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De fyra legenderna.
Del 1: Den bortglömda skogen.
Kapitel 1
- Kom igen James, sa Alex, du klarar det.
- Ja jag håller med Alex, sa Peter.
- Ja, kom igen, sa Rodny. Dom tre pojkarna stod
på det ena hustaket medan deras vän stod på
det andra.
- Öh, okej, sa James och hoppade. Han landade
och höll på att tappa balansen när Rodny tog tag
i honom och drog upp honom. Alla utom James
skrattade. Han tänkte precis säga ifrån, när dom
hörde en hornstöt. Dom vände sig om och såg
en armé i fjärran, när armén kom närmare såg
pojkarna svagt vad den bestod av. Det var
hemska varelser, dom hade gulbrun hud och
förvridna håliga ansikten. Deras vapen och
rustningar var gjorda av brons förutom
armborsten som var gjorda av trä.

Efter några minuter var
dom framme och byn
blev ett enda kaos.
Människor sprang med
varelserna efter sig,
plötsligt var pojkarna
omringade av
varelserna. Alex
hoppade upp på en
utav deras huvuden så
att hjälmen trycktes ner
så att varelsen inte
kunde se, den famlade
blint omkrig tills den
trillade ner från
hustaket.

Under tiden slog Peter till en annan ut av dom
som sen Rodny ramlade över och tog en yxa
ifrån i farten. Samtidigt undvek James ett
svärdshugg och sprang förbi varelsen som
utgjort det och sparkade den på bakre
smalbenet. Nu sprang dom iväg och stannade
inte för en dom var utanför staden.
-Vad är dom där för nåt? sa James.
-Orcher, sa Peter, jag har läst om dom i mina
sagoböcker.
-Vad ska vi göra nu? sa Rodny.
-Vi får klara oss så bäst vi kan, sa Alex.

Kapitel två
Dom fyra pojkarna gik igenom en skog. Rodny
gick först med yxan han tagit, den var extremt
värdefull just då. Dom gick i vad som kändes
som en evighet tills dom blev hungriga. Dom
hade lyckats ta med sig lite bröd, kött, ost, och
smör. Dom åt i en kvart och gick sedan vidare.
Dom stannade bara upp när någon uträttade
sina behov, till slut kom dom till en bro som
ledde över en bäck. Plötsligt ställde några andra i
deras väg. Det var stråtrövare, pojkarna var helt
omringade och Rodny viftade med yxan till
försvar. En stor kraftig man gik fram till dom. Just
då träﬀades han av en pil i bröstet, han föll ner i
bäcken och lämnade efter sig en ﬂäck med röd
vätska som låg kvar vid vattenytan. Några
sekunder senare träﬀades dom andra utav pilar.
Sen kom dom fram. Långa, smala, och med
spetsiga öron närmade dom sig pojkarna.

-Alver, viskade Peter.
-Vilka är ni? frågade en
utav alverna.
-Vi är några som ﬂytt
från en by som
invaderats av orcher, sa
Alex.
- Vi har ochså träﬀat
orcher, sa alven.
- Och vi gillade dom
inte.
- Vi kan göra en allians,
sa Alex.
- Vi gillar inte
människor heller, sa
alven, men för nu kan
vi samarbeta.
- Bra, sa Alex.

Kapitel 3
Några dagar senare gick dom till byn för att
besegra orcherna. När dom kom dit så sa Alex:
- Låt oss slå tillbaka en gång för alla!
Sen började slaget. Orcherna var starka men
alverna klokare och smidigare. Orcherna bröt vid
ett tillfälle alvernas skyddsmur men snart var
den ihopbyggd igen. Pojkarna själva gjorde stor
förödelse med vapen dom lånat från alverna.
Efter ﬂera timmars stridande vann dom till slut.
Dom överlevande orcherna ﬂydde och byborna
släpptes fria och hurrade för pojkarna.

En månad senare var byn upppbyggd och
alverna hade bott där ett tag. Pojkarna hade
blivit kända och alla hälsade respektfullt när
dom kom förbi.
Nu satt Alex med en av alverna i ett rum.
- Vi kanske har besegrat orcherna för nu, sa
alven, men det ﬁnns säkert mer där ute.
- Vi måste ta reda på vem som skickade dom hit,
sa Alex.
- Och vad ska vi göra när vi har fått reda på det,
undrade alven.
- Då ska jag hämnas, om jag så ska behöva
besegra alla orcher sammanlagt, sa Alex.
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