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- Hvor er vi? spurte Asbjørn pumaen.
- I den hellige dalen, svarte hun. - Er dere klare?
- For hva? spurte Astrid, men pumaen svarte ikke. I stedet reiste hun seg og gikk

videre.
Asbjørn og Astrid fulgte nølende etter gjennom det lave, myke gresset.
Så, plutselig – var de omringet av tåke.
Den tynne, lysegrå tåken la seg overalt som et glatt og silkemykt slør.
- Hva er dette for noe? utbrøt Asbjørn.
Og så suste tåken vekk igjen, like fort som den hadde kommet, og dalen åpnet seg.
Nå sto Asbjørn, Astrid og pumaen i en diger åker med mais. Asbjørn fløy opp og

landet ustødig på toppen av en tjukk maiskolbe. Astrid klatret opp på maiskolben ved
siden av, og de kikket utover landskapet igjen.

Alt så helt annerledes ut. Det var andre hus og gårder i dalen nå, og de så … gamle
ut. De var bygd av stein, sånn som man gjorde for mange hundre år siden.

Astrid spratt hit og dit på maiskolbene. - Hva var det som skjedde?
I det samme hørtes det høye rop i enden av åkeren. Der lå det en liten klynge

steinhus, og mellom husene kom det mennesker løpende.
Så skjedde det samme i en annen klynge hus nord i dalen. Asbjørn og Astrid hørte

rop overalt. Mennesker løp hit og dit, og Asbjørn la merke til at de var kledd i enkle
klær. Skinn og stoff, like gammeldagse som steinhusene. Det lignet overhodet ikke på
klær Asbjørn hadde sett før.

- Astrid, sa Asbjørn og så på henne. - Jeg tror vi har reist i tid.
- Hva? sa Astrid. Hun så utover i dalen på husene og menneskene. - Du har rett! Vi må

ha havnet i fortiden! Men hva skal vi her? Og hvorfor …
Mer rakk hun ikke å si. I det samme hørte de flere, høye rop, og lyden av trampende

hester. Asbjørn slo ut med vingene og suste opp i lufta for å se. Han gispet.
Hundrevis av menn til hest kom galopperende inn i dalen i tunge rustninger. De

hadde sverd og armbrøst, og de jagde menneskene ut av husene sine. Det lød skrik og
bråk overalt.

Plutselig så Asbjørn en annen hær. De så ut som lokale krigere, enklere kledd, men
med spyd og pil og bue. De løp i raseri ut for å møte de galopperende krigerne.

Asbjørn suste ned til Astrid.
- Vi er midt i et angrep! ropte han. - Det er menn i rustning som invaderer dalen!

Asbjørn og Astrid befinner seg plutselig i regnskogen der de må redde en falk som holder på å dø.
Men hvorfor gjør den det, og hvordan skal de redde den?

Forfatter Mari Moen Holsve lover deg en fortelling full av spenning! Bli med på sommerles.no, og
få et nytt kapittel hver uke.


