken var et overvældende syn. De-
talje på detalje voksede sammen og dannede et samlet indtryk, 
der gjorde én åndeløs. Tre vældige døre åbnede ud mod en stor 
plads, og over dem var der 28 statuer side om side på tværs af 
kirken. Over disse strålede et storslået rosevindue, og farverne 
i vinduets glas blinkede som diamanter i mange farver, når so-
lens stråler ramte det. 

Kirken fortsatte opefter i to stærke, firkantede tårne med fladt 
tag. Hele vejen op langs med bygningen stak der ornamenter og 
… 

… gargoiler ud! Børnene og Gumpy opdagede det hurtigt, da 
de nåede helt hen til kirken. Lisbeth bar rygsækken på maven, 
så Gumpy kunne følge med i det hele. Han var helt optaget af 
synet, af de mange gargoiler, som denne kirke husede. Gad vide 
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hvor mange af dem, der var levende, og hvor mange der var la-
vet af mennesker? 

Hvor er den bare helt vildt flot, sagde Lisbeth med store øjne. 
Den glæder jeg mig til at se.

Det er min yndlingskirke i Paris, kom det fra Jean-Pierre. Den 
har jeg altid været vild med. 

Tolv statuer hang omkring dem, da de gik ind af den midter-
ste og største indgang. Seks statuer på hver side af døren som 
hellige vogtere over dette sted. Over dem var en hvælving, der 
strakte sig mange meter op. Hvælvingen var rigt udsmykket. 

Inde i kirken var der en behagelig temperatur, og der var me-
get stille selvom mange mennesker gik rundt derinde. Der var 
en stille mumlen at høre, men ingen talte højt. Lisbeth kiggede 
op. 

Wauw, sagde hun imponeret. Langt over dem hang loftet 
smukt i krydsribbehvælv. Jean-Pierre havde googlet det.

Krydsribbehvælv, sagde han og smagte lidt på ordet. Det et 
er godt ord. Det kendte jeg ikke, men nu vil jeg prøve at hu-
ske det. Han kiggede også på det imponerende loft. Set nedefra 
lignede det lidt store stenedderkopper, der strakte benene og 
holdt loftet oppe. Og det var langt. Han havde læst, at kirken var 
130 meter lang. Det var mange edderkopper, der skulle til for at 
holde det. 

Der var mange vinduer i kirken, og solen stod flot ind gennem 
dem. Vinduerne var rene kunstværker i farvet glas mosaik, og 
små glimt af farve skød ind i kirken, når solen spillede i glas-
set. Men det smukkeste var rosevinduet, der prydede facaden. 
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Solens stråler fik det til at glimte og blinke som en kæmpe rund 
diamant midt i kirkens facade. 

Wauw, sagde Lisbeth igen. 
Wauw, hviskede Gumpy stille nede i rygsækken. Han havde 

været tæt på at prutte i ren overraskelse over den flotte kirke. 




