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Menneskejaegeren
Kannibalens bytte
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Menneskejaegeren
Bog 3: Kannibalens bytte
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Det var tidlig morgen i Skovby. Himlen var begyndt at lysne. 

Kif var allerede vågnet og kunne ikke falde i søvn igen. Han 

tænkte på Luka, som han havde været venner med, men som 

nu var i lære som menneskejæger. Kif lod fingrene glide hen 

over arret, han havde i panden. Det var fra dengang, Luka 

i sjov havde kastet en sten efter ham. De havde altid fjollet 

rundt, de to. Luka havde været en god ven. Kif huskede den 

dag i kongens køkken, da overtjeneren Philip havde gjort grin 

med ham, og Luka havde sørget for, at de fik hævn.

 Kif var blevet lige så overrasket som alle andre i byen, da 

shamanen udpegede Luka som menneskejæger. Den mest 

ækle og æreløse af alle typer jægere. Han havde ikke kunnet 

se Luka i øjnene, og som resten af byen havde han vendt ham 

ryggen.

 En hund gøede et sted i byen. Kif hæftede sig knap nok 

ved det. Men da hundens glammen stoppede med et piv, var 

Kif med ét lysvågen …

Kapitel 1

Invasion

1: Invasion
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 Kif sneg sig gennem den tomme by. På vej ud af huset 

havde han grebet sin jagtkniv. Han spejdede opmærksomt 

i alle retninger, men kunne ikke se noget usædvanligt. Han 

nåede skovbrynet ved udkanten af byen og stirrede ind i den 

mørke skov.

 ”Er det den her, du leder efter?” 

 Kif vendte sig hurtigt og fik øje på en lille, mørkhudet 

mand, der holdt en død hund i halsbåndet.

 Kif genkendte manden med det samme. Det var ham, de 

kaldte Kannibalen. 

 “Hvad laver du her?” spurgte han og hævede sin kniv.

 Kannibalen svarede ikke. Han hev kniven ud af den døde 

hund, og med blikket fæstnet på Kif slikkede han blodet af 

knivsbladet. Så smilede han og blottede sine skarpe tænder, 

der nu var røde af blod. “Jeg er bare lidt på jagt,” svarede 

han. 

Det er vel 
ikke forbudt!



 Kif nåede ikke at svare. En gren knækkede bag ham, 

og før han fik vendt sig, blev han ramt af et hårdt slag i 

baghovedet. 

 Han faldt forover med ansigtet i jorden. Smerten lammede 

hans hjerne, og det sejlede for ham. Han kunne høre stemmer 

nu, men hans egen lystrede ikke. Råbet om hjælp blev sid-

dende i hans hals.

 Det sidste, han opfattede, før han mistede bevidstheden, 

var en uendelig række af fødder, der trampede forbi hans 

ansigt og videre ind i den sovende by.




