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1

ZERIF

Zerif pressede fingrene ind i en lille sprække og klatrede op 

på det smalle klippefremspring. Kenjobabjergenes majestæ-

tiske tinder rejste sig foran ham. Under sig kunne han stadig 

høre råbene fra grønkåberne og de nilonske krigere, der var 

efter ham. De havde jagtet ham i dagevis. Han troede, han 

kunne gemme sig i en af landsbyerne i det sydlige Nilo, men 

der gik kun et par dage, før nogen stak ham til myndighe-

derne. Han havde taget benene på nakken, i samme øjeblik 

han så den første grønkåbe gennemsøge landsbyen.

Nu, hvor krigen var slut, indså Zerif, at han kun havde få 

allierede tilbage. De fleste af erobrerne havde overgivet sig, 

lige så snart de mistede kontrollen over deres totemdyr som 

følge af Evigtræets tilintetgørelse, hvilket havde ophævet 

effekten af Gerathons galde. De få krigere, der stadig svor 

krybdyrkongen troskab, ville ikke have noget med Zerif at 

gøre – de ville sikkert selv have udleveret ham til grønkå-

berne, hvis de havde fundet ham.
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Ikke engang Zerifs sjakal var blevet hos ham. Ligesom 

de andre dyr havde den forladt ham, så snart han mistede 

kontrollen over den.

Han var glad for, at han ikke havde gidet ulejlige sig med 

at give den et navn.

Det betyder ingenting, tænkte han. Jeg er Zerif. Jeg vil 

sejre igen. Som altid.

Zerif klatrede op på det næste fremspring og skrabede 

hænderne og ansigtet, idet han trak sig op. Hans blå kjortel 

var flænget og slidt, og den blafrede mod ham i den hylende 

vind. Vinden ændrede retning, og pludselig fyldte lugten af 

råd Zerifs næsebor. Han kiggede sig omkring. På et andet 

fremspring, til højre for ham, hakkede store, sorte gribbe løs 

på resterne af et dyr. Zerif trådte et skridt tilbage for at få 

så langt tilløb som muligt. Så satte han af. Hans udmattede 

ben spjættede, mens han fløj igennem luften. Zerif landede 

vaklende og usikkert på fremspringet og var lige ved at falde 

ned i den dybe, tomme dal. Da han havde fået fodfæste, løb 

han hen mod fuglene og skræmte dem væk.

Zerif stirrede på det rådnende kadaver. Der var ikke 

meget tilbage af hyænehunden – nogle få trævler kød hang 

på de tørre knogler, og dyrets pels var revet og flænset. 

Alligevel samlede han resterne af dyret op og slyngede 

det over skulderen. En af grønkåberne havde haft en ræv 

med sig; nu håbede han, at det døde dyr ville camouflere 

hans egen lugt.

Efter at have klatret et par timer mere stødte Zerif på en 

lang spalte i klippeoverfladen. Det var lidt besværligt, men 
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det lykkedes ham at klatre ind i den. Spredte pletter af grønt 

mos dækkede hulens glatte, kølige vægge. Han kunne knap 

nok sidde oprejst derinde, og slet ikke stå op. Han rystede 

så meget, at hans tænder klaprede, og hans fingre var blå, 

men han turde ikke tænde ild.

Han sydede af vrede. Det havde ikke været meningen, at 

det her skulle ske, da han allierede sig med erobrerne. De 

havde svigtet ham.

Zerif smed kadaveret ved siden af sig og krummede sig 

sammen. Han ville vente her og lægge planer. På et tids-

punkt ville grønkåberne opgive forfølgelsen.

Og så, meget snart, ville han endnu en gang blive stor 

og magtfuld.

* * *

To dage senere var han stadig ikke kravlet ud af hulen.

Hver gang han overvejede at forlade den, troede han, han 

hørte grønkåbernes fodtrin eller råb fra de nilonske krigere. 

Måske var det bare vinden. Eller lyden af sten, der trillede 

ned ad bjerget. Måske hallucinerede han. Han havde prøvet 

at spise lidt af det grønne mos for at komme til kræfter, men 

han havde gylpet de bitre planter op igen, så snart de var 

nået ned i maven.

Det var dér, mens han lå med ansigtet presset ned mod 

jorden, at han første gang så den grå orm nærme sig.

Den var lille og så underlig ud. Den virkede nærmest 

flydende, som en spiral af røg. Den bevægede sig mod ham 
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med en uhyggelig beslutsomhed, som om den vidste, han 

var der. Zerif havde aldrig set noget lignende.

Hvad er det der? En igle? En snegl?

Og kan den spises?

Zerif rystede på hovedet, mens han tænkte over, hvad han 

skulle gøre. Var den mægtige Zerif sunket så dybt, at tanken 

om at spise en orm begejstrede ham?

Han samlede ormen op for at se nærmere på den. Den 

krøb op ad hans hånd meget hurtigere, end han havde for-

ventet. Før han vidste af det, var den ved hans albue. Han 

rystede armen som en rasende, men ormen faldt ikke af. I 

stedet borede den sig ned i et åbent sår på Zerifs skulder. 

Han gik i panik og kastede sig ind mod klippevæggen i håb 

om at kvase den. Da det ikke virkede, samlede han en skarp 

sten op og forsøgte at skære ormen ud.

Det var, som om intet kunne standse væsenet. Det krøb 

ind under huden på ham, op til kravebenet, halsen, ansigtet. 

Zerif kunne mærke ormen bugte sig. Han skreg – af frygt 

og panik. Han mærkede, hvordan den snoede sig omkring 

i hans pande.

Zerif vred sig og kløede sig i ansigtet, så han fik dybe 

rifter i huden.

Og så faldt han til ro. Hans arme og ben holdt op med at 

bevæge sig. De tilhørte ikke længere ham.

Langsomt begyndte han at høre en ældgammel hvisken 

runge i sit hoved. Først ganske lavt, men så tog den til i 

styrke og nærede den vrede og ondskab, der allerede fandtes 

på bunden af hans sjæl.



Kraften strømmede igennem ham. Han kom på benene 

og følte ikke længere sult eller smerte. Han fornemmede, at 

stemmen bød ham at forlade hulen. At rejse mod nord. En 

mægtig skabning ville være der. En ørn.

Halawir.

Pludselig opdagede Zerif, at han var omringet af hund-

redvis af små, grå orme. De sivede frem fra klipperne som 

flydende mørke. Parasitter. Allierede.

Med deres hjælp ville Zerif endnu en gang blive stærk.

Han ville blive frygtet og tilbedt.

Han ville herske over verden.
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2

RINGE I VANDET

Takoda sad ved bredden af Svovlhavet. Det gule, grumsede 

vand skvulpede imod hans støvler og sivede igennem det 

slidte læder, men han ville ikke rykke længere op på land. 

Herfra havde han den bedste udsigt ud over det endeløse 

hav, de forrevne klipper og den smalle strand imellem dem.

Takoda spejdede fortsat efter et glimt af Xanthes blege 

hud eller hvide hår. Han var sikker på, at hun nok skulle 

finde dem. Det skulle hun. Han nægtede at tro andet.

Hvor længe var det siden, han sidst havde set hende, den-

gang de løb hen over De Arakanske Marker? Timer? Dage? 

Længere endnu? Selvom han kun havde kendt hende i kort 

tid, var Takoda begyndt at nyde deres lange samtaler. Hun 

havde virket lige så fascineret af hans liv med munkene, som 

han havde været af hendes tilværelse under jorden. Hun var 

ikke bare deres guide. Hun var deres ven. Hans ven. Og nu 

var hun forsvundet. Ligesom hans forældre under krigen.

Længere oppe ad kysten var Meilin og Conor i gang med 
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at udhule et enormt, lilla græskar. De havde fundet en hel 

mark af dem, da de udforskede en af klippehulerne. Frugt-

kødet stank så kraftigt, at Takoda var tæt på at kaste den lille 

smule mad op, der var tilbage i hans mave. De testede den 

hårde skal, og det lod til, at den ville kunne bære dem alle 

på overfarten over havet.

Takoda hørte skridt bag sig, men vendte sig ikke om. Selv 

ikke det bløde sand ved Svovlhavet kunne dæmpe de tunge, 

slæbende fodtrin fra den mægtige Kovo. Hans totemdyr.

For nogle få uger siden ville Takoda ikke have behø-

vet fodtrin eller grynt for at vide, at Kovo nærmede sig. 

Da havde Kovos tilstedeværelse svævet i udkanten af 

hans tanker. Det havde føltes underligt i begyndelsen, 

men Takoda var begyndt at holde af fornemmelsen. Den 

mindede ham om den stille, konstante summen fra en 

kolibri i nærheden af en blomst. Men nu, hvor båndet mel-

lem totemdyrene og deres menneskelige båndspartnere 

var under pres, kunne han knap nok fornemme gorillaen 

længere.

I første omgang havde tanken tiltalt Takoda. Hvis båndet 

blev brudt, kunne han måske endelig slippe af med Kovo, 

den snedige, forræderiske gorilla, der var ansvarlig for de to 

store krige, der havde plaget Erdas. Men nu kunne Takoda 

ikke forestille sig et liv uden ham.

Desuden havde Takoda, lige siden han knyttede bånd til 

Kovo, mærket, hvordan den vrede og smerte, hans forældres 

død havde udløst i ham, var blevet mindre. Følelserne var 

der stadig, men de blev holdt nede. De fortærede ham ikke. 
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Han kunne håndtere dem. Men nu havde tabet af Xanthe 

forstærket dem allesammen.

Kovo smed en stor håndfuld klippeurt ved siden af 

Takoda. Uden Xanthe kunne Takoda og de andre ikke 

vide, om de planter, de stødte på, var spiselige, eller om 

de ville gøre dem syge – eller det, der var værre. Til sidst 

havde Meilin dog fundet en bevoksning med klippeurt, 

mens hun havde udforsket området. Xanthe havde vist 

dem de underlige planter tidligere på deres færd og lært 

dem, hvordan de skulle spise dem for at trække nærings-

stofferne ud. Xanthe var stadig deres redning, selv efter 

at hun var forsvundet.

Kovo puffede til Takodas skulder og fik ham til at kigge 

op og møde sit blik. Det blev ved med at overraske Takoda, 

hvor blid den mægtige gorillas berøring kunne være. Da 

Kovo var sikker på, at han havde Takodas opmærksomhed, 

kneb han fingrene sammen og førte dem op til munden.

”Tak,” sagde Takoda. ”Men hvad med Conor og Meilin? 

Har de spist?”

Takoda var ikke sikker, men han syntes næsten, det så 

ud, som om Kovo himlede med sine store, røde øjne ved 

omtalen af deres rejsefæller.

Kovo og Meilin brød sig ikke om hinanden. De ville 

aldrig indrømme det, men de var ens på mange måder. De 

var begge naturligere ledere, der krævede at få oplysninger, 

når det ville være meget lettere bare at bede om dem.

Hvad angik Conor, overvejede Takoda, om Kovo mon 

allerede havde opgivet ham. Conors sygdom blev værre 
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for hver dag, der gik. Parasitten bevægede sig op ad armen 

på ham i et langsommeligt tempo, men den stoppede ikke. 

Snart ville den tage magten over ham.

Takoda samlede noget af klippeurten op og prøvede at 

give det tilbage til gorillaen. ”Kovo, de skal også spise. Og 

de ville sikkert føle sig mere trygge ved dig, hvis du tilbød 

dem det.”

Kovo gryntede og begav sig så tilbage over stranden mod 

klipperne. Hans knoer hamrede ned i sandet, da han gik 

væk, så klippeurten blev dækket af skidt og snavs.

Takoda sukkede, da han rejste sig. Han rystede så meget 

sand af klippeurten, som han kunne, og gik så hen imod 

Conor og Meilin. Han havde forsøgt at hjælpe til med at 

rense græskarret tidligere, men Meilin havde sendt ham 

væk, da det stod klart, at Takoda brugte mere tid på at kigge 

ud over havet end på at skrabe det stinkende frugtkød ud.

Briggan sprang op og kredsede legesygt om Takoda, da 

han kom nærmere.

”Beklager, jeg har desværre ikke noget kød til dig,” sagde 

Takoda.

Briggan peb lidt og gik så hen til Conor igen. Ulven 

havde holdt sig tæt på Conor, lige siden de var flygtet fra 

ilden, selvom det ikke så ud, som om den brød sig om følel-

sen af det sorte sand mod poterne.

”Kovo fandt noget mere klippeurt,” sagde Takoda til 

Conor. Sveden dryppede fra Conors pande, og Takoda spe-

kulerede på, om det skyldtes arbejdet med græskarret … 

eller parasitten, der bugtede sig ved hans kraveben. Han 
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forstod udmærket, hvorfor Meilin pressede dem så hårdt. 

Tiden var ved at løbe fra dem.

”Tak,” mumlede Conor. ”Jeg kunne godt bruge en pause.”

”Er du sikker på, det er rigtig klippeurt?” spurgte Meilin 

uden at stoppe med at skrabe i græskarkødet. ”Det kunne 

lige ligne Kovo at give os noget giftigt.”

Takoda rystede på hovedet. ”Kommer du nogensinde til 

at stole på ham?”

”Nej,” sagde Meilin studst.

Takoda begyndte at grine, men stoppede, da han indså, 

at Meilin mente det alvorligt. Han tog lidt af den trådede 

plante i munden. ”Det er klippeurt,” sagde han, mens han 

tyggede. ”Det er jeg helt sikker på.”

”Godt. Vi har brug for at skaffe så meget som muligt 

til turen.” Meilin smed stenen, som hun havde brugt til at 

rense græskarret, fra sig og strakte hænderne ud. De var 

blevet røde og hudløse af arbejdet. ”Hvad synes du, Conor?” 

spurgte hun. ”Er det godt nok?”

Da han ikke svarede, puffede Briggan til ham med snu-

den.

Conor blinkede og kiggede så fra ulven til Meilin. ”Und-

skyld. Hvad sagde du?”

”Ikke noget vigtigt,” sagde hun. Meilin lukkede øjnene, 

rørte ved tatoveringen på sin håndryg og fortrak ansigtet. 

Et par lange sekunder senere dukkede Jhi op. ”Har du ikke 

lyst til at hvile dig lidt? Jhi kan hjælpe dig med infektionen, 

mens Takoda og jeg samler de sidste forsyninger til turen. 

Så kan vi tage af sted, så snart vi kommer tilbage.”
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Takodas hjerte begyndte at slå hurtigere. Han spyttede 

klippeurten ud. ”Allerede? Måske skal du også hvile dig 

lidt. Kovo og jeg kan tage den første vagt …”

”Nej,” snappede Meilin.

”Det kan godt være, du ikke stoler på Kovo, men du kan 

stole på mig.” Han rystede lidt med den grønne kåbe, der 

hang ham om skuldrene. ”Glem ikke, at vi er på samme hold.”

Jhi, som havde været i gang med at tage sig af Conor, 

standsede nu for at betragte ordvekslingen mellem Takoda 

og Meilin. Hun rykkede lidt med de sorte ører, mens hun 

satte sin tunge krop blødt i sandet. Hun lænede sig over mod 

Conor for at slikke ham på huden, men hendes blik forblev 

på Takoda.

”Det er ikke, fordi jeg ikke stoler på dig,” sagde Meilin. 

”Tiden er bare ved at løbe fra os.” Hun gik rundt om deres 

hjemmelavede båd og stillede sig foran Takoda. ”Og hun 

kommer ikke tilbage af, at vi venter en dag mere.”

Det var så direkte udtrykt, at hun lige så godt kunne have 

stukket en kniv i hans hjerte. ”Hvordan ved du det?” spurgte 

Takoda ophidset. Han kunne høre vreden i sin stemme. Det 

ville munkene ikke have syntes om. ”Xanthe kender hulerne 

bedre end os andre. Før eller siden finder hun os.”

”Takoda.” Meilins stemme var rolig, hvilket kun gjorde 

Takoda endnu mere oprevet. ”Der er gået i hvert fald to 

dage nu. Hun havde fundet os nu, hvis hun kunne.” Hun 

kiggede ud over havet. ”Uanset om du officielt er grønkåbe 

eller ej, er det din pligt at redde Sadre for Xanthe. Det ville 

hun have ønsket.”
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Takoda spekulerede på, om der overhovedet ville være 

nogen tilbage i Sadre at redde.  Wyrmen og dens parasitter 

havde allerede krævet så mange ofre.

”Hjælp mig med at samle ting til turen,” sagde hun og 

lagde hånden på hans skulder. ”Vi mangler stadig at finde 

noget, vi kan bruge til at padle med.”

Han rystede hendes hånd af sig. ”Jeg ved ikke, om jeg 

nogensinde kan blive officiel grønkåbe, hvis det betyder, at 

jeg skal blive lige så hjerteløs som dig. Jeg går ikke ud fra, 

at den store Meilin fra Zhong ved, hvordan det er at miste 

en, der står hende nær.”

Meilin spærrede øjnene op, men kneb dem så hurtigt 

sammen igen. ”Fint. Bliv her, og hav ondt af dig selv. Så 

går jeg selv ud og finder ting til turen.” Hun vendte sig om 

og gik hastigt op ad stranden.

Takoda så hende forsvinde ind i en hule. Han havde en 

dårlig smag i munden, og det havde ikke noget med klippe-

urten at gøre.

Han fik øje på Jhi, der stadig stirrede på ham. Deres 

blikke mødtes, og Takoda kunne mærke, at hun trængte ind 

i hans sind. Langsomt begyndte alt det, der havde gjort ham 

vred, at fordufte. Smerten i hans sultne mave, tristheden 

over at miste Xanthe og sine forældre, selv deres missions 

håbløse udsigter – det hele svandt inde i ham.

Da Takodas hjerte igen slog i et normalt tempo, satte Jhi 

ham fri. Så kiggede hun over mod hulen, hvor Meilin var 

forsvundet.

Takoda sukkede dybt og gik i en cirkel rundt om græskarret. 
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Så nærmede han sig Jhi og Conor. Vreden, der før havde 

optaget Takoda, var nu afløst af skam. ”Tak, Jhi,” sagde han 

og satte sig på knæ foran hende. ”Conor, tror du, Jhi vil have 

mig til at gå ind efter Meilin?”

”Det er nok bedst at lade hende falde ned først,” sagde 

Conor. Han klappede Jhi et par gange på hovedet, lige mellem 

ørerne. ”Men du kan gå ind efter Meilin, hvis du vil,” sagde 

han til pandaen. Jhi kiggede på Conor og lagde hovedet på 

skrå. ”Det er okay,” fortsatte Conor. ”Vi ved begge to godt, 

at der alligevel ikke er meget mere, du kan gøre for mig.”

Jhi slikkede ham en sidste gang i ansigtet og luntede så 

hen over stranden mod hulen, som Meilin var gået ind i. 

Conor støttede sig mod græskarret og kom på benene, men 

han havde svært ved at finde fodfæste i sandet.

”Lad mig give dig en hånd,” sagde Takoda og sprang op. 

Han tog Conors arm og slyngede den over sin skulder, mens 

han lod, som om han ikke så parasitten, der snoede sig over 

Conors kraveben.

Sammen gik de hen til foden af klipperne, hvor de havde 

lavet en midlertidig lejr.

Klippevæggen strakte sig så højt op, at det var umuligt at 

se, hvor den endte, og toppen af den store grotte begyndte. 

De var faldet ned et sted deroppefra på flugt fra ilden i den 

brændende mark.

Sidste gang Takoda så Xanthe, stod hun med opspærrede 

øjne og forsøgte at få dem til at standse. I allersidste øjeblik 

var hun sprunget af vejen, netop som han, Conor og Kovo 

brasede ind i Meilin og styrtede ud over kanten.
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Henne ved lejren sank Conor ned i sandet og løsnede sin 

kåbe. ”Meilin kan godt være lidt stædig, men hun mener 

det godt. Og der er ingen, man hellere vil have ved sin side 

i kamp.”

Briggan lagde sig ned ved siden af Conor, så hans snude 

lå i drengens skød.

”Altså, næst efter Briggan, selvfølgelig.” Det så ud, som 

om ulven smilede.

”Hvis du troede, Meilin var sur for lidt siden, så skulle du 

have set hende, da jeg foreslog, at I efterlod mig,” fortsatte 

Conor. ”Jeg troede et øjeblik, hun ville slå mig.”

”Der er meget, jeg ikke ved om hende,” sagde Takoda. 

”Om mennesker i det hele taget. Munkene i Nilo var ikke 

lige så … fyrige, som hun er.”

”Jeg skal nok tale med hende, når hun kommer tilbage. 

Meilin vil ikke indrømme det, men hun har lige så meget 

brug for hvile som os andre.” Conor sukkede. ”Men hun har 

ret med hensyn til Xanthe. Vi kan ikke vente på hende. Vi 

bliver nødt til at komme videre.”

Takoda vendte sig mod havet. Hvis Xanthe var derude, 

ville hun så kunne se deres lejr? Eller lå den for godt 

skjult?

”Hendes far,” sagde Conor.

Takoda vendte sig i et ryk. ”Hvad?”

”Meilin mistede sin far i krigen. Den krig, som Kovo 

startede.” Conor klappede Briggan på siden. ”Jeg var der, 

da general Teng døde. Den Altfortærendes krokodille dræbte 

ham. Jeg så Meilin græde ved hans lig,” sagde Conor. ”Så 
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rejste hun sig, tørrede øjnene og fortsatte med at udføre 

sin pligt.” Conor lagde sig ned ved siden af Briggan. ”Hun 

kender til tab, Takoda. Mere end nogen af os.”

”Hvad skete der med hendes mor?” spurgte Takoda. 

Havde hun mon også været kriger? Var hun død i krigen 

ligesom hans mor?

”Hun døde for længe siden. Jeg ved ikke hvordan.” Conor 

gabte. ”Undskyld, jeg har bare brug for at hvile mig lidt. Det 

kræver al min styrke at kæmpe mod …”

”At kæmpe mod parasitten?” foreslog Takoda.

”Nej. At kæmpe mod  Wyrmen.” Conor skævede til 

Takoda med halvt lukkede øjne. ”Jeg kan mærke den. Jo 

tættere vi kommer på den, jo højere lyder den i mit hoved. 

Som om den trækker mig til sig.”

Conor lukkede øjnene. ”Hjælper det at sove?” spurgte 

Takoda.

”Lidt,” svarede Conor. ”Indtil videre.”

* * *

Takoda var ikke sikker på, hvor lang tid Meilin og Jhi havde 

brugt på at udforske hulerne. Tiden på stranden lod for det 

meste til at krybe af sted i sneglefart, men med alle de plig-

ter, Takoda havde udført, mens hun var væk, var han til sidst 

holdt op med at tælle sekunderne.

I første omgang lagde Takoda slet ikke mærke til, at de 

var kommet tilbage. Det var Kovo, der gjorde ham opmærk-

som på det. Den mægtige gorilla snusede til luften og lavede 
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så en bevægelse med hånden foran sit ansigt. Gnaven. Det 

var det, han kaldte Meilin.

Kort efter kom Meilin og hendes totemdyr til syne. ”Jeg 

fandt ikke meget,” sagde Meilin, da hun nåede hen til lejren. 

”Lidt klippeurt og nogle slyngplanter, vi kan bruge som 

reb.”

Takoda nikkede mod kæppen i hendes hånd. ”Og en ny 

fægtestav?”

Hun trak på skuldrene. ”Den er lidt for kort til min 

smag, men den kan være nyttig, hvis vi bliver angrebet 

fra vandet.”

”Kovo og jeg gik også på opdagelse. Vi samlede noget 

klippeurt, og så fandt vi et par af de her.” Han flyttede på 

sin kåbe og viste to små lysende kugler frem til hende. ”De 

skinner ikke lige så kraftigt som Xanthes glødesten, men så 

kan vi da gemme vores sidste fakkel.” Takoda gemte dem 

væk igen og hev så en enorm svampestok op på skødet.

”Hvad er det?” spurgte Meilin.

”Vores åre,” svarede Takoda. ”Jeg fandt den, da jeg 

gik langs kysten. Kovo hjalp mig med at knække hatten 

af og slæbe stokken herhen. Fibrene er stærke – næsten 

ligesom træ – men jeg tror, jeg kan slibe den ned og lave 

et håndtag.”

Hun var allerede i gang med at ryste på hovedet. ”Den 

er alt for stor.”

”Til os måske,” sagde Takoda. ”Men ikke til Kovo.”

Meilin strammede læberne, mens hun stirrede på den 

mægtige gorilla. Kovo stirrede tilbage på hende med øjne, 
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der lignede røde huller i den sorte pels. Meilin strøg håret 

væk fra ansigtet. ”Vi har vel ikke noget valg.”

Takoda kom på benene og lænede sig mod den halv-

færdige åre. ”Få noget søvn. Jeg holder vagt, mens jeg sliber 

åren færdig.”

”Nej, jeg …”

”Det er ikke kun for din skyld, eller fordi jeg vil blive 

på stranden, at jeg foreslår det.” Takoda kiggede over mod 

Conor. Jhi sad allerede ved siden af ham igen. ”Conor har 

godt af al den hvile, han kan få. Jeg lover, vi tager af sted, så 

snart I vågner. Og jeg skal nok lade være med at gøre vrøvl.” 

Takoda ventede på, at Meilin skulle sætte sig, og tilføjede 

så: ”Og jeg er ked af det, jeg sagde tidligere. Jeg skulle ikke 

have været så ubetænksom. Enhver, der har udkæmpet så 

mange slag, som du har, må utvivlsomt have mistet nogen, 

de holdt af.”

”Jeg går ud fra, Conor har fortalt dig om min far.” Hun 

rystede på hovedet og udstødte en blanding af et grynt og 

et fnys. ”Han snakker for meget.”

”Eller også snakker du for lidt.”

Meilin løsnede sin kåbe og foldede den sammen til en 

pude. ”Der er et gammelt zhongesisk ordsprog, der lyder: 

Bambusblomstringens tid kommer til os alle. Det er det liv, 

vi lever, der betyder noget.”

”Munkene har et lignende ordsprog,” sagde Takoda. ”Det 

er ikke størrelsen på stenen, vi kaster i vandet, der viser 

vores indflydelse på verden – det er de ringe, den efterlader 

i overfladen.” Han tog den sten, han havde brugt til at slibe 
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åren med. ”Mine forældre døde også i krigen. Min mor var 

kriger. Hun døde, mens hun forsvarede Nilo mod erobrerne. 

Min far døde, så jeg kunne flygte.”

Meilin missede med øjnene og så overrasket på Takoda. 

”Det vidste jeg ikke,” sagde hun stille.

Takoda trak på skuldrene. ”Måske snakker jeg heller ikke 

nok.”

Meilin skævede til Kovo. Gorillaen havde vendt sig om 

og kiggede nu ud over havet. ”Hvordan kan du holde ud at 

være knyttet til ham, når du ved, hvad han har gjort? Hvad 

han er ansvarlig for?”

”I starten, efter at jeg havde påkaldt ham, tænkte jeg 

det samme,” sagde Takoda. ”Men båndet hjælper mig fak-

tisk med at håndtere vreden. Eller det gjorde det, indtil 

Xanthe …” Han vendte sig væk fra Meilin, så hun ikke 

skulle se, at hans øjne løb i vand. ”Kovo er ikke ond. 

Ikke rigtigt. Han ser bare sig selv som den, der bedst kan 

beskytte Erdas.”

”Ved at starte to krige?” mumlede Meilin. ”Ja, det er da 

en fremragende måde at vise sin kærlighed til Erdas på.”

Takoda begyndte at grine. ”Du skulle tage at få noget 

søvn. Så ses vi om et par timer.”

Takoda gik derfra med svampestokken slæbende efter 

sig. Kovo fulgte efter et par skridt bag ham. Halvvejs henne 

over stranden standsede Takoda og satte sig i sandet. Han 

vidste, at hans hænder ville være lige så røde og hudløse 

som Meilins, når han var færdig med åren. Men det var 

ingenting, i forhold til hvad deres mission betød.



Kovo puffede blidt til Takodas skulder og pegede så mod 

det sted, hvor Takoda før havde siddet.

Takoda rystede på hovedet. ”Jeg kan ikke spilde tid på 

at stirre ud over havet. Der er alt for meget at gøre, inden 

Meilin og Conor vågner. Og de har ret. Der er ikke mere, 

jeg kan gøre for Xanthe.” Han sank den klump, han havde 

i halsen. ”Hun var stenen. Vi må være ringene i vandet.”

Kovo stillede sig på knæ foran Takoda. Hans øjne var så 

store. Så røde. Men de var ikke vrede – i hvert fald ikke lige 

nu. Kovo gryntede en gang, og så knyttede han hånden og 

lavede en lille cirkelbevægelse foran sit bryst.

Takoda satte sig op. ”Er du … ked af det?” spurgte han. 

Kovo havde aldrig brugt det ord før. ”Jeg troede ikke engang, 

du brød dig om Xanthe.”

Kovo pegede på Takoda og satte så sine to pegefingre 

sammen. Derefter åbnede han den ene hånd og trak den 

nedad foran sit ansigt.

”Ja, jeg er såret,” sagde Takoda. ”Og meget trist.” Takoda 

havde svært ved at fatte, at han havde den her samtale med 

Kovo. Han havde altid forestillet sig, at gorillaen betragtede 

ham som et nødvendigt onde. Var det muligt, at Kovo faktisk 

holdt af ham?

Han granskede Kovos ansigt for at finde den arrogance 

og foragt, der normalt var der. Men da der ikke var noget 

at se, satte han hånden mod læberne og bevægede den ned 

mod maven. ”Tak, Kovo.” Derefter knyttede han hånden 

og gentog langsomt den gestus, den mægtige gorilla netop 

havde lavet. ”Og … jeg er også ked af det.”


