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Ridder TornsocI mit lange 
fravær var 
de vidstrakte 
områder i det 
østlige Fonviel 
igen blevet til 

vildnis…

 
Syv 

måne-
der

 Syv 
måneder har 
jeg rejst 

uden at møde 
en sjæl.

 ?
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 Ohøj!! Er 
her nogen?

Men ingen svarer hans kalden…
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 Ikke den mindste åbning… 
Hverken dør eller vindue.

 En skæl-
ven gen-
nemisner 

ham

 Og disse vægge, som synes 
dannet af en eneste 
umådelig stenblok.

 Du har ret, 
Ridder… En eneste 
umådelig stenblok.

 Hov! 

hilset, rejsende. Mit 
navn er Frozz… Jeg er 
den sidste elver i denne 

skov.

 Vær
 hilset! 
Kan du 

forklare 
det myste-
rium, som 

behersker 
denne egn?

 En dag faldt en 
gigantisk meteorsten 
fra firmamentet… 
Skovfolket tilbad 

den, og gennem årtu-
sinder udhuggede de 
den for at give den 

form som en fæstning.

1 En sten faldet fra 
himlen? Man skulle snarere 

tro, den var vokset op fra   
         helvedet.

Da værket var fuldført, 
regerede en hovmodig 
konge her. Han ægtede 
en underskøn prinsesse, 

og af kærlighed til hende 
lod han øverst på denne 
himmelske bygning udhugge 

et brudekammer.

Kun en eneste ville 
udføre det be-

spottelige arbej-
de, siges det… En 
elvertroldmand, 

som ikke frygtede 
himlens vrede.

 Fascineret 
rider 
Ridder 

Tornsoc 
rundt om det 
gådefulde 

bygningsværk.

Og hvem 
er så 
du?

 Vær 
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Men da kongen ville træde ind i sin 
elskovsrede, hvor hans yndige brud 
ventede ham, væltede en skyg-
ge frem fra det uendelige rum 
og stillede sig i vejen for ham…

 Hvilken 
utrolig 
trold-
dom! 

 Og det er ikke 
alt! Pludselig for-

svandt døren
     til brudekam-

meret i stenen, 
der var blevet 
som et levende 

væsen… De 
udskårne vinduer 

forsvandt, og den 
skønne prinsesse 

blev spærret inde 
i en grav, 

hvorfra selv 
ikke den 

skarpeste 
mejsel kunne 
befri hende!

 Til rædsel for 
kongen og hele 
skovfolket var 

der snart ikke en 
eneste åbning tilba-

ge i fæstningen

 Det var 
dog en 

sørgelig 
historie

 Men… Jeg 
føler… 

Mine øjne 
bliver 
tunge

 Sov, 
ridder… 

Jeg våger 
over din 
søvn.

 
Gør 
plads! 
Gør 
plads 
for 

kongen!

 Lad 
kongen 
træ-
de ind, 
hæslige 
skygge.

Vig bort
Stoê 

orkéo
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Den forsigtige rejsende drømmer

 Og i hans drøm forsøger den elskovssyge konge atter en-
gang at overskride tærskelen til brudekammeret, og altid…

 … Altid…

 … Standser 
skyggen ham.

 Lad mig… 
Komme… 

Ind…



12

 Tvi dig, 
bespotter! 

Forlad denne 
stjerne! 

Din elskede er 
uopnåelig!
 Lad denne 

rejsendes sjæl 
i fred! Kæmp 

ikke mod skyg-
gen, for kampen 
vil formørke 
dig, oh, konge!

 Døv, 

stum og blind 
midt i de 

vidtstrakte 
vildmarker 

øst for 
Fonviel.

SLUT


