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Historien foregår i året 1061, mens Svend Estridsøn er konge i Danmark.

På borgen Ræveborch sidder den rige og mægtige Jekkel Storch, skæv i kroppen og forpint efter et styrt med
en hest.

To hustruer er lagt i graven. Jekkel overvejer at gifte sig med Ylke Flenge fra nabogården. Så får han andet at
tænke på.

Borgen får gæster. 

Munken Horestus, dværgen Gola Borre, den storskrydende og smiskende pengeudlåner Poldum Blom - og
den unge pige Gretti, som er Jekkels datter. Siger hun. Passer det? Jekkel har ikke set hende i mange år.

Emmel, Jekkels søn, sætter sig op mod sin far. Uden tøven smider Jekkel ham i fangekælderen.

Emmels ven, Rulfi Flenge, udfordrer Jekkel til kamp.

Jekkel gotter sig. Her er en glimrende lejlighed, hvor Gretti kan vise om hun er værdig til Ræveborch.

Med sværd i hånd skal hun kæmpe med Rulfi i borggården.

Ole Henrik Laub skildrer i en række uafhængige romaner danernes liv i den første kristne tid. Denne er den
femte i serien.
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