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For to uger siden blev  
mit liv ændret for altid.  

En kvinde faldt ned fra 
himlen. Hun hed Moria.  
Og hun var lysets vogter.  
Hun gjorde mig til sin arving.  
Og gav mig sin ring.
Så nu er jeg lysets vogter.
Jeg skal slå mørkets herre og hans tre 
ånder. Jeg har mødt den første. En hyæne. 

Den angreb mig og min ven Oscar.
Jeg bad ringen om hjælp.  

Og en tiger kom frem.  
Tigra hedder hun.  

Hun jog hyænen væk. 
Men den havde såret 

Oscar.  



Den gav ham tre ar på kinden.  
Nu kan han mærke mørkets herre og  
hans ånder. Han kan spore dem. Men de 
kan også spore ham …



På jagt
Oscar og jeg ser ned ad gaden. Det er 
mørkt. Mit hjerte hamrer. 
Det er to uger siden, vi mødte en ånd.
Vi går tur hver aften. På jagt efter hyænen. 
Den døde ikke i kampen. Så den er stadig 
derude.
”Kan du mærke den?” spørger jeg Oscar.
Han rører ved de tre røde ar.
Der, hvor hyænen rev ham.
”Ja,” siger han. ”Den er såret. Men den er 
tæt på.”
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En skygge
Vi nærmer os kirken.
Tårnet er en mørk skygge.
Jeg ser mod kirke-gården.
”Tror du, at den er der?” Jeg ser på Oscar.
”Måske,” siger han.
Vi åbner lågen. Den knirker. Jeg er bange.
Her er ikke andre. Kun os og de mange 
grave.
”Jeg kan mærke noget …” siger Oscar. 
”Er det hyænen?” siger jeg.
Han nikker.
Jeg holder ringen frem.
”Tigra!” kalder jeg.
Min ring lyser op. Og ud af lyset kommer 
den store tiger.







Tigras poter knaser mod stiens grus.
Vores øjne glider hen over de mange grave.
Så ser jeg en skygge bag et træ.
”Der!” siger jeg.
Nu kommer den frem. Hyænen.
Den humper. Den har lange sår, der hvor 
Tigra rev den.
Så går den til angreb. Den hopper hen mod 
mig.
Tigra løber frem. Hun slår den væk med 
sin pote. 
Men hyænen bider hende. Den flår en stor 
tot pels af.


