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JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN 

pigen fra himlen



Fem har lovet at hjælpe Gry.

Gry kommer fra et 

slot i himlen. Hun 

skal finde en guldskål, 

der er blevet væk.



Koko passer på de to børn.

Kongen på 

slottet er en 

drage. Skålen 

tilhører ham.
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Den sorte panter fik øje på en flok geder. De 

græssede på en åben plet i skoven.

 Der var en dreng til at passe dem. Men han 

ledte efter visne grene.

 Panteren sneg sig ind på et gedekid. I det 

samme skreg en fugl.

 Drengen så sig om.

 Panteren sprang frem efter kiddet. Men 

drengen smed en sten, der ramte den på 

snuden.
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 ”Væk med dig!” råbte han.

 Panteren hylede og løb sin vej. Drengen 
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smed en sten til. Den landede lige i enden på 

panteren.

 ”Så kan du lære det!” råbte han.

 Drengen fortsatte med at samle grene. Han 

skulle have et læs brænde med hjem. Ellers 

fik han tæv.

 Hans far og mor var døde. Nu boede han 

hos en bonde og passede hans geder. Bonden 

og hans kone havde selv fire børn. De kaldte 

drengen Fem. De var ikke spor rare ved ham.

 Fem satte sig for at spise. Men han havde 

kun et tørt stykke brød med.

 Lidt efter kom en jæger forbi. Han bar på et 

net med fugle, som han havde skudt. Han hed 

Brav. Fem og Brav boede i den samme landsby.

 ”Hej, Fem,” sagde han. ”Jeg så spor efter 

en panter. Så er du advaret.”
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 ”Den var her,” sagde Fem. ”Men jeg jog 

den væk.”

 ”Hvordan?” spurgte Brav.

 Fem pegede på et træ. Der var et mærke i 

barken. Så kastede han en sten, der ramte plet.
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 ”Flot! Du er god til at kaste,” sagde Brav.

 Han gav Fem en fasan fra sit net. Så gik 

han hjemad.

 Fem slikkede sig om munden. Han ville 

stege sin fasan med det samme.

 Men så drev en sky hen foran solen. Den 

var meget stor og mørk.

 Det bliver vist uvejr, tænkte Fem. Jeg må 

skynde mig hjem.

 Han førte gederne gennem skoven. Så lød 

der et højt drøn oppe fra himlen.

 Det må være torden, tænkte Fem.
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Den mørke sky drev hen over skoven. 

Men det var ikke en rigtig sky. Det var et 

svævende slot. Her boede himlens konge. 

Han var en stor drage. Hans øjne skød lyn,  

og hans brøl var som torden.

 Det var dragen, der fik det til at regne. Han 

havde en magisk skål af guld. Når han øste 

vand ud af den, faldt regnen mod jorden.

 Men nu var skålen væk. Dragen kaldte på 

pigen Gry. Det var hende, der passede på den.
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 Gry kom ind i en stor sal. Her var dragen 

og alle hans tjenere.
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 ”Hvor er skålen?” spurgte dragen.

 ”Jeg ved det ikke,” sagde Gry. ”Den stod 

på sin plads. Så gik jeg lige lidt. Da jeg kom 

tilbage, var den væk.”
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 ”Jeg hjalp Gry med at lede,” sagde 

Kvæld. Hun var Grys veninde. ”Skålen 

var ingen steder. Men jeg fandt det her på 

gulvet.”

 Hun viste dem et grønt blad.

 ”Det kommer ikke her fra slottet,” sagde 

hun. ”Måske har en tyv tabt det.”

 ”Måske,” sagde dragen. ”Men skålen er 

væk. Det er din skyld, Gry. Så jeg sender 

dig ned til jorden. Du skal lede efter 

skålen. Hvis du finder den, må du komme 

tilbage.”
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 Kvæld gav Gry det grønne blad.

 ”Tag det med,” sagde hun. ”Måske kan 

det lede dig på sporet.”

 Så kom Blæst. Han var dragens tjener. 

Han tog Gry i sine arme og fløj ned til 

jorden. Så gav han hende en vifte.

 ”Der er mange farer på jorden,” sagde 

han. ”Viften kan hjælpe dig.”


