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sorte ravn, der på afstand har fulgt dem hele dagen, iagttager dem stadig. De kaster en indbydende godbid

hen mod den. Den svæver ned fra træet, sluger maden, letter igen og forsvinder så op over trætoppene med et
hæst skrig. Kort efter kommer en mystisk kvinde gående. Hun sætter sig ved deres bål, og snart hvirvler hun

drengene ind i en utrolig fortælling om vikingedrengen Mom, og hvordan hans saga blev til.

Han var ikke nogen almindelig mand – denne fremmede. Det var tydeligt, men hvem var han!? Og hvad var
hans ærinde?

Der var blevet helt stille. Kun glødernes knitren og fedtets syden hørtes. Selv disse lyde virkede afdæmpede
og andægtige.

– Dette var lyden af en histories begyndelse.

Den fremmede kiggede rundt på de stumme ansigter i hallen, og trak så et skinnende sværd frem fra kappen.
Det strålede gyldent i glødernes skær…
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