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KAPITEL 1 

En pige og en dreng var ved at plukke æbler fra et gammelt, 
kroget træ. Pigen hed Mejse. Hun var 12-13 år gammel og havde 
mørkt hår, der hang i store krøller rundt om hendes ansigt. Drengen 
hed Ravn. Hans korte, lyse hår strittede til alle sider, og han var på 
alder med pigen. 

Mejse stod på en stige og plukkede modne, røde æbler et efter 
et. Så rakte hun dem ned til Ravn, der stod klar med en kurv. På 
jorden bag ham stod en anden kurv, der allerede var fuld.

Fra sin plads oppe på stigen kunne Mejse se langt ud over mar-
kerne rundt om bondegården. På græsgangen lå en flok køer og 
tyggede drøv. Krager og alliker spankulerede rundt efter orme på 
de bare marker, hvor kornet var blevet høstet.

Mejse trak endnu et æble løs fra kvisten.
”Hvor er der rart her!” sagde hun med et lille suk af  tilfredshed. 

”Det er vel nok pænt af din mor og far, at jeg må være her på 
gården.”

Ravn tog imod æblet og lagde det i kurven.
”De er glade for, at du bor her nu. Det er jeg også.”
Da kurven var fyldt, tog Ravn fat i den.
”Jeg går lige ind med den her.”
Han bar kurven ind i gårdens store køkken. Her var hans mor, 

Eline, i færd med at skære skiver af et stort grovbrød til deres 
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aftensmad. På en rist over ildstedet lå et par tykke pølser og sprut-
tede i varmen.

Hun smilede til Ravn.
”I har været flittige, kan jeg se.”
Ravn satte kurven fra sig. I det samme kom en gammel kone 

ind i køkkenet. 
Hendes mørke tøj var lappet og fuldt af pletter, og det grå hår 

hang i fedtede tjavser ned over hendes skuldre.
Sikkert en tigger, tænkte Ravn.
Der kom tit fattigfolk til gården. De håbede at få mad eller lidt 

penge, og Eline gav dem næsten altid noget.
Den gamle så bedende på Eline.
”Der skulle vel ikke være en bid mad til en fattig stakkel, der 

hverken har fået vådt eller tørt hele dagen?”
Eline trak en stol ud ved spisebordet.
”Sæt dig bare ned. Nu skal jeg sørge for lidt mad.”
I det samme kom Mejse ind med den anden kurv. Da hun fik 

øje på tiggerkonen, blev hun helt hvid i ansigtet. Hun satte kurven 
fra sig med et bump og skyndte sig ud.

Ravn løb efter hende.
”Hvad er der galt?”
”Det er hende!” hviskede Mejse. ”Gamle Boel.”
Ravn vidste straks, hvad hun talte om. Mejse havde fortalt ham 

om den ondskabsfulde kone, der havde fundet hende i vejkanten 
som lille og taget hende med sig. Mejse havde boet hos hende i flere 
år, til hun var stor nok til at løbe sin vej.

”Hvorfor skyndte du dig væk?” spurgte Ravn. ”Er du bange for 
hende?”

Mejse nikkede.
”Ja, lidt. Jeg blev forskrækket, lige da jeg så hende. Men jeg må 
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tale med hende. Måske ved hun noget – noget om, hvor jeg kom 
fra. Og hvem min mor og far er.”

”Sagde hun ikke noget om det, da du boede hos hende?” spurgte 
Ravn.

”Nej, og jeg var for lille til at spørge. Men nu har jeg chancen.”
Alligevel blev Mejse ubeslutsomt stående.
Ravn lagde hånden på hendes skulder.
”Du behøver ikke at være bange for hende nu. Min mor er der. 

Og det er jeg også.”
Han gav hende et lille puf og fulgte med ind i køkkenet.
Boel sad ved bordet og proppede sig med den mad, Eline havde 

sat frem: brød og smør, ost og pølse og et krus øl. Det gav et sæt i 
hende, da hun så Mejse. Så fremtvang hun et smil.

”Jamen det er jo min kære lille Mejse! Tænk, at jeg skulle møde 
dig her. Og du er måske tjenestepige her? Du kan tro, jeg har savnet 
dig, kære barn.”

Eline så forbløffet på den gamle. Ravn fortalte hende hviskende, 
hvem Boel var.

”Mejse er ikke vores tjenestepige,” sagde Eline. ”Hun bor hos 
os nu.”

Mejse stillede sig foran Boel og tog en dyb indånding.
”Jeg vil så gerne vide, hvem min mor og far er. Ved du noget om, 

hvor jeg kom fra? Lå der noget ved det træ, hvor du fandt mig?”
”Træ?” gentog Boel forundret. Så tog hun sig i det. ”Nåh ja, 

træet! Nej, der lå ikke noget som helst.”
Mejse så skuffet på hende.
”Og der var ikke nogen i nærheden, der måske havde set noget?”
Boel rystede på hovedet og drak en slurk øl.
”Nej, jeg var helt alene. Og da jeg så dig ligge dér, så sagde jeg 

til mig selv: Den lille stakkel er da sikker på at dø af sult og kulde, 
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hvis ikke en kærlig sjæl tager sig af hende. Men nu skal hun få et 
godt og trygt hjem hos mig.”

Hun vendte sig mod Eline med et indsmigrende smil.
”Ja, jeg tog lille Mejse til mig af mit hjertes godhed og gav hende 

et hjem, og jeg brugte, jeg ved ikke hvor mange penge på mad og 
tøj til hende. Så nu tænker jeg – mon ikke nådigfruen vil give mig 
noget til gengæld? Lidt betaling for alt det, jeg har ofret for at give 
lille Mejse et kærligt hjem?”

Mejse havde lyttet til Boel med en blanding af vrede og forbløf-
felse.

”Du lyver!” brast det ud af hende. ”Du skældte mig ud hver dag, 
og du slog mig, og … og …”

Stemmen svigtede hende, og hun begyndte at græde.
”Det var jeg nødt til,” vrissede Boel. ”Du ville jo aldrig gøre, 

hvad jeg gav dig besked på. Stædig og ulydig. Det var ikke meget, 
jeg fik ud af at have dig i huset, og …”

”Så er det nok!” afbrød Eline skarpt. ”Du forlader vores hus nu. 
Lige med det samme.”

Hun lagde armene om Mejse, der trykkede sig snøftende ind 
til hende.

Boel sendte dem et arrigt blik. Hun rejste sig og snappede resten 
af brødet og osten.

”Sådan en utaknemmelig skarnsunge!” mumlede hun for sig selv 
på vej ud ad døren. ”Det var godt nok spildte penge, de ti skilling, 
jeg gav for hende.”

Det hørte Ravn. Han greb fat i hende for at holde hende tilbage.
”Hvad var det, du sagde?”
”Ikke noget! Slip mig!” skreg Boel. Hun kæmpede for at rive sig 

løs, men Ravn klamrede sig til hende. 
Så kom Ravns far, Halvor, løbende ovre fra stalden. 
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”Hvad foregår der her?”
”Hun ved noget om Mejse,” gispede Ravn. ”Men hun vil ikke 

fortælle det.”
Halvor greb fat i Boel, trak hende med ind i køkkenet og tvang 

hende ned på en stol. Hun så forskrækket på de fire mennesker, der 
stod truende rundt om hende.

”I må ikke gøre mig fortræd,” klynkede hun. ”Jeg skal nok for-
tælle det hele. Det passer ikke, at jeg fandt Mejse. Jeg købte hende. 
Det må være omkring ti år siden nu. Dengang gik jeg også rundt 
og tiggede. Det har jeg gjort, lige siden min mand døde.

En dag kom jeg til en vandmølle i nærheden af en by. Jeg gik 
ind i stuehuset for at bede om mad, men mølleren og hans kone 
var midt i et skænderi. Hun stod med et fremmed barn, hun havde 
taget til sig – en lille pige, højst to år gammel. Men manden ville 
ikke høre tale om at beholde hende. Han mente, at de selv havde 
rigeligt med børn.

Det var noget, jeg måske kunne få gavn af, fordi de fleste bliver 
bløde om hjertet, når de ser et barn, der tigger. Jeg tænkte, at når 
pigen blev lidt større, kunne hun hjælpe mig med tiggeriet.”

Mejse havde lyttet spændt til Boel. Nu brød hun pludselig ind.
”Det var ikke kun at tigge! Du ville have mig til at stjæle fra folk.”
Boel trak på skuldrene.
”Ja, og hvad så? Når en fattig …”
”Lige meget,” afbrød Halvor. ”Hvad skete der så?”
Boel skyllede halsen med den sidste sjat i ølkruset.
”Jeg tilbød at tage pigen. Så forsøgte mølleren pludselig at tjene 

penge på det. Jeg gav ham, hvad jeg havde på mig – ti skilling. 
Konen protesterede, men manden var ubøjelig. Jeg skyndte mig hjem 
til min hytte med barnet. Og dér boede hun, til hun løb sin vej.”

Mejse sad helt tavs. Hun var overvældet af alt det, hun havde 
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hørt om sin skæbne. Eline lagde en arm om hendes skulder. Boel 
benyttede chancen til at proppe det sidste af maden i sig.

”Men hvad med møllerkonen?” spurgte Eline. ”Hvor havde hun 
barnet fra?”

Boel skyndte sig at tygge af munden.
”Det hørte jeg ikke noget om. Og jeg har aldrig været på de 

kanter siden.”
Halvor havde lyttet lige så opmærksomt som de andre.
”Hvad var det for en by?” spurgte han. ”Den, hvor vandmøllen 

lå?”
”Byen hedder Randslev,” svarede Boel.
Halvor gav hende et par mønter.
”Tag dem. Du kan godt gå nu. Og du skal ikke komme her igen 

en anden gang.”
Boel mumlede et par ord til tak og skyndte sig ud.
Der var stille i køkkenet et øjeblik. Mejse var den første, der 

brød tavsheden.
”Måske ved hun, hvor jeg kom fra – hende møllerkonen.”

2

Den aften sad de længe over kålen og de ristede pølser, mens de 
drøftede, hvad der nu skulle ske. 

Mejse havde ingen ro på sig. Hun ville til Randslev og udspørge 
møllerkonen så hurtigt som muligt. Ravn ville gerne med. Eline var 
betænkelig ved det, men Halvor fik hende overbevist. Som han sagde, 
så lå Randslev kun et par dagsrejser fra gården, og Ravn og Mejse 
havde jo tidligere vist, at de sagtens kunne klare sig på egen hånd.

Næste dag var de klar til at tage af sted. Eline havde pakket en 
rummelig taske med mad til turen – to solide brød, et røget fårelår, 
en rund ost og så mange æbler, der var plads til.
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”Og tag jeres uldne kapper med. Man kan godt mærke, det er 
efterår.”

Halvor gav Ravn en pung fuld af mønter.
”Der er et par landevejskroer undervejs, hvor I kan overnatte. Og 

det er jo ikke sikkert, at mølleren eller andre har lyst til at fortælle, 
hvad de ved. Men et par blanke mønter kan som regel lokke folk 
til at snakke.”

Eline gav de to børn et afskedskram og ønskede dem held og 
lykke på turen.

Så vandrede Mejse og Ravn vestpå ad landevejen, der førte mod 
Randslev. Byen lå for foden af en række bjerge, der rejste sig i det 
fjerne, halvvejs skjult af en let morgentåge.

”Hvad er der egentlig bag de bjerge?” spurgte Mejse.
”Et land, der hedder Montánien,” sagde Ravn. ”Men jeg ved ikke 

så meget om det. Der er næsten ingen veje over bjergene, så der er 
ikke mange her fra Vallónien, der har været ovre på den anden side.”

Der var kølighed i luften, nu hvor efteråret var kommet. På 
hækkene langs vejen raslede de gule blade i blæsten. En flok skræp-
pende vildgæs på træk fløj forbi højt oppe i luften, på vej mod syd.

Midt på formiddagen standsede de for at hvile benene og få lidt 
at spise. De satte sig i græsset bag et pilekrat, hvor der var lidt læ 
for blæsten.

Mejse tog et af de æbler, der lå i tasken.
”Jeg er så spændt! Tror du ikke, at møllerkonen kan fortælle os 

noget? Hun må da vide, hvem hun fik mig af. Måske bor min mor 
et sted i byen.”

Ravn skar to skiver brød af og rakte den ene til Mejse.
”Måske, ja. Men … men det er jo ikke sikkert, at din mor stadig 

lever.”
”Det ved jeg godt,” sukkede Mejse. ”Men så kan jeg i det mindste 



  
16  

få at vide, hvem hun var – og min far også. Selv om jeg selvfølgelig 
allerhelst vil møde dem.”

Ravn så spørgende på hende.
”Hvorfor er det så vigtigt? Du kender dem jo slet ikke. Og de 

har aldrig prøvet at finde dig – hvis de stadig er i live. Er du ikke 
glad for at bo hos os?”

”Jo, jo. Det er det bedste, der nogen sinde er sket for mig. Men 
nogle gange føler jeg, at jeg ikke ved, hvem jeg er. Derfor vil jeg 
gerne vide noget om mine forældre. Kan du ikke godt forstå det?”

”Ikke sådan rigtigt,” sagde Ravn tøvende. Men da han så skuf-
felsen i Mejses ansigt, skyndte han sig at tilføje: ”Det er nok bare 
mig, der er tungnem. Nu tager vi til Randslev og taler med møl-
lerkonen. Du har ret i, at hun må vide noget.”

Kort efter rejste de sig og fortsatte. Nu stod solen højt på him-
len, og tågen var forsvundet fra bjergene. De skovklædte skråninger 
trådte tydeligt frem, og sneen på de højeste tinder gnistrede hvidt 
i solens lys.

2

Et sted i Montánien kom en kvinde ridende hen ad en landevej. 
Hun hed Malvólia. Hun var flygtet fra Vallónien og havde søgt 
tilflugt i det land, hun engang var kommet fra. Hendes sorte hest 
galoperede af sted i en fart, der fik hendes mørke hår og kappen til 
at flagre vildt bag hende.

Vejen førte over en vidtstrakt hede. Blæsten ruskede i de brune 
lyngtoppe og drev mørke skyer hen over himlen. Et par steder i det 
fjerne steg der røg op fra et par lave hytter.

Malvólia spejdede ud over landskabet. Til sidst fik hun øje på 
det, hun ledte efter – en stensøjle ved en smal sidevej. Et stykke 
borte kunne man se toppen af et tårn over en klynge høje træer.
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”Så er vi snart fremme,” sagde Malvólia til hesten. ”Du skal til 
højre derhenne.”

Hesten forstod hende og slog uden videre ind på sidevejen. 
Snart efter kom de til en mur med en rusten gitterlåge, der stod 
åben. Vejen førte videre hen til en stor bygning, der lå skjult mel-
lem træerne.

Det var en borg i fire fløje rundt om en gårdsplads. De rødbrune 
murstensmure rejste sig stolte og truende, og det store hjørnetårn 
knejsede trodsigt mod himlen. Borgen var ubeboet og havde været 
det længe. Græs og ukrudt voksede højt på gårdspladsen, og duer 
og alliker havde bygget reder i vinduesnicherne.

Hesten standsede ved trappen op til hoveddøren, og Malvólia 
steg af.

”Så er vi her. Lindeborg – helt som jeg husker den fra dengang. 
Det gik jo fint med at komme hertil. Du kan løbe stærkt, det må 
jeg sige. Og du adlyder mit mindste vink. Men nu har jeg ikke 
længere brug for dig som ridedyr.”

Der gik en skælven gennem den sorte hest, da den antog sin 
rigtige skikkelse – ikke et varmblodet dyr, men en dæmon med 
øglehoved, rottekrop og store, nøgne vinger.

Han sendte Malvólia et vredt blik.
”Jeg adlyder kun, fordi jeg er tvunget til det,” hvæsede han. 
Malvólia lo.
”Det er jeg udmærket klar over, Gripómenus. Du er i min magt. 

Det er vældig rart – for mig. Uden dig var jeg ikke sluppet så let 
ud af den fængselscelle, Vallóniens konge, Valbjørn, havde spærret 
mig inde i.”

Gripómenus strakte musklerne i sine arme og ben, der var hårde 
og stive efter den lange løbetur.

”Jeg gjorde det kun, fordi jeg var nødt til det. Selv for mig var det 
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hårdt at flå celledøren af og bære dig på min ryg hele vejen hertil. 
Og hvad vil du overhovedet her?”

Malvólia lod blikket glide hen over borgens mure.
”Begynde forfra. De tog alle de trolddomsbøger og magiske 

remedier, jeg havde på slottet i Vallónien. Det hele blev smidt på 
bålet og brændt. Det var frugten af mange års arbejde, der gik op 
i røg. Nu er jeg nødt til at genskabe min magiske viden. Det kan 
jeg gøre her på Lindeborg, fjernt fra alle nysgerrige øjne. Her ligger 
vist også stadig nogle af de trolddomsbøger, jeg lærte af som ung.”

Hun gik op ad trappen, skubbede indgangsdøren op og trådte 
indenfor, fulgt af Gripómenus. Mørke og kulde herskede i alle rum 
på borgen. Gennem de snavsede ruder kom der kun en smule lys 
ind. Gulve og møbler var dækket af støv, og der hang spindelvæv 
i alle kroge.

Da Malvólia trådte ind i salen, standsede hun og så sig omkring. 
Der var koldt og klamt i det store, højloftede rum, som var tomt 
bortset fra et par stole og en række gamle malerier på væggen over 
for vinduerne.

”Det hele står, som da jeg forlod det dengang. Her kan jeg sagtens 
bo, bare der kommer lys og varme. Det bliver din næste opgave, 
Gripómenus. Du skal hente brænde og tænde op i kaminerne.”

En dæmpet snerren trængte frem fra dæmonens strube.
Malvólia lo højt.
”Ja, det er sikkert under din værdighed at optræde som tjeneste-

pige. Men det er bare ærgerligt. Du er jo nødt til det, ikke?”
Gripómenus’ øjne lyste rødt af raseri. Han kunne ikke udstå at 

blive hånet.
Malvólia så roligt på ham.
”Glo bare alt det, du vil. Du kan ikke gøre mig noget. Du skal 

adlyde alle mine befalinger, og du må hverken gøre mig fortræd til 



lands eller til vands eller i jordens dyb. Sådan lød den besværgelse, 
jeg bandt dig med. Og den holder stadig. Men bare rolig – du slipper 
for at lave mad. Jeg prøver at få fat på Laurine, hvis hun da stadig 
er i live. Du kender hende ikke. Hun var hos mig, før du blev min 
lydige tjener. Hun passede mig, da jeg var barn, og hun tjente mig 
trofast, indtil jeg forlod Lindeborg. Hun har noget familie her på 
egnen, og hun blev hos dem, da jeg tog bort.”

Gripómenus forlod salen for at udføre hendes ordrer. Snart efter 
blussede en knitrende brændeild i kaminen og fordrev den klamme 
fugt i salen.

Malvólia børstede støvet af en stol, satte sig foran ilden og stirrede 
ind i flammerne. For sit indre blik så hun en stor bog indbundet 
i rødt læder.

”Den røde skatkiste,” mumlede hun tankefuldt. ”Trolddoms-
bogen over alle trolddomsbøger, fyldt til randen med magtfulde 
besværgelser og dyrebar viden. Jeg har set den engang. Jeg har holdt 
den i mine hænder. Jeg ved, hvor den befinder sig nu. Og den skal 
blive min. Den kan gøre mig til mesteren over alle mestre.”
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KAPITEL 2

”Der var vi heldige,” sagde Ravn.
Mejse nikkede. De sad på ladet af en vogn fuld af varer. Kusken 

havde tilbudt dem at køre med. Han var en kobbersmed, der var 
på vej til marked for at sælge sine potter og gryder, og han var kun 
glad for at have selskab undervejs.

Han havde travlt med at nå frem i tide, så vognen fortsatte hele 
natten, bortset fra et par korte pauser, hvor hestene kunne drikke 
af et vandløb. Det var en kold og skyfri nat, og børnene frøs, selv 
om de svøbte sig ind i deres kapper.

Om morgenen kom de til den by, hvor markedet blev afholdt. 
Kobbersmeden standsede sin vogn på torvet, hvor der allerede 
var mange boder og telte. Som tak for køreturen hjalp børnene 
ham med at pakke de mange blanke kobberting ud og sætte dem 
frem til salg.

Så fortsatte de til fods. Kort efter havde de lagt byen bag sig og 
gik vestpå ad landevejen med morgensolen i ryggen. De havde kurs 
direkte mod bjergene, der rejste sig bag lavlandet med deres grønne 
skråninger og hvide tinder.

”De er meget tættere på end i går,” sagde Mejse. ”Hvornår tror 
du, vi kommer til Randslev?”

Ravn trak på skulderen.
”Det er svært at sige. Engang i morgen, gætter jeg på.”
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De fleste rejsende på vejen var til hest eller i vogn. Men kort 
efter middag mødte de en mand, der kom gående fra en lille sidevej. 
Han var stor og rødmosset med tjavset hår og lange skægstubbe. 
Ravn så forbavset på den store trækasse med bæreremme, der hang 
på hans ryg.

Han så indgående på dem og viste sine tænder i et stort smil.
”Sikke I stirrer! Har I aldrig set en bissekræmmer før? Jeg vandrer 

fra gård til gård og sælger de fine varer her i kassen – sakse og lom-
meknive, kamme og børster og hårbånd, og piller og pulvere mod 
alle sygdomme. Kunne jeg ikke friste den unge frøken med et fint 
silketørklæde? Du skal få det billigt – jeg skal samme vej som jer, 
så vi er rejsekammerater nu.”

Mejse rystede på hovedet.
”Nej tak,” sagde hun køligt.
Men bissekræmmeren var ikke sådan at stoppe. Han gik op på 

siden af Ravn.
”Hvad med den unge herre? Var det ikke noget med en lom-

mekniv? Den …”
”Han skal heller ikke have noget,” afbrød Mejse.
Ravn så forbavset på hende.
Men bissekræmmeren lo bare.
”I passer godt på pengene. Klogt nok. Må jeg spørge, hvor sådan 

to unge mennesker er på vej hen?”
”Vi skal til Randslev,” sagde Ravn venligt. Han var lidt flov over, 

at Mejse var så afvisende.
”Randslev?” gentog bissekræmmeren. ”Det når I ikke i dag. I må 

finde et tomt skur eller noget andet, hvor I kan være i nat.”
Ravn smilede selvsikkert.
”Det behøver vi ikke. Vi overnatter på en landevejskro, hvis vi 

kan finde en. Vi har penge nok.”
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Mejse trak ham i ærmet, men det undrede Ravn sig ikke over.
”Ja, det er rart at have penge,” sagde bissekræmmeren. ”Jeg tjente 

selv en pæn lille klatskilling i den sidste landsby, jeg besøgte.”
Han kastede sig ud i en lang beretning om, hvad han havde solgt 

og til hvem. Ravn gjorde gengæld ved at fortælle om livet hjemme 
på gården. Mejse gik tavs og sammenbidt ved siden af ham.

På et tidspunkt standsede bissekræmmeren et øjeblik for at slukke 
tørsten. Han satte kassen fra sig og knælede ved en bæk, der løb 
tæt ved vejen.

Mejse trak Ravn lidt til side.
”Du skulle ikke have fortalt ham om pengene,” hviskede hun. 

”Måske vil han prøve at stjæle dem, hvis han kan komme til det. 
Den slags svindlere har jeg set mange af, dengang jeg gik rundt og 
tiggede.”

Ravn så på bissekræmmeren, der var ved at pjaske vand i ansigtet.
”Han virker da flink nok.”
”Ha!” fnøs Mejse. ”Det er de værste. Kom, vi går nu.”
Hun trak Ravn med sig. Men bissekræmmeren indhentede dem 

hurtigt. Han snakkede lystigt videre, men nu var Ravn mere på vagt.
Da de kom til en lille sidevej, stoppede bissekræmmeren sin 

talestrøm.
”Nå, jeg drejer af her. Der ligger et par gårde, hvor jeg sikkert 

kan gøre en god handel.”
Ravn og Mejse fortsatte alene.
”Der kan du se,” sagde Ravn. ”Han var god nok.”
Mejse trak på skulderen.
”Eller også opgav han at få fingre i vores penge.”
I eftermiddagens løb var himlen blevet dækket af grå skyer. Nu 

begyndte det så småt at regne, og de skyndte sig videre for at finde 
ly et sted.
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Kort før solnedgang kom de til en korsvej, hvor der lå en lande-
vejskro.

”Skal vi ikke gå derind?” foreslog Ravn.
Mejse nikkede.
”Men jeg skal nok sige det, der skal siges. Giv mig fire skilling.”
Ravn tog de fire små mønter frem og rakte dem til hende. Så 

gik de ind i krostuen.
En flok mænd sad og spillede kort rundt om et bord tæt ved 

ildstedet. Andre gæster var der ikke. Krokonen var ved at skænke øl 
i mændenes krus. Hun var en høj, radmager kvinde med et snavset 
forklæde om livet og slidte tøfler på fødderne.

Da børnene nærmede sig, så hun spørgende på dem.
”Kan vi få lov til at sove her i nat?” spurgte Mejse med klynkende 

stemme. Det var det tonefald, hun brugte, dengang hun tiggede. 
”Vi skal nok betale. Men vi har kun fire skilling. Det er vores sidste 
penge.”

Krokonen fnøs hånligt.
”Fire skilling? De rækker ikke langt!”
”Men det er vores allersidste penge,” gentog Mejse og åbnede 

den knyttede hånd, hvor mønterne lå.
Krokonen snappede dem med det samme.
”Ja ja, lidt er bedre end ingenting. Der er langt mellem gæsterne 

her, selv om det er den eneste kro i miles omkreds.”
Med et tændt lys i hånden førte hun dem hen ad en smal gang 

og viste dem ind i et lille kammer. Så gik hun.
Gennem vinduet faldt der lidt lys ind i det snævre rum. Der var 

kun plads til én seng og ikke meget andet.
Ravn så sig om og rynkede på næsen.
”Det må være det dårligste værelse på hele kroen. Hvorfor sagde 

du, at vi kun havde fire skilling?”
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Mejse så forbavset på ham.
”Forstår du ikke det? For at få hende til at tro, at vi er fattige. Så 

kan vi sove roligt. Der er ingen, der vil prøve at stjæle fra os i nat.”
De spiste lidt af deres brød og det røgede fårelår til aftensmad, 

og Ravn hentede vand fra vandtønden i krostuen. Så lagde de sig 
til at sove. Der var ikke meget plads til dem begge to i den smalle 
seng, men de var trætte og faldt hurtigt i søvn.

2

Midt om natten vågnede Mejse og kunne ikke falde i søvn igen. 
Ravn snorkede, og det røgede kød havde gjort hende tørstig.

Hun rejste sig forsigtigt for ikke at vække ham og gik hen ad den 
mørke gang for at få noget at drikke. Lamperne var slukket, og der var 
stille overalt. Men da hun nærmede sig krostuen, hørte hun hviskende 
stemmer. Der var noget ved dem, der gjorde hende mistænksom.

Hun listede lydløst videre på bare fødder. I det flakkende lys fra 
ildstedet så hun en mand, der stod og hviskede med krokonen. Det 
var bissekræmmeren.

Hvad laver han her? tænkte Mejse og sneg sig lidt nærmere.
”De har penge,” hørte hun bissekræmmeren sige. ”Det sagde 

de selv. Og de er vist langt hjemmefra. Ingen vil spørge efter dem, 
hvis de forsvinder.”

Et forventningsfuldt grin bredte sig på krokonens ansigt.
”De har altså penge på sig? Så løj hun for mig, tøsen. Men det 

hjælper hende ikke. Hvornår skal det være?”
Bissekræmmeren så sig om i den tomme krostue.
”Nu med det samme. Vi er jo alene. Og vi deler vel?”
Krokonen nikkede.
”Lige over. Som vi plejer. Bliv her, så henter jeg en flækøkse i 

køkkenet.”
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Mejse styrtede tilbage til kammeret og ruskede Ravn vågen.
”De vil slå os ihjel!” hviskede hun. ”Vi skal væk. Nu med det 

samme.”
Ravn vågnede med et gisp. Så fór han op og greb tasken. Da 

Mejse puffede vinduet op, slog den kolde natteluft dem i møde. Så 
kravlede hun ud, efterfulgt af Ravn.

I det samme blev døren til værelset åbnet. Krokonen standsede 
i døråbningen, da hun fik øje på det åbne vindue.

”De stikker af!” råbte hun. ”Skynd dig efter dem.”
Ravn og Mejse løb væk fra kroen, så hurtigt deres ben kunne 

bære dem. Men bissekræmmeren var allerede kommet ud og havde 
set dem. Skyerne var drevet bort, og månen var fremme.

”De er her!” råbte han og løb efter dem.
Krokonen indhentede ham kort efter. I hånden holdt hun en 

stor økse.
”Bare grib de to! Så skal jeg nok ordne resten.”
Børnene løb, alt hvad de kunne. Men de to forfølgere havde 

lange ben og halede ind på dem.
Mejse kastede et hurtigt blik bagud. Krokonen truede ad hende 

med øksen.
”Smid pengene!” gispede Mejse. ”Det er dem, de vil have. Ikke 

os.”
Uden at sætte farten ned greb Ravn en håndfuld mønter fra 

pungen og kastede dem bagud, så langt han kunne.
Glitrende i månelyset fløj de blanke mønter i en bue gennem 

luften og landede klirrende på vejen.
De to forfølgere standsede. Så kastede de sig ned på vejen og 

kravlede rundt på hænder og knæ, mens de hver især forsøgte at 
rage så mange mønter som muligt til sig.

Børnene benyttede chancen til at løbe ind i et højt krat langs 
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vejen. Mørket var tæt under buskene, og lange kviste svirpede dem 
i ansigtet. Til sidst smed de sig udmattede ned i det dugvåde græs.

Et stykke tid lå de bare og hev efter vejret. Så listede Ravn tilbage 
for at se, om der var nogen, der havde fulgt efter dem. Der var ikke 
nogen at se på den månelyse vej, og ingen stemmer eller fodtrin 
brød nattens stilhed.

Han skyndte sig tilbage til Mejse.
”De er ikke efter os mere. Hvad gør vi nu?”
Mejse så forbavset på ham.
”Vi fortsætter til Randslev. Der kan vel ikke være så langt igen?”
”Næh, det er der ikke,” sagde Ravn tøvende. ”Men de fleste af 

vores penge er væk. Og vi har ikke ret meget mad tilbage. Måske 
er det bedst, vi tager hjem.”

Mejse rystede på hovedet.
”Jeg vender ikke om. Jeg vil gøre alt for at finde mine forældre. 

Men du behøver ikke at gå med.”
”Selvfølgelig gør jeg det,” sagde Ravn med det samme. ”Jeg går 

med dig. Det vil jeg altid gøre.”
Mejse smilede lettet.
”Det håbede jeg også. Og ved du hvad?” tilføjede hun med et 

grin. ”Jeg kan jo lære dig at tigge. Det er ikke så let, som man tror.”
Det fik Ravn til at le højt. Så børstede de jord og visne blade 

af deres tøj og fortsatte mod vest, mens månen langsomt gled hen 
over nattehimlen.

2

De gik resten af natten og fortsatte, da det blev lyst. Midt på dagen 
var de nødt til at holde et langt hvil. Men de var utålmodige efter 
at nå frem, så de gik videre, så snart de havde fået kræfterne igen.

Sidst på dagen kom de endelig til Randslev. Husene i den lille by 
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lå klumpet sammen ved foden af et bjerg, der rejste sig bag dem. Et 
vandløb kom brusende ned ad bjergsiden og løb videre tæt forbi byen.

Her lå den vandmølle, der var børnenes mål. Men det store møl-
lehjul stod stille, og i haven rundt om huset voksede ukrudtet højt.

Med et suk af træthed satte Mejse sig på stengærdet foran haven 
og så sig modløst omkring.

”Her … her bor vist ikke nogen.”
Ravn banede sig vej gennem ukrudtet i haven hen til stuehuset. 

Der var mørkt bag alle vinduer, og flere ruder var knust. Døren 
stod på klem, og Ravn stak hovedet ind.

”Hej! Halløj! Er der nogen?”
På den anden side af vejen lå et par huse. En ung kvinde kom 

ud fra et af dem. Hun havde hørt Ravn råbe. Nu gik hun over til 
de to børn.

”Hvad vil I?” spurgte hun. ”Huset står tomt. Der har ikke boet 
nogen, siden mølleren og hans kone døde forrige vinter. Det var 
en slem tid med meget sygdom her på egnen.”

Mejse og Ravn så bestyrtet på hinanden.
”I kendte dem måske?” spurgte kvinden.
Mejse rystede på hovedet.
”Nej, vi ville bare spørge dem om noget. Konen tog engang en 

forældreløs pige til sig. Jeg vil så gerne vide, hvor hun kom fra.”
”Ikke andet?” sagde kvinden. ”Det kan jeg da fortælle dig. Vi 

talte meget om det dengang. Det var en hyrde, der kom med barnet. 
En af dem oppe fra bjergene. De ville ikke selv have barnet, jeg ved 
ikke hvorfor. Men møllerkonen tog det til sig. Desværre fik hun 
ikke lov til at beholde det. Hendes mand …”

”Det ved vi godt,” afbrød Mejse. ”Hvor kom den hyrde fra?”
Kvinden pegede op mod bjergsiden bag husene. Den lå i dyb 

skygge, nu hvor solen var ved at gå ned bag bjerget. Men man kunne 
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stadig se et par tynde røgsøjler, der steg op i luften fra et sted langt 
oppe ad bjergsiden.

”Kan du se røgen dér?” sagde kvinden. ”Den kommer fra hyr-
dernes landsby. Det er dér, de holder til med deres får og geder.”

”Hvordan kommer man derop?” spurgte Ravn.
”Der går en sti hele vejen,” sagde kvinden. ”De bruger den, når 

de kommer herned for at sælge deres varer.”
I det samme lød der barneskrål inde fra huset, og kvinden skyndte 

sig derover.
Mejse så ivrigt på Ravn.
”Vi går derop, ikke?”
”Det må vente til i morgen,” sagde Ravn. ”Vi kan ikke gå op ad 

bjerget i mørke. Men hvad mente hun med, at hyrderne ikke ville 
beholde barnet?”

Mejse tænkte sig lidt om.
”De er måske meget fattige, og så havde de ikke mad til et barn 

mere. Men det får vi nok at vide i morgen.”

2

De søgte ly for natten i det tomme møllerhus, hvor de sov på gul-
vet med deres kapper over sig. Tidligt næste morgen spiste de det 
sidste af deres mad og begyndte turen op ad bjerget. Den smalle 
jordvej blev hurtigt til en stenet sti, der snoede sig opad mellem 
høje grantræer og klippeblokke dækket af mos.

Børnene gik og gik, hele tiden opad. Den klare morgenhimmel 
blev efterhånden skjult af blåsorte skyer, og kort efter begyndte det 
at lyne og tordne oppe mellem bjergtoppene.

”Det øser sikkert ned deroppe,” sagde Ravn. ”Bare det ikke 
kommer den her vej.”

Men uvejret blev hængende oppe i højderne, til det havde raset 
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ud. Imens var børnene nået længere op ad bjergsiden. Her stod 
træerne mere spredt, og luften var bidende kold, selv om solen var 
kommet frem efter uvejret.

Det var anstrengende at gå opad hele tiden, og de var efterhånden 
både trætte og tørstige. De standsede med et suk af lettelse, da de 
kom til et sted, hvor stien krydsede et vandløb. Det var en beskeden 
strøm, der rislede af sted i bunden af en lille slugt. Siderne i slugten 
bestod af store og små sten. Flere steder lå der grene og knækkede 
træstammer, som strømmen engang havde ført med sig.

Børnene fyldte deres hænder med iskoldt vand og drak i store 
slurke. Ravn satte sig med ryggen mod en sten og strakte benene.

”Der er ikke meget fart på strømmen nu,” sagde han. ”Men den 
er sikkert fuld af vand om foråret, når sneen smelter.”

Mejse så op ad bjergsiden.
”Der er længere, end jeg troede,” sukkede hun. ”Men vi … Hvad 

er det?” afbrød hun sig selv. ”Tordner det nu igen?”
Hun havde hørt en fjern buldren, der hurtigt blev højere og højere.
Ravn rystede på hovedet.
”Umuligt. Himlen er jo helt skyfri.”
I næste nu så de det begge to – en enorm, skummende mur 

af vand, der kom fossende ned gennem strømlejet i rivende hast. 
Skybruddet oppe i højderne havde givet masser af regnvand, der 
nu fandt den letteste vej ned ad bjerget.

”Løb!” skreg Ravn og sprang op.
Mejse var allerede på vej op fra slugten. Ravn var lige i hælene 

på hende.
Så kom flodbølgen.
Mejse nåede lige at kaste sig ind på bredden i sikkerhed. Men 

Ravn blev grebet af de frådende vandmasser. I sidste øjeblik fik han 
fat i et væltet træ, der ragede halvvejs ud over vandet.





Han klamrede sig fast til det af alle kræfter. Han vidste, at det var 
den visse død at blive revet med og slynget mod stenene i flodlejet.

Men strømmen var uhyggelig stærk. Hans hænder begyndte at 
glide på den våde træstamme.


