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KORONOS SØNNER 

Kapitel 1 

          Mikos samlede de tre fisk op, han lige havde fanget. Han begyndte at gå fra strandkanten og 

op mod buskene langs stien til landsbyen. Det var bedst af få gang i bålet før mørket faldt på. Mikos 

var efterhånden blevet lidt træt af det stille liv på Keftiu. Han savnede faktisk fællesskabet og sam-

været med de andre krigere. Efter nederlaget mod Mykenes Løve, var de blevet spredt for alle 

vinde. Måske var mange af dem stadig i Lykonien. 

          Mikos var ikke længe om at få gang i bålet. Nu skulle han bare have snittet et spyd og finde 

de Ygrene, som han kunne lægge spyddet på. Mikos var en bred og stærk mand med mørkebrunt 

hår og korte krigerfletninger. Han var omkring de 45 somre og var efterhånden blevet godt sulten. 

Også lidt træt efter at have stået ved vandet i nogle timer. 

          Mikos havde været heldig i dag. Tre store havaborrer. Det fik han ikke hver dag. Han spiste 

de to. De smagte godt, når bare man fik fjernet de mange ben. Godt mæt og søvnig sad han nu og 

nød en fersken og glædede sig over udsigten over havet og den smukke aftenhimmel, der langsomt 

blev rødere og mørkere. Der var kun gløder tilbage af bålet nu. 

          Langt ude mod højre, i horisonten, kunne han ane en høj, slank skikkelse, der stødt og roligt 

vandrede ham i møde. Skikkelsen så ud til at have retning direkte imod ham og med solnedgangen i 

ryggen. Da den høje skikkelse var nået helt hen til Mikos kunne han se hans ansigt. Det var en gam-

mel mand. Han havde en lang vandrestav, der var skåret med en snoning i toppen. Han var skaldet 

og med et langt hvidt skæg, samlet på midten. "Er du ikke Mikos?" Spurgte den gamle mand med 

knirkende stemme. "Slaget på Thalakrea!" Svarede Mikos "Du er Neronus! Har du stadig havånder-

nes kraft?" Spurgte Mikos. "Vist så, vist så. Har du nyt om dolken" sagde Neronus. "Ja, men man 

siger at den udstødte har spredt dolkens stykker i havet nær Lapithos." Sagde Mikos, "Kan du spise 

en fisk?” Han pegede hen mod bålet. "Jo tak, og jeg har jo vinen med dertil" sagde Neronus. Han 

lyste op i et bredt smil og trak sin gedeskindstaske frem. 

          Efter nogen tid var vinen drukket, bålet slukket og solen var helt væk. Der var blevet udveks-

let en hel del røverhistorier om slaget på Thalakrea - og meget andet. “Hvis du kan finde dolken, så 

skal jeg nok få samlet Koronos tilhængere. Tag med mig til Lykonien”, sagde Mikos. “Ja, det gør 

vi,” sagde Neronus, “Jeg vil gerne se den dolk! Hvornår?” “Godt. Mød mig om to dage på havnen 

ved solopgang. Jeg kender et skib, der skal den vej”, sagde Mikos. De gik hver til sit. Mikos gik ad 

stien mod landsbyen, Neronus gik videre langs stranden mod øst. 

          Hjemme hos Hylas og Pirra hjalp Ilja og Syllis Pirra, deres mor med at hænge vasketøj til 

tørre på en snor, der var spændt op mellem to træer. Ravage blev ved med at lege med tøjet. "Lad 

være med at lege med vasketøjet Ravage!" Sagde Pirra. "Mor, må mig og Ilja godt gå ned på stran-

den?" Spurgte Syllis. "Ja, ja," svarede Pirra. "Men kunne I ikke tage Ravage med. Og kan i ikke 
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tage nogle østers eller muslinger med tilbage?” ”Jo, det gør vi mor." Men Ravage var forsvundet. 

Ilja kiggede hurtigt hen på sin storebror og begyndte at løbe ned til stranden. "Du kan ikke fange 

mig," sagde hun kvikt. Syllis løb efter hende. De løb lidt rundt og legede et stykke tid. Syllis var to 

år ældre og hurtigere end hende, men lod hende vinde alligevel. "Du snyder! Du prøver jo ikke," 

sagde hun surt. "Skal vi ikke gå ned og lege med Ånd?" sagde Syllis. Mest for bare at skifte emne. 

Da de var nået ned til stranden kikkede de ud over vandet, men de kunne ikke lige se ånd. "Øv!" 

sagde Ilja trist. Syllis gik ned i vandet. "Hvad laver du?" spurgte Ilja. Men Syllis svarede ikke. Han 

gik bare videre.  

          Da han var nået så langt ud, at vandet nåede ham til lige over knæene, slog han på vandet 

med håndfladen. Da han havde gjort det tre gange kunne de se en finne glide op af vandet lidt læn-

gere ude. Ånd svømmede glidende ved siden af ham mens Ilja stod inde på bredden og kiggede på 

med store øjne. "Hvornår har du lært det?" spurgte hun. "Det har far da lært mig," sagde han. 

"Hvornår?" spurgte hun igen. "Det er vel ved at være et godt halvt års tid siden nu," sagde han. "Og 

det har du lige undladt at fortælle mig, hva’," sagde hun lidt surt. "Ånd, kan du finde nogle østers?" 

spurgte Syllis. Ånd kiggede på ham som om han ville sige: “Om jeg kan?” Og så dykkede han, og 

da han kom tilbage havde han fem østers i munden. "Igen," sagde Syllis. Og sådan blev det ved ind-

til Ånd kom tilbage med kun en østers. Men til gengæld sad den på en underlig sten. Syllis tog den 

og gik op på land igen. "Hvad er det?" Spurgte Ilja. "Jeg ved det ikke," svarede Syllis. "Giv mig 

den." "Okay, okay. Rolig nu." Syllis gav den til Ilja. Hun stod og kiggede på den, da Ekko kom fly-

vende og tog den fra hende med et snuptag. "Nej, Ekko. Nej!" råbte Syllis. Ekko landede i et træ 

lige ved siden af børnene. Den sad og hamrede stenen ind i træet, indtil den flækkede i to dele. Den 

ene del faldt ned i sandet. Men det var ikke en sten. Det var et stykke bronze, eller mere præcist, et 

håndtag til et sværd, eller en dolk. "Ilja! Syllis! Der er mad!" råbte Hylas inde fra huset. De skyndte 

sig at gemme håndtaget i en lille hulning, under et træ. Den var lige stor nok til, at en hånd kunne 

komme derind. Så løb de ind i huset.  

          Tågen var så småt begyndt at lette. Mikos og Neronus kunne nu begynde at se kystlandskabet 

ved Messenien. De stejle klippeskråninger i højre side kom først til syne. Efterhånden kom også det 

lave marsklandskab på venstre side frem af tågen. Det var begyndt at blive varmere og de var kom-

met ind på lavt vand. "Vi kunne trække båden op derhenne. Der ser ud til at være sand. Vi kan for-

tøje til træet derovre," sagde Mikos. "Det lyder godt. Jeg er også træt af at sidde ned." De hoppede 

ud af båden, inden den var nået helt op. Nu kunne de tømme den for tasker og proviant. Så var den 

lettere at trække op på land. Mikos tog to fladbrød frem og gav Neronus det ene. "Vi kan godt spise 

mens vi går, ikke?" sagde Mikos. De begav de sig af sted med deres tasker på ryggen. De havde to-

tre dage til at finde nye "krager". 

 

Kapitel 2 

Det var næsten blevet mørkt da Mikos og Neronus nåede frem til en landsby syd for Lapithos slet-

ten. "Endelig et sted hvor vi kan stoppe op og få noget hvile," sagde Neronus træt. "Ja ja, men jeg 

skal lige have fundet en gammel ven først," sagde Mikos. I landsbyen var der både en smed, der 

smedede brystharnisk og folk der bagte fladbrød. Der var mange folk, men alligevel en glad og fre-

delig stemning. Midt i flokken af mennesker, geder og får gik der en mand svøbt i en sort 
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læderkappe. Han gik hurtigt og målrettet rundt i skyggerne. Hans ansigt var skjult under en sort 

hætte. Hans ene ærme var revet så meget i stykker, at man akkurat lige kunne se en tatovering, der 

forestillede en sort krigshjelm. "Dér," sagde Mikos med en lav stemme og pegede på den mystiske 

mand. "Følg efter ham." De fulgte efter ham og løb inde i imellem andre mennesker, da de pludselig 

blev stoppet af en stor ko der stod midt på vejen. "Flyt dig dit store …" Neronus blev afbrudt af et 

højt "Muuuuh!" Mikos skyndte sig at løbe uden om og Neronus fulgte efter. Men de bemærkede 

bare ikke, at en kvinde også fulgte efter dem. "Derhenne!" råbte Mikos. Manden løb ind i skoven. 

De løb efter ham indtil de nåede til en hytte i skoven. "En hytte. Her?" sagde Neronus. Mikos gik 

roligt hen til hytten, åbnede døren og gik ind. "Burde vi ikke banke på?" spurgte Neronus. "Hvor-

for? Han ved allerede, at vi er her," svarede Mikos. Inde i hytten var der rodet, en svag belysning og 

en stige op til loftet. Pludselig hoppede den mystiske mand ned. Denne gang kunne man se hans an-

sigt. Han havde et kort, sort fuldskæg med krigerfletninger i. "Hvad laver du her Mikos?" sagde han 

med en grov, mørk stemme. Først nu lagde Mikos mærke til økse-spyddet i hans hånd. "Jeg ledte 

efter dig, Andros," svarede Mikos. "Hvem er ved din side?" spurgte Andros. "Det er Neronus, han 

hjalp os ved slaget på Thalakrea." "Hmm, jeg husker ham ikke." sagde Andros vantro. "Jeg husker 

heller ikke dig," sagde Neronus. "Hvorfor bor du her?" spurgte Neronus. “Nu for tiden er det ikke 

ligefrem populært, at være Krage længere," sagde Andros. "Ja, det er sandt. Efter at dolken er blevet 

destrueret er "kragerne" spredt for alle vinde," sagde Mikos. "Men det er derfor vi er kommet. Om 

to fuldmåner vil vi genskabe dolken og genrejse "kragernes” imperium! Men vi har brug for så me-

get hjælp som muligt. Vil du hjælpe?" spurgte Mikos. "Hvor?" spurgte Andros. “I en gammel ruin 

på Lapithos sletten," svarede Neronus. Andros gik hen imod Mikos og spurgte: "Hvornår tager vi 

afsted?" 

          Udenfor Andros hytte stod kvinden der havde fulgt efter dem, og lyttede. Hun havde hørt det 

hele og skyndte sig tilbage til landsbyen for at fortælle nyhederne. 

          Hylas sad og nød solopgangen sammen med Pirra da hun spurgte: "Hvorfor tog Issi egentligt 

afsted?" "Hun ville gerne besøge marskboerne igen," svarede Hylas. "Hvem skal så tage sig af få-

rene?" spurgte hun, "Det gør jeg," svarede Hylas. Pirra skulle lige til at protestere, men lod være. 

Hun vidste godt, hun ikke kunne vinde den diskussion. 

          Pludselig så hun en høj skikkelse komme gående imod dem. "Øhm... Hylas?" "Jeg har set 

ham," sagde Hylas. Skikkelsen gik med solnedgangen i ryggen. Ravage knurrede. Da skikkelsen var 

kommet tættere på kunne de se hans ansigt. Han var en gammel, skaldet mand med et langt hvidt 

skæg, der var samlet på midten. I hånden havde han en stav, der var snoet i toppen. "Hvem er du, og 

hvad laver du her?" spurgte Hylas og rejste sig op. "Jeg er blot en ydmyg vandrer, der søger et job." 

sagde han, og bukkede. 

          "Hvad er dit navn?" spurgte Pirra. "Neronus," svarede han. "Okay. øh… Neronus, du kan 

være fårehyrde," sagde Pirra og kiggede over på Hylas, som nikkede til hende. "Det vil være mig en 

glæde," sagde han. "Jamen, denne vej," sagde Hylas og viste Neronus vej til indhegningen med få-

rene. Pirra stod lidt og kiggede på Neronus, men gik så ind til Ilja og Syllis. 

          "Ilja, Syllis, vågn op i to syvsovere. Der er mad." sagde Pirra. "Orh!" stønnede Syllis. "Arh. 

Mor?" "Ja Ilja," kan jeg og Syllis gå ned på stranden efter maden? Spurgte Ilja, "Ja ja. Gør i bare 

det. Men i skal ikke være for længe væk." Da hun havde sagt det sprang de op og spiste deres mad 

hurtigere end Ekko kunne styrtdykke og begyndte at løbe ned til stranden. "Hej hej mor," sagde de i 



4 

 

kor. "Pirra!" råbte Hylas. "Ja, hvad er der," svarede Pirra. "Jeg har lige modtaget en besked fra Aka-

stos. Han siger at jeg skal komme så hurtigt som muligt," sagde han. "Jamen hvad venter du så på. 

Tag da af sted," sagde hun. "Er du nu sikker på du kan klare alt det her alene?" spurgte han. "Ja ja, 

jeg henter en hest til dig." 

          Syllis kom først ned til stranden og skyndte så at hente den ting, de fandt for tre dage siden. 

"Ved du hvad det er?" spurgte Ilja forpustet. "Ja, Måske," sagde han uden at flytte blikket fra tingen. 

"Nå, har du tænkt dig at fortælle det eller hvad? sagde Ilja irriteret. "Jeg tror det er et håndtag til et 

sværd eller sådan noget," sagde Syllis, stadig uden at kigge væk fra tingen. "Wow! Jeg havde noget 

helt andet i tankerne." Sagde Ilja. "Som hvad?" spurgte Syllis, "Det vil du ikke vide," sagde hun 

med armene på ryggen mens hun kiggede ned i jorden. Syllis himlede med øjnene. Skal vi fortælle 

mor og far om den?" spurgte Ilja. "Nej, hvorfor?" svarede Syllis. "Det ved jeg ikke." 

          Om aftenen så Syllis den nye fårehyrde Neronus liste ned til stranden. Syllis skulle lige til at 

vække Ilja, men lod være. Hvis det ikke var noget særligt, ville hun blive sur. Syllis begyndte at li-

ste efter Neronus så stille han kunne. Da Neronus stoppede var de nået ned til stranden. Syllis stod 

bag en busk og kiggede på ham. Pludselig tog Neronus sin stav op i luften og sagde: "Astrapi Fos 

Beoúntsos!" Syllis skulle lige til at skrige, da han så en masse lys nede i vandet. Neronus gik så ud i 

vandet og samlede alle lysende op. Da så Syllis at det ikke bare var lys. Det var bronze stykker. Li-

gesom det han og Ilja havde fundet. 

 

Kapitel 3 

          Ravage gemte sig i krattet ved siden af fårene. Hun holdt øje med ham den nye mand med det 

hvide skæg. Han skjulte noget, men hvad, tænkte hun. Uanset hvad det er så er, er han god til at 

skjule det. Hun havde holdt øje med ham lige fra han kom. Og hun havde set ham samle de lysende 

sten op. Han behandlede også dyrene anderledes. Den lille pige der lugtede af fisk havde altid været 

rar mod alle dyrene. Hun næsten snakkede med dem. Men ham her var helt anderledes. Han sagde 

blot en kommando og forventede, at det blev gjort til punkt og prikke. Ravage var glad for, at dren-

gen ikke havde det på samme måde. 

          Syllis vågnede ved at Neronus gik udenfor og vogtede får. Issi plejede at være mere stille. 

Men han var jo gammel og temmelig støjende, tænkte Syllis. Han prøvede at sove videre, men uden 

held. Pludselig holdt Neronus op med at larme. Nej faktisk var han død stille. Syllis undrede sig og 

rejste sig for at se hvad Neronus lavede. Han listede lige så stille han kunne, for ikke at vække no-

gen. "Hvad laver du?" spurgte Ilja, uden det mindste tegn på, at hun var søvnig. "Øh, ik' noget," hvi-

skede han. "Må jeg komme med?" spurgte Ilja. “Nej," svarede Syllis. "Hvis det ikke er noget, hvor-

for må jeg så ikke komme med?" spurgte Ilja med et stort smil. "Okay da," sagde Syllis. "Kom bare 

med." De gik udenfor, men de kunne ikke se Neronus. "Hvad er det egentligt vi laver?" spurgte Ilja. 

"Vi leder efter Neronus," sagde Syllis. "Det kan være, at han er nede ved vandet igen og får ting til 

at lyse," sagde Ilja. "Lad os tjekke," sagde Syllis. På vejen ned til stranden så Syllis nogle fodspor. 

"Se, det må være hans." De fulgte sporene helt ned til vandet. Aftrykkene var dybere der hvor han 

havde stået og udført sin magi. Derefter var han gået hen til det træ, hvor de havde gemt håndtaget. 

"Måske er det der stadig," sagde Ilja. Syllis bukkede sig ned og kiggede ind i hulen. "Det er væk!" 

Pludselig hørte de stemmer bag sig. "Hurtigt, gem dig," sagde Syllis. Men det var for sent. Neronus 
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kom gående sammen med to mænd, begge muskuløse. Den ene var svøbt i en sort læderkappe og 

havde et kort, sort fuldskæg med krigerfletninger i. Den anden, lidt mindre muskuløse mand, havde 

mørkebrunt hår. Ifølge deres samtale hed de Andros og Mikos. "Hvem er det?" spurgte Andros, 

"Det er deres børn!" svarede Neronus. "Grib dem!" sagde Mikos. 

          Akastos sad og drøftede noget med nogen af sine generaler, da døren til salen gik op. Hylas 

kom ind. "Loppe," sagde Akastos "De ville se mig, høvding," sagde Hylas og bukkede. "Rejs dig 

op, du skal ikke bukke eller kalde mig høvding, Loppe." "Du ville se mig," sagde Hylas. "Der går 

nogle rygter om, at nogen vil prøve at genskabe dolken. Det siges de kalder sig Koronos Sønner." 

sagde Akastos. “Nye “krager”," hviskede Hylas til sig selv. "Og derfor vil jeg igen spørge dig 

Hylas." Akastos lagde en hånd Hylas skulder. "Vil du være høvding?" Hylas gik lidt baglæns."Ja, 

jeg vil gerne hjælpe dig mod "kragerne", men efter det vil jeg ikke længere være høvding," svarede 

Hylas. "Det er en aftale," sagde Akastos. Og strakte armen ud og gav hånd. "Okay. Så, rygterne si-

ger at "kragerne" vil forsøge at genskabe bronzedolken på Lapithos sletten. Så, jeg vil have dig og 

nogle mænd til at lægge sig i baghold. 

          Pirra kunne ikke finde hverken Syllis, Ilja eller Neronus. Hun frygtede det værste. Pludselig 

så hun fodspor, der ledte ned til stranden. To børn og en voksen. Hun fulgte sporene ned til stran-

den. Hun kunne se, at Syllis og Ilja var fulgt efter Neronus, for deres fodspor var friske. Men Nero-

nus var gået langs med bredden, mens børnene var gået over til et træ. Sikkert for at mødes med no-

gen. For sporene kom tilbage igen, men han havde haft to andre med sig. De måtte de have fået øje 

på Syllis og Ilja. Efter det var det utydeligt at se, hvad der var sket. For sporene krydsede hinanden 

mange gange. Hun kunne se, at de alle var gået mod øst. Da landede Ekko på hendes skulder og Ra-

vage kom til syne bag hende. Pirra hentede hurtigt en hest og fulgte sporene. 

          Rebene om Iljas hænder gnavede i hendes kød. "Hurtigere!" lød Andros stemme bag hende. 

Hun turde ikke sige noget, for Andros havde et spyd. Syllis og Ilja var begge bundet og gik med 

Andros bag sig og med Neronus og Mikos foran. "Hvor fører i os hen?" spurgte Syllis, men ingen 

svarede. Kun Mikos drejede hovedet en smule og smilede skævt. Ilja kunne pludselig høre en vel-

kendt lyd. Hun kiggede op og fik øje på Ekko. Bare de ikke får øje på hende, tænkte hun. Hun tram-

pede hårdt i jorden og fik derved Syllis til at se på hende. Så kiggede hun op mod Ekko. Da kunne 

han også se Ekko. Så lavede Syllis et vink med hovedet over mod nogle buske. Ilja fik øje på Ra-

vage. Så kiggede begge to igen lige frem. Nu vidste de begge, at de ikke var helt alene. 

          Hylas og hans mænd kom ridende i fuld fart mod Lapithos sletten. De var i alt ca. 50 mand. 

Omkring femogtredive med buer og femten med sværd eller økser. Alle var til hest. De havde nu 

redet i fire timer siden deres sidste stop. De kunne nu se ruinerne på Lapithos sletten. Også en hel 

masse "krager". Andros, Mikos og Neronus stod ved et bål. De bar kun få våben. Kun et enkelt 

sværd og et par knive. Rundt om bålet lå alle dolkens 12 dele i en perfekt cirkel. Hylas og hans 

mænd stoppede op. "Høvding, de er jo ubevæbnede," sagde en af rytterne og steg af hesten. "Ja, 

men til gengæld er de flere end os," sagde en anden. "Petros," sagde Hylas. "Ja høvding," sagde 

Petros og steg af hesten. "Send en spejder derned," sagde Hylas. "Ja høvding." "Men Petros, jeg ta-

ger med. Jeg vil vide hvad vi er oppe imod," tilføjede Hylas. 

          Da Hylas og Petros var nået frem til et sted, hvor de tydeligt kunne se "kragerne", kom en ryt-

ter til syne. Det var en pige. Hun red hen imod "kragerne", men skiftede retning da hun fik øje på 
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Hylas. Nu red hun hen imod Hylas’ mænd. Hylas og Petros skyndte sig tilbage til deres mænd, uden 

at blive set af ”kragerne”. 

          Da Hylas og Petros var nået tilbage havde den mystiske rytter næsten indhentet dem. Nu 

kunne de se hvem det var. "Pirra," sagde Hylas. "Hylas," sagde hun og løb over og omfavnede og 

kyssede ham. Jeg tror de har Ilja og Syllis. Jeg kunne se to børn, der var bundet til en søjle," sagde 

Pirra. "Hvad gør du egentligt her?" spurgte Pirra. “Der er ikke tid til at forklare," svarede Hylas. 

"Her, tag min kniv. Vi angriber kragerne. Så kan du befri børnene imens." Dermed drog Hylas og 

hans mænd ud mod kragerne. Pirra red den modsatte vej, mod ruinen og børnene. 

          Da Mikos så, at de blev angrebet, sendte han tredive krager mod Hylas og hans mænd. Mest 

for at købe tid til Neronus, som han vidste var i gang med sine ritualer for at genskabe bronzedol-

ken. Hylas og hans mænd og "kragerne" stormede imod hinanden. Det var en ulige kamp. De ube-

væbnede krager faldt én efter én.  

          Alligevel sendte Mikos flere “krager” mod Hylas. Hylas mænd trak deres sværd og spændte 

deres buer. De, der havde buer stoppede lidt før de hamrede sammen, og skød så mange “krager” de 

kunne. "Kragerne" kæmpede så godt de kunne og håbede, at det ville lykkes dem at give troldman-

den Neronus mere tid. Mange af Hylas mænd blev såret, men “kragerne" havde meget store tab.  

          Pirra var redet væk fra kampene og bagom ruinen. Hun forsøgte at finde og befrie Ilja og Syl-

lis. Mellem nogle bygninger fik hun øje på Neronus, der stod ved bålet med sin stav oppe i luften, 

alt imens han sagde en besværgelse. Et stykke bag ham stod Ilja og Syllis fastspændt til en søjle. 

Pirra skyndte sig hen til dem og steg af hesten. Hun tog Hylas kniv og skar dem begge fri. "Tak 

mor!" sagde Ilja med tåre i øjnene. "Kom, hurtigt. Kom op på hesten," hviskede Pirra. “Jeg gemmer 

jer bag ved bakken der ovre. Så er I i sikkerhed indtil kampene er forbi.” 

          Da børnene var i sikkerhed red Pirra tilbage for at tage kampen op med Neronus. Det var ikke 

let, for Neronus havde et sværd. Men Pirra var til hest og det lykkedes hende at få vælte Neronus 

omkuld. Neronus blev slået bevidstløs. Pirra tog hans sværd og red videre for at tage kampen op 

mod “kragerne”. 

          Hylas og hans mænd havde nu besejret de "krager", der var blevet sendt ud mod ham. Da Mi-

kos så det, begyndte han at trække sig tilbage. Han håbede at Neronus havde nået at genskabe bron-

zedolken. Men han tog fejl. For imod ham kom Pirra ridende med et hævet sværd. Mikos prøvede at 

forsvare sig, men Pirras hest stejlede lige foran ham. Pirra var lige ved at ryge af hesten. Pludselig 

faldt Mikos til jorden. Pirras hest havde ramt ham i hovedet. Da Pirra steg af hesten kunne hun se, at 

havde fået et kraftigt spark i hovedet. Mikos var død. Pirra tog også hans våben og red over mod 

Hylas og hans mænd. Det så ikke godt ud for “kragerne”. Pirra kunne se at kampene faktisk var 

forbi. “Kragerne” var slået. Pirra kom ridende med Mikos sværd løftet højt over hovedet. Da “kra-

gerne” det, vidste de at kampen var forbi. 

          Hylas så på Pirra: “Børnene, Pirra. Hvor er de?” “I sikkerhed,” svarede Pirra og pegede over 

mod bakken. Der fik hun øje på Neronus. Han kom gående ned imod dem med armene over hove-

det. Bag ham gik Ilja og Syllis. Ilja havde en falk siddende på skulderen og Syllis bar på en tung 

bylt. Mellem børnene og Neronus kunne man se en stor, smuk løve. Ravage. Pirra var på vej over 

imod dem. 

          “I har ikke mere at gøre her,” sagde Hylas til “kragerne”. “Drag hjem.“ “Petros. Gør klar til at 
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føre to fanger hjem. Andros var allerede blevet bundet og blev holdt fast af to af Hylas mænd. Hylas 

kendte godt Andros. Han havde været slavepisker i kobberminen på Thalakrea. En meget brutal og 

koldblodig mand. “Vi tager Andros og Neronus med hjem,” sagde Hylas. Han begyndte at ride over 

mod børnene og Neronus og nu også Pirra, der kom ridende bagerst i det lille optog. “Far. Jeg har 

dolken,” råbet Syllis. Han løftede bylten op. “Godt gjort, min dreng,” sagde Hylas. Vi lader Akastos 

beslutte hvad der skal ske med den når vi kommer hjem. I ved det sikkert ikke, men Akastos har 

faktisk været bronzesmed på Thalakrea. Men det er en helt anden historie. 


