


den Magiske 
Terning

Irina Bjørnø
dansk redigering:

Inger Guldberg

BELBOOKS 2014
www.belbooks.dk

Den Magiske Terning    Irina Bjørnø  Belbooks    
2014

Irina Bjørnø                               www.belbooks.dk      Den Magiske Terning Belbooks 2014


2

http://www.belbooks.dk
http://www.belbooks.dk
http://www.belbooks.dk
http://www.belbooks.dk


Den  Magiske Terning   Irina Bjørnø  Belbooks    
2014

Irina Bjørnø                               www.belbooks.dk       Den Magiske Terning  Belbooks 2014


3

http://www.belbooks.dk
http://www.belbooks.dk


Indholdsfortegnelse

................................................................................Forord! 5

........................................................................Bjørne Øen! 6

..........................................................................Ballerina! 12

.............................................................................Piloten! 20

.......................................................................Grevinden! 30

.....................................................Hunden der så Jesus! 36

...................................................Den danske Miss Pigli! 42

...............................................................................ECCO! 47

..............................................................................Gaven! 54

...............................................................................217 A! 61

.................................................................................Izzia! 72

............................................................Alaskas Rapsodi! 82

............................................................Fanget i friheden! 88

.......Smagsprøver fra min nye bog “Barbaras Lykke”! 98

.........................................................Barbaras orgasme! 98

Den Magiske Terning    Irina Bjørnø  Belbooks    
2014

Irina Bjørnø                               www.belbooks.dk      Den Magiske Terning Belbooks 2014


4

http://www.belbooks.dk
http://www.belbooks.dk


Forord 

Hver aften beder jeg for de mennesker, som hjælper mig med 
mine bøger.

Lad deres liv være glad og let, lad deres dage være fyldt med 
sol og smil, lad deres arbejde og forretninger være succesfulde 
og lønsomme, lad deres kroppe være sunde, og må deres ånd 
være stærk og lad deres familier være lykkelige. Lad min 
taknemmelighed finde plads i deres hjerter.

Jeg beder for min mand, Leif Bjørnø, mine redaktører: Inger 
Guldberg, Eva Holskov, Janne Richardson, Francoise Pace, 
Galina Vasilieva. Jeg beder for mine mange, mange venner, 
som værner om mig og giver mig ro til at skrive - forfatterens 
arbejde er en meget ensom affære. Jeg ved, jeg er i deres 
hjerter. Jeg vil ikke nævne dem her – for så bliver bogen fyldt 
med navne fra hele verden. Jeg beder for dem alle hver aften.

Jeg beder for min far og min familie. Jeg beder for min lille 
hund Bella og for fuglene i haven, der synger for mig, når jeg 
har en lille pause. Jeg beder for vinden og for regnen, som altid 
giver mig følelsen af, at jeg er i live. Jeg beder for havet og for 
solen, der altid giver mig energi og gør mig stærkere. Jeg beder 
for min cykel, der holder mine ben stærke, for mine løbe - og 
dansesko, som giver mig mange, glade oplevelser. Jeg beder 
for hele Danmark, som giver mig ly  og mulighed for at skrive. 
Jeg beder for stjernerne på himlen, der sender mig drømme 
med nye historier hver nat, og jeg beder for vores smukke, 
fredelige planet.

Til  slut beder jeg for Dig, min kære læser, fordi jeg skriver alle 
mine historier specielt til DIG!

Nyd bogen! "Den Magiske Terning" vil vise dig verden fra 
mange forskellige og uventede sider. Vær’ så’god!
Irina Bjørnø
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Bjørne Øen

Bjørnen var gammel. Han havde boet i Alaska i over halvtreds 
år, og nu følte han, at hans tid var kommet. Han accepterede 
ikke, at han var gammel, men det var blevet sværere at fange 
laks og at stå i timevis i det iskolde vand fra bjergene. Før den 
kolde vinter spiste han kun lakserognen. Som bjørn vidste han 
instinktivt, at disse røde, skinnende æg, som var i de drægtige 
fiskemaver, var fyldt med livskraft og livsenergi.

Kødet fra disse fisk var uspiseligt, ildelugtende og hårdt. 
Laksens sidste anstrengelser for at vende tilbage til 
gydepladserne, lignede ”Kamikazaernes” sidste kamp. Bjørnen 
havde ofte set, hvordan de drægtige og tunge laks kæmpede sig 
imod strømmen, og hoppede højt for at komme til næste 
vandhul. Deres indre ønske om at ofre livet for den næste 
generation, drev dag og nat disse fisk til selvmordstedet. Det 
var her, den gamle bjørn fangede de afkræftede og udmattede 
fisk, flænsede deres fyldte maver med sine skarpe klør, og sank 
alle de levende æg i én mundfuld.
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Kaviaren gav ham styrke til at leve og overleve den kolde 
Alaska vinter i dvale, hvor næsten alle kroppens processer var 
stoppet - med undtagelse af en langsom hjerterytme og næsten 
lydløs ånde. Han sov dybt nede i sneen, i sin runde, 
kropsformede og hyggelige hule indtil foråret. Laksens kaviar 
gav ham styrke til at overleve frost, sne og sult i løbet af 
vinterhalvåret. Om sommeren spiste han alt, hvad han fandt 
på sin vej, mens han ventede på årets højdepunkt - laksen 
gydning. 

I løbet af sine 50 år havde han ofte mødt blødpelsede bjørne, 
der duftede af sex og begær, og han huskede ikke nøjagtigt, 
hvor mange nye bjørneunger han var far til - måske hundrede, 
måske mere. Men nu havde han hverken ønsker om en mage - 
eller om laksekaviar.

Han følte indvendigt, at hans biologiske ur ikke længere 
ønskede at dreje rundt, og han begyndte at tænke på Bjørne 
øen. Alle bjørne ved, at når deres sidste time nærmer sig, er de 
nødt til at gemme sig fra andre bjørne og den omgivende 
verden, og finde den specielle Bjørne ø, der ligger øde, midt i 
fjorden omgivet af det iskolde, arktiske farvand på alle sider, 
og giver bjørnene det sidste hvilested. Øen er lille, overgroet 
med træer, og kan kun nås ved at svømme. Så bjørnen samlede 
al sin styrke og drog ud på sin sidste svømmetur. Hvordan han 
vidste, hvor denne ø lå, var ikke klart. Men den var kendt af 
alle de brune bjørne, der boede i Alaska.

Da han nåede øen, var hans åndedrag meget tungt og 
gispende. Hans øjne var blodskudte, og hans tunge gled ud af 
munden. Han lå næsten ubevægelig i lang tid på stranden, og 
stirrede på stjernerne. Han var sulten, men orkede ikke 
længere at søge efter mad. Han lukkede snuden med sin store 
pote og sov indtil næste morgen. Øen var ubeboet, bortset fra 
fugle, nogle egern og vaskebjørne. Kun lejlighedsvis svømmede 
en hval eller bæver forbi, og nogle gange passerede en 
passagerbåd med kunstig støj og lugt af mennesker. For 
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