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LYT TIL EN HISTORIE …

… historien om altings begyndelse. Engang for længe siden, 
da universet stadig var ungt, levede Ånder og Væsener under 
samme himmel. Der var kun én verden, kun ét stort rige 
styret af Naturens harmoni. Men Ondskab trængte ind 
i Den Eneste Verden og fandt plads i hjerterne hos både 
Ånder og Væsener, og Den Eneste Verden splintredes og 
blev til mange verdener. Riget stod splittet nu mellem dem, 
der ønskede fred, og dem, der levede for at få magt over 
andre og gøre dem ondt. For at værne og beskytte det gode i 
universet blev den mægtige fæstning Kandrakar skabt midt 
i uendeligheden. Dér våger en Forsamling af magtfulde 
Ånder og Væsener over universet, og højest blandt dem er 
Oraklet. Der er hårdt brug for hans visdom, for til tider  
er Kandrakars styrke det eneste, der hindrer Ondskaben i 
at trænge ind, hvor ondskab aldrig burde findes.



I den slags urolige tider sker det, at Kandrakar finder sine 
Vogtere på uventede steder. I Heatherfield, for eksempel. En 
ellers ganske almindelig by, hvor der bor fem ellers ganske 
almindelige piger. Irma, hvis element er Vand. Taranee, 
hvis element er Ild. Cornelia, der har alle Jordens kræfter. 
Hay Lin, der har fået Luftens lethed og frihed. Og Will, der 
bærer Kandrakars Hjerte, et særligt krystalsmykke, i hvis 
indre alle naturens elementer mødes og forenes og bliver 
til ren Energi.

Sammen er de W.I.T.C.H.  – fem unge Vogtere af 
Kandrakar. Og universet har brug for dem …
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K a p i t e l  1

JADE SISTERS

Mit hjerte hamrede helt vildt.
”Fftå fftille,” sagde Hay Lin med munden fuld af 

knappenåle. ”Medmindre du har lyfft til at bløde ud 
over hele dit kofftume.”

Det kunne hun sagtens sige. Det var ikke hende, 
der skulle stå dér på scenen og fremkvække teksten til 
vores sang. Hun kunne nøjes med at hamre løs på et 
trommesæt. Jeg mener, den slags kan alle og enhver vel 
finde ud af, ikke? Ligesom i den der gamle vittighed: 
Hvad kalder man en, der altid prøver på at mænge 
sig med rigtige musikere? Svar: en trommeslager. Jeg 
overvejede det lidt, men bestemte, at det nok ikke 
var lige nu, jeg skulle fortælle den historie  – ellers 
kunne det godt ende med, at jeg rent faktisk kom til 
at bløde. De knappenåle så ret spidse ud.

Will stak hovedet ind i omklædningsrummet.
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”Hvad for en synes I bedst om, den eller den?” Hun 
holdt to blå filtre i vejret, som så aldeles identiske ud 
i mine øjne.

”Den til venstre,” sagde jeg.
Will så tvivlrådig ud. ”Er du sikker?” sagde hun.
”Nej. De ser helt ens ud.”
”Hvorfor vil du så have den til venstre?”
”Du ville jo have, vi skulle mene noget.”
Will så på mig, som om jeg var skør.
”Bare gør et eller andet,” sagde jeg. ”Hvis du synes, 

det er godt, er det helt sikkert fint. Og tak fordi du 
gider hjælpe.” Will tog sig af lys og lyd for os. Nå ja, 
ikke kun til os – til hele showet, faktisk.

”Det er i orden,” sagde hun og forsvandt igen. Men 
jeg kunne se, hun stadig ikke følte sig helt overbevist 
om, at jeg var ved mine fulde fem.

Der var musikaften på Sheffield Instituttet. Det 
var noget, vi havde en gang om måneden, sådan 
omtrent. Og hvis det her havde været en hvilken 
som helst anden musikaften, ville jeg lige nu være 
ved at gøre mig klar derhjemme, mens jeg afslappet 
spekulerede på, hvem af skolens elever der mon 
skulle optræde. I stedet for stod jeg nu her med 
en isklump dér, hvor jeg normalt havde en mave, 
overbevist om, at jeg ville glemme teksten eller 
synge hamrende falsk – og få blodforgiftning af en 
knappenålsskade, hvis Hay Lin ikke snart blev færdig 
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med sine syøvelser. Hvem havde egentlig været så 
dum at finde på det her?

Øh … det havde jeg faktisk selv.
Jade Sisters virkede som en rigtig god idé til at 

begynde med. Kara fra klassen var totalt sej på en 
guitar. Hun lignede ikke ligefrem et rockidol – hun 
var en stille, mørkhåret pige, som mere så ud, som 
om hun burde gå til klaver hos en rar, gammel 
spillefrøken. Men når hun satte strøm på sin brors 
gamle Starcaster og gav den hele armen, kunne de 
fleste boybands godt gå hjem og lægge sig. Hendes 
veninde Fiona, en livlig pige med meget kort, meget 
lyst hår – jeg tror nok, hun affarvede det – var vores 
bassist. Jeg har en helt pæn stemme, og jeg elsker at 
synge. Og ud over det med trommerne havde Hay 
Lin, som er helt enormt kreativ, også designet nogle 
vilde kostumer til os. I det mindste ville vi tage os 
godt ud på scenen – medmindre sømmen bag på min 
nederdel gik en tur, så hele herligheden endte nede 
om anklerne på mig. Enten havde Hay Lin lavet 
den lidt for lille, eller også havde jeg taget lidt på de 
sidste par uger. Jeg vidste godt, hvad jeg helst selv 
ville tro – men jeg vidste også godt, hvad der var mest 
sandsynligt. Hvorfor smager pizza så godt?

Som sagt, det havde virket som en god idé engang. 
Vi var begyndt at øve os, og jeg syntes, det lød helt 
godt. Så jeg skrev os på til næste musikaften. Hvem 
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ved? Måske kunne vi snige os ind på en andenplads 
eller en tredjeplads. Måske kunne vi endda vinde en 
Bessie – det hed den musikpris, som blev uddelt til 
aftenens mest populære band. Okay, der var mindst ét 
andet band, Cobalt Blue, som var betydeligt dygtigere 
og mere sammenspillede, end vi var. Men det var vel 
ikke forbudt at håbe …

”Så er det ved at være tid,” sagde Cornelia og 
duppede et sidste lag pudder over Karas makeup. 
Den så allerede perfekt ud i mine øjne – de fleste store 
modefirmaer ville elske at have Cornelia som stylist. 
Det var pænt af hende at hjælpe os. Faktisk var det 
pænt af alle mine W.I.T.C.H.-venner. Jade Sisters og 
skolens musikaften havde trods alt ingenting at gøre 
med at være hekse og Kandrakars Vogtere, men man 
bliver nok ret gode venner af at redde et par verdener 
sammen og nedkæmpe et par monstre. Egentlig er vi 
temmelig forskellige – ingen venter vel, at en ildheks 
og en vandheks skal være ens, eller en jordheks og 
en luftheks, og Will, hvis felt er ren Energi, er noget 
helt for sig selv – men når vi går sammen om at bruge 
vores kræfter, er vi på en eller anden måde ét. Og 
det fællesskab smitter også af på vores almindelige, 
umagiske hverdagsliv.

”Husk nu, det er ’ene, men stærk’ i tredje vers,” 
sagde Taranee nervøst. ”Ikke ’såret og stolt’! Vi lavede 
om på det, det glemmer du ikke, vel?”
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”Nej, nej,” sagde jeg beroligende. ”Det er jeg med 
på.” Taranee og jeg havde skrevet teksten til vores 
sang sammen. Jeg sagde ikke noget om, at det at synge 
stærk i stedet for stolt var min mindste bekymring. Jeg 
var mere bange for ikke at kunne huske tredje vers 
overhovedet.

”Så,” sagde Hay Lin og hæftede den sidste tråd. 
”Det skulle nok kunne holde.”

”Så længe jeg bare husker at lade være med at trække 
vejret,” mumlede jeg. Ikke mere pizza i denne måned!

Hay Lin stak mig et af de der lysende, smittende 
smil, som man ikke kan lade være med at gengælde. 
Dem er hun god til.

”Du klarer det,” sagde hun. Hvorfor så hun ikke 
spor nervøs ud? Det virkede, som om hun bare havde 
det sjovt.

Og så tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke. Det er 
vel for pokker meningen, det skal være sjovt. Og 
vi ville komme til at ligne en million, det ville vi 
altså, i vores skinnende grønne nederdele og korte, 
ærmeløse, hvide toppe med masser af perler og frynser 
og bittesmå, grønne similisten, som lige nu kastede 
små, grønne lysglimt rundt på de hvide skabsdøre 
omkring os. Pludselig føltes sommerfuglene i maven 
som forventning i stedet for skræk.

”Okay, piger,” sagde jeg og rettede lidt på håret. 
”Så er det showtime!”
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Salen var allerede fuld af ivrigt snakkende Sheffield-
elever, der fløj hinanden om halsen og hilste på deres 
venner, som om de ikke havde set hinanden i flere 
år  – til trods for at de havde siddet ved siden af 
hinanden i geografitimen samme eftermiddag. Will 
sad ved mixerpulten og blændede op og ned for den 
ene projektør efter den anden for lige at tjekke, at 
alting virkede.

”Der kommer Cobalt Blue,” sagde Fiona og pegede. 
Hun strøg en hånd gennem sit hvidblonde hår. ”Tjek 
lige, Will … Matt ser ret sød ud i aften, synes du 
ikke?”

Matt så altid ret sød ud – hvis man spurgte Will. 
Og, hvis jeg skal være ærlig, hvis man spurgte de fleste 
andre piger i klassen.

Will rødmede selvfølgelig. ”Han er da okay,” sagde 
hun, ikke særlig højt.

Matt banede sig vej hen til os. ”Held og lykke,” 
sagde han. ”Og tak fordi du tager dig af teknikken, 
Will – det ser virkelig flot ud med det lys.” Han lagde 
hånden på hendes skulder. Øjeblikkelig gik halvdelen 
af projektørerne ud.

”Ups,” sagde han. ”Var det mig?”
”Nej,” mumlede Will og snoede nervøst en 

hårlok. ”Jeg, øh  … jeg må nok hellere lige tjekke 
sikringerne …”

Jeg skjulte et smil. Wills magiske element er Energi, 
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og hun har et specielt forhold til alt, hvad der er elektrisk. 
Det gør hende selvfølgelig til en hamrende dygtig 
tekniker – men det gør også, at elektriske kredsløb 
er ret følsomme over for hendes humørsvingninger.

Det tog hende kun et par minutter at få lyset til 
at virke igen, og så trådte vores forstander, Frøken 
Knickerbocker, op på scenen.

”Velkommen, allesammen,” buldrede hun – hun  
stod lidt for tæt på mikrofonen. ”Hjertelig velkommen! 
Sheffields musikaftener er altid noget særligt, og det 
er spændende og dejligt at høre så mange seriøse og 
talentfulde unge musikere optræde. Men i aften er 
det nu alligevel endnu mere specielt. Jeg har nemlig 
en overraskelse til alle de optrædende: Vinderne i 
aften får ikke kun en Bessie – men også chancen for 
at være med i Starlet Express!”

Starlet Express! Min hånd fløj op til munden, men 
jeg bremsede den i sidste øjeblik, inden jeg fik tværet 
min læbestift ud over hele underansigtet. Starlet 
Express! Fjernsynet. Berømmelse. Pladekontrakter … 
ophidsede samtaler var brudt ud i hele salen.

”Nej, altså … Wauw!!” stønnede Fiona. ”Vi skal 
bare vinde. Det skal vi bare!”

En gang om året producerede en tv-station i 
Heatherfield et talentprogram. Førstepræmien var 
en pladekontrakt. Men bare det at være med … hjælp. 
Hvor ville jeg altså bare gerne vinde i aften.
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”Vi kan ikke slå Cobalt Blue,” sagde Kara fortvivlet. 
”De er jo … altså, de er jo gode!”

”Og hvad er vi så?” sagde jeg. ”Kloakaffald? 
Tonedøve amatører? Om ikke andet er vi i hvert 
fald kønnere, end de er … Vi skal nok slå dem. Bare 
vent og se!”

Frøken Knickerbocker introducerede det første 
band – tre fyre, der kaldte sig Space Cake, med noget, 
de sagde var en ”hyldest” til deres yndlingsgruppe, 
Cosmic Jam. ”Kopi” ville have været en mere præcis 
betegnelse, syntes jeg. Ovenikøbet en ret dårlig kopi. 
Så kom der en pige fra sjette med et stille nummer, 
bare med klaver til. Hun var ret god, men jeg mente 
nok, vi kunne gøre det bedre.

Og så kom Cobalt Blue.
Åhr nej, tænkte jeg, præcis ligesom Kara. Dem 

kan vi simpelthen ikke slå. Folk klappede og dansede 
i mellemgangene. Matts stemme var blød som fløjl, 
når den skulle være det, og stærk og lidt hård de 
hurtige steder. Cobalt havde spillet sammen i lang 
tid, og det kunne man høre – de fulgtes hele tiden 
ad, helt perfekt. Og de så ud, som om de virkelig selv 
nød musikken.

Da nummeret var forbi, brød publikum ud i vild 
jubel og piften. Der var ikke megen tvivl om, hvem 
der var favorit til aftenens Bessie. De havde allerede 
vundet den fire gange i år, og de blev bare bedre og 
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bedre. Og gæt engang, hvem der blev nødt til at gå 
på scenen oven på den forestilling?

”Og nu vil jeg bede jer tage godt imod et nyt 
orkester  – Kara, Fiona, Irma og Hay Lin fra Jade 
Sisters!”

Folk klappede høfligt.
”Seje kostumer!” råbte en eller anden nede 

bagved.
Men det var ikke nok at se godt ud, tænkte jeg. 

Det var ikke engang nok at lyde godt. Hvis vi skulle 
slå Cobalt Blue, havde vi brug for lidt ekstra …

Okay, tænkte jeg. Så er det jo godt, man har en 
heks i bandet. Eller to, rettere, men Hay Lin ville 
muligvis ikke bryde sig om det, jeg havde tænkt mig 
at gøre. Nå, pyt. Med en smule held var der ingen, der 
ville lægge mærke til det … jeg havde jo ikke tænkt 
mig at sætte scenen under vand eller noget i den stil. 
Det var bare et spørgsmål om at ønske. Ønske ganske 
stille og blidt, faktisk …

Kara spillede en lavmælt intro på guitaren. 
Wahwah-di-dah-daah … Fiona fulgte efter på bas. 
Og to takter senere faldt Hay Lin ind og gav musikken 
en fast og rytmisk puls.

Okay, tænkte jeg. Så er det min tur – min tur til 
at skabe lidt musikalsk magi …

Jeg lukkede øjnene, åbnede munden, sang … og 
ønskede.
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 ”Sidste fredagstime er forbi …
De andre er glade,
fordi vi nu har fri.
Hvorfor skal så jeg
være trist og simpelthen
gå rundt og savne dig,
til det bli’r mandag igen …”

Et hurtigt ra-ta-taah-raa-ta-ta-ta-TAH fra Hay 
Lin, og så kom omkvædet, og Kara og Fiona sang 
andenstemme.

 ”Åu-åh, lørdag er langsom.
Åu-åh, søndag er slem.
Gid jeg bare engang kom
igennem denne weekend
og i skole igen …”

Virkede det? Kunne de lide os? Nogle af dem svajede 
lidt i takt til musikken, andre knipsede og nynnede. 
Yes! Det virkede!

Så var det tid til Karas solo. Det næste minuts 
tid behøvede jeg ikke være bekymret for at glemme 
teksten, og jeg kunne koncentrere mig fuldt og helt 
om at få dem til at kunne lide os. Da Kara sluttede med 
et helt genialt riff, brød det første bifald løs sammen 
med et par vilde pift. Så var det igen min tur:
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 ”Jeg drømmer alene i den lange nat
om sørøverskibe og en forsvunden skat.
Såret og stolt står du på mit dæk,
men li’ så snart jeg vågner, er min drømmehelt væk.
Åu-åh, lørdag er langsom.
Åu-åh, søndag er slem.
Gid jeg bare engang kom
igennem denne weekend
og i skole igen …”

Kara vred den sidste tone ud af guitaren kærligt og 
længselsfuldt. Hay Lin løftede begge trommestikker 
og afsluttede nummeret med et rungende bækken-
smæld. Og folk klappede.

Nej, det var mere end bare klap – de råbte og skreg 
og stampede i gulvet. De kunne lide os. De kunne 
virkelig, virkelig lide os!

Jeg fangede Karas blik. Hun så nærmest forundret 
ud, men også vildt glad. Hay Lin smilede selvfølgelig 
over hele femøren som en lille, overstadig sol. Fiona 
gav mig et knus. Ude i kulissen kunne jeg se Cornelia 
stå og klappe med begge hænder over hovedet og 
Taranee, der nærmest hoppede op og ned så lettet 
og glad, at hun ikke kunne stå stille.

”Jamen dog, jamen dog,” sagde Frøken 
Knickerbocker, helt lyserød i hovedet. ”Jamen dog! 
Sikke en debut. Giv en stor hånd til Jade Sisters!”
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Det gjorde egentlig ikke nogen forskel  – folk 
klappede allerede, alt hvad de kunne. Og det tog 
ikke Bessie-komiteen lang tid at bestemme sig.

”En fantastisk sang og en flot, flot scenepræstation 
– mine damer og herrer, Jade Sisters!!”

”Vi gjorde det,” hviskede Fiona helt genert. ”Vi 
vandt!”

Kara tog imod trofæet. Jeg gav Hay Lin så hårdt 
et knus, at jeg var lige ved at klemme luften ud af 
hende. Og stadig stod publikum der og klappede ad 
os. Hvor var det fedt. Hvor var det bare boblende-
skønt-varmt-vidunderligt fedt. Lad mig gøre det her 
igen, tænkte jeg. I morgen. Nej, nu!

Og så huskede jeg pludselig, jamen, vi kommer 
faktisk til at gøre det igen. I Starlet Express!

Og det var endnu federe.

En masse mennesker hjalp os med at fejre det. Luften 
var tyk af vi-vidste-I-kunne og hvor-var-det-fedt. Selv 
Matt og resten af Cobalt Blue kom hen for at sige til 
lykke, og det var ret pænt af dem, syntes jeg.

”I vandt!” sagde Taranee med noget, der mindede 
om chok i stemmen. ”Vores sang vandt!”

”Jep!” sagde jeg og lo.
”Men du sang ’såret og stolt’.”
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”Ja, jeg ved det …” Men jeg kunne alligevel ikke 
rigtig ærgre mig over noget ved det nummer.

”I så kanongodt ud,” sagde Cornelia. ”Og I var 
meget bedre end til prøverne her i eftermiddags!”

”Mmmh. Ahr, du ved – det er noget andet, når 
der er publikum på.”

Fiona åbnede en stor flaske og begyndte at hælde 
cola op i en masse papkrus.

”Will,” råbte jeg. ”Kom og få et glas!”
Hun så op fra det kabel, hun var ved at rulle op.
”Ikke lige nu,” sagde hun en smule kort for 

hovedet.
”Åhr, kom nu! Glem de ledninger – vi skal nok 

hjælpe dig om lidt!”
Hun rettede sig langsomt op. Og noget i hendes 

ansigtsudtryk fik glædesbruset til at lægge sig.
”Jeg er ikke sikker på, at der er så meget at fejre,” 

sagde hun meget stille.
Det ramte mig som et slag i maven.
”Hvad mener du?”
”Det ved du godt.”
Det værste var, at ja, jeg vidste det godt. Men jeg 

lod, som om jeg ikke gjorde.
”Nej, jeg gør ikke.”
”Synes du, det var det rigtige band, der vandt?” 

sagde hun stadig så stille, at kun jeg kunne høre hende.
”Vi var da gode!”
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Hun nikkede. ”Bedre end i eftermiddags,” sagde 
hun. ”Men bedre end Cobalt? Det tror jeg ikke.”

Jeg mistede beherskelsen. ”Bare fordi du er forelsket 
i Matt – ”

”Jeg er ikke forelsket i Matt!” sagde hun, og hendes 
kinder var brandrøde. ”Det her har ikke noget som 
helst med Matt at gøre!”

”Vel har det så!”
”Nej. Det her handler om snyd. At bruge magi er 

snyd. Og hvis du er nødt til at snyde for at vinde, så 
har du i virkeligheden slet ikke vundet!”

Jeg havde lyst til at tude. For et øjeblik siden havde 
jeg været i den syvende himmel. Og nu kom Will og 
ødelagde det hele.

”Du er en køn ven, er du,” hvæsede jeg.
Hun løftede bare hagen og så stædig ud. ”Nogle 

gange er det kun venner, der vil sige én sandheden,” 
sagde hun. Og så slyngede hun kabelbundtet over 
skulderen og gik sin vej.

Hay Lin havde set os snakke sammen, men havde 
ikke hørt, hvad vi sagde.

”Hvad er der?” sagde hun. ”Hvorfor gik Will?”
”Hun … hun havde noget, hun skulle,” sagde jeg, 

uden helt at se hende i øjnene. ”Kom nu, lad os få 
lidt gang i den her fest.”

Der var ingen grund til at ødelægge det for Hay 
Lin også. Men for mig var det, som om alle knusene 



og kyssene og komplimenterne blegnede lidt. Det 
var Wills skyld. Hvorfor skulle hun absolut gå så 
højt op i Retfærdighed med stort R? Hvad sjov er 
der ved at være heks, hvis man ikke må bruge lidt 
magi i ny og næ?



Vil du læse videre? Køb bogen her: 

http://bogpriser.dk/witch-stilnerens-musik-_lene-kaaberboel?isbn=9788771056822  
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