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MER OM SOMMERLES – NORGES KULESTE

LESEKAMPANJE!

«Løp!» skrek Asbjørn, han grep Astrid i armen og dro henne med seg idet et lyn slo over
himmelen og traff taket av hytta deres. De sprang videre, og over skulderen kunne Astrid se
gresstaket på det kjære huset deres ta fyr.
Asbjørn og Astrid løp gjennom landsbyen, forbi den ene, brennende hytta etter den andre.

Bakken slo sprekker rundt dem. Asbjørn og Astrid stoppet ikke å løpe før de hadde nådd de
åpne slettene i den andre enden av landsbyen. Astrid måtte kaste seg til side for et
lynnedslag bare noen meter unna henne på veien. Tjukk røyk blåste fra de brennende
hyttene og fikk dem til å hoste. Det piplet i øynene.
«Hvor er Odin?» spurte Asbjørn. «Er det han som gjør dette?»
«Asbjørn,» utbrøt Astrid og bråstoppet. «Se der.»
Det lå noe på veien: En ryggsekk av skinn. Astrid følte umiddelbart at den var ment til

dem. De løp bort til sekken. Asbjørn satte seg på huk og åpnet den.
«Se her, Astrid,» sa Asbjørn og dro ut en liten, blå fløyelspose.
Oppi posen lå det to halskjeder med lærreim. Det ene kjedet hadde en sandfarget og

taggete stein på seg. Det andre så også ut som en stein, men den var full av blanke flater og
bronseaktig i fargen. Asbjørn rakte den siste av de to kjedene til Astrid.
Hun kjente på den lille steinen. Straks Astrid tok i den, var det som om hun visste at …
«… den er min,» sa Astrid høyt. «Asbjørn, jeg tror denne er ment til meg.»
«Jeg vet,» sa Asbjørn og holdt opp kjedet med den taggete steinen. «Jeg føler det samme

med denne.» Han møtte blikket til Astrid. «Skal vi?»
De tok på seg kjedene. Straks Astrid og Asbjørn hadde hver sin stein om halsen, var det

som om et støt fløy fra den ene til den andre. Astrid så en stripe av hvitt lys mellom dem, som
deretter skjøt ut fra begge smykkene og til et punkt i lufta en meter foran dem på veien.
Lyset foran dem forandret seg. Det begynte som en liten prikk – og så vokste lysprikken,

mer og mer; den ble lengre, og så fikk den armer og bein.
I løpet av noen sekunder forvandlet lysprikken seg til noe som lignet på et menneske –

bare at den var laget av lys. Huden og klærne hadde ikke vanlige farger, men var lyseblått.
Og så hadde skapningen vinger. Lange, rutete vinger, nesten som en øyestikker. Den så ut
som den var på Asbjørn og Astrids alder.
Og den smilte.
Så begynte bakken å rumle igjen …


