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Menneskejaegeren
Et hjerte af sten?
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Jan Kjaer

Menneskejaegeren
Bog 1: Et hjerte af sten?
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”Isak havde aldrig nogensinde før været så træt. I over en 

uge havde de fulgt sporene efter bjørnen uden at se et glimt 

af den. Og nu slæbte han sig udmattet igennem det stenede 

bakkelandskab.

 ”Vi indhenter den i dag. Jeg kan mærke det!” sagde 

Brunor og gav Isak et opmuntrende klap på ryggen. 

 ”Efter sporenes størrelse at dømme er det den største 

bjørn, vi nogensinde har jaget. Den er sikkert dobbelt så høj 

som et menneske, når den står på bagbenene.”

 Brunor var Isaks læremester. De to havde tit været på jagt 

sammen, men aldrig på en, der var så hård og udmattende 

som den her. Og Isak havde aldrig før set Brunor så besat af 

at fange et bytte som med denne usynlige kæmpe-bjørn.

 Det var svært at holde humøret oppe. Isak var blevet 

ligeglad med bjørnen. Han kunne simpelthen ikke mere. 

Uden at sige noget til sin læremester besluttede han, at dette 

skulle være hans sidste dag på jagten.

Kapitel 1

Bjørnen i tågen

1: Bjørnen i tågen
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Om natten, da Isak skulle holde vagt, sneg han sig væk. 

 Brunor lå og sov og opdagede det ikke.

 Isak kunne godt have brugt søvnen. Han var nærmest 

halvdød af udmattelse, men han ville gerne være et godt 

stykke væk fra lejren, når Brunor vågnede.

 I den kølige natteluft blev landskabet dækket af en tæt 

tåge. Isak kunne ikke bevæge sig særlig hurtigt, for tågen 

gjorde det svært at finde vej. Men da han nåede til en gran-

skov, de havde gået igennem tidligere, vidste han, at han 

var på rette vej. Hjemad.

 Så hørte han et brøl.

 Mellem træerne foran ham dukkede omridset op af den 

største bjørn, han nogensinde havde set. Isak stoppede brat. 

Hvordan kunne bjørnen være her? Den skulle jo være i den 

modsatte retning.

 Han sank langsomt ned på knæ og håbede, at tågen og 

de store sten omkring ham ville hjælpe med at skjule ham 

...  Men nej!
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 Bjørnen havde set ham, og den satte straks i bevægelse. 

Isak kunne knap bevæge sig af træthed, og da han prøvede at 

flygte fra sit skjul, gled han på de glatte sten.

 Bjørnen var over ham med det samme. Den brølede 

arrigt og svingede sin enorme pote. Isak blev slynget gennem 

luften og landede brutalt mellem sten og mos et stykke derfra. 

Smerten var lammende, og alt omkring ham blev sløret. 

Rystende førte han en hånd over sine ribben og mærkede 

noget varmt. Det var blod.

 Bjørnen kom nærmede. Isak prøvede at rejse sig, men det 

sortnede for hans øjne. Det sidste, han så, før han mistede 

bevidstheden, var bjørnen, der hævede sin enorme pote med 

de lange, skarpe kløer.




