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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 to af dem.  
En hyæne og en grib.  

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

 En tiger og en ørn kom frem.  
De hedder Tigra og Arnu. 

Tigra slog hyænen. 
Men gribben tog 

Oscar.  



Nu er han hos mørkets herre. 
Oscar skal være hans arving …
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Redde Oscar
Jeg sidder på Tigras ryg. Hendes pels er 
blød.
Min mobil ringer.
Det er mor. Igen.
Men jeg kan ikke tage den.
Hun vil spørge, hvor jeg er.
Og det kan jeg ikke sige.
For hun vil ikke tro det. Det vil ingen.
Jeg kan kun stole på Tigra og Arnu. 
Ringens to gode ånder.
Arnu flyver højt over os. Han så, hvor 
Oscar blev ført hen.
Vi skal nå derhen i tide.
Inden mørkets herre gør Oscar til sin 
arving.
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Tigra stopper ved en plads. Den er spærret 
af. De graver ud til metro.
”Han er her,” siger Arnu.
Men der er ingen at se.
”Hvor?” siger jeg.
”Der …” Arnu peger på de dybe gange. 
Dem, de er ved at grave.
”Under jorden?”
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Arnu nikker igen.
Så lyder der et skrig.
Den store grib flyver mod os. Arnu letter.
Han hakker ud efter den store grib.
Jeg samler en sten op. Jeg vil hjælpe Arnu.
Men Tigra stopper mig.
”Lad dem kæmpe,” siger Tigra. ”Gå ned til 
mørkets herre.”


