
”Hvor bliver de dog af?” sagde Harm og så sig om.

 Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det 

var tidlig morgen med grå himmel. Bag hende var der 

en hær af krigere. De havde ventet her hele natten. 

Nogle af dem lå og sov på deres skjolde i sneen.

 Deres anfører, Grip, stod sammen med Harm. 

Hans hud havde ar efter mange hug. Et vældigt 

slagsværd hang over hans ryg.

 ”Det er lyst nu,” sagde han. ”Hvad venter du på?”

 ”Venner,” svarede Harm. ”De skal være med, når 

vi angriber.”
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 ”Jeg bliver konge,” sagde Grip med et sultent 

grin. ”Kong Grip den Mægtige.”

 ”Men kun hvis du holder din del af vores aftale,” 

sagde Harm.

 ”Det har jeg ikke glemt,” svarede Grip. ”Jeg har 

lovet, at blodet atter skal fl yde i offerlunden. Til 

jeres ære. Hver gang det er fuldmåne, skal der 

slagtes ni heste og ni trælle. Og til det store offer 

ved juletid skal hundrede trælle …”

 Han blev afbrudt af en voldsom larm. En fl ok på 

fem trolde nærmede sig. De hylede som ulve og 

brølede som gale tyre. Hævn gik forrest i fl okken.

 ”Jeg har samlet et par gæve slagsbrødre,” sagde 

hun. ”De brænder efter at komme i kamp. Og de 

slår hårdt.”

 Troldene svingede med deres køller og jern kæder. 

De gloede ondt på Grips mænd. Et par af krigerne 

trak deres sværd. Det fi k troldene til at brøle af 

vrede. Trusler og skældsord fl øj gennem luften.

 ”Det er ikke nødvendigt,” indvendte Grip. ”Jeg 

har mange krigere, og de er vant til kamp.”

 ”Jo fl ere, jo bedre,” sagde Harm. ”Vi skal være 

helt sikre på, at vi kan besejre kong Hrolf og hans 

mænd. Når det er sket, skal du få det bytte, jeg har 

lovet dig: et helt land at herske over.”
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 ”I holder fred!” skreg Harm til dem. ”Ellers fl år 

jeg tarmene ud af maven på jer. Det er Hrolfs mænd, 

I skal udrydde. Ikke hinanden!”

 Det fi k både trolde og krigere til at styre sig.

 ”Hvad er det for en rådden stank?” spurgte Grip i 

det samme.

 ”Flere venner,” lo Harm.

 Nu kom Hunger i spidsen for en fl ok dræbte 

krigere.

 Grip og hans mænd gøs ved synet af de zombier, 

som hun havde med.

 Krigerne kom stavrende med lemlæstede arme 

og ben. Deres døde øjne så intet. Indtørret blod sad 

i sorte skorper på deres hud og tøj.

 ”Hvor har du dog fundet de grimme fyre?” 

spurgte Harm.

 ”På en slagmark, hvor de døde lå tæt,” svarede 

Hunger. ”Jeg spyttede dem i munden og mumlede 

stærke trolddoms-ord. Nu har de fået en slags liv. 

Nok til at de kan kæmpe videre. De er ikke meget 

værd. Men de kan fylde op i rækkerne. Jo fl ere, jo 

bedre, som man siger.”
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  Krigere, trolde og dødninger stillede op i slag-

orden. Så gav Harm de sidste ordrer.

 ”Hævn, du sender dine trolde op til kongsgården,” 

sagde hun. ”De skal stikke huse og stalde i brand.”

 Troldene brølede af begejstring.

 Harm vendte sig mod Grip og fortsatte: ”Du og 

dine krigere tager kampen op med kong Hrolfs 

mænd. De skal udryddes.”

 ”Og så dræber jeg Hrolf og tager hans krone!” 

udbrød Grip.

 ”Nej. Den nød er for hård for dig at knække,” 

sagde Harm. ”Det tager jeg mig af. Og så får du 

kronen og magten af os tre.”

 ”Du har vel sværdet, søster?” spurgte Hævn.

 Harm slog sin kappe til side. Under den hang et 

sværd i en skede.

 ”Tyrfi ng er her,” sagde hun. ”Klar til at blive 

trukket, når det skal bruges.”

 Hunger og Hævn lo højt og skingrende.

 De sidste af Grips krigere var vågnet nu. Alle 

efterså deres våben. De var ivrige efter at komme i 

kamp.

 ”Tiden er inde,” sagde Harm. ”Vi rykker frem 

nu og angriber kongsgården, inden de opdager os.”

 ”De kan ikke undgå at se os,” indvendte Grip. 

”Det er klart vejr.”

 ”Ikke ret længe,” sagde Harm og lagde et par 

hvide dun på sin åbne hånd.

 Da hun pustede dem op i luften, begyndte sneen 

at falde tykt og tæt.
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Kong Hrolf og hans mænd sad i hallen. Øllet 

skummede i krusene. På bordet var der nybagt brød 

og kogt fl æsk med grønkål.

 ”I sådan et vejr er det rart nok at sidde lunt inden 

døre,” sagde Ketil.

 ”Især med al den gode mad,” tilføjede Buri.

 ”Ja, lader og spisekamre er fulde af sommerens 

gaver,” sagde Hrolf. ”Vi har meget at takke for.”

 I det samme kom en blind mand ind ført af en 

dreng. Det var gamle Trond.

 ”Ondt er på vej,” sagde han. ”Mørkt og mægtigt.”

 ”Hrolf skal dø!” hvinede de. ”Blodet skal fl yde 

frit!”

 ”Af sted!” råbte Harm.

 Den uhyggelige hær forlod skoven med Harm i 

spidsen. Skjult af det tætte snefald rykkede de over 

markerne mod kongsgården.
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 ”Hvad siger du?” udbrød Hrolf.

 ”Jeg har set et varsel i mine drømme,” fortalte 

Trond. ”En vældig drage nærmer sig. En ond ånd 

i skikkelse af et uhyre. Den søger din død, kong 

Hrolf!”

 Mændene så uroligt på hinanden. De vidste, at 

Tronds drømme tit viste sandheden.

 ”Kan der være en fjende på vej?” spurgte Ketil.

 ”I det her vejr?” sagde Buri. ”Det er svært at tro.”

 Men Ketil havde allerede rejst sig.

 ”Jeg går ud og spejder,” sagde han.

 Et par andre fulgte med ham. Resten fandt deres 

våben frem.

 Kun Buri blev siddende og spiste videre.

 ”Nu er det ikke tid til at sidde og fylde sig,” sagde 

Rørik. 

 ”Hvem ved, hvornår vi får noget igen,” svarede 

Buri roligt. ”Jeg samler kræfter, så jeg kan slås for 

Hrolf med fuld styrke.”

 Nu kom Ketil løbende ind i hallen.

 ”Ud til kamp!” råbte han. ”Der er fjender på vej. 

I snevejret hørte vi raslen af sværd og spyd og tramp 

af mange fødder. Lad os møde dem med våben i 

hånd og mod i brystet.”
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 ”Følg mig!” sagde Hrolf. ”Selv om jeg ikke 

længere er ung, kan jeg stadig bruge et sværd.”

 Da de kom ud fra kongsgården, holdt sneen 

pludselig op med at falde. Men solen var stadig 

skjult bag grå skyer.

 En mørk masse nærmede sig over markerne. 

Det var række efter række af krigere med våben i 

hænderne.

 ”Dér har vi dragen,” sagde Ketil. ”De blanke 

skjolde er skællene på dens ryg. Dens gab stritter 

af spyd og sværd.”

 ”De er mange. Vi er få,” sagde Rørik. ”Det bliver 

en hård kamp. Måske vores sidste.”

 ”Så må vi vise, hvad vi er værd,” sagde Buri og 

greb fastere om sin økse.

 ”Skæbnen kommer, når den vil,” sagde Hrolf. 

”Den kan ingen fl ygte fra. Så lad os gå den kækt 

i møde. De venter ikke, at vi angriber. Så det er, 

hvad vi vil gøre.”
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”Er der langt endnu til kongsgården?” spurgte 

Hervør.

 De var på vej gennem skoven til fods. Ædedolk 

traskede i hælene på Katla. Hestene havde de for-

ladt, da de udmattede dyr gav op.

 ”Vi må være der snart,” svarede Bjarke.

 ”Men hvad nytter det?” sukkede Knøs. ”De har jo 

Tyrfi ng nu. Hvordan kan vi så redde kong Hrolf?”

 ”Hvis de vil dræbe Hrolf, skal de først tæt på 

ham,” sagde Hervør. ”Så vi må prøve at stoppe 

dem.”

 Sammen med sine mænd gik han løs på fjenden 

som en høg, der slår ned på en fl ok duer. Sværd 

lynede, skjolde blev kløvet. Røde sprøjt farvede 

sneen.

 Snart havde de hugget sig vej gennem den 

forreste række af Grips krigere.

 Men bag de dræbte stod fl ere fjender klar til at 

rykke frem. Og bag dem var der endnu fl ere.
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