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1

BrIggan

Hvis Conor selv havde kunnet bestemme, havde han ikke 

valgt at bruge sit livs vigtigste fødselsdag på at hjælpe 

Devin Trunswick i tøjet. Faktisk ville han ikke frivilligt 

have hjulpet Devin Trunswick med noget som helst, nogen-

sinde overhovedet.

 Men Devin var jarl Eric af Trunswicks ældste søn, og 

Conor var fårehyrden Fenreys tredje søn. Fenrey sad i gæld 

til jarlen, og Conor hjalp sin far med at arbejde gælden af 

som Devins tjener. Ordningen var begyndt for mere end et 

år siden og skulle efter planen fortsætte i mindst to år endnu.

 Conor skulle lukke alle de vanskelige hægter bag på 

Devins frakke helt rigtigt, ellers ville folderne falde for-

kert, og så ville han komme til at høre for det i ugevis. Det 

fi ne stof var mere kønt end praktisk. Conor var ikke i tvivl 

om, at Devin hurtigt ville komme til at ønske sig en enklere 

og mere praktisk frakke, hvis det blev uvejr. En uden hægter. 

En, som han måske endda kunne holde varmen i.
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 ”Er du snart færdig med at fedte rundt deromme?” 

spurgte Devin utålmodigt.

 ”Jeg beklager forsinkelsen, ædle herre,” svarede Conor. 

”Der er otteogfyrre hægter. Jeg er netop nu ved at lukke 

nummer fyrre.” 

 ”Hvor mange dage skal det tage? Jeg ender jo med at dø 

af alderdom. Eller er det bare et tal, du finder på?”

 Conor havde lyst til at komme med et rapt modsvar, 

men tog sig i det. Han havde talt får hele sin barndom og 

var sikkert bedre til tal end Devin. Men det kunne bare 

ikke betale sig at diskutere med en adelig. Sommetider 

havde han på fornemmelsen, at Devin ligefrem forsøgte at 

lokke ham til at gøre det. ”Det er det antal, jeg tror, der er.”

 Døren fløj op, og Dawson, Devins lillebror, kom stor-

mende ind. ”Er du stadig ved at tage tøj på?”

 ”Det er ikke min skyld,” protesterede Devin. ”Conor 

falder hele tiden i søvn.”

 Conor skævede kun ganske kort til Dawson. Jo hurti-

gere han blev færdig med hægterne, desto hurtigere kunne 

han komme i gang med selv at gøre sig klar.

 ”Hvordan skulle Conor kunne falde i søvn?” sagde 

Dawson med et grin. ”Alt, hvad du siger, er jo så inter es

sant, brormand.”

 Conor undertrykte et smil. Dawson knevrede altid løs i 

ét væk. Han var tit dødirriterende, men sommetider kunne 

han være ret så morsom. ”Jeg er vågen.”

 ”Er du ikke snart færdig?” klagede Devin. ”Hvor mange 

er der tilbage?”
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 Conor havde lyst til at sige tyve. ”Fem.”

 ”Tror du, du kan påkalde et totemdyr, Devin?” spurgte 

Dawson.

 ”Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle det,” svarede 

Devin. ”Farfar påkaldte et desmerdyr. Far fik en los.”

 Det var dagen, hvor Trunswicks nektarceremoni skulle 

finde sted. Om under en time skulle alle de lokale børn, 

der fyldte elleve i denne kalendermåned, hver især forsøge 

at påkalde et totemdyr. Conor vidste, at nogle familier  

knyttede bånd mellem dyr og menneske oftere end andre. 

Men derfor var der stadig ingen garanti for, at man havde 

held med at påkalde et totemdyr, uanset hvad man måtte 

hedde til efternavn. Der var kun tre børn, der skulle drikke 

af nektaren, og det mest sandsynlige var, at det ikke ville 

lykkes for nogen af dem. Man skulle i hvert fald passe på 

med at prale af det, før man havde gjort det.

 ”Hvilken slags dyr tror du, du får?” spurgte Dawson.

 ”Dit gæt er lige så godt som mit,” sagde Devin. ”Hvad 

tror du, det bliver?”

 ”Et jordegern,” spåede Dawson.

 Devin satte efter sin bror, der flygtede med en høj latter.  

Dawson var ikke lige så fin i tøjet som sin storebror og 

havde større bevægelsesfrihed, men Devin fik alligevel 

hurtigt fat i ham og væltet ham omkuld på gulvet, hvor 

han holdt ham fast.

 ”Snarere en bjørn,” sagde Devin og borede en albue 

ind i brystet på sin bror. ”Eller en vildkat ligesom far. Det 

første, jeg får den til at gøre, er at tage en bid af dig.”
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 Conor ventede tålmodigt. Det tilkom ikke ham at blande 

sig.

 ”Måske får du ingenting,” sagde Dawson uforfærdet.

 ”Så må jeg bare nøjes med at være jarl af Trunswick og 

din herre.” 

 ”Ikke hvis far lever længere end dig.”

 ”Var din mund, lillebror.”

 ”Godt, jeg ikke er dig!”

 Devin gav Dawsons næse et vrid, indtil drengen peb, 

hvorefter han rejste sig og glattede sine bukser. ”I det  

mindste har jeg ikke ondt i næsen.”

 ”Conor skal også drikke nektaren!” råbte Dawson. 

”Måske bliver det ham, der påkalder et totemdyr.”

 Conor forsøgte at gøre sig usynlig. Håbede han, at det ville 

lykkes ham at påkalde et totemdyr? Selvfølgelig gjorde han 

det! Hvem gjorde ikke det? Man kunne ikke lade være med 

at håbe. Bare fordi ingen i hans familie havde gjort det, siden 

en eller anden fjern grand-grandonkel for mange, mange år 

siden, var det ikke ensbetydende med, at det var umuligt.

 ”Helt sikkert,” klukkede Devin. ”Og smedens datter får 

sikkert også et.”

 ”Det kan man aldrig vide,” sagde Dawson og satte sig op 

og gned sig på næsen. ”Conor, hvad kunne du tænke dig at 

få?”

 Conor så ned i gulvet. En adelig havde stillet ham et 

direkte spørgsmål, så han var nødt til at svare. ”Jeg har altid 

haft et godt tag på hunde. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig 

en hyrdehund.”
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 ”Hvilken fantasi!” lo Devin. ”Fårehyrden drømmer om 

at påkalde en hyrdehund.”

 ”Det kunne være sjovt med en hund,” sagde Dawson.

 ”Og pøbelagtigt,” sagde Devin. ”Hvor mange hunde 

har du, Conor?”

 ”I min familie? Ti, sidst jeg talte efter.”

 ”Hvor længe er det siden, du sidst så din familie?” 

spurgte Dawson.

 Conor forsøgte at lade være med at ryste på stemmen. 

”Mere end et halvt år.”

 ”Kommer de i dag?”

 ”De prøver nok på det. Det kommer an på, om de kan 

slippe væk fra arbejdet.” Han ville ikke lyde, som om det 

betød noget for ham, hvis de ikke kom.

 ”Hvor spændende for dig,” fnøs Devin overlegent. 

”Hvor mange hægter er der tilbage?”

 ”Tre.”

 Devin vendte sig. ”Få nu lidt fart på. Vi er sent på den.”

En imponerende folkeskare havde samlet sig på torvet. Det 

var ikke hver dag, sønnen af en fornem jarl skulle forsøge 

at påkalde et totemdyr. Der var både mødt almindelige 

borgere og adelsfolk op til begivenheden – gamle, unge 

og dem midtimellem. Musikanter spillede, soldater span-

kulerede, og en gadesælger solgte kandiserede nødder. 

Der var blevet opført en tribune til jarlen og hans familie.  

Conor syntes, det lignede en officiel fridag. Fridag for 

alle andre end ham. Dagen var klar og kølig. Langt bag 
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Trunswicks blå tage og skorstene kunne Conor skimte de 

grønne bakkedrag, hvor han hellere ville løbe omkring.

 Conor havde været med til et par nektarceremonier før. 

Han havde aldrig set et totemdyr blive påkaldt, selvom 

han vidste, at det var sket adskillige gange her på torvet i 

løbet af hans levetid. Der havde ikke været megen pomp 

og pragt over de ceremonier, han havde overværet. Der 

havde heller ikke været særlig mange mennesker. Og der 

havde slet ikke været samlet så mange dyr.

 Det var en udbredt opfattelse, at man øgede chancen 

for at påkalde et totemdyr ved at omgive sig med et rigt 

udvalg af dyr. Hvis det var rigtigt, kunne det måske godt 

lykkes for Devin. Ikke alene var der mange husdyr, Conor 

så også volierer fulde af fugle med eksotiske fjerdragter, 

en fold med hjorte og elsdyr, adskillige vildkatte i bur, tre 

grævlinger i en sti og en sortbjørn lænket til en pæl med 

en jernkrave om halsen. Der var endda et dyr, som Conor 

kun havde hørt omtalt i historier – en kæmpestor kamel 

med to pelsklædte pukler.

 Conor begav sig ind mod midten af torvet. De mange 

mennesker gjorde ham forlegen, og han kunne slet ikke 

finde ud af, hvad han skulle gøre af sine hænder. Skulle 

han lægge armene over kors eller lade dem dingle ned 

langs siderne? Mens han lod blikket løbe hen over den 

skræmmende folkemængde, forsøgte han at minde sig 

selv om, at de fleste øjne var rettet mod Devin.

 Pludselig fik Conor øje på sin mor, der stod og vin-

kede. Hans storebrødre og hans far var der også. De 
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havde endda taget Soldier med, Conors yndlingshyrde-

hund.

 De havde alle sammen nået det! Synet af dem fik hans 

frygt til at fortage sig en smule, men det gav ham også 

hjemve – en længsel mod enge at vandre omkring i, bække 

at svømme i, lunde at udforske. Dér havde han haft reelle 

og udendørs pligter – han havde hugget brænde, klippet får, 

fodret hunde. Deres hus havde været lille, men hygge ligt, 

slet ikke som jarlens kæmpestore og uover skuelige borg 

med den konstante trækvind i gangene. Conor vinkede  

forsigtigt til sin mor.

 Den kommende jarl af Trunswick førte an hen til en 

bænk midt på torvet. Abby, smedens datter, var allerede 

på plads. Hun sad musestille og virkede meget over-

vældet, og så var hun tydeligvis klædt i sit fineste tøj, 

der var håbløst simpelt i forhold til selv den mest hver-

dagsagtige kjole i Devins mors eller søsters klædeskab. 

Conor vidste også godt, at han selv måtte se meget jævn 

ud sammen lignet med Devin.

 Foran bænken stod der to grønkåber. Conor genkendte 

kvinden, Isilla, der havde sit grånende hår samlet i et glit-

rende net på hovedet over sit blege ansigt. Hun havde sin 

guldfinke, Frida, siddende på skulderen. Isilla plejede at 

forrette nektarceremonien. Hun havde givet nektaren til 

begge hans brødre.

 Den anden grønkåbe var en høj og senet, bredskuldret 

fremmed med et ansigt, der var lige så vejrbidt som hans 

kåbe. Han var mere mørklødet end alle andre på torvet, 
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som om han kom fra det nordøstlige Nilo eller det syd-

vestlige Zhong, hvilket var et usædvanligt syn her midt i 

Eura. Hans dyr var ingen steder at se, men Conor bemær-

kede antydningen af en tatovering, der snoede sig langt 

oppe i hans ærme. Synet gav ham en frydefuld gysen. Det 

betød, at den fremmedes totemdyr lige nu lå i dvale på 

hans arm.

 Abby rejste sig og nejede, da Devin nærmede sig bæn-

ken. Han satte sig og gjorde tegn til Conor om, at han 

skulle gøre det samme. Conor og Abby satte sig.

 Isilla rakte armene i vejret for at få forsamlingen til at 

tie. Den fremmede grønkåbe trak sig tilbage og overlod 

scenen til hende. Conor spekulerede over, hvorfor manden  

var kommet, og blev enig med sig selv om, at det ligesom 

resten af staffagen var endnu en hyldest til Davins ædle 

byrd.

 Isilla åbnede munden. Hendes stemme var gennem-

trængende. ”Spids øren, spids øren, alle gode folk i 

Trunswick! Lad både menneske og dyr bevidne, at vi er 

samlet her for at deltage i den helligste af alle højtide-

ligheder i Erdas. Når menneske og dyr forenes, mange-

dobles deres storhed. Vi er samlet for at se, om nektaren 

vil afsløre en sådan storhed i nogen af disse tre kandidater:  

jarlsøn Devin Trunswick, Abby, datter af Grall, og Conor, 

søn af Fenray.”

 Jublen, der fulgte i kølvandet, da Devins navn blev 

nævnt, så godt som overdøvede Abbys og Conors navne. 

Conor forsøgte at holde sig i ro. Hvis han sad helt stille 
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og bevarede fatningen, var det snart overstået. Devin ind-

tog ærespladsen og var den første, der skulle drikke af  

nektaren. Der var udbredt enighed om, at den første, der 

drak af nektaren ved en ceremoni, havde størst chance for 

at påkalde et totemdyr.

 Isilla bukkede sig efter en læderflaske, der var udsmyk-

ket med sirlige mønstre og havde en prop i åbningen. Da 

hun havde holdt flasken op over hovedet for at vise den 

frem, tog hun proppen af den. ”Devin Trunswick, træd 

frem.”

 Publikum piftede og klappede, da Devin gik op til 

Isilla, men faldt til ro igen, da hun tyssede på dem med en 

finger for munden. Devin knælede foran hende, og det var 

ikke noget, Conor havde set særlig tit. Euranske adels folk 

knæ lede kun for endnu fornemmere euranske adelsfolk. 

Grønkåberne knælede ikke for nogen.

 ”Modtag Ninanis nektar.”

 Conor kunne ikke undgå at blive grebet af spænding, 

da flaskeåbningen vippede ned mod Devins læber. Måske 

ville det blive første gang, han så et totemdyr blive påkaldt 

fra det ukendte! Med alle de dyr, der var på torvet, måtte 

nektaren da virke. Hvad mon det bliver for et dyr? tænkte 

Conor.

 Devin gjorde en synkebevægelse. Isilla trådte et skridt 

baglæns. En dyb stilhed sænkede sig over pladsen. Med 

lukkede øjne vendte Devin ansigtet op mod himlen. Et 

tomt øjeblik passerede. Nogen hostede. Der skete ikke 

noget usædvanligt. Forvirret så Devin sig omkring.
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 Conor havde hørt, at enten kom totemdyret straks efter, 

at man havde smagt nektaren, eller også kom det aldrig. 

Devin rejste sig og drejede en hel omgang rundt om sig 

selv, mens han afsøgte omgivelserne. Der var ikke tegn på, 

at noget var dukket op i nærheden. Tilskuerne begyndte at 

mumle.

 Isilla tøvede og skævede til tribunen. Conor fulgte hen-

des blik. Jarlen så grum ud, som han sad dér på sin tronstol 

med sin los ved siden af sig. Selvom han havde påkaldt et 

totemdyr, havde han valgt ikke at tage den grønne kåbe på.

 Isilla kastede et blik bagud på den fremmede grønkåbe, 

der nikkede diskret. ”Tak, Devin,” sagde hun neutralt. 

”Abby, datter af Grall, træd frem.”

 Devin så fortumlet ud. Hans øjne var blanke, men 

ydmygelsen kunne tydeligt læses i hans kropssprog. Han 

skævede i det skjulte til sin far og skyndte sig at se ned i 

jorden igen. Da han atter løftede blikket, var der kommet 

et hårdt glimt i hans øjne, og skammen var blevet til vrede. 

Conor skyndte sig at kigge væk. Han ville gøre klogt i 

så vidt muligt at undgå Conors opmærksomhed det næste 

stykke tid.

 Abby drak, og akkurat som Conor havde forventet, 

skete der ikke noget. Hun satte sig tilbage på bænken.

 ”Conor, søn af Fenray, træd frem.”

 Conor gøs nervøst, da han hørte sit navn. Når Devin 

ikke havde kunnet påkalde et dyr, tvivlede Conor på, at 

han selv havde en chance. Men man kunne aldrig vide. 

Aldrig havde så mange øjne været rettet kun mod ham. 
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Conor kom på benene og forsøgte at lukke publikum ude 

ved at rette hele sin opmærksomhed mod Isilla. Det var 

ikke nogen særlig vellykket taktik.

 Om ikke andet skulle det blive interessant at finde ud 

af, hvordan nektaren smagte. Wallace, hans ældste store-

bror, havde sammenlignet den med sur gedemælk, men 

han var også lidt af en drillepind. Hans anden storebror, 

Garrin, sagde, at den smagte af æblemost. Conor slik-

kede sig om læberne. Uanset hvordan nektaren smagte,  

markerede ceremonien den officielle afslutning på hans 

barndom.

 Conor knælede foran Isilla. Hun så ned på ham med et 

sælsomt smil og et nysgerrigt blik i øjnene. Havde hun set 

på de andre på samme måde?

 ”Modtag Ninanis nektar.”

 Conor satte flasken for munden. Nektaren var tyk som 

sirup og vidunderligt sød som honningsyltet frugt. Konsi-

stensen blev mere flydende, da han først havde fået den 

i munden. Han sank. Den smagte fantastisk! Bedre end 

noget andet, han nogensinde havde smagt.

 Isilla fjernede flasken, før han kunne liste endnu en 

slurk ud af den. Den ene mundfuld var den eneste, han 

nogensinde ville få. Conor rejste sig for at sætte sig til-

bage på bænken, da en brændende fornemmelse bredte 

sig i hans bryst.

 Dyr begyndte at give lyd. Fuglene skreg. Vildkattene 

hylede. Bjørnen brølede. Elsdyret tudede. Kamelen fnøs 

og stampede i jorden.
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 Jorden begyndte at skælve. Himlen blev mørk, som om 

en hurtigtflyvende sky var gledet for solen. Et blændende  

lys gennemskar mørket som et lynglimt, men det var 

meget tættere på end noget lynnedslag, Conor nogen-

sinde havde set. Det var tættere på ham end det lyn, der 

engang havde ramt et træ på en bakkekam, som han selv 

havde befundet sig på.

 Tilskuerne gispede og mumlede. Conor var blevet 

blændet af lysglimtet og måtte misse med øjnene for at 

klare synet. En varm prikken bredte sig fra brystet ud 

i armene og benene. Selvom alting var meget mærke-

ligt og uvant, følte han sig overvældet af en uforklarlig 

glæde.

 Og så fik han øje på ulven.

 Ligesom alle andre fårehyrder på egnen havde Conor 

erfaringer med ulve. Ulvekobler havde taget mange af 

de får, han havde haft opsyn med. Ulve havde i årenes  

løb dræbt tre af hans mest elskede hyrdehunde. At ulve 

havde taget så mange husdyr var en stor del af for-

klaringen på, at hans far var kommet i gæld til jarlen. 

Og så var der selvfølgelig den aften for to år siden, hvor 

Conor og hans brødre havde taget kampen op mod et 

frækt kobbel, der havde forsøgt at stjæle får i folden 

oppe på højengen.

 Nu stod den største ulv, han nogensinde havde set, 

foran ham med løftet hoved. Den var en fantastisk skab-

ning – langbenet, velnæret og med den mest glansfulde, 

gråhvide pels, man kunne forestille sig. Han så på de 
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store poter, de spidse kløer, de frygtindgydende tænder 

og de hypnotiserende, koboltblå øjne.

 Blå øjne?

 I hele Erdas’ historie havde der kun været én ulv med 

så dybblå øjne.

 Conor skævede til det euranske flag, der vajede 

over jarlens tribune: På flaget var ulven Briggan, Euras  

skytsdyr, afbildet på blå baggrund og med snu og gennem-

borende øjne.

 Ulven traskede roligt nærmere og standsede lige foran 

Conor. Den satte sig som en velopdragen hund foran 

sin herre. Dens hoved nåede næsten Conor til brystet.  

Conor spændte i hele kroppen, men modstod trangen 

til at stikke af. Under andre omstændigheder ville han 

være løbet sin vej fra dette dyr eller have råbt ad det. 

Han ville have kastet sten efter det eller bevæbnet sig 

med en tyk kæp for at forsvare sig. Men her var ikke tale 

om et tilfældigt møde ude i den vilde natur. Det prik-

kede og sitrede i hele kroppen, og hundredvis af folk 

stirrede på ham. Ulven var dukket op fuldstændig ud af 

det blå!

 Ulven stirrede selvsikkert på ham. Selvom dyret var 

stort og vildt, havde det en imponerende selv beherskelse. 

Conor var fuld af ærefrygt over, at et rovdyr som dette 

viste ham så megen respekt. De blå øjne antydede større 

viden og forståelse, end det burde være muligt for noget 

dyr at have. Ulven ventede på noget.

 Conor holdt en rystende hånd frem, og ulvens varme, 
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lyserøde tunge kærtegnede hans håndflade. Berøringen 

var elektrisk, og den prikkende fornemmelse i brystet 

ophørte øjeblikkelig.

 I et kort øjeblik følte Conor sig modigere og mere 

klartseende og skarpsindig end nogen sinde før. Han 

kunne lugte ulven med skærpede sanser og vidste af en 

eller anden grund, at den var en han, og at den opfattede 

Conor som sin ligemand.

 Så vendte hans normale sanser tilbage, og øjeblikket 

var forbi.

 Selv med de overvældende beviser var det udtrykket 

i Devin Trunswicks ansigt, der for alvor fik det til at gå 

op for Conor, hvad der var sket. Aldrig havde Conor 

været genstand for en så utilsløret vrede og misundelse. 

Han havde påkaldt et totemdyr!

 Og ikke bare et hvilket som helst totemdyr. En ulv. 

Ingen påkaldte ulve! Ulven Briggan havde været en af 

de mægtige, og totemdyr var aldrig af samme art som de 

mægtige. Det vidste alle. Det skete ganske enkelt ikke.

 Men det var sket. Ubestrideligt og uforklarligt var det 

sket. En fuldvoksen ulv gnubbede snuden mod Conors 

håndflade. En ulv med dybblå øjne.

 De forundrede tilskuere sagde ikke noget. Jarlen 

lænede sig opmærksomt frem. Devin sydede, og Dawsons  

ansigt flækkede i et forbløffet grin.

 Den fremmede i den grønne kåbe kom hen og tog 

Conor i hånden. ”Mit navn er Tarik,” sagde manden 

dæmpet. ”Jeg er kommet langvejsfra for at finde dig. 
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Hold dig tæt på mig, så skal jeg sørge for, at der ikke 

sker dig noget. Jeg vil ikke presse dig til at aflægge eden, 

før du selv er parat, men du skal høre på, hvad jeg har at 

sige. Meget afhænger af dig.”

 Conor nikkede. Han var fuldkommen følelsesløs. Det 

var alt sammen mere, end han kunne kapere på én gang.

 Den fremmede grønkåbe holdt Conors arm i vejret 

og talte i et kraftfuldt tonefald: ”Gode folk i Trunswick! 

Nyheden om denne dag vil give genlyd i hele Erdas! I 

nødens stund er Briggan vendt tilbage til os!”
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2

UraZa

Abeke sneg sig langsomt og roligt gennem det høje græs. 

Hun satte fødderne forsigtigt ned, sådan som hendes far 

havde lært hende det, og rykkede lydløst frem. Pludselige 

bevægelser eller lyde ville sende hendes bytte på fl ugt. Hvis 

den her slap væk, var der ikke tid til at opspore en anden.

 Antilopen sænkede hovedet for at gumle af græsset. 

Den var ung, men Abeke vidste, at den nemt kunne løbe fra 

hende. Hvis den blev forskrækket, måtte hun vende tom-

hændet tilbage.

 Abeke standsede sin fremrykning og lagde forsigtigt en 

pil på buestrengen. Buen knirkede, da hun spændte den. 

Antilopen så op med et ryk. Pilen fl øj i en lige linje og 

gennemborede dyrets hjerte og lunger fra siden. Antilopen 

vaklede kun et enkelt skridt, før den faldt om.

 Denne antilope ville komme til at betyde noget for 

Abekes landsby. Tørken havde gjort maden knap, og efter-

som den ikke viste tegn på at holde op lige foreløbig, var 
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hver eneste bid vigtig. Abeke knælede ved siden af det 

nedlagte dyr og talte sagte til det. ”Jeg er ked af, at jeg 

måtte tage dit liv, min ven. Vores landsby har brug for dit 

kød. Jeg sørgede for at komme tæt på og ramme plet, så du 

ikke skulle lide. Tilgiv mig.”

 Abeke så op på den klare himmel. Solen havde flyt-

tet sig mere, end hun havde været klar over. Hvor længe 

havde hun forfulgt sit bytte? Heldigvis havde hun fundet 

et dyr, der ikke var større, end at hun kunne bære det. 

Abeke slængede antilopen over skulderen og påbegyndte 

hjemturen.

 Solens stråler brændte på den tørre, brune slette. Bushen 

var knasende tør, de små buske var halvvisne og tørstede 

efter vand. I det fjerne stod et par enlige baobabtræer med 

tykke stammer og bredte grenene ud i varmedisens flim-

rende bølger.

 Abeke holdt øjne og ører åbne. Mennesker var ikke de 

store kattedyrs foretrukne bytte, men det blev mere usik-

kert, når der var mangel på bytte. Og store katte var ikke de 

eneste farlige dyr, der strejfede omkring på den nilonske  

savanne. Man løb altid en risiko, når man bevægede sig 

uden for landsbyens palisade.

 Jo længere Abeke vandrede, desto tungere blev anti-

lopen. Men hun var høj af sin alder og havde altid været 

stærk, og hun glædede sig til at vise byttet til sin far. Hun 

forsøgte at glemme den brændende sol.

 I hendes landsby var det som regel mændene, der gik på 

jagt. Kvinder begav sig sjældent ud alene. Antilopen ville 
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komme som en kæmpe overraskelse for dem! Det var den 

perfekte måde at fejre hendes elleveårsnavnedag på.

 Hendes søster, Soama, var måske nok smukkere. Og det 

det kunne også godt være, at hun var bedre til at synge og 

danse. Og til at væve. Måske var hun endda en bedre hånd-

værker.

 Men hun havde aldrig nedlagt et bytte.

 For lidt over et år siden, på sin elleveårsnavnedag, havde 

Soama foræret landsbyen et vægtæppe med et motiv af  

hejrer i flugt over en dam vævet med træperler. Mange 

havde bemærket, at det var det flotteste arbejde, de nogen-

sinde havde set af så ung en kunstner. Men kunne de spise 

det under en hungersnød? Ville perledammen slukke deres 

tørst? Ville de kunstige hejrer lindre sultsmerten i deres 

maver?

 Abeke kunne ikke lade være med at smile. Så vidt hun 

vidste, var det første gang, et barn kom med et stykke ned-

lagt vildt som sin navnedagsgave. Havde landsbyen brug 

for endnu en udsmykket krukke? Havde de måske noget 

vand at komme i den? Hendes gave tjente et formål.

 For ikke at blive opdaget af udkigsposterne sneg Abeke 

sig det sidste stykke hen til landsbyen. Hun krøb ind samme 

vej, som hun var krøbet ud – gennem de ødelagte tremmer 

i muren ud mod slugten. Det bød på en vanskelig klatretur, 

der ikke blev gjort nemmere af det døde dyr, hun havde 

over skulderen, men til sidst var Abeke indenfor.

 Tiden var knap. Uden at tage sig af sine naboers stir-

rende blikke skyndte Abeke sig hjem. Ligesom de fleste 
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andre boliger i landsbyen var hendes hytte rund med sten-

mure og højt, stråtækt tag. Da hun stormede ind, sad Soama 

og ventede. Hun så bedårende ud i sin orange klædedragt 

og det perlebesatte tørklæde. Abeke så heller ikke værst ud, 

men hun havde for længst tabt skønhedskonkurrencen til 

sin søster. Desuden foretrak hun en mere praktisk påklæd-

ning og stramme fletninger, der kunne bindes op.

 ”Abeke!” udbrød Soama. ”Hvor har du været? Ved far, 

at du er tilbage?”

 ”Jeg har været på jagt,” forklarede Abeke stolt. Hun 

havde stadig antilopen over skulderen. ”Alene.”

 ”Har du været udenfor? Uden for muren?”

 ”Hvor skulle jeg ellers skyde en antilope henne?”

 Soama tog en brun hånd op for øjnene. ”Abeke, hvor-

for skal du være så mærkelig? Du forsvandt. Far blev 

be kymret! Du kommer for sent til dit båndritual!”

 ”Bare rolig, det skal nok gå godt,” sagde Abeke for at 

berolige sin søster. ”Jeg skynder mig. Jeg behøver ikke 

være så fin. Der er ikke nogen, der vil brokke sig, når jeg 

viser dem mit fine bytte.”

 Bag Abeke gik døren op. Hun vendte sig om og så op på 

sin far, der var en høj, senet og muskuløs mand med kron-

raget isse. Hans blik var ikke venligt. ”Abeke! Chinwe for-

talte, at du var kommet tilbage. Jeg skulle lige til at sende 

et eftersøgningshold ud for at lede efter dig.”

 ”Jeg ville gerne komme med en fin navnedagsgave,” 

forklarede Abeke. ”Jeg har den her antilope med hjem.”

 Hendes far trak vejret tungt og lukkede øjnene. Han 
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havde svært ved at styre sin stemme. ”Abeke. Det er en 

vigtig dag i dag. Du er sent på den. Du er smurt ind i støv 

og blod. Landsbyen er i oprør, fordi du forsvandt. Tænker 

du dig aldrig om? Har du slet ingen værdighed?”

 Abeke krympede sig indeni. Hendes stolthed visnede, 

hendes glæde blev sur. For en stund kunne hun ikke finde 

på et svar. Tårer var tæt på at blive fældet. ”Men ... der 

skete jo ikke noget. Du ved, hvor god jeg er til at gå på jagt. 

Det var en overraskelse.”

 Hendes far rystede på hovedet. ”Det var selvisk. Det var 

forkert. Du kan ikke give antilopen som din navnedags-

gave! Den er et bevis på din dårlige opførsel. Hvad ville 

den ikke sige om dig? Om os? Hvilket budskab ville den 

sende til de andre børn? Du giver den krukke, du har lavet, 

som gave.”

 ”Men krukken er grim!” sagde Abeke desperat. ”En abe 

kunne lave en, der var flottere. Jeg dur ikke til den slags.”

 ”Du gør dig ikke umage nok med den slags,” sagde  

hendes far. ”At komme levende hjem med et bytte viser, 

at man har evner i den retning, men det er også udtryk for 

dårlig dømmekraft. Din straf taler vi om senere. Gør dig 

klar. Imens fortæller jeg de andre, at vi alligevel afholder 

dit båndritual. Soama kan hjælpe dig. Hvis du opførte dig 

lidt mere som hende, ville du ikke bringe lige så megen 

skam over os.”

 Abeke var fortvivlet. ”Ja, far.”

 Da hendes far var gået, strittede Abeke antilopen ned fra 

skuldrene og lagde den på gulvet. Nu da hun så efter, kunne 
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hun se, at hendes far havde ret – hun var indsmurt i støv og 

blod. Hun stirrede tomt på det flotte byttedyr. Det havde 

forvandlet sig til et skammens trofæ.

 Abeke havde svært ved at holde tårerne tilbage. Det 

skulle have været hendes dag i dag! Hendes ene dag i livet. 

Ellers handlede det altid om Soama. Om, hvor betænk-

som hun var. Hvor smuk. Hvor dygtig. I dag skulle Abeke 

drikke af Ninanis nektar. Ville hun påkalde et totemdyr? 

Sikkert ikke. Men i dag ville hun blive kvinde. En fuld-

gyldig indbygger i landsbyen. Og hun ville gerne bidrage 

med en helt særlig gave.

 Abeke ville ønske, at hendes mor var der. Hendes mor 

havde forstået hende bedre end nogen anden. Men hendes 

mor havde aldrig været stærk og var bukket under for syg-

dom.

 Til sidst overgav Abeke sig og begyndte at græde.

 ”Det har du ikke tid til,” kommanderede Soama. ”Du er 

sent på den, og du ser slem nok ud i forvejen.”

 Abeke bed tænderne sammen og holdt følelserne fra 

livet. Ville hun måske gerne have, at hendes søster skulle 

se hende græde? ”Hvad skal jeg gøre?”

 Soama kom hen til hende og tørrede tårerne af hendes 

kinder. ”På den anden side er det måske meget godt, at du 

græder. Vi har ikke vand nok til at vaske dig.”

 ”Det er slut med at græde.”

 ”Så lad os få dig gjort i stand.”

 Abeke blev passiv som en dukke. Hun beklagede sig 

ikke over de kradsende børster eller den ru klud, der knap 
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nok var fugtig. Hun havde ingen holdning til, hvad hun skulle 

have på, eller hvordan hun skulle smykke sig. Abeke lod 

Soama bestemme det hele og forsøgte at lade være med at se 

på antilopen.

 Da Abeke kom udenfor, ventede hele landsbyen på hende. 

Det var trods alt hendes dag. Alle var opstillet i to lange ræk-

ker, så de dannede en sti, der begyndte lige uden for døren. 

Det var noget, Abeke havde glædet sig til. Det havde været 

sjovt at gøre det for andre.

 Hendes far så strengt på hende – og det samme gjorde  

de fleste andre mænd. Nogle af kvinderne så forarget på 

hende, andre medfølende. Nogle få af hendes jævnaldrende 

venner fnisede.

 Abeke var meget bevidst om, at hun havde skuffet folkene 

i landsbyen, mens hun gik ned mellem rækkerne. Hun ville 

ønske, at hun kunne løbe sin vej og blive ædt af en løve.

 I stedet knugede hun den grimme krukke under den ene 

arm og gik videre med rank ryg. Det var blæst op, så støvet 

hvirvlede. En tynd sky skyggede for solen. Abeke smilede 

ikke. Hun sørgede for at være helt udtryksløs i ansigtet.

 Abeke fulgte den snoede menneskesti. Da hun var gået 

forbi, gik rækkerne bag hende i opløsning, og alle fulgte i 

hælene på hende resten af vejen.

 Længere fremme fik Abeke øje på Chinwe. Hun stod for 

enden af stien med den grønne kåbe, som hun kun havde på 

til båndritualet, skødesløst henslængt over den ene skulder. 

Man kunne tydeligt se tatoveringen af hendes gnu på hendes 

tynde, bare ben.
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 Efterhånden som Abeke nærmede sig, begyndte Chinwe at 

synge. Landsbyboerne gentog hver eneste linje på det gamle 

stammesprog. Abeke vidste ikke, hvad ret mange af ordene 

betød, og det var der heller ikke andre, der gjorde, men sådan 

var traditionen.

 Da Abeke nåede helt hen til Chinwe, lagde hun sig på knæ 

på den tørre jord. Chinwe blev ved med at synge, mens hun 

sænkede en lille skål ned i et stort kar og kiggede på Abeke. 

Hun så hverken vredt eller misbilligende på hende. Hun så ud, 

som hun altid gjorde ved båndritualet – afslappet og måske en 

lille smule fraværende, som om hun kedede sig lidt.

 Chinwe holdt skålen hen til Abeke, der tog imod den. Der 

lå kun en lille smule væske i bunden. Den var klar som vand, 

men tykkere. Hun drak den. Nektaren smagte som kold suppe, 

den slags som hendes mor plejede at lave med knuste nødder. 

Den var sødere, men derudover var smagen i for bløffende 

grad den samme. Det fik tårerne frem i Abekes øjne.

 Hun gav skålen tilbage og så undrende op på Chinwe. Var 

det virkelig den rigtige nektar? Eller havde Chinwe skiftet den 

ud med rod- og nøddesuppe? Chinwe tog skålen fra Abeke og 

fortsatte med at synge.

 Abeke følte sig usikker, nærmest lidt svimmel og knit-

rende. Havde alle det på den måde lige bagefter? Hendes 

sanser favnede bredt. Hun opfattede den tydelige duft af 

regn i vinden. Hun kunne skelne hver enkelt sangstemme fra  

hinanden og kunne sige, hvem der sang falsk. Hun kunne 

endda høre sin far og søster.

 Himlen rumlede og blev mørk. Sangen blev afbrudt, da 
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alle kiggede op. Kun én gang havde Abeke set et totem-

dyr blive påkaldt. Det var Hano, der havde gjort det, 

den gamle regnmagers nevø. Abeke havde været seks år 

gammel, men hun mindedes ikke, at det havde tordnet. 

Et blødt skær var lyst op bag Hano, og en myresluger var 

trådt ud af stråleglansen.

 Det her lys var der ikke noget blødt ved. En blæn-

dende lyssøjle, skarpere end noget bål, sprang frem og 

kastede lange skygger rundt i landsbyen. Mange skreg. 

Da lyset forsvandt, stod en leopard tilbage.

 Abeke sitrede fra top til tå og stirrede forundret. Leo-

parden var stor og slank, næsten på størrelse med en løve. 

Dens skinnende pels var fejlfri. Hvis Abeke havde stået 

så tæt på en kat som denne ude i den vilde natur, ville det 

have været det sidste, hun gjorde.

 Ingen sagde et ord. Med glidende muskler under skindet  

gik den mægtige leopard hen til Abeke. Den gned sig op 

ad hendes ben med en nærmest flydende ynde. I samme 

sekund den rørte ved hende, forsvandt den mærkelige 

knitren i Abekes krop.

 Abeke reagerede instinktivt, og det gav et lille sæt i 

hende. Med ét virkede landsbyen fremmed og inde lukket. 

Hun trængte til at komme væk! Hvad nu, hvis hun hop-

pede? Hun følte, at hun kunne hoppe op på det nærmeste 

hustag, hvis hun ville. Hun havde lyst til at løbe frit og 

utæmmet på savannen, til at halse og jage og klatre.

 Leoparden gnubbede sig op ad hendes hofte og hentede 

hende tilbage fra den forvirrende eksplosion af sanser og 
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urinstinkter. Abeke rettede sig op, men havde svært ved 

at kapere det hele. Dyret ved hendes side kunne dræbe 

hende med et enkelt bid.

 ”Den ligner Uraza,” sagde et barn og brød som den 

første stilheden.

 Bemærkningen satte gang i mumleriet. Leoparden gik 

et par skridt væk fra Abeke, næsten som om den ikke var 

interesseret i hende, men så sig lidt efter tilbage. Katten 

lignede rent faktisk Uraza! Hun havde endda de samme 

legendariske violette øjne, der lynede som ametyster. 

Men det var umuligt. Mennesker påkaldte ikke leoparder.  

En gepard, måske, men aldrig leoparder eller løver, og da 

slet ikke en leopard med violette øjne.

 Tordenen rumlede over dem, og regnen begyndte 

at falde. Det begyndte lige så stille, men inden længe 

piskede det ned. Folk lagde hovedet tilbage, åbnede 

munden og bredte armene ude til siderne. Landsbyen 

genlød af latter og glædesudbrud. En hånd tog fat om 

Abekes håndled. Det var Chinwe. For en sjælden gangs 

skyld smilede hun. ”Jeg tror, vi har fundet vores nye 

regnmager.”

 Den gamle regnmager var død for over to år siden. 

Siden da havde det ikke regnet i landsbyen Okaihee. 

Nogle få småuvejr var kommet tæt på, men inden for 

palisaden var der ikke faldet en eneste dråbe. Adskillige 

ellers pålidelige brønde var tørret ud. Der var blevet talt 

meget om, hvordan de skule bryde forbandelsen.

 ”Regnmager?” spurgte Abeke forundret.
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 ”Det ville være vanskeligt at indvende noget imod 

det,” sagde Chinwe.

 Abeke far nærmede sig med et varsomt blik på leo-

parden.  ”Vi må hellere gå indenfor.”

 Abeke så på ham gennem styrtregnen. ”Er det ikke  

utroligt?”

 ”Jo, jeg kan virkelig ikke begribe det.” Han virkede fra-

værende. Var han stadig vred på hende?

 ”Din datter har gjort en ende på tørken,” sagde Chinwe.

 ”Det kunne se sådan ud.”

 ”Og hun har påkaldt en leopard. Muligvis leoparden.”

 Hendes far nikkede eftertænksomt. ”Nilos forsvundne 

skytsånd. Hvad betyder det, Chinwe?”

 ”Jeg ved det ikke,” sagde Chinwe. ”Det er i strid med ... 

Jeg må tale med nogen, der har større indsigt.”

 Hendes far så på leoparden. ”Er den ufarlig?”

 Chinwe trak på skuldrene. ”Så ufarlig, som noget vild-

dyr kan være. Den er hendes totemdyr.”

 Abekes far så på hende, mens regndråberne bombar-

derede hans skaldede isse. ”Regnvejret forsøger at indhente  

det forsømte. Kom.”

 Abeke luntede efter sin far. Hendes fine slå om-klæde-

dragt var fuldstændig gennemblødt, og hun prøvede at finde 

ud af, hvorfor han virkede så utilfreds. ”Er du skuffet?”  

spurgte hun forsigtigt.

 Han standsede og tog hende om skuldrene uden at ænse 

regnen. ”Jeg er forvirret. Jeg burde være glad for, at du 

fik et dyr. Men du har påkaldt en leopard! Og ikke bare en 
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hvilken som helst leopard – en, der minder om vores sagn-

omspundne skytsånd. Du har altid været anderledes både 

på godt og på ondt. Men det her overgår alt andet! Vil dit 

dyr bringe dig godt eller ondt? Hvad vil det bringe os? Jeg 

ved ikke, hvad jeg skal tro.”

 Leoparden knurrede lavmælt, ikke voldsomt truende, 

men heller ikke fornøjet. Abekes far vendte sig om igen 

og førte an hjem til hytten. Leoparden fulgte efter. Ude 

foran døren stod en fremmed og ventede. Han var klædt 

på euransk vis med støvler, bukser og en blå kutte. Hans 

ansigt var skjult, fordi han havde hætten oppe som værn 

mod regnen.

 Abekes far standsede tæt på ham. ”Hvem er du?”

 ”Mit navn er Zerif,” svarede manden i et sprælsk tone-

fald. ”Jeg kommer langvejsfra. Din datter har præsteret det 

umulige, sådan som det blev forudsagt for flere uger siden af 

Yumaris den Uudgrundelige, der er en af de viseste kvinder  

i hele Erdas. Det, der er sket i dag, kommer til at sætte sit 

præg på hele verden. Jeg er kommet for at hjælpe.”

 ”Så kom indenfor,” sagde Abekes far. ”Mit navn er 

Pojalo.”

 De gik alle tre indenfor. Leoparden fulgte ubesværet 

efter.

 Indenfor ventede Soama på dem. Hendes tøj var ikke 

drivvådt, kun lidt fugtigt. Hun måtte have skyndt sig inden-

for i tørvejr. ”Der er den,” sagde hun med et varsomt blik 

på leoparden. ”Drømmer jeg?”

 ”Er hun ikke utrolig?” spurgte Abeke, som håbede, at 
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hendes søster ville blive imponeret. Leoparden snusede lidt 

til rummet og lagde sig så ved siden af Abeke. Abeke buk-

kede sig og strøg den våde pels. Hun havde ikke spor imod 

lugten.

 ”Jeg føler mig utryg,” sagde Soama. Hun så på sin far 

for at hente støtte hos ham. ”Skal den absolut være inden-

for sammen med os?”

 ”Hun hører til sammen med mig,” sagde Abeke 

om gående.

 Den fremmede slog hætten ned. Han var midaldrende 

med lysebrun hud og et nydeligt studset fipskæg på hage-

spidsen. ”Måske kan jeg hjælpe. Det må alt sammen være 

meget forvirrende. Da du vågnede i morges, Abeke, havde 

du nok ikke regnet med, at du ville komme til at ændre 

verdens skæbne.”

 ”Hvor er du fra, Zerif?” spurgte Pojalo.

 ”En rejsende som mig kommer fra alle verdenshjørner,” 

svarede Zerif.

 ”Er du en grønkåbe?” Abeke følte, at han optrådte med 

en grønkåbes selvtillid, selvom han manglede kåben.

 ”Jeg bærer mærket, men ikke den grønne kåbe. Jeg har 

forbindelse til dem, men beskæftiger mig med ting, der 

omhandler de mægtige. Har I hørt om sammenstødene i 

det sydlige Nilo?”

 ”Kun rygter,” svarede Pojalo. ”Indtrængende fjender. 

Vi har været mere optaget af at skaffe vand og mad.”

 ”Rygterne er de sidste sten i en dæmning, der er ved at 

briste,” sagde Zerif. ”Snart vil krigen brede sig, ikke blot til 
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hele Nilo, men til hele Erdas. De faldne vender tilbage. Din 

datter har påkaldt en af dem. Det placerer hende i stridens 

centrum.”

 Pojalo vendte sig forskrækket mod leoparden. ”Vi syn-

tes nok, den lignede ...”

 ”Den ikke bare ligner,” rettede Zerif ham. ”Abeke har 

påkaldt Uraza.”

 ”Hvordan ...?” hviskede Soama forskræmt og spilede 

øjnene op.

 ”Det kan ingen svare på,” sagde Zerif. ”Spørgsmålet er, 

hvad hun gør nu. Jeg tilbyder min hjælp. Der skal handles 

hurtigt. Denne leopard vil skaffe Abeke mange fjender på 

halsen.”

 ”Hvad vil du foreslå?” spurgte Pojalo. ”Hun er vores 

nye regnmager. Vi har hårdt brug for hende.”

 ”Hendes kraft vil nedkalde langt mere end regn,” sagde 

Zerif højtideligt.

 Abeke rynkede panden. Den fremmede, Zerif, havde 

tydeligvis planer med hende, og hendes far virkede meget 

ivrig efter at høre dem. Ville han gerne af med hende? Ville 

han have været lige så ivrig, hvis det var Soama, der havde 

påkaldt leoparden?

 Zerif gned sig om fipskægget med to fingre. ”Vi har 

meget at gøre. Men én ting ad gangen – I har muligvis lagt 

mærke til, at Uraza virker anspændt. Jeg vil foreslå, at I 

enten giver den døde antilope til leoparden, eller at I lægger  

den langt væk fra hende.”


