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Kapitel 1

En skygge gled lydløst gennem skoven. Månens blege skær send-
te sølvklinger ned gennem trækronerne og ramte skikkelsen, hvis 
sorte pels glimtede som små diamanter. To gule sprækker spejdede 
vagtsomt omkring. Fra dens hals lød en dyb rumlen, og dens musku-
løse krop spændtes.

„Rolig, Shuntai,“ hviskede manden, der sad overskrævs på væs-
net. Med sammenknebne øjne og tilbageholdt åndedræt stirrede han 
ind i underskovens mørke. Hans hånd søgte automatisk sværdskæf-
tet ved hoften.

En svag brise fik træernes blade til at rasle. Månen oplyste man-
dens mørke hud, spidse ører og sorte skulderlange hår. De mandel-
formede øjne missede et kort øjeblik mod månen.

„Der er ikke noget,“ beroligede han væsnet og lod hænderne gli-
de gennem den sorte pels. „Lad os vende om og komme tilbage til 
Ral-Tarma.“

 Musklerne spændtes i de seks ben, da usaien sprang hen ad et 
smalt dyrespor. På trods af dens høje fart undgik den ubesværet de 
lavthængende grene, små vandløb og rødder, der stak op af jorden.

De rundede et tæt buskads og standsede brat. En silhuet spær-
rede vejen, og månelyset glimtede i pilespidsen, der var rettet mod 
dem.

„Taykyn!“ lød en kvindestemme. „Jeg var ved at dræbe dig! Hvor 
det ligner dig bare at brase gennem skoven. Hvad laver du her? Det 
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er Forfædrenes Nat. Du burde ære de tidligere Forkyndere sammen 
med resten af klanen.“ 

Kvinden sad overskrævs på samme kattelignende væsen med gyl-
den pels, lådne ører og seks muskuløse ben. Hun stirrede olmt på 
Taykyn og sænkede buen. 

Taykyn himlede med øjnene.
„Slap nu af, Mykidah,“ sukkede han. „Der sker intet. Vi er for 

tæt på byen til, at der er nogen farer her. Du skulle prøve at slappe 
lidt af indimellem. Det er faktisk rart.“

Han rakte over og kløede den gyldne usai bag øret.
„Hej Qaesar.“
 „Du er den næste Forkynder, Taykyn!“ sagde Mykidah. Med en 

hidsig bevægelse trak hun Qaesar væk fra Shuntai.
Han undgik hendes blik og nulrede Shuntais ene øre. Den havde 

han hørt før.
Hans søster sukkede.
„Du ved, jeg ikke mener det så hårdt, Taykyn. Det er bare far, der 

er bekymret for dig.“ 
„Jeg kan tage vare på mig selv.“
„Ja, præcis, Taykyn! Du kan tage vare på dig selv.“ Hendes stem-

me dirrede. „Men det er ikke længere nok. Hvornår begynder du at 
tænke på andre? Den dag far træder tilbage, har du ansvaret for en 
hel klan.“ 

Hun tog fat i ham, men han vred sig fri af hendes greb. 
„Så længe holdningen til mig er splittet i to, kan jeg ikke se, 

hvorfor jeg skulle tage noget af det seriøst.“
Han betragtede sin søster. Hun var iført en krigers lædervams 

samt bukser og støvler af hjorteskind. Ved hendes side hang et sværd, 
og i hænderne havde hun en langbue, hvis pil for få øjeblikke siden 
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nær havde fundet hans hjerte. Hendes flammefarvede hår var bundet 
sammen i en tyk fletning, der nåede hende til taljen.

„Det er en åndssvag lov,“ vrissede han. „Du kender vores love 
og traditioner ned til mindste detalje. Du er langt mere egnet til det 
ansvar, end jeg nogensinde bliver.“

„Måske, men med eller mod din vilje, så bliver det dig. Og din 
regeringstid, når den engang kommer, bliver ikke lige så let som 
fars – hvis den da har været let. Du bruger enhver undskyldning til 
at undgå Ilkaris’ undervisning, og han godtager dem hver gang, og 
far er ikke bedre. Men du får brug for at kunne menneskesproget og 
kende klanens traditioner, historie og love.“

Hun trak vejret dybt og lukkede øjnene et øjeblik. „Du sagde 
det selv. Byen er splittet i to. Du vil få svært ved at overbevise fars 
modstandere om, at du har krav på titlen.“

„Ja, især når jeg ikke vil have den.“ Han så op på trækronerne. 
„Hvorfor skal det hele være så kompliceret, Mykidah?“ 

Hun fnyste og slog ud med armene.
„Din barndom er ovre, Taykyn! Mand dig op og tag ansvar!“
Han smilede til hende. „Hård og kontant som altid, hva’?“ 
Hun sendte ham et bistert smil.
„Ja,“ svarede hun og drejede Qaesar i retning af landsbyen.

Den næste dag sneg han sig uden om Ilkaris’ undervisning og til-
bragte i stedet tiden i skoven. Traditionen tro var der dagen efter 
Forfædrenes Nat rådssamling hos Forkynderen, hvor klanens trivsel 
blev gennemgået. Det forgangne års fødsler, dødsfald og giftemål 
blev nedfældet, nyopdagede evner blev noteret og bedste udnyttelse 
diskuteret. Sikkerhed og forråd blev opdateret, og nye udnævnelser 
fremlagt og stemt om. Men på de sidste års samlinger havde et be-
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stemt punkt taget mere over og havde skubbet de traditionelle punk-
ter ud på sidelinjen.

Ham.
Han vidste det, fordi han hver gang smuglyttede fra et lille hul-

rum i grenen over Rådsboligen.
Efter at have sendt Shuntai væk, gik han med raske skridt ind 

mellem de vældige træer, som udgjorde Ral-Tarma. De mange gang-
broer forbandt som spindelvæv de enorme stammer, og overalt sås 
huler og afkroge i træerne, der blev brugt som bolig for de mange el-
verfamilier. Han passerede en lille cirkel af krogede træer og fortsatte 
hen til et enormt træ, listede op ad en smal trappe på den modsatte 
side af indgangen til Rådsboligen og krøb ind i et lille hulrum. Han 
spejdede ned gennem taget af flettede blade. De ti rådsmedlemmer 
var delt i to grupper. Hans far og Ilkaros, skovgudinden Miridens 
udvalgte, stod altid sammen. De havde yderligere tre rådsmedlem-
mer på deres side. På den anden side af et lavt bord stod Jægernes 
Leder, Arkhiz, og bag ham stod de sidste fire medlemmer af rådet.

Rummet havde en oval form. Enkelte sprækker tillod sollyset at 
trænge ind. Væggene var dækket af mos, der holdt kulden ude om 
vinteren og rummet svalt om sommeren. Bordet stod i midten af 
rummet, og i loftet hang lange ranker af huitldruer ned over de ti 
personer, der stod omkring det. De nippede i ny og næ af de store 
saftige klaser.

Mykidah kom ind og stillede sig ved åbningen med armene 
over kors. Hendes ansigtsudtryk vidnede om, at hun ville bruge den 
mindste anledning til at fortælle forsamlingen sin ærlige mening.

Han rettede opmærksomheden mod diskussionen ved bordet.
„… og du ved ligeså godt som vi andre, Mathkar, at Taykyn ikke 
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er værdig til at blive den næste Forkynder. Som tingene–“ Arkhiz 
blev afbrudt af Mathkar.

„Forhåbentlig beder vi alle til Miriden om, at min tid endnu ikke 
er omme.“ 

Hans ansigt var hærget og udmagret, men øjnene var hårde, da 
han så rundt på forsamlingen.

„Jo længere tid du regerer, des længere tid før han skal overtage 
embedet,“ sagde Maarl. Hans lange hår havde et gråt skær, og huden 
havde for længst mistet sin ungdommelighed.

„Jeg håber inderligt, at det ikke er din eneste grund til, at Ma-
thkar skal forblive Forkynder,“ bemærkede Ilkaros.

 „Traditionen tro kan kun den førstefødte blive Forkynder,“ sag-
de Arkhiz. „Kun hvis den førstefødte dør eller udstødes, kan en sø-
skende blive Forkynder.“

„Og jeg er sikker på, at du anser dig selv som en værdig efterføl-
ger, Arkhiz,“ snerrede Vamir med et mistroisk blik på Arkhiz.

„Overhovedet ikke, Vamir,“ svarede Arkhiz og rystede på hove-
det. „Jeg har ingen ambitioner i den retning. Som træformernes læ-
remester ved du, at hverken du eller jeg kan blive Forkyndere. Vores 
pligter ligger – ligesom hos de andre læremestre – i at udvikle talen-
terne inden for vores respektive kunst.“ 

Han så på Ilkaris. 
„Har der i tiderne før os været en lignende situation som denne?“
Miridens udvalgte rystede på hovedet.
„Altså,“ fortsatte Arkhiz, „må vi finde en metode, der kan ud-

vælge den rette til at overtage Forkynderens embede, når Mathkar 
engang – må Miriden endnu vente mange år, før Hun kalder dig til 
sig – bliver en del af Forfædrenes Cirkel.“

Jægerens ord fik Taykyn til at skæve ned på cirklen af krogede 
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karkistræer, som han lige akkurat kunne se fra hulrummet. De lange 
trådlignende blade hang ned fra grenene som gyldent hår. Kun ét træ 
afveg fra de andre. Dets visne blade raslede ildevarslende, når vinden 
gled gennem cirklen. 

Han kunne navnene på alle træerne og vidste, hvilken afdød for-
kynder der var begravet i hvert af dem. Han trak på smilebåndet. 
Lidt havde han da hørt efter, når Ilkaris ævlede løs. En dag ville hans 
far også få sit træ. Det ville blive det første i en ny cirkel, der omkran-
sede den nuværende.

„Det kunne ikke tænkes,“ sagde hans søster, „at vi måske skulle 
vente og se tiden an, om min bror skulle udvikle de evner, der skal til 
som leder. Det lyder, som om I allerede har afskrevet ham.“ 

Hun stillede sig bag sin far.
„I mine øjne har Taykyn allerede vist sine evner,“ svarede en af 

Arkhiz’ støtter. „Og jeg tror, at vi alle er enige om, at de evner ikke er 
de rigtige for en leder.“

„Jeg tror, du glemmer, hvem du taler til, Arkhiz?“ frembrusede 
Mykidah.

Arkhiz rejste sig brat.
Mykidah skulle til at tage et skridt frem, men deres far bremsede 

hende. 
Jægerens øjne flammede op, og en blodåre dunkede i hans ven-

stre tinding. Tavsheden føltes, som om den mindste bevægelse kunne 
få den til at eksplodere.

Så smilede Arkhiz stift.
„Jeg undskylder.“ Han bukkede let.
Mikidah nikkede kort uden at tage blikket fra Arkhiz.
„Men det ændrer ikke min pointe,“ fortsatte hun. „Far har stadig 
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mange år som Forkynder, og Taykyn har fortjent, at I giver ham en 
chance, før jeres grådige hjerner bliver for tågede til at tænke klart.“

Arkhiz ansigt blev rødt, men Mykidah fortsatte ufortrødent. „Du 
glemmer, at som datter af Forkynderen er jeg et medlem af denne 
samling på lige fod med I andre. Og ligeså er min bror, men sådan 
som I opfører jer, er der ikke noget at sige til, at han ikke ønsker at 
deltage i disse møder.“

Arkhiz stirrede på hende.
„Måske,“ svarede han med en behersket stemme, „men hvis han 

vil være Forkynder, må han vænne sig til at skulle gøre ting, han ikke 
har lyst til.“

„Nok!“ afbrød Mathkar. „Dette fører ingen vegne, og jeg har ikke 
tænkt mig at tilbringe hele dagen herinde. Jeg vil tænke over, hvad I 
har sagt. Indtil da foreslår jeg, at vi kommer videre med de punkter, 
som oprindeligt var tiltænkt denne rådslagning.“

„Mathkar,“ sagde Arkhiz og trak vejret dybt. „Vi ved alle, at du 
holder meget af din søn, men i denne situation kan du ikke tænke 
på ham som sådan og lade dine følelser råde over dig. Hvis det kun 
var din egen familie, var der ikke noget problem, men Taykyn skal 
engang lede denne klan og dermed være ansvarlig for hele stammen.“ 
Han så op på Mykidah. „Og det tror jeg også, at både du og din 
datter kan se problemet i. Ingen af os her prøver at udfordre hverken 
du eller Taykyn.“

Mathkar nikkede med en alvorlig mine. Taykyn så, at hans hånd 
rystede svagt, da han lagde den på jægerens skulder, før han så rundt 
på forsamlingen.

„Du har ret, Arkhiz,“ sagde han. „Men vi vinder intet ved at for-
haste tingene. Lad os gøre, som min datter foreslog, og se tiden an. 
Jeg tager fat i Taykyn og snakker et par alvorsord med ham.“
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Han så kort på Arkhiz, der nikkede sammenbidt, og derefter over 
på Ilkaris, der rømmede sig.

„Øh ja … som I nok ved, så har Belthze fundet evner i Lotis, 
datter af Latis og Miilt. Med deres tilladelse vil han begynde at træne 
hende. Latis og Miirt er blevet informeret, og jeg forventer deres 
accept, eftersom det er en stor ære …“

Taykyn kunne se, at hans søster var ved at eksplodere. Og ganske 
rigtigt gik der kun et øjeblik, før hun snurrede rundt og stormede ud 
af Rådsboligen.

Han sukkede og krøb ud fra hulrummet. 

Kort tid efter trådte han gennem et flettet forhæng af sumpsiv og ind 
i en dunkel hule. Temperaturen blev straks mere behagelig. Hulen 
var en rar forandring i forhold til det skjulte hulrum over Rådsboli-
gen. Hulen var delt op i flere plateauer med bløde buer og hjørner, 
der var trukket ud af træet og formet som blød bivoks. Borde, stole, 
hylder og senge var skabt på samme måde, som en levende del af træ-
et. En sød duft fra de store klaser med modne druer, der hang under 
loftet, fyldte luften. Taykyn rakte fraværende ud efter en, mens han 
spejdede rundt i lokalet. 

„Et øjeblik, Taykyn.“
På gulvet i det ene hjørne af træet sad hans bedste ven med ryg-

gen til. Tirith bevægede hænderne i langsomme rytmer og sang med 
en stille hypnotiserende stemme. Spidserne af hans hår var våde, og 
hele hans krop sitrede svagt. Foran ham lå en træstub, som hænderne 
blidt gled hen over. For Taykyns øjne tog stubben form. Den bøjede 
og vred sig, knagede og knirkede, alt imens Tirith nynnede. Små 
kviste med røde blomster voksede ud og formede sig i sirlige mønstre 
rundt om stubben, blomsterne var vejledt af træformerens dansende 
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hænder. Med en bevægelse fik han en storslået efeu til at skyde op og 
danne et halvtag over den ene halvdel af stubben.

„Sådan,“ sagde han og tog en dyb indånding. Han vendte sig 
mod Taykyn med et smil. „Kya nedkommer snart, og jeg vil gerne 
glæde hende. Hun er ude at samle bær sammen med nogle af de 
andre.“ 

Han rejste sig og gik hen til en lille fordybning i træet for at vaske 
ansigtet.

Taykyn betragtede det færdige arbejde. Træformeren havde ud-
færdiget en lille krybbe af stubben med smukke mønstre og levende 
ranker, der hang ned over det lille hulrum med grønne blade og gule 
blomster. Det vævede halvtag af efeu ville give lindrende skygge mod 
solens varme stråler.

„Den er smuk, Tirith,“ sagde han. „Kya bliver glad.“
Den ældre elver nikkede. Han bandt sit hår op i en hestehale, 

mens han gik over til et lille hulrum i træets væg, hvor en lind strøm 
af vand piblede ned. Han formede hænderne til en skål og slukkede 
tørsten.

„Hvad kan jeg hjælpe med, deres Højhed?“
„Den daglige træning, Mester,“ sukkede Taykyn og himlede med 

øjnene.
„Åh ja, din evige ligtorn.“ Tirith så alvorligt på ham. „Hvor me-

get du end hader det, så er det din arv.“
„Det er ikke træningen, jeg hader. Faktisk elsker jeg den. Det er 

grunden dertil, Tirith.“ 
„Det ene fører det andet med sig.“
„Behøver du også minde mig om det? Som om det ikke var nok, 

at alle andre gør.“
„Måske det skyldes, at du endnu ikke har forstået det.“
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Taykyn rystede på hovedet, gik hen i et hjørne og tog en stav 
frem fra skyggerne. Tirith fulgte hans eksempel og førte an op ad en 
smal trappe til en platform i det fri omgivet af en tæt mur af grønne 
blade. Endnu et af Tiriths værker. Her lagde de sig på knæ over for 
hinanden og fremsagde de rituelle ord. Derpå rejste de sig, og Tirith 
strakte sin stav ud foran sig. Taykyn gav den et lille dask og trådte et 
skridt tilbage.

„Forbered dig på at få varmet ribbene,“ hånede han.
Træningen begyndte. De to venner dansede rundt på den snæv-

re plads. Mester og lærling angreb og fintede i en ligeværdig kamp. 
Taykyn havde ikke styr på, hvor længe han havde trænet under Ti-
rith. Han havde altid nydt disse sessioner, som evnede at give hans 
tanker et pusterum fra alle bekymringerne. Det var langt nemmere 
at lade tanker og sind få fred og lade kroppen arbejde.

Tirith trådte nogle skridt tilbage.
„Du forstår efterhånden at udnytte stavens naturlige kræfter til 

fulde, min ven,“ sagde han stakåndet.
Taykyn smilede og trak på skuldrene.
„Måske, men det kommer mig vist ikke til megen nytte. Der er 

mange her i Ral-Tarma, der mener, at jeg ikke burde blive den næste 
Forkynder.“

„Sandt, og undskyld mig, men på visse punkter har de ret.“ 
Taykyn hævede det ene øjenbryn og sendte sin læremester et 

hvast blik. Han burde vide bedre end at bringe emnet op. Tirith 
viftede ham af med en håndbevægelse.

„Du er en mand nu,“ fortsatte han og lænede sig op af staven. 
„Din barndom er ovre. Det er slut med at føjte rundt og tage på ud-
flugter i skoven med Shuntai og blive væk i flere dage. Hvor meget 
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du end ønsker det anderledes, så kommer du til at bære et enormt 
ansvar, når din far træder tilbage.“

Han lagde staven fra sig og strakte musklerne i arme og ryg.
„Jeg kender godt til snakken om, at Mykidah anses mere egnet. 

Men du,“ han prikkede Taykyn i panden med en pegefinger, „er den 
førstefødte.“

 „Men det er åndssvagt!“ udbrød Taykyn frustreret og slog ud 
med armene. „Klanens fremtid ville være mere sikker under min sø-
sters ledelse. Det er åbenlyst for alle!“

„Netop! Og derfor har din far svært ved at overtale Arkhiz og 
hans støtter. Du burde hjælpe ham, ikke modarbejde ham.“

Taykyn sukkede og betragtede et egern gnaske på en nød. Lige 
nu misundte han dens liv.

„Det er åndssvagt,“ gentog han.
Tirith rakte ud efter sin stav. 
„Tradition overskygger fornuft. Og indtil fornuften vinder, har 

jeg en revanche til gode.“

Efter træningen tilkaldte Taykyn Shuntai. Mens de gled af sted un-
der trækroner, sad Taykyn fordybet i tanker. Han var den næste For-
kynder, men ville han nogensinde blive klar? Han var det ikke nu. 
Det vidste han – og det vidste hans far også. Han havde set udtrykket 
i sin fars øjne, set tvivlen. Endnu en byrde, han belemrede ham med. 
Han værgede sig ved tanken om at skulle sidde med alle de kedelige 
opgaver, hans far dagligt var nødt til at tage stilling til. Der ville jo 
aldrig blive tid til andet.

Shuntai standsede. Foran dem lå en lille lund. Små klippefor-
mationer af hvide sten skinnede i solen og omkransede en lille dam. 
Over dem ragede store guldpiletræer frem, hvis lange gyldne grene 
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hang som solstråler ned over det stille vandspejl. Midt i det klare 
vand lå en næsten ubemærket ø med en enlig busk. Shuntai skridte-
de nærmere, og Taykyn holdt udkig efter den smalle huleåbning, han 
vidste, ville dukke op i den venstre klippedannelse.

Her havde Shuntai og han tit leget som små, når de ville være i 
fred. Dette var deres hemmelige sted. Her var deres tætte venskab 
blevet smedet, og her havde de indviet hinanden i dybe hemmelig-
heder, mens de plaskede rundt i dammen. De havde tit overnattet 
i hulen, når de havde været ude på de lange vandringer, der så ofte 
havde bekymret hans far.

„Tak, fordi du bragte mig hertil. Det var lige, hvad jeg trængte 
til.“ 

Han knælede ved dammens bred, sænkede hænderne i vandet og 
fugtede ansigt og hals.

En lyd fra underskoven fik ham til at kigge op. En skikkelse kom 
gående ned mod ham og Shuntai.

„Far?“
Taykyn rejste sig, kørte hænderne gennem håret og tørrede dem 

derefter af i bukserne, mens han ventede på, at Forkynderen nåede 
ned til ham.

„Hej Taykyn.“
„Hvordan har du … Jeg mener … Kender du det her sted?’’ Han 

skubbede blidt Shuntai fra sig. 
Forkynderen standsede og nikkede med sammenkneben mund.
„Ja. Jeg har kendt til det i lang tid. Da du begyndte på dine for-

svindingsnumre, var jeg syg af bekymring hver gang.“ Han satte sig 
på en væltet træstamme og trak vejret dybt. „Indtil jeg en dag fulgte 
efter dig.“

En fisk snappede efter et insekt på vandoverfladen. De fulgte 
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begge de små krusninger brede sig i større og større ringe, indtil de 
ramte bredden. 

„Jeg har siddet bag buskene derovre mange gange,“ han pegede 
over mod nogle tætte kikayobuske, hvis røde bær stod i skarp kon-
trast til den grønne underskov, „og iagttaget dig og Shuntai lege.“

Taykyn så ud over den lille sø. Han var hverken sur eller fornær-
met over, at faren kendte stedet og havde udspioneret ham. Tvært-
imod føltes det rart at have noget, som han var alene om at have 
sammen med sin far.  

„Det har altid givet mig en underlig form for fred i sindet at være 
her,“ sagde Taykyn, mens han skævede over på sin far. Han vidste, 
hvorfor han var kommet. „Jeg bliver aldrig en god Forkynder.“

Mathkar strakte en hånd ud og kløede Shuntai, der sad og så på 
dem med hovedet på skrå.

„Jo, du gør, Taykyn. Du ved det bare ikke endnu. Men du har det 
i dig. Det tager bare tid, før det kommer op til overfladen.“

„Jeg er ikke som resten af klanen – Mykidah passer bedre ind end 
jeg. Hun har evnerne, der skal til for at lede. Hun har også lysten og 
ambitionerne. Klanen kommer aldrig til at forstå mig, og jeg er ikke 
sikker på, at jeg nogensinde kommer til at forstå dem.“

„Men hvad er det så, du vil, Taykyn?“
Taykyn sukkede dybt og gemte ansigtet i hænderne.
„Jeg ved det ikke, far. Jeg kan ikke beskrive den følelse, jeg har.“
Mathkar tog om hans hænder, fjernede dem blidt og så Taykyn 

i øjnene. 
„Du har dit at kæmpe med lige nu, det forstår jeg. Men du er 

empatisk, tankefuld, velovervejet … og bevidst om dine begrænsnin-
ger og dermed også, hvad du skal arbejde med. Alt sammen noget, 
der kendetegner en god leder.“ 
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„Du kender mig ikke, far! Du ved ikke–“
„Du har ret,“ afbrød Mathkar. „Jeg kender dig ikke. Du holder 

dig for dig selv, tilbringer al din tid sammen med Shuntai og lukker 
af over for os alle, selv Mykidah. Du fortæller mig ikke, hvad du tæn-
ker, eller hvad du føler. I stedet går du mere og mere ind i dig selv.“

Faren knælede foran ham og tog hans hænder i sine. Taykyn 
kunne mærke, at de rystede svagt. Han kunne ikke se sin far i øjnene. 
En Forkynder burde ikke ligge på knæ for nogen. 

„Det smerter mig ikke at kende min egen søn. Det bedrøver mig, 
at du ikke tiltror din egen far, hvad du har på hjerte. Om det så er 
godt eller dårligt.“ Mathkar så på ham med blanke øjne.

„Jeg vil ikke miste dig, som jeg mistede din mor.“
Taykyn krympede sig, lukkede øjnene og sank den tørre klump, 

der kradsede i halsen. Han kunne fortsætte med at holde afstand 
og være tavs. Det ville være den nemme udvej i forhold til at skulle 
fortælle sandheden om, hvorfor han forsvandt hver dag, hvorfor han 
ikke deltog i møderne, hvorfor han løj om, at han ikke kunne beskri-
ve, hvad han følte.

„Du beder mig om at åbne mig og fortælle, hvad jeg virkelig 
føler.“ Han tog en dyb indånding og følte den forkrampede fornem-
melse, han havde haft i årevis, slippe taget i hjertet. 

„Sandheden er, at jeg ikke føler mig hjemme i Ral-Tarma. Sand-
heden er, at en del af mig længes et andet sted hen. Hvorhen ved 
jeg ikke. Jeg ved bare, at der bor en rastløshed i mig. Måske det har 
noget med mor at gøre. Se på mig, far. Min hud er mørk – ligesom 
hendes. Hvordan tror du, det føles at være den eneste, der ser sådan 
ud?“

„Jeg er ked af det, Taykyn,“ sagde Mathkar stille. „Tro mig, når 
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jeg siger, at hvis der var noget i hele verden, jeg kunne gøre for at 
ændre tingene eller gøre det lettere for dig, så ville jeg gøre det.“

Taykyn kneb munden sammen og knugede sin fars hænder. Han 
nikkede og sendte faren et svagt smil, der ikke nåede hans øjne. „Jeg 
ved det, far. Og tro mig, når jeg siger, at det bedste, du kan gøre, er 
at kalde rådet sammen og finde en måde, hvorpå Mykidah kan blive 
den næste Forkynder. Klanen kommer aldrig til at følge mig.“

Tavsheden lagde sig som et klamt tæppe over dem. Han kunne 
ikke møde sin fars blik, ville ikke kunne klare at se smerten i hans 
øjne igen. I stedet stirrede han ned i dammens klare vand.

Forkynderen rejste sig.
„Hvor meget dine ord end sårer mig, så ved jeg, at du taler fra 

hjertet.“
Forkynderen rakte en hånd ud og trak Taykyn op at stå. Han 

lagde en hånd under hans hage. Taykyn vovede at møde sin fars blik, 
og lettelsen skyllede gennem ham, da han så forståelse og medfølelse 
i de grå øjne.

Mathkar trak ham ind til sig, og Taykyn låste ham i et krampe-
agtigt greb. 

 „Dine ord er hårde, Taykyn,“ sagde Mathkar, „men du har ladet 
mig få et ærligt kig ind i de tanker, du kæmper med, og for det er jeg 
taknemmelig.“ 

Han vendte sig om og begyndte at gå op ad den lille bakke mod 
skovbrynet. På toppen vendte Forkynderen sig og forsøgte at sende 
et opmuntrende smil. Taykyn løftede hånden til hilsen og smilede 
skævt.

Han fulgte sin far med øjnene, indtil han forsvandt mellem de 
store karkistræer. En lethed, han ikke havde følt i lang tid, spredte 
sig i kroppen.
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Shuntai kom hen og gned sig op ad ham. Taykyn satte sig på hug 
og gemte ansigtet i den tykke pels. 

Solens stråler skiftede fra gyldne til flammende røde og forsvandt 
bag trækronerne, mens han sad og stirrede ned i det blågrønne vand. 
Blikket fulgte de små fisk og de små krusninger, der strøg hen over 
overfladen, når brisen ramte. Hans hår klistrede til panden. Spejlbil-
ledet i vandet stirrede tilbage på ham. Der var noget fortabt i blikket. 
Han syntes ikke, spejlbilledet portrætterede en ung mand, der skulle 
være den næste leder af sit folk. 

Han havde aldrig set sin mor. Hun døde ved fødslen af sine tvil-
lingebørn, og han havde arvet hendes hudfarve. Taykyn var født som 
den første og skulle blive den næste Forkynder. Han var blevet for-
talt, at hun var kommet vaklende ind i byen en nat. Hendes blåsorte 
hud afslørede, at hun var af en anden elverrace.

De havde plejet og passet hende, og hun var kommet sig under 
Ilkaris og hans lærlinges kyndige hænder. Med tiden havde Forkyn-
deren og den mystiske kvinde forelsket sig.

Han rettede sin stive krop op. Over klippeformationen var him-
len rød, og tusmørket havde indtaget skoven under den.

Han måtte hellere se at komme tilbage. Shuntai kom dovent på 
benene og udstødte et langstrakt gab. Taykyn svang sig op på ryggen 
af sin sjæleven, og sammen luntede de gennem skovens mørke mod 
byen.

Længe før han selv bemærkede det, gjorde Shuntai ham op-
mærksom på tilstedeværelsen af et andet væsen. De små duske for 
enden af ørerne vibrerede let, og musklerne spændtes under ham. 
Men usaiens rolige opførsel fortalte, at det ikke var en trussel.

„Er det dig, Taykyn?“ lød en stemme fra mørket.
Han genkendte stemmen. 
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„Ja, Lilaurus. Shuntai og jeg.“
Lilaurus, broderen til en af de piger, han til tider føjtede rundt 

med, kom frem mellem stammerne, ridende på sin egen usai. 
„Jeg er på patrulje med din søster, Taykyn,“ sagde han. „Hun 

skulle være her i nærheden.“
„Det er jeg også.“ Mykidah kom frem i det blege lys på ryggen af 

Qaesar. Usaien gned sig op ad Shuntai.
„Selvfølgelig,“ mumlede Taykyn. 
Tvillingerne betragtede hinanden. Samtalen med faren havde at-

ter udpenslet, hvor forskellige de var. Han følte et stik af dårlig sam-
vittighed over de bekymringer, han ikke kun bebyrdede sin far, men 
også hende med. Hun påtog sig byrden uden at beklage sig. Altid på 
vagt, altid klanen før sig selv.

Lilaurus rømmede sig.
„Øhh … jeg fortsætter, Mykidah. Tag du bare hjem, så slutter 

jeg turen.“ 
Han sendte en lydløs kommando til sin usai, og de forsvandt ind 

i skoven.
„Hvor har du været?“ spurgte Mykidah. „Du missede endnu et 

rådsmøde i går.“
„Shuntai og jeg har bare drysset lidt omkring i egne, hvor vi ikke 

har været i lang tid.“ Han trak på skuldrene. „Jeg trængte til at være 
lidt alene.“

„Hmm …  Vil du følges med mig på den sidste del af ruten?“
„Jeg troede, at Lilaurus færdiggjorde den?“
„Det gør han også, men du kender mig. Jeg vil gerne sikre mig 

det selv.“ 
Taykyn fnyste, rystede på hovedet og smilede. 
„Jeg følges gerne med dig, søster.“
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De to usaier luntede stille mellem skovens stammer. Deres ryt-
tere red i tavshed. Mykidah sad årvågen og med buen i hænderne, 
og Taykyn var optaget af sine tanker, der dvælede ved dagens møde 
med sin far.

Mykidah og Qaesar stoppede pludselig. Shuntai gik endnu nogle 
skridt, før også den standsede.

Taykyn så tilbage på sin søster. „Hvad er der?“ 
„Har du lagt mærke til, hvor stille der pludselig er?“ spurgte My-

kidah.
Taykyn nikkede, nu helt vågen og opmærksom på skovens una-

turlige stilhed. Omgivelserne var de samme, men atmosfæren var 
blevet intens, afventende.

„Jeg har en mærkelig fornemmelse i kroppen, Taykyn. Jeg kan 
ikke lide det her …“ 

Hun stirrede ind i mørket. De to usaiers muskler var spændte, og 
hårene på deres skuldre strittede. 

Taykyn fulgte hendes blik. Hvad det end var, der fik usaierne til 
at reagere, så kunne han ikke se det. Men han kendte Shuntai nok til 
at stole blindt på dens instinkter. 

„Lad os komme tilbage til byen.“
Han ventede ikke på svar. Usaierne løb med deres ryttere tilbage 

mod Ral-Tarma. De smidige dyr strøg mellem de vældige stammer, 
gennem krat og tornebuske. Følelsen af fare voksede, som de nær-
mede sig byen. De to søskende var så meget i harmoni med både 
hinanden og dyrene under sig, at de ikke kun mærkede deres egen, 
men også hinandens angst og usikkerhed. Taykyn kunne ikke min-
des, at han nogensinde havde fornemmet den grad af frygt hos sin 
tvillingesøster, som han kunne nu.

I samme øjeblik stjal to lyde deres opmærksomhed; Ral-Tarmas 
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alarmhorn og en hvislende lyd fra himlen. Taykyn skelede op på 
trætoppene, der fór forbi over ham. Mørke skikkelser skyggede for 
stjernerne. Det var flyvende skabninger, der var hurtigere end usaier-
ne og større end trækronerne.

„Ved Miriden,“ hviskede han. „Fart på, Shuntai!“
Før de nåede byen, hørte de skrig flænge natten.


