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For længe siden fandt en pige disse skrifter, da hun 
udforskede en dyb grotte et sted på De Britiske 
Øer. De lå skjult bag en stor sten og blev siden kaldt 
Magikerbøgerne. Indtil nu har ingen været i stand til at 
tyde dem, for de blev skrevet i så fjern en fortid, at 
ordene og alfabetet i dag er helt ukendt for os.
 Jeg har med stor glæde tilbragt mange år med at 
oversætte historierne om vikingen Hikke fra oldnordisk. 
Derfor tog jeg gladeligt imod denne endnu større 
udfordring, for Magikerbøgerne er skrevet for så uendeligt 
længe siden, at sproget, der er anvendt, i årenes løb er 
uddøet fuldstændig.
 Efter mange års forskning er det imidlertid omsider 
lykkedes mig at knække koden til dette forsvundne 
sprog. Og dermed har jeg fundet ud af noget VIRKELIG 
bemærkelsesværdigt.
 Tro på det utrolige.
 Hvert eneste eventyr, du har læst i dit liv, udspringer af 
en sandhed.
 Det var ikke kun drager, der levede dengang for så 
længe siden. Drager var kun en ganske, ganske lille del af 
det hele.





Prolog

ngang fandtes der dybe skove.
 Magikerne havde beboet de dybe skove 
så længe, som nogen kunne huske tilbage, og 

de havde i sinde at blive boende der til evig 
tid sammen med alle de andre magiske skabninger. 

Men så kom krigerne. Krigerne invaderede fra søsiden 
og havde ikke selv magiske evner, men de medbragte et 
nyt våben, som de kaldte JERN … og jern var det eneste, 
magien ikke kunne undertvinge.
 Fra det øjeblik brød en indædt krig ud mellem 
magikerne og krigerne i de dybe skove.
 Lige indtil … 
 En krigerprinsesse ved navn HILDUR forelskede 
sig i en magikerprins ved navn MELCHIOR. Men 
kærlighed mellem magikere og krigere var UHØRT. 
Derfor drak Hildur en besværgelseseliksir, der skulle få 
kærligheden i hendes hjerte til at dø. Kærligheden døde 
ganske rigtigt også … og Hildur giftede sig med en 
kriger, som det sig hør og bør.
 Og Melchior giftede sig med en magiker, som det sig 
hør og bør for en magiker.
 Faren for en forbandelse burde dermed være 
afværget.
 Men …



 For 13 år siden fødte Hildur en datter, der fik 
navnet HÅB.

 Og Håb bar på en frygtelig hemmelighed. En 
rest af magikeren Melchiors kærlighedskys havde givet 
dronning Hildurs datter magiske evner. Og for første 
gang i menneskets historie var der tale om magiske 
evner, der virkede på jern.
 Og for 13 år siden fik Melchior en søn, der fik navnet 
XAR.
 Og Xar bar på en frygtelig hemmelighed. Han havde 
stjålet magi fra en heks, og det mærke, heksemagien havde 
efterladt på ham, var begyndt at tage kontrollen over ham.
 Dette er historien om, hvordan Xar og Håb mødte 
hinanden og blev venner, selvom de siden fødslen havde 
lært at hade hinanden som pesten.
 Håb og Xar er nu stukket af fra deres forældre for at 
skaffe ingredienserne til en besværgelse, der gør det af 
med hekse. De er lovløse og jages af både magikere og 
krigere … og af noget meget, meget værre.
 HEKSE.
 HEKSE MÅ FOR ALT I VERDEN IKKE FÅ 
FINGRE I MAGI, DER VIRKER PÅ JERN …
 Men …
 To gange er det lykkedes Håb og Xar at undslippe 
heksenes kløer. TO GANGE har de snydt døden.
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or 3000 år siden, i slutningen af den 
tidsperiode, som senere ville få navnet 

bronzealderen, var De Britiske Øer fuldstændig dækket 
af skove.
 I skovene levede gode skabninger: dyr, magiske 
væsener og mennesker, der passede sig selv. Men 
skovene var også beboet af onde skabninger. Særdeles 
onde endda.
 To af disse onde skabninger fløj netop nu hen over 
skoven. De onde skabninger var i øjeblikket usynlige, 
men hvis det menneskelige øje havde kunnet opfange 
dem, ville det have set, at de havde bløde, sorte vinger 

som dem, krager har, og fingre, 
hvis spidser havde kløer som 

rovfugles, og næser som 
små næb. De var HEKSE. 
Ikke gode hekse, men 
nederdrægtigt onde hekse, 
og de fløj højt på himlen, 
lige under skyerne. Mens 

de fløj, holdt de øje med 
noget under sig.



Dette noget var en 
dør. Men i stedet for 

at sidde på en dørs 
sædvanlige plads – 

nemlig i lodret position, 
så den i god ro og orden 

kan åbne og lukke passagen 
mellem to rum, der er solidt 

placeret på landjorden – så 
svævede denne dør vandret gennem 

luften som et flyvende tæppe lige over 
trækronerne.

 I første omgang havde det været døren, 
der som en lille, sort plet bevægede sig 

gennem luften, som havde tiltrukket sig heksenes 
opmærksomhed, mens de med dovne vingeslag lod 

sig bære af de kraftige luftstrømme højt over træerne på 
vej hjem til deres reder i Jammerbjergene. Men nu var 
det ikke længere selve døren, der var genstand for deres 
årvågne blikke.
 På den flyvende dør lå tre børn på maven.
 De usynlige hekse kiggede ned på børnene.
 Og børnene kiggede ud over kanten på døren og 
spejdede efter noget nede i skoven.
 Heksene var sultne. Så sultne, at lange strenge 
af sort savl dryppede fra deres munde. Noget så 
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appetitvækkende havde de ikke set i flere uger, ja, måske 
endda år (og nu forstår du måske, hvorfor ingen rigtig 
brød sig om hekse, hverken i bronzealderen eller i nogen 
anden tidsepoke).
 Men noget afholdt heksene fra at dykke ned og slå 
kløerne i de små, intetanende lækkerbiskener.
 ”Davh reval ned reh?” hylede den ene heks, som hed 
Sabelklo. ”Ned rettykseb mos negni red re rofrovh? 
Edlæf ne re ted ud rort?”* 
 Den anden heks, som hed Sortnæb, tøvede også, 
selvom lugten af menneskebørnenes blod (der for en 
heks er lige så uimodståelig som en dampende, nybagt 
kage) bølgede op til ham og fik ham til at savle som en 
hund. Han var syg efter at snuppe delikatessen foran 
næsen på Sabelklo og flyve hjem til sin rede og selv 
mæske sig i de møre godbidder.
 Men også han var på vagt. Inden heksenes 
tilbagevenden til de dybe skove ville luften lige nu have 
vrimlet med flyvende væsener – fugle og alfer og drager 
og feer, ja, alverdens magiske skabninger. Men i denne 
tidlige morgenstund, der kun lige havde afløst de mørke 
heksenattetimer, var skoven tyst som graven. Krigerne 
holdt deres børn låst inde bag borgmurene, og magikerne 
holdt deres børn i sikkerhed i deres træfæstninger. Så 

* Hekse taler samme sprog som os, men ordene bliver stavet bagfra. Dette betyder: 
”Hvad laver den her? Hvorfor er der ingen, som beskytter den? Tror du, det er en 
fælde?”
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hvorfor fløj disse menneskebørn ubekymrede rundt på 
en fortryllet dør her mange kilometer fra menneskelig 
beboelse? Måske havde Sabelklo ret. Måske var det 
virkelig en fælde.
 Børnene talte sammen, og et af dem sang skingert med 
påtaget modig stemme: ”FRYGT EJ! Det er krigernes 
vandringssang! FRYGT EJ! Vi synger, når vor vej er 
lang!”
 Sortnæbs enorme ører strittede lige i vejret, virrede 
og bøjede sig så mod børnene for bedre at kunne høre. 
Øjet midt i hans pande missede søvnigt. De to hekse 
fløj uset lavere og lavere for at opfange samtalen mellem 
børnene.
 Et af børnene var en magikerdreng ved navn Xar 
(hans navn blev udtalt Zar – spørg mig ikke hvorfor, 
stavning er noget underligt noget). Hvad heksene 
ikke vidste, var, at Xar var søn af magikerfolkets kong 
Melchior. Xar gemte på en dødsensfarlig hemmelighed, 
nemlig at han havde stjålet magi fra en heks og nu havde 
svært ved at kontrollere den. Heksemagien var skjult 
under en handske i et sår på hans hånd, men heksene 
kunne alligevel lugte den, og lugten forvirrede dem.
 Et andet af børnene var en krigerprinsesse ved navn 
Håb. Hun var datter af krigerfolkets dronning Hildur. 
Håb gemte også på en yderst farlig hemmelighed, 
nemlig at hun bag sin øjenklap havde et magisk øje, 
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og det på trods af at krigere ellers ikke havde magiske 
evner.
 Det tredje barn var en krigerdreng ved navn Roar. 
Roar var reservelivvagt for Håb, og jobbet var ærlig talt 
temmelig udfordrende for ham, for han var ikke ret glad 
for at slås, han havde en uheldig tendens til at falde i 
søvn i de allerfarligste situationer, og så var det så godt 
som umuligt for ham at holde styr på den ustyrlige lille 
prinsesse, for hun lod ikke til at have noget som helst 
begreb om, hvad regler var. Det var Roar, der sang nu, og 
det lød alt andet end overbevisende.
 De tre børn så noget mere medtagede 
ud, end de havde gjort to uger tidligere, 
da de var stukket af fra Håbs og Xars 
forældre. Til at begynde med havde 
humøret været højt, sådan som det så 
ofte er i starten af den slags ture. Deres 
flugt havde føltes som et spændende 
eventyr, men nu var de sultne 
og trætte og bange, for 
de vidste, at de blev 
jagtet af krigerne og 
magikerne og heksene, 
og at de for alt i verden 
ikke måtte blive fanget. 
Hvis de blev fanget 
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af krigerne, ville dronning Hildur spærre Håb inde i 
krigerborgen, hvor heksene ikke kunne få fat i hende. 
Hvis magikerne fangede dem, ville kong Melchior spærre 
Xar inde i fængslet Dunderly, så han kunne få behandlet 
sit heksemærke. Og hvis heksene fangede dem … ja, alene 
tanken var så gruopvækkende, at vores tre helte gjorde 
alt, hvad de kunne, for ikke at tænke den.
 De sidste to dage havde de ledt efter det sted, hvor 
Xars talende ravn, Araflux’, søster boede, i håb om at de 
kunne skjule sig hos hende.
 ”Jeg er SIKKER på, at min søster bor her i 
nærheden,” sagde Araflux for hundrede og syttende gang. 
”Hun flyttede hertil for noget tid siden, dengang jeg 
stadig var menneske …”
 Araflux var i virkeligheden en magiker, som havde 
mange liv bag sig, og i det sidste havde han rent faktisk 
været et menneske. Og ikke bare et 
hvilket som helst menneske, 
men den store troldmand 
Pentaglion.
 Uheldigvis var 
Araflux i dette liv 
blevet genfødt som 
en fugl. (Endda en 
noget forpjusket 
fugl, for Araflux var 
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begyndt at tabe fjerene, fordi han febrilsk forsøgte at 
holde Xar ude af problemer).
 ”Jeg ved, at min søster har en af de ingredienser, vi 
skal bruge til besværgelsen, der gør det af med hekse, 
nemlig druidetårerne. Måske kan vi overtale hende til at 
give os dem,” sagde Araflux. ”Hun vil helt sikkert invitere 
os indenfor i sikkerhed og give os mad og nattely …”
 De var alle sammen udmattede, og tanken om en 
seng og et måltid mad var endnu mere tillokkende end 
udsigten til at få en af de besværgelsesingredienser, de 
havde sat sig for at skaffe på deres mission. Tanken gav 
ligefrem Roar tårer i øjnene.
 ”Hvordan ser din søsters hjem ud, Araflux?” spurgte 
Roar.
 Araflux’ blik flakkede en anelse. ”Tja, du ved, som et 
ganske almindeligt menneskehus. Jeg har faktisk ikke 
været der i mange år, men jeg genkender det, når jeg ser 
det.” 
 ”Din søster må virkelig have et stort hus,” sagde Håb 
skeptisk. ”Er du sikker på, hun vil have os alle sammen 
boende?”
 Araflux viftede henkastet med vingen. ”Min søster 
har masser af værelser! Selvfølgelig vil hun have os 
boende …”
 ”Også selvom vi er lidt … ja, altså … SÆRE?” spurgte 
Håb tænksomt. ”Jeg har svært ved at tro, at din søster 
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vil acceptere, at magikere og krigere samarbejder. Det 
er alle andre jo imod. Nogle vil endda mene, vi er … 
forbandede.”
 Håb så faktisk lidt sær ud. Hun var en besynderlig lille, 
splejset pige med hår, der sitrede så voldsomt af magi, at 
det dirrede og strittede af statisk elektricitet, hver gang 
hun bevægede sig. Hendes ansigt var blegt og så ud, som 
om en bølge var skyllet ind over det og havde fjernet 
ethvert markant træk, og hendes fremtoning var venlig, 
men beslutsom.
 Denne beslutsomhed blev lige nu sat på en hård prøve. 

Hendes rustning var bulet, hun havde ikke fået 
noget at spise i tre dage, og hendes ansigt, 

hænder og ben var fulde af rifter fra et 
drabeligt slag, de havde udkæmpet 

for en uge siden, hvor de var 
blevet angrebet af wyverner 

(en slags dragevæsener, der 
levede i bronzealderen).

 Håb ønskede af 
hele sit hjerte 

at tro på, at 
Araflux havde 
en søster, 
som ville 
byde dem 

28

Magikernes tid



velkommen med åbne arme, selvom de var lovløse 
og havde brudt alle tænkelige samfundsregler … men 
inderst inde havde hun en ubehagelig følelse af, at det var 
højst usandsynligt.
 ”Vi må bare acceptere det,” sagde Håb i et forsøg på at 
tænke praktisk frem for at lade følelserne tage overhånd. 
”Vi passer ikke rigtigt ind nogen steder. Ingen vil have 
noget med os at gøre.”
 ”Min søster er ikke så fordomsfuld som alle andre,” 
sagde Araflux. ”Der findes faktisk venlige mennesker. 
Man skal bare være heldig at støde på dem.”
 ”Er du sikker på, at din søster ikke også er død og 
blevet genfødt som en ravn, så grunden til, at vi ikke kan 
finde hendes hus, er, at hun bor i en eller anden REDE?” 
spurgte Roar mistænksomt.
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 ”Nej, nej,” sagde Araflux, men fortsatte lidt mindre 
skråsikkert. ”Det tror jeg i hvert fald ikke …”
 Roar vidste ikke helt, hvordan han skulle sige det 
uden at såre Araflux’ følelser, men de havde efterhånden 
ledt temmelig længe efter hans søsters hus uden endnu 
at have fundet det. ”Er du helt sikker på, at det er her, 
Araflux?” spurgte Roar. ”Du er jo trods alt først lige 
kommet i tanke om, at du HAR en søster.”
 ”Det er ikke let at have levet så mange liv som jeg,” 
sagde Araflux en smule forfjamsket. ”Det tager tid at få 
styr på, hvad der skete i de forskellige. Men nu, hvor min 
hukommelse er blevet vækket til live, er jeg overbevist 
om, at jeg har en søster, og at hun bor lige dernede i 
skoven et sted …”
 ”Jeg synes altså, vi skal opgive at finde din søster og 
bare marchere direkte ind i druidernes højborg i De 
Fortabtes Sø og tage deres tårer,” sagde Xar, som var et 
utålmodigt gemyt.
 ”Du forstår det ikke!” sagde Araflux. ”Druiderne er 
ubarmhjertige, nådesløse og de største troldmænd i de dybe 
skove, og de bryder sig absolut ikke om, at nogen sådan 
tager deres tårer! De slår os ihjel, hvis de fanger os … Det 
er meget lettere, at min søster bare GIVER os dem …”
 Netop da fik Håb øje på noget, som dog ikke var den 
trygge skorstensrøg fra Araflux’ søsters hus, men noget 
langt mere ildevarslende.
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 ”Nogen følger efter os dernede i skoven,” hviskede 
Håb og lettede en anelse på sin øjenklap, for hun så 
bedre med sit magiske øje. Og ganske rigtigt: Langt, langt 
dernede i det grønne vildnis under dem glimtede lyset 
fra talrige fakler gennem trækronerne.
 ”Kan det mon være din søster, Araflux?” hviskede Xar 
håbefuldt, mens hans mave udstødte en højlydt rumlen. 
Kun Xar kunne forveksle de mange fakler fra det, der 
helt tydeligt var et jagtselskab, med en velkomstkomite. 
Men Xar var jo i bund og grund 
også en optimistisk knægt, der 
altid håbede på det bedste.
 Han havde en dyb 
flænge over den 
ene tinding, fordi 
en wyvern havde 
forsøgt at hakke 
hans øje ud, og en strimmel stof fra en 
gammel skjorte viklet omkring benet, 
hvor et bidsår fra bøhmænd var blevet 
betændt, men den slags småting havde 
han ikke i sinde at hænge sig i. Xar var en 
sorgløs og livsglad dreng med et årvågent 
blik, der udstrålede, at han var fast besluttet på at 
nyde tilværelsen på trods af ubetydelige detaljer som 
inficerede bøhmandsbid og wyvernsår.
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 Fordi Xar også var i 
besiddelse af en god portion 
charme og karisma, var han 
altid omgivet af talrige følgere, 

og lige nu fløj seks af hans 
alfer og tre dun-alfer ved siden 

af døren. Disse bittesmå, insektagtige 
væsener, hvis hud var så papirtynd, at 

man kunne se hjertet banke indenunder, summede så 
ængstelige rundt, at blå gnister skød fra deres ører.
 ”Passs på …” hvæsede de. ”Passs på, passs på, passs 
på …”
 ”Nej, det er helt sikkert ikke min søster,” sagde 
Araflux, mens han kneb øjnene sammen og skærmede 
dem med vingen for bedre at kunne se. ”De slår på 
krigstrommer. Min søster ville aldrig slå på krigstromme, 
medmindre hun da har forandret sig markant i løbet af 
de sidste 20 år.”
 ”I skal ikke være bange, alfer,” sagde Xar beroligende, 
for selvom Xar ofte kom til at bringe sine følgere i fare, 
så tog han sit ansvar som gruppens leder yderst alvorligt. 
”Jeg passer på jer …”
 ”Ssselvfølgelig gør du det, chef!” peb Dugfnug, som 
var en af de mindste og mest entusiastiske af dun-alferne. 
”Du er den mest brilliantastiske leder i hele verden, og 
du vil aldrig bringe osss i fare!”
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 ”Men jeg forstår det ikke …” sagde Håb forvirret. 
”Ingen ved, hvilken vej vi fløj. Alferne har dæmpet deres 
lys, og vi flyver så tæt på trætoppene, at ingen kan se os 
nedefra, så hvordan kan de følge efter os?”
 ”Måske har de fået færten af Knuser og snekattene,” 
foreslog Roar.
 Xar havde nemlig flere følgere, som lige nu fulgte 
døren til fods nede i skoven. Det drejede sig om en 
kæmpe ved navn Knuser, tre smukke snekatte ved navn 
Kongekat, Natteblik og Skovhjerte, nogle ulve, en bjørn 
og en varulv, som hed Ensom.
 ”Umuligt!” hviskede Xar tilbage. ”Jeg er en sand 
mester i at stikke af, og det er mine følgere også! Vi er 
helt umulige at spore …”
 Ja, Xars selvtillid fejlede bestemt ikke noget, men 

han var faktisk også virkelig 
god til at stikke af. Han 
var den mest ulydige dreng 

i hele Magikerriget og 
fik konstant ballade for 
narrestreger som:

33

Første del: Skovbrand



 at få sine alfer til at forhekse hans storebror Vandalions 
tryllestave, så hver gang han forsøgte at bruge dem, gav de ham 
i stedet en endefuld … At male pletter på det magiske spejl 
i hallen, så alle, der spejlede sig i det, troede, at de havde fået 
en smitsom sygdom … At hælde bevægelseseliksir på hans 
hadelærer Morcants bukser, så hver gang Morcant prøvede at 
tage dem på, hoppede bukserne væk.
 Derfor havde Xar tilbragt det meste af sit korte 
liv med at flygte fra sin fars, sine læreres og de andre 
magikeres vrede, så han var efterhånden ved at være lidt 
af en flugtekspert.
 ”Måssske har nogen forrådt osss,” hvæsede en af Xars 
større alfer, som hed Hvirvelvind, og kneb mistænksomt 
øjnene sammen. ”Det er sssikkert den varulv. Man kan 
ikke ssstole på en varulv, man har mødt i et fængsssel. 
Mærk jer mine ord, børn.”
 ”Du skal ikke anklage varulven, bare fordi den er en 
varulv!” sagde Xar vredt.
 Håb var enig med Xar.
 ”Der er ingen, som har forrådt os,” sagde Håb 
udglattende. ”Vi er alle i samme båd, Hvirvelvind. Vi er 
lovløse. Men hvem mon det er, der forfølger os dernede i 
skoven?” fortsatte hun bekymret.
 Araflux gav sig til at remse deres fjender op. ”Altså, det 
kunne jo være druiderne … eller Xars far … eller Håbs 
mor … eller hvad med heksesnuseren? Han hader jer … 
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Eller krigernes kejser? Han vil udslette al magi, der virker 
på jern …”
 Dugfnug blottede sine små tænder og peb: ”Mig 
ssskal nok klare dem for dig, chef! Mig hapssser dem 
i deresss jernrumper! Mig giver dem løbenæssse i en 
uge og sssmuldrer deresss madder! Mig laver huller i 
deresss sssokker, ssså deresss tæer ssstikker ud, uh, det 
er ssså VÆMMELIGT! Mig hælder kløpulver i deresss 
underbukssser og putter nullermænd i deres navler, mens 
de sssover!”
 Fordi Dugfnug ikke var meget større end en 
hasselmus, og truslen om nullermænd i navlen ikke 
ligefrem var dødbringende, ville det næppe bekymre en 
druide eller en kriger bevæbnet til tænderne, men Xar 
takkede ham alligevel højtideligt og sagde: ”Ja, naturligvis 
kan du det, Dugfnug, så snart jeg siger til.”
 Den eneste fjende, Araflux ikke nævnte, var heksene. 
Hvilket, i betragtning af at to store hekse netop nu 
svævede lige over hovedet på dem, var en anelse ironisk. 
Der var endda et tydeligt tegn på, at heksene var i 
nærheden. I Xars bælte hang der to heksefjer, og når der 
var hekse i farvandet, gav fjerene sig til at lyse med et 
sært grønligt skær. Og lige nu lyste de, grønnere end en 
smaragd og klarere end stjernehimlen, men Xar og Håb 
og Roar så det ikke, fordi de var travlt optaget af at stirre 
ned på det, der foregik i skoven under dem.
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 Den eneste, der havde set heksefjerene lyse, 
var Babyalf. Han var den allermindste af alferne 
og prøvede, alt hvad han kunne, at få de andres 
opmærksomhed.
 Men Babyalf var endnu ikke kommet ud af sit æg, og 
det eneste, han kunne sige, var: ”Dada!”
 Desuden er der ingen, som lytter til babyer, selv hvis 
de har noget vigtigt at fortælle.
 Så selvom Babyalf trillede febrilsk rundt i sit æg, stødte 
ind i folk og råbte ”Dada! Dada! Dada!” af sine lungers 
fulde kraft, så hørte ingen af de andre alfer på ham, 
og Xar verfede ham bare væk med ordene: ”Ikke nu, 
Babyalf, vi har ikke tid til at lege.”
 Heksene, som hvæssede deres kløer i luften blot 
tre meter over døren, smilede til hinanden. Det var 
ondskabsfulde smil, for hekses humor er slet og ret 
nederdrægtig. Tænk, at de dumme børn havde så travlt 
med at bekymre sig om faren nedefra, at de helt overså, at 
faren oppefra var langt større.
 Og børnene var altså stukket af fra deres forældre! 
Det forklarede, hvorfor de var herude midt om natten så 
langt fra deres folk og familier … Det var slet ikke nogen 
fælde …
 Heksene lagde an til at styrtdykke.
 Men så stivnede de i luften, for noget tittede frem fra 
Håbs vest. Det svajede lidt, som om det vejrede i luften, 
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så sprang det op på Håbs hoved og kiggede ligesom de 
andre ud over kanten på døren.
 Dette noget var en ske, og den var spillevende.
 Den fortryllede ske blev fulgt af en nøgle, en gaffel og 
en masse små fortryllede knappenåle.
 Intet af dette var egentlig nyt for heksene. På den tid 
var fortryllede genstande helt normale.
 Men disse fortryllede genstande var alt andet end 
normale, de var direkte unormale …
 For disse fortryllede genstande …
 … var lavet af jern.
 I et forfærdeligt øjeblik lyste heksenes øjne rødt og 
blev derfor synlige.
 ”Ted rrre eeedneeeh …” hvæsede heksene.
 ”Det errr HEEENDEEE …” knurrede heksene som 
hunde. ”Pigen med det magiske øje, som kan bruge magi 
mod jern …”
 Præcis samtidig hviskede også Håb, som stadig stirrede 
ned mod skoven: ”Det er HENDE … Det er hende … 
Det er hende … Det er HENDE …!”
 ”Det er min mor!” skreg Håb. ”Det er hende, der 
følger efter os! Okay, ingen grund til panik … Tag det 
helt roligt … Nøgle, hop lige ind i nøglehullet!”
 Når Håb ville flyve ekstra hurtigt på døren, skulle 
nøglen sidde i nøglehullet, så hun selv kunne styre farten.
 ”Selvfølgelig,” proklamerede nøglen med sin skingre, 
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lille stemme. ”Der kan du se, ske. Gaflen er ikke andet 
end et spiseredskab, en sølle, lille kartoffelspidder … mens 
jeg derimod har et yderst vigtigt job.”
 Nøglen og gaflen var begge to forelskede i den 
fortryllede ske, så nøglen greb enhver chance for at blære 
sig.
 Gaflen strittede truende med sine tænder mod nøglen, 
som til gengæld skød sit lille jernbryst frem og højtideligt 
hoppede ind i nøglehullet.
 ”Nu sniger vi os lige så diskret væk …” sagde Håb. 
”Forsigtigt, alle sammen … Vær musestille …”
 Men før Håb kunne nå at rykke ved nøglen og sende 
døren lydløst og i raketfart hen over trætoppene, så hun, 
at der skete noget besynderligt med Dugfnug.
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 Han havde været helt oppe at køre og slået vejrmøller 
i luften, mens han udspyede trusler om at lave huller i 
folks sokker og bedyrede at beskytte Xar, at han ved et 
uheld var kommet til at bide sig selv i halen, og synet 
af Håbs mor fik ham nu til helt at miste besindelsen. 
Hidsige gnister stod ud fra hans lille insektkrop, hans øjne 
lyste lysegrønt, og han skreg af sine lungers fulde kraft:
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 ”FNUGDUG TIL UNDSÆTNING!!! 
AAANGRIIIB!!!!!”
 Den lille alf skød som en ildkugle nedad i et 
halsbrækkende soloangreb på hele dronning Hildurs 
fremadstormende hær.
 ”Hvad … i … alverden … laver … han?????” udbrød 
Xar forbløffet.
 Og netop som de måbende børn på den flyvende 
dør blev opmærksomme på denne første ubegribelige 
katastrofe, eksploderede en anden for øjnene af dem i et 
sandt flammehav.
 ”Min mor sætter ild til skoven!” råbte Håb.
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ens alt dette skete, bevægede kæmpen 
Knuser, Xars snekatte, Kongekat, 

Natteblik og Skovhjerte, hans varulv, 
Ensom, hans bjørn og hans ulve sig 
hurtigt og lydløst gennem skoven. 

Ulve og kæmper er jo ret almindelige, men jeg ville 
ønske, du kunne have set snekattene. De var betagende 
væsener, større end løver og med pels så tyk som 
puddersne, og nu listede de gennem den gamle skov med 
strittende knurhår. Ligesom børnene på den flyvende 
dør så de også mere magre og sultne og lurvede ud, end 
de havde gjort to uger tidligere. Snekattene havde dybe 
rifter fra wyvernangreb i hovederne, bjørnen havde en 
flænge i øret, og Ensom humpede.
 Ingen ville have anet, at de havde været her forbi, for 
som Xar sagde, var de umulige at opspore og forfølge. 
Selv kæmper forstår at bevæge sig varsomt i verden, 
så på trods af at Knuser var næsten lige så høj som det 
højeste af træerne i nærheden, efterlod han ingen fodspor 
i underskoven, når han med sin enorme vandrestav 
gik nynnende hen ad hulvejene. Knuser var en 
langskridtende højvandrerkæmpe, og de 
er ekstra STORE og tænker derfor 
ofte STORE tanker. Al den vandren 



sætter gang i deres hjerner, så mens Knuser gik, røg det 
fra hans hoved af lutter inspiration, og tankerne dukkede 
op i takt med hvert af hans enorme, forsigtige skridt.
 ”Gad vide, om træer egentlig har en hjerne? De kan 
jo lære nyt … men bare fordi de lærer gennem rødderne, 
kan man så sige, at de ikke har hjerner, sådan som 
mennesker og kæmper har?”
 Så tav han brat. Han lagde øret mod det nærmeste træ.
 Hans ansigt, hvor furerne løb som vandrestier på et 
gammelt landkort, var sædvanligvis venligt interesseret i 
verden omkring ham, men nu blev udtrykket alvorligt og 
bekymret.
 Han bøjede sig langsomt ned mod sine dyreledsagere.
 ”Nu må I ikke blive forskrækkede, kære skovvæsener,” 
sagde Knuser. ”Men træerne skriger.”
 Nogle mennesker mener, at blot fordi træer ikke 
har munde, så kan de ikke tale. De tager fejl. Det 
er i øvrigt som regel den slags mennesker, der også 
mener, at alle andre bør være præcis som dem for 
at være rigtige mennesker. Træer taler sammen, 
præcis som du og jeg gør, men man skal have den 
rette hørelse for at opfange det. De kommunikerer via 
lydbølger, som kæmpers ører kan høre, udsender lugte, 
som kæmpers næser kan fornemme, og bare fordi vores 
små menneskeører og menneskenæser ikke kan høre 





eller lugte eller opfange dem, betyder det ikke, at disse 
meddelelser ikke findes.
 Og Knuser havde ret: Træerne skreg.
 Det, de med deres knagende rødder og kemiske 
signaler skreg, var: ”ILD! ILD! ILD! ILD!”
 Det var faktisk storsindet af træerne at skrige netop 
dette, for det var jo ikke noget, træerne selv kunne 
handle på. Træer bevæger sig stille og roligt gennem 
tilværelsen. Så selvom de kan vende deres blade i retning 
af solen og få deres rødder til at vokse mod vandet, 
foregår det ganske, ganske langsomt. Over for en akut 
trussel som ild er de imidlertid ikke i stand til at trække 
deres mudrede rødder op af jorden og flygte for livet.
 Men det kan dyr. Og måske er træerne mere 
intelligente end os og ved, at deres arts overlevelse 
afhænger af andre arters.
 Derfor strittede snekattenes ører nu lige i vejret, 
varulven snusede ud i luften, snif, snif, snif, og de 
opfangede alle lugten og skrigene fra træerne, før den 
første antydning af brændt træ og det første, fjerne hyl fra 
en rædselsslagen ræv nåede dem.
 Panikken skyllede gennem dem.
 Dyrene og de magiske væsener løb, alt hvad remmer 
og tøj kunne holde, under højlydt prusten og stønnen. 
De tog sig ikke af tornekrattet, der rev dem, af grenene, 
der piskede dem, og de sluttede sig til en sand syndflod af 
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andre flygtende væsener – pindsvin, ulve, bjørne, hjorte, 
fugle, insekter, feer, nisser – der alle stormede gennem 
skoven i vild panik for at undslippe den ældgamle fare, 
ilden.
 Alferne og fuglene og de andre væsener med vinger 
var heldigst.
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 Knuser luntede efter dem, for ligesom træer bevæger 
kæmper sig heller ikke hurtigt. Tårerne trillede ned ad 
hans rynkede kinder, mens han bevægede sig gennem 
skoven og lagde en trøstende hånd mod hvert eneste 
gamle, dyrebare træ, han passerede.
 Ilden sprang fra stamme til stamme, hurtigere end feer, 
hurtigere end hekse. Træer, der havde vokset gennem 
hundredvis, ja, måske tusindvis af år, stod i lys lue og var 
væk på et øjeblik. Flammerne brølede, mens vinden bar 
det lysende, altødelæggende inferno videre, hurtigere, 
højere, klarere, voldsommere, hastigt som en tanke og 
vildere, end nogen kunne forestille sig.
 Oppe i luften reagerede børnene på døren 
øjeblikkeligt.
 Håb tog den fortryllede nøgle og skubbede den nedad.
 ”Vi må redde Dugfnug og Knuser og dyrene!” råbte 
Xar, og med et højlydt hvin skød døren nedad mod den 
brændende skov. Alferne susede efter den i en sky af 
alfestøv, selvom hver en fiber i deres kroppe skreg, at de 
burde flygte.
 Det var mere end almindelig heldigt, at døren og 
alferne og ravnen valgte at dykke i præcis det øjeblik.
 For netop da gik heksene til angreb.
 RIIIIITSCCCH!!!!!!!
 Der lød en flænsende lyd, som om luften blev flået i 
stykker.
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 Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har været udsat 
for et luftangreb af en heks, så jeg må hellere forklare dig, 
hvordan det foregår. Så længe hekse er usynlige, er de 
harmløse. Deres hænder går direkte gennem en ligesom 
spøgelseshænder. Så mens Sabelklo og Sortnæb susede 
nedad, blev de lidt efter lidt synlige. Først dukkede to 
skrigende hoveder frem, hvorefter resten af deres kroppe 
materialiserede sig i en byge af gnister og røg, og så 
skød de to hekse ned mod Håb og Xar og Roar på den 
fortryllede dør som et par arrige vandrefalke.
 Når hekse angriber, rammer de alle ens sanser på 
én gang. Deres stank er uudholdelig, den mest infame 
blanding af rådne æg og fordærvede lig, og den står 
i en ulidelig giftsky omkring dem. Deres hyl er som 
500 ræves dødsskrig, og de skærer sig ind i ens hjerne 
og giver genlyd derinde, indtil man føler, man bliver 
vanvittig.
 Sortnæbs fiskelignende øjne sad så dybt på hver side af 
hans sylespidse næse, at det var som at stirre direkte ned i 
et bundløst hul af grusomhed.
 Fra hugtænderne i munden dryppede sort, kvalmende 
savl. Kroppen var en blanding af et menneskes og en 
panters og havde kløer så lange som sværd og sorte, 
fjerklædte vinger.
 Sabelklo var ikke meget kønnere.
 Heksenes angreb kom et splitsekund for sent, for 
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børnene på døren var i samme øjeblik suset ned for at 
hjælpe deres venner. Derfor greb heksenes kløer ud i den 
tomme luft, og de hylede af arrigskab og skuffelse.
 ENDELIG så alferne og børnene og Araflux sig over 
skulderen og blev klar over, at de blev angrebet.
 Der opstod vild forvirring, da missionen for at redde 
Dugfnug, Knuser og dyrene pludselig forvandledes til en 
desperat flugt fra heksene.
 ”WIIIIIIIIIIII!!!!!” hylede heksene.



 ”Dada!” skreg Babyalf, 
hvilket på babysprog 

betyder: ”Jeg har prøvet 
at sige det her tusind gange, 

men ingen lytter jo til babyer …”
 ”FLYYYYYYYYYYV!!!!!” råbte Xar og forsøgte at 
ramme heksene med sine pile, mens Håb flåede nøglen 
fra side til side, så døren zigzaggede gennem luften for at 
undvige de gruopvækkende hekse, mens den samtidig 
fulgte efter den lille, gnistrende Dugfnug, som stadig 

skreg ”FNUGDUG TIL UNDSÆTNING!!! 
AAANGRIIIB!!!!!” af sine lungers fulde 
kraft.



 ”Bare rolig, prinsesse,” sagde Roar, mens han forsøgte 
at trække Håbs fortryllede sværd*. Det lykkedes ham dog 
ikke at få det ud af skeden, så han måtte i stedet tage sin 
bue og pilene frem. ”Jeg skal nok redde dig!”
 Men Roar var noget udfordret som livvagt. Han havde 
nemlig en lidelse, der betød, at han øjeblikkeligt faldt i 
søvn, når der var allermest fare på færde.
 Han havde da også kun lige fået sagt det sidste, før 
han sank sammen med en højlydt snorken og langsomt 
begyndte at glide ned ad døren.
 Snork, snork.
 ”Roar! Vågn op!” skreg Håb, og Xar måtte indstille 
bueskydningen og sammen med Håb redde Roar fra at 
glide ud over kanten på døren.
* Det fortryllede sværd kunne slå hekse ihjel
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 Roar vågnede med et sæt og mumlede: ”Hvem? 
Hvad? Hvor?”
 ”Druideskoven …” gispede den lille prinsesse. ”Vi 
bliver jagtet af hekse … Dugfnug angriber min mors 
styrker helt alene …”
 ”Nå ja!” sagde Roar og satte sig fortumlet op på den 
fortryllede dør. ”Vi skal nok klare det! Mine pile af jern 
virker meget bedre på heksene end Xars af ben!” Roar 
lagde det fortryllede sværd til side, så spændte han sin 
bue, tog sigte … og faldt i søvn igen, så pilen ramte ham 
selv i foden. Han sank sammen ind over Håb og kom til 
at skubbe til hendes hånd, så nøglen, der styrede døren, 
fløj ud af nøglehullet, og døren med et ryk gav sig til at 
bakke med en sådan fart, at den nær var fløjet ind i de 
forfølgende hekses åbne gab.
 Man kan vist roligt sige, at samarbejdet mellem de 
flygtende børn ikke ligefrem fungerede optimalt …
 Nøglen var landet i Håbs filtrede hår, så gaflen kom til 
undsætning og sprang ind i nøglehullet og brugte sine 
tænder som erstatning for nøglen. Håb greb fat i gaflen 
og genvandt kontrollen over døren, så den brat skiftede 
retning og kun med nød og næppe undveg heksenes 
huggende kløer.
 Gaflen sendte den rasende nøgle et selvtilfredst blik, 
der sagde: ”Se mig, se mig!!! Vi gafler kan også være 
vigtige!”
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 ”Gafler er ikke andet end spiseredskaber, de kan ikke 
bruges i nøglehuller!” peb nøglen. ”Kan du så se at 
komme ud derfra, ellers ender det her grueligt galt!”
 ”DUGFNUG! KOM TILBAGE!” brølede Xar.
 WIIIIIIISCHHH! Den flyvende dør susede og 
hvirvlede og zigzaggede gennem trækronerne, i farten 
flåede den blade af grene, og dens passagerer måtte 
klamre sig til den for ikke at blive kastet af. Roar vågnede 
igen, og denne gang forsøgte han ikke at skyde nogen, 
han rystede blot pilen ud af sin fod og koncentrerede sig 
om ikke at falde af døren.
 Håb prøvede at holde blikket på Dugfnug, som fløj i 
fuld fart hen over de brændende træer mod skæret fra 
krigernes fakler. Guderne måtte vide, hvordan den lille 
dun-alf havde tænkt sig at angribe en hel krigerhær på 
egen hånd, men det lod til at være hans plan.
 Under dem galopperede dronning Hildur og hendes 
soldater gennem skoven på deres heste.
 Dronning Hildur lignede på ingen måde Håb.
 Det huede ikke dronningen at have en datter, der 
mindede så lidt om hende selv, men ikke engang 
magtfulde dronninger kan bestemme, hvordan deres børn 
skal se ud.
 Dronning Hildur var klædt på til krig. Hun var 
iført en brystplade af jern og en hjelm af jern, og hun 
var bevæbnet med så mange våben, at hun lignede en 
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eksotisk krigsgud. Hun bar også smykker, pels og tøj af 
de fineste stoffer, der kunne opdrives på den tid. For 
dronning Hildur mente, at hvis hun var tvunget til at 
ride ind i dette gudsforladte vildnis for at indfange sin 
uregerlige datter, så kunne hun da for syv sytten lige så 
godt gøre det med stil.
 Lad os bare sige, at hendes humør ikke var i top.
 ”Hekse,” sukkede dronning Hildur og stirrede op 
mod himlen fra sin galopperende hest. ”Jeg vidste 
det! Jeg VIDSTE, de ville komme efter hende! SKYD 
HEKSENE NED!”
 ZING! ZING! ZING!
 Pilene susede opad fra skoven og var faretruende tæt 
på at ramme både døren og heksene.
 ”Din mor skyder på os!” udbrød Roar forundret. 
”Som om vi ikke havde problemer nok i forvejen …”
 ”Hun skyder ikke efter os, hun skyder efter heksene,” 
sagde Håb bistert, mens hun – faktisk ret kompetent, 
i betragtning af at der sad en gaffel og ikke en nøgle 
i nøglehullet, hvilket næsten gjorde det til en skam, 
at ingen havde tid til eller var i humør til at beundre 
hendes sublime dørflyvningsevner – styrede døren 
med imponerende fart lige over røgen og kaosset i den 
brændende skov.
 Pilene susede opad og lige forbi deres mål.
 ”Gudfaderbevares!” hvæsede dronning Hildur til sine 
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soldater. ”Kan I ikke engang ramme et par tåbelige hekse 
på så tæt hold?”
 Hun sukkede.
 ”Man skal da også gøre alting selv …” Dronning 
Hildur bragte sin hest til standsning, fandt bue og pil 
frem og sigtede.
 WIIIIIIISCHHH!
 Håb flåede endnu en gang døren til siden gennem den 
buldrende røg, men denne gang var det et splitsekund 
for sent, og en af Sortnæbs kløer fik fat i døren, hvilket 
fik den til at rotere vildt i luften og snurre direkte ind 
i Sabelklos kløer. Sabelklo greb fat i den roterende dør 
og holdt den stille, mens Sortnæb med en ondskabsfuld 
gnæggen lagde an til et styrtdyk.
 De kunne umuligt slippe væk nu.
 Men så lød der et sidste ZING! nedefra, og Sortnæbs 
hånlige grin forvandledes til forundring.
 Og så styrtede Sortnæb til jorden, stendød med en af 
dronning Hildurs pile i sit hjerte.
 BUM! Han landede tungt i skovbunden og efterlod et 
heksekrater i jorden, hvorfra grøn røg steg op. Soldaterne 
flygtede til alle sider.
 Med et skrækslagent hyl slap Sabelklo den fortryllede 
dør og flygtede for sit liv i en sky af sorte fjer.
 Dronning Hildurs pil havde også stoppet Dugfnugs 
angreb.
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 På sin vej mod Sortnæb var pilen fløjet så tæt 
forbi Dugfnug, at den havde revet spidsen af hans 

ene følehorn af. Den lille dun-alf fik sådan et chok, at 
han standsede brat i luften. Han blinkede et par gange, 
som om han netop var vågnet ligesom Roar, og den 
grønne farve forsvandt fra hans ansigt.
 ”Hvor er mig?” peb Dugfnug. Det gav et sæt i ham, da 
han fik øje på dronning Hildurs krigerhær, der 
havde samlet sig nedenunder.
 ”Red miiiiiiiiig!” hylede han panikslagent, 
vendte rundt og fløj så hurtigt, hans små 
insektvinger kunne bære ham, tilbage i 
sikkerhed hos Håb og Xar og Roar oppe på døren. Her 
gemte han sig i Håbs hår ved siden af skeen og nøglen.
 ”Godt ramt, dronning Hildur!” sagde Roar lettet, 
mens han spejdede ud over kanten på døren og prøvede 
at få øje på Håbs mor gennem røgen fra den nedstyrtede 
heks. ”Du havde ret. Hun sigtede efter heksene. Heldigt, 
hun er så god en skytte …”
 Xar hadede dronning Hildur, men selv han var 
imponeret. ”Måske er hun ikke så slem, som jeg tro… 
Hov, vent! Hvad laver hun nu?”
 Dronning Hildur havde sat sig op på sin hest 
igen. ”Skyd så døren ned,” beordrede hun sin 
næstkommanderende. ”Jeg formoder, at du i det mindste 
kan ramme noget, der er så stort?”
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 ”Jamen, Deres Majestæt,” indvendte den 
næstkommanderende. ”Deres datter befinder sig jo på 
den dør!”
 ”Min datter,” hvæsede dronning Hildur med 
sammenbidte tænder, ”har mere end ét liv.* Og hvis ikke 
hun ville have sin dør skudt ned, skulle hun ikke være 
blevet født med magiske evner, der virker på jern. Det er 
både unormalt og excentrisk. SKYD DØREN NED!”
 Pilene regnede endnu en gang mod døren.
 ”Sæt den i bakgear!” skreg Xar. ”Glem, hvad jeg lige 
sagde. Hun ER præcis så slem, som jeg troede!”

* LANG historie.

Første del: Skovbrand



 ”Men hvad i alverden laver dronning 
Hildur? Hvorfor skyder hun efter os?” spurgte 

Roar oprigtigt forvirret. ”Er hun blevet skingrende 
skør?”
 ”Hun har jo aldrig været nogen særligt 

KRAMMESYG mor,” sagde Håb. ”Men jeg er 
sikker på, at der er en fornuftig forklaring …”
 Og den forklaring fik de nu.
 BANG!

 En lanse gennemborede den magi, der omhyggeligt 
holdt sammen på alle dørens fragmenter, som var 
forbundet som puslespilsbrikker.

 ”Hold døren sammen, Håb!” råbte Araflux. 
”Tænk på den som en hel dør!”



 Men Håb havde endnu ikke tilstrækkeligt med kontrol 
over sine magiske evner til at kunne bruge 

dem spontant. Derfor splintredes døren i 
tusind stykker, og de tre børn styrtede 
mod jorden.



kan ikke tales til fornuft. Skynd jer tilbage til Petruska! 
Der må være en anden udvej … HOV!”
 Roar tav og pegede ned på søen.
 ”DEN KOMMER TILBAGE! FLYGT, FLYGT!!!”
 Hvad var det, der brød vandoverfladen langt ude i 
søen som en pukkelhval og fik forbandelsesflaskerne til at 
danse og vugge i vandet?
 Det var ikke nogen hval.
 Det var et øjenlåg, der langsomt gled op, så et gigantisk 
gult øje kom til syne. Og så lige så langsomt åbnedes 
to, tre, fire, fem … utallige øjne i søen. Og det drivvåde 
hoved på det største uhyre, de nogensinde havde set, 
steg ganske, ganske langsomt op af søen. Det tårnede sig 
op over dem som et bjerg og stirrede på dem med sine 
mange gule øjne.
 ”Jeg kan ikke trække det fortryllede sværd, det sidder 
fast i skeden, og skeden sidder fast i mit bælte!” råbte 
Roar.
 ”Bare rolig, Roar! Vi har vores tryllestave, og jeg 
tog også din stav med!” råbte Xar og kastede den 
hjemmelavede tryllestav til Roar, som greb den med en 
rystende hånd.
 ”VÆR KLAR TIL AT FORSVARE OS, ALFER!” 
råbte Xar, mens han og Håb rettede deres tryllestave mod 
uhyret, der nærmede sig.
 ”Hvad pokker …?” peb Brumle og stirrede op på 
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uhyret, som nu var på vej op af vandet og blev større og 
større og større.
 Uhyret åbnede sin mund, og dets ånde var iskold som 
graven.
 ”HVEM er I?” sagde det.

Magikernes tid




