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Alvildas stjernebøger er en begynderlæsningsserie til de allerførste 

læsere. Serien indeholder bøger på tre niveauer:

1 stjerne (lix 5-8)

2 stjerner (lix 8-14)

3 stjerner (lix 14+)

Denne bog har lix 11. 

Dette er en bearbejdet udgave af serien om Katla og Knøs, omskrevet  

i et forkortet og forenklet sprog, så de første læsere også kan være med.



SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

JAGTEN PÅ SVÆRDET

RED KONGEN



Pigen Katla blev engang fanget af 

røvere og solgt som træl.

Drengen Knøs er bonde. 

Han er Katlas ven.

Sværdet Grum blev smedet 

af to dværge. Der bor en ond 

kraft i det.



Bjarke er kriger. 

Han vil gøre alt 

for sin konge.

Hervør er skjold-mø. 

Hendes liv er kamp 

og krig.



Det skete der i de syv første bøger:

Onde væsner har fået fat i sværdet Grum. 

Nu vil de dræbe kong Rolf. De gør klar til at 

angribe hans gård.

 De fire venner er på vej hjem. De vil 

advare kongen.
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Det var tidlig morgen. En fl ok krigere stod i 

skoven og ventede. Det var tæt ved kongens 

gård. Deres leder hed Grip.

 Han stod sammen med Harm. Hun var en 

af de tre hekse.

 ”Hvad venter vi på?” spurgte Grip.

 ”Mine søstre,” sagde Harm. ”De skal være 

med.”

 ”Det behøver de ikke,” sagde Grip. ”Jeg har 

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

dræbe kong Rolf. Det er ikke let. Men når 

han er død, bliver du konge.”

 ”Kong Grip den Store,” sagde Grip. ”Det 

lyder godt.”
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 Nu lød der larm et stykke væk. Det var 

Hævn, der kom. Hun havde en flok trolde 

med.

 De var vilde for at komme i kamp. De så 

vredt på Grips mænd. Krigerne trak deres 

sværd. Troldene kom med høje brøl.

 ”Hold så op!” råbte Harm. ”Det er Rolfs 

mænd, I skal slås med.”

 Lidt efter kom Hunger. Hun havde en flok 

døde krigere med. Der var blod på deres tøj. 

Mange af dem var sårede.

 ”Hvor kommer de zombier fra?” spurgte 

Harm.

 ”Fra en slag-mark,” sagde Hunger. ”Der lå 

mange døde. Min magi gav dem en slags liv. 

Nu kan de kæmpe for os.”

 ”Du har vel sværdet?” sagde Hævn til Harm.
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 Harm viste hende et sværd i en skede.

 ”Ja, Grum er her,” sagde hun. ”Det er klar 

til at blive brugt mod Rolf. Lad os komme af 

sted.”

 ”Men det er lyst nu,” sagde Grip. ”Rolfs 

mænd kan let se os.”

 ”Det klarer jeg,” sagde Harm. ”Med min 

magi.”



 Hun tog et par hvide dun frem. Hun pustede 

på dem. Lidt efter faldt sneen tæt.

 ”Af sted!” råbte hun. ”I dag skal kong Rolf 

dø!”


