Det blodraude nordlyset varslar fare. Det er naturen sjølv som roper om hjelp.
Kva kan Asbjørn og Astrid gjere?
Forfattar Mari Moen Holsve kan love deg ei forteljing fylt med spenning!
Bli med på sommarles.no, og få eit nytt kapittel kvar veke!

“Asbjørn,” utbraut Astrid. “Eg ser eit lys.”
Ho hadde rett. Det var eit svakt lys like bak dei. Asbjørn kunne sjå skuggane
deira i snøen. Dei snudde seg.
Asbjørn gispa. “Utruleg!” sa han.
Framfor dei var ei enorm bølge av lys, så langt auget kunne sjå. Ho såg ut som
om eit flagrande banner av lyseblått – og det dekte heile himmelen.
“Det er nordlyset!” sa Astrid. “Så vakkert!”
“Då er vi heilt på toppen av jorda!” sa Asbjørn. “Men … sola pleier jo ikkje å
gå ned her når det er sommar? Det er noko veldig rart her. Trur du…?”
Han tagde brått. Nordlyset forandra seg. Det skifta farge. Det var blått i
nokre sekund til, så var det som om nokon trekte for eit mørkt teppe – og
nordlyset blei raudt.
Heile himmelen blei raud, raud som blod. Det som for litt sidan hadde vore
vakkert, var plutseleg skummelt – som eit blodig hav på himmelen.
“Å nei!” sa Astrid. “Kva er det som skjer?”
“Det … det ser farleg ut,” kviskra Asbjørn. “Kva betyr alt dette?”
“Skjønner de ikkje det?” spurde ei ukjend stemme bak dei. Det var ein mann –
ein mann som var pakka inn i skinn og pels frå topp til tå.
“Eg heiter Gáppe,” sa mannen, med djup stemme. Han såg på Asbjørn og
Astrid. “De er heilt spesielle – naturen har kalla på dykk.”
“Naturen!” utbraut Astrid. “Kvifor det?”
“Fordi han er i fare!” sa Gáppe. “Det er derfor de er her – det finst eit
menneske som prøver å redde naturen … og de må hjelpe henne!”
“Redde naturen …” kviskra Astrid. “Frå kva då?”
“Frå klimaendringane,” sa Gáppe. “Menneska har forureinsa og øydelagt
balansen på jorda. Dyra lid, insekta forsvinn, temperaturen endrar seg og gjer
livet mykje vanskelegare.”
“Ja,” sa Asbjørn og såg på Astrid. Ho nikka. “Det har vi høyrt om. Er det…?”
Han såg på den raude himmelen. “Er det derfor …?”
“Nettopp.” Gáppe var alvorleg i blikket. “Det raude nordlyset er eit
faresignal. Naturen ropar om hjelp …”
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