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Titelblad

Kong Neos løver

DEN MAGISKE HJELM

Skrevet og illustreret af 

Jan Kjær



1: Orker

Mik skynder sig at lave et syn.
En grusom kæmpe med et sværd.
Men orkerne bliver ikke bange.
Kira råber til Mik.

PUF! Mik får kæmpen til at forsvinde.
Magien har gjort ham træt.

Orker 

Orker kan ikke se syner.
Din magi virker ikke her.
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Han trækker sit sværd.
Orkerne snerrer. De er sultne.
„Hvad skal vi gøre?“ jamrer Mik.

Kira kigger på ham med et skævt smil.
„Jeg henter hjælp!“
Hun løfter sine arme og mumler en magisk remse.
Med ét begynder jorden at ryste.

De er alt 
for mange.



Grav-pladsen kommer til live.
Hænder og arme stikker op af jorden.
De døde rejser sig fra deres grave.
Orkerne stivner.

De tøver med at angribe.
De døde stiller sig foran Kira og drengene.
Kira råber:

ANGRIB!



De døde løber frem mod orkerne.
En vild kamp går i gang.
„Hver mand for sig,“ mumler Bruto og løber.

Kira og Mik er lige i hælene på ham.
Orkerne kæmper mod de døde.
De har alt for travlt til at følge efter.

Lad mig 
komme væk.
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2: Hulen

Bruto, Kira og Mik løber ned ad en bakke.
Bruto snubler over nogle sten.

Kira og Mik vælter ind i ham.
De tumler rundt.

Hulen

Argh!
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For foden af bakken lander de oven på hinanden.
Mik kigger op og råber:

De andre kommer op at stå.
Og ganske rigtigt.
Over hulens indgang står der:

Bruto siger modigt:

Der er indgangen 
til hulen!

Lad os 
gå ind

Lad hjelmen ligge, den er ikke din.
Et hjem den har fundet i graven sin.
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