
Bjergets Helt

www.BubuTales.com

http://Www.BubuTales.com/


This ebook is distributed under Creative Common License 3.0
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

- You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse 
you or your use of the work)

- You may not use this work for commercial purposes

- You may not alter, transform, or build upon this work

Ivan Parvov, Hero of the Mountain

Copyright © 2010 by Ivan Parvov

Text and illustrations by Ivan Parvov

Translated by Ghita and Jens-Erik Hangaard

www.BubuTales.com

http://www.BubuTales.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Den lille ræv Lupo er meget spændt. I morgen vil der blive afholdt en stor turnering, ”Bjergets helt”. 
De modigste og stærkeste dyr og mennesker vil deltage og kæmpe for at vinde prisen om at blive 
kåret som ”Bjergets helt”. 



Lupo vil virkelig gerne overvære turneringen så han kan se de største helte på jorden. Han 
undersøger kortet grundigt - turneringen skal afholdes højt oppe på bjerget, på Boga, den magiske 
ugles territorium. I morgen venter der ham en lang og anstrengende tur. 



Den aften har Lupo svært ved at falde i søvn. Han ligger og betragter den fjerne bjergtop og 
forestiller sig de begivenheder der vil finde sted. Bare det snart var morgen. 



Om morgenen står han tidligt op, børster sine tænder og sætter sig for at spise. Hans mor har 
forberedt et lækkert morgenmåltid og da han ved det kan blive en lang og udmattende dag, spiser 
han rigeligt. 



Efter Lupo har lovet sin mor at være hjemme før det bliver mørkt, skynder han sig af sted til 
bjerget. Han passere engene der ligger tæt ved hans hjem, går rundt om stenhøjene men lige idet 
han krydser åen hører han et råb om hjælp... 



Lupo ser sig omkring og får øje på en bille der er faldet i åen. Bredden er for stejl til at den med 
dens små ben kan komme op på den, så den driver skræmt med strømmen med strittende ben og 
antenner. 



Lupo ser sig om efter en gren eller en livline så han kan komme billen til hjælp, men der er intet i 
nærheden. Han må handle hurtigt, så selv om vandet er iskoldt dypper han sin hale ned i det og 
råber til billen den skal gribe fat... 



Kort tid efter ligger billen i græsset og tørrer, udmattet men glad for at være blevet reddet. Lupo er 
også træt men han har ikke tid til at hvile sig, så han vrider vandet ud af sin hale og skynder sig 
videre til turneringen. 



På sin vej ser han kort tid efter en grædende kanin. Den har tabt den ene vante og ved ikke 
hvordan den skal finde den igen. 



Selv om Lupo har travlt med at nå til turneringen, beslutter han sig for at hjælpe. Han stikker sin 
følsomme snude ned i græsset og begynder at søge efter den tabte vante. Kaninen følger 
forhåbningsfuld efter ham. 



Intet spor undslipper Lupos snude, og efter kort tids søgen på engen finder han vanten. Kaninen 
hopper glad hjem med begge sine vanter og Lupo skynder sig videre på sin tur til bjerget. 



Da Lupo klatre op af den stejle bjergsti møder han tre myrer. De er brandmænd og er i gang med 
at bære en ny dør højt op på bjerget til deres udkigspost, hvorfra de kan holde øje med 
skovbrande. Døren er meget tung og de stønner og jamrer sig højlydt over byrden. 



Lupo er allerede sent på den, men beslutter sig for at hjælpe. Han begynder derfor sammen med 
myrerne at bærer den trunge dør opad. 



Endelig når de brandmændenes udkigspost. Det lykkes myrerne at få isat døren hvorefter de 
sætter sig for at slappe af, trætte men lykkelige. Lupo har ikke tid til at hvile sig – han fortsætter 
opad. 



Da han endelig når op på toppen af bjerget er turneringen ovre. Rundt omkring ser han de 
efterladte våben; sværd, pile og vægte der har været brugt ved turneringen, men deltagerne er 
borte. 



Lupo sætter sig sørgmodigt på jorden. Han har sådan ønsket at se de største helte fra nær og fjern 
dyste i turneringen, men er gået glip af det hele. 



Pludselig hører han en basken af vinger. Han kigger op og ser Boga, den magiske ugle.
“Du skal ikke være bedrøvet”. Siger han – “Du er ikke gået glip af noget særligt. Men se, Jeg har 
noget særligt til dig” – Derpå rækker han ham en bjergkrystal, hvorpå der står ”Bjergets Helt”, 
turneringens førstepræmie.
“Men hvorfor? Jeg har ikke gjort noget særligt heltemodigt” Siger Lupo overrasket. “Er der noget 
mere heltemodigt end alle de små bedrifter du har udført i dag?”
Svarer Boga idet han smiler –”Du gik glip af turneringen fordi du ønskede at hjælpe billen, kaninen 
og myrerne...Du er virkelig bjergets helt”. 



Lupo når hjem I tide til aftenmaden. Han beretter om dagens hændelser og alle er glade og stolte 
af ham. Han er træt, så efter maden går han i seng. Han vil gerne sove godt ... måske venter der 
nye eventyr og bedrifter i morgen. 
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