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Myter og Sagn fra Grønland: Fjerde samling Knud Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: "Asalooq lod sin
fætter stille sig bag ved ham, idet han dækkede ham med sin krop, thi han havde en ganske særegen amulet.
Han var født med sejrsskjorte, og den havde hans moder givet ham til amulet, fordi den gjorde ham usårlig.
Forgæves skød eqqilik’erne nu alle deres pile, de prellede blot af mod hans pels og gjorde ham intet. En gang
stak Kumallaasi uforsigtigt hovedet frem, men blev straks såret i kinden, og Asalooq skældte ham ordentligt.
Men Asalooq selv lod roligt eqqilik’erne udskyde alle deres pile, og da de ikke havde flere, hav han sig til at
beskyde dem og dræbte dem alle. Derpå vendte de tilbage til teltlejeren igen og myrdede alle kvinder og

børn, og det var gjort roede de glade hjem."

Fjerde og sidste del i serien af myter og sagn, som polarfosker Knud Rasmussen i sin tid indsamlede fra alle
dele af Grønland. Med forord og efterskrift af forfatter og grønlandskender Jørn Riel (f.1931).
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