






Alvildas stjernebøger er en begynderlæsningsserie 

til de allerførste læsere. Serien indeholder bøger 

på tre niveauer:

1 stjerne (lix 5-8)

2 stjerner (lix 8-14)

3 stjerner (lix 14+)

Denne bog har lix 23.



 

Skrevet af Peter Gotthardt

Illustreret af Kristian Eskild Jensen



TUE 
er f lygtet fra sin landsby.
Han har en livlig fantasi.

TROFAST 
følger børnene
i tykt og tyndt.



TUE 
er f lygtet fra sin landsby.
Han har en livlig fantasi.

BERA 
kommer fra  
et andet land.
Hun har sin gode bue.

OTTAR 
er stukket af  
fra en bondegård.
Han har gode kræfter.
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1

”Regner det altid sådan her i Fagerholm?” spurgte 

Ottar.

 ”Det er nok bare en byge,” sagde Bera. ”Det 

holder snart op.”

 Regnen silede ned fra en mørkegrå himmel. 

De tre venner og Trofast var standset under en 

gruppe høje træer. Men de gav ikke meget ly for 

regndråberne.

 ”Nu er jeg endelig hjemme igen,” sagde Bera. 

”Men jeg har været væk meget længe. Næsten 

et helt år. Bare jeg dog vidste, hvordan det går 
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med min mor og far. Mon de stadig er i Auduns 

magt?”

 De tre venner var lige gået i land fra det skib, 

der havde ført dem fra Skjoldborg. Skibet var 

sejlet videre. Nu var de på vej mod kongsgården, 

hvor Bera var vokset op.

 Et vindstød gik gennem træerne. Regnen tog til.

 ”Bare vi kunne komme indendørs,” sagde Ottar. 

”Vi bliver snart helt gennemblødt.”

 ”Ligger der ikke en hytte derovre?” spurgte Tue 

og pegede.

 De skyndte sig over mod det stråtag, man kunne 

se mellem træerne.

 Pludselig lød der høje hvin og grynt. De kom 

fra et tæt krat lidt fremme.

 De standsede alle fire brat op. Trofast knurrede 

hæst. Bera lagde en pil på sin bue.

 ”Trolde?” hviskede Tue.

 I næste øjeblik kom en flok dyr brasende ud af 
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krattet. Det var svin med høj ryg og stive hår over 

hele kroppen.

 De tre børn lo højt af lettelse.

 ”Trolde!” grinede Ottar. ”Det var bare grise.”

 ”Nu ved jeg, hvor vi er,” sagde Bera. ”Min fars 

svinehyrde bor her. Han hedder Rold.”

 I det samme kom en mand ud af hytten med et 

spyd i hånden. Han så bistert på de tre børn.

 ”Grisetyve bliver spiddet!” råbte han.

 ”Du tager fejl,” skyndte Tue sig at sige. ”Vi er 

fredelige rejsende. Vi er kommet til Fagerholm for 

at finde arbejde.”

 ”Nej, jeg …” begyndte Bera.

 ”Ti stille!” hviskede Tue og greb hende i armen. 

”Fortæl ham ikke, hvem du er. Vi ved ikke, om 

han vil advare Audun.”

 Rold nikkede og sænkede sit spyd.

 ”I ser nu heller ikke så farlige ud,” sagde han. 

”Vil I ikke med ind i tørvejr?”
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 De fulgte efter ham ind i hytten. Flammerne 

dansede i ildstedet, og de satte sig ved varmen for 

at få tøjet tørret.

 ”Fagerholm var nok ikke det bedste sted at 

vælge,” sagde Rold. ”I skal vide, at en troldmand 



har taget magten i landet. Han har overtalt vores 

konge Eskild til at bygge en flåde på fem skibe. 

Flåden skal på togt, så snart den er klar. Mange af 

Fagerholms mænd skal med.”

 ”Hvad siger folk til det?” spurgte Tue.

 ”Nogle er begejstrede,” sagde Rold. ”De håber 

at tage bytte og vinde ære. Men vi er mange, der 

ikke bryder os om det. Hvorfor skal vi sejle langt 

bort og slås i stedet for at blive her og passe på 

Fagerholm? Men vi må adlyde kongens ord. Og 

ingen tør sige Audun imod. Alle frygter at blive 

ramt af hans trolddom.”

 Rold rodede op i ilden for at få den til at brænde 

bedre.

 ”Ak ja, det er onde tider for Fagerholm,” 

sukkede han.
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2

De tre venner lyttede med alvorlige miner til 

svinehyrdens ord.

 ”Men hvad med min … med dronning Frida?” 

spurgte Bera. ”Hvad er der sket med hende?”

 ”Det er ikke godt at vide,” sagde Rold. ”Hun 

blev spærret inde, da Audun fik magten. Ude i det 

gamle vagttårn ved kysten. Siden har ingen set 

hende. Nogle mener, hun er død. Men …”

 ”Død?” afbrød Bera ham forfærdet.

 ”Men det tror jeg ikke,” sagde Rold. ”Der er 

stadig vagter derude. Nogle af de mænd, der har 
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sluttet sig til Audun. Der må jo være en grund til, 

at de står der.”

 Mens Rold talte, snusede Trofast rundt i hytten. 

Hun var især optaget af den pattegris, der var ved 

at blive stegt.

 ”Jeres hund er vist sulten,” sagde Rold. ”Og det 

er I vel også? Så har jeg et forslag. I morgen skal 

jeg drive en flok svin til kongsgården, hvor de skal 

slagtes. Sådan en flok er ikke let at holde styr på. I 

kan få aftensmad og nattely her, hvis I hjælper mig 

med svinene i morgen. Hvad siger I til det?”

 Det var de straks med på. Da de havde spist, 

lagde de sig på gulvet på et lag halm.

 Men Bera kunne ikke falde i søvn. Rolds 

beretning havde gjort hende bange. Til sidst stod 

hun op og vækkede Tue.

 ”Jeg er nødt til at vide, om min mor lever,” 

hviskede hun. ”I skal ikke vente på mig i morgen.”

 Regnen var holdt op, og månen skinnede klart. 
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Det gjorde det lettere for Bera at finde vej til 

vagttårnet.

 Det var en høj træbygning, der lå på en bakke 

tæt ved kysten. Fra toppen kunne man i ufredstid 

holde udkig efter fjendtlige skibe.

 Da Bera nærmede sig, kunne hun se vagterne 

stå ved døren i tårnet. En af dem holdt en fakkel i 

hånden.

 Jeg skal forbi dem, tænkte Bera. Men her er helt 
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åbent. Ikke en busk eller et træ, jeg kan skjule mig 

bag. Der er kun én ting at gøre.

 Hun lagde sig på maven og begyndte at krybe 

frem mod tårnet. Lydløst mavede hun sig hen over 

den våde jord.

 ”Derovre!” udbrød en af vagterne pludselig. ”Er 

der ikke noget, der bevæger sig?”

 Bera stivnede og trykkede sig fladt ned mod 

jorden.

 ”Jeg kan ikke se noget,” sagde manden med 

faklen. ”Det må være månelyset, der driller.”

 ”Jeg er sikker på, at …” begyndte den første vagt.

 ”Glem det,” afbrød hans makker ham. ”Ingen 

tør komme her. Hvis de gør det, rammer Auduns 

forbandelse dem. Det ved de alle sammen.”

 Bera ventede, til hendes hjerte ikke længere 

hamrede af skræk. Så krøb hun om til bagsiden 

af tårnet. Her rejste hun sig og kiggede ind ad det 

lille vindue.



 Et tællelys på bordet spredte lidt af mørket i 

rummet. Ved bordet sad en kvinde i dybe tanker. I 

en seng lå et lille barn og sov.

 Det er dem! tænkte Bera lettet. Mor og lillebror. 

De lever!

 Hun klemte sig ind gennem vinduet og landede 

på gulvet med et bump.

 Kvinden vendte sig. Hun stirrede forfærdet på 

Bera og udstødte et skrig.


