
FANTASYNOVELLER 

HERLUFSHOLM FANTASY BOGMESSES  

SKRIVEKONKURRENCE 



Herlufsholm fantasy bogmesse er Danmarks eneste 

fantasy bogmesse. I 2017 er det sje�e år i træk, at 

Næstved Bibliotek og Borgerservice har arrangeret 

messen, som Herlufsholm Kostskoles historiske byg-

ninger lægger rammer 'l. 

 

I forbindelse med fantasy bogmessen har unge fra 

hele landet kunne deltage i en skrivekonkurrence. 

Aabenraa Bibliotekerne har modtaget nogle gode no-

veller og tre af deltagerne har vundet en 2. plads i 

bogmessens skrivekonkurrence.  

De tre noveller kan læses i denne udgivelse.  
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FORFATTERNE 

2 

LARA MEYER 

ISABELLA JÜRGENSEN 

Forfa�er 'l novellen ’Rejsen 'l Steelen’. 

Lara er 10 år og bor i Bov.  I sin fri'd går 

Lara 'l gymnas'k og klaver og ridder tu-

re på ”Lille vilde Mille”. Hun vil gerne 

være dyrlæge, skuespiller, kok eller fri-

sør. 

  

Forfa�er 'l novellen ’En fugl i bur’. 

Isabella er 15 år og bor i Tinglev. 

Der går ikke en dag, hvor Isabella ikke  

læser, gerne med sit yndlings sennepsgu-

le tæppe. I sin fri'd går hun 'l håndbold, 

for at sæ�e tankerne fri, og så er hun 

FDF hjælpeleder.  

PAULINE HOLM 

Forfa�er 'l novellen ’Sensommers sol-

nedgang’. 

Pauline er 19 år og bor for sig selv i Ting-

lev. Hun ser frem 'l at starte på psykolo-

gistudiet 'l sommer. I fri'den holder 

hun af at høre høj musik og læse.  



Lysene blussede op og faklerne blev tændt, da mørket sænkede sig over den store plads. Langsomt 

tændtes det strålende stjernetæppe, og alverdens ar'ster og 'lskuere begyndte at dukke op. Det 

var ikke uden grund, at stedet blev kaldt cirkuspladsen. Kvinder og mænd, ja selv børn, kom for at 

optræde med de mest fantas'ske numre. Mimere, sabelslugere, slangemennesker, tryllekunsterne, 

akrobater, ildpuster og en enkelt spåkone eller to.  

 

America gik roligt rundt og kiggede på de mange ar'ster og på det særprægede publikum. Hun nik-

kede s'lle 'l en stor sorthåret mand, der ragede op over de andre 'lskuere. Han var bred og iført en 

gammel, slidt brun læderjakke. America så da, han smågryntende nåede hen og omfavnede en lille 

spinkel dame, der grinede og kyssede ham i panden. America smilede for sig selv, hun kendte man-

den og kvinden. De kom meget o7e på pladsen, og de havde en enkelt gang set hende synge. Hun 

vidste, at han var beslægtet med en kæmpe langt 'lbage - selvom han ikke ville indrømme det. 

America forstod det; magi og magiske mennesker blev udstødt, det var derfor folk kom her på cir-

kuspladsen, for at kunne gå i et med mængden.  

 

Hun gik videre og snoede sig ind og ud mellem de mange 'lskuere. Hun standsede op ved en lille 

forsamling af mennesker, der stod og så betaget mørklødet ung mand i et hvidt jakkesæt. Han be-

vægede sig så langsomt og med så kontrollerende bevægelser, at det var både pinefuldt og smukt at 

se på. Den unge mand, der hed Cam, fangede Americas blik i en brøkdel af sekunder, og hun vidste, 

hvad han tænkte. Hun begyndte uendeligt langsomt at gå hen imod ham, alt imens han bevægede 

sig mod hende. Det lille publikum opfa�ede hur'gt, hvad der skete, og gjorde plads for hende. Ame-

rica kunne mærke det lille sug i maven af præsenta'onsangst og noget andet udefinerbart, da hun 

bevægede sig langsomt hen imod Cam. Hendes mørke hår og sorte kjole stod i så slående kontrast 

'l Cams hvide jakkesæt, at de lignede nogle fra en sort-hvid film. Endelig nåede de hinanden.  

EN FUGL I BUR 
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America kunne se Cam føre hånden mod rosen i sin jakkelomme som de andre gange, han havde 

optrådt med hende. Hun gjorde mine 'l at modtage den og meget, meget langsomt gav han hende 

den, men hun kunne fornemme en ændring i mimespillet. Cam plejede at bukke og vende sig om, 

e7er at have givet hende rosen, men han gjorde ikke mine 'l at vende sig om. I stedet rakte han ar-

men frem. America var taknemmelig over deres langsomme bevægelser, så hun havde 'd 'l at tæn-

ke. Hun lø7ede rosen op og du7ede 'l den.  

 

Hvorfor lavede Cam om på scenen nu? Der var ikke andet for end at spille med, så hun rakte også 

hånden ud mod hans og deres fingerspidser mødtes. Den udefinerbare følelse i maven voksede, 

mens hun mærkede Cam komme tæ�ere på. America fulgte Cams rolige bevægelser 'l de stod i 

danseposi'on. Hun kunne mærke hans hjerteslag, og da hun så ind i hans dybe mørke øje, glemte 

hun publikum. Hun vidste ikke hvorfor Cam ændrede scenen nu, og hun var ligeglad, nu da Cam før-

te hende rundt med le�e dansende bevægelser. Hun nød hver ny bevægelse, og så op da Cam læne-

de hende bagover, og bøjede sig over hende. Han så hende i øjnene og smilede let. 

 

America var åndeløs, og hendes hjerte hamrede af sted. Hun så op på Cam, og ønskede ham endnu 

tæ�ere på, men han kom kun pinefuldt nærmere. Omsider følte hun hans bløde læber mod sine, og 

hun lukkede øjnene i en vild rus, der pumpede gennem hende.     

 

Det var næsten midnat, da America stod i sit værelse og gjorde sig klar 'l a7enens optræden. Hun 

kunne stadig fornemme Cams læber mod sine, mens hun stod foran det lille rodede sminkebord. 

Der var god 'd 'l, hun skulle stå på scenen, så hun gik roligt hen foran spejlet for at rede sit hår. Da 

hun s'llede sig foran spejlet, kiggede en rank ung pige med mørkt hår og strålende brune øjne ud på 

hende. America studerede sit spejlbillede i nogen 'd, før hun begyndte at rede sit hår med en bør-

ste. Hendes tanker vandrede mod Cam, mens hun lod børsten stryge gennem håret. Hans øjne hav-

de strålet, da deres læber skiltes, og han havde givet hende et sidste langsomt kys, før han vendte 

sig om. Endelig havde hun fået den underlige følelse i maven, og hun havde ikke kunnet lade være 

med at smile. Selv nu da hun stod foran spejlet, kunne hun se sit spejlbillede smile lykkeligt og 

drømmende.  

 

Døren ind 'l vognen gik op, og Sophie, Americas veninde, skytsengel og mest betroede stø�e, kom 

ind. Hun gik om bag America og begyndte at sæ�e hendes hår op i en kompliceret frisure.  Americas 
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drømmende blik undgik ikke Sophies opmærksomhed. Hun smilede skævt 'l America i spejlet, og 

hun behøvede ikke at sige mere, America begyndte straks at blive rød i kinderne og fortalte Sophie 

alt om sit møde med Cam.  

 

Skytsengle var meget sjældne og ikke mange så med milde øjne på dem. De blev født sammen med 

det barn, de skulle besky�e, som en lysende aura om barnet. Senere ville auraen trække sig væk fra 

barnet og danne en selvstændig skikkelse. Det eneste der bandt dem sammen, var et lille a7ryk over 

deres hjerter. På den måde ville skytsenglen og barnet vokse op sammen og 'lpasse sig hinanden. 

Alligevel blev skytsengle set som snyltere, og som mange andre magiske skabninger, var de forfulgt.  

 

Før i 'den havde man værdsat skytsenglene, men da man opdagede, at der var en modsætning, 

blev folk bange. Opdagelsen af skytsdæmoner bragte skytsengle og en masse andre skabninger på 

flugt. Cirkuspladsen var et af de få steder, de stadig kunne være i fred. 

 

Da America afslu�ede sin fortælling, smilede Sophie bedrevidende og kiggede vurderende på Ame-

ricas nu opsa�e hår. ”Så” sagde hun 'lfreds, ”Nu er du klar 'l at gå på scenen” 

 

”Hvad skulle jeg dog s'lle op uden dig, min engel?” sagde America høj'deligt og grinede. ”Falde i 

fortvivlelsens mørke greb” svarede Sophie i samme tone, ”Men jeg vil aldrig forlade dig, min sang-

fugl” Deres blikke mødtes, og de brød ud i la�er. Med armene om hinanden gik de ud af vognen og 

hen 'l det telt, hvor America skulle optræde.   

 

America re�ede let på sin kjole og sørgede for, at det lille mærke over hendes hjerte var skjult. Det 

lignede to vinger, der dannede et hjerte. Hun skammede sig ikke det mindste over mærket, men 

hun ville ikke risikere, at Sophie blev opdaget.  

 

Hun så igennem sprækken i scenetæppet og trak vejret dybt. Hun kunne ikke lade være med at tæn-

ke på om Cam mon kom for at høre hende synge, og om han ville snakke med hende bage7er. Ame-

rica koncentrerede sig og trådte lydløst ud på scenen.  

 

Publikum, der før havde småsnakket og grinet med hinanden, blev omgående muses'lle. Hun gik 

med le�e fødder hen 'l en forhøjning i scenen. Langsomt og s'lle kiggede hun rundt på flokken i  
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teltet og prøvede på at få øje på Cams skikkelse, men hun kunne ingen steder se ham. Le�ere 

skuffet gik hun i gang med at synge. Ville han ikke se hende? Og hvorfor havde han så kysset hende? 

Hendes lyse klare ryst fyldte teltet og hun glemte næsten Cam, da hun så rundt på sit henførte pub-

likum. Hun koncentrerede sig helt om sangen, bredte armene ud som en fugl, der skulle 'l at le�e, 

og lod sin stemme slynge og sno sig op og rundt i teltet.  

 

En høj flænsende lyd og en masse pludselig tumult fik America 'l at holde inde og vende opmærk-

somheden mod den bageste del af teltet. Teltdugen var revet op, og publikum blev brutalt skubbet 

'l side af en lille gruppe muskuløse mænd. I midten af flokken gik en høj, smuk mand med sort hår 

og klappede langsomt.  

 

”Fantas'sk, simpelthen mirakuløst” råbte han, ”det er bare så ærgerligt, du har snylter siddende på 

dig” Hans ord fik det 'l at løbe koldt ned af ryggen på America, og hun håbede bare, at Sophie ville 

flygte. Hun tog mod 'l sig, og sagde med klar stemme: ”Hvad vil du her? Du vil ikke finde nogle 

uværdige her”  

 

Manden lo, og så på hende med et blik, der gav hende kuldegysninger. ”Jeg står under kongehusets 

besky�else og jeg har beføjelser, der langt overskrider din fa�eevne” sagde han med isende ro, ”og 

hvad angår uværdige folk, ville jeg ikke være så sikker. Tag hende med!” 

 

Øjeblikkeligt kom to mænd hen og greb hende. Hun vred sig og skældte ud, men 'l ingen ny�e. Lige 

inden de trak hende ud af teltet, så hun Cam, som forsøgte at mase sig vej igennem mængden, og 

hun hørte ham råbe sit navn. Selv midt i det myldrende kaos kunne hun ikke lade være med at glæ-

de sig over, at han var kommet for at se hende. America følte en hånd lukke sig fast om sin arm, og 

så blev hun uden omsvøb kastet på gulvet i en vogn. Hun ramte gulvet hårdt og nåede lige at føle 

smerten, da hendes håndled vred sig af led, inden hun slog hovedet mod en stor kasse, og verden 

flimrede væk for hendes øjne.  

 

Et storslået værelse med smukt udformede møbler og store vinduer med udsigt over havet mødte 

America, da hun slog øjnene op. Hun sa�e sig hur'gt op, og fortrød omgående den bra�e bevægel-

se, da hun følte et smertende jag fra sit håndled. Hun studerede indgående sit håndled. Det var sat 

på plads, og en eller anden havde lagt en bandage om det. Hun gik forsig'gt ned af den store  
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store himmelseng, og følte e7er, om der var flere skrammer. Udover håndleddet kunne hun finde 

en bule ved hårgrænsen, hvor hun havde ramt kassen, da hun blev smidt ind i vognen.  

 

Døren gik op ind 'l det store værelse, og den smukke mand, der havde bragt hende her 'l, kom ind. 

”Ahh, du er oppe” sagde han smilende, ”hvordan går det med dig?” America rynkede på panden, 

han lød inderligt oprig'g, som om han syntes, det var vig'gt, hvordan hun havde det.  

 

”Mit håndled gør ondt, og jeg vil meget gerne hjem” svarede hun spydigt e7er at have vurderet situ-

a'onen i nogen 'd. Manden lo, ”Det var dit hjem, før du tog sammen med den pes'lens 'l en en-

gel” sagde han roligt, ”det var en sorgens dag for mig, men du husker det nok ikke. Jeg hedder Will” 

America var stum, hun vidste ikke hvad hun skulle sige, og s'rrede tomt på ham, mens han talte be-

kymret videre. ”Jeg holder et bal i a7en for, at vi kan glædes over din hjemkomst. Jeg har beslu�et, 

at du skal synge så de kan høre, at du er værdig for mig at besky�e.” 

 

America fnyste. ”Du skal ikke bekymre dig om at besky�e mig” sagde hun vredt, og så Will i øjnene. 

”Jeg kan passe på mig selv” Will smilede skævt 'l hende og trak ned i sin skjorte, så et mærke for-

met som to vinger der dannede et hjerte blev synligt. ”Jeg troede ellers det var det her, der gav So-

phie lov 'l at besky�e dig” sagde han med truende undertone, ”Men der er forskel på folk?” 

 

America gispede og trak sig 'lbage. ”Hvordan… kan ikke være en engel… Sophie… du… hvordan?” 

stammede hun, mens tankerne hvirvlende rundt i hovedet på hende.   

 

”Nej, jeg er ikke en engel” sagde Will med blød stemme og gik hen 'l hende, ”men jeg kan give dig 

alt det du begærer, hvis du lader mig hjælpe dig” 

 

Sent på a7enen sad America ved et stort sminkebord og gjorde sig klar 'l at synge 'l Wills velkomst-

bal. Hun havde fået en fantas'sk grønlig kjole med store vingelignende ærmer og et smalt slæb, der 

samledes i en spids. Hun kiggede ind i spejlet, men så kun det kolde ydre fra en ung mørkhåret pige. 

Det foruroligede hende at se sit eget spejlbillede, men hun fa�ede sig hur'gt. Dagen havde bragt 

for mange frygtelige og rystende nyheder.  

 

Sophie var e7ersøgt, og alle hun holdt af var i fare, alt sammen fordi hun var blevet født med både  
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en skytsengel og en dæmon. Will havde fortalt hende alt om, hvordan de var blevet skilt ad, og hun 

havde grædt over deres skæbne. Men nu var tårerne brugt op, og hun havde kun tankerne 'lbage.  

Tiden gik uden hun opdagede det, og pludselig stod hun oppe på en udsmykket søjle med o�e me-

talbuer rundt om sig, som stod hun i et fuglebur. Den store sal, hvor buret befandt sig, var fyldt med 

mennesker, og hun kunne se Will kigge forventningsfuldt op på sig.  

 

Hun forsøgte at åbne munden, men ikke en lyd kom ud, og hun følte sin hals snøre sig sammen. Hun 

kiggede over på Will, og fores'llede sig, at han var Cam. Hun skubbede virkeligheden væk og fore-

s'llede sig, at hun var 'lbage på pladsen med Cam. Hun kunne næsten mærke ham og høre ham 

hviske, at han elskede hende. Så begyndte hun at synge:  

 

Livet går hånd i hånd med døden 

Alle vandrer vi mod lyset 

Og søger e�er kærligheden 

 

Forfærdeligt og fantas�sk er 

Livets og lysets leg med dødens mørke  

Som solen og månen der jagter hinanden 

 

Alt imens brænder angsten 

For at blive glemt, for at blive magtesløs 

For at gå alene og for at miste 

 

Målet sløres af den ventende afgrund 

Beslutningen om op eller ned  

Og rejsens værdi gemmes i angst 

 

Hun havde bredt armene ud mens hun sang, som om hun kunne le�e og tage afsted. Men da san-

gen slu�ede, og publikum stod s'lle og måbede, sa�e hun sig i bunden af sit bur. Hun så over på 

Will, der stod og så roligt på hende med et begærligt blik. Hun ønskede sig af alt magt 'lbage i Cams 

arme og lod tårerne løbe.   
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Første gang jeg ser hende er i venteværelset på psyk. Hun sidder henne ved vinduet. Det er en sen  

'd på dagen, hun har fået denne gang, og sollyset falder skråt og mildt hen over hendes ansigt på 

denne sensommere7ermiddag. Jeg kan ikke lade være med at se på hende ind'l hun bliver kaldt 

ind, hun er så yndig som hun sidder der på stolen ved vinduet og kigger ud. Det lange rødblonde hår 

er samlet i en blød hestehale, og noget af den falder blødt ned over en spinkel skulder. Striktrøjen 

går ned over de fine, små hænder, der hviler i skødet. Jeg mindes ikke, hvornår jeg sidst har set en 

så vidunderligt skrøbelig, men vidunderligt stærk skikkelse. Der er et håndled, der ryster, når hun 

fører hånden op for at re�e håret, der er en meget bleg ansigtsfarve og et helt igennem knust ud-

tryk. Men så er der et roligt, fast blik, du kan se det, når du ser ind i de store, klare øjne, der ligesom 

uberørte glaskugler kompenserer for alle de glasskår, jeg kommer 'l at tænke på, når jeg ser på 

hende. 

 

Et rig'gt falde-i-staver blik, du kan se det inde på Me�es kontor, som om hun dagdrømmer herinde 

i det lille rum med hvide vægge, en psykiater og en sygeplejerske med blok og blyant. Men hun har 

ikke drømt sig helt væk endnu, for hun kan godt svare på de spørgsmål, de s'ller hende. Og de s'l-

ler hende en masse. Hvordan det er gået siden sidst? Om hun tager sin medicin? Og hver gang sva-

rer hun med lavmælt, sagte rystende stemme. Hun svarer også, omend ikke helt 'l stede, da psykia-

ter-Birgit spørger hende om, hvem hun tænker, hun er som person. Hun kommer 'l at tænke på so-

lens skrå lys hen over markerne, når den står lavt på himlen sent om e7ermiddagen hen mod a7en, 

hvor smukt hun synes, det er. Hun tænker på himlen med dens tunge skyer, der kan give hende 

hjemve på en gråvejrsdag. Hun tænker på sit yndlingsband, der så 't spiller for hende gennem 

høj�alerne på hendes værelse.  Hun tænker på alle de små væsner inde i hende, dem, som Birgit og 

Me�e aldrig kommer 'l at se, små væsner af følelser, meget stærke følelser, der konstant kæmper 

side om side med en grå, altgennemtrængende tomhed.  Det er nogle pudsige størrelser,  

 

SENSOMMERS SOLNEDGANG 
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de væsner, tænker hun. Nogen gange opfører de sig meget pænt, så føles det som om, de sidder 

roligt 'l bords og taler sagte sammen. Andre gange opfører de sig dårligt. I den sidste 'd er det ble-

vet mere og mere sådan. Så farer de rundt blandt hinanden, de diskuterer og skændes, de slås, de er 

kede af det og vrede og bange og jaloux. Hun har prøvet at tale med dem, om de ikke nok vil være 

søde, men det har ikke rig'g virket, og hun ved ikke, hvad hun skal s'lle op med dem mere. 

 

Nu kigger hun på lægen, på de alvorlige, kolde øjne, der ser på hende fra en let nedadre�et vinkel. 

Hun lader blikket glide hen på Me�e, sygeplejerske-Me�e, der sidder med albuen på armlænet og 

hovedet stø�et i hånden og velkendte blå øjne, der møder hendes. Hun ser ud af vinduet, ser på 

den blå himmel med de små hvide skyer og vil hjem. Sikke den er blå i dag, tænker hun og prøver at 

fokusere på, hvad skyerne fores'ller denne gang, men de små ple�er, der er begyndt at lande på 

hendes slidte jeans, bliver flere og flere, hun sænker hovedet og ser på dem, de minder hende om 

stjernerne på himlen, når hun står ude foran hoveddøren om a7enen og længes. Hun snø7er og 

rækker en vidunderligt skrøbelig hånd frem for at tage imod det lommetørklæde, sygeplejersken 

rækker hende, blødt og hvidt, rart mod øjne og kinder. 

 

Det er en vidunderligt skrøbelig og smuk pige, der smiler et mildt smil på vej ud af Me�es kontor, 

vender ryggen 'l og går hen ad gangen, snø7er og lægger ærmet op foran ansigtet, tørrer de tårer 

væk, der kommer igen nu. Det er en smuk pige, du kan se, når du holder på sygehusets parkerings-

plads. Hun kommer gående fra psyk med rødmet ansigt e7er tårerne, der stadig samles i to store 

krystaløjne og langsomt men sikkert, alt for sikkert, triller ned over kinderne. Og hvis du følger e7er 

hende, kan du se hende dreje 'l venstre for enden af vejen for at gå i ly fra regnen under busskuret 

nogle hundrede meter længere henne. Men hvad gør det egentlig, vand er der nok af, om det er tå-

rer eller regn. Der står en smuk pige i busskuret og græder, diskret med ærmet op foran ansigtet, 

klar 'l at fange tårerne med det samme. Lidt e7er sidder hun i bussen på vej hjem. Ja, det er unæg-

teligt en smuk pige, der ligger der på sengen i sit værelse nu, træt og tom med forgrædte øjne og 

tårespor ned ad kinderne, en smuk pige, der ly�er 'l en smuk sang om smukke e7ermiddage i en 

smuk verden. 

 

Det er også en smuk pige, der er 'l fest i a7en, det er en smuk pige, der kæmper for at fylde den 

smertefulde tomhed op, hun føler nu.  Hun ved ikke hvad der er værre, det kaos der er, når de små 

væsner inde i hende opfører sig dårligst,  eller tomheden, når den fylder mest, og der er helt s'lle  
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og tomt inde i hende, som i en kold, mørk kælder. Hun er smuk når hun ryger. De spinkle fingre hol-

der så smukt om cigare�en, at man helt glemmer den mørke røg, der trænger ned i hendes lunger, 

når hun tager et hiv, et mere, hiv e7er hiv, som om hun hiver e7er selve livet, e7er selve følelsen af 

at være i live. Det er som om, der aldrig rig'g er nok. Så sagte puster hun røgen ud igen, et langt suk 

e7erfulgt af smukt bølgende, hvidgrå røgvæsner, der danser foran hende, ind'l de lidt e7er lidt for-

svinder, i takt med at cigare�en bliver kortere og kortere. Det er som om byrden bliver en smule 

le�ere, det er som om tomheden bliver en smule mindre for hver gang, hun læner sig ud over bæn-

ken og skodder cigare�en. Der sidder hun på bænken foran solnedgangen med en lys silhuet om-

kring sig fra solen bag hende med en cigaret i hånden med håret faldende smukt ned over de spink-

le skuldre ned over den så spinkle, så skrøbelige krop, og vidste man ikke bedre, skulle man tro, det 

var en engel, der sad der på bænken foran solnedgangen. Og for en stund føler hun sig fyldt op. 

 

Man må sige det er en smuk pige, der giver den hele armen i a7en, en hel arm for meget, for nu er 

det en smuk pige, der sidder op ad muren, foroverbøjet og i færd med at kaste op. Nu bliver du jo 

helt tom igen, så hvad hjalp det smukke, får du lyst 'l at sige. Men det gør ikke noget, for der er 

masser at tage af, og hun tager og tager, og drikker og drikker. Hun kommer 'l at føle sig så let af 

det. Som om alle de små væsner inde i hende flyver rundt i en vægtløs 'lstand, og er overdådigt 'l-

fredse med denne. Hun kommer i et flyvende stadie af lethed, mærker en behagelig summen som 

sommerfugle, der flyver rundt inde i hovedet på hende. Det er som om hun nærmest svæver, hun 

går ikke mere, nej, hun svæver. Hun kan ikke længere mærke fødderne røre jorden, hun er i en skøn 

følelsesløs 'lstand. Svæver hen over græsplænen, ned over trappen. Hun føler sig så flyvende og let, 

at hun ikke engang lægger mærke 'l de sidste trappetrin, ikke aner deres snedige tricks over for 

le�ede, leLlyvende piger, som ikke engang mærker faldet ned på vejens hårde og kolde asfalt. Dér 

ligger hun nu, let som aldrig før på trods af det tunge fald. Det fine hvide tøj dækker den lille varme 

krop, det bløde hår er slynget ud 'l siden i faldet.  

Man kigger ned og ser hende ligge der, næsten som om hun sover. En spinkel, varm krop mod den 

grove, kolde asfalt; som en malplaceret engel. Man går ned 'l hende, lægger hånden på den spinkle, 

bløde, skrøbelige hånd, spørger, hvordan landede du hernede? Man sanser en sagte hvisken, man 

ser et lille, sårbart smil, man hører to følelsesladede ord: ”Jeg fløj”. 

 

Men ved hun ikke, at  det er for farligt for engle af flyve ude i nat? Når du ser på hende, som hun 

står der foran spejlet i sin lejlighed, når du hører hende tale om tomheden 'l pigen inde i spejlet,   
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kan du næsten blive bange for om hun er død - død indeni. Men så ser du de der lysende, 'l 'der 

lynende øjne, de der spinkle fingre fulde af liv, den der spinkle krop, der flakker, flyver omkring. For 

det gør hun. Hun har fart på. Hun føler, hun kan det hele, føler hun kan holde 'l alt, bare hun kan 

fyldes op for en stund, bare hun ikke skal være alene med tomheden og bare, ja bare hun kan gøre 

de små væsner træ�e, køre dem træ�e så de falder 'l ro. Jeg har set på hende i noget 'd nu, og 

hver gang minder hun mig om en vildfaren engel på vej hjem. Hun er alle vegne, farer fra det ene 

sted 'l det næste. Det ene øjeblik er hun højere oppe end lo7et, kort e7er kan du se hende bryde 

sammen henne i hjørnet der. Hun er alle steder, men alligevel aldrig rig'gt hjemme. Hun lever 

stærkt, så forfærdelig stærkt, man skulle tro, hun kunne le�e hvert øjeblik. 

 

Og det gør hun så. Klokken er lidt over o�e denne sensommera7en, da det bliver for meget for en 

smuk pige. Taget hun står på er højere end hun nogensinde har følt sig. Det her er noget helt andet 

end alt hun har prøvet før, og der er gang i de små væsner nu, de hopper rundt inde i hende og væl-

ter borde og stole, laver kaos i det kao'ske indre af en pige i en kao'sk verden. 

 

Der står en smuk pige på sygehusets højeste bygning. Jeg kan se hende fra min etværelses her på 

femte sal, en vidunderligt skrøbelig skabning på kanten af 'lværelsen. På kanten af sygehusets tag. 

Jeg ved ikke hvor længe hun har stået der, men hun står der endnu, da jeg går hen imod hende for 

at sige det, jeg så længe har villet sige, sætninger om at engle skal flyve, ikke falde, vendinger og ord 

om asfalten, der er kold og grå og alt for hård for engle at lande på. Og jeg tror, hun hører, hvad jeg 

siger, for da hun træder ud over kanten på sygehusets tag, falder hun så blidt og smukt, vinden og 

lu7modstanden rusker herligt i det rødblonde hår, river fantas'sk i det pæne tøj, to spinkle arme 

griber ud i lu7en, basker som vinger. Hun er så smuk som hun falder der, man kunne se på hende 

sådan i årevis, hvis ikke det var fordi hun le�er nu, jeg kan se dem gro ud på ryggen af hende nu, 

vingerne, smukke, hvide vinger på en smuk engel. Solens sidste stråler falder skråt hen over sygehu-

sets bygninger under denne sensommera7ens solnedgang, mens jeg står og ser på hende, ser hvor-

dan hun flyver, flyver og flyver. Flyver hjem. 
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Lukas Skarp var en helt almindelig dreng på 15 år.  

Det var sommerferie, og Lukas gik på havnebassinets kant og kastede småsten i vandet. På en bænk 

sad en rig dame og snakkede i telefon ved siden at en pølsevogn, hvor der stod tre kunder. Ovre i 

hjørnet legede en flok mindre børn 'k. Han kedede sig.  

Lukas kiggede ned i vandet og havde en fornemmelse af, at der kom noget imod ham nede fra ha-

vet. Det begyndte at boble i vandet lige foran ham, og Lukas fik det varmt og begyndte at svede. 

Han hørte stemmer i sit hoved, der hviskede: ”Kom og hjælp os - gå ned i vandet - gør det – kom - 

bare et skridt mere”. Lukas kiggede ned. Han kunne mærke noget dybt inde i sig, der sagde 'l ham, 

at han skulle stoppe og vende om. Lige pludselig hørte han et plask - og alt blev mørkt.  

Lukas åbnede øjnene et kort sekund. Han kunne høre nogen oppe på land der skreg om hjælp. Det 

lød som en dame. Han lå næsten nede på bunden af havet og kunne ikke få lu7, men lige inden han 

skulle 'l at svømme op, så han en sten; en lysende sten på størrelse med en kartoffel. Den var i en 

flot juvelblå farve. Stenen hævede sig fra bunden og steg hur'gt op gennem vandet. Lukas blev ban-

ge, så han vendte sig om og prøvede at svømme op 'l overfladen og væk fra den mærkelige sten, 

men han nåede ikke ret mange svømmetag, før stenen ramte ham. Lukas tog sig 'l ryggen. Han hav-

de fået et mærke, men han mente ikke, det var så slemt. Pludselig begyndte han at blive sløvere og 

træ�ere, og han lukkede øjnene igen.  

Lukas kiggede sig forvirret omkring. Hvordan var han kommet op på land? Og hvor var han? Han op-

dagede, at han lå i sin seng. På natbordet lå der en seddel, hvor der stod:  

 

Kære Lukas  

Når du er vågnet så ring lige �l mig.  

PS jeg har s�llet vand hen �l dig.  

Kærlig hilsen mor 

REJSEN TIL STEELEN 
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Lukas var for nyligt fly�et ud i sin fars gamle værksted. Værkstedet var meget stort, og Lukas havde 

malet det og indre�et det. Det var mega fedt, at han nærmest boede for sig selv. Ulempen var, at 

han jo ikke bare kunne gå ud af døren, og så ville hans mor stå klar med muffins i stuen. Det var vel 

egentlig ret smart med den seddel, mor havde lavet, tænkte Lukas.  

 

Lukas skrev hur'gt en SMS 'l sin mor, og e7er 20 sekunder stod hun, som forventet, med muffins i 

døren: ”Nå, hvordan går det så, min snuskebasse? ”, sagde mor sødt 'l Lukas. Lukas plejede at hade, 

når mor kaldte ham snuskebasse. Men han var for optaget af at få at vide, hvad der skete på hav-

nen, så han sagde bare: ” Jo ja, jeg har det vel fint. Men, øh, hvad skete der egentlig der på hav-

nen?”. ”Du faldt i vandet, og en dame reddede dig ved at kalde på hjælp”, sagde mor, som om det 

hele ikke rig'g var noget særligt. Der var meget, Lukas ikke forstod, så han tog sin jakke og gik en tur 

hen i parken. Da Lukas gik fobi søen i parken, hørte han det igen; samme kalden som han også hørte 

på havnen. Nogen der råbte på hjælp, men denne gang påvirkede det ham ikke på samme måde. 

Han kunne styre sin krop, og kunne forstå og huske, hvad der blev sagt. Han kiggede ned i vandet, 

og så noget, der lignede en dreng. Det var drengens stemme, han kunne høre: ”Jeg kan ikke komme 

op fordi…” og mere kunne Lukas ikke forstå. Han tænkte og ly�ede. Han prøvede virkelig at koncen-

trere sig om drengen og stemmen fra vandet. Pludselig dukkede en sætning op i hans hoved. Og den 

må�e bare siges højt. Så ud af Lukas’ mund røg ordene: ”Vand kan ikke rejse sig!” Lukas fik øje på 

anlægsgartnerens spand, der lå og flød på plænen. Hur'gt hældte han alt ukrudtet ud på jorden. Da 

Lukas løb med spanden, råbte gartneren helt vildt højt e7er Lukas. Han skulle komme 'lbage med 

den spand og rydde op! men Lukas var ligeglad.  

Han fyldte spanden med vand, og hældte det ud på jorden. Pludselig voksede en vanskabning op, og 

da vinden i det samme hvirvlede rundt langs søen og parkens træer, blev vandet 'l en dreng. Dren-

gen havde hæ�e på, og man kunne ikke se hans ansigt. Lukas hørte en svag lyd bag sig. Han vendte 

sig om, og der stod vagten, og bag ham stod gartneren. Gartneren sagde surt: ”Det var ham der” og 

pegede med en kroget finger på Lukas, ”han spolerede mit arbejde og hældte vand fra havnen på 

jorden”.  

Lukas tøvede lidt, før han tog mod 'l sig og sagde: ”Jeg gjorde det ikke uden grund.” Han vendte sig 

om og pegede, men drengen er der ikke. ”Øhøh, der stod en dreng lige her. Kunne I ikke se ham? 

”Gartneren svarede bare flabet, at han ikke skulle prøve at snyde ham, og at han hele 'den havde 

stået og kigget og råbt af ham, men der havde aldrig været en dreng.  
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Lidt e7er blev de enige om, at Lukas slap med en advarsel og de sagde, at Lukas bare skulle gå hjem. 

Men det havde han ikke lyst 'l. Lukas vidste godt, hvilken skideballe der ventede ham derhjemme.  

Da Lukas trådte ind i sin mor og fars hus, var han godt nervøs. Allerede i entréen stod Lukas mor pa-

rat med rynkede bryn: ”Må jeg lige få at vide, hvorfor jeg har fået en SMS om, at du har fået en ad-

varsel at vagten, og at næste gang det sker, får vi en bøde på 500 kroner?”, sagde hans mor. Lukas 

tøvede lidt, og gik dere7er i krig med en sur samtale, hvor han prøvede at forklare sin mor, at der 

var noget galt, og at der var mærkelige vandfyre, der ligner en fra hans parallelklasse. Men 'l sidst 

sagde hans mor bare, at hun ikke ville høre mere, fordi det hele sikkert bare var et resultat af hans 

vandtur. Hun ville ringe 'l lægen og få det hele ordnet. Lukas blev sur. Han tog en tallerken mad 

med og gik. Hans mor spurgte, hvor han skulle hen, men Lukas svarede bare, at han ikke ville spise 

med ved bordet i dag. Mor sukkede og mumlede lavt: ”Jeg elsker dig”.  

 

Næste dag sad Lukas ved bordet og spiste morgenmad. Han var ikke sur længere. Mor kiggede 

rundt. Der var helt s'lle. ”Jeg fik ringet 'l lægen i går!” Lukas sukkede imens hun fortalte: ”Og øh…” 

fortsa�e mor, ”lægen sagde, at det kunne skyldes, at du faldt i vandet.” Lukas begyndte at mukke 

igen. Han mente stadigvæk, at der havde været noget i vandet, og at det lignede en dreng. Lukses 

far så på de to uvenner, og han prøvede at få dem 'l at blive venner igen. ”Det går ikke, at vi sådan 

bare sidder her ved bordet og er sure! Nu er der kun en uge 'lbage, så skal du 'l fodboldovernat-

ning med gu�erne” sagde Lukas’ far for at få Lukas i lidt bedre humør. ”Ja, det bliver sjovt, og vi skal 

spille mod de gule” svarede Lukas med lidt mere glæde og et lille smil. Lukas sagde tak for mad, og 

gik ud 'l sit værelse i værkstedet. Der kunne han få lidt ro. Lukas lagde sig på sin seng og tog sin te-

lefon frem. Han skrev en SMS 'l sin ven Jonas om, at han glædede sig 'l at de skulle sove sammen 

på overnatningen. Et par sekunder senere bippede hans telefon. Det var Jonas, der svarede: ja klart 

det bliver vildt ELSKER fodboldQ . Lukas smilte. Han var glad for at have en god ven. Lukas kunne høre 

nogen, der snakkede. Han troede ikke det var hans forældre, for de lød slet ikke så unge. Han kigge-

de ud at vinduet. Derfra kunne han se ind i huset. Nix – det var i hvert fald ikke hans forældre, for de 

sad i stuen, kunne han se.  

Nysgerrigt lagde Lukas sin telefon fra sig. Han ly�ede igen, og denne gang opfangede han nogle af 

ordene: ”… det er ikke sandt, jeg hjælper…”. Hvad mon det betød?, tænkte Lukas. Pludselig blev Lu-

kas meget træt og følte en stor trang 'l at sove. Kort e7er faldt han i søvn. Lukas så Jonas sidde på 

sin seng og spille. I drømmen kommer Jonas’ far ind. Han har snavs på trøjen og en fodboldhat på. 

Han siger 'l Jonas: ”hej skal du ikke se kampen med mig?”. Jonas ser lidt ligeglad ud, og han smiler  
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slet ikke. Han svarer bare lidt tøvende: ”Nej, jeg er for træt”. ”Okay”, siger Jonas’ far, og så smu�er 

faren igen.  

 

I det samme vågnede Lukas igen. Han var ikke i tvivl om, at drømmen ikke bare var en drøm, men at 

det var et spejlbillede af virkeligheden. Der var et eller andet galt. Lukas vidste, at det ikke var fordi, 

han havde slået hovedet. Han tog sine bukser på. Det var de bukser, han havde ha7 på den dag, han 

var faldet i vandet. Det var næsten en uge siden nu, og dagen e7er skulle han starte i 7. klasse.  

Lukas stak hånden i lommen. Han kunne mærke noget dernede. Det var stenen. Han kiggede på 

den. Den lyste, når Lukas holdt den, men da han lagde den ned i lommen igen, stoppede den. Nu 

havde han et bevis på, at det med vanddrengen var sandt. Alt hvad han havde fortalt var sandt. Der 

skete noget underligt, og endelig kunne han bevise det. Han skyndte sig ind 'l sin mor og fars hus og 

ind i stuen. ”Hvor brænder det”? Spurgte hans mor. ”Ingen steder”, svarede Lukas. ”Jeg kom for at 

bevise, at det var sandt, hvad jeg fortalte jer i sidste uge”, sagde Lukas og rakte stenen frem. ”Jamen 

det er da en fin sten og hvad så? Hvad er dit bevis? ”, sagde mor. Lukas forklarede, at det var ste-

nen, der var beviset, og hvordan den kunne lyse.  

Men mor kunne ikke se noget. Heller ikke far. Og Lukas må�e gå 'lbage 'l værkstedet med ufor-

re�et sag. Da han kom ind på sit værelse, ringede han over Skype 'l Jonas. Han kunne heller ikke se 

det. Lukas var ved at være træt af alt det bøvl med hele den sten-historie. Nu ville han bare glemme 

det hele og pakke sin taske 'l i morgen.  

Lukas sad ved bordet og spiste kylling. Mor spurgte, om alt var klar 'l i morgen. Lukas svarede bare 

ja, selvom der var en 'ng, han ikke havde fået gjort. Han havde ikke fået snakket med Jonas endnu 

og fået fortalt ham, at han kendte 'l Jonas’ hemmelighed om fodbold. Han ville gerne vide, hvad der 

foregik. Hvorfor fortalte Jonas ikke sandheden?  

Lukas kom gående hen ad skoles'en sammen med Jonas. Lukas turde ikke rig'g bare sådan sige, at 

han vidste det hele om det der fodboldværk, så han startede lidt forsig'gt ud med at spørge 'l, 

hvordan hans sommerferie havde været. Jonas svarede lidt tøvende: ”jo, den var vel okay”. Lukas 

tænkte, at det nok ikke var nok at snakke om sommerferien for at få Jonas 'l at åbne lidt op. Jonas 

var jo trods alt en meget s'lle og genert type. Så Lukas valgte at gå direkte 'l sagen, og prøve at få 

ham overbevist om, at han godt kunne fortælle sandheden. ”Jonas, jeg tænkte… Jeg ville bare spør-

ge om.. øh… Hver gang du hører noget om fodbold eller drengene fra klassen og din far spørger, bli-

ver du helt s'lle og tøver så meget, når du svarer”, sagde Lukas, imens der gik en gruppe drenge for-

bi dem med nye tasker, som deres mødre havde gjort fine og sat navneskilte på. Det var åbenbart  

det, der skulle 'l. Jonas sagde endelig sandheden, måske fordi han simpelthen ikke kunne klare at  
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sæ�e sig hos hende. Da han sa�e sig, sagde hun direkte 'l Lukas, at hun skulle vise ham noget. Lu-

kas tøvede lidt. Hun havde kun sagt én 'ng 'l ham, og det var det i går. Og nu sad hun der, og kigge-

de på ham som om de var BFF’er.  

 

Da de kom hen 'l skolen hentede Frida en, der gik i Lukas’ parallelklasse. Lukas kiggede på ham, og 

så hviskede Frida noget 'l ham. Frida og drengen kiggede på Lukas og lige da Lukas skulle 'l at spør-

ge om, hvad alt det her egentlig drejede sig om, kom flammehåret frem hos Frida og 'l Lukas’ store 

forbløffelse blev drengen 'l en vandpyt. Lukas trådte forskrækket 'lbage. Han tøvede lidt, og så sag-

de Frida: ”Det kan du godt se, ikke også? ”. Lukas nikkede lidt forskrækket hen i mod dem. ”Lige 

præcis”, sagde Frida. ”Du kan se det! Det er der ikke andre, der kan. Jeg fortæller dig resten e7er 

skole.” Lukas kunne slet ikke forstå, hvad der foregik. Resten af skole'den sad han og kiggede på et 

stykke papir. Han fulgte heller ikke med i 'merne. E7er skole sagde Frida 'l ham, at han skulle kom-

me med hende hjem, så ville Frida forklare det hele. Da de kom hjem, kiggede Fridas mor og far på 

hende, som om hun havde gjort noget hun ikke må�e. Frida sagde beroligende 'l sine forældre, at 

det var helt ok fordi Lukas også kunne se det. Hendes mor og far kiggede på hinanden og sagde un-

drende 'l Frida: ”Mennesker kan ikke se det ”. ”Okay, så prøv at gøre det” sagde Frida ”Og lad os se, 

om jeg har ret!”. Fridas mor og far antændte deres flammehår, og Lukas kiggede på dem med store 

øjne. De spurgte om Lukas kunne se noget, og Lukas nikkede. ”Hvad kan du se?”, spurgte de. Lukas 

fortalte, hvad han så. Fridas mor og far kiggede forbløffede på hinanden, de spurgte Lukas, om han 

også var en. ”En hvad? ”, ville Lukas vide. Fridas forældre kiggede på hinanden og blev enige om, at 

han kunne få resten at vide, e7er de havde været i skole. Lukas sad hele dagen igen og kunne ikke 

koncentrere sig. Han tænkte igen og igen på alt det bøvl med den her helt nye verden, der pludselig 

var dukket op i hans liv. Hvad var han? Og hvad var det, Fridas familie havde sagt? Endelig ringede 

det ud e7er sidste 'me, og Frida løb hen 'l Lukas. Sammen løb de hele vejen hjem 'l hende.  

 

Da de kom ind, sad Fridas mor og far i sofaen og ventede på at de kom ind og sa�e sig. Fridas mor 

begyndte sin fortælling om, hvad alt det der flammehår gik ud på. ”Nå Lukas, jeg har hørt lidt om dig 

fra Frida, og vi er blevet enige om at fortælle dig hele historien om, hvad og hvem vi er. Altså… vi er 

ikke normale mennesker, vi er fønexer. Det er en gammel race. En fønix er en ildfugl, der healer folk. 

Vi er ikke den fugl, men vi er i en familie med den, kan man sige. Dens race hedder fønixracen, og vi 

er fønexer. Det er en lidt anden race. Det med at håret kan komme 'l syne, når vores humør påvir-

kes. Det er også et skjold, der sørge for at onde mennesker, der også er magiske, kan blive bange 
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eller kan mærke vrede, og så løber de. Det kan også jage dyr væk. Vi kan ikke kun lave flammehår. Vi 

har også meget varmt blod, der næsten er som lava i noget af kroppen. Netop derfor kan vi også 

tåle ekstremt varme 'ng på huden, uden at det gør ondt. Det sidste vi kan er, at vi kan camouflere 

os med ild. Det betyder, at vi kan forvandle os 'l ild, hvis vi er tæt på ild.”  

 

Da Fridas mor slu�ede sin lange fortælling, sad de alle s'lle et stykke 'd. Fridas mor kiggede på Lu-

kas som om det var helt nyt for hende at fortælle om deres folk. Lukas brød tavsheden og spurgte 

forundret: ”Så I er altså en slags magisk familie? ” ”Ja”, svarede Fridas far, ”og der er mange andre 

slags væsner også. Vi lever i en anden by, men bor her et stykke 'd nu. Det er noget vi gør for ikke 

at vække mistanke om, hvem vi er, og så vores børn ikke kun vokser op i en by, hvor det hele er 

nemt. Det er vig'gt, at vores børn allerede 'dligt oplever den virkelige verden. Hvis man har en 

da�er eller søn, må de bo i Steelen. Sådan hedder byen. Der skal de bo med deres familie 'l de bli-

ver 15. Dere7er fly�er hele familien 'l en menneskeby og lever, og når barnet er blevet 20, må hun 

eller han selv vælge, om de vil blive i menneskernes verden eller vende 'lbage 'l Steelen. Når de så 

selv får børn starter det hele forfra… ”  

”Nu forstår jeg det lidt bedre”, sagde Lukas. ”Godt”, svarede Fridas mor, ”Så du forstår godt, at vi er 

anderledes? Med vores by og de andre slags og alt det, vi har fortalt?”. ”Ja”, sagde ”Lukas, ”Jeg tror, 

jeg kan forstå det.” Frida sagde, at hun hellere må�e følge Lukas hjem.  

 

Da Lukas kom hjem, så han en, der stod ude på en mark. Pludselig blev han træt igen. På samme 

måde, som da han drømte, at Jonas ikke kunne lide fodbold.  

Lukas fik en stor trang 'l at sove. Han gik ind i sin seng og lagde sig. Han drømte, at han så to voks-

ne, der gik hen ad gaden. De fandt et lille barn i en åben papkasse. Damen sagde: ”Stakkels lille ven, 

vi må hellere tage dig med hjem.” Lukas tænkte, at damen lignede hans mor en smule. Pludselig 

ski7ede drømmen. I drømmen så Lukas et papir, hvor der stod adop'on. En stemme i drømmen 

sagde: ”Lo7et – kasse 22”. Og i samme øjeblik vågnede Lukas.  

Uden at tænke videre over det gik Lukas direkte op på lo7et og fandt kassen med det store blå 22-

tal malet på siden. Inde i kassen fandt Lukas en masse billeder af sig selv sammen med sin mor og 

far. På bunden at kassen lå en lille aflåst kiste.  

Lukas tænkte sig godt om. Hans far og mor plejede al'd at gemme nøglen 'l hoveddøren et sted, 

hvor de ikke mente, andre folk ville gæ�e, at der lå en nøgle. Hm… Hvor kunne de have gemt den 

denne gang. O7e brugte de en spand eller en mursten at gemme nøglen under. Henne i hjørnet fik 
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eller kan mærke vrede, og så løber de. Det kan også jage dyr væk. Vi kan ikke kun lave flammehår. Vi 

har også meget varmt blod, der næsten er som lava i noget af kroppen. Netop derfor kan vi også 

tåle ekstremt varme 'ng på huden, uden at det gør ondt. Det sidste vi kan er, at vi kan camouflere 

os med ild. Det betyder, at vi kan forvandle os 'l ild, hvis vi er tæt på ild.”  

 

Da Fridas mor slu�ede sin lange fortælling, sad de alle s'lle et stykke 'd. Fridas mor kiggede på Lu-

kas som om det var helt nyt for hende at fortælle om deres folk. Lukas brød tavsheden og spurgte 

forundret: ”Så I er altså en slags magisk familie? ” ”Ja”, svarede Fridas far, ”og der er mange andre 

slags væsner også. Vi lever i en anden by, men bor her et stykke 'd nu. Det er noget vi gør for ikke 

at vække mistanke om, hvem vi er, og så vores børn ikke kun vokser op i en by, hvor det hele er 

nemt. Det er vig'gt, at vores børn allerede 'dligt oplever den virkelige verden. Hvis man har en 

da�er eller søn, må de bo i Steelen. Sådan hedder byen. Der skal de bo med deres familie 'l de bli-

ver 15. Dere7er fly�er hele familien 'l en menneskeby og lever, og når barnet er blevet 20, må hun 

eller han selv vælge, om de vil blive i menneskernes verden eller vende 'lbage 'l Steelen. Når de så 

selv får børn starter det hele forfra… ”  

”Nu forstår jeg det lidt bedre”, sagde Lukas. ”Godt”, svarede Fridas mor, ”Så du forstår godt, at vi er 

anderledes? Med vores by og de andre slags og alt det, vi har fortalt?”. ”Ja”, sagde ”Lukas, ”Jeg tror, 

jeg kan forstå det.” Frida sagde, at hun hellere må�e følge Lukas hjem.  

 

Da Lukas kom hjem, så han en, der stod ude på en mark. Pludselig blev han træt igen. På samme 

måde, som da han drømte, at Jonas ikke kunne lide fodbold.  

Lukas fik en stor trang 'l at sove. Han gik ind i sin seng og lagde sig. Han drømte, at han så to voks-

ne, der gik hen ad gaden. De fandt et lille barn i en åben papkasse. Damen sagde: ”Stakkels lille ven, 

vi må hellere tage dig med hjem.” Lukas tænkte, at damen lignede hans mor en smule. Pludselig 

ski7ede drømmen. I drømmen så Lukas et papir, hvor der stod adop'on. En stemme i drømmen 

sagde: ”Lo7et – kasse 22”. Og i samme øjeblik vågnede Lukas.  

Uden at tænke videre over det gik Lukas direkte op på lo7et og fandt kassen med det store blå 22-

tal malet på siden. Inde i kassen fandt Lukas en masse billeder af sig selv sammen med sin mor og 

far. På bunden at kassen lå en lille aflåst kiste.  

Lukas tænkte sig godt om. Hans far og mor plejede al'd at gemme nøglen 'l hoveddøren et sted, 

hvor de ikke mente, andre folk ville gæ�e, at der lå en nøgle. Hm… Hvor kunne de have gemt den 

denne gang. O7e brugte de en spand eller en mursten at gemme nøglen under. Henne i hjørnet fik 
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han øje på noget, der glimtede i mørket. Han gik hen og kiggede og halvt gemt under en gammel 

hat, lå der rig'g nok en lille nøgle. Lukas vidste ikke, om det var den rig'ge nøgle. Han tog nøglen 

med sig, og tog den lille kiste op. Låsen klikkede ved første forsøg. Men da han åbnede kisten, var 

den tom. Det eneste, der var i kisten, var grøn filtbund. Han var lige ved at lukke kisten, men kom så 

i tanke om den dag, de ovre i skolen havde gravet et hul i hjørnet ved fodboldne�et og gemte en 

blyant i hullet. Det fik ham 'l at tænke på, at der måske kunne ligge noget under bunden.  

Lukas tog chancen og ødelagde bunden på kisten, og ganske rig'gt; I det skjulte rum under bunden 

lå et stykke papir. Lukas begyndte at folde papiret ud, men da han så ordet adop'on øverst på papi-

ret foldede han det sammen igen. Han kunne mærke en underlig fornemmelse i maven. Som om 

han var nervøs. Beslutsom gik han ned af trappen og kaldte på sin mor. ”Mor, jeg skal lige snakke 

med dig og far. Det er alvorligt. ”, sagde Lukas da han kom ind 'l sine forældre. Lukas’ mor spurgte, 

hvad der er galt, og Lukas mente bare at de skulle sæ�e sig hen 'l bordet. Da de sad ved bordet, 

lagde far mærke 'l papiret. ”Hvad er det? ” spurgte han. Lukas gav dem papiret med et suk, og kig-

gede ned i bordet. Hans mor tøvede lidt, og sagde så med rystende stemme: ”Jeg… jeg ved ikke, 

hvad jeg skal sige. Det er så svært at forklare, jeg kan ikke snakke med dig om det, når du ser sådan 

ud.” Lukas sagde lavt: ”Bare fortæl sandheden. ” ”Hvis du virkelig vil have sandheden, så får du det. 

Se… din mor og jeg gik ned af vejen, da vi skulle hen 'l en af vores venner, og der så vi en lille baby, 

der lå i en lille papkasse med en seddel. Vi beslu�ede os 'l at gå hjem og læse sedlen og tog babyen 

med. Da vi læste sedlen stod der:  

 

Kære person der læser de+e brev.  

Pas på ham og sørg for at der ikke sker ham noget.  

Jeg elsker ham af hele mit hjerte.  

PS giv ham ikke �l et børnehjem. Lov mig det. Tak.  

 

 

Mere fik vi ikke at vide”. Lukas’ far afslu�ede sin tale. Der trillede en tåre ned af Lukas’ kind. Han 

sagde ikke noget, men nu gav det mening hvorfor han ikke kunne huske de første to år af sit liv, og 

hvorfor han al'd drømte om den her dame, der elsker ham, som om hun var i hans familie.  

Lukas vidste ikke, hvad han skulle sige - andet end: ”Jeg kan ikke mere. ” Og så løb han sin vej. Hen 

over gårdspladsen og ud i værkstedet. Han holdt sig for sig selv. Dagene gik. Han gik ikke i skole, og 

droppede af spise a7ensmad. Han tog bare noget mad, når Else og Jon var gået i seng. Han havde 
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ikke længere lyst 'l at kalde dem for mor eller far, men kaldte dem deres rig'ge navne, Else og Jon, 

når han snakkede med dem. Ikke at de snakkede særligt meget sammen. Else og Jon var rig'g kede 

af det – det kunne Lukas godt se. Men han var glad for, at de gav ham noget plads. Der var mange 

'ng, han skulle have tænkt igennem.  

 

Endelig blev det fredag, og Lukas løb ud og hele vejen 'l Fridas hus. Han bankede ikke på, løb bare 

ind og sagde højt: ”Jeg ved, hvad der er galt!” Frida og hendes mor og far kom løbende ind i stuen. 

Da de så, at Lukas græd, løb de hen og trøstede ham. De bad ham sæ�e sig på stolen, og han fortal-

te, hvad der var sket. Pludselig lyste Fridas ansigt op. ”Mor, kan du huske historien om ildkrigen? 

Den, hvor en mor blev nødt 'l at e7erlade sit barn 'l de normale mennesker, og så blev barnet fun-

det af en mor og far, der så adopterede ham”, sagde Frida. Fridas mor nikkede: ” Ja, det kan jeg godt 

huske. Hun troede at krigen aldrig ville slu�e, men e7er krigen gik hun ud for at lede e7er sit barn, 

men hun kunne ikke finde det nogen steder. Og hun fortalte alle, at de skulle lede e7er en dreng?” 

Frida talte hur'gere og hur'gere: ”Mor, man kunne kende ham på modermærket, der var placeret 

højre skulder. Det ligner et hjerte... ” Frida kiggede forventningsfuldt over på Lukas. Lukas var blevet 

helt bleg. Frida trak op i ærmet på højre skulder på Lukas. Frida så med store øjne. ”Mor, se!” gen-

tog Frida mange gange. da kiggede Lukas overrasket på sin skulder. ”Er jeg… Er jeg magisk? ”, frem-

stammede Lukas. Frida nikkede, og så lyste Lukas øjne. Lukas blev så glad, at hele rummet lyste op. 

Så mange 'ng gav pludselig mening. Hele hans liv havde der manglet noget, og nu faldt det hele en-

delig på plads.  

Frida kiggede hen på Lukas, og udbrød det, de alle tænkte:” Han er en Magic. ” Hele a7enen sad de 

og snakkede om, hvad det ville sige at være en Magic. Der var så meget Lukas skulle lære.  

Men først skulle han hjem 'l sin familie. Det at han endelig havde forstået, hvordan det hele hang 

sammen, fik ham 'l at indse, at han havde været total urimelig over for sine forældre.  

Lukas beslu�ede sig for, at han ville tage hjem og få skabt lidt ro derhjemme. Dere7er ville han fin-

de på en eller anden god forklaring for at rejse afsted i et stykke 'd. Det var på 'de… Han ville drage 

ud med Frida og lede e7er sin rig'ge familie, men han ville aldrig glemme den mor og far, der havde 

taget sig så godt af ham, da han var barn.  
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