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 FØNIKS
1˙en fuGl af ild



Min verden
Min verden består af bjerge, marker og 
kolde vinde.
 Her bor også store fugle af ild: føniks-
fugle. Folk siger, at de kender livets magi.
  Den store fyrst Sentry kan flyve ligesom 
dem. Ingen ved, hvordan han gør det. 
Nogle siger, at han har stjålet deres magi.
  En dag vil jeg også flyve. Det har jeg 
drømt om, siden jeg var barn. Jeg øver mig 
hver dag.
 Jeg har lavet mine egne vinger af ler og 
tabte fjer fra fugle.
 Derfor står jeg i dag på kanten af en 
klippe. Jeg har vinger. Jeg lukker øjnene. 
Så springer jeg. Jeg løfter mine arme og 
vinger. Jeg håber, at vinden griber mig!



 Men det gør den ikke. I stedet styrter jeg 
mod jorden.



Sifa

”Pas på, Abir!” råber min søster.  
Hun hedder Sifa.
 Hun løber hen til mig. ”Er du kommet  
til skade?”
 ”Jeg klarer den. Men de her dur ikke.” 
Jeg tager mine vinger af.
 Hun sukker. Hun ved, at jeg altid har 
drømt om at flyve. Lige siden jeg var helt 
lille, har jeg drømt om at være en føniks.
 Så hører vi begge en lyd. Hen over 
himlen flyver to kugler af ild.
 ”De er på vej mod vores gård!”  
siger Sifa.
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Hjem til gården

Vi løber hjem til vores gård.
  ”I har godt nok fart på,” siger far. ”Så I 
også fuglen?”
 ”Var det en føniks?” Jeg gør store øjne. 
Det er føniks-fuglene, der har lært den 
store fyrste at flyve.
 ”Der var to på himlen,” siger Sifa.
 ”Jah,” siger far. Han lyder nervøs. ”Jeg 
tror kun, der var en. Og så vores fyrste.”
 Han kigger ud ad døren bag os.
 Et stykke væk kommer en mand gående. 
Han har en tung rustning på.  
Han vinker til os.



 ”Er han soldat?” Sifa ser på far. 
Han ryster på hovedet.
 ”Det er fyrst Sentry.”


