
ILDENS FLAMME
første del af trilogien om Ildsangen

Til Nikolaj - for at vise mig at enhver drøm kan gå i opfyldelse,
hvis man er villig til at arbejde for den



Ildens Flamme,
første del af Ildsangen

©- Copyright
Catharina Kjelgaard Vedel-Smith,
& Forlaget Kjelgaard Vedel-Smith,
København 2016.

3. udgave, paperback, 2017.
1. oplag, 2016.

Typesætning og editering:
Catharina Kjelgaard Vedel-Smith
http://booksanddragons.com
Bogen er typesat i Bookman

Omslagsgrafik og illustrationer:
Samantha Martinho
http://underlanddigital.deviantart.com/
Titel og navn på serien er typesat i Celexa
Forfatternavn, teasertekst, tekst på ryggen samt tallet 1 på ryggen er typesat
i Bolonewt

Kort:
Cornelia Yoder
http://www.corneliayoder.com

Udgivet via:
Saxo Publish
Saxo.com A/S

ISBN 978-87-992651-0-7
ISBN 978-87-992651-4-5

Alle rettigheder forbeholdes. Mekaniske, fotografiske, digitale eller anden gen-
givelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overens-
stemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan.
Enhver anden udnyttelse er, uden forlagets skriftlige samtykke, forbudt ifølge
gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfor er korte uddrag til brug
ved anmeldelse.

http://booksanddragons.com
http://underlanddigital.deviantart.com/
http://www.corneliayoder.com


TAK TIL

At skrive en bog tager lang tid - at skrive en god bog tager end-
nu længere tid og undervejs har der været hjælp at hente hos
forskellige mennesker.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til dem, som har
hjulpet mig med at virkeliggøre denne bog.

Først og fremmest en tak til Mikkel Øberg, Freja Jespersen, Mor-
ten Sjøgreen og Michael Vand, mine fire korrekturlæsere, som
brugte oceaner af tid på at læse de forskellige udkast og deref-
ter diskutere det hele med mig bagefter, så bogen kunne blive så
god som mulig.

En dybfølt tak til Christina Vedel-Smith, Tue Thinggaard, Jonas
Thinggaard, Simon Steen Hansen, Lauge Andreas Perto Øster-
gaard, Jeppe Munthe Jensen og Lasse Munthe Jensen for deres
inspiration og tilladelse til at bruge deres rollespilskarakterer i
denne fortælling. Uden jer ville jeg aldrig have fundet på denne
historie.

Sidst men ikke mindst tak til min familie; Nikolaj, Luka og Aya,
for jeres forståelse og tålmodighed med mig igennem hele skrive-
processen.







DEL I
BARNDOMMENS ÅR

1



KAPITEL 1
HEALER

“Silas!”

Råbet fik Silas til at rette sig op ude i marken og se sig søgende
omkring. Vinden, der ramte hans ansigt, føltes befriende. Han
havde ikke arbejdet mange timer i marken, men at flytte sten var
hårdt arbejde, og det gav sved på panden. Efteråret stod for døren,
og der var brug for alle mand til at hjælpe med at gøre markerne
klar til den nye såning. Selv børnene hjalp til med det de kunne.

“Silas!” lød det igen, og nu fik Silas øje på knægten, der kom
løbende fra landsbyen.

Den mørkhårede dreng viftede energisk med den ene arm, og
hans ansigt var fuld af bekymring.

Silas begyndte at gå drengen i møde. Han havde en fornem-
melse af, hvad drengen kom for, men der var ingen grund til at
løbe, før det var nødvendigt. Han havde trods alt ikke fået alle
sine kræfter tilbage endnu, og hans krop skulle lige vænne sig til
ikke længere at være foroverbøjet over sten.

“Silas … De-det er Maura,” pustede drengen stakåndet. “Hun
har fået det værre”. Han prøvede at se tapper ud, men bekymrin-
gen lyste ham ud af øjnene. Silas lagde sin store, ru hånd på hans
skulder: “Jeg skal gøre, hvad jeg kan for hende, Kelar,” lovede
Silas, men de vidste begge, at Silas ikke kunne stille meget op.
Alligevel nikkede Kelar tillidsfuldt til ham.

“Tag dig af din lillesøster imens. Hvem sidder hos din beds…
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jeg mener Maura?” Et øjeblik havde Silas glemt, at Maura aldrig
havde brudt sig om ordet ‘bedstemor’.

“Mor er hos hende, hun lod mig blive udenfor. Hun sagde, at
hun ikke ville lade mig blive syg også,” svarede Kelar en smule
bittert. Silas nikkede forstående. Kelar havde været heldig ikke at
blive syg. Begge hans forældre, lillesøster og Maura havde været
ramt. Den eneste som havde undgået sygdommen i hans familie
var ham. Naturligvis ville hans mor ikke risikere, at han blev smit-
tet nu. Men Maura betød meget i den lille familie, og Kelar var
den eneste, som ikke havde kunnet sige farvel til hende af frygt
for, at han blev smittet.

“Tag dig af Ila. Ingen af jer bør være alene med det her,” gentog
Silas, gav Kelars skulder et klem, hvorefter han satte i løb mod
fælleshuset i byen, hvor de syge havde været i karantæne. Kelar
fulgte efter ham, men kun indtil han fik øje på sin lillesøster bære
en vandspand rundt mellem de arbejdende mænd, så drejede han
af over mod hende.

Silas løb videre, alt imens han spejdede efter sin egen datter på
marken. Vinden løsnede den klæbende, hvide skjorte fra ham, og
han bemærkede først nu, hvor meget han egentlig havde svedt over
arbejdet. Han måtte hellere sørge for at få skiftet den og vasket
sig ordentligt inden han behandlede Maura. Selvom det måske
ikke ville gøre nogen forskel. Han foretrak, at hans patienter blev
behandlet med størst mulig omtanke fra hans side.

“… far siger, at I skal drikke rigeligt med vand, når I arbejder
så hårdt. Især …” hørte han pludselig en spinkel stemme formane
mændene. Han så omgående i retning af stemmen og fik øje på
en lille, spinkel, lyshåret pige, der var i færd med at dele vand ud
ligesom Ila. Han smilede kort. Det var ikke til at tage fejl af. Hun
var i gang med at give mændene en opsang. Hun stod nærmest
og svingede den tomme øseske overfor dem, mens hun talte me-
get strengt. “Ainua! Lad dem selv klare det. Hent min lægetaske
og mød mig i fælleshuset. Husk at vaske dig inden og tag det re-
ne tøj på, der ligger i forrummet til fællesstuen!” råbte han over
skulderen og skyndte sig videre. Et kort øjeblik senere hørte han
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hende råbe til mændene: “Og I har bare at tømme den spand i jer!
Hold øje med dem for mig Lori”. Han både smilede og rystede på
hovedet af sin datter. Hun havde det helt rette temperament til
at blive læge i landsbyen, men hun glemte ofte, at voksne mænd
ikke var vant til at tage imod ordrer fra et barn. Ligegyldigt hvor
velmenende de var. Nu hvor han havde fået Ainua sat i gang, satte
han sit eget tempo yderligere op.

Fælleshuset lå midt i byen inde ved det lille torv, hvor også brøn-
den lå. Der var næsten ingen i byen, de var alle ude på markerne
og hjælpe til, men nogle få kvinder var blevet tilbage i byen for at
lave mad til resten. De så kort op fra deres arbejde, da han kom
spænende, men ingen af dem var overrasket. De vidste, hvad han
var kommet for.

“Der står vand og rent tøj klar til jer begge,” bekendtgjorde
den ene. Silas nåede ikke at se, hvem det var, men sagde blot et
hastigt ‘tak’, inden han forsvandt ind gennem døren til fælleshuset.
Det var byens største hus bortset fra templet, fordi der skulle være
plads til alle landsbyboerne. Det var også derfor, de brugte det som
karantænehus, da de kunne være sikre på, at de ikke ville løbe tør
for plads.

To vandfade stod allerede klar på det lille bord i forrummet,
som i virkeligheden bare var en forlængelse af entreen. Rent hvidt
tøj lå på to stole ved siden af. Et sæt til en voksen og et til et barn.
Silas smilede stolt. I det mindste havde landsbyboerne lært, hvor
vigtigt det var med renlighed, når det kom til sygdomme. Selv når
der kun var tale om feber og den slags, havde han insisteret på
renlighed. Det gjorde det nemmere for dem. Ellers skulle de huske
på, hvornår og i hvilke tilfælde renlighed var livsnødvendigt, og
hvornår det ikke var. Alle kunne forstå det, når der var tale om
åbne sår, men når det kom til sygdomme, der ikke viste noget
synligt på patienten, havde folk en tendens til at glemme det.
Tidligere havde det kostet liv i landsbyen, indtil Silas var kommet
og havde overbevist dem om, at det ikke behøvede at være sådan.

Han gik hen til det største vandfad, trak skjorten af, som var
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gennemblødt af sved, greb en klud, som lå parat ved vandfadet og
gik i gang med at vaske sig med det lunkne vand. Først tørrede
han bare sveden af, så fandt han lidt sæbespåner i en spand under
bordet og dryssede det i vandet. Så vaskede han sig igen. Derefter
tog han det rene tøj på stolen og iførte sig de brune benklæder og
den hvide skjorte. Med et par hurtige bevægelser redte han det
halvlange mørke hår tilbage, som stadig glinsede af vanddråber.
Så gik han hen til den lukkede dør, der førte ind til fællesstuen,
som nu var karantæneområde. Han tog en dyb indånding, greb
fast om håndtaget og gik ind i stuen.

Der var kun en seng tilbage i stuen, og den stod tættest på
ildstedet, som blussede fredeligt. Ved siden af sengen stod en stol,
hvor en jævnaldrende kvinde med dybe furer under øjnene sad.
Hendes tøj var krøllet. “Sikkert fordi hun har siddet og sovet i
det”, tænkte Silas vemodigt. Da han lukkede døren bag sig, så
kvinden op på ham. Hendes blå øjne fortalte ham, at hun udmær-
ket var klar over, at hendes mor levede på lånt tid nu. Han sukkede
uhørligt. Han hadede denne del af sit arbejde. Det var aldrig let
at se en anden person dø, men det gjorde endnu mere ondt, når
han vidste, at han under normale omstændigheder, kunne have
forhindret det. “Den forbandede nældesnudefeber! Hvorfor skulle
den også ramme mig denne gang?” Det var ikke første gang, han
tænkte det, og der havde trods alt ikke været nogen døde af fe-
beren, selvom han havde været syg. “Endnu”, tænkte han bittert.
Hans urter og den smule magi, han havde haft til rådighed, havde
været nok. Det og så hans datter Ainua, som ufortrødent havde
gjort alt, han havde bedt om uden at diskutere det for en gang
skyld. Hun havde været klar over, at der ikke var plads eller tid til
at diskutere fremgangsmåden eller kuren, som hun ellers plejede
at gøre for at forstå tingene.

“Hvordan har hun det, Bea?” spurgte han mildt, mens han gik
over til dem. Spørgsmålet var overflødigt, for han vidste godt, at
han var langt bedre til at vurdere hendes tilstand end Bea var,
men spørgsmålet havde et andet formål. Det ville få Bea til at
snakke og dermed bryde den ubehagelige stilhed, der ellers ville
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være opstået. Samtidig ville han få et indblik i, hvad Bea havde
observeret af Mauras sygdom, som havde fået dem til at tilkalde
ham.

“Hendes vejrtrækning er blevet mere besværet. Hun … hun er
begyndt at hive mere og mere efter luft, men hendes bryst bevæger
sig knap nok op og ned.” Beas stemme var grødet og træt, og hun
måtte gnide sig over øjnene for ikke at begynde at græde. Hun
vidste lige så godt som Silas, at når en person, der var ramt af
nældesnudefeber, nåede til det stadie, at de havde svært ved at
trække vejret, så var der ikke langt igen. Han trak en stol hen til
sengen og satte sig på den. Derpå tog han fat om Mauras håndled,
der var blevet tyndere, efterhånden som sygdommen var skredet
frem, og tog hendes puls. Den var svag og langsom, men den var
der. Maura kæmpede stadig, selvom det ikke kunne ses på hende.
Hun lignede efterhånden en skal af hendes gamle jeg. Hendes lange,
hvide hår indrammede hendes rynkede ansigt, som var sunket ind.
Hendes tidligere æblekinder, var forsvundet i takt med, at hun
ikke kunne tage føde til sig. Det var lykkedes hendes plejere at
lokke suppe i hende i begyndelsen, men nu var det en kamp bare
at få vand sødet med lidt honning i hende. Selv Silas og Ainua
havde haft svært ved at få urtebrygget i hende, som skulle hjælpe
mod nældesnudefeberen. Silas slap Maura igen, og lagde hendes
hånd tilbage under tæppet. I det mindste rystede hun ikke længere
af kulde, men det betød i virkeligheden ikke noget. Feberen rasede
stadig i hende, havde hun haft noget mad i sig, ville hun også kaste
op fra tid til anden. Det var hun i det mindste forskånet for.

Bea så forventningsfuldt på ham. På trods af hendes viden,
kunne hun ikke lade være med at nære et spinkelt håb.

“Det er et spørgsmål om tid nu, Bea. Du bør overveje, om du
skal kalde din familie hertil, så de kan sige farvel til hende,” sagde
han mildt og så medfølende på hende.

Beas underlæbe bævede, og hendes øjne blev fyldt med tårer.
Hun tog sin ene hånd for munden, bøjede sit hoved og forsøgte
tydeligt at få sine følelser under kontrol igen. Silas lod hende være
og ventede tålmodigt på det spørgsmål, han vidste, hun ville stille.
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Det var det spørgsmål, de altid stillede ham, selvom de kendte
svaret. Bea trak vejret dybt indtil flere gange, men hun kunne
ikke forhindre et par tårer i at løbe ned af hendes kinder. Endelig
så hun op på ham igen.

“Er der virkelig ikke noget, du kan gøre for hende? Din magi
…” døde hendes stemme ud, og hun så sørgmodigt over på Maura,
der hev voldsomt efter vejret.

Silas lagde sine hænder på Beas skuldre og ventede, indtil hun
så ham i øjnene.

“Jeg har ikke nok kræfter til at kunne redde hende med min
magi. Hvis jeg havde, ville jeg allerede have gjort det. Jeg har
ikke engang kræfter nok til at kunne give hende tid, så jeg kan
komme mig og dernæst redde hende. Desuden ville den handling
være grusom at gøre imod din mor. Den ville fange hende i smerte
på ubestemt tid, og hun ville sygne mere og mere bort, indtil jeg
enten kan redde hende eller hun dør af sult og tørst. Det sidste
er mest sandsynligt. Det vil jeg ikke gøre imod hende eller jer,”
svarede Silas roligt men bestemt.

“Men dine urter …” forsøgte Bea desperat.
“Er kun en del af kuren, den anden del er viljestyrke, og den

kamp er Maura ved at tabe. Urterne kan kun gøre så meget. Du
må huske på, at Maura næsten lige var kommet sig ovenpå sin
forkølelse. Hun var ikke lige så stærk, som hun plejede at være,
da nældesnudefeberen ramte.” Silas ventede på, at hans ord skulle
bundfælde sig i Bea. At hun accepterede hendes mors død.

Bea stirrede tomt på ham, så kiggede hun ned på Maura, tog
fat om hendes hånd og lod følelserne få frit løb. Hun rystede over
hele kroppen, mens hun græd, og Silas forsøgte at trøste hende
ved at holde hende om skuldrene.

Døren gik op igen, og en lille lyshåret pige i hvidt tøj med en
stor lægetaske under armen trådte ind. Ainua lukkede døren bag
sig og gik stille hen til Silas med tasken og satte den ved siden
ham. Bea hulkede stadig, men nu hvor de ikke længere var alene,
forsøgte hun igen at få sine følelser under kontrol.

Ainua så på Maura med både nysgerrige og vemodige øjne,
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før hun vendte sig mod Silas: “Hvad skal jeg gøre?” spurgte hun
roligt.

“Der er ikke noget, vi kan gøre andet end at gøre hendes over-
gang lettere. Hvis det er det, du ønsker, Bea?” Han så spørgende
på hende.

Bea nikkede langsomt: “Hun skal ikke lide, hvis det kan und-
gås.” Hun tørrede sine øjne med det yderste af ærmet.

“Og din familie?” spurgte Silas.
“Smitter sygdommen stadig?” Hun så alvorligt på Silas.
“Ja,” svarede han.
“Så kan Kelar ikke komme herind. Han må vente udenfor. De

andre kan komme ind og sige farvel,” afgjorde hun med et snøft.
“Det vil han ikke bryde sig om,” mumlede Ainua, men både

Silas og Bea hørte hende.
“Jeg vil ikke også miste min søn!” sagde Bea vredt. Ainua

så forbløffet på hende. Bea bøjede hovedet skamfuldt: “Undskyld
Ainua, det var ikke min mening at snerre ad dig.”

Ainua smilede bare forstående og vendte sig igen mod Silas.
“Udmærket. Ainua, du må hente familien og …” begyndte Silas,

men Bea afbrød ham: “Nej, jeg henter dem selv. Kelar vil bestemt
ikke bryde sig om min beslutning, og det må hellere være mig, der
tager dén kamp.” Hun gned sig igen over øjnene.

“Bea, du står og er ved at falde om af udmattelse. Lad hellere
Ainua hente dem …” forsøgte Silas at overtale hende, men Bea
gloede olmt på ham, til han tav.

“Vent med at give hende urterne til vi er tilbage. Tror du,
hun kan holde ud så længe?” spurgte Bea ængstelig, vreden var
forduftet som dug for solen.

Silas nikkede og Bea forlod fællesstuen. Lidt efter hørte de
yderdøren smække i.

“Hvad gør vi nu, far?” spurgte Ainua.
“Vi venter, men vi kan godt gøre urtebryggen klar imens. Hent

den lille gryde, fyld noget vand i den og sæt den over ilden,” sva-
rede han med tungt hjerte.
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Ainua gjorde, som han sagde. Han behøvede ikke at tjekke, at
hun fyldte nok vand i gryden, hun havde været med til at koge
urter før og vidste, hvor meget vand der skulle bruges. I stedet
vendte Silas sig igen mod Maura. Han gik hen til hendes hoved,
tog blidt, men bestemt fast om det og åbnede hendes mund. En
umiskendelig dårlig ånde slog op imod ham, men han ignorerede
det og så undersøgende ned i halsen på hende. Han sukkede bittert
og lukkede Mauras mund igen. Hendes svælg var næsten lukket til
nu, det ville kræve alle deres kræfter at få bryggen i hende, uden
at hun ville blive kvalt af den i stedet.

“Vandet er sat over,” konstaterede Ainua og kom hen til ham.
“Godt min pige.” Han vendte sig bort fra Maura og så på sin

datter. Hun var rolig og fattet endnu, men det ville snart forsvinde.
“Ainua, den urtebryg jeg lærer dig nu, må du kun bruge, hvis der
absolut intet er at stille op overfor patienten, og patienten kun
har en uundgåelig smertefuld død at se frem til. Forstår du, hvad
jeg siger?” Han så alvorligt på hende.

Hun så sørgmodigt hen på Maura: “Lider hun så meget? Kan vi
ikke hjælpe hende?” Tårer var ved at forme sig i hendes øjne. Hun
holdt meget af Maura, som ofte havde haft ansvaret for landsbyens
børn sammen med de andre ældre kvinder.

“Det er også det, vi gør Ainua. Vi hjælper hende med det ene-
ste, vi kan. At gøre overgangen lettere for hende og uden smerter,”
svarede han blidt. Han kunne se, hvordan Ainuas øjne blev større,
da betydningen gik op for hende, og de første tårer trillede ned af
hendes kinder.

“Hjælper vi hende med at …dø?” spurgte hun med grødet stem-
me.

Silas trak hende ind til sig og gav hende et knus, mens han
forklarede: “Hvis vi ikke giver hende denne bryg, så vil hun dø
langsomt og i smerter. Vi kan måske ikke se det på hende nu, men
Maura kan stadig føle og høre. Jeg ville ikke gøre det her, hvis der
var en anden udvej.”

Han kunne høre Ainua snøfte og så mærkede han, hvordan de
små arme blidt skubbede ham væk. Hun tørrede øjnene og tog en
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dyb indånding: “Hvilke urter skal vi bruge?” Hun forsøgte at lyde
rolig og fattet igen, men det lykkedes ikke. Silas lod sig ikke mærke
af det, det var første gang Ainua ville opleve døden på nært hold,
og hun ville ikke bare være tilskuer til det, men dens medhjælper.
Silas havde håbet, at hun ikke ville have været i denne situation
før om nogle år, hvor døden ikke ville komme som et så frygtelig
chok.

“Den urtebryg vi skal lave hedder Skyggens Søvn. Den får folk
til at sove ind uden smerter. Vi skal bruge et skybær, natrod, nogle
knuste thirilblade og lidt æble,” opremsede han.

Ainua var gået hen til hans lægetaske, da han var begyndt på
opremsningen og fiskede nogle små lerkrukker med låg op. Hun
tog krukkerne med hen til et bord, hun havde stillet frem, da hun
havde hentet gryden. På hver lerkrukke havde Silas fastgjort et
mærkat, hvorpå han havde skrevet indholdet i krukken.

“Du får brug for mortaren til thirilbladene, et skærebræt og en
kniv til natroden,” påpegede Silas og gik ud i det tilstødende køk-
ken henne ved ildstedet. Han fandt hurtigt tingene og gik tilbage
til Ainua, som stadig stod ved bordet og ventede på ham. Han
rakte hende mortaren, og han så hvordan hun forsigtigt placerede
den foran sig. Så greb hun fat om lerkrukken, der indeholdt thi-
rilbladene og åbnede låget med indøvet lethed. Hun havde så tit
haft fat i den krukke igennem sygdommens tid, at Silas var sikker
på, at hun kunne finde den i søvne.

“Hvor mange blade skal jeg knuse?” spurgte hun og så op fra
krukken.

“Tre blade på størrelse med din hånd er nok,” svarede han
roligt. Han lagde skærebrættet og kniven på bordet, men fandt
ikke natroden frem. Det var meget vigtigt, at Ainua kunne holde
øje med, hvad han gjorde med den, hvis hun skulle lære at brygge
Skyggens Søvn. Ainua fiskede de mørkegrønne, tykke blade op af
lerkrukken og holdt dem hen over sin håndflade. Hvis de var for
små, røg de tilbage i lerkrukken, og sådan blev hun ved, indtil hun
havde tre blade af en fornuftig størrelse.

“Er de her gode nok?” spurgte hun og holdt bladene frem.
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Bladene var ikke så tørre endnu, fordi Ainua havde været nødt
til at fylde krukken op på ny, efter de havde tømt den i løbet af
sygdommens hærgen.

“De er helt fine, de behøver ikke at være tørre for at virke i
denne bryg. Det gør dem bare lidt svære at knuse, det er det hele,”
svarede han mildt. Ainua nikkede og gik så i gang med at knuse
dem i mortaren. Da hun ikke kunne knuse dem mere, fordi hun
ikke havde styrke til det, overtog Silas mortaren og knuste bladene
færdige. Derefter stillede han mortaren ved siden af skærebrættet.

“Se nu godt efter, hvordan jeg behandler natroden. Husk på
at denne plante er yderst giftig, hvis du spiser den eller blot sma-
ger på dens saft,” formanede han hende. Hun nikkede alvorligt og
stirrede stift på lerkrukken med natroden. Silas åbnede lerkruk-
ken og tog den sorte, krogede og tykke rod op. Så lagde han den
på skærebrættet og skar forsigtigt nogle lange overfladiske snit i
roden. Silas løftede roden op fra skærebrættet og lidt efter kom
hvid saft til syne i snittene: “Sørg altid for at løfte roden op inden
saften kommer frem. Hvis saften først har været i kontakt med
skærebrættet, vil jeg ikke anbefale at man bruger det igen. Heller
ikke selvom du vaskede det i skoldende vand, natrods saft binder
sig forfærdeligt godt fast i ting lavet af træ. Kom i stedet roden
ned i gryden med det kogende vand,” han smed natroden i gryden,
“og vask derefter dine hænder, så du fjerner eventuel saft fra dine
håndflader. Husk at bruge sæbespåner, det løsner saften fra dine
hænder, men vand kan også afsløre hvor saften er,” forklarede han,
mens han gik ud mod forrummet. Ainua løb foran ham og åbnede
døren, hældte noget nyt vand op i det store fad og holdt øje med
Silas’ hænder. Da Silas sænkede sine hænder ned i vandet, duk-
kede en enkelt sort plet frem på hans højre hånd. Ainua gispede
både overrasket og forfærdet.

“Drys sæbespåner ned i vandet Ainua,” bad han hende roligt
om. Ainua gjorde som han sagde, men sørgede omhyggeligt for
ikke at røre ved vandet. Han begyndte at gnubbe sine hænder i
sæbespånerne og især over den sorte plet. Han blev ved indtil den
sorte plet helt var forsvundet.
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“Er giften væk nu?” spurgte Ainua ængsteligt og stirrede på
hans hånd.

“Prøv at hælde noget vand over mine hænder.” Han holdt sine
hænder over det tomme vandfad, og Ainua hældte vand over dem.
Den sorte plet kom ikke igen, men der var stadig et omrids af den.
Silas så hende tage et skridt baglæns.

“Det er godt, du er forsigtig. Gå ind og hent den lerkrukke,
hvorpå der står ‘Hvid salve’, og husk at tage låget af,” kaldte han
efter hende, da hun forsvandt i fuldt firspring ind i fællesstuen.
Lidt efter kom hun tilbage med krukken. En sødlig duft fra kruk-
ken ramte hans næsebor og han sukkede uhørligt. Han elskede den
duft, for den vidnede om alt det skønne en lille blomst og nogle
få blade var i stand til at gøre for tilskadekomne.

“Tag en lille smule salve på din finger og smør det ud over det
område, hvor du kan se omridset af den sorte plet.” Han holdt
hånden hen til hende. Ainua tog tøvende noget salve på sin finger,
men først da Silas nikkede opmuntrende til hende, smurte hun det
ud over hånden.

“Jeg kan ikke få giften over på mig selv vel?” spurgte hun
nervøst.

“Nej, salven du smørrer med nedbryder giftens effekt. Den er
lavet på thirilblade og den hvide thirilstjerne.”

Ainua så lidt forvirret på ham.
“Den hvide blomst der kun blomstrer hvert femte år på thi-

rilbusken?” Han så spørgende på hende for at se, om hun kunne
huske, at han havde fortalt det før. Der gik lidt tid, så lyste hendes
ansigt op i genkendelse. Silas tørrede sine hænder, tog krukken fra
Ainua og gik ind i fællesstuen igen.

“Nu skal thirilbladene i vandet sammen med skybærret og æb-
lestykkerne,” opremsede han. Ainua tog først mortaren og hældte
de knuste blade i vandet, så hentede hun et skybær fra den sidste
krukke på bordet, og til sidst gik hun ud i køkkenet efter et æble.
Imens havde Silas påtaget sig den opgave at gøre kniven og skære-
brættet rent for natroden. Kniven skulle varmes op i ilden for at
være sikker på, at der ikke sad gift på bladet, mens skærebrættet
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blev overhældt med vand for at tjekke det for gift. Ingen af delene
lod til at have rester af roden på sig og Silas lagde det igen på
bordet, så æblet kunne skæres i stykker. Da Ainua havde gjort
det, hældte de også æblestykkerne i gryden.

“Hvor længe skal det koge?” spurgte Ainua, da de havde kom-
met æblestykkerne i.

“Omkring et kvarters tid, vandet vil blive mørkt og dufte af
æble, men du må endelig ikke smage på det af den grund! Æb-
lestykkerne er kun tilsat for smagens skyld, så bryggen ikke er
så bitter, men bortset fra det og duften har de ingen indflydelse
på bryggen,” forklarede han alvorligt. Ainua nikkede og kiggede
tilbage på vandet.

“Nu kan vi kun vente på, at Bea kommer tilbage med sin fa-
milie,” sukkede han stille og så hen på Maura.

Silas og Ainua var kun lige blevet færdige med oprydningen, da
de kunne høre ophidsede stemmer uden for forrummet.

“… har jo sagt, at du ikke kan komme ind Kelar!” råbte en
vred Bea.

“Hun er også en del af min familie!” skreg en harmfuld Kelar.
Hans stemme knækkede over på ordet ‘min’.

Silas rystede træt på hovedet og gik hen mod døren.
“Det bliver, som jeg har sagt!” Døren smækkede ude i forrum-

met og lidt efter kom en dirrende vred Bea efterfulgt af sin mand,
Kuar, og deres datter Ila, ind. De havde alle tre det hvide tøj på
og Ila knugede om sin fars hånd, mens hun så trist på Maura gen-
nem sit mørke pandehår, der hang hende ned over øjnene. Kuar
forsøgte at berolige Bea, men hun rystede bare på hovedet.

“Han forstår det, når han bliver ældre. Du kan ikke fortænke
ham i at blive vred,” sagde Kuar beroligende. Bea sukkede, hun
var stadig vred, kunne Silas se, men til sidst nikkede hun anerken-
dende til Kuar.

“Du har ret. Er alting klar Silas?” spurgte hun træt.
“Ja. Når I er klar, giver vi hende bryggen og så …” begyndte

Silas.
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“Hvorfor er alting sort?” Ainuas spinkle stemme skar igennem
luften som en kniv, og Silas vendte sig overrasket om. Sådan havde
hun aldrig lydt før.

“Det føles … kvælende … og …” Hun begyndte at hive efter
vejret, ligesom Maura: “gør ondt,” gispede hun anstrengt.

Ainua sad på stolen ovre ved Maura og holdt hende i hånden.
Silas skyndte sig over til hende og så på hende. Ainuas smaragd-
grønne øjne lignede mat glas, som om hun slet ikke var til stede i
rummet.

Silas måtte tvinge sig selv til ikke at udstøde et forfærdet gisp.
“Hvad foregår der Silas? Ainua slip Maura, så vi kan sige far-

vel,” bad Bea og rakte ud efter hende, men Silas greb fat om
hendes hånd, inden hun rørte hende. Hans greb var bestemt, men
han gjorde sit yderste for ikke at klemme den for hårdt af angst.
“Rolig Silas. De må ikke opfatte situationens alvor,” beroligede
han sig selv, mens han tog en dyb indånding gennem næsen for
at få den opståede angst under kontrol, uden at nogen opdagede
det.

“Lad hellere være med at røre hende, hun kan ikke høre os lige
nu.” Han så forbløffet og foruroliget på Ainua.

“Hvad mener du?” spurgte Kuar, som holdt sig i baggrunden
med Ila.

“Jeg tror …” han lod sætningen svæve i luften: “Jeg tror, at I
skal gå udenfor igen. Jeg kalder jer ind, når det her er overstået,”
sagde han bestemt og så på dem med alvorlig mine.

“Men urtebryggen … min mor!” var det eneste Bea kunne få
frem.

“Jeg forklarer det senere, men nu bliver I altså nødt til at gå!”
kommanderede Silas bestemt. Bea ville gøre flere indsigelser, men
Kuar greb bestemt fast om hendes skuldre og dirigerede hende ud
af fællesstuen, mens han mumlede, at det var bedst at overlade
situationen til Silas, han var jo trods alt lægen.

Da de var forsvundet ud af rummet, vendte Silas sig imod
Ainua og trak en stol hen bag ved hendes. Han satte sig på den,
tog en dyb indånding og lagde så sine fingre mod Ainuas tindinger:
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“Artha,” hviskede han.
Han kunne med det samme mærke, hvad han også havde set,

den rosenrøde, lysende og pulserende magi, der flød fra Ainua og
over i Maura. Gudernes magi, og den var stærk. Det her skulle
gribes rigtigt an, ellers kunne det få katastrofale følger ….

“Ainua, kan du høre mig?” spurgte han i tankerne, da han
hægtede sin egen røde magi på den strøm han så og følte.

“Far? Far, hvor er du? Jeg kan ikke se noget, og det gør ondt,”
klagede hun i tankerne.

“Vær rolig min pige, jeg skal nok få dig ud herfra, men først
må vi hjælpe Maura, okay?” spurgte han, og forbandede sig selv
for at have givet hende et løfte, han måske ikke kunne holde.

“Hvordan skal vi kunne hjælpe hende med bryggen nu? Jeg ved
ikke, hvor jeg er og …” hendes tankestemme skælvede, han kunne
høre, at hun var ved at gå i panik. Den pulserende, rosenrøde
magis lys begyndte at slå gnister i forskellige retninger og blinkede
fra tid til anden.

“Ainua, rolig! Tag en dyb indånding og slap af, ellers løber din
magi løbsk.” Han holdt sin tankestemme rolig, men bestemt.

“Magi?” kom det spørgende, men dog mere roligt. Hun virkede
nærmest begejstret og det rosenrøde lys blev roligt igen.

“Ja, magi. Da du tog Mauras hånd, må du have gjort noget,
der vækkede din magi,” forklarede han roligt.

“Jeg ønskede bare, at hjælpe hende på en anden måde end
med Skyggens Søvn. Så Kelar ikke skulle stå udenfor vinduet og
se hende dø, uden at han fik sagt farvel først,” svarede hun med
undren.

Så Kelar havde altså stået udenfor og kigget ind, det kunne
han jo have sagt sig selv. Når han ikke fik lov til at sige farvel, så
ville han i det mindste have lov til at se hende. Men Bea ville nok
have trukket gardinerne for, inden de gav hende bryggen.

“Ainua, der er kun én måde at få dig ud på. Du skal heale
Maura,” sagde han alvorligt.

“Heale hende? Men … men det har jeg jo aldrig prøvet før!”
lød det på en gang chokeret og spændt.
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“Det ved jeg godt. Dette er din Erîls Fara - Livets Bro. Det
er sådan enhver healer opdager sine evner,” forklarede han roligt,
men for sig selv tænkte han: “Jeg ville bare ønske, at dine evner
havde valgt noget mindre farligt at give sig i kast med!”

“Jeg troede healere begyndte med småskrammer og den slags?”
lød det forvirret fra Ainua. Silas bed sig i læben for ikke at afsløre
sin angst for hende. “Hvis hun vidste, hvor farligt det her er …
konsekvenserne ved at fejle … Hvis bare jeg kunne stoppe det …”
Så rystede han bestemt på hovedet. At stoppe Erîls Fara ville få
endnu voldsommere konsekvenser end en fejlet Erîls Fara. Han var
nødt til at lade hende fortsætte.

“Erîls Fara er forskellig fra healer til healer. Men når først den
er begyndt, er man nødt til at fuldføre den, ellers bliver man aldrig
healer. Jeg kan guide dig, og jeg kan få dig ud herfra, men jeg kan
ikke hjælpe dig på andre måder. Har du forstået?” spurgte han
alvorligt. Svaret kom prompte:“Ja!”

“Vær forberedt på at det kommer til at være både svært og
hårdt, og …” begyndte han at forklare, men hun afbrød ham: “Jeg
giver altså ikke op, bare fordi det måske er svært eller hårdt!” Hun
var bestemt i sin tanketale og Silas fik en fornemmelse af, at der
lå mere bag hendes ord, men han kunne ikke sætte fingeren på
hvad. Måske var det hendes stærke magi, der gav hende selvtillid,
det havde han set før omend sjældent.

“Udmærket. Har du en ide om, hvor du er henne?” spurgte
han.

“Nej,” lød svaret lidt efter.
“Du er inde i Mauras krop. I hvert fald med din magi, og lige

nu ser du med din magi, føler med din magi og handler med din
magi. Er du med så langt?” Han var nødt til at hjælpe hende
langsomt igennem det, hvis han gjorde det for hurtigt, risikerede
de, at Ainua ikke forstod, hvad hun lavede, og det kunne i værste
fald udslette både hende selv, Maura og måske ham med.

“Ja.”
“Godt. Det sorte der er omkring dig, er nældesnudefeberen.

Det er sådan, den ser ud i kroppen. Når du om lidt behandler den,
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vil den ændre udseende for dig. Det skal du ikke tage dig af, det
er helt naturligt,” forklarede han.

“Okay,” lød det lidt forvirret.
“Grib nu med din magi blidt fat om det sorte,” sagde han og

ventede på spørgsmålet om, hvordan hun skulle gøre det.
“Jeg har fat, og det ligner en stor, grim og ondsindet nælde,”

kom det rolige og fattede svar.
“Kan du se, hvor henne i kroppen du er nu?” spurgte han,

mens han grundede over, hvordan hun kunne være så rolig og
fattet. Under hans egen Erîls Fara havde han været dødsensangst
for at slå sin patient ihjel med sin magi. Han havde heller ikke
vidst, hvordan man skulle gribe om noget med sin magi, men det
havde Ainua vidst.

“Det ligner en masse små, tynde blodårer der er her, men næl-
desnudefeberen må have raseret en del her, for jeg kan ikke rigtig
genkende noget andet,” svarede hun forundret.

Silas var imponeret, det var mere end han havde regnet med,
hun ville hun kunne genkende. Hun havde trods alt kun set teg-
ninger af blodårer i hans bøger og andet af kroppens indre, men
han havde ikke regnet med, at hun ville kunne genkende det inde
i en krop endnu.

“Du er sandsynligvis i hendes hånd, den du holder om. Om
lidt beder jeg dig om at bruge din magi til at heale Maura, men
inden du begynder på det, skal du vide, at nældesnudefeberen
vil forsøge at gøre alt, hvad den kan, for at du mister grebet om
den. Sygdomme som nældesnudefeberen har en slags egen vilje.
De fleste healere mener, det er fordi, den må være magisk skabt
engang for længe siden. Den vil med andre ord kæmpe imod dig,
og hvis du viger for den blot ét sekund, så smider den dig ud af
Maura og tilbage i dig selv. Så vil din Erîls Fara være fejlet og
du vil aldrig kunne blive healer. Konsekvensen for en fejlet Erîls
Fara er uforudsigelig. Det kan være du blot mister dine magiske
evner, men det kan også være at du skader dig selv, Maura eller
mig, eller at nældesnudefeberen lader noget af sig ryge med dig
tilbage og smitter dig. Konsekvenserne kan være små, store, få

18



eller mange, men de er aldrig gode. De kan også være værre end
dem jeg lige har remset op. Jo længere tid en patient har været
syg, jo stærkere er sygdommen. Så vær forberedt,” formanede han
alvorligt. Han undlod med vilje at nævne, hun kunne slå sig selv,
Maura eller ham ihjel, hvis hun fejlede sin Erîls Fara. “Det vil
der være masser af tid til at fortælle hende, når hun kommer i
gang med sin oplæring,” tænkte han og ignorerede bevidst den
lille stemme i ham, som mumlede: “Hvis vi overlever.”

“Det skal jeg nok, far,” kom det ligeså alvorligt fra Ainua.
“Okay. Forestil dig, at du er en rensende ild, der brænder dår-

ligdommen væk og efterlader en sund og ren krop,” sagde han.
Det var healernes første og vigtigste læresætning, men Ainua hav-
de ikke haft brug for at høre den før nu.

“Nælden brænder!” jublede hun.
Silas var lige ved at miste kontakten med hende, da det gik

op for ham, at hun jo slet ikke havde kastet formularen endnu.
Hun var langt bedre, end han havde troet muligt. Hans egen lære-
mester havde fortalt om, at nogle healere var i stand til at bruge
magi uden formularer, men de havde været både magtfulde og
også oppe i årene med masser af erfaring indenfor faget. At gøre
det under Erîls Fara blev betragtet som at underskrive sin egen
dødsdom. Alle læremestre havde sørget for at banke det ind i ho-
vedet på deres elever, at de under ingen omstændigheder måtte
gøre et sådant forsøg, selvom deres magi ville forsøge at lokke dem
til det, havde hans læremester fortalt ham. Alligevel havde hans
læremester hørt om nogle få, som det var lykkedes for at gøre det
med succes. Men den sidste var mindst for tohundrede år siden.
Hvorfor havde han ikke opdaget frøet til Ainuas magi før? Det
måtte han finde ud af senere. Nu handlede det om at guide hende,
så hun ikke endte med at gøre skade på nogen eller fejle Erîls Fara.

“Forsigtig! Husk, at du bruger magi. Den ild du skaber, kan
også skade Maura. Så begræns flammerne til kun at omslutte næl-
den. Start med at brænd nælden væk ude i hendes fingerspidser og
arbejd dig så længere indad ved at følge nælden,” kommanderede
han.
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“Det er kun nælden, der brænder,” svarede hun lidt spidst.
“Du skal finde roden til nældesnudefeberen. Det kan være

svært at finde den, for den kan være hvor som helst i kroppen.
Men du vil hurtigt opdage, at når nælden bliver tykkere, så nær-
mer du dig roden. Brænder du roden væk, bliver resten af næl-
desnudefeberen meget svagere og nemmere at brænde væk. Dog
skal du være forsigtig, for brænder du ikke al nældesnudefeberen
væk, så kommer den igen,” forklarede han alvorligt.

“Av! Den slår ud efter mig! Jeg er ikke sikker på, at jeg kan
holde fast!” kom det pludseligt rædselslagent fra hende.

“Hold fast Ainua! Husk! Du er en rensende ild, der brænder
dårligdommen væk og efterlader en sund og ren krop,” gentog
Silas for hende. Angstens sved var begyndt at dryppe fra hans
pande.

“Jeg er en rensende ild, der brænder dårligdommen væk og
efterlader en sund og ren krop,” gentog hun. “Jeg har fat igen,
far.”

Silas tillod sig at åbne sine øjne et øjeblik og betragte sin lille
datter. Hun sad stadig med Mauras hånd i sin, og han kunne se,
at Mauras hånd var ved at få en sundere kulør. Men der var lang
vej endnu, han lukkede øjnene igen og så på magien i Ainua.

Ainua arbejdede sig langsomt igennem nældesnudefeberen og
brændte den bort. Fra tid til anden måtte hun gentage læresæt-
ningen for ikke at miste grebet om sygdommen, når den langede
ud efter hende. Silas gentog ordene sammen med hende med en
blid og fast stemme, som beroligede Ainua til at få styr på magien.
De havde siddet der i næsten en time, men Silas ville ikke skynde
på hende. Erîls Fara tog altid længere tid, fordi healeren aldrig
havde prøvet det før. Det ville gå hurtigere, når først hun havde
øvelsen.

“Mærkede du det, far?” spurgte hun pludseligt.
“Jeg kan kun se dig, jeg kan ikke mærke det, du mærker. Be-

skriv følelsen for mig i stedet,” svarede han.
“Det føles som om, at Maura pludselig ikke kan trække vejret,”

beskrev hun.
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Silas åbnede øjeblikkelig øjnene. Maura lå ganske rigtig og
spjættede. Hun forsøgte at hive luft ind, men det så ikke ud til at
virke. Han lukkede øjnene igen og vendte tilbage til Ainua.

“Hun er ved at dø. Ved du, hvor roden til nældesnudefeberen
er?” spurgte han og vædede sine læber nervøst.

“Nej, men jeg ved, hvor jeg er. Nede omkring mavesækken,”
svarede hun stadig med en rolig og fattet tankestemme.

“Okay, hvis du skal redde Maura, skal du gøre præcis, som jeg
siger, forstået?” Han ignorerede det faktum, at Ainua ikke lød be-
kymret. Han kunne spekulere over denne mærkværdige Erîls Fara
senere. Hvis dette skulle lykkes, så havde de travlt. Der var ikke
længere tid til at være forsigtig. Han håbede blot, at Ainua var
stærk nok til at gennemføre Erîls Fara, ellers ville det få katra-
strofale følger for dem i fælleshuset.

“Forstået.”
“Slæk dit greb om nælden, men lad være at give slip, og følg

den i stedet op mod lungerne, så hurtigt du kan. Hvis ikke roden
er deroppe, så er der sikkert en stor klump, og hvis du brænder
den væk, så får vi måske lidt mere tid til at nå at redde hende i,”
instruerede han.

Et langt øjeblik var der stille.
“Jeg kan se klumpen, det hele er meget tykkere her. Jeg …”

hendes ord blev til udbrud af smerte og skældsord.
“Du må ikke lade den distrahere dig, så mister vi hende!” råbte

han, for at overdøve hendes kamp mod nældesnudefeberen. Det
var et urimeligt krav at stille til så lille en pige, men det var den
eneste chance, de havde for at redde Maura og for at Ainua ikke
fejlede Erîls Fara. “Hvis hun fejler Erîls Fara …” sneg tanken sig
ind på ham og et frygteligt billede dukkede op i hans hoved, hvor
de alle tre lå døde i fælleshuset, som var de blevet knust indefra
af en ukendt kraft. “Ikke tænke sådan,” mumlede Silas foruroliget
for sig selv og skubbede de frygtelige tanker bort.

“Lad mig så være din forvoksede tidsel! Forsvind herfra!” skreg
Ainua vredt.

Silas åbnede øjnene igen for at se, hvordan det stod til med
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Maura. Hun hev stadig efter vejret, men det lod til at der kom
luft ned i lungerne.

“Jeg er den rensende ild, der brænder dårligdommen væk og
efterlader en sund og ren krop! Og FORSVIND SÅ!”

Det var de sidste ord, Silas nåede at høre Ainua skrige rasende,
før han blev blæst baglæns gennem rummet i et gevaldigt rosen-
rødt lysglimt. Lidt efter væltede Bea, Kuar og andre af landsbyens
kvinder ind af døren uden tanke for at nældesnudefeberen stadig
huserede i fælleshuset. Kuar hjalp Silas på benene.

“Hvad skete der Silas?” udbrød Bea bekymret, som også var
kommet hen til ham.

Silas nåede lige at se Kelar pile forbi sig og hen til Maura, før
han fik øje på Ainua, som var faldet ind over Maura.

“Ainua,” var det eneste han kunne sige, og var henne hos hende
i nogle hurtige skridt. Han holdt vejret, da han forsigtig tog fat
om hende og løftede hende op. Hun havde stadig Maura i hånden.
Silas løsnede deres greb, så han kunne løfte hende væk fra Maura.
Det så ikke ud til, at hun var kommet noget til, hendes ansigt
havde stadig en sund farve, men han kunne mærke, at hendes
magi var svag. Næsten til at overse, hvis ikke han havde vidst,
hvordan han skulle se efter den. Langsomt trak han vejret igen af
lettelse.

“Ved alle guder, hun er vel ikke blevet smittet?” spurgte Kuar
bekymret. Påmindelsen om smitten fik de øvrige kvinder, der var
fulgt med ind, til at se bekymret på hinanden og jamre, men de
turde heller ikke gå ud igen, nu hvor de havde udsat sig selv for
sygdommen.

“Kelar!” hvinede Bea og glemte alt om Ainua. Hun var på vej
hen for at gribe fat om Kelar og trække ham væk fra Maura, da
Maura åbnede øjnene.

“Sikke dog en larm, børnlille. Kan man nu ikke engang få lov
til at sove i fred?” spurgte hun med hæs stemme. Kelar omfavnede
hende, Bea begyndte at græde og det samme gjorde Ila, der endelig
havde vovet sig frem mellem de voksne, og Kuar så forvirret på
Silas.
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“Jeg troede ikke, du havde magi nok til at redde hende,” sagde
han stille.

“Det havde jeg heller ikke, men det lader til, at min lille pige
havde mere end rigeligt,” svarede Silas stolt og så ned på Ainua,
der lå og sov i hans arme.

“Reddede Ainua hende? Vil det sige nældesnudefeberen er
væk?” spurgte Kuar vantro.

“Helt væk. Der er ikke så meget som skyggen af nældesnudefe-
ber tilbage i Maura eller i luften omkring hende. Jeg så det, da jeg
skilte dem ad,” svarede han smilende. Så vendte han sig mod re-
sten af kvinderne i huset: “Nældesnudefeberen er væk. Det eneste
der mangler nu, er at der bliver gjort rent herinde. Jeg tager hjem
med Ainua nu, hun har brug for hvile. Så kommer jeg tilbage og
tager mig af gryden dér,” han pegede på gryden, der stadig hang
over ilden. Derpå gik han ud af huset og lod Maura være i sin
families hænder, og gik hjem med Ainua. Alt imens han grundede
over, hvad det egentlig var, der var sket i fælleshuset.
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KAPITEL 2
SKOVEN

“Fang den Lori,” grinede Ainua, mens hun fulgte den lille, far-
vestrålende sommerfugl med øjnene. Lori hoppede og klap-
pede forsigtigt med hænderne efter den. Hun var lidt buttet

og klodset, men forstod hvordan man skulle klæde sig for at skjule
den slags. Sommerfulgen undgik med lethed hænderne.

“Den er alt for hurtig og for højt oppe!” jamrede Lori skuffet
og trak i sin mørke fletning.

“Så må vi jo bare samarbejde,” konstaterede Felia med et smil,
en slank og fin pige, hvis lyse hår var samlet i en hestehale, så hun
ikke fik det i øjnene.

Ainua løb hen til en stor flad sten, der ofte blev brugt som
bænk, når man enten havde hentet vand eller ventede på at kunne
komme til brønden for at hente vand. Hun kravlede hurtigt op på
den og rejste sig op og kiggede efter sommerfuglen.

“Hvis I jager sommerfuglen over mod mig, så prøver jeg at
fange den,” sagde hun med et stort smil. De to jævnaldrende piger
nikkede og gik i gang med at jage den farvestrålende sommerfugl.
Lidt efter begyndte de igen at grine.

De var alene på det lille torv. Alle mændene var i gang med
arbejdet ude på den fjerneste mark, og kvinderne var lige taget
derud med frokost til dem. Børnene havde fået lov til at lege for
sig selv for en gang skyld. De havde fået frokosten udleveret af
kvinderne, inden de var gået ud i marken. Ainua, Lori og Felia
havde spist deres del, og ladet resten stå til de andre børn, som
var på vej.
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“ØV! Jeg var lige ved at have den,” udbrød Ainua skuffet og
trippede lidt på stenen for at genvinde balancen.

“Hvad laver I?” spurgte Garan, en tynd dreng med kraftigt
mørkt hår, som trængte til at blive klippet. Han var lige trådt ind
på torvet sammen med Gareth, Jian, Kelar og Serén. I hælene på
dem kom de lidt mindre børn Ila og Eran, som styrede direkte
mod madkurven.

“Prøver at fange sommerfuglen,” svarede Lori uden at se på
ham, hun var travlt optaget af at følge sommerfuglen med øjnene.

“Må vi være med?” spurgte Ila ivrigt og glemte alt om, at hun
egentlig var sulten.

“Du skal spise først,” formanede Kelar og stak en bolle ind
under næsen på hende. Ila tog bollen og bed i den, men blev ved
med at se forhåbningsfuldt på de større piger med sine store blå
øjne.

“Selvfølgelig må I det, måske bliver den nemmere at fange
hvis vi er flere om det,” kom det muntert fra Ainua. Ila og Eran
skyndte sig hen for at hjælpe med at fange sommerfuglen, mens de
samtidig forsøgte at spise deres mad. Det resulterede i, at begge
børn var ved at få maden galt i halsen, og både Felia og Kelar
måtte irettesætte deres mindre søskende, og bede dem spise færdig
først.

Imens havde Gareth, Garan, Jian og Serén sat sig på jorden
og spiste stille og roligt deres mad, mens de iagttog deres venner
rende rundt efter sommerfuglen. De svedte kraftigt efter at have
hjulpet til med arbejdet i marken, og selvom deres tøj var mørkt,
kunne man godt se at det var blevet beskidt. Desuden havde de
jord i ansigterne efter at have tørret dem med deres hænder. Deres
hår klaskede til deres ansigter, selvom det ikke var særlig langt.
Kun Gareth var sluppet for det problem, fordi hans lysebrune hår
var så kort, at det ikke klaskede sammen af sveden.

“Har I bare tænkt jer at sidde dér og drive den af?” spurgte
Lori drillende, mens hun børstede snavs af den groftvævede, røde
kjole.

“Vi spiser,” svarede Serén roligt. Han var mindre beskidt end
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de andre. Han var den tyndeste af dem på trods af hans glubende
appetit og i modsætning til de andre drenge, så var hans hår
ravnesort.

“Ja, desuden kommer vi lige fra marken,” indvendte Garan
med påtaget såret stolthed.

“Lad dem være Lori, kan du ikke se de er helt udmattet? De
har jo overanstrengt sig i marken ved at … hvad var det nu lige
de lavede igen?” grundede Felia lige så drillende og forsøgte at se
meget tænksom ud. Eran og Ila begyndte at fnise hæmningsløst.
Alle drengene undtagen Serén begyndte at få røde kinder af harme,
selv Garan som ellers bare havde spillet med indtil nu.

“Tørre sved af panden på mændene?” kom det lidt fraværende
fra Ainua, som ikke havde sluppet sommerfuglen med øjnene, og
havde derfor ikke sin fulde opmærksomhed på vittigheden. Men
det var den helt rigtige kommentar for Lori brast sammen af latter,
ligesom Ila og Eran.

“Det passer i hvert fald ikke!” udbrød Gareth harmdirrende
og sprang op, og de andre drenge stemte i med deres modsigelser.
Den eneste som ikke havde taget vittigheden alvorlig var Serén.
Han strakte sig i stedet og lod sin hånd dykke ned i madkurven
igen.

“Så bevis det og hjælp os med at fange sommerfuglen,” udfor-
drede Felia grinende.

“Okay, hvor svært kan det være at fange sådan et lille kræ?”
mumlede Gareth og kastede sig ind efter sommerfuglen. Sommer-
fuglen undgik ham let og Gareth faldt lige så lang han var, hvilket
medbragte flere latterudbrud også fra Ainua. Det varede ikke læn-
ge, før alle børnene var fuldt optaget af jagten på sommerfuglen.
Drilleriet lod til at være glemt og i stedet forsøgte de at jage som-
merfuglen hen til hinanden, så de kunne fange den. Ingen af dem
lagde mærke til, at de havde bevæget sig langt væk fra torvet og
var på vej ind i skoven.

“Denne gang har jeg den!” triumferede Jian stolt og sprang op
efter sommerfuglen, men endnu en gang undslap den ham, og da
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han landede, snublede han over en rod.
“Hov, Jian, du skal være mere forsigtig. Ellers kommer du bare

til skade, og jeg har ikke min førstehjælpstaske her,” sagde Ainua
på en gang irettesættende og blidt, mens hun hjalp ham op. Jians
brune øjne så taknemmeligt på hende. Et øjeblik syntes hun, at
der var noget, der trak i hende. Hun skubbede fornemmelsen til
side, det var jo nok bare Jian, der havde trukket hende lidt i
armen.

“Jeg fik den!” Gareth fremviste stolt sine store foldede hænder
med et stort smil.

“Øv, det er altid dig, der fanger noget. Det er snyd, du er så
høj,” mukkede Garan.

“Du er bare misundelig, fordi du ikke fangede den,” svarede
Felia roligt, “Må jeg se den?” Hun gik nysgerrigt hen mod Gareth
og stirrede på de foldede hænder, for at få et glimt af den farverige
sommerfugl.

“Jeg vil også se!” istemte Ila og Lori og skyndte sig hen mod
Gareth.

“Vent nu lige lidt.” Gareth holdt sine hænder langt væk fra
pigerne. “Den er min nu, så jeg bestemmer, hvem der får den se,
og hvad der sker med den,” sagde han med et lumsk blik.

Pigerne holdt op med at stirre på hans hænder og så nu lidt
forvirret på ham.

“Hvad mener du med det?” spurgte Kelar undrende.
“Nogen her påstod, at vi ikke har lavet noget i dag, og at det vi

lavede ikke var rigtig mandearbejde. At vi ikke var rigtige mænd,”
svarede Gareth i et tonefald, der blev mere og mere hidsigt, mens
han stirrede vredt på først Felia og dernæst Ainua.

“Gareth, slap af, det var jo bare for sjov …” forsøgte Lori at
forklare, men Gareth hørte hende overhovedet ikke. Ainua kunne
ikke huske, hvad de skulle have gjort eller sagt for at Gareth blev
så vred, men han havde altid haft et lidt hidsigt temperament, så
der skulle som regel ikke så meget til.

“Måske skulle jeg rive dens vinger af? Så kan I få lov at se,
hvor flotte de er tæt på.” Han smilede ondskabsfuldt og begyndte
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at flytte på hænderne.
“Nej, det må du ikke!” indvendte Ainua i munden på Ila, Lori,

Felia og Eran. Jian, Kelar og Garan begyndte at spørge Gareth
om det ikke var at gå over stregen, men Gareth ignorerede dem.
Pigerne begyndte at hoppe op efter hans hænder for at trække
dem fra hinanden, inden han gjorde sommerfuglen fortræd, men
Gareth var ikke kun den højeste af børnene, han var også den
stærkeste, og de kunne hverken nå hænderne eller trække dem fra
hinanden.

En kæp hamrede ned over Gareths tæer, ligesom han skulle til
at gribe om sommerfuglens vinger. Med et hyl stoppede Gareth
sit forehavende, men han havde stadig sommerfuglen i sin hule
hånd. Han gloede olmt på Serén, der holdt fast om kæppen og så
roligt på ham.

“Hvad skulle det til for?” skreg Gareth vredt.
“Synes du ikke, du har drevet din vittighed langt nok nu? Eller

du havde måske ikke opdaget, at Ila og Eran er lige ved at græde,
fordi du er ved at gøre et forsvarsløst væsen fortræd helt uden
grund?” spurgte Serén med fattet stemme.

Gareth så ned, og både Ila og Eran så op på ham med græde-
færdige øjne, mens de hev i hans skjorte. Ainua, Lori og Felia var
holdt op med at prøve at få fat i hans arme, da Serén blandede
sig.

“Øh,” var det eneste Gareth kunne sige. Både Jian og Garan
tog sig opgivende til hovedet.

“Jeg synes, du skal lade de andre se sommerfuglen og så lade
den flyve. Og så er en undskyldning vist på sin plads,” fortsatte
Serén fattet.

“Undskyldning? Helt ærligt Serén, det var jo ikke mig der be-
gyndte!” begyndte Gareth igen med hidsig stemme.

“En undskyldning fra begge parter.” Serén lod som om, at han
ikke havde hørt Gareths sidste bemærkning. Felia skulle lige til at
modsætte sig, men et blik fra Serén og hun bøjede hovedet let.

“Undskyld Gareth, og jer andre, det var altså bare for sjov,
og for at få jer med i legen,” sagde Felia med en undskyldende
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stemme. Ainua kiggede bare på hende og ventede på, at Gareth
skulle komme med sin undskyldning, men Felia gav hende en albue
i siden:

“Ja, undskyld,” skyndte Ainua sig at sige, selvom hun ikke var
helt sikker på, hvad hun havde undskyldt for. Men Felia plejede
ikke at få hende til at sige undskyld, medmindre der var noget at
undskylde for, så det var jo nok i orden. Gareth mumlede også
sin undskyldning og viste derpå sommerfuglen frem. Det var en
meget farverig sommerfugl, præcis som de havde regnet med. Ila
og Eran rørte forsigtig ved den, og så lod Gareth den flyve sin vej.
De så efter den et langt øjeblik, hvorefter de begyndte at snakke
livligt sammen om dens farver. Eran så sig ikke for og snublede
over en tyk rod.

“Hvorfor er der så mange rødder her på torvet?” spurgte Eran
på en gang irriteret og undrende.

“Fordi vi ikke længere er på torvet,” svarede Felia en smule
panisk, da det gik op for hende, hvor de var henne. Hun greb
instinktivt fat om sin lillebrors skulder, lige inden det gik op for
ham, hvor de var.

“Skoven! Vi er gået ind i skoven. Og uden tilladelse!” hviskede
Lori skræmt. Glæden over sommerfuglen var glemt for en stund.

“Hvor langt inde er vi?” spurgte Ainua undrende, hun følte sig
ikke bange, som de andre.

“Jeg kan ikke se landsbyen,” svarede Serén alvorligt, mens han
spejdede ud mellem træerne.

“Hvordan skal vi finde hjem igen?” spurgte Ila bange og tryk-
kede sig ind mod Kelar, der ligesom Felia, forsøgte at berolige Ila
med en hånd på skulderen.

“Det ved jeg ikke, men vi skal nok finde hjem,” forsikrede han
svagt. Han lod ikke til at tro på det selv, kunne Ainua høre.

“Har du da en plan?” spurgte Garan modløst. Kelar rystede på
hovedet. “Hvorfor siger du så, at vi nok skal finde hjem?” udbrød
Garan irriteret.

“Rolig Garan, du gør de små bange,” indvendte Felia, men
frygten kunne høres i hendes stemme.
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Børnene så sig bange omkring, men ligegyldigt hvor de så hen,
var der kun træer at se. Skyggerne var ved at blive lange, og skoven
virkede både mørk og frygtindgydende på dem. De havde alle hørt
historierne om, hvordan vilde dyr og ondskaben nød at gemme sig
i de store, mørke skove.

“Kan I huske forrige vinter?” spurgte Lori ængsteligt.
De andre nikkede. Forrige vinter havde børnene set ulve i skov-

kanten, og mændene havde sørget for at der brændte bål hele vejen
rundt om landsbyen for at holde ulvene væk. Men en enkelt ulv
havde sneget sig ned i byen på grund af sult, og den dag var et
får blevet slagtet. Ulven havde forsøgt at stikke af med fåret, men
smeden Thor, Gareths far, havde slået den i jorden med sin store
hammer. Ulven nåede at bide ham inden den blev dræbt af endnu
et slag med hammeren, men det havde skræmt de fleste landsby-
boere og især børnene. Ainua havde fået set såret på tæt hold, da
hun hjælp sin far med at forbinde det, og det havde løbet hende
koldt ned af ryggen. Et sådant bid kunne sagtens dræbe et barn
på stedet. Det havde hendes far selv sagt, og den besked var løbet
hele byen rundt, så nu var folk endnu mere bange for ulve end før.
Og de vidste, at ulve holdt til i skoven.

Det raslede i buskadset tæt på Garan. Han sprang tilbage mod
de andre, og alle så frygtsomt på buskadset.

Ainua lagde hovedet lidt på skrå og så intenst på buskadset.
Det raslede stadigvæk, men hun fik pludselig lyst til at gå derhen.
Hun gik frem mod buskadset, under de andres vilde protester, men
hun ignorerede dem. Så farligt kunne det vel heller ikke være? Det
behøvede jo ikke være en ulv, det kunne jo være vinden eller et
lille dyr, såsom en hare eller en fugl. Hun satte sig på hug foran
buskadset.

“Ainua! Kom tilbage! Du ved ikke, hvad det er!” himlede Lori
lettere panisk.

I samme øjeblik brød en fugl kvidrende ud af buskadset tæt
forbi Ainuas ansigt. De andre piger hvinede af forskrækkelse, men
Ainua så bare interesseret efter fuglen.

Gareth trampede hen til Ainua og greb fat om hendes arm og
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trak hende op på benene igen.
“Er du rigtig klog? Så dumdristig er selv jeg ikke,” formanede

han med en bange stemme.
“Der skete jo ikke noget, det var jo bare en fugl,” forklarede

Ainua roligt.
“Men det kunne have været noget andet, noget farligt,” påpe-

gede Garan.
Ainua kunne stadig ikke se, hvorfor de var så bekymret. Det

var jo bare en fugl.
“Jeg vil hjem til mor,” snøftede Ila.
“Vi skal nok finde hjem Ila, det lover jeg,” svarede Kelar så

roligt han kunne, men han havde svært ved at holde panikken ude
af sin stemme, og han så bekymret på de andre.

Eran begyndte også at snøfte og mumlede noget af det samme
som Ila ind i Felias kjole, mens hun forsøgte at trøste ham og sig
selv på samme tid. Garan, Jian, Gareth og Lori prøvede at hjælpe
med at berolige Ila og Eran, mens de spejdede efter landsbyen
mellem træerne.

“Skal jeg også hamre dig over tæerne, så du kommer til for-
nuft?” spurgte Serén stille, så de andre ikke kunne høre ham.

“Helst ikke, selvom jeg ikke er helt med,” indrømmede Ainua.
Hun kunne ikke ryste den dragende fornemmelse af sig, som strøm-
mede imod hende fra skoven. Hun havde været så optaget af som-
merfuglen, at hun ikke havde bemærket, at skoven virkede mere
indbydende end frygtindgydende, som den plejede.

“Har du glemt historierne om skoven? Om de farer der lurer
herinde?” spurgte Serén stadig stille, så ingen andre kunne høre
dem. Ainua rystede på hovedet.

“Hvorfor tager du den så ikke alvorlig? Vi skal være yderst
heldige for at finde vejen ud igen. Ingen af os er jægere, den eneste
som ved blot en smule om spor er Gareth, og han er ikke særlig god
til det,” forklarede Serén hende. Ainua drejede hovedet ind mod
skoven. Var der nogen som kaldte på hende? Skoven virkede ikke
så mørk derhenne. Hun skulle lige til at gå dybere ind i skoven,
da Seréns ord nåede hende:
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“Vi ser måske ikke vores forældre igen.” Hans stemme var sta-
dig en hvisken, men ordene drev skovens dragende fornemmelse
væk fra Ainua. Hun havde slet ikke overvejet, at hun måske ikke
ville få sine forældre at se igen. Og hvorfor ville hun overhovedet
længere ind i skoven? Det var jo slet ikke et sikkert sted at være,
hun kendte de sikre steder at være i skoven, og det her var ikke
et af dem.

“Gareth, kan du ikke prøve at se om du kan finde vores spor?
Så kan vi følge dem tilbage til landsbyen,” foreslog Ainua.

“Jeg kan godt prøve, men jeg er altså ikke sikker på at jeg
kan,” svarede han tøvende.

“Bare prøv Gareth, det kan ikke blive værre, end det er nu,”
sagde Jian opmuntrende.

“Jo, hvis vi skal tilbringe natten her,” mumlede Garan for sig
selv, men Eran hørte ham.

“Jeg vil ikke tilbringe natten i skoven! Det … vil jeg … altså
ikke,” hikstede han og forsøgte at holde tårerne tilbage, men uden
held.

“Det vil jeg heller ikke!” græd Ila åbenlyst, og Garan forsøgte
desperat at tage sine ord i sig igen, alt imens både Felia og Kelar
skældte ham ud for at sige sådan noget, mens de små kunne høre
ham. Gareth gik i gang med at lede efter spor på jorden, men
måtte hurtigt konstatere at de havde jokket så meget rundt, at
han ikke kunne finde ud af, hvor sporerne startede eller sluttede.
De andre gik i gang med at hjælpe ham, selvom de vidste endnu
mindre om tydning af spor end Gareth, så var det bedre at foreta-
ge sig noget end at sidde stille og se på skoven, der blev mørkere
og mørkere.

“Hjælp! Børnene er væk!” skreg Kia, en af de unge kvinder, mens
hun løb ud på marken, hvor resten af landsbyen var ved at afslutte
frokosten.
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“Rolig Kia, rolig. De leger sikkert bare gemmeleg i et af huse-
ne,” beroligede Maura, som plejede at se efter børnene. Kia ryste-
de kraftigt på hovedet: “Nej, jeg kaldte og kaldte på dem og jeg
ledte de steder, de plejer at være, men de var der ikke. De har ikke
engang tømt madkurven!” sagde hun febrilsk og vred sine hænder
bekymret.

“Var madkurven ikke tom?” spurgte Darius undrende og trådte
nærmere. Han havde en glat lys træstav, som han støttede sig til.
Ved første øjekast kunne man tro at staven skulle hjælpe ham
med at gå, da han haltede en smule, men det var ikke dens eneste
formål. Staven var præget med en firkløver oppe ved toppen, som
hverken var brændt eller skåret ind i træet, det var der bare.

“Hvad tænker du på fader Darius?” spurgte Thor, som også
var kommet nærmere, da han havde hørt Kia råbe op.

“At det er mærkeligt, at børnene ikke har tømt madkurven.
At de ikke er kommet frem, når Kia har kaldt på dem,” grundede
præsten tænksomt.

“De er jo børn, de leger, det er ikke så tit, de har mulighed for
at lege på den her årstid. Der er for meget arbejde, og børn kan jo
godt lide at drille de voksne lidt,” prøvede Kuar at berolige dem.

“Måske nok, men jeg er enig med Darius. Børnene ville ikke gå
fra madkurven før den var tom, Serén ville i hvert fald ikke, han
ville tage den med sig. Og de ved, at de skal blive i landsbyen, når
de leger,” kom det bekymret fra Silas.

“Hvad er det du siger Silas? At nogen har taget børnene?”
spurgte Kami, Loris mor, uroligt. Panikken begyndte at sprede
sig ved de ord, og mumlen opstod.

“Nej, for så ville de have skreget op, og der ville have været
tegn på kamp og den slags. Nej, jeg tror, noget eller nogen har
lokket dem væk fra landsbyen,” forklarede Silas stadig bekymret.

“Men hvor er de så henne?” spurgte Bea med bekymringen
malet i ansigtet.

“Hør efter alle sammen! De yngste børn er forsvundet fra lands-
byen, og vi må finde dem inden det bliver mørkt. Jeg foreslår, vi
laver eftersøgningenshold, som vi sender i forskellige retninger fra
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landsbyen,” råbte Darius og holdt sin stav oppe for at få folks op-
mærksomhed. Mændene meldte sig hurtigt til eftersøgningen og
stillede sig op til Dairus.

“Okay, vi skal bruge nogle holdledere. Jeg foreslår, at Thor,
Silas, Kuar og Bran er holdledere,” foreslog Darius. Mændene nik-
kede bifaldende.

“Udmærket. Thor, du tager et hold og leder i den nordlige
retning for landsbyen. Måske er de taget ud for at se til dyrene,
og er gået for langt væk til at kunne høre Kia. Kuar, du og dit
hold tager i den sydlige retning, drengene løber nogle gange om
kap ved de yderste huse dernede. Bran du leder her mod øst med
dit hold, måske leger de på en af markerne, hvor vi ikke er. Silas,
du og dit hold leder mod vest, og om nødvendigt inde i skoven,”
meddelte Darius alvorligt. Nogle af mændene protesterede mod at
gå ind i skoven, der ville børnene jo aldrig gå ind, det var jo farligt.
Men Darius holdt sin stav oppe igen for at få ro, og mændene tav.

“Hvis børnene er blevet lokket væk af noget eller nogen, så vil
det ikke undre mig, hvis det lokkede dem ind i skoven. Og skoven
bliver hurtigere mørk end noget andet sted her, så fart på! Børne-
ne skal findes og bringes hjem igen,” bekendtgjorde Darius med
sådan en autoritær stemme, at mændene øjeblikkeligt fordelte sig
i deres respektive grupper og begav sig afsted.

Silas’ gruppe blev hængende lidt ved torvet, mens de andre grup-
per allerede var på vej til deres steder. Han havde bedt mændene
i sin gruppe lede efter spor, så de vidste hvilken vej, børnene even-
tuelt kunne være gået i. Men sporene var for mange. Torvet var
trods alt midtpunktet i landsbyen, og der gik mange fødder hen
over pladsen hver dag.

“Det er umuligt Silas, der er for mange spor,” konstaterede en
af mændene modløst.
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“Hmm,” lød svaret bare, mens Silas så undersøgende hen over
jorden. Han havde siddet på hug et stykke tid og ikke studeret
fodsporene, men set efter magiske spor.

Så sukkede han. Der var heller ikke nogen magiske spor at
følge. Da han begyndte at rejse sig op, fangede hans trænede øjne
et lillebitte glimt på jorden. Langsomt og med blikket fast rettet
mod stedet, gik Silas hen til lysglimtet og kiggede nærmere på det.
Til at begynde med troede han, at lyset måtte have spillet ham et
puds, for han kunne ikke finde noget, som glimtede. Men da han
fjernede sig fra stedet, og hans skygge gled bort fra det, glimtede
det igen i solens stråler. Omgående var Silas nede ved jorden og
ved hjælp af en blank kniv, fangede han lysets stråler og lod lyset
løbe hen over jorden, indtil han fandt det, som glimtede.

Et hvidgyldent støvkorn.
“Noira,” hviskede Silas hæst og rejste sig hurtigt.
“Silas? Har du fundet noget?” spurgte en af mændene, men

han lagde ikke mærke til hvem.
“Lokkemad. Vi har ikke meget tid,” sagde han hurtigt og ved

hjælp af knivens blanke blad og solens lys, fik han hurtigt fundet
flere støvkorn og kunne se, hvilken retning de lå i. Kniven blev
stukket af vejen og han satte i løb mod skoven.

“Nu har vi gennemsøgt den her lysning hundredvis af gange, og
jeg kan stadig ikke finde nogen spor, der fører ud herfra!” kom det
opgivende fra Kelar.

“Ja, jeg giver også op,” sukkede Lori mat og satte sig ned på
jorden.

“Vi kan da ikke give op nu! Vi er nødt til at finde en vej ud
herfra,” jamrede Felia febrilsk, mens hun stadig holdt krampagtig
fast om Erans skuldre.

“Det her ville aldrig være sket, hvis I ikke havde lokket os til
at jage den fordømte sommerfugl!” anklagede Garan hende.
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“Det er altså ikke vores skyld, at den fløj herind. Desuden
kunne du da bare have set efter, hvor du gik hen!” svarede Felia
igen med en hulkende stemme.

Ainua lagde en arm om hende og gav hende et opmuntrende
klem.

“Du er rigtig tarvelig Garan. Kan du ikke se, at hun er ked
af det? At vi alle er kede af det? Det nytter ikke noget at skyde
skylden på hinanden, det kommer vi ikke ud herfra af,” sagde
Ainua beroligende.

“At være ked af det løser ikke vores problem, og det er desuden
også din skyld! Hvis du ikke havde sagt, at vi ikke var rigtige
mænd, så ville vi aldrig have indledet os på det her!” svarede
Gareth igen.

Ainua, Felia og Lori skulle lige til at komme med indvendinger,
da Serén afbrød ved at slå sin kæp ind i det nærmeste træ, så det
larmede.

“Hold nu op!” afbrød han irriteret, “Ainua har ret, det nytter
ikke noget at skyde skylden på hinanden. Vi var alle lige gode om
det, og nu må vi prøve at hjælpes ad og komme ud af den her
suppedas, okay?” Han så irettesættende rundt på dem, indtil de
alle havde nikket bifaldende.

“Felia, jeg er sulten,” sagde Eran pludselig. Hans øjne var hæ-
vet og røde efter at have grædt, og hans mave knurrede højlydt.

“Det er jeg også,” istemte Ila og så op på dem, hendes øjne
var også røde, men de var ikke hævet, fordi hun havde ikke gnedet
dem ligesom Eran.

“Vi skulle have taget madkurven med os,” sukkede Jian træt.
“Ja, men det gjorde vi ikke, og jeg har ikke set noget spiseligt

her,” svarede Kelar ligeså træt.
“Ja, jeg er faktisk også lidt sulten,” kom det fra Serén, mens

han klappede sig lidt distræt på maven.
“Det tæller ikke, du er jo altid …” begyndte Garan med et smil,

men blev afbrudt af Ainua: “Hørte I også det?”
“Hørte hvad?” spurgte Gareth og så sig vagtsomt omkring.
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“Jeg kunne have svoret på, at jeg hørte nogen kalde på os,”
sagde Ainua og så sig undersøgende omkring.

“Jeg hørte ikke noget, og jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst
til at høre noget,” peb Eran og trykkede sig ind til sin søster.

“Nå, men der er jo kun én måde at finde ud af det på,” mum-
lede Jian og tog en dyb indånding.

“Jian, nej, du må ikke …” begyndte Lori febrilsk.
“VI ER HER!” råbte Jian af sine lungers fulde kraft.
Serén nåede ikke at slå ham over tæerne med sin kæp, før Kelar

allerede havde jokket ham over tæerne.
“Din forvoksede paddehat! Vi ved jo ikke hvem eller hvad det

er, Ainua har hørt derude! Hvad hvis det er banditter eller et
monster?” Han så irriteret på Jian.

“Men hun sagde jo, at de kaldte på os! Altså må de kende os,”
indvendte Jian forhåbningsfuldt.

“Jeg syntes bare det lød sådan, men måske hørte jeg forkert,”
forsvarede Ainua sig.

“Med de ører du har? Jeg tror, du hørte rigtigt,” svarede Jian
med et smil.

“Jeg kan ikke gøre for, at mine ører ser underlige ud,” mumlede
Ainua for sig selv, mens hun pillede nervøst ved dem.

“Men alligevel Jian …” Serén så alvorligt på ham. Ingen lod til
at have hørt Ainuas bemærkning.

“Men hvad?” spurgte Jian og slog ud med armene.
“Men du bør lytte til dine venner,” lød det bag ham.
Børnene så forskrækket op. Ingen af dem havde hørt nogen

komme.
“Far!” Ainua stormede hen til Silas, som var trådt ind i lys-

ningen til børnene. Silas løftede hende op i et hurtigt snuptag
og knugede hende ind til sig. De andre børn åndede lettet op og
skyndte sig også hen mod ham.

“Jeg har fundet dem!” kaldte Silas bagover skulderen og nu
kunne de høre, at nogen bevægede sig gennem skoven hen til dem.
“I er i alvorlig knibe børn, men først får vi jer hjem, og så skal
vi have en lang snak om det her,” sagde Silas alvorligt til dem.
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Børnene så skamfuldt op på ham et øjeblik, så forvandlede deres
skamfuldhed sig pludselig til frygt: “Pas på!” skreg de som med
én stemme.

Silas nåede kun at vende sig halvt, da den lange bladranke svøbte
sig rundt om Ainuas krop og begyndte at trække hende opad. Silas
havde svært ved at holde hende hos sig.

“Av! Hjælp mig far!” jamrede Ainua og forsøgte at slide sig løs
af planten.

“Hvad er den tingest for noget?” skreg Felia angst og holdt
Eran på god afstand af planten.

“Det er kvælerurt! Hvis den får hevet Ainua op i træet, så
mister vi hende for altid!” svarede Silas anstrengt, mens han holdt
Ainua i det bedste jerngreb, han kunne.

Silas forsøgte at gribe om sin magi. Hvis han bare kunne få lidt
tid, så kunne han angribe kvælerurten, så den ville slippe Ainua,
og de kunne slippe væk. Svedperler begyndte at forme sig på hans
pande. Det krævede koncentration at påkalde magien og samtidig
holde fast i Ainua.

Magien var næsten helt ude i hans fingerspidser, da han mær-
kede Ainua glide ham af hænde. Forskrækket slap han magien og
strammede sit greb om Ainua.

Da han følte sig sikker på sit greb om hende, prøvede han igen
at påkalde sin magi, men det samme skete igen, og Silas indså, at
hvis han påkaldte sin magi, ville han miste Ainua til kvælerurten,
inden han kunne nå at angribe den.
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Børnene stirrede lamslået og frygtsomme på planten og Ainua.
Silas var ved at blive rød i ansigtet af anstrengelse af at holde Ai-
nua nede hos sig, mens kvælerurten langsomt, men bestemt træk
hende opad. Serén strammede sit greb om kæppen, vædede læber-
ne med tungen og tog en dyb indånding, før han sprang frem og
langede ud efter planten med kæppen. Planten lod sig ikke mærke
af slaget.

“Prøv igen! Men prøv at ramme den, hvor den holder Ainua!”
stønnede Silas anstrengt. Serén gjorde, som han sagde, men lige
lidt hjalp det.

“AV! Den … strammer sit greb!” pustede Ainua smertefuldt
og forsøgte at vride sig fri af kvælerurten. Hendes ansigt havde
antaget en lettere rødlig farve, der var ved at blive lilla.

“Sådan en forvokset tidsel skal ikke tage min ven!” brumme-
de Serén arrigt og hamrede løs på kvælerurten omkring Ainua.
Men han kunne ikke lægge nok styrke bag sine slag til at planten
reagerede på det.

“Giv mig den dér,” sagde Gareth tøvende og tog kæppen ud
af hånden på Serén, hvorefter han selv tog en dyb indånding før
han svang mod kvælerurten. De andre børn holdt frygtsomt øjnene
skiftevis op mod træerne af frygt for at flere kvælerurt ville komme
ned, og hen på Ainua.

Kvælerurten reagerede på Gareths tredje slag ved at først slæk-
ke lidt på sit greb, for derefter at sno sig endnu tættere ind om
Ainua. Hun havde svært ved at holde sine øjne åbne, og hun kæm-
pede knap nok imod nu.

“Ainua! Du må og skal holde dig vågen! Hører du?” råbte Silas
desperat, men han var selv ved at løbe tør for kræfter, og han
kunne mærke, hvordan kvælerurten langsomt hev hende ud af
hans greb.

Ainua mistede bevidstheden. Silas havde kun fat i hendes fød-
der nu, og børnene skreg fortvivlet, mens Gareth hamrede løs på
planten i et desperat håb om, at dette slag ville få den til at give
slip.

Resten af eftersøgningsholdet kom pludselig til syne og så et
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øjeblik lettet på børnene, før de opdagede kvælerurten. Hurtigt
fandt et par af mændene deres dolke frem og skyndte sig at stikke
og skære i kvælerurten. De måtte arbejde med hurtige bevægelser
og angreb, for ikke selv at blive viklet ind i kvælerurtens tag på
Ainua. Den grønne klistrede saft sprøjtede ud fra de åbne sår,
mændene havde tilført den. Den var ikke længere i gang med at
hive Ainua op i træet, de hurtige angreb forhindrede den i at
bevare sit greb omkring hende, og den måtte slippe og gribe igen
flere gange. Gareth fortsatte med at slå på planten, hver gang han
så sit snit til det, og pludselig lykkedes det ham at ramme et af
de åbne sår, som den havde fået. Der lød en slags hvinen, som når
man fløjtede på et græsstrå, og så forsvandt kvælerurten tilbage
op i træet uden Ainua.

Silas greb hende og tog med det samme bestik af hendes til-
stand. Hun trak til alt held stadig vejret, men det lød raspende.
Silas sukkede af lettelse og takkede i sit indre Aina for at have
skænket hans datter dette held. Alle lod til at ånde lettet op, da
de så Silas’ smil.

“Vi må hellere komme tilbage til landsbyen nu,” sagde han med
lettelse og taknemmelighed til mændene og Gareth. De nikkede og
og et par af mændene gik over mod børnene for at danne bagtrop
bag dem. De havde kun gået et par skridt bag børnene, da der
pludselig lød en forfærdelig raslen oppe fra træerne af.

“LØB!” brølede Silas, som havde Ainua i armene og gennede
hurtigt de andre ud af lysningen, men han ventede på bagtroppen.
Da mændene med børnene foran sig kom forbi ham, løb han selv
med, men han nåede lige at se den enorme kvælerurt lande ude
i lysningen. Den lignede en kæmpemæssig bladbunke, men inde i
midten, vidste han, at der befandt sig en kødædende blomst. De
kunne prise sig lykkelige for, at denne kvælerurt trods alt ikke hav-
de torne med nervegift, for så havde de aldrig forladt den lysning.
“Hurtigere! Den her er enorm, og dens “arme” kan måske nå os!”
pustede Silas alvorligt. Det lod hverken børnene eller mændene
sig sige to gange, og de satte farten betydeligt op.

Silas vovede et blik bagud, men han kunne ikke se kvælerurten
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mere, det var dog ingen trøst, for den kunne snildt have bevæget
sig op i et træ eller have skjult sig mellem buskene. Han tvang
sig selv til at se fremad og håbede, at kvælerurten ikke kunne
nå dem, men at den havde givet op. Men frygten for at blive
fanget af en bladranke, at Ainua alligevel ville blive kvalt og spist
af kvælerurten, sad i ham lige til de brød ud af skoven og var
halvvejs inde i landsbyen igen.
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KAPITEL 3
STUDIER

“Ainua! Din gave er kommet,” kaldte hendes mor, Sari. Ai-
nua kom hvirvlende ned af trappen fra sit værelse med et
spændt ansigtsudtryk.

Sari gik ind i den lille stue med pakken i hænderne, Ainua
fulgte hende lige i hælene. Hun havde lyst til at række hænderne
ud efter pakken, men hun havde pli nok til at vente på, at hendes
mor gav hende den.

“Hvad er det? Hvad er det?” spurgte Ainua nysgerrigt med
glæde i stemmen.

“Det er din fødselsdagsgave. Den er først blevet færdig nu, det
er derfor, du ikke fik den på selve dagen,” forklarede Sari tålmodigt
med overbærrenhed i stemmen. Hun vidste godt, at Ainua havde
glædet sig til, at gaven var kommet. Det var den eneste gave, hun
fik i år, da den havde været meget dyr. Nu håbede Sari bare, at
Ainua ville blive glad for den.

“Sæt dig ned, så får du den,” sagde Sari blidt og pegede på
den bløde lænestol, Silas altid sad i om aftenen. Ainua skyndte
sig over i stolen. Hun var et stort smil, da Sari rakte hende den
store pakke.

“Vær forsigtig når du åbner den, den kan godt gå i stykker,”
advarede Sari hende, inden Ainua begyndte at flå i papiret. Ainua
tog forsigtig fat i den snor, der var bundet rundt om den firkantede
pakke, og løsnede den, så den kunne trækkes af. Derefter åbnede
hun forsigtig papiret og pillede det af.

Smilet på hendes ansigt blev større og glæden strømmede ud
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fra hendes stemme: “En rigtig bog! Tak mor!” Hun lagde bogen
forsigtig på stolen og gav sin mor et kæmpeknus.

“Det var så lidt min skat, men se nu ordentlig på den. Det er
ikke en helt almindelig bog,” svarede Sari med et smil. Ainua gik
tilbage til bogen igen og kiggede betaget på den. Det var en tyk og
lidt stor bog på samme størrelse som hendes fars lægebøger. Bogen
var indbundet i lyst pergamentgult læder, hvorpå der i farver var
trykt Den Ukendte Urt, symbolet for læger. Hun åbnede forsigtig
bogen på den første side. Den var blank. Hun bladrede forsigtig i
de nye sider, men de var allesammen blanke. Hun så uforstående
op på sin mor.

“Det er din notesbog, om man vil. Din far og jeg tænkte, at
med alt det du skal lære om urter, healing, sygdomme, behand-
lingsformer og meget mere, at det så ville være godt, hvis du fik
en bog at skrive alt ned i,” forklarede Sari.

“Men … ville jeg ikke skulle bruge fars bøger til at lære den
slags fra?” spurgte Ainua forvirret.

“Jo, men som din far sagde, så er alle lærebøger startet ud på
den her måde. På et tidspunkt kan det være at du støder på en ny
urt, en ny sygdom, en anden behandling end den din far kender
eller som måske ikke står i lærebøgerne, og så ville det da være
rart at kunne dokumentere det ikke sandt?” spurgte Sari med et
smil.

Ainua nikkede forstående.
“Bogen kan med tiden udvides med flere sider, hvis det skul-

le være nødvendigt. Men du bør nok tale med fader Darius om
det, når det bliver tid til det. Han samlede din bog, og som han
siger, så skal sådanne ting gøres af professionelle, ellers ødelæg-
ger man bogen. Så vær forsigtig med den og brug den fornuftigt,”
formanede Sari hende.

Ainua nikkede igen og knugede bogen ind til sig.
“Tror du, den kan være i min førstehjælpstaske?” spurgte Ai-

nua lidt eftertænksomt, mens hun studerede bogens størrelse.
“Det er der jo kun en måde at finde ud af på, men vær for-

sigtig at du ikke ødelægger tasken eller bogen,” kaldte Sari efter
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hende, da Ainua allerede var i fuldt firspring på vej op ad trappen
med bogen. Sari rystede smilende på hovedet og gik i gang med
at rydde op efter udpakningen.

“Lori! Felia!” kaldte Ainua med glad stemme, da hun fik øje på
veninderne ude foran Loris hjem. Hun løb resten af vejen hen til
dem.

“Ainua! Hvad laver du her? Jeg troede, du skulle hjælpe din
far i dag?” spurgte Lori forbavset, og standsede med at feje blade
sammen et øjeblik.

“Det skal jeg også, han er ovre hos Garans far, og jeg er på vej
derover, men jeg måtte bare vise jer min gave først,” svarede hun
glædestrålende og holdt sin førstehjælpstaske frem.

“Det er jo bare din taske,” sagde Felia og så undrende på hende.
“Nej, nej, gaven er nede i tasken,” forklarede Ainua og åbnede

forsigtigt haspen på siden af tasken og slog taskelåget tilbage. Så
tog hun fat om ryggen på sin nye bog og løftede den halvt op
af tasken, så pigerne lige akkurat kunne se Den Ukendte Urt på
omslaget.

“Wauv en bog!” udbrød Felia overrasket.
“Den må have været dyr,” konstaterede Lori og rørte forsigtig

ved omslaget.
“Hvor er den fin Ainua,” sagde Felia og smilede.
“Ja, er den ikke? Jeg kan ikke vente med at bruge den,” sva-

rede hun med glæde i stemmen. Hun lagde bogen ned i tasken
igen, lukkede den og satte haspen på igen. “Jeg må hellere komme
videre, ellers undrer far sig bare over, hvor jeg bliver af,” grinede
hun og satte igen i løb, denne gang mod Garans hjem.

“Vi ses i aften,” kaldte Lori og Felia efter hende. Ainua vendte
sig halvt om og vinkede til dem.

“Nå, der er du. Hvor blev du af?” spurgte Silas undrende, da Ainua
kom ind i bondehusets stue. Selvom det ikke var særligt sent på
dagen, så var der allerede tændt op i ildstedet. Garans far sad i
en stol henne ved ilden med et tæppe omkring sig. Hans næse så
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rødlig ud og han snøftede voldsomt. Fra tid til anden kiggede hans
kone ind fra køkkenet og konstaterede at hendes mand lyttede til
Silas, ellers svingede hun med grydeskeen og bad ham om at holde
mund og gøre som lægen gav ham besked på. Ainua havde oplevet
det før, men hun fandt det stadig morsomt, at se Garans store far
som var et helt hoved højere end sin kone krybe sammen, når
Garans mor svang med grydeskeen og irettesatte ham.

“Mor gav mig min gave,” svarede Ainua på sin fars spørgsmål.
“Nå, så den er kommet? Glimrende, så kan du jo tage den i

brug allerede nu. Find den bare frem, så skal jeg give dig et par
fif om, hvordan du kan inddele den,” svarede Silas, mens han så
undersøgende på G’Hars øjne.

Ainua fandt bogen frem, lagde den på det lille bord i stuen og
fandt blæk og pen frem. Silas kom over til hende.

“Se her,” sagde han og pegede på nogle farverige flade snore,
der hang fast i ryggen på bogen oppe i toppen og som var lagt ind
lige omkring midten på bogen.

“Kapiteldelere?” spurgte Ainua undrende.
“Lige præcis, og som du kan se er der nogle stykker. Ved at

fordele dem kan du sørge for at dele din bog op i afsnit, hvis du
ønsker det. For eksempel kan du lave et afsnit der kun handler om
urter eller sygdomme eller skader,” forklarede han.

“Men det er jo meget store emner, det kan da ikke altsammen
være i én bog,” svarede Ainua og kiggede lidt mismodigt på sin
flotte gave. Hun havde virkelig glædet sig til at bruge den, men
hvad nu hvis, hun fik den opbrugt for tidligt? Som Lori havde sagt,
så var den jo en dyr gave …

“Sandt, du vil få brug for flere bøger end denne her, og det er
helt op til dig, hvordan du vil inddele den eller om du overhove-
det vil inddele den. Nogle læger bruger en bog til et emne og en
anden til et andet emne indenfor lægegerningen. Du bestemmer
selv, hvordan du vil gøre det. Det er jo din bog,” svarede Silas
beroligende.

Ainua smilede lettet. Hun bestemte virkelig selv over den. Så
måtte hun hellere også tænke godt over, hvordan hun ville bruge
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den. Hvad hun skulle skrive ned i bogen, og hvad hun skulle vente
med at skrive ned, til hun havde bøgerne til det.

“Nå, G’Har, lad os så se på den forkølelse,” henvendte Silas sig
til G’Har. G’Har slog ud med armene og skulle til at sige noget,
men blev afbrudt af en kommanderende stemme ude fra køkkenet:
“Du gør bare, som Silas siger, er du med?”

G’Har så forsigtigt ud mod køkkenet, kvalte de ord han ville
have sagt og sagde i stedet: “Ja, min egen,” efterfulgt af et nys.

Ainua lukkede sin bog igen og gik hen ved siden af sin far, som
havde fundet en lille, flad træpind frem og var gået hen til G’Har.

“Åbn op,” kommanderede Silas, og G’Har gjorde som han fik
besked på. Undersøgelsen tog ikke så lang tid, og Ainua blev fra
tid til anden spurgt om, hvad hun ville gøre, når nu symptomerne
var sådan og sådan. Til hendes store lettelse kunne hun fint huske
forskel på de forskellige former af forkølelse, og hun fandt det ikke
spor svært at identificere G’Hars forkølelse.

“Den kan føre til feber, øm hals, træthed og være meget alvor-
lig,” svarede Ainua, da Silas spurgte hende.

“Korrekt, og hvordan vil du så behandle den?” fortsatte Silas
med sine spørgsmål.

“Urteafkog af revet kamrirod, som …” begyndte hun at remse
op, men Silas afbrød hende: “Hvorfor ikke bruge magi?”

Ainua så forbavset på ham. Hun havde kun fået lov at fremma-
ne sin magi under hans vejledning, siden hun havde reddet Maura,
og af en eller anden grund havde det været svært for hende at frem-
mane den. Derfor havde hun endnu ikke fået lov til at helbrede
nogen med hendes kræfter, selvom det kriblede i hendes fingre for
at få lov til det, hver gang hun så nogen, der kunne have brug for
det.

“Må … Må jeg virkelig?” spurgte hun forhåbningsfuldt.
“Du skal stadig bruge tid på meditationsøvelserne, men jeg

tror godt, at du kan håndtere G’Hars forkølelse,” svarede Silas
med et smil.

“Jeg skal nok lave alle de meditiationsøvelser, du sætter mig
til, bare jeg må få lov at prøve min magi af!” jublede Ainua og så
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glædestrålende over på G’Har, der så alt andet end glad ud ved
tanken.

“Silas, er du nu sikker på, at det er en god ide?” spurgte G’Har
hviskende og en smule betænkelig. Inden Silas nåede at svare kom
Trina frem i køkkendøren.

“Nu skal du ikke betvivle lægens ordre, G’Har,” begyndte hun
strengt.

“Men min kære, han siger jo …” forsøgte G’Har at forklare,
men nøs inden han kunne færdiggøre forklaringen.

“Hør dog på dig selv! Du sidder dér og nyser i ét væk, og
får intet arbejde gjort. Efteråret står for døren og der er rigeligt
at se til, Garan er ikke så stor, at han kan klare en fuldvoksen
mands arbejde. Så du har bare at gøre, hvad Silas siger til dig,”
formanede hun og svang grydeskeen ad ham.

“Men søde Trina …” forsøgte G’Har igen.
“Ikke noget “søde Trina” G’Har, hvis Silas mener, at Ainua

kan få din forkølelse til at gå væk, og forhåbentlig blive væk hele
efteråret og vinteren, så har du bare at sidde pænt og lade den
søde pige komme til,” hun truede ad ham med grydeskeen, indtil
han nikkede og mumlede, at det skulle han nok. “Maura taler så
rosende om dine evner, min skat,” henvendte hun sig venligt til
Ainua, lavede et sidste truende sving med grydeskeen af G’Har,
før hun gik ud i køkkenet igen.

G’Har gestikulerede til Silas at komme helt hen til ham, hvor-
efter han hviskede i hans øre. Denne gang lod det ikke til at Trina
hørte noget. Silas klappede G’Har beroligende på skulderen. “Ba-
re rolig G’Har, hun kan mere end du tror, og jeg guider hende hele
vejen igennem det, så slap bare af,” sagde Silas roligt.

G’Har sank nervøst og klemte sine hænder omkring armlænene.
Han havde aldrig været helt tryg ved magi, ikke engang når det
var Silas der udførte den. Men han kendte virkningen af den, og
da han var klar, nikkede han som tegn på, at Ainua måtte gå i
gang.

Ainua lagde sine hænder på ansigtet af G’Har, der lukkede
øjnene i frygtsom forventning.

47



“Først skal du have fat i din magi,” begyndte Silas. Det var
også sådan meditationsøvelserne begyndte, men Ainua havde ikke
rigtig kunnet få et ordentlig greb om sin magi i øvelserne. Nogle
gange havde hun haft et godt tag i den, men kun i nogle få mi-
nutter, så mistede hun grebet igen. Silas havde spekuleret over,
hvorfor det var så svært for hende nu, når det havde været så
nemt for hende, da hun var inde i Maura.

“Jeg har fat,” svarede Ainua roligt. Hendes stemme var en
anelse fjern, som den burde være, når hun var i gang med at
heale en patient, men samtidig skulle kunne høre og tale normalt.
Silas åndede lettet op, han kunne se, at hendes rosenrøde magi
var stabil, og at hun havde et solidt tag på den. Hans mistanke
var blevet bekræftet, det havde været et spørgsmål om, at skulle
bruge magien i praksis for at hun forstod det til fulde.

“Godt, gentag efter mig: Am thirila es kami artha.”
“Am thi…” begyndte hun, men inden hun nåede længere brølede

hendes rosenrøde magi ud i et flammehav fra hende og omslutte-
de G’Har. Hun nåede kun lige akkurat at stramme sit greb om
en snert af flammehavet, før det havde løsrevet sig fra hende og
brændt G’Har op som en tændstik. Hun glemte alt om ordene og
fokuserede udelukkende på at forhindre hendes magi i at løsrive
sig helt fra hende. Hendes far havde ofte fortalt hende om folk,
der havde mistet kontrollen over deres magi, og hvordan den løs-
revne magi havde ødelagt alt omkring sig afhængig af, hvad for
en magi man havde forsøgt at udføre. Sveden piblede frem på hen-
des pande, mens hun og flammehavet kæmpede mod hinandens
viljestyrke.

“Du kan tro nej, kan du! Her er det MIG, der bestemmer, så
du har bare at gøre som jeg siger og vende tilbage til mig lige nu!”
kommanderede hun til flammehavet med al sin vilje bag det, og
hev flammehavet lidt mere tilbage, så hun kunne få et bedre greb
om det. Magien strittede imod hende, men hun tog et bedre og
mere fast greb om den og kaldte den endnu mere bestemt tilbage:
“JEG er den rensende ild, og DU er en del af mig. Vi brænder
dårligdommen væk, og vi efterlader en sund og ren krop. Kom så
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her!” Flammehavet overgav sig og vendte lydigt tilbage til Ainua.
Hun håbede virkelig, at G’Har ikke havde lidt nogen overlast og
fjernede sine hænder fra hans ansigt og trådte et par skridt tilbage
fra ham.

“Er det overstået nu?” spurgte G’Har ængsteligt stadig med
sammenklemte øjne.

“Hvordan har du det G’Har?” spurgte Silas hurtigt, inden Ai-
nua nåede at åbne munden. Hun vidste, at hendes far havde set
det hele, og der ville sikkert gå lang tid, før hun igen fik lov til at
bruge sine kræfter, hvilket hun godt kunne forstå efter denne her
fiasko.

“Et øjeblik føltes det som om, der var ild i mig, men det er
væk nu,” svarede G’Har og åbnede øjnene.

“Lad mig se på dig en gang,” sagde Silas og undersøgte endnu
en gang G’Har. “Utroligt,” mumlede Silas efter han havde under-
søgt ham.

“Hvad?” spurgte både G’Har og Ainua i munden på hinanden.
Trina kom ind igen og så spørgende på Silas.

“Du kan være ganske rolig G’Har, din forkølelse er væk, og
jeg tror ikke den vender tilbage igen. Ainua har sørget for at give
dig lidt ekstra modstandskraft overfor den slags, så du er klar til
arbejde igen,” sagde Silas med et beroligende smil.

“Virkelig?” G’Har så overrasket på Silas og lidt frygtsomt over
på Ainua.

“Der kan du bare se, hvad jeg sagde, og se så at komme ud og
hjælp din søn med arbejdet,” kom det bestemt fra Trina.

“Men kære Trina, betalingen …” begyndte G’Har varsomt, men
et blik fra Trina sendte ham hurtigt ud af døren med et mumlende
tak til Silas i forbifarten.

“Den mand altså!” Trina rystede på hovedet af G’Har, men
Ainua nåede at opfatte et lille muntert smil fra Trina, inden hendes
ansigt igen blev til en maske af beslutsomhed og arbejdsomhed.
“Hvad skylder vi for behandlingen Silas?” spurgte hun roligt.

“Det skal I ikke tænke på, Ainua fik lov til at bruge hendes
evner for første gang, og det var langt mere lærerigt, end jeg havde
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regnet med. Den lektion er betaling nok i sig selv Trina,” svarede
Silas beroligende.

“Ikke tale om. Pigen udførte et stykke arbejde, der er yderst
vigtigt for os, og derfor skal hun også have betaling for det,” sva-
rede Trina betemt og vendte sig mod Ainua.

“Jeg behøver virkelig ikke noget,” skyndte Ainua sig at sige og
gik hen og samlede sin bog op.

“Sludder! Hvad skal I have?” Trina kiggede igen på Silas.
“Hvis du insisterer Trina, så ville vi da ikke sige nej til et af

dine hjemmebagte brød,” svarede Silas med et smil.
“Glimrende, jeg vidste, vi kunne finde ud af noget,” sagde Tri-

na selvtilfreds og gik ud i køkkenet igen.
Ainua så lettet på sin far. Hun havde slet ingen ide om, hvad

hun skulle have sagt til Trina. Lidt efter kom Trina tilbage med en
lille kurv, hvori der lå et nybagt brød med et klæde omkring sig. I
hånden havde Trina en flad sukkerkage, som hun stak i hånden på
Ainua: “Sådan en kunne du vist godt spise, de er lige blevet færdi-
ge,” sagde hun med et varmt smil. Ainua fornemmede, at det ville
være uhøfligt at takke nej, og tog i stedet den varme kage op til
munden og tog en bid af den. Kagen var sprød udenpå, men indeni
var der varmt, blødt creme og kagen havde små sukkerkrystaller
på toppen.

“Den smager fantastisk!” sagde Ainua med munden fyldt, og
holdt en hånd op foran munden, så det ikke så så grotesk ud.

Trina smilede glad og fulgte Ainua og Silas ud af huset med
taksigelser.

Da de var kommet et godt stykke væk fra huset, vendte Ainua
sig mod sin far.

“Hvad var det, min magi gjorde ved G’Har?” spurgte hun æng-
steligt.

“Fjernede hans forkølelse,” svarede Silas nøgternt.
“Far!” sagde hun bydende.
“Okay,” sukkede Silas, “du kurerede hans forkølelse og alt an-

det, der har været galt med hans krop af småting. Ømme muskler,
svækket immunforsvar alt det har du kureret og gjort stærkere.
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Jeg tvivler på, om G’Har nogensinde vil blive forkølet igen, efter
den omgang du udsatte ham for.”

“Det var ikke min mening, jeg …” begyndte Ainua at undskyl-
de.

“Det ved jeg godt. Jeg så det jo selv, og jeg burde have vidst
bedre,” svarede Silas trøstende.

“Jeg kommer ikke til at bruge mine kræfter igen foreløbig vel?”
spurgte hun på en gang ængstelig og lidt skuffet.

“Jo du gør, du må bare sørge for at bruge mindre magi og må-
ske skal vi undlade, at du bruger ord,” sagde Silas eftertænksomt.

“Ingen ord? Men … du bruger jo altid ord!” indvendte hun
forskrækket.

“Ikke altid. Jeg bruger for eksempel heller ikke ord ved en
forkølelse, de små ting kan jeg helbrede uden ord med min magi,
men ved de større ting har jeg stadig brug for ordene. Jeg mente
bare, at du i begyndelsen også ville få brug for ordene ligesom
jeg selv, men jeg glemmer, at du er stærkere i magien end jeg var
dengang.”

“Er jeg det?” spurgte Ainua overrasket, selvom hendes far hav-
de udtrykt noget lignende ved Mauras helbredelse.

“Det er du, og det må vi jo hellere forholde os til, så du kan
blive bedre. Men du skal stadig øve dig i meditation,” formanede
han.

“Ja ja,” sukkede hun. Meditation var kedeligt, men hun havde
jo lovet, at hun ville lave alle de øvelser, han satte hende til.

“Meditationen vil hjælpe dig med at holde kontrol over din
magi. Hvis du ikke havde lært at meditere, så havde du måske
mistet grebet om din kraft i dag,” påpegede Silas alvorligt.

“Ja, far,” svarede hun alvorligt. De fortsatte videre i tavshed.

“Lad din magi langsomt flyde ind i hænderne. Du burde kunne
se skadernes omfang med dit magiske øje,” forklarede Silas med
rolig stemme, mens Ainua forsigtigt holdt sine hænder over Thors
barkede og vabbelfyldte håndflader.
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Hun var meget forsigtig med sin magi, da hun var bange for
at miste kontrollen ligesom hos G’Har. Hendes hjerte hamrede
nervøst, og hun havde svært ved at holde fast i magien. Silas
lagde sine hænder på Ainuas skuldre.

“Slap af, tag en dyb indånding,” instruerede han.
Ainua adlød.
“Forestil dig, at du er en lille kilde, der flyder dovent afsted,”

begyndte han, og han kunne mærke, hvordan anspændtheden lang-
somt forlod hendes krop, mens hun fuldte hans instruktioner. “Lad
nu langsomt kilden flyde ned gennem dine håndflader og ned over
Thors, indtil hans håndflader er dækket. Forstår du?” spurgte han.

“Ja, jeg styrer kilden ned til mine hænder nu,” svarede Ainua
afslappet.

“Når du har dækket Thors hænder, skal du lade kilden trænge
ned i dem og udbedre vablerne og andre småsår han har pådra-
get sig,” forklarede Silas, mens Thor sad stille og iagttog deres
arbejde.

Det gjorde ikke så ondt, havde han sagt, men vablerne var
i vejen for hans arbejde i smedjen. Han vidste, at noget salve
kunne løse problemet, men Silas havde spurgt, om Ainua ikke
måtte prøve sine kræfter på det i stedet. Thor havde indvilliget
med ordene: “At det også var på tide, at pigen fik lært noget i
praksis.”

“Hvor er der mange sår!” udbrød Ainua pludselig. Thor var
lige ved at hive sine hænder til sig for at se efter selv, men tog sig
i det, da han mødte Silas’ blik.

“Meget af det du ser, er sikkert ar fra tidligere skader. Dem
behøver du ikke tage dig af, bare koncentrér dig om de nye skader,”
sagde Silas.

“Det er lettere, end jeg havde troet,” kom svaret glad.
“Hvordan?” spurgte Silas.
“Jeg ved, hvad jeg gerne vil helbrede, men jeg behøver ikke, at

oversætte det for min magi. Den gør det bare,” svarede hun.
“Det er fordi, du er i stand til at styre din magi ubevidst lige

nu. Noget der tager de fleste healere flere år at lære, selv ved små
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sår,” forklarede han stolt.
“Virkelig?” spurgte hun overrasket.
“Ja, og jeg er meget stolt af dig. Når du har taget dig af de

nye sår, så prøv at ordne arrene fra de gamle,” foreslog han.
“Okay, far,” svarede hun glad.

Om aftenen i fælleshusets stue var hele landsbyen troppet op til
den sædvanlige rådslagning, som foregik en gang om måneden. De
havde allerede spist sammen, og børnene havde trukket sig lidt
ud til det ene hjørne i nærheden af ildstedet for at sidde sammen
og sysle med nogle af deres egne ting, mens de voksne snakkede
frem og tilbage. Ainua havde medbragt sin bog, og sad og stirrede
tankefuldt ud i luften, mens hun bankede let på bogen med sin
gåsefjer. De andre piger havde taget deres sytøj med bortset fra
Lori, som havde en bunke uld med, hun sad og rengjorde, før det
skulle kartes. Drengene sad med forskellige redskaber fra deres
hjem, som de var ved at gøre pæne igen. Selv Serén havde for en
gang skyld noget fysisk arbejde med. Han sad og pudsede løs på
en lysestage, mens han længselsfulgt kiggede over på den bog, han
gerne ville læse, der lå ved fader Darius’ side.

“Er det en spændende bog?” spurgte Felia dæmpet, der havde
fanget Seréns længselsfulde blik.

“Det ved jeg ikke endnu. Den er ny. Den kom i går, men fader
Darius har længe talt om en bog, som han mente, jeg ville synes
godt om. En om legender om Aina,” hviskede Serén og pudsnin-
gen af lysestagen blev stadig hurtigere. De andre fløjtede dæmpet
undtagen Ainua. Hun havde ikke hørt hans bemærkning. Hun spe-
kulerede som en gal over, hvordan hun skulle tage fat på sin nye
notesbog, men hun kunne ikke blive enig med sig selv om, hvad
der var bedst.

“Synes du ikke, Ainua?” spurgte Lori pludselig og stak hende
på benet med en finger.

“Undskyld hvad?” spurgte Ainua lidt disorienteret og blinkede
undskyldende til dem.

“At Serén skal læse legenderne om Aina højt for os andre, når

53



han får lov til at læse bogen,” svarede Jian hurtigt, mens han
betragtede det knivhåndtag, han var ved at polere.

“Jo, det lyder spændende!” ivrede Ainua og hendes øjne tin-
drede af begejstring.

“Hvor var du henne?” spurgte Serén, mens han studerede ly-
sestagen.

“Hvad mener du?” spurgte Ainua undrende.
“Du var langt væk i dine tanker,” konstaterede Gareth uden

at se op fra sit eget arbejde.
“Nåå, jeg tænkte bare på denne bog,” svarede hun stille.
“Hvad med den?” spurgte Garan, men han lød ikke synderlig

interesseret.
“Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal begynde på den,”

svarede hun og så lidt fortabt på bogen.
“Start på første side,” sagde Kelar muntert.
“Så enkelt er det ikke,” forsøgte Ainua at forklare.
“Hvorfor ikke?” spurgte Ila og så op fra sit sytøj.
“Det er bare …” Hun vidste ikke, hvordan hun skulle forklare

det. Hun følte at det ville være forkert at starte på side et i bogen,
når hun ikke vidste, hvad der reelt burde komme først. Hun ville
gerne have flere kapitler i bogen, men hvor meget fyldte et enkelt
kapitel og … Hun kunne slet ikke overskue det.

“Har du overvejet, at jo mere du tænker over det, jo sværere
gør du det for dig selv?” spurgte Serén og så indtrængende på
hende.

“Men hvordan skal jeg få plads til det hele? Der er så meget
viden …” sagde hun og så fortvivlet på sin bog. Hun havde været
så glad for at få den, og nu var hun bange for at forspilde dens
plads.

“Så dedikér denne bog til ét område af al den viden, du skal
holde styr på. Mon ikke der kommer flere bøger i fremtiden?”
svarede Serén snusfornuftigt.

“Det gør der måske. Men hvilket område skal jeg dog vælge?”
spurgte hun stadig lidt fortvivlet.
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“Tja, nu er jeg jo ikke den mest boglige af os, men ville det
ikke være bedst at starte med det område, som er vigtigst for dig?”
foreslog Jian.

“Det synes jeg også, det lyder som en god idé,” bakkede Felia
ham op. De andre kom også med deres mumlende opbakning til
forslaget.

Ainua smilede og nikkede så tilkendegivende. Det var slet ikke
nogen dårlig idé.
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KAPITEL 4
URTEINDSAMLING

“Sørg nu for at samle nok ind, og pas på ikke at gå for tæt på
skoven. Mændene er på vagt og holder øje med jer, men …”
formanede Silas alvorligt overfor Ainua, der stod klar med

en stor kurv og et lille segl i hånden.
“Det ved jeg godt, far. Jeg har ikke lyst til at møde flere kvæ-

lerurt,” afbrød hun ham og tog sig uvilkårligt til maven. Hun kun-
ne stadig huske, hvordan den havde presset al luft ud af hende,
uden at hun havde kunnet gøre noget ved det.

Silas sukkede og klappede hende beroligende på skulderen.
“Ainua! Felia, Lori og Ila venter på dig,” kaldte Sari ude fra

køkkenet.
“Jeg kommer mor,” svarede Ainua, smilede hurtigt og forsik-

rende op til sin far og smuttede derpå ud af stuen, igennem køk-
kenet og ud til veninderne.

“Hvad skal du samle ind?” spurgte Ila nysgerrigt, mens de gik
afsted mod skovkanten.

“Efterårets urter, så meget som muligt, så vi kan lave salver og
drikke til de kommende forkølelser, skader og den slags,” svarede
Ainua muntert.

“Jeg troede ellers, du skulle bruge dine kræfter på at kurere
den slags nu,” sagde Lori lidt forvirret.

“Det skal jeg også, men jeg skal også lære at gøre de andre
ting her i tilfælde af, at jeg ikke kan bruge min magi,” forklarede
Ainua.

“Jeg troede ellers, at hvis man havde magi i sig, at man så
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altid kunne bruge den?” spurgte Felia undrende.
“Det troede jeg også, men far siger, det er fordi jeg ikke har

prøvet at heale et vanskeligt sår eller sygdom endnu, som tærer så
meget på ens kræfter, at man er nødt til at sove i flere dage nogle
gange uger, for at genvinde sine kræfter,” svarede Ainua dramatisk
i et forsøg på at efterligne sin far, da han fortalte hende det.

“Jeg tror ikke, jeg ville kunne sove i så lang tid,” grundede Ila
eftertænksomt. De andre så forbløffet på hende. “Jeg mener, der
vil jo være et bjerg af pligter at ordne, når man vågnede igen,”
svarede hun og slog ud med armene, så hendes kurv hoppede og
gyngede på hendes arm. De andre lo, det var på en gang sødt og
komisk, at det var pligterne, der var Ilas første bekymring i stedet
for nogle mere alvorlige ting, og det løftede deres i forvejen gode
humør til et strålende humør. Det varede heller ikke længe, før Fe-
lia begyndte at synge, mens de gik, og lidt efter sang de andre med.

Pigerne vinkede muntert til mændene, der var ved at reparere mu-
ren ud mod skoven. Et par af mændene stod klar med deres høtyve
og spejdede ud mod skoven vagtsomt. Det var også dem, som skul-
le holde øje med pigerne, mens de plukkede urter og blomster.

“Nu må I ikke gå for langt hen mod skoven. Bliv hvor I har
fået besked på, og skynd jer at blive færdige,” sagde den ene uden
at tage blikket fra skoven.

“Det skal vi nok,” svarede pigerne i kor, og gik hen mod det
sted, hvor de altid plukkede urter og til tider blomster.

“Jeg håber, der er lilla blomster i år!” sagde Lori spændt og
øgede tempoet lidt af bar forventning.

“Jeg håber, der er nok af de gule og blå, så vi kan få grøn i
år,” ivrede Felia med, og lidt efter havde de to piger sat i løb hen
mod den del af engen, hvor blomsterne voksede. Ainua og Ila tog
det lidt mere stille og roligt.

De kom hen til Lori og Felia, som stod og sukkede, mens de
kiggede ud over blomsterne på engen. Der var en del forskellige
farver, kunne Ainua se. Rød, gul, blå, hvide, men ingen lilla. Hun
begyndte at spejde efter urterne, hun skulle samle ind. De kunne
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godt være svære at få øje på mellem alle blomsterne.
“Ved Aina, pokkers også,” mumlede Lori på en gang irriteret

og opgivende.
“Hvad er der?” spurgte Ainua, og så på hende.
“Se lige på blomsterne,” svarede hun bare. Ainua så ud over

engen igen, men kunne ikke lige sætte fingeren på, hvad der var
galt med blomsterne til at begynde med. Så så hun det.

“De vokser alt for tæt på skoven. Vi bliver nødt til at få nogle af
mændene med herud, mens vi høster dem,” sagde Ainua alvorligt.

“De har ikke tid, det er dét, der er problemet. Der er for mange
opgaver at nå, inden efteråret for alvor sætter ind. Vi har udskudt
høstningen, så længe som overhovedet muligt, for at nogen kunne
holde øje med os, men muren er stadig ikke færdig, og såningen
er ikke overstået endnu,” forklarede Felia trist.

“Hvis ikke vi høster, så mister vi muligheden for at farve ulden
og sælge den. Vi har ikke nok farve til at lade være med at høste,”
fortsatte Lori.

“Kan din far eller Thor ikke se efter os?” spurgte Ila Ainua.
“Far skulle hjælpe til med såningen, og han er på den fjerneste

mark. Det vil tage for lang tid at få fat i ham,” svarede Ainua.
“Men Thor kunne måske godt hjælpe,” sagde Felia optimistisk.
“Måske, lad os spørge ham. Mit segl skal alligevel også slibes

lidt,” svarede Lori og kørte en finger hen over bladet uden at skære
sig. De andre piger tjekkede deres egne segl, og de blev hurtigt
enige om, at de havde brug for at få slebet dem. Så de tog deres
kurve og segl, og vendte sig om mod Cir igen.

“Er I allerede færdige?” spurgte manden, der havde holdt øje
med dem, da de kom tilbage.

Pigerne rystede på hovedet: “Vores segl skal slibes, og vi skal
have nogen med derhen til at passe på os. Blomsterne vokser alt
for tæt på skovkanten,” svarede Ainua. Manden så frygtsomt over
mod engstykket.

“Vi spørger Thor, om han kan gå med os,” skyndte Felia sig
at sige, inden manden fik sagt, at det var udelukket.
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“Gør det, jeg er jo nødt til at blive her og passe på de arbej-
dende mænd,” sagde manden lettet. Pigerne nikkede forstående
og fortsatte ind mod byens smedje, hvorfra de kunne høre lyden
af en hammer mod metal.

Da de kom hen til smedjen, kunne de kun få øje på Gareth, der
var i gang med at lave søm. Der var en enorm larm fra smedjen, for
Gareth ramte ikke altid helt som han skulle, og det larmede mere
end det burde. Pigerne måtte råbe for at overdøve hans larm.

“GARETH!” skreg de i kor og endelig så han op fra sit arbejde
med et fåret udtryk over at de stod der.

“Hej, jeg hørte jer slet ikke,” sagde han og smilede.
“Nej, ved Dacturax, hvor mærkeligt,” mumlede Lori irriteret.
“Hvor er din far?” spurgte Ainua hurtigt, inden Gareth fandt

ud af, hvad Lori havde sagt.
“Han er ved at hente en plov, der skal slibes og renses, så

den kan bruges i morgen. Hvorfor?” spurgte han, mens han så
undersøgende på det søm, han lige havde lavet. Det var ikke særlig
godt lavet, og han sukkede da også lidt efter og smed det over i
en spand.

“Fordi vi har brug for ham til at holde vagt, mens vi plukker
urter og blomster henne ved skoven,” svarede Felia lige ud. Svaret
fik det til at gibbe i Gareth.

“Men det er jo farligt!” udbrød han.
“Vi kan ikke vente en dag mere på at plukke dem,” begyndte

Lori febrilsk. Ainua lagde sin hånd på hendes skulder og fortsatte
med at tale på deres vegne: “Vi ville ikke bede ham om det, hvis
der var et andet sted, vi kunne få planterne fra. Men det er der
ikke, og ingen af mændene kan forlade deres arbejdspladser i dag
bortset fra din far.”

“Hvad med din far?” spurgte Gareth hårdt.
“Han arbejder også. På den fjerneste mark herfra, det vil tage

for lang tid at få fat i ham. Vi har brug for din far til det her, ellers
kommer vi til at mangle lægeurter og farver til ulden,” svarede
Ainua roligt.
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“Farver! Bah!” vrængede Gareth, men pigerne vidste godt, at
han kun var bekymret for sin far.

“Så, så Gareth, der er ingen grund til at være næsvis overfor
pigerne,” lød en dyb stemme pludselig. De fik øje på Thor, der kom
trækkende med en lille vogn, hvorpå en gammel, lettere rusten,
beskidt plov lå.

Gareth skulle til at komme med indvendinger, men tog sig i
det.

“Hvor længe regner I med at det vil tage at plukke planterne?”
spurgte Thor pigerne.

“Tja, nogle timer mindst, men det er kun hvis vores segl er
skarpe,” svarede Lori og viste sit segl frem til Thor.

“Og så skal vi hente en skål hos fader Darius, som vi skal bruge
bagefter,” huskede Ila dem på.

“Orv, det havde jeg nær glemt,” sagde Felia forskrækket.
“Efterlad jeres segl her, så sliber Gareth dem for jer, imens

kan I hente skålen,” foreslog Thor. Pigerne nikkede glad og lagde
deres segl på bordet i smedjen.

“Hov, vent lige lidt!” udbrød Gareth harmdirrende. Thor så
overrasket på ham ligesom pigerne. “Skulle jeg ikke lave søm hele
dagen?” spurgte Gareth stadig harmdirrende.

“Du skal nok nå at få lavet flere søm, så lang tid tager det
heller ikke at slibe seglene,” beroligede Thor ham.

“Det er muligt, men jeg har allerede ondt i hænderne efter
gårsdagens arbejde, og jeg ved, jeg plejer at få vabler, når jeg
sliber noget,” sagde Gareth.

“Det er fordi, du ikke bruger udstyret rigtigt endnu. Du skal
nok lære det, og så får du ikke nær så mange vabler. Sådan er en
smeds lod,” svarede hans far roligt.

“Måske, men derfor vil jeg stadig gerne have noget creme til
mine vabler fra dig, når jeg nu skal slibe jeres segl og få vabler,”
svarede Gareth og pegede stift på Ainua.

“Ikke andet?” spurgte Ainua overrasket over måden Gareth
var nået frem til sit spørgsmål.
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“Ikke andet,” svarede Gareth. Ainua trak på skuldrene og åbne-
de sin skuldertaske. Et øjeblik rodede hendes hånd rundt dernede,
men så fremdrog hun en lille krukke med låg på og rakte den til
ham.

“Smør det på efter dagens arbejde, og husk det skal gnides
ind i huden,” forklarede hun, vendte sig om og gik mod templet
efterfulgt af de andre piger. Lidt efter kunne de høre Gareth gå i
gang med slibningen.

Det lille tempel lå et stykke udenfor landsbyen på en lille bakke-
top mod nord. De få dyreflokke landsbyen havde plejede at græsse
på engene omkring templet, bortset fra den lille have, som fader
Darius havde hegnet ind. Templet var den største bygning i lands-
byen efterfulgt af fælleshuset. Men de eneste beboere i templet var
fader Darius, den mest lærde mand i Cir udover Silas, og Serén
som var i lære hos fader Darius. Det var også fader Darius, som
havde lært børnene i landsbyen at læse og skrive, fortalt dem om
tilblivelsen af Cir, samt hvorfor skovene overalt i Anaria var farli-
ge og hvordan man i Cir beskyttede sig imod skovens unaturligt
hurtige fremvækst ved hjælp af velsignelser, nedfældning og ved
at holde mørkets væsner væk fra skovkanten.

“Det er længe siden, vi har været til andagt,” bemærkede Felia,
mens de nærmede sig templet.

“Fader Darius kommer ud til markerne for tiden og afholder
dem i stedet i frokostpausen. Serén hjælper ham,” svarede Ila lidt
forpustet.

“Ingen kan nå det ellers. Der er for meget arbejde,” sagde Lori
samtykkende.

“Det er en god løsning. Ingen har lyst til misse andagterne eller
muligheden for at blive velsignet af Aina,” kom det bifaldende fra
Ainua.

“Og så kan han desuden fortælle, at den seneste handelsforsen-
ding er kommet,” indskød Lori.

“Så det var sådan, din mor fandt ud af det?” spurgte Felia
nysgerrigt. Lori nikkede.

“Tror I, det bliver Serén eller fader Darius, vi kommer til at
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tale med?” spurgte Ila.
“Séren,” lød det næsten i kor fra de andre piger, så de begyndte

at fnise over det. Fader Darius var næsten altid optaget af noget,
når børnene kom for at få hjælp af ham, så derfor var det tit Serén
som tog sig af deres ærinder. Det gjorde nu ikke noget, for Serén
var god til sit arbejde. Han var god til at lytte, hvis man havde et
problem, man ikke lige kunne finde en løsning på, og han dømte
dem aldrig på forhånd.

Pigerne var kommet helt op til templet nu, og de kunne se, at
tempeldøren med det store firkløver på stod åben. De gik indenfor
og så sig omkring for at få øje på enten fader Darius eller Serén.
Serén stod inde i selve tempelrummet, hvor andagterne blev af-
holdt, og fejede gulvet. Alle bænke stod op mod væggene, så han
kunne komme til, og han var i gang med at feje hen over gudecirk-
len på gulvet, alt imens han forsøgte at undgå at skubbe til den
store, flade pil i metal, der hang hen over cirklen.

“Hej Serén,” hilste pigerne. Serén rettede sig op og blev omgå-
ende prikket på hovedet af pilen.

“Av, for …” han lod sætningen svæve i luften, mens han gnub-
bede sit hoved med hånden.

“Undskyld,” sagde Ainua med et lille smil, mens de andre piger
skjulte deres fnisen bag hænderne.

“Det går nok, burde jo have forudset, at nogen ville komme,
når jeg stod her og fejede,” svarede Serén med et smil, “Hvad kan
jeg gøre for jer?” Han gik hen og stillede kosten op af væggen.

“Min mor havde bestilt en skål, som skulle være kommet?”
Lori så spørgende og forhåbningsfuldt på ham.

“Jeg husker noget med en skål …” grundede Serén med den
stemme han altid brugte, når der var noget særligt, han gerne ville
have. Lori rullede irriteret med øjnene, skulle der nu til at være
mere bøvl? Felia lagde sin hånd beroligende på hendes skulder,
mens Ainua krydsede sine arme trodsigt og så spændt på Serén
med sine smaragdgrønne øjne. Hun havde altid elsket at diskutere
og forhandle med Serén. De havde altid haft en masse sjov ud af
det, desuden var det god træning for dem begge to i henhold til
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det arbejde, de hver især havde valgt for livet.
“Nåå?” Ainua så afventende på ham.
“Jeg kunne måske godt finde en sådan skål frem fra lageret,

hvis bare …” Serén lod igen sætningen svæve i luften. Det var hans
yndlingstaktik, og den irriterede de fleste til at gøre præcis det,
han bad om.

“Hvad?” spurgte Ila frustreret. Hun var den yngste og havde
derfor ikke lært at have tålmodighed med Serén, når han var i
forhandlingshjørnet. Felia tyssede på hende. Både Felia og Lori
vidste af erfaring, at Ainua var den bedste til at håndtere Serén.

“Pris?” spurgte Ainua bare med et bedrevidende glimt i øjne-
ne.

“En fyldt madkurv afleveret til fader Darius, og der skal være
mindst tre af Trinas sukkerkager i den,” sagde Serén bestemt. Det
lød ikke til, at han var til at forhandle med.

“Vi kan ikke garantere sukkerkagerne,” svarede Ainua alvor-
ligt.

“De SKAL være der!” sagde Serén med eftertryk, og Ainua
fornemmede, at Serén ikke lavede sjov, som han plejede. At mad-
kurven virkelig var til fader Darius og ikke ham selv denne gang.

“Hvorfor?” spurgte hun og så opmærksomt på ham.
“Fader Darius kan ikke modstå hendes kager, og han … Han

spiser ikke noget for tiden. Han bliver ved med at sige, at han
ikke er sulten, og at han spiser, når jeg ikke ser det. Men det gør
han ikke!” udbrød Serén pludselig ude af sig selv. Pigerne blev
forskrækket over udbruddet, men Ainua forstod nu prisens sande
natur. “Jeg har brug for den madkurv og kagerne,” sagde Serén
stille med et alvorligt udtryk.

“Vi skal gøre, hvad vi kan for at skaffe den. Hvis han stadig
ikke tager føde til sig efter det, så henter du min far og mig,”
svarede Ainua bestemt og så ham lige i øjnene.

“Det skal jeg nok,” svarede Serén ligeså alvorligt.
“Skålen?” spurgte Lori forhåbningsfuldt.
“Ikke før jeg har madkurven,” svarede Serén drillende. Han var

blevet sit sædvanlige selv igen.
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“Hvordan skal vi overtale Trina til at give nogle af hendes kager
til os?” spurgte Felia opgivende, da de var kommet udenfor igen.
Trinas sukkerkager var berømte i Cir, og derfor gav hun sjældent
nogen fra sig, medmindre hun fik noget til gengæld.

“Måske kan jeg overtale hende. Jeg kurerede trods alt G’Hars
forkølelse,” svarede Ainua opmuntrende.

“Beklager min pige, men du har allerede fået din betaling,” sagde
Trina med et lille smil til Ainua, da de havde spurgt hende.

“Men kagerne er til fader Darius, ikke os,” indvendte Lori med
en snert af desperation i stemmen. Hvis de ikke snart kom ud til
blomsterengen, så ville de ikke kunne nå at høste det de skulle.

“Ja, det siger I jo,” svarede Trina, men hun lod ikke til at tro
dem.

“Hvad skal du have for kagerne?” spurgte Felia træt. Ila havde
sat sig ned på huggeblokken, mens de snakkede. Hun var ved at
blive træt i fødderne af alt det renderi.

“To bundter farvet uld. Grønt eller blåt,” svarede Trina be-
stemt. Pigerne gloede på hende.

“Det er en høj pris,” svarede Lori alvorligt.
“Vi har uld nok, så det synes jeg ikke,” svarede Trina bestemt.
“Uld er der rigeligt af, men ikke farve. Vi skal høste i dag, og

det er ikke til at sige, hvor meget farve der kommer ud af det. Vi
har ventet til sidste øjeblik med høstningen på grund af markerne.
Vi kan ikke garantere dig farverne,” forklarede Ainua diplomatisk.
Trina fnøs lidt af hendes svar, men Ainua blev ved med at se hende
ind i øjnene.

“Udmærket. To bundter farvet uld, men jeg vil have lov til
at vælge først, når din mor kommer ud med den del, der skal
være til landsbyen.” Trina pegede sigende på Lori, som nikkede
accepterende til handlen. Trina lyste op i et smil, forsvandt ind i
huset og kom lidt efter tilbage med en lille kurv, hvor et klæde lå
hen over.

“Fire sukkerkager, og så ser jeg frem til ulden,” sagde Trina
med et stort smil til pigerne. Lori tog imod kurven med et mum-
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