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1. kapitel

h

“I kan ikke bare efterlade mig her,” gentog Celia.
 Rolf og Lilah udvekslede blikke, og Celia kunne se, 
at de gjorde mine til at gøre fælles front mod hende. 
Hun forberedte sig på at tage kampen op.
 “En af os er nødt til at blive her og tage sig af Pa-
trik,” sagde Lilah lokkende.
 “Det kan du da bare gøre,” gav Celia igen. “Du har 
da ikke lyst til at fare omkring i skoven og blive beskidt 
over det hele, vel?”
 Celia vidste, at hun ramte et ømt punkt. Lilah var 
allerede sur over, at hun havde skullet sove på det hår-
de stengulv i det gamle udklækningstårn. De havde 
ikke noget drikkevand, og da slet ikke noget vand, 
de kunne vaske sig i, og Lilah havde aldrig før været 
tvunget til at vise sig i en så nusset tilstand som den, 
hun var i lige nu.
 Hun kørte fingrene gennem håret og rettede sig op. 
“Jeg … jeg … Hør nu her, Celia,” sagde hun. “Vi ved 
ikke, hvad der gemmer sig derude. Vi ved ikke, om 
vi er alene her, eller om der er andre mennesker lige 
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uden for tårnet. Og hvis der er, så ved vi ikke, om de 
er farlige eller ej. Vi ved ikke, hvilken slags dyr der er 
derude.”
 “Tror I måske, at jeg ikke godt forstår det?” Celia så 
vantro på sin søster. Anså Lilah hende for at være et 
lille pattebarn? Og det værste ved det hele var, at det 
var tredje gang, de havde skændtes om det nu.
 Her var de i Arkanien, landet, som deres elskede 
slot var blevet bygget i, og så ville de andre bare have 
hende til at sidde på sin mås. Og vente. Og høre på 
Patriks snorken. Det rykkede i hendes ben efter at 
komme ud af det trange tårn og komme i gang med at 
udforske omgivelserne, men næ nej, det kunne hun 
ikke få lov til!
 Celia vandrede hele vejen rundt langs væggen, 
hvad der ikke tog ret lang tid, mens Rolf og Lilah 
iagttog hende. De sad begge og prøvede at komme i 
tanke om flere gode argumenter for, at hun ikke skulle 
med. Celia kunne nærmest se, hvordan tandhjulene 
kværnede rundt i deres hjerner.
 De havde ret i, at nogen burde passe Patrik. Han 
havde slået hovedet i al forvirringen, da de blev 
transporteret hertil fra Slanien. Heldigvis var det den 
eneste skade, de havde lidt. De havde troet, at slottet 
prøvede at ryste sig selv fra hinanden, eller at der var 
fanget en slags mægtig storm inde i dets mure, da det 
tårn, som Celia, Patrik, Rolf og deres grif, Rufus, havde 
søgt tilflugt i, havde vristet sig løs og var blevet fragtet 
til Arkanien.
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 Celia og Rolf havde kigget ud ad de store, buede 
vinduer hen over et vidtstrakt træbevokset område 
og fået øje på et andet tårn, i hvis vinduer Lilah og 
Lulath havde stået og vinket ivrigt over til dem. Celia 
var fløjet derover på Rufus og havde hentet dem, og 
så havde de alle sammen tilbragt en lang, kold nat på 
gulvet, mens den iskolde vind blæste ind gennem det 
åbne, rudeløse vindue og bar sære lyde og lugte med 
sig. Om morgenen havde Rolf proklameret, at han og 
Lilah sammen ville undersøge skoven, der lå omkring 
tårnet, mens Celia passede Patrik, og Lulath ledte efter 
vand.
 “Hør nu, Celia,” begyndte Rolf.” Du er den yngste 
af os, så det er bedst, at vi gør det på den her måde.” 
Han så ud, som om han selv var meget tilfreds med det 
ræsonnement. Men det var Celia ikke.
 Celia fattede ikke, hvordan de overhovedet havde 
kunnet finde på at gøre det mod hende. Hun elskede 
slottet højere, end nogen af de andre gjorde. Det var 
hende, der havde opfostret og trænet en rigtig grif. Det 
var hende, der havde fundet øjet og sat det tilbage på 
dets rette plads i slottets hjerte i den sal, som hendes 
forældre altid havde kaldt for midvinterfestsalen. Hun 
havde håbet, at det ville hjælpe slottet, som havde 
opført sig mærkeligt gennem flere måneder. Det havde 
fået nye værelser og nægtet at fjerne de værelser, der 
ikke blev brugt mere, og det havde endda fået sig et 
nyt tårn med et grifæg i. Men da Celia havde sat øjet 
på plads, var slottet nær styrtet i grus, og det havde 
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transporteret dem til Arkanien, sikkert fordi det ville 
have, at de skulle finde det manglende stykke af øjet. 
Det var i hvert fald det, Celia havde foreslået de an-
dre, at de gjorde, aftenen før, og de havde alle sammen 
været enige med hende. Og nu var det hende, der fik 
besked på at holde sig her i sikkerhed og bare sidde og 
holde øje med, at Patrik trak vejret.
 Han snorkede igen.
 Han trak vejret.
 Sandheden var, at Celia var bange for Arkanien. 
Hun havde aldrig været uden for Slaniens grænser 
før … aldrig været i Grath, Vervinien eller nogen af 
de andre af deres nabolande, og nu befandt hun sig 
pludselig i en helt anden verden! En verden, hvor hun 
og hendes søskende var fremmede, et sted, hvor de 
ikke anede, hvordan de skulle skaffe mad og drikke … 
eller hvordan de skulle komme hjem igen. En verden, 
hvor noget – en trussel af en eller anden slags – havde 
fået slottet til at samle hvert eneste af de sale, gange 
og stalde, der havde været tilbage i Arkanien og så 
dumpe dem ned i Slanien.
 Hvad kunne true et slot? Hvad kunne true slottet?
 Men når Celia var bange for noget, havde hun det 
bedst med at se det i øjnene og møde det med oprejst 
pande. Hun brød sig ikke om at sidde på en kold sten 
og bekymre sig, men det var lige nøjagtig det, de ville 
have hende til at gøre nu. Og som om det ikke var nok, 
så var Rufus taget med Lulath ud for at lede efter vand. 
Hendes egen grif havde forladt hende.



9

 “Jeg vil med,” sagde Celia til Rolf og forsøgte at lyde 
myndig og lade være med at klynke. “Vi skal finde øjet, 
så vi kan komme hjem og helbrede slottet.”
 “Det kan vi godt lede efter,” sagde Lilah straks.
 “Hvad hvis Lulath og Rufus er kommet i knibe?” 
spurgte Celia. “En ung grif, der vandrer rundt med … 
Lulath?” Hun hævede brynene.
 “Måske er der griffer overalt her,” sagde Lilah. “Må-
ske har de fundet en landsby, hvor der er nogen, der 
kan hjælpe.” Hun lyste op ved tanken. “Ja, det er helt 
sikkert det, der er sket.”
 “Og hvis de kommer i knibe, er jeg sikker på, at 
Rufus sagtens bare kan flyve direkte tilbage til dig,” 
sagde Rolf. “De har det sikkert helt fint.”
 “Det lyder fornuftigt,” sagde Patrik pludselig midt 
i et snork. Så vendte han sig om på siden igen og sov 
videre.
 Lilah og Celia udvekslede bekymrede blikke hen 
over Patrik, men Rolf trak på skuldrene.
 “Det sagde Lulath, at han ville gøre,” mindede Rolf 
dem om.
 Lulath havde ment, at Patrik nok havde slået hul i 
hovedet.
 “Han har brug for søvn, men ikke for meget. Og 
ro. Det skal han til gengæld have masser af,” havde 
Lulath sagt med sin tykke, grathianske accent. “Vi 
skal vække ham fire gange i timen for at sikre os, at 
han trækker vejret ordentligt. Men så skal kvalmen 
og svimmelheden og hovedpinen helt sikkert også nok 
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forsvinde! Men han kan godt komme til at tale lidt i 
vildelse og i søvne.”
 Det havde været en stor lettelse at høre det, især for 
Lilah, der havde været sikker på, at Patrik var lige ved 
at dø. Celia var også lettet. Hun havde ikke ment, at 
Patrik var døden nær, ikke rigtig, men hun havde været 
bange for, at han kunne have taget permanent skade.
 Der kom endnu et snork fra Patrik, og Celia begynd-
te at vandre rastløst frem og tilbage i tårnet igen. Det 
var et udklækningstårn med et enkelt, rundt værelse 
med skrånende gulv, der var forsynet med et lem, der 
førte ned til en trappe, der førte videre ned til bunden 
af tårnet. Der var ingen møbler i rummet og heller in-
gen gardiner for de store vinduer, men de havde været 
så heldige, at der var tag på dette tårn i modsætning 
til det, Rufus var blevet udklækket i. Det værste ved 
tårnet var, at det virkede dødt. Der udgik ikke nogen 
venlig summen fra det. Stenene udstrålede ikke nogen 
varme, selvom tårnet havde været en del af slottet i 
Slanien så sent som dagen før.
 Celia holdt op med at vandre frem og tilbage. Hun 
spejdede efter Lulath og Rufus, men kunne kun få øje 
på træer. Mærkelige træer. De havde helt lige, slanke 
stammer. Grenene var så jævnt fordelt på stammerne, 
at man skulle tro, at de var sat på med menneskehånd, 
og de havde mørkegrønne nåle i stedet for blade. Til 
højre for hende, et stykke væk, lå der noget, der kunne 
være en sø eller en slette, og endnu længere væk rejste 
tre bjerge deres tinder mod den svagt lilla himmel. For 
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foden af tårnet lå en bunke sten, som pladsen bag slot-
tet sikkert havde været brolagt med for 500 år siden, 
og der var en halvt sammenstyrtet staldbygning og så 
det andet udklækningstårn. Det var alt sammen meget 
frygteligt og trist.
 I det fjerne lå der en røgsky omkring noget, der kunne 
ligne en forholdsvis stor landsby, men Rolf havde ment, 
at det lå for langt væk til, at de kunne nå frem til det. 
De ville skulle hakke sig vej gennem mange kilometer 
skov for at komme derhen, så de havde besluttet sig for 
at gå i retning af søen og håbe på, at der lå en gård eller 
et hus skjult i skoven i området omkring ruinerne.
 Og det så ud til, at Rolf med “de” mente ham selv og 
Lilah.
 Rolf så på Celia. Han så alvorlig ud på samme måde, 
som han havde gjort for et år siden, da han en kort 
overgang havde været konge i stedet for sin far. Lilah 
lagde armene over kors og lignede nu sin mor.
 Celia sukkede og lænede sig op ad vindueskarmen.
 De kyssede hende begge to, gik ned ad trappen un-
der lemmen og efterlod hende alene tilbage sammen 
med Patrik.
 Hele sit liv havde Celia længtes efter at opleve stor-
slåede eventyr, men nu da hun befandt sig midt i et, 
syntes hun alligevel, at det lod temmelig meget tilbage 
at ønske. For eksempel mad, tæpper og ja, eventyrlig-
hed.
 Da der var gået, hvad der føltes som et kvarter, men 
sikkert var meget mindre, for hun havde det, som om 
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tiden nærmest var gået i stå, vækkede hun Patrik. Han 
satte sig op, og de talte sammen et stykke tid. Hun bad 
ham sige sit navn, og hvad hans syv søskende hed, lige 
fra hans søster Marie til Ava, den mindste, for at sikre 
sig, at hans hjerne stadig fungerede. Derefter lod hun 
ham sove igen.
 Og så stillede hun sig hen til vinduet og ventede.
 Hun var også selv lige ved at døse hen og sank mere 
og mere sammen i den brede vindueskarm. Men så så 
hun de andre griffer.
 Griffer.
 Celia stod som ramt af lynet og gispede. Hun stir-
rede bare, da en grif fløj op fra træerne til venstre for 
hende, kredsede to gange over resterne af slotspladsen, 
hvorefter den dykkede og forsvandt bag skovens træer 
igen. Celia udstødte et råb af begejstring. Hun lænede 
sig ud ad vinduet og prøvede at få øje på den igen, da 
to mindre griffer brød grentaget og kom flyvende med 
den første, hun havde set, lige efter sig. De små flygtede 
skrigende, indtil den store vendte om og fløj hen mod 
den halvt sammenstyrtede staldbygning. Den landede 
og gik indenfor. Celia var nær faldet ud ad vinduet i 
forsøget på at se, om der stod flere griffer dernede og 
ventede på den.
 Flere griffer?
 Hjertet hamrede i livet på hende. Hun holdt så 
krampagtigt fast i vinduets stenkarm, at det gjorde ondt 
i hendes fingre. Så råbte hun igen. Hun havde lige set 
tre griffer! Tre! Hun dansede på stedet og trampede i 
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gulvet. Patrik snorkede videre, mens Celia hoppede op 
og ned og klappede i hænderne.
 Funkelslottets våbenmærke var et højt tårn med tre 
griffer over, men indtil for nylig havde hun (og alle 
andre slaniere) troet, at griffer bare var fabeldyr. Så 
havde hendes tøjløve, Rufus, forvandlet sig til en grif 
og ædt den skrækkelige Prins Khel af Vervinien, efter 
at han havde hensat slottet i sovende tilstand og prø-
vet at slå hendes familie ihjel. Tøjløvegriffen Rufus var 
forsvundet, og så havde hun fundet griffen Rufus’ æg 
cirka otte måneder senere. Celia følte sig usandsynlig 
heldig, fordi hun nu havde set hele to rigtige griffer i 
sit liv og ikke mindst, fordi de begge to på den ene eller 
anden måde havde været til for hendes skyld.
 Og nu havde hun set tre mere.
 Og den ene af dem befandt sig i den ramponerede 
staldbygning, der kun lå et stenkast fra hendes tårn. 
Boede den derinde? Celia spekulerede over, hvor man-
ge griffer der mon var tilbage i Arkanien.
 Mester Arkas, der var rejst til slottet for at finde ud 
af, hvorfor det var begyndt at hente nye værelser, hav-
de modvilligt indrømmet, at det var ham, der havde 
sørget for, at slottet blev transporteret til Slanien for 
et par hundrede år siden, fordi alle grifferne og deres 
riddere var ramt af en mystisk sygdom. De fleste af de 
riddere, der nåede til Slanien, døde kort tid efter, at de 
var ankommet, fordi de uden at vide det allerede var 
smittet. Alle deres griffer var også døde.
 Men det lod til, at Arkas enten tog fejl eller havde 
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løjet. Griffen i stalden var næsten på størrelse med en 
hest, og den glimtede gyldent i det matte sollys. De to 
andre havde været meget mindre og brune, men der 
var helt sikkert tale om griffer. Celia var nødt til at 
undersøge det nærmere.
 “Patrik!”
 Hun hoppede ned fra vindueskarmen.
 “Patrik, vågn op!” Celia tog ham i skuldrene og 
ruskede ham. “Vågn lige op et øjeblik.”
 “Hvad? Er der noget galt?” Patrik blinkede til hende.
 “Der er ikke noget galt, men jeg bliver nødt til at gå 
et øjeblik,” sagde Celia.
 “Nej,” sagde Patrik, som nu pludselig var vågnet lidt 
mere op. “Vi må ikke forlade tårnet.”
 Han måtte forsøge to gange, inden det lykkedes ham 
at sætte sig op, men Celia skubbede ham blidt tilbage, 
før han nåede at rejse sig. Han trak vejret hvæsende og 
lænede hovedet mod den kolde stenvæg. Han var helt 
grå i ansigtet.
 “Jeg er nødt til …” Celia nåede at standse sig selv, 
før hun fik sagt “at se grifferne”. I stedet kiggede hun 
flovt væk og sagde: “Jeg er nødt til at du ved nok.”
 Patrik rødmede.
 “Ja, ja, selvfølgelig,” sagde han. “Men skynd dig, og 
lad være med at gå for langt væk!” Så blev han endnu 
mere rød i hovedet. “Jeg mener … bare vær forsigtig!”
 “Det skal jeg nok,” lovede hun.
 Og hun mente det. Men først skulle hun lige have 
kigget nærmere på den stald.
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2. kapitel

h

Celia nærmest fløj ned ad vindeltrappen til foden af 
tårnet. Da hun var kommet udenfor, kiggede hun sig 
omkring efter Lulath og Rufus og var på én gang lettet 
og skuffet over, at hun ikke kunne få øje på dem nogen 
steder. Hun tænkte, at det nok også var bedst, at Rufus 
ikke løb ind i nogen fjendtligtsindede griffer, men hun 
vidste også, at Lulath ville have været helt med på at 
undersøge stalden sammen med hende, og han virkede 
jo også ret høj og så faktisk stærk ud på trods af sin lidt 
tøsede smag for at stadse sig ud i fint tøj.
 Hun skyndte sig hen til murbrokkerne. Hun gik ud 
fra, at pladsen havde ligget mellem bagsiden af slot-
tet og staldbygningen, dengang slottet havde været 
intakt. Hun fik en underlig fornemmelse i hovedet, 
da hun forestillede sig slottet i hel tilstand med alle 
delene sat korrekt sammen. Og den tanke affødte et 
nyt spørgsmål: Voksede værelserne også og strakte sig 
og dukkede op og forsvandt igen på samme måde, når 
slottet stod i Arkanien, som det havde gjort i Slanien? 
Det måtte hun huske at spørge mester Arkas om, hvis 
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de nogensinde kom hjem igen, og hvis hun overhove-
det kunne tvinge ham til at sige sandheden.
 Når. Når de kom hjem.
 Celia standsede op lige ud for staldbygningen og 
prøvede at titte ind uden selv at blive set af, hvem der 
end måtte befinde sig derinde. Solen stod højt over 
hovedet på hende, men det var, som om der var noget 
i luften – en slags røg, selvom det ikke lugtede som røg, 
og der var heller ikke noget, der brændte, så vidt hun 
kunne se. Solen var mørkeorange, og på grund af den 
særlige uklarhed, der var over himlen, kunne hun ikke 
skelne, hvad der var inde i stalden. Celia tog endnu et 
skridt frem.
 En rasende klump af gyldne fjer og pels fór ud ad 
den mørke døråbning.
 Celia skreg, da hun blev slynget mod de skarpe sten. 
Griffen stod over hende. Dens ene klo gennemborede 
hendes kjole ved skulderen og naglede hende til jor-
den. Celia blev ved med at skrige, og det gjorde griffen 
også. Den åbnede næbbet på vid gab og bøjede sig ned 
mod hendes ansigt. Hun holdt sin frie hånd op for øj-
nene for at beskytte dem og mærkede det glatte næb 
ramme håndfladen.
 Men i stedet for at bide hendes hånd af, hvilket 
det store dyr kunne have gjort så let som ingenting, 
snusede det blot til den. Så snusede det til hendes arm 
og lagde hovedet på skrå, så de runde næsebor, der sad 
øverst på næbbet, kunne komme tættere på hendes 
hud. Det snusede til hendes tøj, hendes hår og hendes 
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hals og ansigt. Det kildede, men Celia var for skræk-
slagen til at kunne grine, så hun lå bare og rystede i 
stedet.
 Til sidst løftede griffen hovedet lige nøjagtig højt 
nok til, at den kunne tage hele hendes skikkelse i øje-
syn. Celia stirrede ind i dens runde, gyldne øjne og 
prøvede, så godt hun kunne, at virke venlig og ikke alt 
for rædselsslagen.
 Så udstødte griffen pludselig et skrig, hvad der også 
fik Celia til at udstøde et skrig, men hun fik hurtigt 
hanket op i sig selv igen. Der lød skraben af kløer inde 
fra stalden, og så kom der en grif mere hen til dem. 
Celia bøjede hovedet let for at kigge på den. Den var 
mindre end den, der holdt hende nede, og den be-
vægede sig på en mere yndefuld og mindre aggressiv 
måde. Det gjorde Celia lidt mere rolig. Der lød endnu 
et skrig, der dog ikke var så kraftigt og truende, som 
det første havde været, og så trådte den mindre grif 
også helt hen til hende og begyndte at snuse til hende 
fra top til tå.
 Til Celias store overraskelse begyndte den lille af 
dem at kurre og gnide hovedet mod hendes kind. Fjer-
ene kildede hende i næsen, og hun kom til at nyse. 
Det skræmte dem alle tre, men den store grif gik ikke 
til angreb. I stedet trak den kloen ud af hendes kjole og 
trådte et skridt tilbage. Den smækkede med tungen ad 
Celia, og da hun ikke rørte sig, puffede den til hende 
med kloen, indtil hun satte sig op. Den store grif skub-
bede til hende med hovedet for at få hende til at gå hen 
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mod stalden, der var mørk og måske husede flere og 
muligvis mindre venligtsindede griffer. Hun forsøgte 
at lade være med at gøre alt for pludselige bevægelser. 
Hvor meget hun end glædede sig til at se, hvordan 
grifferne havde indrettet sig, var hun alligevel begyndt 
at fortryde, at hun ikke havde slæbt Patrik med ned.
 Men den store grif accepterede ikke hendes mum-
lende undskyldninger og forsøg på at vige udenom. Den 
styrede hende gennem døråbningen og ind i stalden. I 
det lys, der kom ind gennem hullerne i taget, kunne 
Celia se, at grifstalden var identisk med den, der for 
ikke så længe siden var dukket op i Slanien, men som 
dog havde været i en noget dårligere stand. Og den 
havde i modsætning til denne også været ubeboet. I 
den her stald var alle dørene blevet fjernet, og der var 
reder lavet af bregnekvas og græs i alle båsene. I den 
ene ende af stalden lå der en pæn lille bunke ben, og i 
den anden en lille bunke nøddeskaller.
 Celia så sig omkring, nikkede og smilede bredt. 
“Det er nydeligt,” sagde hun langsomt og med klar og 
tydelig stemme. “Virkelig meget nydeligt!”
 Forstod de mon slanisk? Sikkert ikke, men de kun-
ne forhåbentlig aflæse hendes ansigtsudtryk og høre på 
hendes tonefald, at hun var venligtsindet.
 Den lille grif vimsede rundt omkring hende og slog 
blødt med vingerne, der havde et lyst, flødefarvet møn-
ster. Celia snublede over en pind, der lå på gulvet, og 
faldt mod siden af en af båsene. Hun prøvede at træde 
et skridt tilbage for at genvinde balancen, men så var 
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der et eller andet under hendes fødder, der ligesom 
rullede væk under hende, og hun faldt pladask lige 
oven på den lille grif med det gyldne og flødefarvede 
mønster på vingerne.
 “Ups! Undskyld!” Hun tog fat om båsens lave 
trævæg og trak sig på benene igen. Så kiggede hun 
ned for at se, hvad det var, hun havde trådt på.
 Det var ikke en sten, men en uregelmæssigt formet 
krystalklump. Den var egentlig gennemsigtig, med der 
var også noget grønt i den. Det var dog svært rigtig at 
bedømme, fordi den var ret beskidt. Der sad en kage af 
mudder og fjer på den ene side. Celia samlede den op 
og ville kaste den ud ad vinduet og ind i skoven. Det 
var sikkert ikke særlig rart at ligge på en sten for den 
grif, hvis bås det var. Den var så beskidt, at hendes 
håndflader begyndte at klø, og det fik hende et kort 
øjeblik til at spekulere over, om det mon var lykkedes 
Lulath at finde vand nok til, at de både kunne slukke 
tørsten og blive vasket. Hun havde ikke lyst til at vide, 
hvad det var for en substans, stenen var dækket af.
 Da den flødefarvede grif så, hvad det var, Celia hav-
de i hånden, hvæsede den og bredte vingerne ud. Den 
store grif nærmede sig øjeblikkelig ad midtergangen. 
Den havde noget i næbbet og kastede det for Celias 
fødder. Så kastede den sig frem mod hende og snuppe-
de krystallen ud af hendes hænder. Den bakkede væk 
fra hende igen og gemte krystallen i en anden bås, 
mens den skulede efter hende. Celia kom i tanke om 
Rufus’ forkærlighed for at hamstre smykker og andre 
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skinnende ting. Han havde taget hendes diadem lige 
inden en statsbanket ugen før, og han havde skreget ad 
hende, da hun havde fundet det i hans seng og taget 
det tilbage igen.
 Hun spredte fingrene og holdt hænderne op for at 
vise, at hun ikke havde taget flere skatte, og kiggede så 
ned for at se, hvad det var, den store grif havde kastet 
for hendes fødder. Det lignede en død kanin, og inde 
i sig selv bad hun til, at de ikke ville tilbyde hende råt 
kød og blive fornærmede, hvis hun ikke spiste det.
 “Åh,” sagde hun og kiggede ned på genstanden. 
“Rufus.”
 Så satte hun sig i redens kvas.
 Det var hendes gamle tøjløve. Nu lå den her for 
fødderne af hende. I Arkanien. Hun tog den tøvende 
op. Rufus. Snavset og lettere medtaget, men det var 
ham. Hun fik tårer i øjnene og trykkede Rufus ind til 
sit ansigt. Han lugtede af en blanding af vild grif og 
hjem. Hendes strube snørede sig sammen, og gråden 
stod hende i halsen.
 Da hun havde fået hanket op i sig selv igen, løftede 
Celia blikket til den store grif, der var trasket tilbage 
til hende, da den havde fået gemt krystallen. Nu send-
te den hende et decideret venligt blik, og hendes tårer 
tørrede straks.
 “Åh,” sagde Celia igen. “Det var dig!”
 Det var det. Det var den grif, der havde ædt prins 
Khel! Slottet havde udvekslet ham med tøjløven, eller 
også var løven bare tilfældigvis blevet opslugt af den 
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magi, der i et kort øjeblik havde ført griffen til Slanien 
og sendt den tilbage til Arkanien igen. Celia rakte 
hånden frem, og da griffen sænkede hovedet, strøg 
hun den over de glatte fjer.
 “Tak,” sagde hun oprigtigt.
 Den store grif smækkede tilfreds med næbbet.
 Hun rakte tøjløven Rufus frem mod den, men den 
skubbede den tilbage til hende. Hun gav sin bamse et 
kærligt knus, takkede griffen endnu en gang og stak 
den ind under kjolen, hvor den også havde været, 
dengang prins Khel havde angrebet hende.
 “Jeg må vist hellere gå tilbage til tårnet,” sagde hun 
modstræbende. Hun pegede på døren. “Patrik er sik-
kert bange for, at der er sket noget med mig … eller 
også sover han bare …”
 Hun prøvede at kante sig forbi de to dyr og var ban-
ge for, at de ville kunne finde på at forhindre hende i at 
gå, men de vendte sig om, stillede sig på hver side sin 
side af hende og fulgte hende ud af stalden og hen over 
slotspladsen. De var næsten nået helt frem til foden 
af tårnet, da de hørte nogen råbe begejstret ad dem 
henne fra træerne.
 “Kæreste Celia! Du er blevet ven med de mest vid-
underlige griffer!”
 De to griffer ved Celias side stivnede. Den største af 
dem – Celia havde forstået, at den var en han, og den 
anden en hun, sikkert hans mage – løftede vingerne 
halvt op til forsvar. Celia måtte dukke sig for at undgå 
at få en gylden fjer i øjet.
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 Hun løftede hænderne for at give tegn til Lulath 
om, at han skulle dæmpe sig, så han ikke skræmte grif-
ferne yderligere, og i samme øjeblik kom Rufus tum-
lende ud fra trækronerne. Han kastede et enkelt blik 
på Celia, der stod mellem de to fuldt udvoksede griffer, 
og udstødte et vredesskrig. Celia trådte forskrækket 
et skridt tilbage. Rufus bredte vingerne ud og gik til 
angreb på hannen, selvom han ikke engang var halvt 
så stor som den.
 Hangriffen sprang fremad med et kampberedt 
skræp, og Celia begyndte at skrige. Hun prøvede at 
holde griffen tilbage, men på to spring var den uden 
for rækkevidde, og hungriffen forsøgte straks at genne 
Celia væk i sikkerhed. Lulath smed, hvad han havde 
i hænderne for at kaste sig ind i kampen. Men selv 
han, høj og stærk, som han var, blev hurtigt skubbet 
væk af hangriffen.
 I stedet for at forsøge sig igen løb Lulath hen til 
Celia. Hungriffen hvæsede ad ham, men Celia rakte 
hånden frem og tog ham i armen, hvilket beroligede 
griffen. Den vendte sig for at følge med i kampen, og 
det samme gjorde Celia og Lulath. Celia havde det, 
som om alt blodet var løbet ud af hendes krop, og hun 
var lige ved at besvime, mens hun så på, at Rufus tog 
kampen op med den kæmpestore, voksne hangrif.
 “Åh,” sagde Lulath. Og så igen: “Åh!” Han tog Ce-
lias hånd og klemte den. “De leger slåskamp!”
 “Hvad?” Celia skævede til ham, men så så, at der 
bredte sig et stort smil på den grathianske prins’ læber.
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 “Ja, ja! Du ved, ligesom når mine små piger slås.” 
Lulath var den stolte far til fire forkælede hunde. “De 
bider og river og ruller rundt og knurrer.”
 Celia nikkede og sagde så ja, da Lulaths blik ikke veg 
fra de kæmpende griffer. Hans små hunde kunne finde 
på pludselig at gå i aktion og snappe efter hinandens 
struber og snerre og småbide. Den første gang, hun 
havde overværet det, havde hun været skræk slagen 
og prøvet at skille dem ad. Hun havde indkasseret et 
bid i hånden, men Lulath havde bare leet.
 “Ja,” sagde han og fortsatte, som han også havde for-
klaret hende det den dag: “De kæmper bare om, hvem 
der skal være den dags dronning. Så får de brændt en 
dejlig masse krudt af.” Han nikkede. “Det er det, de to 
griffer gør nu! Det er ikke en rigtig kamp! Den grif er 
så stor, at den sagtens kunne såre Rufus, men den gør 
det ikke. Jeg gætter på, at det er en slags prøve: Hvem 
er du, lille grif, og hvad er du til?”
 Han havde ret. Kampen var meget højlydt, og de 
to griffer kastede sig vildt frem og tilbage, men indtil 
videre var der ikke flydt en eneste dråbe blod. Rufus’ 
skrig lød lidt som dem, han udstødte, når han og Celia 
spillede bold, og det virkede nærmest, som om den 
store grif kluklo. Den kunne have gjort det af med 
Rufus med det samme, men i stedet sprang den rundt 
og undveg Rufus’ udfald og snappede efter ham uden at 
røre ham. Celia kunne mærke, at blodet stille og roligt 
vendte tilbage til hendes ansigt og hænder. Det var 
bare en slags måde at hilse på hinanden på. Det kunne 



24

hun godt rumme, selvom hun ikke brød sig om det.
 Til sidst trak grifferne sig udmattede og forpustede 
væk fra hinanden. Rufus gik foroverbøjet, og der var 
vild uorden i hans fjer- og pelsdragt, men da Celia løb 
frem mod ham, rettede han sig op og lavede klik lyde 
med næbbet. Hun slyngede armene om halsen på ham 
og sagde til ham, at han bare var god og modig og vid-
underlig. Hangriffen stod tæt på dem. Den betragtede 
dem med det ene øje, mens den pudsede sig og tyde-
ligvis ikke var helt tilfreds med sine egne fjers tilstand. 
Lulath sluttede sig til Celia, der stod og klappede Rufus. 
Han kaldte Rufus: “Den allerbedste og klogeste grif!”
 Det vakte straks hangriffens opmærksomhed, og den 
begyndte at snuse til Lulath. Prinsen holdt armene ud 
fra kroppen og lod velvilligt griffen snuse til ham og 
puffe til ham med vingerne. Hungriffen kom også hen 
til dem og snusede kort til Lulath. Så skulle den også 
lige lugte til Rufus og så til Celia igen. Den kaglede et 
spørgsmål til sin mage, der løftede hovedet og svarede. 
Hungriffen stivnede. Celia blev pludselig bange igen og 
gik et skridt tættere på Rufus. Hvad ville de nu gøre? 
Hungriffen puffede til Rufus med sine vinger, snusede til 
ham og skubbede Celia til side, så hun selv kunne gnide 
sit hoved mod Rufus. Hun kurrede, ja, spandt næsten. 
Celia blev overrasket, da Rufus gjorde det samme.
 “Hvad sker der, Lulath?” Celia hviskede for ikke at 
skræmme grifferne.
 “Kære Celia,” sagde Lulath stille og højtideligt. “Jeg 
tror, at de to dyr er Rufus’ smukke mor og stolte far.”


