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KAPITTEL 1 / LESERIKET / FORENKLET TEKST
Bokmål

Skatten fra Miklagard
Robert blir med moren til Vestfold. Moren er arkeolog. Hun og hennes team
har funnet en vikinggrav. Kan den inneholde store skatter?
«Rooooobert!» Det var morens stemme.
«Nå må du våkne». Moren sto i døråpningen.
Robert våknet med et gisp. Hvor er jeg? Han hadde
drømt om et vikingskip med en gutt som sto helt foran
på skipet. Robert ble sittende i sengen.
Da kom han på plankebiten! Kvelden før hadde
Robert tatt med seg en plankebit fra stedet der moren
og de andre gravde. Det var egentlig ikke meningen. Det hadde bare
skjedd. Og nå var det vanskelig bare å levere den tilbake. Å ta med seg
noe fra utgravingen var strengt forbudt.
Først da moren dro for å fortsette gravingen, tok han pinnen fram
fra gjemmestedet under hodeputen. Han kikket på den. Fire bokstaver
var risset inn i treet. Men de var umulige å lese. Så skjønte han det.
Runer! Han hadde funnet en plankebit med runer!
Hva i all verden betydde det? Han innså at han ikke kunne
noe om runer. Å spørre moren var utelukket. Dette må jeg til bunns i,
tenkte han, og jeg må klare det på egen hånd.
Han gikk ut av huset og ned til utgravingen.
«Noe nytt?» spurte han moren.
«Det kan du trygt si,» sa moren. Hun smilte.
«Vi har fått datert skjelettene og knoklene. De levde en gang på
900-tallet. Så vi er temmelig sikre på at vi har funnet høvding Njål og
familien hans.»
Robert gikk opp til huset igjen. Han hadde en følelse av at det var
noe kjent med plankebiten han hadde funnet. Runene minnet han om
noe. Noe han hadde sett før. Men det kunne ikke stemme. Han hadde
jo nettopp funnet den i en 1000 år gammel grav.
Han tok fram nettbrettet og begynte å søke.
Oppgaver:
Dette må jeg bare finne ut av!
Forenklet med tillatelse fra Tom Egeland
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