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KAPITEL 1

”Mejse! Hvor er du?”
En dreng gik rundt og ledte mellem træerne i en stor frugthave. 

Det var tidligt på foråret. Jorden var fri for sne, men træerne stod 
stadig og strittede med deres nøgne kviste. Han så en krage og et 
par spurve – men ikke den pige, han ledte efter.

Drengen hed Ravn. Han rodede rundt i sit lyse strithår og suk-
kede dybt.

”Hvor pokker kan hun være?”
Så gik han hen til gærdet for enden af haven. Herfra kunne han se 

ud over markerne, der hørte til bondegården, hvor han og Mejse boede.
Solen var lige stået op. Dens stråler faldt næsten vandret hen 

over de brune marker og stien, der førte over dem. Men her var 
der heller ikke nogen at se.

Ravn gik om til vejen på den anden side af gården. Her mødte 
han Arvid, drengen fra nabohuset.

”Har du set noget til Mejse?” spurgte Ravn.
Arvid nikkede.
”Det er ikke ret længe siden. Hun gik mod vest ad landevejen. 

Jeg undrede mig over, hvor hun skulle hen så tidligt.”
Ravn hørte ikke mere. Han løb af sted med det samme. Da 

han rundede et vejsving, så han en høj, rank skikkelse med mørkt, 
krøllet hår. Det var Mejse.
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”Vent på mig, Mejse!”
Hun fortsatte uden at dreje hovedet. Ravn satte farten op og 

greb hende i armen.
”Hvor i alverden skal du hen?”
Mejse prøvede at rive sig løs.
”Slip mig! Lad mig gå!”
Men Ravn holdt fast.
”Ikke før du siger, hvad der er i vejen. Er du ked af at bo hos os?”
Mejse var faldet lidt ned.
”Slet ikke. At jeg mødte dig og dine forældre – det er det bedste, 

der er sket i mit liv. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på 
min egen familie. Hvis bare jeg kendte mere til dem. Jeg ved næsten 
ikke andet om dem, end at deres slægtsnavn er Lindor, og at de 
boede på Lindeborg i mange år, indtil de måtte forlade borgen. Jeg 
er på vej til Lindeborg. Der må være et arkiv eller nogle papirer, 
hvor jeg kan læse mere om dem.”

Ravn så hovedrystende på hende.
”Til Lindeborg? Men det ligger jo helt ovre i Montánien, på den 

anden side af bjergene. Hvorfor har du ikke sagt noget om det?”
”I vil jo ikke lytte til mig,” sagde Mejse grædefærdig. ”I siger 

bare, at det er lige meget, hvem min mor og far var. Men det er 
ikke lige meget for mig.”

Hun så på den armring, der sad om hendes håndled. I det blanke 
sølv var der indgraveret en lindorm – en tobenet drage med vinger 
og åbent gab.

”Lindorerne har en lindorm i deres våbenskjold. Et ondt og 
farligt væsen. Ligesom dem selv. Ligesom min mor var.”

Hun greb Ravns arm og fortsatte med usikker stemme: ”Jeg er 
også en Lindor. Jeg … jeg er bange for, at jeg måske er ligesom 
dem. Inderst inde.”
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Ravn så forbløffet på hende.
”Hvordan kan du sige sådan noget vrøvl? Du er den sødeste 

pige, jeg …”
Han holdt pludselig inde og blev rød i hovedet.
Mejse lagde ikke mærke til det. Hun var fordybet i sine egne tanker.
”Jeg er nødt til at vide mere om Lindorerne – om der også var 

gode mennesker imellem dem. Det kan jeg kun finde ud af ved at 
tage til Lindeborg.”

”Godt,” sagde Ravn. ”Så tager vi til Lindeborg – begge to.”
Det fik Mejse til at lyse op i et stort smil.
”Så du vil godt tage med?”
”Selvfølgelig,” sagde Ravn. ”Vi følges ad. Altid. Nu går vi først 

tilbage og taler med min far og mor.”
Da de kom tilbage, stod Ravns forældre – Eline og Halvor – og 

holdt udkig efter dem.
”Der er du jo, Mejse!” Eline gav hende et knus. ”Vi blev så 

bekymrede, da du pludselig var væk.”
Ravn lagde mærke til, at Mejse nu var næsten lige så høj som 

hans mor.
Sikke Mejse er vokset, tænkte han. Sidste år var jeg et hoved 

højere end hende. Nu er det omvendt. Men måske indhenter jeg 
hende snart.

”Hvad skete der?” spurgte Halvor.
Ravn forklarede, hvorfor Mejse og han ville til Lindeborg.
”Vi er hjemme igen om et par uger,” sluttede han. ”Og vi har jo 

været der før, så vi kender vejen.”
Eline havde sluppet Mejse.
”Og du er sikker på, du gerne vil til Lindeborg, Mejse?”
”Ja,” sagde Mejse. ”Jeg bliver ved med at spekulere på, hvordan 

de var. Nu vil jeg vide besked.”
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Eline undertrykte et suk.
”Det forstår jeg godt. Hvad mener du, Halvor?”
”Tag I bare af sted,” sagde Halvor.
Mejse smilede lettet. Ravn sendte hende et stort grin.
”Så er det afgjort,” sagde Eline. ”Nu sørger jeg for lidt morgen-

mad. Bagefter pakker jeg en sæk med mad til turen. Og penge, så 
I kan overnatte undervejs på landevejskroerne. Og glem ikke jeres 
uldne kapper. Det kan stadigvæk blive koldt.”

2

Nogle dage senere var Mejse og Ravn på vej over bjergene vest for 
deres hjemland Vallónien. De fulgte en sti, der førte gennem et pas 
og videre ned mod Montánien, landet på den anden side af bjergene.

Et sted gik stien langs en skrænt med en storslået udsigt over 
landskabet længere nede. Her blev de stående et øjeblik og så sig om.

Solen stod højt på en skyfri himmel og fik fjerne søer og vandløb 
til at glitre. Flokke af vildgæs på træk fløj hen over marker og enge. 
Fra spredte landsbyer steg blå røg op i luften.

Mejse skyggede for sollyset med hånden.
”Kan vi se Lindeborg herfra?”
Ravn pegede mod vest.
”Der er vist for langt endnu. Men borgen må ligge et sted i den 

retning.”
Mejse stod lidt i sine egne tanker.
”Og Lindorerne bor der ikke længere. Men kan det være, at nogle 

af dem stadig er i live – et sted her i Montánien?”
”Det tror jeg ikke,” sagde Ravn. ”De blev jo jaget ud af landet, 

dengang folk omsider fik nok af at blive udsuget og undertrykt af 
dem. Det er vist mange år siden.”

Mejse sukkede.
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”Jeg har ikke været særlig heldig med mine forældre. Min mor 
var en Lindor, og da jeg endelig fandt hende, prøvede hun bare at 
udnytte mig. Nu er hun død. Og jeg får nok aldrig at vide, hvem 
min far er – eller var.”

”Op med humøret,” sagde Ravn. ”Bare vent, til du får kigget i 
de papirer på Lindeborg. Jeg er sikker på, at du finder nogle Lin-
dorer, du kan være stolt af. Og hvem ved? Måske møder du også 
din far en dag.”

Det fik Mejse til at lyse lidt op.
”Jeg håber, du har ret. Skal vi se at komme videre?”
Stien fortsatte ned ad bjerget i store sving. Mange steder var 

den våd af alt det smeltevand, der kom rislende fra sneen oppe på 
tinderne.

Et sted havde smeltevandet dannet et rivende vandløb, der havde 
gennemskåret stien. Mejse blev stående ved bredden.

Ravn trådte straks ud i vandet.
”Nu skal jeg hjælpe dig over.”
”Pas på!” sagde Mejse. ”Du får jo våde sko.”
Ravn rakte hånden frem mod hende.
”Det gør ikke noget. Tag min hånd og træd på den flade sten 

dér. Så kan du komme tørskoet over.”
Han holdt godt fast i hendes hånd, mens hun hoppede fra stenen 

over på den anden bred. Så trådte han selv op på tørt land, stadig 
med hendes hånd i sin.

”Du kan godt slippe mig nu,” sagde Mejse med et lille smil.
Ravn trak øjeblikkelig hånden til sig.
Mejse lo. Ravn satte sig og tømte sine sko for vand. Så gik de 

videre ned mod dalen.

2
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De næste par dage vandrede de vestpå gennem Montánien. Af og 
til standsede Ravn for at se, hvordan bønderne dér i landet havde 
indrettet deres gårde. Imens snakkede Mejse med de børn, der 
stimlede sammen om dem. Så fortsatte de ad snoede landeveje, 
hvor slåenbuskene i vejkanten stod med hvide blomster. Den ene 
regnbyge efter den anden drev hen over landet. Når Ravn og Mejse 
ikke kunne nå i ly et sted, måtte de bare gå videre med hætterne 
på deres kapper slået op over hovedet. Nætterne tilbragte de på de 
landevejskroer, der gerne lå, hvor flere veje mødtes.

En aften sad de i en krostue med den mad, værten havde sat frem 
til dem – en suppe med tørrede ærter og gulerødder og et stykke 
oksekød. Kødet var både for salt og for sejt. Men de var for trætte 
og sultne efter en lang dag til at tage sig af det.

De var alene i det lavloftede rum. Et søvnigt tællelys forsøgte at 
holde mørket lidt på afstand.

Ravn pustede på en skefuld af den varme suppe.
”Vi er ikke ret langt fra Lindeborg nu. Jeg tror, vi er der i morgen 

eller overmorgen.”
Mejse sank en mundfuld og tørrede sig om munden.
”Det bliver underligt at komme til Lindeborg igen. Sidst boede 

vi der jo alene sammen med min mor og hendes husholderske – var 
det ikke Laurine, hun hed? Nu må borgen stå tom igen. Tror du, 
vi kan komme ind?”

”Det er let nok,” sagde Ravn med et skævt grin. ”Hvis alle døre 
er låst, knuser vi bare en rude. Så kan du kigge i alle de papirer, 
du vil. Jeg skal nok hjælpe til. Og hvis borgen er forladt, er der jo 
ingen til at forstyrre os.”

Mejse så eftertænksomt ind i flammen på tællelyset.
”Jeg ved ikke, om jeg tør,” sagde hun omsider.
Ravn så forbløffet på hende.
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”Tør? Hvordan …? Du plejer ellers ikke at være bange af dig.”
”Det er den drøm,” sagde Mejse. ”Lige siden vi kom til Mon-

tánien, har jeg haft den hver nat. Jeg står i den store sal på 
Lindeborg. Der er koldt og mørkt, men månen skinner ind 
gennem ruderne. En hvid skikkelse kommer langsomt hen imod 
mig. Hun skinner som sølv i månelyset. Jeg kan ikke rigtigt se 
hendes ansigt, men alligevel er det, som om jeg kender hende. 
Hun kommer nærmere og nærmere, og jeg bliver mere og mere 
bange. Til sidst rækker hun ud efter mig, og så … så vågner jeg 
og ligger og ryster.”

Ravn lagde hendes hånd i sin og strøg den varsomt.
”Det skal du ikke tage dig af. Det er en drøm, ikke andet. Du er 

nervøs for, hvad du får at se i de papirer. Mange af Lindorerne var 
nogle værre slyngler, det er der ingen tvivl om. Men det har ikke 
noget med dig at gøre. Husk det.”

Mejse tørrede de tårer, der var trængt frem i hendes øjne.
”Du har ret. Nu vil jeg ikke tænke mere på det. Skal jeg øse lidt 

mere suppe op til dig? Den smager ikke lige så godt som din mors 
mad. Men i det mindste bliver vi mætte.”

2

Næste dag fortsatte de mod Lindeborg. Ravn holdt udkig til alle 
sider for at se, om han kunne genkende landskabet.

Pludselig fik han øje på en tæt, sort røgsky et sted i det fjerne.
”Se, det brænder derhenne!”
”Tror du, det er en skovbrand?” spurgte Mejse.
Ravn rystede på hovedet.
”På denne tid af året? Alting er stadig vådt og koldt. Jeg håber 

bare, ilden er gået ud, når vi er nået derhen.”
Landevejen førte dem kort efter til en lille by, der var omgivet 
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af marker og våde enge. Mejse standsede, da de var kommet ind 
mellem de første huse.

”Kan du høre alle de stemmer? Det må være markedsdag i dag. 
Så kan vi købe frisk brød på torvet.”

De gik efter lyden og kom snart til en åben plads fuld af boder 
og telte. Men der var ingen, der handlede. Folk stod i små klynger 
og talte nervøst sammen.

Ravn henvendte sig til en bondekone, der solgte æg og smør. 
Hun havde travlt med at pakke sine varer sammen.

”Er der sket noget her?”
Konen så forbavset på ham.
”Har I ikke hørt det? Fjenden er trængt ind i landet. Alle siger, 

at de er på vej hertil. Jeg tør ikke blive her længere.”
Mejse greb Ravn i armen.
”Vi må skynde os væk.”
”Lad os lige vente og se,” sagde Ravn. ”Måske er det bare et rygte.”
I det samme kom en mand ridende ind på torvet. Hans hest var 

våd af sved, og han havde en blodig forbinding om armen.
Ravn løb hen til ham.
”Er det sandt, at fjenden er i landet?”
Rytteren holdt sin hest an. Folk stimlede sammen om ham.
”Det er kun alt for sandt. En hær af vilde ryttere har angrebet 

os. De hedder tavárerne og kommer fra de store stepper vest for 
Montánien. I går forsøgte kongen at standse dem sammen med sin 
hær. Det lykkedes ikke. Rytterne drev vores soldater på flugt, og 
jeg har hørt, at kong Antonio selv fandt døden på slagmarken. Nu 
rider tavárerne gennem landet. De hærger og plyndrer og stikker ild 
til gårde og huse. Alle flygter fra dem. Jeg slap væk i sidste øjeblik, 
da de overfaldt vores by.”

Manden sporede sin hest og forsvandt i galop. Hans ord havde 
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skræmt markedsgæsterne. De forlod deres boder og skyndte sig væk 
fra torvet. Mejse og Ravn fulgte med.

I de smalle gader blev trængslen værre og værre, efterhånden som 
beboerne forlod deres huse og sluttede sig til mængden.

Pludselig opdagede Ravn, at Mejse ikke længere gik ved siden 
af ham. De var blevet væk fra hinanden i trængslen. Ravn blev 
grebet af panik.

”Mejse! Hvor er du?” råbte han desperat og prøvede at mase sig 
vej gennem de flygtende. Men den tætte strøm af mennesker rev 
ham med.

Et øjeblik efter var menneskemængden kommet ud på åben mark. 
Her standsede de forreste forfærdede ved synet af en flok ryttere, 
der kom farende hen imod dem.

Det var de frygtede tavárer. De var klædt i skind og læder fra 
top til tå og var bevæbnet med buer og lange lanser. Hujende og 
skrigende drev de deres små, gulbrune heste fremad i strakt galop.

En vild forvirring bredte sig i mængden. Nogle prøvede at flygte 
ind i byen igen, samtidig med at andre stadig var på vej ud.

Ravn kiggede igen efter Mejse. Men han kunne ikke få øje på 
hende i trængslen. I det samme kom et par ryttere hen mod det 
sted, hvor han stod sammen med flere andre.

Folk styrtede til alle sider. Ravn forlod vejen og løb ud over en 
åben mark, der stadig var dækket af vissent græs fra året før.

Lige nu gælder det om at komme væk fra de ryttere, tænkte han. 
Jeg må lede efter Mejse bagefter.

Så hørte han hovslag bag sig. En rytter havde forladt flokken og 
red direkte hen imod ham.

Ravn satte farten op. På den anden side af marken var der et 
levende hegn af tjørnebuske. Hvis han kunne nå hen til dem, havde 
han måske en chance for at slippe væk.
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I det samme kom noget hvirvlende gennem luften og snoede sig 
om hans ben, så han faldt forover og ramte jorden med et bump. 
Det var en lang læderrem med en blykugle i hver ende. Rytteren 
havde kastet den fra hesteryggen uden at sætte farten ned.

Inden Ravn fik viklet sig fri, nåede rytteren frem og pegede på 
ham med en blank lansespids.

”Du dér! Op! Følg med! Flygter du, rammer døden dig, som 
ørnen rammer en harekilling.”

Ravn havde ikke andre muligheder end at adlyde. Han rejste sig 
og stønnede. I faldet havde han slået en albue, og hans knæ blødte 
gennem en flænge i bukserne.

Da rytteren havde taget sit kastereb til sig, satte han hælene i 
siden på sin hest. Ravn måtte løbe for at holde trit med dem. Han 
løb, så sveden drev ned ad ham, og hans lunger brændte som ild. 
Hvis han sakkede den mindste smule bagud, fik han øjeblikkelig 
et sviende slag over ryggen med lanseskaftet.

Rytteren drev sin fange hen til en stor eng, hvor tavárerne havde 
slået lejr. Her var der rejst hundredvis af telte i en stor rundkreds 
om en åben plads i midten, hvor tavárernes fyrste havde sit store 
telt af hvid silke. Nogle af deres mange heste gik frit på engen, 
andre var tøjret i udkanten af lejren. Overalt myldrede det med 
skindklædte krigere, der sang, drak, sloges og købte og solgte det 
bytte, de havde taget.

Ravn blev ført hen til en indhegning, hvor tavárerne havde deres 
fanger. Indhegningen bestod blot af et reb, der var spændt ud i en 
stor firkant. Her sad og lå fangerne på et lag halm, der dækkede 
jorden. En gruppe bevæbnede vagter holdt konstant øje med dem.

Ravn sank om i halmen med hivende lunger og krampe i benene. 
Selvom han var udmattet, rejste han sig lidt efter for at se efter Mejse. 
Men han kunne ikke få øje på hende nogen steder.





Så er hun i det mindste ikke fanget, tænkte han lettet. Det er 
værre med mig.

Da han havde fået vejret igen, vendte han sig mod manden, der 
sad ved siden af ham. Hans tøj var hvidt af mel, så Ravn gættede 
på, at han var bager.

”Ved du, hvad der skal ske med os?”
”Jeg er bange for, at vi skal sælges,” sagde bageren dystert. ”Som 

slaver. Tavárerne bruger deres tid på at ride og gå på jagt og kæmpe 
med hinanden om, hvem der skal være deres fyrste. De har slaver 
til at passe deres får og geder og dyrke jorden. Jeg håber bare, de 
har brug for en bager. Jeg har ikke meget lyst til at være hyrde. Jeg 
har hørt, at steppen vrimler med ulve og giftige slanger.”

Han udstødte et bekymret suk og lagde sig ned i halmen.
Ravn så opmærksomt på vagterne. Der var en syv-otte stykker 

af dem. De gik langsomt frem og tilbage uden for indhegningen 
og holdt konstant øje med fangerne. Så snart en fange kom for tæt 
på rebet, fik han et vredt tilråb, og en lanse blev rettet mod ham.

Ravn blev ved med at spekulere på, hvad der kunne være sket 
med Mejse. Han savnede hende og tænkte kun på at flygte, så han 
kunne lede efter hende. Men det var tydeligt, at vagterne holdt 
skarpt øje med deres fanger.

Ravn sukkede opgivende. Han anede ikke, hvordan han skulle 
slippe væk.
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KAPITEL 2

Mejse satte sig udmattet ned på jorden. Hun var sammen med en 
lille gruppe flygtninge, der havde søgt i skjul i et krat af pilebuske 
et stykke fra landevejen. De havde haft held med at slippe væk, 
da rytterne angreb menneskemængden lige uden for byen. Mejse 
havde håbet at få Ravn med, men han var forsvundet i trængslen.

Først nu fik hun tid til at se rigtigt på de andre. Der var en gam-
mel mand og hans kone, to bønder, en kvinde med et lille barn på 
skødet og en ung mand, der var klædt som soldat med brystharnisk 
og sværdbælte, selv om han var ubevæbnet.

Det mindste barn græd stille. Moren forsøgte at trøste ham. De 
to gamle sad med armene om hinanden.

En af bønderne tog en flaske frem.
”Nu trænger jeg til en snaps. Er der nogen, der vil ha’ en med?”
Han drak en slurk og lod flasken gå på omgang. Da Mejse fik 

den, rakte hun den straks videre til soldaten.
”Du er soldat, ikke?” sagde bonden til ham. ”Folk siger, der har 

stået et slag ikke så langt herfra. Kender du noget til det?”
Soldaten tog en stor slurk brændevin og sukkede dybt.
”Jeg var med. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Tavá-

rerne ramte os som et stormvejr. De rider som djævle, og deres pile 
kommer som et haglvejr. Vi havde ikke en chance. Kong Antonio 
er død. Jeg så ham blive gennemboret af tre lanser. Hans søn, prins 
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Orsino, forsøgte at komme ham til hjælp, men han forsvandt selv i 
kamptummelen. Mere så jeg ikke. Jeg stak af sammen med mange 
andre. Jeg skammer mig over at sige det, men jeg smed mine våben 
fra mig, så jeg kunne løbe hurtigere.”

Den gamle mand hostede hult og rakte ud efter flasken.
”Der kan vel ikke blive en lille hjertestyrkning mere? Jeg har 

været syg hele vinteren.”
Bonden nikkede, og den gamle drak og gav ham flasken 

tilbage.
”Jeg kender lidt til tavárerne. For nogle år siden boede vi tæt på 

grænsen til deres land. Dengang var der aldrig problemer med dem. 
De havde alt for travlt med at bekæmpe hinanden.”

Soldaten nikkede.
”Det har jeg også hørt. Men nu optræder de i samlet flok. Det 

så ud til, at de blev anført af en flok riddere. De riddere var ikke 
tavárer, det var tydeligt nok. De kæmpede med sværd, og de red 
under en fane med en lindorm på.”

Det gav et sæt i Mejse. Hun skyndte sig at trække sit kjoleærme 
ned over armringen, så ingen kunne se den.

”En lindorm!” udbrød den gamle ophidset. ”Det er Lindorernes 
slægtsvåben. Det passer kun alt for godt til dem. Jeg kan huske 
Lindorerne fra mine unge dage. De udsugede bønderne, plyndrede 
de rejsende og opførte sig, som om der hverken var lov eller ret i 
landet. Men vi slap af med dem til sidst. Jeg var selv med i hæren, 
da vores konge drev dem i landflygtighed ud på de store stepper. 
Han var en ung mand dengang. Nu er han død, og Lindorerne er 
vendt tilbage. Det er en ond slægt, og forbandelsen følger dem på 
deres vej. Vi går mørke tider i møde nu.”

Hans ord ramte Mejse som et slag i ansigtet. Hun måtte kæmpe 
for at holde tårerne tilbage.
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Ond og forbandet, tænkte hun. Er jeg også sådan? Jeg er jo en 
Lindor. Vi nedstammer alle sammen fra grevinde Malícia.

For sit indre blik så Mejse igen maleriet i den store sal på Lin-
deborg. Det var et portræt af Malícia, grevinden, der havde bygget 
Lindeborg for flere hundrede år siden.

Da Mejse så maleriet forrige år, havde hun straks lagt mærke til, 
hvor meget hun og Malícia lignede hinanden – de samme øjne, det 
samme hår, den samme skikkelse. Mejse havde også hørt nogle af 
historierne om Malícia. Hun forstod sig på trolddom, og takket være 
sin magi havde hun til sidst fået sin ungdom igen. Lindorerne var 
overbeviste om, at hun holdt sig skjult og en skønne dag ville vise 
sig og give dem magten over hele Montánien.

Det gav Mejse en idé. Hun vendte sig mod soldaten og spurgte: 
”Ved du, hvor de riddere har slået lejr?”

Han så forbavset på hende.
”Samme sted som tavárerne, vil jeg tro. Deres lejr ligger et sted 

vest for byen. Men hvorfor vil du dog vide det?”
”Så jeg kan gå i en stor bue udenom,” sagde Mejse.
Soldaten lo bittert.
”Ja, det gør du klogt i.”
En af bønderne havde vovet sig ud til landevejen. Nu kom han 

tilbage og fortalte, at der ikke var nogen ryttere at se.
Kvinden rejste sig og tog sit barn på armen.
”Så går jeg nu. Vi kan ikke blive ved med at gemme os her.”
”Det har du ret i,” sagde den gamle mand. ”Hvor har du tænkt 

dig at tage hen?”
”Mod øst. Til et sted, hvor vi kan være i fred for de forfærdelige 

ryttere. Hvis det ellers findes.”
De andre fulgte med hende ud til vejen. Her var der flere flygt-

ninge, der alle sammen gik østpå. Den lille flok sluttede sig til dem.
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Undtagen Mejse.
Hun blev ubeslutsomt stående på landevejen.
Måske er det en vanvittig idé, jeg har fået, tænkte hun. Jeg er 

ikke engang sikker på, jeg tør gøre det. Nej – det er bedre, jeg leder 
efter Ravn. Når jeg har fundet ham, kan vi skynde os hjem – væk 
fra alt det forfærdelige, der sker her.

Mejse besluttede sig for at gå vestpå, tilbage mod byen, hvor 
hun og Ravn var blevet væk fra hinanden. Flere gange kom hun 
forbi små grupper af flygtninge, der gik den modsatte vej. Hun 
prøvede at standse dem og spørge, om de havde set en dreng med 
lyst strithår, men de fleste var så optagede af deres bekymringer, at 
de knap nok bemærkede hende. Nogle få standsede kortvarigt og 
rystede på hovedet, inden de fortsatte.

Mejse blev mere og mere nedslået. Hun savnede Ravn, og det 
kunne nemt tage lang tid at finde ham.

I det samme hørte hun en hund, der hylede et stykke fra vejen.
Der må være sket noget, tænkte Mejse. Måske er dens mennesker 

kommet til skade? Jeg må hellere se, om der er noget galt.
Hun gik efter lyden hen ad en lille markvej, der førte op til en 

bondegård. Den fik hende til at tænke på gården derhjemme, hvor 
hun og Ravn boede.

Hundens hylen kom inde fra stuehuset. Døren stod åben.
”Er her nogen?” kaldte Mejse.
Ingen svarede. Hunden gav sig til at bjæffe.
Mejse trådte ind i stuen. Og standsede med et gisp af forfærdelse.
Alt var gennemrodet. Skuffer og skabe var revet op. Hunden gik 

pibende rundt og snusede til de to mennesker, der lå på gulvet. En 
mand og en kvinde.

Dræbt.
Et par fluer landede i den blodpøl, der omgav de døde. Manden 
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knugede stadig en økse i hånden. Han havde åbenbart forsøgt at 
forsvare sin familie.

Synet fik Mejse til at ryste over hele kroppen. Hun følte sig syg 
og kold indvendig, og lugten af blod gav hende kvalme. Hun vak-
lede udenfor og satte sig tungt op ad muren. Først nu, hvor hun så 
det med egne øjne, forstod hun rigtigt, hvad tavárernes krigstogt 
førte med sig.

Et øjeblik efter kom hunden ud. Det var en stor, klodset køter 
med strid pels og snavsede poter. Den puffede til hende med snuden, 
kom med små pibelyde og så på hende med blanke, brune øjne.

Mejse knugede hunden ind til sig og græd ned i dens pels, til 
hun ikke havde flere tårer tilbage.

Så rejste hun sig op.
”Nej,” sagde hun, lidt til sig selv og lidt til hunden. ”Hvis nogen 

kan stoppe dem, er det mig. Jeg er nødt til at prøve. Du må klare 
dig selv, Vovse.”

Så gik hun tilbage til landevejen. Hunden fulgte efter hende. Til 
sidst standsede hun og vendte sig om.

”Gå med dig. Du kan ikke komme med mig.”
Hunden blev lydigt stående, mens Mejse talte til den. Men så 

snart hun gik videre, var den igen lige i hælene på hende.
Mejse sukkede og vendte sig om igen.
”Kan du ikke forstå det? Gå hjem med dig!”
Hunden logrede ved lyden af hendes stemme og så op på hende 

med små, ivrige bjæf.
Hvad er det, jeg siger? tænkte Mejse. Den har jo ikke noget hjem 

længere. Den er alene nu. Ligesom mig.
Hun bøjede sig og kløede hunden bag ørerne.
”Ja, ja, så kom da. Du har jo alligevel besluttet, at du skal med.”
Hunden holdt sig ved hendes side, da hun fortsatte. Af og til 
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strøg hun den over hovedet. Hun var glad for at have nogen at 
følges med og betro sig til.

”Jeg har altså ikke noget at give dig, hvis det er det, du håber på. 
Og jeg har ikke tid til at finde noget til dig. Der er noget vigtigt, 
jeg skal gøre. Jeg ville meget hellere lede efter min ven. Jeg er så 
bekymret for, hvad der kan være sket med ham. Han hedder Ravn. 
Jeg er sikker på, du bliver glad for ham, når vi finder ham. Sådan 
er han – man bliver glad af at være sammen med ham. Men lige 
nu må det vente. Det her er vigtigere. Det forstår du godt, ikke?”

Hunden svarede ikke. Det gjorde heller ikke noget. Det var 
alligevel mest sig selv, Mejse prøvede at overbevise.

2

Ravn slikkede sine tørre læber. Han havde ikke fået noget at drikke 
hele dagen, og solen og blæsten gjorde ham endnu mere tørstig. 
De andre fanger i indhegningen havde det på samme måde. Et par 
af dem var sårede. De lå i halmen på jorden og så sløvt ud i luften.

Ravn vendte sig mod sin sidemand, bageren med det melede tøj.
”Tror du, de vil lade os tørste ihjel? For resten hedder jeg Ravn.”
”Bertel,” sagde bageren. ”Det kan jeg ikke tro. Det er vi for 

værdifulde til. Vi skal jo sælges som slaver.”
Slaver! tænkte Ravn dystert. Pludselig var han glad for, at Mejse 

i det mindste ikke var der.
Lidt efter kom en af vagterne med vand til fangerne. Vandet 

befandt sig i et par garvede gedeskind, der var syet sammen til en 
slags lædersække lukket med en prop af træ. Et par af de andre vagter 
løftede rebet, så han kunne komme ind i indhegningen.

De tørstige fanger stimlede sammen om vagten. En af dem benyt-
tede sig af forvirringen til at stikke af til den anden side.

Men han blev opdaget, da han var ved at kravle under rebet. En 
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af vagterne slyngede sin lanse efter ham. Den ramte ham i ryggen 
med så stor kraft, at han blev spiddet til jorden.

”Døden rammer plet!” råbte vagten stolt. ”Sådan nedlagde jeg 
et vildsvin sidste år.”

Den døde fik lov til at blive liggende som en advarsel til de andre 
fanger. De fleste af dem var nu mere optagede af de to vandsække, 
som vagten havde lagt på jorden. De var ved at komme op at slås 
om at være den første, der kunne slukke tørsten.

”Stop!” sagde en af dem, der ikke masede på. ”Hvis vi slås om 
vandet, går det til spilde. Vi drikker på skift. De sårede først.”

Der var noget i hans stemme, der fik folk til at adlyde. Han tog 
proppen af en vandsæk og gav den til en af de sårede.

Ravn så nysgerrigt på manden. Han havde lyst hår og kortklip-
pet skæg og så ud til at være på alder med Ravns far. Hans hud var 
vejrbidt som hos en, der går meget på jagt, og hans stålgrå øjne så 
alt. Den ene side af hans ansigt var brunt af indtørret blod fra et 
sår i panden.

Han må være officer, tænkte Ravn. Han er vant til at befale.
Manden holdt øje med, at alle fik nogenlunde lige meget at 

drikke. Ravn var den sidste. Vandet var lunkent og smagte af jord. 
Men det var vidunderligt at få slukket tørsten. Da han var færdig, 
løftede han vandsækken.

”Der er en lille sjat tilbage. Vil du ikke have blodet vasket af?”
Manden formede hænderne til en skål, og Ravn fyldte dem med 

vand.
”Tak,” sagde manden, da han havde fået det værste blod af. ”Jeg 

hedder Herbert. Og du?”
”Ravn. Du var med i slaget i går, ikke? Er det sandt, at kongen 

er død?”
En mørk skygge gled over Herberts ansigt.
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”Ja, desværre. Jeg så det selv. Han var i spidsen for vores rytteri, 
og midt i kamptumlen blev han angrebet af tre fjendtlige ryttere. Jeg 
forsøgte desperat at komme ham til hjælp. Men da jeg nåede frem, 
var det for sent. Han var allerede …” Stemmen svigtede Herbert. 
Han trak vejret dybt et par gange og fortsatte et øjeblik efter. ”Han 
kæmpede tappert og faldt med ære. Men hvad nytter det? Hæren er 
slået og soldaterne på flugt. Nogen må give dem modet tilbage og føre 
dem mod fjenden. Ellers er jeg bange for, at Montánien er fortabt.”

Ravn sukkede lydløst. Han var stadig lige bekymret for Mejse 
og håbede inderligt, at hun befandt sig et sted, hvor der ikke var 
nogen tavárer.

2

Mejse fortsatte mod vest sammen med hunden. Hun så ikke flere 
flygtninge, kun forladte gårde og nedbrændte huse, som røgen stadig 
ulmede op fra. Hun havde efterhånden gået det meste af dagen og 
var både træt og sulten. Men det var der ikke noget at gøre ved. 
Hun var fast besluttet på at gennemføre sin plan.

Fra en bakketop fik hun øje på en hel by af telte. Vinden bar 
lyden af stemmer og vrinskende heste med sig. Det var tavárernes lejr.

I kort afstand fra lejren lå et hus, der var blevet skånet – en stor 
bygning af sten med høje vinduer og kobbertag. En fane på en høj 
stang var plantet foran døren.

Pludselig blev flaget grebet af et vindstød. Det foldede sig ud 
med et smæld, og en lindorm kom til syne, broderet med sølvtråd 
på flagdugens blå bund.

Det gav et sæt i Mejse. Modet svigtede hende, nu hvor hun havde 
fundet de Lindorer, der anførte tavárernes krigstogt.

Jeg kan lige så godt opgive, tænkte hun. Det var en vanvittig idé, 
jeg fik. De griner bare ad mig – eller slår mig ihjel.



I det samme peb hunden og puffede til hendes ben med snuden. 
I et glimt så Mejse for sit indre blik de to dræbte på det blodige gulv.

”Du har ret, Vovse,” hviskede hun. ”Jeg kan ikke svigte nu. Bliv 
her. Dæk!”

Hunden adlød og lagde sig i vejkanten.
Nu gælder det, tænkte Mejse. Men jeg må passe på, jeg ikke 

bliver afsløret. Min kjole er ikke ligefrem grevindetøj. Jeg må hel-
lere skjule den.

Hun trak sin store kappe sammen fortil, så den dækkede over 
hendes simple kjole af grå uld. Langs vejen var der en grøft med 
vand i. Da hun havde vasket ansigt og hænder, tog hun fat på sit 
hår. Hun havde hverken kam eller spejl, så hun samlede det blot 
i nakken og bandt et bånd om. Så tog hun mod til sig og gik hen 
til døren.

Her stod en ung mand på vagt. Han havde et sværd med forgyldt 
fæste ved siden, og et blankt brystharnisk sad over hans kostbare, 
vinrøde vams.

”Forsvind!” råbte han og trak sit sværd. ”Du har ikke noget at 
gøre her.”

Mejse gik helt tæt på ham, rettede ryggen og så ham lige i øjnene.
”Kender du ikke mig? Jeg er grevinde Malícia. Jeg bærer lind-

ormens mærke.”


