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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.
 Min søster og jeg lukkede en af fyrstens 
fugle ud af dens bur. Fyrsten ville slå den 



ihjel. Vi blev selv fanger og skulle dø i 
hans miner. En føniks kom og befriede os.
  Nu flyver vi mod det hellige Føniks-
tempel. Vi må forhindre fyrst Sentry i at 
stjæle føniksens magi!
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En ny Ven

Vi flyver hen over den blå himmel og op 
mellem skyerne.
 Vi kan kun se de store bjerges tinder. Jeg 
føler mig fri. Så fri, som jeg aldrig før har 
følt mig.
 Min søster, Sifa, sidder og sover op ad 
min ryg. Jeg kan ikke sove. Jeg flyver! Vi 
sidder på en ægte føniks, og jeg flyver!
 Det har jeg drømt om, så længe jeg kan 
huske.
 Jeg nyder hvert sekund af det. Mens vi 
flyver, kan jeg høre den store fugls tanker. 
Den tænker på Føniks-templet, hvor 
føniks-fuglene får deres magi.  



 Hvis Sentry når frem til templet, stjæler 
han magien.
 Det vil jeg ikke tillade. Og det ved 
fuglen.
 Derfor tager den os med til templet.



Et smukt tårN

”Hvad er det?” hører jeg Sifa sige bag mig. 
Hun er lige vågnet.
 Foran os ligger et stort tårn. Det er 
hugget ud af en klippe. Dets top ligner en 
fugls hoved. Store vinger af sten breder sig 
ud til begge sider. Langs vingerne står der 
fade med ild i.
 ”Føniks-templet,” siger jeg.
 Sifa nikker. Så hiver hun i min arm. ”Åh 
nej, se!”
 Jeg kigger ned og får øje på Sentry.  
Han er sammen med Moran og en hær.  
De er ikke langt fra tårnet.




