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Det er nat, men Lana sover ikke. 

Hun er vågen. 

Hun kan høre lyde.

Lana ser sig om i hulen. 

De andre sover. 

Lana bor med sin mor og far i en hule. 

De bor langt væk fra alt. 

Her er kun sø og vild-mark.

    Lyde i natten1
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Lana er ikke bange. 

Hun er vant til lyde i natten. 

Men denne lyd er sær. 

Lana står op og lister ud. 

Det er koldt, og hun fryser. 

Lyden kommer fra vild-marken.

Lana går udenfor. 

Lyden bliver højere. 

Da hun når ned til søen, 

kigger hun ud over vandet. 

I søen svømmer et stort dyr. 

Det er en blå drage. 

Lana holder vejret. 

Hun har aldrig set en drage før.

.

.

.

.



Lise J. Qvistgaard    |  EN FARLIG OPGAVE  |  Den Grå Safir 1 |   Forlaget Elysion   5

Det er dragen, der laver de sære lyde. 

Drager er magiske dyr. 

De kan være meget farlige, 

så nu er hun bange. 

Lana ser på den blå drage. 

Hun ryster over det hele.
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Lana vil løbe væk, men hun kan ikke. 

Hun kan ikke flytte sine ben. 

Hun føler, at hun er limet til jorden. 

Lana ser dragen løfte sit hoved. 

Den ser på hende, og hun ser på den.

Lana prøver igen at løbe væk, 

men hun kan ikke. 

Dragens magi binder hende fast. 

Lana tror, hun skal dø. 

Dragen laver en sær lyd igen. 

Så går den hen mod hende. 

”Hjælp mig!” råber Lana, 

men ingen kan høre hende. 

Kun dragen. 
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Da dragen er lidt væk, siger den: 

”Vær ikke bange Lana.” 

Lana måber.  

”Hvordan kender du mit navn?” 

spørger hun. 

”Den slags ved en drage,” siger dragen.

Lana holder vejret. 

”Jeg vil bede dig om hjælp,” siger dragen. 

Lana ved ikke, hvad hun skal svare.  
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”Vil du hjælpe mig?” spørger dragen. 

Den ser på hende. 

”Ja,” siger Lana, ”men hvorfor mig? 

Jeg kan ikke magi. 

Du er en drage. 

Du kan magi. 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?” 
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