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Kapitel 1. 
 
 
 
 
 

Det skulle blive en sensommer fuld af magi og forandring, men det vidste Tarv endnu   
ikke. 
Han skulle forlade sit hjem, møde ukendte farer, kæmpe for sit liv -  alt sammen i en 
verden, hvor hekse blev forfulgt, og hvor mistro og frygt herskede.   
 

Tarv og Lars havde stjålet Lars storesøsters knallert, og kørte skiftevis ruten rundt om 
skolegården på tid. Det var spændende og farligt, og frem for alt forbudt. 
Tarv lå midt i et snævert sving på skolegårdens asfalt, i frydefuld speedwaystil med 
hælen mod jorden, da han hørte lyden af Volvoen i indkørslen.  
Bilen bremsede hårdt op foran knallerten, og Tarv huggede forbremsen i panik. Han blev 
slynget ned på asfalten og landede foran Volvoens kofanger.  
Gashåndtaget var vredet tilbage, så den lille knallert lå og brølede hidsigt  med spindende 
baghjul. Lars kom hurtigt løbende til og fik slukket for motorlarmen.  
Ved bildøren i førersiden stod Tarvs far ubevægelig og stirrede på Tarv – han ænsede 
ikke kammeraten. 

- Skulle du ikke ordne stalden? 
Tarv mærkede to verdener mødes. Faren hørte ikke til her i skolegården.  
Volvoen brummede utålmodigt i tomgang, og Tarvs hjerne blokerede.  
  - Hent din cykel! Sagde faren sammenbidt og satte sig ind i bilen og bakkede 
ud ad indkørslen med en accelererende hylen.  
Tarv løb panisk mod cykelkælderen, forbi kammeraten der stod og måbede med 
hænderne på knallertens styr. 
 Volvoen ventede på ham ude på vejen, da Tarv trak cyklen gennem bommen. Bilen med 
den store snude bevægede sig umærkeligt langsomt fremad. - Hvorfor kører han dog 
ikke? tænkte Tarv nervøst. Når hans far havde den bistre mine på, vidste han aldrig, hvad 
der kunne ske. 
Tarv holdt sig tæt ved grøftekanten i håb om at faren ville passere. Det gjorde han ikke.  
Volvoen holdt sig tæt bag hans cykel med fyrre kilometer i timen hele vejen hjem.  
Adrenalinen pumpede og lårene smertede, men værst var ydmygelsen – Lars havde set 
ham løbe fra det hele, på farens kommando. Han havde set, hvor bange han var og Tarv 
havde ikke engang fået sagt Hej! Vi ses! Heldigvis lå vejene øde, så ingen så ham udover 
en enkelt bonde på en traktor. 
Ved møllerbakken måtte han give op skønt faren gassede bilen op gentagende gange. 
Tarv gispede efter luft og måtte trække cyklen op ad bakken med bankende hjerte. 
Benene føltes som gummi. 
Volvoen overhalede ham med hvinende dæk, og drejede til venstre af markvejen i en grå 
støvsky. Tarv havde fået sin mors tilladelse til at lege med Lars, men hans far var 
åbenbart af en anden mening, som så ofte før. Han ville have ham til at muge ud i 
hesteboksene, men Tarv gad bare ikke i dag…han ville hellere lege med Lars. 
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Overfor markvejen, lå den gamle vindmølle, og  i vejkanten stod den gamle møller, som 
Tarv kendte, og så det hele. Han stod roligt med skæg og stok, og hilste på Tarv da han 
cyklede forbi, men han var for udmattet og ydmyget, til at besvare møllerens hilsen.  
Da Tarv omsider kom op til huset, blev han som straf for sin ulydighed, sat til at male 
hestehegnene omkring de fire tønder land jord.  
Til sin fryd mærkede Tarv angsten blive til vrede. Han fik mod nok til at stirre faren 
direkte i øjnene uden at blinke. Han malede hegn, og gjorde sig hård som sten  indvendig. 
Han vidste at hans forældre havde skændtes, og var uenige som altid.  
Sent på eftermiddagen, da han var færdig med sit straffearbejde, satte han spanden fra sig 
og gik ind i huset.  
Døren stod åben ind til den klinkebelagte gang – køkkendøren stod på klem. Der lugtede 
af bacon. Straks mærkede han sulten og varmen fra køkkenet. 
 Stegepanden var det første han så. Den lå med bunden i vejret på køkkengulvet. På 
væggen bag slagbænken hang en gul plamage i en stjerneformet klat, der skulle have 
været en æggekage. En køkkenstol lå smadret på gulvet. Der var ingen i køkkenet. Han 
hørte morens hulken fra soveværelset, og stod lidt ved døren og lyttede. Hendes gråd 
blev dæmpet da hun gemte sig i dynerne.  
Tarv mærkede vreden, og havde lyst til at åbne døren, og bede hende om at tage sig 
sammen. De havde haft et skænderi, sikkert om ham – og faren var kørt. Det var ikke 
første gang. Faren var ovre – for et stykke tid. 
Tarv satte kursen mod høloftet, og lagde sig på ryggen og gjorde sig tom og ligeglad.  
Han rakte ud efter sin hjemmelavede bue, og sigtede som i trance mod møllen. Spændte 
buen, og sendte pilen afslappet af sted mod det fjerne mål, og så da pilen forsvandt i 
halmen på marken.  
Han fik lyst til at følge pilen og gå væk - væk fra det alt sammen… 
Tarv så  sin mor fra loftslemmen. Hun ledte efter ham. Hun satte sig på det lille stengærde 
og stirrede frem for sig med hænderne under kinden. Hendes hår var sat op i en gylden 
knold. Den ene side af hendes ansigt, var hævet og blå. Tarv lagde sig ned og så hende 
lillebitte mellem de gule høstrå i forgrunden. Når han lukkede det ene øje flyttede hun sig 
til den ene side – lukkede han det andet, flyttede hun sig til den modsatte.  
Da han lukkede begge øjne, kunne han høre, at hun rejste sig og med langsomme skridt 
gik tilbage til huset. 
Gennem loftslemmen kunne han skimte møllens silhuet, som en sort bule i landskabet.  
Ingen havde kaldt på ham, det var også lige meget. Han kunne godt klare sig selv – det 
skulle de få at se. Han ville gå hjemmefra, og aldrig mere vende tilbage.  
 
Han var næsten klar nu: Buen, pilene, lommelygten, tegneblokken, kniven, en ekstra 
sweater, en pakke rugbrød, en bakke leverpostej, tre æbler, saftevand i feltflasken og en 
halv chokoladekage i en gennemsigtig plasticpose.  
Han mærkede efter i lommen – jo… den var der, lighteren. Rygsækken var tung da han 
svang den over skulderen og kravlede ned ad stalddøren. Han gik i pilens retning, og 
fandt den længere fremme på marken. 
Tarv lagde en ring af halm til rette omkring sig, og stod fuld af vrede og hævntanker, med 
farens lighter i hånden, mens spændingen voksede sig stor og farlig i maven. 
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Han ville brænde farens kornmark af - hans åndssvage hestehalm skulle blive fjernet 
hurtigt og effektivt denne gang, det skulle han nok sørge for. 
 Ilden fængede ikke første gang, men anden gang fik den fat og bredte sig elegant omkring 
ham. Møllen i baggrunden synes at blafre, set gennem varmeflimmeret. Han blev stående 
indtil ild ringen var på sit højeste – så løb han igennem og svitsede pandehåret. Det 
lugtede grimt. 
Ilden bredte sig nu med uhyggelig kraft over marken, ned mod møllen. Et øjebliks angst 
tog ham – kraften rislede nedad mod fødderne – han blev svimmel og løb. Han havde ikke 
troet at han virkelig ville gøre det. 
Mølleren havde set det hele fra sit vindue, og havde en ide om, hvorfor Tarv havde sat ild 
til marken.  
Tarv løb ned ad markvejen mod møllen. Sammen med mølleren stod han og stirrede på 
ilden, indtil den havde ædt sig gennem den knastørre halm og sort røg rejste sig over 
marken. 
At stubmarken stod i brand, bekymrede ikke mølleren det mindste, det der bekymrede 
ham var drengen med det underlige navn, der tydeligvis havde problemer derhjemme. 
Mølleren talte ikke til ham som til en dreng – han talte nærmest til sig selv, så Tarv følte at 
han havde kendt ham altid. 
 - Nåh men der skete heldigvis ikke noget alvorligt! Sagde mølleren. Måske 
havde han set ham sætte ild til marken, tænkte Tarv usikkert, men han var sikker på, at 
mølleren ikke ville sladre til faren.  

- Det er blevet sat flot i stand! Sagde mølleren og nikkede anerkendende mod 
huset på bakken.  
Tarv nikkede, og sværgede, at han aldrig mere ville tage tilbage dertil. Aldrig.  

- Må jeg ikke godt se møllen? spurgte Tarv højt. Mølleren vendte sig mod ham 
og kiggede for første gang på ham som en voksen kigger på et barn - han var lidt 
nakkestiv. 

- Joh, hvis du vil, så…  
Møllen var beklædt med træ og tjæret sort for at holde fugt og regn ude. Møllevingerne 
lignede kæmpestore stiger, når man så dem tæt på.  

– Jeg låser faktisk aldrig, klukkede mølleren, da han stod foran den lave skrå 
dør, hvis overflade var boblet og vaflet efter hundredevis af tjærelag. En lugt af ælde og  et 
uldent mørke slog dem i møde da de trådte indenfor.  
Den enorme midterakse i møllen lignede en blyant i overstørrelse med sine mange kanter, 
eller som om en kæmpe havde skrællet et stort træ, og sat det ned gennem møllens hat. 
 - Er den lavet af et stort træ? spurgte Tarv. 

- Næh, der findes ikke et træ så stort, sagde mølleren. Den er lavet af flere 
stykker og naglet sammen, men den er stærk som en knogle! 
Mølleren klappede denne gigant af en drivstang som var den en gammel ven og  
forklarede i en rolig jævn strøm om, hvordan maskineriet fungerede, men Tarv hørte ikke 
rigtig efter, selvom han nød at høre møllerens rolige stemme.  
Lidt over Tarvs øjenhøjde, stak et jernhåndtag ud fra væggen. Det var bremsen – den der 
holdt møllens vinger låst, når den ikke var i brug. Hvis man løsnede bremsen ville 
vingerne kunne dreje frit.  
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- Møllen skal rives ned  inden efteråret, sagde mølleren da de igen stod 
udenfor.  

- Jeg har ikke råd til at sætte den i stand - hvis en af vingerne blæser ned, kan 
den lave stor skade! Mølleren klappede et par gange på vingens tvær spanter, og så 
nærmest sørgmodig ud.  
Da mørket sænkede sig over møllen, sagde Tarv farvel til mølleren, og lod som om han 
ville tage hjem, men det havde han bestemt ikke tænkt sig. For det første turde han ikke, af 
frygt for farens reaktion, når han kom hjem og opdagede den afbrændte mark, og for det 
andet havde han tænkt sig at sove i møllen i nat. I morgen ville han lægge en plan, og 
finde ud af, hvad han skulle gøre. 
Møllens dør knirkede svagt, da han forsigtigt åbnede den. Nu kunne han tænde lygten, 
nu var han for alvor alene.  
Sammenrullet under trappen lagde han sig til rette. Tankerne tumlede rundt i hovedet på 
ham – han ville bare sove, og aldrig mere vågne – glemme alting. 
En svag puslen fra møllesejlene, fik ham til at sætte sig op med et sæt, famle efter lygten, 
tænde den og pege i lydens retning med lyskeglen. Der var helt stille. Måske var det en 
rotte eller en mår. Han turde ikke slukke lygten. Nu var lyden der igen – der var noget 
under sejlrullerne. 
Tarv pressede sig mod trappen, og turde ikke bevæge sig – lå bare og mærkede sit hjerte 
slå hurtigt. Han havde jo buen og pilene, hvis noget farligt skulle true ham.  
En skinger miauen, afslørede den lille stribede kattekilling. Han så et glimt af den i 
lyskeglen, før den forsvandt i mørket. Tarv drak en tår af feltflasken og skruede låget på 
igen. Måske ledte de efter ham. Han kunne klare sig selv – behøvede dem ikke. 
Det var umuligt for ham at sove nu. Måske var det bedre oppe i møllehatten.  
Han samlede sit grej og gik op ad den knirkende trappe. Spindelvævene blev brudt som 
segl et efter et, efterhånden som han trådte højere op i mørket. 
Oppe i hatten skinnede månens stråler ind gennem hullerne. En af dem oplyste håndtaget 
til bremsen der låste møllevingerne fast. Tarv smed soveposen og rygsækken på gulvet og 
kiggede opad. Hvor tit havde han ikke forestillet sig møllens vinger dreje rundt. Han 
måtte simpelthen gøre det – der var ingen vej uden om. Med et fast greb om 
bremsehåndtaget, pressede han det opad. Det hvinede højt som et klagende skrig under 
møllehatten, da det gamle metal langsomt løsnede grebet. Et øjeblik syntes Tarv at det lød 
som et menneskeskrig.  
Nu kunne han mærke møllevingerne bevæge sig. De tunge vinger drejede langsomt med 
en dyb skurren – måske noget rust der løsnede sig, hvorefter tandhjulene over hans 
hoved begyndte at dreje. Kort efter gik de igen i stå med et lille smæld, der gav genlyd i 
møllen. Der var selvfølgelig ingen vind, og møllevingerne havde ingen sejl på.  Men nu 
havde han da i hvert fald sat møllen fri – den kunne dreje hvis den ville.  
Tarv lagde sig til rette på trægulvet og lyste op på de store tandhjul. De havde bevæget 
sig, han havde fået dem til det.  
Møllen havde foretaget en bevægelse den ikke havde foretaget i umindelige tider. 
Bag møllehatten strøg  en månebleg skygge forbi – gjorde et kort svævende ophold, og 
forsvandt. 
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Den lille stribede killing sad og snusede til rygsækken, men da drengen med det 
korngyldne hår vendte sig uroligt i søvnen, løb den bort og blev opslugt af møllens 
begsorte mørke. 
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Kapitel 2 
 
 
 
Tarv vågnede da morgenlyset faldt ind gennem de små huller i møllens hat, og ramte 
hans ansigt. 
 
Tandhjulenes høje skurren over ham, fik ham for alvor til at vågne. De drejede. 
Møllevingerne drejede rundt. Havde den kørt hele natten?  Måske havde mølleren 
opdaget det. Der var hundekoldt i møllen. Tarv kløede sig i håret og kiggede op i hatten. 
Tandhjulene så anderledes ud i dagslyset – lysere. 
Han blev afbrudt af stemmer under sig, og rejste sig hurtigt. Var det mølleren? Men der 
var flere stemmer. Der var nogen der råbte på et underligt dialekt – noget med sne i 
August og verdens undergang.  
Tarv samlede sine ting, svingede rygsækken over skulderen og listede sig ned til næste 
etage. Her stillede han sig på lur. Gennem det lille vindue med skodderne, så han sneen. 
Det sneede – og hele møllekroppen rungede svagt på grund af vingernes snurren.  
Møllevingerne passerede det lille vindue i korte hvide glimt. Var der sne på vingerne? Ja, 
men der var også noget andet – de var beklædt med hvide lærreds-sejl.  
Stemmerne forlod møllen og døren blev smækket hårdt i. Tarv listede sig hurtigt ned ad 
trapperne. Hvad var det der skete?  
Den store møllesten drejede rundt, og der lugtede af frisk korn. På nederste etage lå fyldte 
melsække på række opad væggen.  
Sneen føg ind under den utætte dør og blandede sig usynligt med melet på trægulvet. 
Han prøvede at kigge ud af det højtsiddende vindue, men kunne kun se hvidt og intet 
andet. 
Stemmerne kom nærmere, og Tarv sprang i skjul bag melsækkene. 
Døren gik op og sneen føg ind, efterfulgt af to mænd. Først kunne han ikke se dem af 
frygt for at blive opdaget, men da de satte sig på skamlerne, dristede han sig til at kigge 
frem over sækkene. 

- Det er jo ren og skær hekseri! Sagde den tykkeste af dem og børstede sne af 
håret. 

- Ja, sagde den anden tøvende, - ren trolddom! 
Manden kiggede sig rundt i møllen, og Tarv dukkede sig da hans blik rettede sig mod 
melsækkene. 

- Hulvejen er føget til, han kommer ikke ud foreløbig, husmanden! Sagde den 
tyndeste. Han var i en brunlig kofte med bælte, og havde langt pjusket hår. 

- Du milde skaber, hvor er det dog svinekoldt, brummede den tykke, og gned 
sine bare arme. At dømme efter hans støvede hår og skjorte, var det ham der var 
mølleren. 
Tarv forstod ingenting, hvor var den rigtige møller? 

- Gir du en tår, møller – til at varme sig på? Spurgte den anden og gjorde 
kuskeslag. 
Mølleren tog en flaske fra bordet bag sig og rakte den modvilligt til den anden, der drak 
en slurk og lavede en fæl grimasse. Han havde næsten ingen tænder. 
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- Her er jo hundekoldt, møller – lad os gå ind i dit hus og få varmen, vi får 
ikke læsset mel i den her snestorm - guderne vide om dette er enden på verden eller 
hvad…aldrig har jeg oplevet mage… 
Mølleren rejste sig og fejede sne og mel af træ gulvet med kraftige bevægelser. 
Blandingen af sne og mel lavede en stor plamage af limagtig substans der hang fast i hans 
riskost. Den anden tog endnu en slurk af flasken og tørrede sig om munden. 

- Jeg ved slet ikke om jeg har noget brænde, det her var man jo ikke forberedt 
på, sagde mølleren opgivende. Hans skæggede ansigt var rødt og oppustet og han åndede 
tungt. Han lignede en mand der tog sig en tår eller to over tørsten. 
Den anden som sikkert var en bonde der skulle hente mel, rejste sig og gnubbede sine 
skuldre for at få varmen. Han gjorde et utålmodigt kast mod døren, hvor sneen stadig føg 
ind, så mølleren måtte opgive sin klistrede fejen for egen dør. 
Mølleren bøvsede og savlede uklædeligt ned ad den fedtede grove skjorte. 
De to mænd gik ud gennem døren, efter en kort kamp med vinden og sneen, der gjorde 
det svært at lukke den.  
Tarv listede sig hen til døren. Vindens tuden tog til, og det blev mørkere. Han stemmede 
skulderen mod døren og skubbede til. Døren gav sig modvilligt og blæste op med et brag 
af vinden. Kulden var isnende skarp mod hans ansigt. Himmel og jord stod i et hvidt, og 
han blev blæst ubarmhjertigt baglæns ind ad døren. Han opgav og fik til sidst lukket 
døren igen.  
Han måtte vente til stormen havde lagt sig. De to mænd havde talt med en underlig 
fremmed accent. Tarv forstod ikke hvem de var, men han vidste at han var midt i noget 
meget mystisk – noget han aldrig havde drømt om. Og han havde ellers drømt om meget. 
Møllen var ikke som den var i går, den var anderledes – lugtede anderledes. Det var ikke 
den samme møller. Han var et helt andet sted, og alligevel ikke. Hvad skulle han gøre, 
hvis mændene kom tilbage?  
Møllen rumlede som en stor tønde – vingerne piskede rundt som en hjuldamper, mens 
stormen hvirvlede forbi skodderne som om den aldrig ville stoppe.  
Tarv frøs med klaprende tænder. Han kravlede ned i soveposen og lagde sig i skjul 
mellem melsækkene og væggen. Han var sulten, og gumlede et stykke chokoladekage i 
sig. Med hovedet under soveposen kunne han næsten ikke høre vindens tuden, og han fik 
langsomt varmen igen.  
Men, hvor længe kunne han ligge her og gemme sig? Før eller siden ville de fjerne 
melsækkene, før eller siden måtte han vise sig. Gulvbrædderne vibrerede taktfast da 
stormen tog til i styrke. 
En brølende knagen, som fra et stort træ der vælter i stormen, lød over ham, efterfulgt af 
et dumpt brag, da møllens ene vinge gav efter for elementernes rasen, og landede i 
møllerens gård, i en puddersky af hvidt.  
Tarv kom hurtigt på benene og kiggede ud gennem sprækken i døren.  
Møllevingen lå i sneen med sit blafrende sejl, som et skib i havsnød. Flere af spanterne var 
knækket. 
Han så de to mænd komme styrtende ud – mølleren forrest med armen foran ansigtet. 
Stormen overdøvede deres stemmer.  
På mændenes mimespil kunne Tarv se, at de måtte opgive, og gå tilbage til huset. Det 
sidste han så gennem sprækken, var mølleren der med opstrakte arme mod himlen viste, 


