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En såret engel
Der er snart mad.  
Mors sms blinker på min mobil. 
Jeg sætter kurs hjemad.  
Skyder genvej gennem parken. 
Solen er gået ned. Mørket er tæt.  
Gruset knaser under mine sko.
Så brydes mørket af et glimt af lys.  
Næsten som et lyn.
Det er en kvinde klædt i hvidt.
Hun falder gennem luften og lander lige 
foran mig.





Mit hjerte springer et slag over.
Hun ligner en engel. Men hun har ingen 
vinger.
Og der er blod på den hvide kjole.
”Er du okay?” stammer jeg.
”Nej,” siger hun stille. ”Mit liv rinder ud.”
Hendes ord får det til at løbe koldt ned ad 
ryggen på mig.
”Jeg ringer 112,” siger jeg.
”Vent,” siger hun og griber fat i min arm. 
”Det er for sent.”
”Men hvad skal jeg så gøre?” Min stemme 
ryster. 
”Du kan kun hjælpe mig på én måde.” 
Hendes blå øjne borer sig ind i mine.
”Du skal være min arving.”
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Udvalgt
”Arving?” Jeg glor på hende. ”Hvem er 
du?”
”Jeg er Moria, lysets vogter,” siger hun.
Jeg fatter stadig ikke noget.
”Jeg er vores skjold mod mørkets herre. 
Det har jeg været længe. Nu må en anden 
tage over.”
”Men da ikke mig …” siger jeg. ”Bliv 
her … Jeg henter hjælp.”
”Olivia Freja Ibsen!” råber hun efter mig.
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Jeg stopper op. Hvor kender hun mit navn 
fra?
Hun humper hen mod mig.
”Ringen har valgt dig,” siger hun. ”Du skal 
være min arving.”
Hun tager sin ring af og rækker den til mig.
”Nej,” siger jeg. ”Det kan jeg ikke. Jeg er 
kun et barn!”
”Jeg var også kun et barn, da jeg blev 
valgt,” siger hun med et lille smil.
”Du kan ikke flygte,” siger hun. ”Det er 
din skæbne!”



Hun maser ringen på min finger.
Da hun giver slip, synker hun sammen.
Som om det var ringen, der gav hende 
styrke.
”Der er ikke meget tid,” siger hun. ”Snart 
vil de komme efter dig.”
”Hvem?”
”Mørkets herre og hans tre ånder. Slå dem, 
og du vil vinde.”
”Ånder?” Jeg kigger på hende. ”Jeg kan da 
ikke vinde over ånder?”
”Du er ikke alene,” siger Moria. ”Bed 
ringen om hjælp, og hjælp vil komme.”
Jeg ser stadig på hende, helt i chok.
”Men hvad, hvis jeg taber?” spørger jeg 
stille.
”Så vil verden blive mørk for evigt. Du 
skal sejre, Olivia. Verden har brug for dig.”
Så lukker hun øjnene.
Og i et nyt glimt af lys er hun væk.






