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I en lille bygd lever en stamme i evig 
kamp mod kulden.
Hver vinter fryser alle floder til is.
Det gør det umuligt at fange fisk.
Men én kan redde dem.
Ildens Frue kan tø vandet op og sikre 
mad til bygden.
Men hun kræver et offer i bytte.
Et barn, hun tager fra dem for altid.
Da Elias søster, Iris, bliver udpeget af 
Ildens Frue, drager Elia ud for at redde 
hende.





En lang vej
Kulden bider i mine kinder. 
Rekis poter knitrer let mod sneen.
Solen er på vej op.
”Mor og far må være vågne nu,” siger jeg. 
”De må have set, at vi er væk.”



Det giver et stik i maven.
I går sagde de farvel til min søster, Iris.
Og i dag har de også mistet mig.
Men hvis min plan lykkes, så kommer vi 
begge hjem.
For jeg vil redde min søster.
Redde hende fra Ildens Frue, der tog hende 
fra os.



Det Sorte Bjerg titter frem i det fjerne.
Herfra ser det ud, som om vi kan nå frem 
inden aften.
Men det kan vi ikke.
Sneen snyder øjet.
Det ved jeg.
Der er lang vej endnu.
Og vinden får mig til at ryste af kulde.



Så får vi øje på et stort spor i sneen.
Fire kæmpe poter med lange kløer.
”Vi må passe på,” siger jeg. ”Vi er 
i bjørnenes land nu.”
Reki løfter sin snude.
Han prøver at fange deres fært.



Vi ser mange spor efter bjørne.
Hver gang går vi i en stor bue udenom.
Vi tør ikke møde en bjørn igen.
Mine fødder er ømme.
Og min krop er træt og kold.
Jeg ved ikke, hvor længe vi har gået.
Men solen er på vej ned nu.
På denne tid af året er dagene korte.
Og kulden hård.



”Vi er nødt til at finde læ for natten,” 
siger jeg til Reki.
Han gør højt.
Næsten som om han forstår.


