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JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN 

magiske skatte



Fem har lovet at hjælpe Gry.

Gry kommer fra et 

slot i himlen. Hun 

skal fi nde en guldskål, 

der er blevet væk.



Koko passer på de to børn.

Kongen på 

slottet er en 

drage. Skålen 

tilhører ham.
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Midt i ruin-byen lå et gammelt slot. Her 

boede troldmanden Fæl.

 Han sad med sit trylle-spejl. Det kunne 

vise alting. Han holdt øje med Fem, Gry og 

Koko.

 ”I kan tro nej!” sagde han vredt. ”I har 

jaget mine vagter bort. Nu vil I snuse rundt 

her. Men det skal blive løgn.”

 Fæl rejste sig og forlod slottet.

 ”De skal dø,” sagde han. ”Jeg vil ikke 
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selv bruge tid på det. Men jeg har en lydig 

slave. Han giver aldrig op. Ham kan de ikke 

undgå.”

 Ruin-byen lå i en dal mellem høje bjerge. 

Et sted var der en hule i klippen. Der gik 

Fæl hen.
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 I hulen lå der mange ting. Dem havde Fæl 

samlet. De var fulde af magisk kraft. Han 

skulle bruge kraften til sin egen magi.

 Fæl gik ind i hulen. Straks viste tre væsner 

sig.

 De var spøgelser. De døde, dengang byen 

blev knust. Fæl havde fået magt over dem. 

Nu var de hans slaver. De skulle holde vagt i 

hulen. Ingen måtte komme ind til hans skatte.

 Fæl pegede på en af dem.

 ”Kom her!” sagde han.

 Spøgelset gik hen til Fæl. Engang var han 

en ung mand. Han sang og spillede for folk. 

Men nu var han en ånd uden vilje.

 ”Slip mig fri,” sagde ånden.

 ”Ikke tale om,” sagde Fæl. ”Jeg har magt 

over dig. Du skal gøre alt, hvad jeg siger.”
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 ”Ja, herre,” sagde ånden.

 ”Hør godt efter,” sagde Fæl. ”Et sted i 

byen er der to børn og en abe. De skal dø. 

Og du skal dræbe dem.”

 Fæl rakte hånden frem. Han sendte en 

hvid stråle ind i åndens bryst.



 ”Du får lidt af min magiske kraft,” sagde 

Fæl. ”Du er død, så du kan tåle det. Med den 

kan du dræbe de tre.”
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De tre venner ledte efter skålen. Det havde 

de gjort hele dagen. Uden held.

 ”Det er håbløst,” sagde Fem.

 ”Den må være her et sted,” sagde Koko. 

”Måske lykkes det i morgen.”

 ”Hvad har vi nået i dag?” sagde Fem. ”Ti 

huse. Og der er over tusind huse i byen.”

 ”Lad os stoppe nu,” sagde Gry. ”Det bliver 

snart mørkt.”

 De fandt et hus, der stadig havde et tag. 
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 Der kunne de være om natten.

 Fem tændte et bål. Et par ræve kom ind til 

dem. Kort efter sov de alle sammen.

 Sent på natten vågnede de. Der blev iskoldt 

i huset. Et væsen svævede ind til dem.

 ”Hvad sker der?” udbrød Fem. ”Et 

spøgelse?”
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 Ånden strakte hånden frem.

 ”I skal dø,” sagde han. ”Lynet skal ramme 

jer.”

 Jeg må beskytte mine venner, tænkte Gry.

 Hun stillede sig foran dem. Så kaldte hun 

sin indre styrke frem. Det så ud, som om hun 

blev til en blå fugl.

 Genfærdet sendte sit lyn af sted. Det så ud 

som en hvid øgle.



 Fuglen slog øglen væk. Så var det hvide 

lyn slukket.

 Genfærdet lod sin arm synke. Hans magi 

var brugt op.

 Gry satte sig ned. Hun var udmattet. 

Hendes styrke var også brugt op.


