
De mytiske satyrer af Hector Just 

 

SLAM!! Der kom sutskoen lige i baghovedet. Selvom han var lavet af metal, så gjorde det 

stadig ondt. Han var kommet i fængsel igen. Han ville ind i ”livs” rummet, men han blev 

fanget inden da, fordi det rum er på det royale slot i ”vind tårnet”, som det blev kaldt. Nu er 

han i et flyvende fængsel sammen med en sutsko. En vagt kom hen og sagde: ”Det er nu 

den 5927. gang, du har prøvet, at komme derop inden for 2 år. Prøv nu bare noget 

andet…” 

DE -13 TIMER SENERE- 

Så gik låsen op, efter jeg ved ikke hvor lang tid, så var han på fri fod igen. Han løb hen 

mod udgangen, og åbnede en gammel trædør, og hoppede ud over den. Han var nu i frit 

fald. Han kunne ikke se jorden endnu. Han havde det fint med det, at han var lavet af 

metal, og det var kun et par kilometer, at han ville overleve. 

Men da han kunne se jorden, så han også, at han var ved at styrte lige ned i den royale 

vogn. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Lige pludselig kom han i tanke om en 

legende: De tre satyrer skal komme til live, hvis en kongelig dør af en levende af metal, 

uden at våben er brugt… Han kunne give satyrerne liv igen… BANG!  

Vognen splintres. Alle i vognen er døde. Blodet flyder ud af det, der er tilbage af vognen… 

SLAM en til sutsko rammer lige i baghovedet. Han løber ind i skoven, og gemmer sig bag 

et stort gammelt træ. Han skal have lidt tid til at tænke over, hvad der er sket indenfor de 

sidste 200 år: 

Han glemte at komme til sin mors 2989-års fødselsdag… Og nu hvis han gør noget dumt, 

får han en magisk sutsko lige i baghovedet… 

Han er blevet den person med mest ost i verdenen… 

Han har læst bogen om legenders hemmeligheder…  Den legende med de tre satyrers 

hemmelighed, var noget med en fisk?  

Han har dræbt en drage, fordi han ville have noget af dens skat… Dragen havde en 

amulet, som han ville have… 

Han har hver en eneste slags ost i verdenen… i hvert fald alle han kender… 

Og han kan ikke længere lide at snakke… 

 

DE -TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN- 

Alle er efter ham. Han har ingen steder at kunne gemme sig. Han kom op, og løb ind i 

skoven. Det var en stor, mørk og mystisk skov. Han så noget, der lignede en ruinby eller et 

tempel. Han løb alt, hvad han kunne op ad ”templet”, da han kom til toppen af ”templet”, 



kiggede han ned, og så at ingen er efter ham. Han vendte sig om, og så at der var tre 

statuer, der var ved at smuldre De lignede meget lidt satyrer men ikke helt… k-o-m-m-e  n-

æ-r-m-e-r-e… 

Han fik et chok, da en af statuerne, sagde noget. Men han kom alligevel nærmere. Det er, 

som om den bruger magi, men hvad for noget magi, kan man bruge på en robot?  

Vent lige lidt… de må være satyrerne… SLAM der kom en til sutsko, der ramte ham igen 

                                                                     Slut 

 


