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Tyke ropade ut sin stora sorg.
- Var är du min far, den store hövdingen Balder?

Tora hörde Tykes röst på långt håll och hon förstod att hon måste skynda sig till Tyke.
Hon började småspringer men snart förstod hon att hon måste skynda sig eftersom ropen blev 
mer och mer desperata. Hjärtat bultade hårt i Toras bröst och hon kände att det blev svårt att 
andas.

- Jag hör dig, var inte rädd, jag är snart hos dig, ropade Tora!

Några steg till, snart måste jag komma fram tänkte Tora. Då plötsligt fick hon syn på Tyke.
Han ansikte var alldeles förvrängt och ögonen var fyllda med tårar.

- Du kan inte hjälpa mig, det här är min rädsla och min sorg, svarade Tyke med gråten i 
halsen.



- Det kommer att kännas bättre för dig om du delar din rädsla, svarade Tora.

Tora slängde sig om Tykes hals och hon torkade bort hans tårar med sin lilla hand. Hon 
kunde höra att hans snyftningar kom mer sällan och att hans andning blev lugnare och 
lugnare.

Högt ovanför dem svävade två stycken örnar. De hade ett budskap till de båda barnen som 
stod på den kala klippavsatsen. Vad var det som de ville berätta? Örnarna närmade sig 
barnen, de gjorde djupdykningar och de nuddade Tyke och Tora med sina klor. Barnen 
förstod ingenting utan de blev mer och mer förskräckta och satta sig ner med händerna 
ovanför huvudet för att på så sätt skydda sig mot de aggressiva fåglarna.



- Vad tokiga örnarna är, sa Tora . Det är som om de vill berätta något för oss.

Hon sa så för att få Tyke på andra tankar. Tyke tittade upp mot himlen och 
plötsligt sa han:

- Det är kanske Oden som vill berätta något för oss.
- Vi måste offra något till Oden så att han hjälper min store far, hövdingen 
Balder, fortsatte han.
- Vad ska vi offra? sa Tora med ängslig röst.



- Vi måste ta något värdefullt så att Oden verkligen lyssnar och förstår och hjälper min far, 
svarade Tyke med en kraftfull stämma.

Nu förstod Tora att vad som hest kunde hända. När Tyke pratade på det här sättet så kunde 
han få de mest tokiga infall som helst. Det fanns inga möjligheter att stoppa honom, det visste 
Tora. Inuti Tyke var det en röst som pratade och han hamnade som i trans och bara gjorde de 
mest tokiga saker som helst, det visste Tora, hon hade varit med förr.



- Vi tar du favoritträl Reid, sa Tyke. Då får Oden det bästa vi har här i byn.

Barnen gick tillbaks mot byn. Tora gick med tunga steg, hon ville inte komma fram. Reid var 
hennes favorit träl som lyssnade på henne och hjälpte henne med alla bekymmer som hon hade. 
Varje middag så såg han till att hon fick de bästa köttstyckena och det allra friskaste vatten som 
gick att hitta i de bäckar som fanns runt byn.

Framme i byn fick de hjälp av Grim, Tykes farbror, att föra Reid till offerlunden. De satta snaran 
runt hans hals och de började att hissa upp honom i eken. Plötsligt så kom de två örnarna 
flygande mot offerträdet och de gjorde en stördykning mot Tyke. Varför hade de kommod 
tillbaks? Vad vill de berätta?

Örnarna började plötsligt att flyg mot klippavsatsen. Alla som stod runt offereken förstod att de 
måste följa efter fåglarna. De skyndade sig mot havsstranden och vad fick de se?

- Skepp i sikte! ropade Tyke, far kommer!

- Nu blir det fest, sa alla som stod där på klippavsatsen. Äntligen har Oden lyssnat på oss.



Varför lyssnar inte Oden?

Vad har hänt den store hövdingen?


