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geraTHon

Gerathon rørte på sig. Hendes sorte skæl, der var tykke som 

rustningspanser, klikkede mod sandstensklippen. Hendes 

mund stod åben, og hun smagte på luften. Bag hende slog 

hendes hale fornøjet fra side til side.

Liv! Hun følte sig optændt af livet og nød at mærke sin 

krop glide hen over jorden, mens jorden gled den anden 

vej under hende. Liv er et pulsslag, en sammentrækning, 

en fl aksen, et åndedrag. Liv er bevægelse. Hun spillede 

med tungen. Brisen smagte af menneske. Mere liv! Lige nu 

var hun ikke sulten. Flokkevis af dyr krøb og kravlede og 

trippede i hælene på hende, og selvom de skælvede af 

skræk, kunne de ikke vende om. Fik hun lyst til en god-

bid, behøvede hun blot at strække sin lange hals og bide 

sammen om en kænguru eller en vildhund. Hun havde ikke 

mærket sulten, siden hun var brudt ud. Men ikke desto 

mindre gav livet hende lyst til at sno sig om alle levende 

ting og klemme til.
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Hun ændrede retning hen mod det enlige menneske og 

snoede sig raskt af sted. Hun kunne selvfølgelig bevæge sig 

så godt som lydløst, hvis hun ville, men det var der ingen 

grund til. Hvilken skabning kunne bevæge sig hurtigere  

end en kobra på to ton?

Denne skabning gjorde dog rent faktisk et forsøg. Det 

var en ung mand, der stadig havde et barns ansigt, viste 

det sig, da han så sig over skulderen og stirrede skræk- 

slagent på hende med opspilede øjne. Hun hvæsede, næsten 

som et fornøjet, fnisende latterudbrud, mens de kraftfulde 

muskler spillede i hendes lange, stærke krop. Hun spilede 

sit elegante nakkeskind ud, trak sig sammen og huggede til.

Liv! Dette liv sparkede og sprællede mellem hendes 

kæber, og dets hjerteslag galoperede lifligt mod tungen. 

Den unge mand skreg af sine lungers fulde kraft, da hendes 

gifttænder borede sig ned i hans ryg, og hendes tykke, sorte 

gift trængte ind i ham. Hans hjerte pumpede beredvilligt 

giften rundt i kroppen sammen med hans eget blod. Han 

spjættede lidt, og så blev han slap. Men hans hjerte slog 

stadig, smukt og langsomt, da hun slugte ham med hud og 

hår, og hendes utrolige muskler stykke for stykke trak ham  

gennem hendes bløde, lyserøde mund og videre ned i hendes  

maves endegyldige mørke.

Hun rullede sig sammen og hvilede sig i det varme 

koralsand, mens hun frydede sig over følelsen af at have 

endnu et bankende hjerte, endnu et liv, inden i sig foruden 

sit eget, indtil det langsomt ebbede ud.

Nu lo hun ved tanken om de hundredvis af år, hun havde 
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raset i sit fængsel under sten og klipper, der havde forsøgt 

at slukke hendes liv og standse al bevægelse og gøre en 

ende på hende. Nu gjorde friheden bare alting endnu mere 

frydefuldt. Solen havde varmet hende, hun havde frisk mad 

i maven, og nu følte hun sig nærmest kåd og en lille smule 

skælmsk. Hun kunne ikke få en bid mere ned, og dog var 

hendes appetit på liv kun lige begyndt at vågne.

Hendes gule øjne blev hvide, da hun rakte ud med  

tankerne. Talrige hvide varmeprikker flimrede bag hendes 

øjne, og hver enkelt af dem repræsenterede en person, som 

Gerathon kendte lige så godt, som en hyrde kender sine 

får.

Gerathon valgte en, der sov. Det var nemmere at glide 

ind i de bevidstløse. Denne prik var en kvinde, der var godt 

oppe i årene efter menneskenes målestok og levede langt 

væk i Nilo. Gerathons bevidsthed fyldte kvindens sind 

som sand i en krukke. Hun fik hende til at rejse sig, for-

lade huset og se sig omkring. Natten i Nilo var brun og lun 

og duftede af jasmin. Gerathon kunne næsten mærke det 

tørre græs knitre under kvindens bare fødder – varmen fra 

dagens solskin sad stadig i jorden.

Gennem kvindens øjne så Gerathon en klint. Hun førte 

hende hen mod den, hurtigere, hurtigere, og nu løb hun.

Da spjættede det i kvinden, som om hun forsøgte at 

vågne. Gerathon hvislede fornøjet. Liv er bevægelse.

Hun førte kvinden ud over kanten og faldt sammen med 

hende, og hun forlod først hendes bevidsthed igen, brøk-

delen af et sekund før hun ramte jorden for klintens fod.



Muligvis var det spild, set i lyset af Gerathons fremtids-

planer. Men hun var under alle omstændigheder nødt til 

først at indsamle alle talismanerne, og i mellemtiden havde 

man lov til at more sig lidt, når man var en af de mægtige.

Hun smagte på vinden. Hendes skællede mund var truk-

ket op i et evigt smil.
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2

TyVerI

Det blæste sydfra, og Meilin blev skubbet af sted med vinden 

i ryggen. Det var nu ikke, fordi hun havde brug for at blive 

skubbet. På det seneste havde der brændt en ild i hende, som 

bed og nappede og tvang hende fremad. De andre beklagede 

sig sommetider over den endeløse rejse og det nådesløse 

tempo, de holdt gennem Zhong og nu det nordlige Eura, men 

for Meilin kunne det ikke gå hurtigt nok.

Solen gav genskær i fl oden langs vejen, og Meilin kneb 

øjnene i. Som altid ventede de samme billeder på indersiden 

af hendes øjenlåg:

Den store krokodille med opspærret gab og kulsorte øjne.

Hendes fars ubevægelige krop. Borte.

Meilin slog hurtigt øjnene op igen og ansporede hesten, 

der slog over i raskt trav.

Vinden slog om. En brise fra nordvest ramte hende i 

ansigtet. Hun gnubbede den gåsehud, der sprang frem på 

hendes arme.
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”Det bliver snart meget koldere,” sagde Rollan og lod sin 

hest trave op på siden af hende. ”Pivende koldt. Så koldt, at 

ens næse og tæer fryser af.”

”Ja,” sagde hun.

”Jeg så engang en luset og uduelig gadedreng ligesom 

mig selv lokke en rigmandssøn til at slikke på en lygtepæl 

af jern midt om vinteren. Rigmandsdrengens tunge sad fast 

– frøs simpelthen fast til jernet – og imens stjal gadedrengen 

hans frakke og sko.”

”Det siger du ikke,” sagde Meilin.

”Jo, det er præcis, hvad jeg gør, min lille pandafrue!”

”Og ham gadedrengen, du fortæller om, skulle vel til-

fældigvis ikke have et navn, der begynder med R og slutter 

med n?”

”På ingen måde! Jeg har aldrig været luset. Jeg fortæller 

det kun til skræk og advarsel, fordi du, som du udmærket 

selv ved, har en uheldig vane med at slikke på lygtepæle.”

Meilin undertrykte et smil. Siden slaget ved Dineshs  

tempel havde Rollan for det meste holdt sig tæt på hende og 

havde sagt den ene fjollede ting efter den anden. Han gjorde 

det velsagtens for at få hende til at tænke på noget andet 

end sorgen. Togtet efter den store elefants talisman havde 

haft større omkostninger end alle deres andre togter. På egen 

hånd havde Meilin endelig fundet sin far, der stod i spidsen 

for en trængt modstandsbevægelse dybt inde i Zhongs store 

bambuslabyrint. Og knap havde hun fundet ham, før han blev 

dræbt for øjnene af hende. Først var Meilin blevet ... tavs. 

Handlingslammet. Hun havde følt en forfærdelig tomhed, 
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som om hun ikke havde mere at give af. Men så var varmen 

ganske langsomt begyndt at blusse op. Og nu brændte en ild i 

hende og mindede hende om, at Den Altfortærende var på fri 

fod – og på krigsstien. Meilin ville ikke give hverken med-

følelse eller dårlige vittigheder lov til at slukke ilden. Hun 

sparkede sin hest i siderne og satte farten yderligere i vejret.

”Vi kommer snart til en korsvej,” sagde Tarik. ”Her gør vi 

holdt for natten.”

”Men det er ikke mørkt endnu,” sagde Meilin.

”Floden drejer væk fra vores rute ved korsvejen,” sagde 

Tarik. ”Vi skal vande hestene, før vi begiver os videre 

nordpå.”

Meilin ville gerne beklage sig, men nu så han igen på 

hende med sit forstående og medfølende blik. Jhi så ofte på 

hende på samme måde – og det var derfor, hun lod pandaen 

være i dvale så meget som muligt. Det var begyndt at blive 

ulideligt. Den næste, der så på hende med medynk, ville få 

en ordentlig ... 

”Meilin?” sagde Abeke.

”Hvad?” bjæffede Meilin.

”Åh!” sagde Abeke og trak sig baglæns igen. ”Øh, 

jeg ville bare høre, om du ville hjælpe mig med at samle  

brænde ...”

”Ja, det vil jeg gerne,” sagde Meilin eftertrykkeligt.

Det flade terræn rundt om korsvejen blev langsomt fyldt 

op med rejsende og handelskaravaner, der slog lejr for  

natten. Deres gruppe var på vej hen over det nordlige Euras 

flade græsslette. Det var desværre langt fra Glengavin eller 
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Finn, men deres færd forløb stille og roligt, og den var for 

en gangs skyld ufarlig. De mødte endda et par trubadurer  

– en lutspiller slog strengene an, og en kvinde bag et blåt 

slør sang ganske lavmælt, som om hun øvede sig.

Abeke var tavs, mens de samlede drivtømmer og ned-

faldne grene langs flodbredden. Godt. Tavsheden gav  

Meilin mulighed for at koncentrere sig 100 procent om den 

ild, der brændte i hende, og med hele sit væsen rettede hun 

den mod Den Altfortærende, som om hun selv var en pile-

spids, og han var skydeskiven.

Med favnen fuld af brænde vendte de tilbage til deres 

midlertidige lejrplads, hvor Tarik, Rollan og Conor var ved 

at tage sadlerne af hestene. En rødhåret, eurasisk grønkåbe 

ved navn Maya, som Tarik havde bedt om at tage med på 

deres rejse tilbage nordpå, lavede en bålplads ved at lægge 

sten i en rundkreds. Hun var nok fem år ældre end Meilin, 

men hun virkede yngre med sit lille, blege ansigt under de 

røde, viltre krøller.

Maya smøgede ærmerne op på sin lilla sweater, så man 

kunne se en lille tatovering af et firben på hendes under-

arm. I et lysglimt sprang hendes ildsalamander ud af sin 

dvaletilstand og kravlede op på hendes skulder. Den sorte 

salamander havde skriggule pletter over hele kroppen, og 

den var så lille, at den kunne ligge i hendes hule hånd.  

Meilin smilede sørgmodigt til Maya i den tro, at pigen måtte 

være blevet skuffet, da hun så sit totemdyr, akkurat som 

Meilin var blevet skuffet over sin panda. En sala mander 

kunne umuligt bidrage med ret meget på slagmarken.
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Meilin og Abeke læssede det indsamlede brænde af, 

og Abeke lagde et par brændestykker på bålstedet. Meilin 

skulle lige til at rette på hende. For at tænde bål skulle man 

først antænde noget kvas, og så ...

Maya løftede hånden, og der opstod en ildkugle over 

hendes håndflade. Hun pustede, og flammerne skød ned 

over brændet og satte øjeblikkeligt fut i det.

”Åh!” udbrød Meilin.

”Har du ikke set Mayas trick før?” spurgte Conor.

Meilin rystede på hovedet.

”Jeg er vist desværre ikke den store kriger,” sagde Maya 

med et indtagende smil. ”Jeg har det her ene trick, og det er 

det eneste, jeg kan.”

”Det ene trick kan meget vel blive uvurderligt for os i 

det kolde nord,” sagde Tarik.

Sangeren bag sløret slentrede forbi; hun og hendes lut-

spillende partner var på vej ned til vandet. ”Er I på vej 

nordpå?” spurgte hun. ”Hvorfor i alverden det? Nord  

herfor er der ikke andet end kulde, kulde og atter kulde.”

”Og hvalrosser,” sagde Rollan. ”Jeg vil bare se en. Hvis 

de altså findes i virkeligheden.”

”Det har jeg jo sagt, Rollan,” sagde Tarik. ”Jeg har set 

dem med mine egne øjne.”

”Elefanter med finner i stedet for ben?” sagde Rollan. 

”Det skal jeg se, før jeg tror det.”

”Vi er på vej til Samis,” sagde Abeke til musikanterne. 

”Har I været der?”

”Nå ja, Samis,” sagde lutspilleren. ”Jeg havde næsten 
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glemt, at der var en by mellem det her sted og Arktikus. 

Der er aldrig nogen, der tager til Arktikus.”

”Vi prøvede da engang, ikke sandt, min skat?” sagde kvin-

den med sløret. Hun holdt sin partner i hånden og dansede 

rundt om ham, mens hun talte. ”Købmændene advarede os 

om, at Samis ikke lukker gæster ind. Men de må da hungre 

efter underholdning, tænkte vi. Så vi red derop ...”

”Og ved I hvad?” sagde lutspilleren. ”De beordrede os til 

at vende om ved byporten.” Han slog en tone an på lutten, 

som om han afsluttede en sang. 

De to musikanter dansede videre.

”Ingen købmænd?” sagde Abeke. Uraza lå udstrakt ved 

siden af hende, og Abeke kløede hende eftertænksomt. 

Det store kattedyr begyndte at spinde så højt, at lyden gik  

gennem marv og ben. ”Hvis der aldrig kom købmænd 

til min landsby, ville vi ikke have noget af metal – ingen  

gryder eller pander, skovle ... Hvis vi køber nogle metalting 

her og giver dem til folk i Samis, vil de måske være os lidt 

venligere stemt.”

Tarik nikkede. ”Det er en god idé.”

Han tog et par mønter op af pungen og gav dem til Abeke. 

Uraza traskede i hælene på hende, da hun gik ud for at købe 

gaver.

Kort efter hørte Meilin vrede råb i den anden ende af  

lejren. Hun rejste sig og holdt armen ud for at kalde Jhi frem, 

men besindede sig.

”Er Abeke og Uraza stadig derude?” spurgte Meilin.

”Bliv her,” sagde Tarik og løb hen mod larmen.
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Men ilden brændte i Meilin, og hun kunne ikke sidde 

stille. Hun stormede efter Tarik med Rollan i hælene, mens 

Conor og Maya blev tilbage for at holde bålet ved lige og 

passe på deres ting.

Midt i lejren lå to mænd og rullede rundt på jorden, 

mens de overdyngede hinanden med knytnæveslag og rev 

hinanden i håret. Tariks totemdyr, odderen Lumeo, sad på 

hans skulder. Med sine forstærkede kræfter dykkede Tarik 

lige så ubesværet ind i slåskampen, som en odder kløver 

vandet, og skilte de to mænd ad.

”Stop!” sagde Tarik, og tilråbene og larmen forstummede. 

”Hvad foregår der her?”

”Han har stjålet mine penge!” sagde den ene af slags-

brødrene, en kraftig og skaldet mand. Han havde næseblod 

og flænset skjorte. ”Jeg har sparet op i et helt år, en mønt her, 

en mønt dér. Jeg havde næsten nok til at tage hjem og købe 

et lille husmandssted til min mor, så hun kan komme væk fra 

den beskidte by. Jeg var næsten i mål! Indtil han skar pungen 

af mit bælte.”

Han løftede op i skjortesnippen og fremviste to små over-

skårne lædersnore, der stadig var bundet fast i hans bælte.

”Jeg siger jo, at det ikke er mig!” sagde den anden. ”Bill, 

jeg har rejst sammen med dig i årevis, hvorfor skulle jeg 

stjæle fra dig nu?”

”Det ved jeg ikke! Men jeg har ikke fortalt det til andre 

end dig, og hvis du ikke har taget den, hvor er den så  

blevet af?” sagde Bill. Han satte sig på jorden og græd med  

hænderne for ansigtet. ”Jeg har sparet op så længe ...”
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”Min herre, din ven taler sandt,” sagde Rollan. ”Han har 

ikke stjålet din pung.”

Meilin gloede på Rollan. Essix kredsede i luften over 

ham. Før i tiden kunne fuglen kun forstærke Rollans  

intuition, når hun rørte ved ham. Måske var båndet mellem 

drengen og hans jagtfalk endelig begyndt at udvikle sig, 

selvom Meilin stadig aldrig havde set Essix i dvale.

Ham, der hed Bill, løftede hovedet. Fortvivlelsens tårer 

tegnede streger ned over hans snavsede kinder. ”Hvem har 

så?”

Rollans øjne afsøgte de forsamlede købmænd og  

musikere og rejsende, der var stimlet sammen for at se slås-

kampen. En knugende stilhed sænkede sig over flokken.

Rollans blik standsede ved en langlemmet ung mand i 

kridhvid skjorte og med et flæsetørklæde om halsen. Han 

stod med ryggen til slåskampen og havde travlt med at 

inspicere et vognhjul. Rollan rynkede panden.

”Jeg ville tjekke spradebassen derovre,” sagde Rollan og 

nikkede i retning af manden.

Tarik tog fat i den langlemmede unge mands arme og 

vred dem om på ryggen af ham.

”Hvad laver du?” protesterede spradebassen.

”Jeg må sige, at det er et enestående vognhjul, du har 

dér,” sagde Rollan, ”men måske ikke helt spændende nok til 

at få dig til at vende ryggen til en god slåskamp? Medmindre 

du bare gerne vil undgå opmærksomhed.”

Meilin og en anden købmand kropsvisiterede ham. Meilin  

mærkede en bule i den unge mands ene støvle og fiskede 
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en læderpose med overskårne stropper op af den. Posen var 

tung og fuld af mønter. Hun kastede pungen hen til Rollan.

Manden sprællede og bandede dem langt væk. Meilin  

rettede sig op, og det sitrede i hendes knyttede næver.  

Hendes indre ild truede med at fortære hende, hvis hun ikke 

slog til og knuste Den Altfortærende og alle hans tilhængere. 

Måske kunne den ynkelige tyveknægt tilfredsstille hende 

indtil videre. Men Tarik havde et solidt tag i ham, og Meilin 

åndede tungt ud og slappede igen af i fingrene.

Rollan holdt pungen hen til de afskårne stropper i Bills 

bælte.

”De ser ud til at passe perfekt,” sagde Rollan.

Rollan gav pungen til Bill.

”Tak,” hviskede Bill og knugede pengene ind til brystet.

”Der var også nogen, der blev bestjålet ved den forrige 

korsvej,” sagde en ældre kvinde i solidt ryttertøj og med 

stramt tilbageredt, hvidt hår. ”Det var også dig, ikke, Jarack?”

Manden, der hed Jarack, sprællede tavs i Tariks jerngreb.

”Vi købmænd har en lov!” sagde kvinden. ”Den har du 

overtrådt. Jarack, du er hermed forvist fra denne karavane og 

har i al fremtid mistet retten til at handle i Norden.”

Jarack så ud, som om han ville sige noget, men en halv 

snes købmænd stillede sig op bag kvinden, nogle med kors-

lagte arme, andre med våben i hænderne. Tarik gav slip på 

ham. Jarack fyrede et par eder og forbandelser af, tog sin 

oppakning fra vognen og løb ud i aftenmørket.

Da Meilin og Rollan vendte tilbage til lejren, stod Bill og 

hans ven og gav hinanden hånden.
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”Der er ikke noget som et tyveri og en rask lille lejrslås-

kamp til at give appetit til aftensmaden,” sagde Rollan.

Meilin satte farten ned for at gå ved siden af ham. Hun 

åbnede munden for at komme med et svar, noget, der kunne 

få Rollan til at le eller svare igen, noget, der kunne få gang i 

en samtale og få dem til at snakke i timevis. Men i stedet for 

ord i halsen mærkede hun kun den flammende ild, en uro og 

en ubændig trang til at gøre noget. Hun satte farten op igen 

og gik forrest hen mod lejren.

Dér så hun Conor ligge på ryggen og læne sig op ad sin 

ulv, Briggan, og klappe ham på hovedet. Maya lå på maven 

og talte indgående med sin ildsalamander, Tini, som hun 

holdt i sin hule hånd.

Alle grønkåber talte med deres totemdyr, men Maya 

førte noget, der lignede en meget fortættet, énsidet samtale 

med en padde! Måske var hun skør, men hun virkede så 

afslappet og tilfreds. Alt det, som Meilin ikke var.

Måske kunne Jhi hjælpe ... nej. Meilin knyttede næverne 

og skubbede tanken fra sig. Jhi kunne få hende til at falde 

til ro. Men det var ikke det, Meilin var ude efter. Hun hung-

rede ikke efter fred. Hun ville kæmpe! Raseriet blussede op 

på ny og sved hendes bryst og hals. Hun kneb øjnene i for 

ikke at komme til at græde, og det samme billede viste sig 

igen for hendes indre blik: hendes fars ubevægelige krop, 

hans tomme øjne.

Et hulk sprang frem i halsen som et knytnæveslag. Hun 

åbnede øjnene og frigav Jhi.

Pandaen landede på jorden, vendte sig om og så på 
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hende. Som altid syntes Meilin, at pandaen så komisk ud 

med sine sorte lemmer og hvide krop, som om tøjet sad 

forkert på den, og med de sorte ringe om øjnene, der fik 

den til at se trist og sørgmodig ud. Alt ved den var rundt og 

krammeblødt. Endnu en gang havde Meilin lyst til at rase 

over, at hun ikke havde knyttet bånd med et vildt og altid 

kampklart rovdyr.

Men Jhis sølvfarvede øjne stirrede indgående på hende. 

Meilin gengældte blikket og tog en dyb indånding, og plud-

selig var det, som om alting gik langsommere.

Meilin blev opmærksom på den kølige brise, der spil-

lede i hårene på hendes arme, og på aftenhimlens blå 

fløjlsmørke. Lydene blev splittet op, og hun kunne tyde-

ligt skelne de enkelte stemmer fra flodens brusen – lejrens 

mange samtaler blev trukket fra hinanden og udskilt én ad 

gangen, Rollans fodtrin genlød bag hende, og lige bag dem 

hørte hun andre skridt. Løbende skridt.

Hun vendte sig om. I virkeligheden gik tiden ikke lang-

sommere. Men omsluttet af Jhis ro var hendes opfattelse af 

nuet så heftig, at verden bare føltes langsom.

Rollan smilede til hende. ”Hvad?” spurgte han.

Han kunne ikke se det. Jarack kom løbende bag ham 

med en lang, krum kniv i hånden.

”Rollan!” råbte Meilin.

Jhis ro omgav hende på alle sider. Før Rollan over-

hovedet kunne nå at vende sig om, fik Meilin øje på en sten 

på jorden, vippede den op i hånden med foden og kastede 

den efter Jarack, som hun ramte på skulderen.
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Rollan trådte forskrækket et skridt baglæns, kun få  

centimeter fra Jaracks kniv. Da var Meilin allerede i fuld 

fart på vej hen mod dem. Hun kastede sig og kurede det 

sidste stykke med fødderne forrest ind i benene på Jarack, 

der mistede balancen. Hun kunne se på hans bevægelser, 

at han ikke var kamptrænet – men han var rasende, og han 

havde en meget stor kniv. Han ville ikke give op frivilligt.

Han huggede ud efter hende. Meilin så knivens bane 

blive tegnet i luften, som en streg, der langsomt nær-

mede sig hendes hals. Hun undveg let og gav ham et stød 

i nyrerne. Jarack krummede sig sammen og huggede ud 

efter hende igen. Denne gang satte hun stødet ind på hans 

brystben, så han tabte pusten, hvorefter hun gav ham et 

håndkantslag på armen. Han tabte kniven og så på hende 

med et forskræmt blik, mens han tog sig om håndleddet. Så 

gjorde han omkring og løb sin vej.

Rollan stirrede fuldkommen overrumplet på hende. Den 

bølge af ro, der udstrålede fra Jhi, gik i sig selv igen, og 

tiden faldt igen i hak i sit naturlige tempo.

”Du bevægede dig afsindig hurtigt,” sagde han. ”Hvor-

dan gjorde du det?”

”Det føltes ikke hurtigt,” sagde hun. ”Det var bare alt 

andet, der føltes langsomt.”

Rollan så skeptisk på hende.

”Undskyld, Rollan,” sagde Meilin. ”Du synes sikkert, at 

jeg er skrap og strid, og du kunne sagtens selv have klaret 

ham, og jeg skal også lade være med at blande mig hele 

tiden, og ...”



”Meilin!” sagde han. Det gik op for hende, at han havde 

sagt hendes navn en masse gange i træk. ”Meilin, tak.”

”Det var så lidt,” sagde hun og gjorde mine til at vende 

sig om.

”Nej, jeg mener det.” Rollan tøvede. ”Jeg ... ude på 

gaderne var jeg altid med i et slæng, men hvis dem i slænget 

skulle vælge mellem mig og et varmt måltid mad, ja, så ved 

jeg godt, hvad de ville tage. Men her sammen med dig ... 

med jer, så oplever jeg for første gang ... Det, jeg prøver at 

sige, er vel, at jeg stoler på dig. Og for mig er det rigtig stort.”

Han smilede sit klassiske Rollan-smil, som hun efter-

hånden var blevet så glad for. I begyndelsen havde han bare 

været en ligegyldig, forældreløs dreng, som hun ikke havde 

skænket mange tanker. Og nu stod hun her sammen med ham 

og mærkede selv, hvordan det var at være forældreløs – hendes  

mor var død, da hun fødte hende, og hendes far var blevet 

dræbt af Den Altfortærende – og hjemløs, uden noget sted at 

tage hen. Nu handlede det kun om at overleve, og pludselig 

var hun mere ligesom ham, end hun nogensinde havde fore-

stillet sig, at hun skulle blive. Hans brune øjne var varme, 

hans brune hud var smurt ind i skidt og støv, og der var noget 

velkendt og betryggende ved hans brede ansigt. Langt inde i 

det fortvivlede tomrum, der havde fyldt hende siden hendes 

fars død, mærkede hun en lille gnist af håb.

Og så rakte Rollan ud og tog hende i hånden. Hans fingre 

var varme.

Aldrig havde Meilin været så opmærksom på sit ban-

kende hjerte.


