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Jubel og munterhed får 
glædesbålene til at stråle 
på Rougecogne-slottet. 
I den store sal synger 
musikerne, og adelsmænd 
og kvinder danser. Eric 
Hedspore af Walburg er 
lykkelig,for den blide 
Gwendolineer kommet, 
og det er til hendes ære, 
man holder denne smukke 
fest. Ganske vist har 
Gwendoline måttet undfly 
sin far kong Arthur’ vrede. 
Men hjulpet af ridder 
Gaudin og junker Bradroc 
og under deres beskyttelse 
er det lykkedes for hende.
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Men ak! Hvis de unge havde vidst, at deres 
glæde ville vare så kort, havde de sikkert 
nydt de få øjeblikke endnu mere intenst…

Men den vej benytter vi 
ikke. Vi trænger ind i slottet 
som planlagt. Så er det dig, 

broder Los!

I turtelduer, nu 
ikke for langt 

væk!

så så , Bare rolig, 
Bradroc!

Entrehagen hvisler gennem luften og 
når sit mål ved første forsøg.

Hedspore har ikke 
den mindste mistanke! Se, 
vindebroen er ikke engang 

trukket op!
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Åh, 
Gwendoline, hvor kan du 
dog gøre mig lykkelig! En 
lykke, der næsten får mig 

til at eksplodere 

Jeg vover næppe 
at tale om den. 
Af frygt for at 

vågne op...

Også jeg, Eric, Mit hjerte er fuldt. 
Jeg ville ønske, jeg kunne 
standse tiden!

Og at hele evigheden 
ville være som dette 

øjeblik!

Broder Los, broder Buk 
og broder Ulv tager barnet. 

I andre kommer med mig 
efter Hedspore!
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Ved Ba’al! 
Det er næsten 

for let. Hedspore 
kommer selv til os!

Men hvem er tøsen, 
han står og klemmer?

Aner det ikke. 
Hende tager 

vi med.

Tag din bue, 
broder Vildsvin.

Og sigt på Hedspore. 
Jeg tager mig af den 

lille dame.

Pilen er ikke spids, 
men ender i en jernkugle.
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 Hvad sker der?
 Eric?

 Åhh!

Jeg klarer mig, 
tag jer af ridderen!

Samtidig er den anden 
gruppe nået frem til 

Jehans vindue *

* Se ”Kæmpen fra Worm”.
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Alt er gået efter 
planen.

Gør entrehagerne fri, broder Los, 
og slut dig til os hurtigst muligt.


