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Bagsidetekst

TEMUJIN er en roman, der foregår i det 12. årh. og begynder ved floden Onon i 
det nordlige Mongoliet.

Vi møder Hölün ved floden, en stolt kvinde af  godt udseende, rejsende på en ka-
meltrukket vogn. Sammen med sin brudgom, er hun på vej til sit nye hjem.

Yesugai er på falkejagt, da han får øje på hende. Der er langt mellem gode kvinder, 
han vil eje hende, og han er nødt til at handle hurtigt …

Ca. år 1167 føder Hölün et vildt drengebarn med en klump blod i højre hånd. Sha-
manens profeti er: Dette barn vil samle alt blod og en dag holde magten i én hånd!

Hölün får hårdt brug for sin viljestærke side i de kommende år.

Yesugai navngiver sin søn efter en overvundet og dræbt tatarkriger: TEMUJIN.



...

Så hørte de hovslag udenfor. Hun lagde den færdige filtstrømpe ned på bunken af  
strømper, stak nålen i garnrullen og rejste sig. Hun var træt over lænden, tung, og barnet 
trykkede på hendes blære. Hun tog sin pelsforede deel på sammen med en varm hue og 
løsnede snoren til dørtæppet. »Skal du med?«

»Jaja. Jeg kommer,« lød gammelmors stemme anstrengt, mens hun kom på benene 
og i overtøjet.

Hölün slog dørtæppet til side og fulgte hurtigt efter hende.
Frosten lagde sig straks over huden i ansigtet. Aftenen var lys på grund af  det tynde 

lag sne på jorden og stjernerne, der glitrede på den sorte himmel. Den nyfaldne sne 
knirkede under dem, mens de gik afsides. De sørgede for at overtøjet dækkede kroppen 
helt ned til jorden, mens de satte sig på hug. Urinen frøs næsten med det samme. Næste 
dag ville der ligge endnu to gule pletter imellem alle de andre. Børnene morede sig med 
at lave deres egne urintårne. Igen hørte de hovslag og urolige vrinsk fra hestene ude på 
steppen. Ulvene var blevet stille. Et eller andet var undervejs. Hölün trak sine bukser 
op og kastede et blik rundt. I udkanten af  lejren kunne hun se skær fra fakler, og nu 
blev bulderet fra mange heste til en sammenhængende tydelig lyd, og rystelserne kunne 
mærkes i jorden.

»Kom, skynd dig!« Hun trak i gammelmors ærme.
»Jaja. Jeg er jo ikke længere så hurtig.«
»Kom nu, måske er det overfald, og så kan du ikke sidde der uden bukser på.«
Gammelmor begyndte at grine. »Er du bange for, at en mand skal tage mig …?«
Hölün greb hende i armen, hjalp hende op og trak hende med sig hen mod yurten, 

mens den gamle lo skogrende og forgæves prøvede at få sit tøj på plads. Så tav hun og 
så på Hölün, hvis ansigt var utydeligt i mørket. 

»Det er ikke et overfald, min datter. Men det er heller ikke noget godt.«
Hölün hørte kun efter med et halvt øre, mens hun skubbede gammelmor ind i yur-

ten og lod dørtæppet falde for. Hun vendte sig om og lavede en åbning, hvor hun kunne 
se heste og ryttere nærme sig. Den gamle havde ret, ikke overfald. Det var Qutulas 
krigere. Nekün, Yesugai og Daritai vendte hjem. »Ikke noget godt,« havde hun sagt.

Hun skyndte sig hen til bålstedet, hældte hurtigt vand i kogekedlen og hængte den 
over ilden. Gammelmor var i gang med at rode op i ildstedet, pustede og smed mere 
tørret gødning på de opblussende gløder. Hölün tændte de sidste olielamper.

Bevægelserne var lige udenfor yurten nu, hesteprust og klirren af  våben. Dørtæp-
pet blev slået til side. En skikkelse fyldte døråbningen efterfulgt af  endnu en person. 
Sadlerne blev stillet indenfor til venstre i mandesiden.

Yesugai. Hölüns blik gled hurtigt over ham. Han havde svært ved at gå, der var 
gammelt blod på hans bukser, en tyk forbinding om låret uden på tøjet. Hun hjalp ham 
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af  med bælte, sværd og kniv, overtøjet og den pelsforede hue, vanter og støvler. Kulden 
fra tøjet stod omkring hende. Hans ansigt var markeret, forpint, og vreden ulmede i de 
grønne øjne.

»Qutula er død!« sagde Daritai.
»Så nu er der to at hævne,« kom det sammenbidt fra Yesugai, mens Hölün løsnede 

forbindingen om hans lår.
»Ayi ayi,« lød det sagte fra gammelmor.
Hölün hjalp ham med at få skindbukserne af, og bagefter filtbukserne, der nåede 

ned til knæene. Det ene bukseben var stift af  blod, det samme var tilfældet med den 
lange filtstrømpe. Nu stod han kun i bukser af  tyndt vævet uld. Han fortrak ansigtet, 
mens han satte sig på det tykke filttæppe, der dækkede gulvet.

»Shamanen kommer om lidt,« mumlede han. »Giv mig noget at drikke, kvinde. Vi 
har redet i én uendelighed.«

Hölün trak en lampe nærmere. Såret gik skråt ned over låret, det blødte ikke længere, 
det var dybt, tørt i kanterne og vådt i bunden. Hun snusede. Det lugtede ikke dårligt, 
endnu. Varmen i yurten fik jernlugten fra blodet i tøjet til at brede sig. Hun gav ham 
nogle puder bag ryggen til støtte.

»Det er et sværdhug,« sagde Daritai, der satte sig på hug og så på såret.
Hölün skævede til ham, rejste sig og gik over i kvindesiden. Gammelmor havde 

knust borts og smidt en god portion i kogekedlen, som ilden slikkede op ad siden på, 
vandet var begyndt at dampe. Hölün rørte rundt i skålen med kold mælkedrik, som hun 
hældte op i en skål. Hun gik over til Yesugai og rakte ham den.

Daritai havde sat sig, han skulle også have. Han så træt ud. Hun turde ikke spørge 
hvor mange sårede og dræbte, der var, men shamanen måtte have meget travlt med at 
behandle alvorligere skader end Yesugais. Hun havde lært hjemmefra, hvordan man 
rensede og syede sår sammen. Hun havde lægende urter og salver med i sin vogn, da 
Yesugai tog hende fra Chiledü.

Gammelmor serverede for Daritai. De to brødre søbede lydeligt mælkedrikken i 
sig. Hölün hentede sin flettede kurv med låg frem fra sine gemmer og begyndte at tage 
ting frem. De tørrede urter skulle ned i vand, der havde kogt, og såret skulle skylles med 
det. Gammelmor stak hovedet næsten helt ned i kurven, mens Hölün tog forskellige 
ting op og snusede til dem. Gammelmor snusede også, så på hende og nikkede. Hölün 
lagde urterne fra sig og tog noget salve frem, men fortrød. Nej, tænkte hun, ikke salve, 
de tørrede gulblade ville bedre kunne holde et sår rent.

*

Yesugais krop brændte nu, hvor varmen vendte tilbage i arme og ben, og en nærmest 
bedøvende træthed faldt over ham, men den blev holdt i skak af  smerterne i såret. Han 
hørte kvinderne pusle med deres gøremål, og mens den vidunderlige duft af  kogt kød 
bredte sig, blev han hensat til en drømmeagtig følelse af  gamle tider, tider med tryghed 
og trængsel i yurten sammen med brødre, søstre og forældre. Det gav et ryk i hans krop, 
da han igen så Qutulas hest træde ned i et hul, halvdelen af  det ene forben forsvandt, 
farten slyngede hesten omkuld, mens benet brækkede, Qutula faldt af  og rullede flere 
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gange rundt, inden han lå stille. Hestens skrig af  smerte gik et sekund skarpt igennem 
kampens andre lyde af  våben, hug og slag, krigernes råb, de skarpe hvin fra pile, kom-
mandoer og de såredes stønnen. Det hele foregik i et glimt midt i kampen: Tatarkrigeren 
kom løbende med løftet spyd i skulderhøjde. Det var tydeligt, at Qutula havde slået sig 
meget hårdt og ikke kunne holde balancen, da han forsøgte at komme på benene, og i 
samme øjeblik standsede tatarkrigeren og huggede våbnet mod hans hals, huggede og 
huggede. Flere havde set det, og det rygtedes hurtigt rundt i kampen: Qutula er død! 
Qutula er død!

Yesugai hørte igen råbene og vågnede med et sæt ved at mærke en hånd på sin arm. 
Der var lagt et tæppe over ham. Varmen var god. Han så Hölüns ansigt, hun var bekym-
ret. Han smilede, og at se hende igen vakte følelser i ham. Det hele samlede sig dirrende, 
selvstændigt og uden sammenhæng med smerterne fra såret, som var han uden sin egen 
vilje. Men Hölün var så langt fremme i svangerskabet og tillod ikke længere …

»Jeg vil rense dit sår,« sagde hun og lagde sig på knæ ved hans side.
Han så på hende. Hun var en kvinde, der forstod at gøre ham så tilpas, at han lod 

hende få sin vilje. Shamanen havde nok at gøre, vidste han, og han ville ikke protestere 
nu, hvor hun ville sørge for ham. Hun lagde et stykke klæde under hans ben og hældte 
forsigtigt en varm væske over såret. Yesugai fortrak ansigtet, da hun klemte sårkanterne 
sammen om væsken og lod mere løbe over. Gammelmor kom hen og så til, mens hun 
nikkede.

»Hvad er din vurdering, min kone?« spurgte Yesugai.
»Det er ikke urent. Jeg vil gerne sy det sammen, bagefter vil jeg drysse tørrede, 

knuste gulblade over for at hindre sårsyge og til sidst lægge en stram forbinding om.«
Hans blik gled til gammelmor, der nikkede. Men han var blevet usikker på gammel-

mors dømmekraft, hun rendte jo rundt i hælene på Hölün og så beundrende på hende 
dagen lang, især på hendes voksende mave. Gammelmor var livet op, efter at Hölün 
havde gjort sit indtog i hans yurt, og lige nu nikkede hun ja til sin svigerdatters behan-
dling og stak godkendende tommelen i vejret.

»Shamanen kan jo se, om jeg har gjort det godt nok,« sagde Hölün og tilføjede: »Når 
han kommer.«

Yesugai nikkede.
»Jeg har jo vanen i hænderne med at sy. Inden I kom, var jeg ved at sy strømper 

sammen.«
»Så vil du kunne gøre det bedre end shamanen, han har ikke den samme vane med 

nålen.«
Hölün lo.
Yesugais blik fulgte hende. Hun var en speciel kvinde, klog og dygtig. Hun var 

omhyggelig med pasning af  yurten, og hun krævede, at hendes regler blev overholdt: 
altid højre om, når de var flere samlet i yurten, så de ikke stødte sammen, der måtte ikke 
trædes på dørtærskelen, dørrammen var hellig, og der skulle vises respekt, når de trådte 
indenfor. Gæster måtte først tage overtøj og hat af, når der var blevet nikket tilladelse til 
det. Når der blev serveret for gæster, skete det med begge hænder under skålen, høfligt 
og med respekt. Der måtte ikke smides affald i ilden, ilden var hellig.

Han døsede hen igen. Münggetü, hans ældste bror, var blevet dræbt i en tidligere 
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kamp, og nu stod hans kone tilbage med to sønner. Det var sædvane, at den yngste søn 
skulle overtage ældre brødres koner, men Daritai var endnu ikke klar og var stadigvæk i 
hans yurt. Yesugai så Münggetüs kone for sig, en stærk og kraftig kvinde, hun var grov i 
forhold til Hölün, men Hölün ville få et par hænder til at hjælpe sig.

Der havde hersket stor forvirring i den stenede dal, hvor de mødte tatar i et slag, der 
også ville have været tabt, selv om Qutula ikke var faldet. Men panikken havde hurtigt 
bredt sig mellem krigerne, da det gik op for dem, at deres khan var død. Intet kunne få 
dem til at blive og kæmpe. Forskellen på denne kamp og de andre var, at tatar forfulgte 
dem i en sejrsrus, da de ville trække sig ud af  dalen, og det var her, han selv blev såret. 
De var nærved at blive redet over ende og var nødt til at standse og forsvare sig.

Det var ikke, fordi Qutula havde haft nogen markant personlighed eller særligt gode 
evner som khan. Der havde også kun været lydighed til en vis grad, og hvordan kunne 
man lede krigere, der næsten alle selv ville være enten leder eller khan? Livet var blevet 
svært på mange måder, og det ville ikke blive lettere i tiden fremover, for hvem skulle 
lede dem nu, hvor Qutula var død?

Det gav et sæt i ham, da han mærkede det skarpe stik, idet Hölün stak nålen igen-
nem sårkanten. Han bed tænderne sammen, kunne næsten ikke udholde stikkene fra 
nålen, kødet var ømt nok i forvejen, men såret skulle jo syes sammen. Han så på Hölüns 
forsigtige hænder. Han havde fået sig en god kone, den bedste. Der var respekt omkring 
hende. Det første syn af  hende på den kameltrukne vogn havde den dag fyldt alt i hans 
hoved, også da han hørte hendes høje vellydende stemme, da hun kaldte på Chiledü. 
Han ville have hende, han svor for sig selv, at den kvinde skulle blive hans første kone.

Han bed tænderne sammen, da Hölün strammede tråden. »Min ældste bror 
Münggetü har efterladt sig en kone og to små sønner, og …« Han tav, da Hölün igen 
stak nålen igennem sårkanten.

»Jeg mangler kun omkring fjorten sting nu,« mumlede hun, »men det er otteogtyve 
stik i alt. Jeg er ked af  det, min husbond. Jeg vil kun gøre det så godt, som jeg kan.«

»Jeg er taknemmelig,« stønnede han, »og jeg tror ikke, shamanen kan gøre det meget 
bedre end dig, min kvinde.«

»Jeg ved, at den yngste bror, skal tage efterladte enker og børn.«
»Ja, og han ligger dér og sover.« Han skævede til Daritai.
»Han er meget ung.«
»Du har set Münggetü og hans kone Qoachin?«
Hun nikkede og stak igen nålen igennem sårkanten. »Du vil tage hende?« Hun trak 

i tråden og strammede.
»Ja. Du vil få mere hjælp. Hun er flittig og vant til arbejde. Sønnerne ser ud til at blive 

gode og stærke, den ældste hedder Bekter …« Yesugai holdt en pause, mens han bed 
tænderne sammen. »Bekter er fire somre, den yngste er to, han hedder Belgütai.«

»Jeg har set sønnerne. Har hun sagt ja til dig?«
»Hun vil sige ja,« lød det fra gammelmor ovre i kvindesiden.
»Jeg har ikke spurgt hende. Av!«
»Lige nu er det en nål – hvad sagde du så, da sværdet ramte dig?« lød det fra gam-

melmor, mens hun så hen over bålstedet på Yesugai.
Hölün kvalte et smil.
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»Du er munter, kan jeg høre, gamle,« sagde Yesugai.
Gammelmors latter krattede i halsen på hende. Hölün lo. Yesugai havde ikke troet, 

at gammelmor ville overleve den sidste vinter.
»Lige nu er Himlen dig venligt stemt, min søn,« lød det fra gammelmor.
Yesugai og Hölün så på hinanden. Daritais vejrtrækning var let snorkende. Gammel-

mor kom hen til Yesugai med en skål kødsuppe. Hölün var færdig med at sy og dryssede 
såret med tørrede og knuste gulblade. Derefter lagde hun et tyndt forvasket uldstykke 
omkring hans lår og hæftede det fast med nål og tråd.

»Det føles godt.« Han smilede trods den dunkende smerte, tog imod skålen med 
kødsuppe og begyndte at spise.
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Fødsel og død
Ca. år 1167

Det var Yesugai, der, efter Qutulas død, havde kaldt klanfyrsterne sammen og holdt en 
ildtale for at få dem til at samle deres krigere til endnu et angreb på tatar, så de kunne 
hævne både Ambagai og Qutula.

Han havde shamanen i sin lejr, og foran klanfyrsterne ofrede shamanen arikh* til 
den Evige Himmel, til verdenshjørnerne og til ilden. Bagefter kastede han knuste blade 
over ilden, der brændte med klare flammer. En skarp duft bredte sig i yurten, mens 
han stod med hovedet lagt bagover og så op mod himlen igennem røghullet foroven. 
Han bøjede sig, tog sin runde tromme, holdt den over hovedet og begyndte at slå på 
det stramme skind med sine smidige hænder, en gentagende rytmisk serie af  slag, mens 
bjælderne på trommens bagside også gav lyd. Efter få øjeblikke gik rytmen i blodet, og 
shamanen begyndte lavt syngende at hidkalde ånderne. Den høje, symbolske hat vajede 
ved hans rykvise bevægelser, det runde spejl, der hang på hans bryst, fangede ilden i 
glimt, og de mange påsyede symboler på hans klædning klirrede og faldt ind i dansen, 
der havde en tranceagtig virkning på dem, der var til stede.

Efter nogen tid standsede han, lagde trommen fra sig og gik hen til sin personlige 
kasse, der var placeret mod nord i yurten. Han tog en lang pibe op sammen med andre 
symbolske genstande. Han satte sig og gjorde forberedelser til at tænde piben, mens 
klanfyrsterne med respekt fulgte ceremonien.

Lidt efter blæste shamanen røgen fra sig til ære for de ånder, han havde hidkaldt, og 
derefter lod han piben gå på omgang, så de andre også kunne ære ånderne. Bagefter tog 
han højtideligt en hvid stav med et smukt formet hestehoved op af  kassen og begyndte 
med lav stemme at ære ånderne. Et stykke tid senere var det tydeligt, at han ikke længere 
ænsede, hvor han var. Luften føltes fortættet, Yesugai sansede ændringen i yurten og 
tænkte, at shamanen havde kaldt ånder frem.

Shamanens øjne var stærke i udtrykket, hans ansigt havde høje kindben, og hans hår 
og hageskæg var aldrig blevet klippet. Håret hang ned over ryg og skuldre i lange flet-
ninger hvori fjer, fuglekløer, krumme hjørnetænder, pelsstrimler fra forskellige dyr og 
mange andre ting var indflettet. Der herskede stor respekt for hans person, en respekt 
der også indeholdt frygt. Shamanen var overbevisende, hans forudsigelser holdt altid 
stik, og det var det, han skulle om lidt – forudsige, hvordan en kamp mod tatar ville 
forløbe. Klanfyrsterne havde forlangt det, inden de red ud, for alle de andre kampe mod 
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tatar, med Qutula som khan, havde ikke været nogen succes, og de ville ikke udsætte sig 
for endnu et nederlag. Stadigvæk blev der i de forskellige klaner diskuteret, hvem der 
skulle være deres nye khan, men de vurderede, at ingen i besiddelse af  sådanne evner. 

Shamanen tav pludselig og lagde varsomt sin hvide hestehovedstav fra sig. Så rejste 
han sig, lænede sig frem over ildstedet og ragede en skulderbladsknogle fra et får frem 
af  asken.

»Ayi ayi ayi!« udbrød han, mens han tog fat med to fingre og løftede den rygende 
knogle op. Han lagde den på bålrammen, pustede asken af  den, vendte knoglen om og 
pustede igen.

Mændene stirrede spændt på ham. Stilheden i yurten var total, mens shamanen nøje 
studerede de opståede pletter og revner i knoglen. Igen rådførte han sig med ånderne på 
sin særegne lave og syngende måde. Han nikkede og fulgte en sort takket sprække med 
fingeren. Så lagde han hænderne i skødet og lukkede øjnene. 

Mændene så på shamanens stille skikkelse. De kunne ikke se, om han trak vejret, og 
det gav et synligt sæt i nogle af  dem, da shamanen pludselig talte: 

»En udvalgt, en søn af  den Evige Himmel, vil komme og samle alle vore klaner 
– han vil samle alle, så vi bliver ét stort og enigt folk!« 

Shamanen rejste sig og så rundt på de forsamlede med skinnende øjne. »Hørte I 
det?«

Mændene nikkede. 
»Ånderne har talt!« fortsatte shamanen. »De siger, at vi vil få en khan!« Han løftede 

hænderne, han var endnu ikke færdig. Igen satte han sig ved bålrammen og studerede 
knoglen.

»Jeres rute er beskrevet. I vil møde tatar, og I vil besejre tatar i den runde månes 
skær. Yesugai har kaldt jer sammen, og han vil lede jer. Ånderne har vist mig, at tatar 
vil lide nederlag. Spørgsmålet er, om I ønsker at ride ud og få denne sejr?« Shamanen 
løftede hovedet og så på dem med et vågent blik.

»Vi ønsker denne hævn og denne sejr!« udbrød Yesugai og rettede sig for at under-
strege ordene. »Det er vores pligt at hævne!«

Targutai, lederen af  taychi’ud-klanen skævede til ham, mens han trak i sit tynde 
hageskæg. Så nikkede han. »Vi tilslutter os Yesugai. Vi rider ud!«

De andre så fra Yesugai til Targutai, mens de med skinnede øjne og hårde ansigter 
besluttede sig. Shamanen tog skålen med ötög* og ofrede dråber til den Evige Himmel, 
og mens stilheden sænkede sig i yurten, takkede han Himlen og naturens ånder, bagefter 
takkede han sine personlige ånder, mens han samlede sine ongoon* op, som han inden 
ceremonien havde lagt ud i en kreds på gulvet. Han gik hen og lagde dem ærbødigt ned 
i sin kasse en for en.

Den højtidelige stemning blev afslappet, da mændene begyndte at snakke og bev-
æge sig.

»Hvornår vil denne khan komme?« spurgte Targutai.
Shamanen drejede sig og så på den store kraftige, eller rettere fede, klanleder. »Han 

er endnu ikke født.«
»Er han endnu ikke født? Ha, ha,« lo en anden af  fyrsterne.
»Jamen så har det jo lange udsigter,« sagde en tredje.
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»Vis respekt for ånderne, jeg har kun været et redskab,« sagde shamanen.
Mændene tav og nikkede.
Shamanen så rundt på dem. »Han vil snart blive født. Jeg så tegnet på en khan, og 

jeg så sejr over tatar i én og samme knogle. Det virker, som om de to ting på en eller 
anden måde hører sammen – også Yesugai,« tilføjede han mumlende for sig selv, og fort-
satte med høj stemme: »Yesugai skal lede. Tingene hører sammen. Tidspunkter, og no-
get der ligner tilfældigheder, samler sig med én ting for øje.« Han drejede hovedet og så 
på Yesugai og tænkte: Yesugai blev såret under den sidste kamp, og han er helt sikkert hævnlysten, 
men det er ikke kun hævnlysten, der styrer ham; det er de højere magter. Ånderne driver deres spil.

Shamanen trådte frem mod Yesugai. Mændene gav respektfuldt plads, så han kunne 
sætte sig.

Yesugai måtte tvinge sig til at blive siddende og møde shamanens blik.
»Du har en kone ved navn Hölün, fra klanen olqunu’ud, og hun er med barn.«
Yesugai nikkede, mens et uvilkårligt smil bredte sig på hans ansigt.
Shamanen lod vurderende sit blik glide over Yesugai, der var en mand af  godt 

udseende og stærk bygning. Han var måske en god kriger, men han havde ikke en stor 
leders egenskaber.

»Hvornår skal hun føde?« spurgte han.
»Jeg tror, det kan blive hver dag nu.« Yesugais smil forsvandt.
»Du stjal hende fra en mand ved navn Chiledü, af  folket merkid. Har du lavet bar-

net, hun bærer i sit liv?«
Yesugai stirrede ind i shamanens øjne, mens han huskede blodet. »Jeg er far til det 

barn, hun skal føde!« sagde han med fast stemme. »Det ved jeg med sikkerhed!«
»Den kommende khan – det er ikke sikkert, det er dit barn, der er tale om, slet ikke 

sikkert. Den kommende khan bliver måske født af  en anden kvinde et andet sted, det 
kan være en fuldstændig ukendt person.«

Yesugai pustede hørligt ud og nikkede, den tanke havde end ikke strejfet ham.
Shamanen rejste sig. Men det er tæt på, tænkte han. Jeg kan mærke det. Noget stort er un-

dervejs, skæbnen baner sin vej lige nu. Hvorfor Yesugai, og hvorfor kom denne kvinde fra olqunu’ud 
forbi hans vej?

*

Sneen dæmpede lydene fra den dundrende galop, men hestenes prustende lyde kunne 
høres sammen med raslen af  metal, selv om der var blevet sagt, at alt skulle bindes fast, 
så det ikke gav lyd: pilene i koggerne, amuletter, smykker og andre løse genstande. Og 
så var der de uundgåelige lyde af  bevægelser og vejrtrækning, et host, der blev kvalt i 
ærmet, et nys.

Natten var bleg, oplyst af  sneen på jorden og af  månen, der hang rund og hvid 
over dem. En perfekt nat til et angreb. Hestene hvirvlede den løse frostsne op, og de 
prikkende stik var skarpe, når snekrystallerne ramte øjnene og den nøgne hud i rytternes 
ansigter. 

En flok på seks ryttere kom imod dem. Det var spejdere, der kom tilbage med infor-
mationer. Der blev givet tegn til rytterhæren om at standse. Alt var roligt, og de befandt 
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sig på tilpas afstand fra tatarlejren. Dampen fra heste og ryttere stod som skyer omkring 
dem i den kolde nat. De ventede. En ræv gøede skingert et stykke borte. Lidt efter trådte 
snigskytten frem. Hans tøj var hvidt og sort og faldt i med landskabet. Hurtigt fik han 
instrukser, og bagefter løb han lydløst og sammenkrummet frem, mens han hele tiden 
søgte dækning bag de spredt voksende tornede buske.

Han sank sammen i skyggen bag noget bevoksning i det sølvagtige kolde skær fra 
månen. Det eneste, der afslørede ham, var hans ånde, der tegnede sig hvid foran ansig-
tet. Han kastede et blik frem i bevoksningens skyggeside og stirrede på rytteren, der lod 
sin hest skridte langsomt rundt om den store hesteflok. Længere fremme i det bløde, 
bakkede landskab steg røgen op af  røghullerne på tatarernes tolv telte. Rytteren var en 
vogter af  heste, og lige nu red han direkte mod snigskytten uden at vide, at døden lå på 
lur. Han var et meget tydelig mål i den kolde nat under fuldmånens hvide lys.

Der var to vogtere af  heste. De skiftede vagten imellem sig; lige nu lå den anden og 
sov ved et svagt ulmende bål under et beskyttende dækken uden at vide, at han snart 
ville blive vækket på en alt andet end venskabelig måde. Et stykke væk, bag nogle store 
bakker, ventede rytterhæren.

Vogteren af  heste red uvidende forbi snigskytten, der lydløst rejste sig bag den 
tornede busk. Han kunne se sin egen ånde krystallisere sig og glitre i månelyset, mens 
han lydløst trak pilen op af  koggeret og lagde den på buen. Det var en pil, der var ble-
vet kælet for, skaftet var lavet af  birketræ, dets smidighed var i perfekt harmoni med 
pilespidsens tyngde, havde gode styrefjer, der var limet fast i en not. Selve pilespidsen 
var slank med tre flige, der spredte sig ud og lignede små vinger, der dog var dødeligt 
skarpe.

Vogteren ændrede retning omkring hesteflokken og fik ryggen mod skytten. Skyt-
tens venstre arm var beskyttet mod buestrengens svirp af  en lang manchet af  læder. 
Hans højre hånds tommelfinger var beskyttet af  en bred ring. Han lagde tommelfin-
geren på buestrengen og trak tilbage, hans muskler i arme og skuldre spændtes og si-
trede i et træk på omkring tres kilo. Han sigtede over målet, langsomt lukkede han luften 
ud af  sine lunger og mærkede, hvordan roen bredte sig i hans krop, mens han sænkede 
buen og tog sigte. Vogteren af  heste var tydelig, skyttens øje var pilen på buen. Han slap 
strengen.

Pilen skød igennem natten med så stor fart, at målet ikke ville kunne nå at reagere, 
selv om han hørte den kendetegnende lyd. Pilen slog ind i ryggen på ham med et højlydt 
dunk, knuste ribbenene, flænsede lungen, gennembrød hjertet, smadrede brystbenet, 
skar igennem den tynde underklædning, derefter den uldne kofte og til sidst frakken af  
fåreskind. Pilen forlod kroppen, glinsende af  sort blod og behængt med kødtrevler og 
pelsrester. Samtidig var mandens krop blevet slynget fremover af  slaget, og han var død, 
inden han ramte den frosne jord. Hesten sprang til side, prustede og rystede hovedet.

Igen lyden af  en ræv, der kaldte.
Hurtige skikkelser løb frem. Den sovende mand ved bålet blev vækket og slæbt væk. 

Alt foregik lydløst, også den hårdhændede behandling for at få fangen til at tale. Med 
smertefortrukket ansigt og frostglitrende tårer på kinderne fortalte han hviskende, at de 
var tatar, og at det var en kamplejr med lige knap hundrede krigere, kun få kvinder og 
slet ingen små børn.
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Yesugai vidste, at det var en kamplejr, de kunne se det på de gode heste, stridsheste, 
stærke og arrede. Hestene ville være deres bytte.

Ilden i vogterens bålsted blev vækket til live, mens nogle mænd løb rundt og skar 
flere af  de stive, hårdføre buske af  og stablede dem op for at sløre flammernes skarpe 
lys. Rytterne red forbi, standsede et kort øjeblik, mens de lænede sig til siden i sadlerne 
og stak de fedt- og olieindsmurte klude, viklet omkring pilespidserne, ned i flammerne. 
Straks blussede de op, og rytterne red videre, mens de fordelte sig rundt om teltlejren. 
De lagde ildpilene på buerne og sendte dem som glødende kugler mod teltene. Straks 
derefter blev de skarpe pile trukket op af  koggerne, og der blev skudt mod de fortum-
lede mennesker, der overrumplede og forskrækkede kom ud.

Der lød råb og skrig. Flere af  teltene stod snart i lys lue, og mænd løb skrigende 
rundt med ild i tøjet.

*

Hölün vågnede. Hun skulle afsides og kom tung og besværet ud af  sengen. Hun tog sit 
overtøj på, men på vej hen mod døren, mærkede hun en hård smerte tværs over lænden, 
og hun var nødt til at støtte sig til den ene af  de fire tagstolper. Hun stønnede.

»Er det tiden for dig nu, Hölün?« lød Qoachins stemme fra mørket.
»Jeg tror det, for nu kan jeg pludselig ikke holde vandet tilbage.«
Qoachin var i en rask bevægelse ved siden af  hende. »Kom hen på sengen igen. Der 

er masser af  udslidte og kasserede klude, dem bruger vi.«
Hölün lod sig lede tilbage til sengen i mørket. Qoachin lagde flere lag klude, trak 

overtøjet af  hende og hjalp hende op på lejet.
Lidt efter var der pustet liv i flammerne på ildstedet. Hölün hørte hende vække 

Bekter og Belgütai og give dem overtøj og huer på. Hun gav Bekter ordre til at tage sin 
bror i hånden og gå ud til onkel Neküns yurt og overnatte der.

»Jamen hvad er det dog for et postyr?« lød gammelmors stemme.
»Hölün skal føde,« sagde Qoachin og hældte vand i kogekedlen, der hang over 

ilden.
»Ayi, så bliver det ikke til mere søvn i nat.« Gammelmor tvang sin krop i bevægelse. 

»Jeg går med jer til Neküns yurt, I to små drenge, jaja. I skal ikke gå alene i mørket.«
Bekter stod med sin bror Belgütai i hånden og ventede på, at gammelmor fik sit 

varme overtøj på.

*

»Hvad er dit navn? Jeg vil vide, hvem jeg dræber!« Yesugai sad i sadlen og så ned på den 
knælende skikkelse, en mand i sin bedste alder, højt rangerende. Guldet glimtede i hans 
ører, håret var skrabet af, med undtagelse af  en plet af  langt hår øverst i nakken, der var 
flettet til en pisk. Hans frakke var speciel, udvendig var den af  glatskrabet sort skind, og 
Yesugai kunne se, at den var foret med sort lammeskind indvendig. Fangens hænder var 
blevet bundet foran kroppen, og hans hat og bælte var fjernet; som fange havde han ikke 
længere retten til at bære disse ting.
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Yesugai sad af  hesten og trådte frem. Nu stod han og så ned på manden, der lagde 
hovedet tilbage og gengældte hans blik med had og trods lysende ud ad øjnene.

»Jeg er Temujin Üge, og jeg har været med i otte kampe, hvor vi har sejret over dig 
og dit stinkende folk!« snerrede han.

»Denne gang er der ingen sejr for dig, det bliver i stedet din død!« Yesugai bed vredt 
tænderne sammen og trådte tilbage.

»Jeg vil hellere dø end at være i live som din slave!« råbte Temujin Üge.
»Jeg vil ikke eje dig som slave, og dit navn vil blive husket som den mand, Yesugai 

besejrede!« sagde Yesugai.
»Jeg vil dø!« råbte Temujin Üge og bøjede sig, mens han med sammenbundne 

hænder kluntet forsøgte at trække tøjet helt væk fra sin nakke.
»Fjern guldet fra din hals!« sagde Yesugai, der fik øje på en skinnende kæde under 

frakkekraven.
Manden trak fumlende kæden over hovedet og kylede den fra sig. En af  Yesugais 

mænd trak sin kilij*, trådte frem og ventede, mens Temujin Üge på knæ bøjede sig frem 
og strakte hals. Så løftede bøddelen våbnet, hvis krumme klinge fangede månelyset, og 
lod det falde i et hug. Hovedet rullede et par fod væk fra den sparkende krop, blodet 
sprøjtede i stød, sort og blankt.

Yesugai bøjede sig og samlede kæden op. Han mærkede tyngden af  guldet, mens 
han vendte sig mod den næste knælende fange, der ved synet af  sin gode vens død 
stønnede og sled i rebet, han var blevet bundet med.

»Dit navn?«
Manden blev stille og så på ham. »Qori Buqa,« gøede han hæst.

*

»Jaja. Du skulle have set din søn, du skulle have set, hvordan han sled sig ud af  din kones 
varme skød. Vild som en bjergløve var han, og i den ene hånd holdt han en klump blod, 
jaja,« sagde gammelmor og sugede kinderne ind, mens hun nikkede.

»Shamanen har udtalt en profeti,« indskød Qoachin.
»En profeti?« Yesugai så på hende. Han havde haft hende flere gange, men det 

havde været natlige møder, der ikke var forbundet med den store lidenskab. Hun var 
grov og grundig, tingene blev gjort, og så kunne han sove bagefter.

»Jaja, en profeti, jaja,« kaglede gammelmor og lagde sin hånd på hans arm. »Så nåede 
jeg alligevel at opleve endnu en fødsel, og en stor en af  slagsen, jaja. En kommende 
khan.«

En kommende khan? Yesugai så ned i gammelmors rynkede ansigt, og hendes øjne 
skinnede som to små månebelyste søer.

»Det var blodklumpen, din søn holdt i hånden, der var afgørende,« sagde Qoachin 
forklarende.

Han så igen på Qoachin. »Blodklumpen?« udbrød han og følte sig mere og mere ir-
riteret over, at han ikke var blevet informeret på en anstændig måde. Tænk, at han skulle 
få sådan noget at vide af  kvinder.

»Jaja, shamanen sagde, at blodklumpen var et symbol, jaja, at blodklumpen havde 
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noget med magt at gøre,« skingrede gammelmor.
»Ti!« råbte Yesugai, der ikke kunne udholde mere kvindesnak. Han skulede til 

Hölün, der sad og ammede hans første søn. Så forlod han yurten. Han ville tale med 
shamanen.

Gammelmor så efter ham, mens hun sugede kinderne ind over sine gummer.
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