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Kapittel 1

Hovedpersonene i denne boken er:

MENNESKER:
DRONNINGEN AV ENGLAND
MARY, dronningens tjenestepike
HERR TIBBS, slottets hovmester
SJEFEN FOR HÆREN
SJEFEN FOR FLYVÅPENET

Heksetimen

og selvfølgelig SOFIE, foreldreløs
KJEMPER:
KJØTTSTYKKETYGGEREN
BEINKNUSEREN
MENNESKESLUKEREN
BARNEKNASKEREN
BIFFSIKLEREN
MAGESLUKEREN
JOMFRUJAFSEREN
BLODGULPEREN
SLAKTERGUTTEN

og selvfølgelig SVK

S

ofie fikk ikke sove.
En glitrende månestråle gled gjennom en sprekk i gardinene. Den skinte rett på puten hennes.
De andre barna på barnehjemmet hadde sovnet for flere timer
siden.
Sofie lukket øynene og lå helt stille. Hun anstrengte seg veldig
for å sovne.
Det nyttet ikke. Månestrålen lignet et sølvsverd som skar tvers
over rommet rett mot ansiktet hennes.
Huset var fullstendig stille. Det kom ingen stemmer fra etasjen
under. Ikke hørte hun noen fottrinn over gulvet i etasjen over
heller.
Vinduet bak gardinene sto på vidt gap, men det gikk ingen på
fortauet utenfor. Det var ingen biler som kjørte forbi. Det var ikke
den minste lyd å høre noe sted. Sofie hadde aldri hørt så mye
stillhet før.
Kanskje er det dette de kaller heksetimen, sa hun til seg selv.
Noen hadde hvisket til henne at heksetimen var det helt spesielle tidspunktet midt på natten da alle barn og alle voksne sov aller
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dypest, og de mørke tingene kom ut fra gjemmestedene sine og
hadde verden for seg selv.
Månestrålen var klarere enn noen gang på puten til Sofie. Hun
bestemte seg for å stå opp og trekke gardinene helt for.
Du ble straffet hvis noen oppdaget at du ikke lå i sengen din
etter at lyset var slukket. Det nyttet ikke å si at du måtte på do heller. De straffet deg likevel. Men Sofie var sikker på at ingen var
oppe lenger.
Hun strakte ut hånden og tok brillene som lå på stolen ved
siden av sengen. De var stålkantede, og glasset var veldig tykt. Hun
kunne nesten ikke se noen uten dem. Hun tok dem på, gled ut av
sengen og gikk på tå bort til vinduet.
Da hun var helt borte ved gardinene, nølte hun. Hun hadde fryktelig lyst til å dukke under dem og lene seg ut av vinduet for å se
hvordan verden så ut i heksetimen. Hun lyttet igjen. Det var dødsstille overalt.
8

Lysten til å kikke ut ble så sterk at hun ikke greide å stå imot.
Fort dukket hun under gardinene og lente seg ut av vinduet.
Gaten i den lille byen hun kjente så godt, var helt annerledes i
det sølvklare månelyset. Husene så skakke og rare ut, akkurat som
husene i et eventyr. Alt var blekt og spøkelsesaktig og melkehvitt.
Tvers over gaten så hun butikken til fru Rance. Her kunne du
kjøpe knapper og garn og strikk. Butikken så helt uvirkelig ut. Det
var noe tåkete og uklart over den.
Sofie lot øynene sine kikke lenger og lenger bortover gaten.
Plutselig stivnet hun. Det kom noe oppover gaten på den andre
siden.
Det var noe svart ...
Noe stort og svart ...
Noe veldig stort og veldig svart og veldig tynt.
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Kapittel 2

Hvem?

D

et var ikke et menneske. Det kunne ikke være det. Det var
fire ganger så høyt som det høyeste menneske. Det var så
høyt at hodet var høyere enn loftsvinduene i husene. Sofie åpnet
munnen for å skrike, men det kom ikke en lyd. Halsen hennes var
stivfrossen av skrekk, akkurat som resten av kroppen.
Dette var virkelig heksetimen.
Den høye, svarte skikkelsen kom mot henne. Den holdt seg tett
inntil husene på den andre siden av gaten, og gjemte seg i skyggene
der det ikke var noe måneskinn.
Hele tiden kom den nærmere, nærmere. Den beveget seg rykkvis. Den stoppet, så beveget den seg, så stoppet den igjen.
Men hva i all verden var det den gjorde?
Aha! Endelig så Sofie hva det var den hadde fore. Den stoppet
foran hvert eneste hus. Stoppet og kikket inn gjennom loftsvinduet
på hvert eneste hus i hele gaten. Den måtte faktisk bøye seg ned for
å kunne kikke inn i loftsvinduene. Så høy var den.
Den stoppet og kikket inn. Så gled den videre til det neste huset
og stanset på nytt, kikket inn og gled videre, hele gaten bortover.
Den var kommet mye nærmere nå, og Sofie kunne se den tydeligere.
10
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Hun så nøye på den, og fastslo at det måtte være et MENNESKELIGNENDE VESEN. Det var ikke noe menneske. Men det
var MENNESKELIGNENDE.
Et KJEMPEMENNESKE, kanskje.
Sofie stirret bortover den månebelyste gaten. Kjempen (hvis det
var det han var) hadde på seg en lang, SVART KAPPE.
I den ene hånden holdt han noe som lignet en VELDIG
LANG, TYNN TROMPET.
I den andre hånden hadde han en STOR KOFFERT.
Kjempen hadde stoppet rett foran huset til herr og fru
Goochey. Goochey-ene hadde en grønnsakbutikk midt i
Storgaten, og hele familien bodde rett over butikken. Sofie visste
dessuten at de to barna sov på loftet, i det rommet som vendte ut
mot gaten.
Kjempen stirret gjennom vinduet og inn i det rommet der
Michael og Jane Goochey sov. Tvers over gaten kunne Sofie se alt
som skjedde. Hun holdt pusten.
Hun så Kjempen ta et skritt bakover og sette kofferten fra seg
på fortauet. Han bøyde seg og åpnet kofferten. Han tok noe ut av
den. Det så ut som en glasskrukke. Den var firkantet og hadde
skrulokk. Han skrudde av lokket og helte det som var inne i den
ned i det Sofie syntes så ut som en trompet.
Sofie så alt sammen og skalv.
Hun så Kjempen rette seg opp og dytte trompeten inn gjennom det åpne loftsvinduet i rommet der Goochey-barna sov. Hun
så Kjempen trekke pusten, og puff, der blåste han i trompeten.
Det kom ikke en lyd ut av den. Men Sofie var helt sikker
på at hva det nå enn var som hadde vært i glasskrukken, var blitt
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blåst gjennom trompeten og inn i soverommet til Goochey-barna.
Hva kunne det være?
Da Kjempen trakk trompeten ut av rommet og bøyde seg ned for
å ta opp kofferten, kom han til å snu på hodet og se tvers over
gaten.
I månelyset fikk Sofie se et langt, blekt, rynkete ansikt og to
kjempedigre ører. Nesen var spiss som en kniv, og rett over den var
det to lyse, blinkende øyne. Disse øynene stirret rett på Sofie. De så
både sinte og onde ut.
Sofie ga fra seg et lite skrik og skyndte seg vekk fra vinduet.
Hun løp tvers gjennom sovesalen, hoppet ned i sengen sin og
gjemte seg under teppet.
Der lå hun, sammenkrøpet og stille som en mus, og skalv over
hele kroppen.
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Kapittel 3

Ranet

S

ofie lå og ventet under teppet.
Etter et minutt eller to løftet hun på et hjørne av teppet og
kikket ut.
For annen gang den natten frøs blodet hennes til is, og hun ville
skrike, men fikk ikke fram en eneste lyd. Gardinene i vinduet var
skjøvet til side, og hun så det kjempedigre, lange, bleke og rynkete
ansiktet til den Menneskelignende Kjempen. Han stirret inn i
rommet. De blinkende, svarte øynene var rettet mot sengen til
Sofie.

I neste øyeblikk kom en diger hånd med bleke fingre inn gjennom vinduet som en kjempeslange. Armen fulgte etter. Den var
tykk som en trestamme. Armen, hånden og fingrene strakte seg
tvers over rommet mot sengen til Sofie.
Denne gangen greide Sofie virkelig å skrike. Men i samme øyeblikk presset Kjempen hånden sin tvers over teppet hennes, og
skriket ble kvalt.
Sofie krøket seg sammen inne under teppet. Hun kjente at de
store fingrene grep tak i henne, og så ble hun løftet ut av sengen
med teppet og det hele, og svusj, så feide hun ut gjennom vinduet.
Hvis du kan tenke deg noe forferdeligere skje med deg midt på
natten, så kom med det.
Det verste var at Sofie visste nøyaktig hva som skjedde, enda
hun ikke kunne se en ting. Hun visste at et Monster (eller en
Kjempe) med et digert, langt, blekt og rynkete ansikt og farlige
øyne hadde plukket henne opp av sengen midt i heksetimen, og at
hun nå ble trukket ut gjennom vinduet innpakket i sengeteppet.
Det som hendte videre, var dette: Straks Kjempen hadde fått
Sofie ut av rommet, ordnet han teppet slik at han kunne holde det i
alle fire hjørnene samtidig, med Sofie midt inni. Så tok han kofferten og den lange trompet-tingen i den andre hånden og løp sin vei.
Inne i teppet fikk Sofie snudd på seg, slik at hun kunne stikke
hodet ut gjennom en liten åpning rett under hånden til Kjempen.
Hun stirret rundt seg.
Det hun så, var husene som raste forbi på begge sider. Kjempen
niløp nedover Storgaten. Han løp så fort at den svarte kappen
viftet i luften bak ham som vingene på en fugl. Hvert skritt var like
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langt som en tennisbane. Han løp ut av den lille byen, i vill fart
over de månelyse markene. Hekkene som skilte jordene, var ikke
noe problem for Kjempen. Han bare skrittet over dem. En bred elv
dukket opp rett foran ham. Han krysset den i ett kjempesteg.
Sophie krøket seg sammen inne i teppet. Hun ble slengt mot
benet til Kjempen som om hun skulle vært en sekk poteter. Hun
seilte av gårde over markene og hekkene og gjerdene og elvene, og
etter en stund dukket en forferdelig tanke opp inne i hodet hennes.
Kjempen løper så fort, sa hun til seg selv, fordi han er sulten og vil
komme hjem så han kan spise meg til frokost.
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Kapittel 4

Hulen

K

jempen løp og løp. Men nå skjedde det en underlig forandring i måten han løp på. Det var akkurat som han skiftet gir.
Farten økte. Snart løp han så fort at landskapet bare ble uklare
streker. Vinden pisket Sofie i ansiktet. Øynene begynte å renne.
Hodet ble slengt bakover. Vinden hylte i ørene hennes. Hun hadde
en rar følelse av at de fløy. Det kjentes som om føttene til Kjempen

ikke berørte bakken lenger. Det var umulig å si om ferden gikk
over land eller sjø. Kjempen måtte ha noe magisk i bena. Vinden
som kom mot henne, var blitt så sterk at hun måtte dukke ned i
teppet igjen for at ikke hodet hennes skulle blåse vekk.
Kunne det tenkes at de fløy over havene? Det føltes i hvert fall
sånn. Sofie hukte seg sammen inne i teppet og lyttet til den
hylende vinden. Den skrek og skrek i timevis, syntes hun.
Så plutselig sluttet den å hyle. Farten ble satt ned. Sofie kunne
merke at føttene til Kjempen traff bakken igjen. Hun stakk hodet
ut av teppet for å se seg omkring. De var ute på landet. Hun så en
stor skog og noen fosser. Kjempen hadde virkelig bremset på farten
og løp mer normalt, selv om normalt var et helt tåpelig ord å bruke
om en galopperende gigant. Han sprang over et dusin elver. Han
feide gjennom den store skogen, ned i en dal og opp en hel serie av
fjell så nakne som asfalt. Snart etter galopperte han gjennom et
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landskap så øde at det ikke var til å tro. Bakken var helt slett og
blek gul. Store, blå steiner lå spredd rundt omkring, og her og der
sto det døde trær. De så ut som skjeletter. Månen var borte for
lenge siden, nå ville sola snart gå opp.
Sofie fortsatte å stirre ut gjennom sprekken i teppet. Plutselig
fikk hun øye på et stort, forrevet fjell rett foran seg. Fjellet var
mørkeblått og omgitt av skinnende hvit tåke. Men det blinket gult
i de frostklare skyene, og på den ene siden av fjellet dukket kanten
på morgensola opp, rød som blod.
Kjempen stoppet rett foran fjellet. Han peste voldsomt. Brystkassen hans gikk ut og inn. Han hadde stoppet for å få igjen
pusten.
Rett foran dem, helt inntil fjellet, kunne Sofie se en stor, rund
stein. Den var like stor som et hus. Kjempen strakte ut hånden og
rullet steinen til side som om den skulle vært en fotball. Der steinen hadde vært, var det nå et digert, svart hull. Hullet var så høyt
at Kjempen ikke engang behøvde å bøye hodet da han gikk inn.
Han skrittet inn i det svarte hullet, med Sofie i den ene hånden og
trompeten og kofferten i den andre.
Så snart han var innenfor, stoppet han, snudde seg og rullet den
store steinen tilbake på plass, slik at inngangen til den hemmelige
hulen hans var umulig å få øye på utenfra.
Nå da inngangen var blitt stengt, var det ikke lys å se noen steder i hulen. Alt var svart.
Sofie merket at hun ble senket ned mot bakken. Så slapp
Kjempen hele teppet. Skrittene hans fjernet seg. Og der satt Sofie i
mørket og skalv av frykt.
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Nå gjør han seg klar til å spise meg, sa hun til seg selv. Han kommer sannsynligvis til å spise meg med en gang.
Eller kanskje koker han meg først.
Eller kanskje han vil ha meg stekt. Han kommer til å slippe meg
opp i en kjempemessig stekepanne, som om jeg var en baconskive.
Et veldig lys fylte plutselig hulen. Sofie blunket og stirret.
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Kapittel 5

Hun så et enormt hulrom med steintak. Langs veggene på
begge sider sto det hyller, og på hyllene var det glasskrukker. Det
var glass overalt. De sto i stabler i alle krokene. De fylte hver eneste
krok og hver eneste sprekk i hele hulen.
Midt på gulvet sto det et fire meter høyt bord, og en stol som
passet til bordet.
Kjempen tok av seg den svarte kappen og hengte den på veggen.
Sofie så at han hadde på seg en skjorte uten snipp og en gammel og
skitten lærvest uten en eneste knapp. Buksene hans var falmete og
grønne og altfor korte. På de bare føttene hadde han noen helt
tåpelige sandaler der det var skåret ut hull på sidene og laget et ekstra stort hull foran der tærne stakk ut. Sofie satt sammenkrøket på
gulvet i hulen i bare nattkjolen og stirret på kjempen gjennom det
tykke glasset i de stålkantede brillene sine. Hun skalv som et blad i
vinden, og kjente et iskaldt grøss løpe oppover ryggen.
«Ha!» ropte Kjempen og gikk framover mens han gned seg i
hendene. «Hva har vi her?» Den buldrende stemmen gjallet som
torden mellom veggene.

SVK

K

jempen plukket opp den skjelvende Sofie med den ene
hånden og bar henne gjennom hulen bort til bordet og satte
henne fra seg der.
Nå spiser han meg, tenkte Sofie.
Kjempen satte seg og stirret hardt på Sofie. Han hadde virkelig
digre ører. De var store som traktorhjul. Det så ut som han kunne
bevege dem innover og utover akkurat som det passet ham.
«Jeg er sulten!» brølte Kjempen. Han gliste, og Sofie så en rad
store, firkantede tenner. De var veldig hvite og veldig firkantede og
minnet henne om loffskiver.
«Vær så snill å ... å ikke spise meg!» stammet Sofie.
Kjempen slapp fra seg et latterbrøl. «Bare fordi jeg er diger, tror
du jeg er en menneske-glefsende kannibal!» ropte han. «Og du har
nesten rett! Kjemper er kunnebaler og morderfæle! De glefser opp
menneskebønner! Og vi er i Kjempeland! Her er kjemper overalt!
Der ute har vi den berømte Beinknuserkjempen! Beinknuserkjempen knuser to pjuskete, knuslete menneskebønner til middag
hver kveld! Bråket brøler i ørene! Bråket fra knusende bein går
knas-knas kilometer etter kilometer!»
23
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«Uff!» sa Sofie.
«Beinknuserkjempen glefser bare menneskebønner fra Tyrkia,»
sa Kjempen. «Hver natt galopperer Beinknuserkjempen til Tyrkia
for å glefse tyrkere.»
Sofie husket plutselig at hun var engelsk og stolt av det. Hun
ble veldig sint. «Hvorfor tyrkere?» datt det ut av henne. «Hva er
galt med engelskmennene?»
«Beinknuserkjempen sier tyrkere smaker å, så saftig og skrubbedelisiastisk! Beinknuserkjempen sier tyrkiske menneskebønner har
en helt gloriøs smak. Han sier tyrkere fra Tyrkia smaker tyrkisk.»
«Selvfølgelig gjør de det,» sa Sofie.
«Der har du det!» ropte Kjempen. «Hver eneste menneskebønne er forskjellig. Noen smaker skrubbedelisiastisk og andre
bare gufsislusk. Grekerne smaker gufsislusk fra innerst til ytterst.
Ingen kjemper spiser grekere, å nei!»
«Hvorfor ikke?» spurte Sofie.
«Grekerne smaker gresselig,» sa Kjempen.
«Det er meget mulig,» sa Sofie. Hun lurte på hva alt dette pratet om å spise mennesker ville ende med. Hun skalv litt ved tanken. Uansett hva som hendte, hadde hun ikke noe annet valg enn
å snakke denne merkverdige kjempen etter munnen og le av vitsene hans.
Men kanskje de ikke var vitser? Kanskje det store beistet bare
skjerpet appetitten sin med alt matpratet.
«Som jeg har sagt,» fortsatte Kjempen, «alle menneskebønner
har forskjellig smak. Menneskebønnene fra Panama har en meget
sterk hattesmak.»
«Hvorfor?» sa Sofie.
24
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«Du er ikke særlig klok,» sa Kjempen og beveget ørene sine ut
og inn. «Jeg har hørt at alle menneskebønnene er fulle av hjerne,
men ditt hode er tommere enn en bulkehullbøtte.»
«Liker du grønnsaker?» spurte Sofie. Hun ville gjerne føre samtalen over i et mindre farlig spor.
«Du forsøker å skifte tema,» sa Kjempen strengt. «Her har vi et
interessant bableri om smaken på menneskebønnene. Menneskebønnene er ingen grønnsak.»
«Men bønnen er en grønnsak,» sa Sofie.
«Ikke menneskebønnen,» sa Kjempen. «Menneskebønnen er
forsynt med to ben, og grønnsaken er ikke forsynt med noen ben i
det hele tatt.»
Sofie ville ikke krangle med ham. Hun hadde ikke det minste
lyst til å gjøre Kjempen sur.
«Menneskebønnen finnes i fillioner forskjellige smaker,» fortsatte Kjempen. «For eksempel smaker menneskebønner fra Wales
veldig mye hval. Det er noe ordentlig hvalisk over Wales.»
«Hvaler og Wales er vel ikke det samme,» sa Sofie.
«Hvaler er Wales, på engelsk,» sa Kjempen. «Kan du ikke ditt
eget språk? Og prøv ikke å grublisere meg med ord. Jeg skal gi deg
et annet eksempel. Menneskebønner fra Jersey kiler avskyelig som
ull på tungen,» sa Kjempen. «Menneskebønner fra Jersey smaker
strikkegensere.»
«Du mener jerseygensere,» sa Sofie.
«Der grubliserer du med ord igjen!» ropte Kjempen. «Ikke gjør
det! Dette er et eminent og emytologisk alvorlig emne. Får jeg fortsette?»
«Gjerne,» sa Sofie.
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«Dansker fra Danmark smaker meget sterkt hund,» forklarte
Kjempen.
«Selvfølgelig,» sa Sofie. «De smaker som dachser.»
«Feil!» ropte Kjempen og slo seg på låret. «Danskene fra
Danmark smaker som labradorhunder!»
«Hvordan smaker folk fra Labrador, da?» spurte Sofie.
«Som dachser,» ropte Kjempen. «Akkurat som små krypedachser.»
«Jeg tror du roter,» sa Sofie.
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