
KAPITEL 1
En ung mand ved navn Rudy
Rudy var tyve år og rødhåret. Det sidste gjorde ham temmelig 
unik i Warkroq, den landsby han var opvokset i, men han var jo 
heller ikke født her. Han var kommet til stedet som ganske lille, 
da en rejsende sømand havde haft ham med. Normalt var de rej-
sende altid alene på deres færd, men sømanden havde fundet ham 
vuggende på havet i en lille sivkurv, og havde samlet ham op. Da 
han anløb til kaj, var Rudy blevet sendt videre med hestevogn ind 
i landet. I landsbyen Warkroq havde man taget imod den lille med 
åbne arme, og han havde boet her siden. Warkroq lå i højlandet i 
Myrrundir, i den nordlige del af  den kendte verden. 

Rudys specialitet var reb. Han flettede de stærkeste tove, de rej-
sende kendte til, og derfor blev han behandlet lige så respektfuldt 
som andre i byen, trods sit røde hår.

Rudy var ofte ude i skovene, et stykke fra landsbyen for at sam-
le planter sammen, som han kunne bruge til sine reb, og det var 
på en af  disse ture, han pludselig hørte nogen kalde.

”Rudy”.
Han så sig om. Han kunne ikke få øje på nogen. Det var høj-

sommer, og solen brændte på hans bare hoved og overkrop. Han 
kunne meget vel have fantaseret sig til råbet. Men hvorfor? Han 
savnede ikke selskab. Hans stolthed var de reb og tove, som han 
altid arbejdede på. Men en del ting havde dog plaget ham den 
senere tid.

Rudy rettede sig helt op. Denne gang var han sikker. Nogen 
kaldte på ham. 

”Jeg er her,” svarede han, og i det samme så han en lille skik-



kelse komme løbende mod sig. Det var Alber, Rudys bror. Nogen 
biologisk bror have Rudy ikke, i hvert fald ikke så vidt han vidste. 
Men den familie, der havde opfostret ham, havde fået endnu et 
barn, Alber. Han var elleve.

”Kom, skynd dig,” kaldte Alber, da han fik øje på sit rødhårede 
mål. ”Gamle Thegen er død!”

Rudys smil over at se sin livlige bror stivnede straks. Gamle 
Thegen var Albers far, manden, der sammen med sin kone havde 
taget sig af  Rudy da han var ganske lille. Rudy smed hvad han 
havde i hænderne og løb straks med sin halvbror tilbage mod 
landsbyen. Han havde ventet dette. Og alligevel kunne han ikke 
forstå det. Gamle Thegen var nemlig ikke særlig gammel. Til ef-
teråret ville han være fyldt de femoghalvtreds år. Men han var, lige 
som flere og flere af  landsbyens andre beboere blevet gammel i 
en tidlig alder. Det hvide hår, den rynkede hud, alle tegnene var 
lige så langsomt dukket op, tredive, endda fyrre år før tiden. Rudy 
forstod det ikke. Han grublede så meget at han snublede over en 
trærod i skoven og faldt så lang han var.

”Kom nu,” Alber hev i hans arm. Rudy kom op igen og sam-
men løb de ind mod landsbyen.

Gamle Thegen lå i sin seng. Værelset var temmelig tyst, selvom 
gardinerne var trukket fra. Enken sad ved siden af  ham og holdt 
hans hånd. Hendes lange, grå hår var flettet ned langs ryggen og 
hendes klædedragt var i dag prydet med matte, diskrete farver. 
Byens overhoved, Salumir den Vise var også til stede. Salumir var 
seksoghalvtreds år, men han lignede én på over halvfems. Han 
havde en solgul kjortel på, samt et par træsko. Han var skaldet, 
men havde langt, hvidt skæg, der gik ham ned til lænden. Gamle 
Thegen så sund og rask ud, sovet stille ind, død af  alderdom i en 



alder af  fireoghalvtreds år.
”Det gør mig ondt,” sagde Salumir den Vise til de to brødre 

da de dukkede op. ”Vi vil begrave ham i morgen tidlig, tæt ved 
skoven. Den holdt han så meget af.”

Rudy gik hen og lagde armen om sin adoptivmor mens han be-
tragtede den gamle i sengen. Udenfor vinduet, der stod på klem, 
kunne de høre to spurve flyve fornøjeligt rundt og fløjte i som-
mervejret. For dem var dette en dag som alle andre. 

Om aftenen sad Rudy på byens kro over et krus øl og grublede. 
Han havde med vilje holdt sig vågen de sidste par nætter og lyt-
tet. Og han havde intet hørt. Var det ikke længe siden nogen sidst 
havde været udsat for et vampyrangreb?

Lyden af  vrinskende heste fik ham til at holde op med at fo-
kusere på en knast i det grove egetræsbord han sad ved, og kigge 
op. En hestevogn var ankommet, og en handlende trådte ind i 
krostuen. Han løftede hånden til en hilsen til alle i lokalet, der 
høfligt gengældte den.

Rudy kiggede med da den fremmede gik over til baren og be-
stilte. Han havde en lang brun kappe på, med hætte til. Hætten 
havde han dog ikke på. Hans hår var gråligt, pjusket og ikke særlig 
velplejet, og hans overskæg var lige så pjusket og lige så gråt. Han 
modtog et krus øl fra baren og spejdede rundt i lokalet efter et 
sted at slå sig ned. Han gik over mod Rudys bord.

”Vel mødt,” sagde den fremmede da han satte sig. ”Du må 
være Rudy Thegen, det hår kan ingen tage fejl af.”

Rudy nikkede. ”Vel mødt,” sagde han og nippede til sin øl.
Den fremmede rynkede brynene. ”Du ser mig en anelse be-

kymret ud, min dreng.”
Rudy så ham ind i øjnene. ”Du er en rejsende, kan du fortælle 



mig lidt om de andre steder du har været?”
”Bare en god historie, eller noget specifikt?”
”Noget specifikt. Fortæl mig hvor gamle folk bliver før de dør.”
Den fremmede rynkede brynene igen. ”Det er sjovt du nævner 

det. Faktisk er jeg på det seneste stødt på adskillige tidlige døds-
fald, blandt andet i Nokrandiq, hvor jeg netop kommer fra. Altså 
ikke tidlige, som at de er kommet noget til, de…”

”…er bare blevet gamle tidligere”, sluttede Rudy. ”Præcis det 
samme, som der sker her. Hvorfor sker det?”

”Jeg kan ikke give nogen forklaring på det,” sagde den rejsende.
”Jeg er sikker på der må være et svar derude et sted. Jeg må 

finde ud af  det,” sagde Rudy bestemt.
”Men…”
”Men hvad? Hvad hvis det fortsætter? Hvad hvis det ender 

med vi kun bliver tyve år? Jeg kan ikke blive her. Jeg må finde ud 
af  det.”

”Hvordan det?”
”Jeg må finde ud af  det,” sagde Rudy igen. ”Jeg tager af  sted i 

nat.”
”I nat? Du er gal, tænk på vampyrerne!”
Rudy stirrede på den fremmede. ”Hvornår har du sidst mødt 

en vampyr?”
”Aldrig, jeg går jo med den her.” Han fiskede en halskæde frem, 

som han havde hængende inde under kappen. Den var fyldt med 
tørrede hvidløg.

”Og du er sikker på det er den eneste grund? Ind i mellem hø-
rer man jo vampyrer, eller ser dem. Især hvis man som dig ind i 
mellem tilbringer natten ude under åben himmel. Er det ikke læn-
ge siden du sidst har set en vampyr, eller hørt om folk der har?”



Den fremmede rynkede endnu engang brynene. ”Du har fak-
tisk fat i noget der. Det er vitterlig længe siden jeg er stødt på 
vampyrdramaer.”

”Cirka lige så længe siden som de første alt for tidlige dødsfald 
faldt sted?”

Den fremmede lyste op. ”Du har minsandten ret, nu jeg tænker 
over det. Kan det være et komplot? Hvad har de beskidte blodsu-
gere mon snablerne i?”

”Jeg ved det ikke,” indrømmede Rudy. ”Men jeg agter at finde 
ud af  det!”

Det er jo det, tænkte Rudy, da han nogle timer efter listede ud 
på gaden efter at have lagt et brev til sin adoptivmor. Folk låser 
døre og vinduer af  vane. Ingen har tjekket om der rent faktisk har 
været nogen vampyrer her de sidste ti-femten år. Men hvorfor er 
de forsvundet?

Månen lyste køligt på vejen, som Rudy fulgte ud af  landsbyen. 
Ved at rejse om natten slap han for spørgsmål og indvendinger, 
men han havde aldrig været uden for byen før, og mørket kunne 
nemt narre ham i den forkerte retning. Han havde besluttet at 
gå mod syd. Som dreng havde han hørt mange rejsendes fortæl-
linger om de varme og tropiske områder af  verden. Her fandtes 
også mennesker, der levede helt anderledes end han var vant til. 
Mennesker med en mørkere hudfarve og meget anderledes på-
klædning. Rudy var spændt på om det samme alderdomsfænomen 
mon også var overgået dem?

Han traskede af  sted, med månen som eneste vejleder. Han 
vidste der var en anden landsby ved kysten ikke så langt væk. Her, 
hvor ingen kendte ham, kunne han springe på en båd og sejle 
sydpå.



Vejen var ikke særlig bred. Den mindede mere om en stor sti. 
En hestevogn kunne køre her, men ikke meget mere. De spredte 
træer begyndte efterhånden at tage til i mængde, og snart dække-
de de mange grene og blade for månens lys. Rudy var ikke bange 
for naturen. Han vidste der ikke var nogen dyr her, der kunne 
eller ville skade ham. Men han havde hørt historier om helt andre 
væsner på den anden side af  havet. Alt, havde han ladet sig for-
tælle, var i det hele taget anderledes der.

Efter et par timers vandring gennem den mørke skov, begyndte 
himlen at blive lysere mod øst, og træernes mængde tyndede også 
langsomt ud. Og ganske rigtigt, som Rudy havde regnet med, 
kunne han se menneskelig bebyggelse længere fremme.

En gammel kone, der luftede tæpper smilede venligt til ham, da 
han nærmede sig:

”Velkommen til Delmiq. Hør, du er da lige lovlig ung af  en 
rejsende at være, er du ikke?” spurgte hun og så op. Hun havde et 
rødt tørklæde bundet om håret, og ærmerne i hendes lange klæde 
var smøget godt op.

”Jo tidligere ude, jo bedre,” sagde Rudy med et smil. ”Jeg har 
desværre ikke rigtig noget med jeg kan tilbyde igen, men jeg ville 
være meget taknemmelig, hvis jeg kunne låne en båd.”

Konen pegede ind mod byen. ”Vi har en lille havn i den anden 
ende af  byen her. Den ser ikke ud af  meget, men det kan være der 
er noget du kan bruge.”

Rudy takkede og gik videre ind mellem hytterne, hvor folk var 
ved at stå op og begynde på dagens projekter.

Jo, der var vand i sigte. En fisker var netop på vej ind mod 
kysten i en flot, blåmalet træbåd med en god fangst, så vidt Rudy 
kunne se.



Fiskeren kunne fra sin båd se en rødhåret knægt inde på land. 
Han vinkede med hele armen i en hilsen, og så den fremmede be-
svare den. Han var først i tredverne, men lignede en midaldrende 
mand, hvilket han jo teknisk set også var.

”God morgen fremmede,” sagde fiskeren da han var nået i 
land. Han talte med en sjov dialekt, som Rudy ikke lige kunne 
sætte ord på. En lidt fladere udtale og nogle sjove betoninger.

Havnen bestod mest af  alt af  en samling store sten, der stabi-
liserede vandet således at bådene blev hvor de var, også i tilfælde 
af  uvejr. Fiskeren tøjrede båden til en af  dem. ”Du ligner én der 
har et ærinde?”

”Ja netop,” sagde Rudy. ”Jeg vil høre om jeg kan låne en båd. 
Jeg vil gerne sydpå.”

Fiskeren så ham an. ”Har du erfaring med både?”
”Egentlig ikke.”
”Hmm, den jeg lige ankom i er rimelig stabil, men jeg kan ikke 

love hvordan hun vil reagere i tilfælde af  stormvejr.”
”Men er det ikke din fiskerbåd? Den kan du vel ikke undvære?”
”Jo jo, jeg bygger også både, og jeg er faktisk næsten færdig 

med en ny. Så tag du bare den der, min gode mand. Tartargu-
bugtens fisk skal nok blive fanget.” Fiskeren henviste med en 
håndbevægelse til vandet, der stille skvulpede op ad bådens sider.

Rudy takkede mange gange og så båden an. Den var noget 
større end først antaget, nu da han så den tæt på. Der var to sæt 
årer i, samt en mast med sejl. Rudy hjalp fiskeren med at få mor-
genens fangst med ind på land. Så takkede han endnu engang for 
båden og satte sig ned i den, efter at have smidt sin medbragte 
vadsæk, som indeholdt et par af  hans bedste reb og lidt proviant 
ned ved siden af  masten i midten af  båden. Fiskeren løsnede for-



tøjningen, og båden vuggede lidt væk fra land. Han kiggede efter 
denne mærkelige rødhårede fremmede, der i dette nu sejlede væk 
i hans eneste båd. Men han havde en fornemmelse af  at drengens 
ærinde var vigtigt; derfor havde han bildt ham ind, at han havde 
flere både. Nu måtte han så en tur forbi landsbyens tømmersvend.

Da der var pålandsvind denne morgen, kunne Rudy ikke bruge 
sejlet, men han var en stærk mand, der havde arbejdet hårdt hele 
livet, så årerne var ikke noget problem for ham. Snart var han ude 
på åbent vand.


