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Ezra tørrede sveden af panden. Solen brændte nådesløst fra 

en skyfri himmel. Han tog en slurk af drikkedunken og 

fortsatte ned over de afsvedne klipper mod bunden af dalen, 

der var kendt som Dødens vugge.

 Det var midt på dagen, og ingen ved sine fulde fem ville 

frivilligt begive sig ned i dalen, hvor de glohede sten fik 

luften til at simre af varme, og det var umuligt at finde 

skygge. Men Ezra var overbevist om, at han i bunden af 

dalen ville finde målet for sin søgen: Jægerbogen. 

 Den legendariske menneskejæger Arko Maldur 

havde samlet al sin viden om jagt i denne bog. 

Man havde troet, at Arko ville overdrage bogen

til en værdig udvalgt inden sin død, men i stedet 

havde den gamle Arko valgt at lægge sig til at 

dø i skjul og tage sin viden med sig i graven.

 Den grav, som Ezra mente, han nu stod 

ved nedgangen til.

Kapitel 1

Jægerbogen

1: Jægerbogen
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 Mange havde forsøgt at finde Arkos gravsted, men de 

spor, man havde fundet, endte blindt. Og efter nogle år var 

folk holdt op med at lede. Men Ezra havde opdaget en 

kryptisk besked ved det sidste spor. Det lykkedes ham at 

afkode beskeden, og den fortalte ham, hvor han kunne finde 

det næste spor. Gamle Arko havde altså lavet en skattejagt. 

Som om han gerne ville have, at hans gravplads skulle blive 

fundet.

 Da Ezra havde afkodet de mange spor og beskeder, 

havde de ført ham herhen til Dødens vugge. Nu skulle han 

bare finde det sidste tegn, der ville afsløre selve graven. Ar-

kos sidste besked havde antydet, at man skulle søge i dalen, 

mens solen stod højest. En komplet vanvittig idé, da den 

kilometerbrede dal var en dødsfælde i denne varme.

 ”Var han bare ude på at få slået alle dem ihjel, der prøver 

at følge ham?” spurgte Ezra sig selv, mens han kæmpede sig 

frem over de ujævne sten. 

 Et lysglimt forude fik Ezra til at standse op. Han trådte et 

skridt tilbage for at se, om han kunne fange glimtet igen. Og 

Er det her bare en 
sidste fælde lagt af en 
senil gammel jæger?



ganske rigtigt: Et stykke fremme glimtede et eller andet på 

siden af en sten. Som Ezra arbejdede sig frem, dukkede flere 

glimt op på sten længere fremme. De fire glimtende juveler, 

der sad klemt ind i klipperne forude, dannede en lige linje, 

som Ezra ivrigt gav sig til at følge.

 Han nåede den sidste slebne sten og opdagede, at der i 

jorden mellem klipperne var en sprække, der var delvist 

dækket af en stor, flad sten.

 Ezra viklede hurtigt noget stof om hænderne for ikke at 

brænde sig på den skoldhede sten og fik med besvær skubbet 

den til side.

   En trappe af sten og klippestykker 

førte ham ned i en underjordisk 

klippehule. Ezra åndede lettet op. 

Endelig var der skygge.  

Først efter lidt tid, da hans 

øjne havde vænnet sig til 

mørket, opdagede han skelettet, 

der sad i den anden ende af 

hulen med en kæmpestor 

bog i sit knoglede 

greb: Arko Maldur.




