
Til hvem end dette Brev måtte vedkomme. 

 

Ærede eventyrer 

Gyldenbæk er et fredeligt samfund med hårdtarbejdende beboere. Vores lille by ligger på 
grænsen til frugtbart landbrugsjord, rige miner og ud til den brusende, rige Langeflod. Hér 
lever vi et roligt liv. Bageren bager sit lækre brød, kroen serverer gyldent og stærkt mjød, der 
varmer kolde hjerter, når vinteren griber fat. Travle arbejdere bringer varer til floden, hvor 
handelshusene Alhorn og Rosen Von Dybkilde sender flåder bugnende af jordens gaver ned 
af Langeflod for at sælge det i de store byer. Alt dette giver rigeligt arbejde til de arbejdsomme 
hænder, der vælger at bo i dette smukke område og dagene går hér, som de gør de fleste andre 
steder……. Sådan plejede det i hvert fald at være! 

Noget har ændret sig og vi, der lever på kanten af skovens mørke, føler nu truslen, der lurer. 
Længe har vi været tynget af dyb uro og vinteren har været hårdere end den plejer. 
Gravpladsen Evig Hvile er ikke længere fredfyldt – nu rækker de døde deres lange, krogede 
fingre ud efter de levende og for blot to dage siden mistede vi møllerens datter Alma til et stort 
bæst, der flænsede hendes lille krop. Hun blev blot seks somre gammel. Gårde står tomme – 
dets beboere forsvundet uden et spor og Gyldenbæks rislende vand løber rødt af blod, der 
kommer dybt inde fra Bøh-skovens voksende mørke. 

Vi beder derfor om Deres hjælp. Hvem end, der læser dette og bærer dragens styrke, mod og 
visdom i sit hjerte, beder vi besvare vores råb om hjælp. Vi har intet at tilbyde udover det 
eventyr, der findes i landet omkring Gyldenbæk og vores evige taknemmelighed til de Ærede 
helte, der vil stå vores lille samfund bi i denne svære tid og redde de trofaste, arbejdsomme folk, 
der bor hér. 

 

De mest Ærbødige hilsener 

Alhorn og Rosen Von Dybkilde 


