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Kapitel 1

Elivinera

Jeg kan mærke varmen slå imod mit ansigt og sveden drive ned ad min 
ryg. Selv mine håndflader bliver fugtige, og jeg træder to skridt tilbage. 
Vi står i indgangen til den stengrotte, hvor vi trængte igennem til de 
sorte engles verden. Under os breder der sig et tæppe af røg og ild, der 
brænder fra kilder af sort tjære. Gejsere spyr kogende vand højt op mod 
himlen og fylder luften med damp, der driver ned ad grottens sider. 

Jeg ser ned på mit knæ. Det bløder fra et sår, jeg har fået fra et fald ned 
på den kantede, sorte klippe. Den sviende fornemmelse er stadig intens. 
Det blå blod, der nu kommer ud fra mine årer, størkner hurtigere end det 
røde blod, jeg er vant til, og det efterlader en næsten helt sort sårskorpe.

”Hvad gør vi nu?” spørger Oskar og ser ud mod de uendelige vidder med 
brændende jord og røg, der stiger op mod en mørkegrå himmel.

Et øjeblik kan jeg mærke en kvalmende fornemmelse af frygt stige op 
i mig – indtil min ene hånd lægger sig hen over løvegriffernes mærke, og 
min anden hånd lægger sig hen over nissernes mærke. Spørg Blå, lyder 
det som en hvisken igennem mit sind, og jeg hiver Blå frem og retter den 
ud mod infernoet under os. 

”Hvordan kommer vi videre?” spørger jeg og stryger min hånd hen 
over Blås glatte overflade. 

”I skal flyve, I har jo vinger,” svarer Blå. 
”Nå ja, det har vi jo også,” siger jeg en smule forlegen over igen at have 

glemt, at jeg er blevet tre meter høj med fjerklædte vinger, der lægger sig 
tæt ind til min krop.

”Men hvad så med Signe, hun har jo menneskelig form?” spørger 
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Oskar og ser over mod Signe, der står bleg og spinkel mod den sorte 
klippe. Jeg kan se, at Signe også har slået sig på den fugtige klippegrund. 
Rødt blod løber ned ad hendes skinneben og trækker en stribe gennem 
mudderet på hendes ben. 

”Signe har ikke blodsblånet med de blå engle,” tænker jeg og ser ned på 
Blå, der oplyser mine håndflader med et klart blåt lys.

”I må få Signes vinger til at vokse ud fra hendes ryg. Hvis I åbner op 
for den viden, I har i jeres sind, så ved I, hvad der skal gøres,” siger Blå. 

Jeg ser over mod Signe, der er meget mindre end os, som hun står der i 
sin menneskelige form. Oskar træder frem og lægger sine hænder på Sig-
nes ryg lige der, hvor hendes vinger burde have siddet. Sveden er begyndt 
at pible frem på hans ansigt, og en sveddråbe løber ned ad hans hals. 
Hans kinder er blevet røde, og jeg kan se, at han bider tænderne sammen 
og koncentrerer sig.

”Kan du mærke noget?” spørger jeg. 
”Nej,” svarer Oskar og lukker øjnene og spænder musklerne i armene. 

”Nu kan jeg mærke noget,” udbryder han et øjeblik senere, og jeg kan 
se, at han anstrenger sig for ikke at flytte hænderne for tidligt af bare 
nysgerrighed. 

Da han omsider flytter hænderne fra Signes ryg, er der begyndt at vok-
se hvide vinger ud. Først er de som spæde fuglevinger med fine hvide 
dun, og senere folder de sig ud som en sommerfugls vinger. Man kan ikke 
længere se de hvide dun, kun de stive, blanke dækfjer. Vingerne glimter 
hvidt i sollyset og får det til at se ud, som om Signe har en glorie af lys 
omkring sig.

”Wow,” udbryder Oskar og ser stolt op på de hvide vinger. 
Signe drejer sig smilende rundt og bevæger prøvende vingerne. ”Er de, 

som de skal være?” spørger hun, mens hun rækker hånden om på ryggen 
og lader fingrene glide ned over et par af de kridhvide, stive dækfjer. 
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”Ja,” svarer jeg med et smil. ”Hvor skal vi flyve hen?” spørger jeg Blå, 
da jeg får løsrevet mig fra synet af Signe med de skinnende, hvide vinger. 

”Det må I spørge Den Sorte Drage om,” svarer Blå. 
”Den Sorte Drage. Den havde jeg helt glemt,” tænker jeg og begynder at 

se rundt efter den. ”Den er i den bageste del af hulen,” siger Blå. 
Oskar og Signe bliver i hulens munding og holder vagt, mens jeg går 

tilbage og leder efter Den Sorte Drage. 

Der ville have været helt mørkt inde i hulen, hvis det ikke havde været for 
det lys, der stråler ud fra Blå, som jeg holder i min hånd. 

”Hvor er vi?” spørger jeg Blå med lav, skælvende stemme. 
”Vi er under jorden på Elivinera – og hvordan i alverden kunne du dog 

finde på at tage mig med hertil?” svarer Blå vredt. Jeg kan mærke, at den 
skælver af ophidselse som en tennisbold, der stadig er i bevægelse.

”Nu har jeg taget dig alle mulige steder hen, og så brokker du dig først 
nu,” siger jeg og stryger min hånd hen over Blås glatte overflade. 

”Det er også først nu, at du tager mig med til de sorte engles planet. De 
fleste kommer her ikke frivilligt! Og kommer heller ikke tilbage igen.” 

”Tænker du på de mennesker, som de sorte engle har taget med hertil 
som fanger?” spørger jeg. 

Blå blinker et par gange som svar, og jeg tager en dyb indånding og går 
længere ind i grotten, mens jeg kan mærke mit hjerte slå.

Jeg kan ikke se skyggen af en drage nogen steder. Den brændende jord 
udenfor gør det ubehageligt varmt og får mit tøj til at klæbe til kroppen. 
Jeg spekulerer på, hvor et så stort dyr kan være blevet af. Det er ikke før, 
mine øjne har vænnet sig til mørket, at jeg får øje på en sort klippeblok, 
der bevæger sig op og ned. Det går op for mig, at Den Sorte Drage med sit 
kantede, sorte panser er perfekt kamufleret mod Elivineras klippegrund. 
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Af frygt for, at jeg kan blive lavet om til en gigantisk grillkylling med 
brændende, hvide vinger, står jeg tøvende, usikker på, hvordan jeg skal 
vække dragen uden at forskrække den.

”Hvad med at spørge mig til råds!” lyder det fra Blå, og jeg bliver op-
mærksom på, at jeg stadig holder Blå i min hånd. 

”Hvad skal jeg gøre?” hvisker jeg til Blå. 
”Du skal synge for den, så vågner den langsomt nok til ikke at grillstege 

dig.” 
”Men jeg kan ikke synge,” siger jeg og flytter vægten fra den ene fod til 

den anden.
Blå ser foragteligt på mig og lader mig ikke være i tvivl om, at han sy-

nes, at jeg bekymrer mig om unødige detaljer. ”Her står vi på de sorte 
engles planet og prøver at vinde kampen mod Zorran, og så bekymrer du 
dig om din sangstemme,” siger Blå. 

Da jeg ser ind i genskæret fra Blås overflade, er det, som om jeg kan se 
ham ryste på hovedet.

Jeg skraber lidt i jorden med min fod og begynder at synge. Det lyder 
så hæst og rustent, at jeg er bange for, at jeg først nu for alvor vil skræmme 
dragen. Flere gange knækker min stemme over og lyder skinger og lys. 

”Det er svært at synge, når man er nervøs,” siger jeg undskyldende til 
Blå. 

”Uden en god sangstemme vinder du i hvert fald ikke kampen mod 
Zorran,” siger Blå ironisk, og jeg kommer til at smile. 

Der går lidt tid, inden Den Sorte Drage begynder at røre på sig, men 
så åbner den det ene øje på vid gab og stirrer på mig. I næste øjeblik fa-
rer den op og gemmer sig bag nogle store klippestykker. Der bliver helt 
stille, og først efter nogen tid stikker den sit gigantiske, pansrede drage-
hoved frem og snuser til mig. Et par flammer står ud af mundvigene på 
den, og jeg holder vejret.
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”Jeg troede ikke, at drager gemte sig,” siger jeg overrasket. 
”I de sorte engles verden gemmer alle sig,” fnyser Den Sorte Drage for-

agteligt. ”Ellers bliver vi ædt eller slavebundet af de sorte engle.” 
Den Sorte Drage retter sig op og prøver at genvinde værdigheden. 

Dens blanke skel reflekterer lyset fra Blå og skinner i forskellige mørke 
nuancer. 

”Vi skal finde modstandsbevægelsen på Elivinera. Kan du lede os til 
dem?” spørger jeg. 

”Måske,” svarer Den Sorte Drage. ”Men hvordan kan jeg vide, om jeg 
kan stole på jer?” spørger den og ser frygtindgydende ud med sine lange, 
spidse tænder, der glinser i genskæret fra Blås lys.

”Det kan du, fordi jeg bærer på Zorrans krop – og fordi vi er på flugt 
fra Zorran,” svarer jeg. 

”Så vis mig hans krop som et bevis på, at du taler sandt,” siger Den 
Sorte Drage og lægger sig ned som en vagthund foran mig. 

Jeg begynder at rode i min magisk udvidelige lomme efter den lufttæt-
te pose med Zorrans krop. Da jeg finder den, hiver jeg den op med afsky 
og får møjsommeligt åbnet posen. 

”Føj, hvor han stinker!” snærrer Den Sorte Drage, da stanken begyn-
der at brede sig i rummet.

”Det skyldes stinkbesværgelsen, som vi fik aktiveret, da vi prøvede at 
destruere hans krop,” siger jeg med en grimasse og skynder mig at lukke 
posen igen. 

”Ved du, hvor de sorte engle befinder sig, og hvordan vi kommer i kon-
takt med modstandsbevægelsen?” spørger jeg. 

”Alle på Elivinera lever under jorden,” svarer Den Sorte Drage og læner 
sig tilbage. ”Planetens overflade er ubeboelig, efter at de sorte engle har 
misbrugt vores planet. I stedet er både de sorte engle og modstandsbevæ-
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gelsen flyttet under jorden.” Dragen ser undersøgende på Blå, inden den 
fortsætter. ”Elivinera er fyldt med gange og huler, der er forbundet i et 
utal af systemer, som når hele vejen ind til planetens indre. I det indre af 
vores planet er der et stort hulrum, hvor de sorte engles palads befinder 
sig. Det indre er oplyst af en mosart, der vokser på gangenes inderside og 
udsender et fosforescerende lys. Mosset er skabt af de sorte engle.” Den 
Sorte Drage tilføjer, at modstandsbevægelsen har hemmelige huler og 
gange, hvor de mødes. 

”Kan du føre os til et af de hemmelige steder, hvor modstandsbevægel-
sen holder til?” spørger jeg. 

Den Sorte Drage ser vurderende på mig og skæver hen mod Zorrans 
krop, før den siger, at det kan den godt, men at det vil kræve, at vi flyver 
et stykke, inden vi når en brugbar nedgang. 

”Men ser de sorte engle os så ikke, hvis vi flyver?” spørger jeg. 
”Det er en risiko, vi må tage. Hvis I prøver at transferere jer hen til en 

nedgang, vil de sorte engle vide, hvor de skal lede efter jer,” siger Den 
Sorte Drage, mens dens lange kløer skraber i klippen under os.

Da vi når ud til grottens munding, ser Signe forbeholden på Den Sorte 
Drage, mens Oskar går hen og giver den et venskabeligt kram. Oskars 
tiltrækningskraft på mytiske væsener virker også på Den Sorte Drage. 
Dens sorte, klippeagtige panser synes at blive helt blødt, og de dolkeag-
tige kløer skraber let i jorden. 

Vi slår vingerne ud og springer ud fra det klippefremspring, vi står på. 
Jeg holder Signe i hånden, indtil at jeg er sikker på, at hendes vinger kan 
bære hende. I starten har hun svært ved at finde ud af at glide igennem 
luften og er helt hvid i hovedet af skræk. Men snart finder hun rytmen 
og flyver ved siden af os andre. 
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Når vi stiger mod den lyse himmel og kan indånde den friske, klare 
luft, er vi så synlige som en flok svaner på en efterårshimmel. Når vi flyver 
lavt på Elivineras himmel, er vi ved at blive kvalt af den lavthængende, 
grå røg, der indhyller hele planeten. 

Vi holder hvil på en klippe, der stikker op over røgen. Klippen er varm, 
næsten for varm at sidde på, men vi er nødt til at hvile vores vinger, der er så 
ømme, at vi har en brændende fornemmelse i hver sene og muskel. Specielt 
Signe ser træt ud, og jeg tænker, at det er en hård måde at lære at flyve på.

Noget rødt og glinsende fanger min opmærksomhed. Jeg kan se, at Den 
Sorte drage også har fået øje på det. Op af den grå tåge stiger der nu den 
mest afskyelige ilddæmon. Den har røde og orange skæl og et utal af spid-
se tænder i flere rækker ved siden af hinanden, som en stor hvid haj. Ud 
af munden på dæmonen stikker der et menneskeben med trævlerne af de 
sener, der engang forbandt benet med resten af kroppen. En eller anden 
skriger ufatteligt højt – og det går op for mig, at det er mig selv. Signe står 
stum og bleg, og Oskar står som forstenet. Den Sorte Drage breder sine 
vinger ud og brøler, så jeg ikke længere kan høre mit eget skrig. Jeg ser Den 
Sorte Drage tørne sammen med ilddæmonen og tumle ned i den grå røg.

”Vi må hjælpe Den Sorte Drage,” siger Oskar og griber fat i min arm. 
”Vi kan ikke undvære den som vores vejviser.”

Det river mig ud af min trance, og jeg nikker. 
”Signe, vi får brug for dine edderkopper,” siger Oskar, og jeg ser ned 

på Oskars højre hånd, der ligger hen over nissernes mærke. Ildkattens 
øjne på Oskars underarm er begyndt at lyse, og jeg bliver klar over, at vi 
også får brug for heksenes magi. Jeg lægger min hånd hen over heksenes 
mærke og kan mærke varmen fra Ildkattens glødende øjne. 

”Kom, vi må handle nu,” siger Oskar, og sammen går vi med Oskar ned 
i den grå, kvælende røg
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Kapitel 2

Den Sorte Drage

Vi kan ikke se ret meget, men vi kan høre, at sten og klippestykker river 
sig løs fra klippevæggen og triller ned ad bjergsiden. Der lyder høje brøl 
af raseri og smerte fra Den Sorte Drage. 

”Det lyder, som om ilddæmonen er ved at vinde kampen. Du må få 
dine edderkopper til at spinde et net rundt om den,” udbryder Oskar. 

Signe nikker, hvorefter der kravler et utal af små sølvedderkopper ud 
af hendes lomme og ned ad hendes ben og forsvinder ud af syne i den 
røgfyldte luft. 

Da vi kommer tættere på, kan vi se, at Den Sorte Drage ligger på jor-
den og bløder fra et sår på halsen, og at ilddæmonen står bøjet over den. 

”Vi må aflede ilddæmonens opmærksomhed længe nok til, at sølved-
derkopperne kan nå rundt om den,” lyder det fra Oskar. 

I det øjeblik drejer ilddæmonen hovedet og stirrer intenst og hadefuldt 
på os. Jeg gisper, da jeg føler kulden rundt om mit hjerte, men denne 
gang, i modsætning til da jeg blev angrebet af de ondsindede hulenisser, 
er jeg i stand til at modstå frostangrebet om mit hjerte. Ud af øjenkrogen 
kan jeg skimte Signe gå i knæ, og jeg beder til, at vi kan nå at uskadelig-
gøre ilddæmonen, inden den får taget livet af hende.

Jeg følger en indskydelse fra ildkattens mærke og løfter mine hæn-
der mod ilddæmonen. Jeg kan føle kraften forlade mine fingerspidser 
og strømme ud mod den. Foran ilddæmonen dannes en spejling af den. 
Den ser tøvende på billedet og nærmer sig langsomt spejlingen. Det gi-
ver sølvedderkopperne mulighed for at slå ring om den og kravle rundt 
om den et utal af gange, mens de vokser i størrelse, indtil de er på stør-
relse med store hunde. Tråden, de spinder rundt om ilddæmonen, bliver 
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tykkere og tykkere. Da det går op for den, hvad der er ved at ske, er den 
allerede spundet så meget ind, at den ikke er i stand til at kæmpe sig fri. 

”Wow,” udbryder Oskar, da vi til sidst ikke længere kan se ilddæmo-
nen, der er blevet spundet ind i en puppe af et utroligt stærkt og klæbrigt 
spind.

”Har de tænkt sig at opløse den og suge kraften ud af den, som edder-
kopperne på Jorden gør?” spørger jeg med en gysen. 

”Ja,” svarer Oskar. ”Jeg har engang talt med Signe om det.” 
”Men kan de ikke spise på en anden måde? Det virker bare så afskye-

ligt,” siger jeg med væmmelse. 
”Spørg Signe,” svarer Oskar. Jeg tager mig til munden og udstøder et 

gisp, da jeg ser Signe ligge som et kridhvidt lig på jorden. 

”Hun er ikke død,” siger Oskar og sætter sig på hug ved siden af Signe. 
”Jeg tager mig af hende. Du må hellere gå over til Den Sorte Drage og se, 
om den stadig er i live.” 

Med bange anelser nærmer jeg mig Den Sorte Drage, der ånder støn-
nende og tungt. Dens blik er stift, og den ser ikke på mig, men stirrer i 
stedet ud i luften.

”Nej, det må ikke være for sent!” udbryder jeg og lægger hænderne på 
dragens hals, over det store, blødende sår, hvor blodet vælder ud i liter-
vis. Jeg holder om dragens hals med begge hænder, mens jeg fokuserer al 
min energi på at hele det gigantiske sår. Mine hænder bliver drivvåde af 
tykt, mørkerødt blod. 

”Måske kan man slet ikke hele så stort et sår,” tænker jeg fortvivlet, 
mens Den Sorte Drages liv siver ud mellem mine hænder.

Jeg beder til, at løvegrifferne giver mig styrke til at hele såret, mens jeg 
kan mærke det tykke, varme blod sive ned ad mine hænder. Fortvivlelet ser 
jeg på Den Sorte Drages døende krop. Med et er det, som om løvegrifferne 
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lægger deres vinger hen over dragens sår, den ene vinge efter en anden, for 
til sidst at stoppe blødningen. Jeg kan mærke en kraft strømme gennem 
mine arme og ud gennem mine hænder, og jeg ser kødet gendanne sig hen 
over noget, der ligner løvegriffernes bordeaux vingefjer. Et dybt brøl fylder 
mit sind helt ud, og en silende regn bryder løs over os og gennembløder 
vores tøj og væder vores kroppe med en velsignet kølighed.

”Jeg synes, du sagde, at alle væsener på Elivinera var flyttet under jor-
den?” siger Oskar, da vi sidder på klippetoppen, gennemblødte af regn 
og sved. Dødtrætte, men lykkelige over at være i live. 

”Jeg glemte lige at fortælle jer om ilddæmonerne,” svarer Den Sorte 
Drage med et grynt, mens den gnider en klo mod det sted, hvor løvegrif-
fernes fjer er indlejret i dens hals, dækket af sort, panseragtig hud. 

”Ja, det glemte du vist,” siger jeg og tænker på det ben, der stak ud af 
Ilddæmonens mund. Mine næsebor mindedes stadig den sødlige lugt af 
brændt menneskekød.

”Nu ved I altså, hvad der sker med de væsener, der trodser de sorte 
engle og bliver fanget,” siger Den Sorte Drage. 

”Ja – og nu ved vi, hvad der sker med dem, som Signes sølvedderkop-
per fanger,” siger jeg og ser over mod Signe. Hun sidder og holder om 
sit forfrosne hjerte, og jeg husker tydeligt, hvor ubehageligt det var at få 
frost om hjertet.

”Mine kære, små væsener skal jo også have noget at spise,” siger Signe, 
som var det kattekillinger, der havde fået sig en tår mælk. Jeg skyder tan-
ken fra mig og rejser mig stivbenet op og kan mærke, hvor træt og øm jeg 
er. Jeg ser over mod Oskar, der også rejser sig med et suk. 

Den Sorte Drage spreder sine vinger ud og siger: ”Lad mig bære jer. Jeg 
har nok energi til os alle, efter at løvegrifferne har overført deres energi 
til mig.” 
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Den spreder sine vinger ud, og Signe, Oskar og jeg kravler op på dens 
ryg. Jeg lader mine hænder glide over dens blanke, sorte skæl, der skinner i 
forskellige mørke nuancer. Specielt kan jeg godt lide de skæl, der har et me-
get mørkegrønt skær. Hvert eneste skæl på Den Sorte Drage er så blankt, 
og har så smukt et farvespil, at det kunne være brugt som juvel i en krone. 

”Er I klar?” spørger Den Sorte Drage, og jeg nikker, mens jeg ser på 
Signes lange, orangerøde hår, som står i kontrast til dragens mørke skæl. 

Ridende på Den Sorte Drage stiger vi op mod himlen, væk fra den grå 
røg og varmen, der stiger op fra den brændende jord. 

”Det er her, ” siger Den Sorte Drage, og jeg tager en dyb indånding, 
da vi dykker ned mod de grå røgtåger, der omgiver den brændende slette 
under os. 

”Vi bliver da til grillstegte engle,” når jeg lige at tænke, da vi stryger igen-
nem indgangen til en grotte, der er omgivet af gule og orange flammer. 
Der er blot nogle enkelte af vores vingefjer, der er blevet svitset, men de 
udsender en stærk, sødlig lugt, der giver mig kvalme. 

I modsætning til den grotte, vi ankom til, så strækker denne sig ind i 
Elivineras indre. Der er så varmt, at sveden springer frem på vores pander 
og jeg kan mærke, at mine håndflader bliver fugtige. 

”Vi skal bare et stykke længere ind, så er der ikke så varmt længere,” 
siger Den Sorte Drage.

”Ok,” smiler jeg og prøver at bekæmpe den følelse af panik, jeg får ved 
at stige ned i noget, der føles som en stegeovn. ”Grillstegte kyllinger i 
gigantisk størrelse,” er det eneste, jeg kan tænke på, når jeg ser Oskar og 
mig spejlet i det vand, der driver ned fra væggene. Nu ved jeg, hvad Den 
Sorte Drages panser skal bruges til. ”Hvor ville jeg ønske, at jeg havde 
sådan et varmepanser,” tænker jeg, mens jeg kan mærke, at mine vingefjer 
bliver bløde, som er de ved at smelte. 
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Det bliver gradvist køligere. Foran os begynder gangen at åbne sig og 
munder ud i et kæmpestort hulrum med et bundløst dyb. 

”Skal vi derned?” spørger Oskar, og stirrer ned i det uendelige dyb un-
der os. 

”Ja,” siger Den Sorte Drage med et smil, der flygtigt flyver hen over det 
pansrede ansigt. ”Der er en smal sti, som vi kan følge. ” 

”Hvad med at flyve?” spørger jeg, da jeg ikke bryder mig om at skulle 
klynge mig til kanten af et uendeligt dyb.

”Det går ikke, så tiltrækker vi os for megen opmærksomhed,” siger Den 
Sorte Drage, ”og så er der jo også vindtigrene.” 

”Vindtigrene?” spørger Oskar. 
”Vindtigrene er væsner, som kan antage både en fysisk og en ikke-fy-

sisk form,” siger Den Sorte Drage. ”De kan sno sig om vores hjerter og 
bide vores struber over.” 

”Men hvorfor vil de dog angribe os?” spørger Oskar. 
”Fordi angreb er det bedste forsvar – og det er vigtigt at kunne forsvare 

sig, hvis man vil overleve på Elivinera, ” svarer Den Sorte Drage.

Jeg kan mærke grus og småsten skride under mine fødder og koncen-
trerer mig om, hvor jeg sætter fødderne i det løse grus på den alt for 
smalle sti. Der er uendeligt stille, som befandt vi os i det ydre rum. Jeg 
skæver bagud for at se, hvordan det går de andre. Et kort øjeblik fanger 
jeg Signes blik og ser et udtryk, som jeg ikke har set før. Så prøver hun at 
spænde ben for Oskar, som tilsyneladende ikke lægger mærke til noget 
og ubesværet træder hen over hendes ben.

”Der er noget i vejen med Signe,” siger jeg til Oskar, en halv kilometer 
længere fremme ad den stejlt nedadgående sti. 

”Jeg ved det,” siger Oskar. Det er, ligesom om man ikke længere kan 
komme i kontakt med hende. Og så gør hun underlige ting som at skub-
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be til en eller prøve at spænde ben for en. Tror du, at der er nogen, der 
har besat hende?” hvisker Oskar.” 

”Måske, men hun er der stadig. Jeg kan mærke hendes person,” siger jeg. 
”Bare vi havde nogen at rådføre os med.” 
”Vi kan jo spørge Blå,” foreslår Oskar. ”Selvfølgelig, Blå!” udbryder jeg 

og begynder at lede efter Blå i min magisk udvidelige lomme.
”Pas på, hun ser herover,” hvisker Oskar, og jeg smiler tilbage til Signe 

og lader som ingenting.
Da vi når lidt længere nede ad stien, lister jeg langsomt Blå op af lom-

men og peger diskret Blå mod Signe. ”Hvad er der i vejen med hende?” 
spørger jeg hviskende. 

”En snylteånd har besat hende. De leder efter en ny krop – og en af 
dem har haft held til at besætte hende,” svarer Blå.

”Hvad kan vi gøre ved det?” spørger jeg og ser efter Signe, der går lidt 
længere fremme på stien. 

”I får brug for hjælp fra en vindtiger. Den Sorte Drage ved, hvordan du 
kan udfordre en vindtiger,” svarer Blå. 

Oskar og jeg venter forgæves på, at Blå skal sige noget mere. Til sidst 
propper jeg den ned i lommen igen og sakker lidt længere bagud, så jeg 
kommer til at gå ved siden af Den Sorte Drage.

”Hvordan udfordrer man en vindtiger?” spørger jeg. 
”Det vover du lige på at gøre,” lyder det hvæsende fra Den Sorte Drage. 
”Det er vi nødt til,” siger jeg. ”Signe er blevet besat af en ånd.” 
Den Sorte Drage forholder sig tavs i nogen tid. ”Jeg er ikke sikker på, at 

du kan besejre en vindtiger. Måske er det bedst at efterlade Signe,” siger 
Den Sorte Drage, da den endelig bryder tavsheden. ” 

”Det vil jeg under ingen omstændigheder gøre,” svarer jeg og ser direk-
te på Den Sorte Drage.
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”De er svære at besejre. Man bliver nødt til at gå efter en vindtigers 
hjerte, hvis man skal have en chance. Da vindtigrene er af halvt åndelig 
og halvt fysisk substans, kan man stikke hånden ind gennem deres krop 
og få fat på deres hjerte,” siger Den Sorte Drage og ser hen mod Signe, 
der går et stykke foran os. ”Du skal flyve ud midt i grotten og bevæge 
dig op og ned langs grottens vægge – så vil du tiltrække dig en vindtigers 
opmærksomhed.”

”Vil den ånd, som har besat Signe, så ikke fatte mistanke?” spørger jeg. 
”Ikke hvis jeg distraherer den,” siger Den Sorte Drage med en dyb hvæ-

sen. 
”Hvordan vil du gøre det?” spørger jeg og ser igen hen mod Signe, der 

går cirka tyve meter foran os. 
”Der er en grotte lidt længere nede af stien, hvor vi kan holde hvil. Der 

vil jeg fortælle historier,” siger Den Sorte Drage. 
”Kan du fortælle historier?” spørger jeg. 
”Selvfølgelig kan jeg det. Hvad regner du mig for?” fnyser Den Sorte 

Drage. ”Vent med at gå, til jeg har fortalt 1 eller 2 historier, så vil de ikke 
lægge mærke til, at du går.”

Da vi når til grotten, er alle med på, at vi holder et hvil, og specielt Oskar 
er begejstret, da Den Sorte Drage tilbyder at fortælle historier. Jeg sæt-
ter jeg mig tættest ved udgangen. Den Sorte Drage viser sig at være en 
eminent god fortæller og beretter meget, som vi ikke ved om Elivinera. 
Det er især spændende at høre om dens kampe med de sorte engle. Den 
Sorte Drages historier er så gode, at selv Oskar ikke lægger mærke til, at 
jeg forlader grotten. 
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Kapitel 3

Vindtigeren

Da jeg når hen til klippekanten, spreder jeg mine vinger og mærker den bli-
de luft mod mit ansigt. Jeg flyver ud mod midten af afgrunden og hænger 
der og prøver at tiltrække mig vindtigrenes opmærksomhed. Jeg er omgi-
vet af stilhed, klippevægge og det uendelige mørke dyb under mig.

Da der ikke sker noget, begynder jeg at flyve op og ned langs klippe-
væggen og se ind gennem klippesprækkerne og kalde på vindtigrene. Der 
sker stadig ikke noget, og til sidst flyver jeg tilbage til den smalle sti og 
lander på det løse grus, der skrider under mine fødder. 

I samme øjeblik jeg lander på stien, hører jeg en dyb snerren bag mig. 
Da jeg vender mig rundt, ser jeg ind i en tigers gulgrønne øjne. ”En tre 
meter høj tiger, som jeg er i øjenhøjde med,” tænker jeg og synker en klump 
i halsen. Vindtigeren krummer sig sammen til et spring, mens den hvæ-
ser faretruende. 

Min hånd stryger hen over nissernes mærke. ”Sig, at du vil slå Zorran 
ihjel. Sig, at du behøver dens hjælp,” lyder det som en hvisken igennem 
mit sind. 

”Jeg vil slå Zorran ihjel, men jeg behøver din hjælp.” 
Vindtigeren stopper midt i sammenkrumningen til et spring og ser 

vurderende på mig med sine skrå øjne.
”Hvordan?” er det eneste, der strømmer igennem mit sind som et 

spørgsmål fra Vindtigeren, et spørgsmål, som bider mig i sjælen, så jeg 
krymper mig. Det er en henstilling eller nok nærmere en trussel til mig 
om at tale sandt. 

”Vi har hans krop, men vi kan ikke få den destrueret, før vi finder nog-
le gode, sorte engle.” 
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”Gode, sorte engle?” lyder det fnysende fra Vindtigeren, og den sender 
mig et mentalt billede af, at den ligger på stien og vrider sig af grin. 

”Hvordan gør du det?” udbryder jeg og står og ser fascineret på de to 
billeder af Vindtigeren – et, hvor den står stolt foran mig, og et, hvor den 
er ved at dø af grin. 

”De fleste skabninger har kun en dimension, vi har flere. Hvis du tør, 
kan jeg tage dig med på en tur i den åndelige dimension, du bærer af 
Zorrans krop.” 

Vindtigeren ser på mig, og jeg ved, at det er en udfordring, som jeg 
bliver nødt til at tage imod, hvis jeg vil vinde dens tillid. I et nu kan jeg 
mærke noget sno sig rundt om min sjæl – og et sug helt ind i det inderste 
af mine knogler. Det giver en utrolig følelse af frihed og lethed, som jeg 
aldrig har oplevet før. 

”Bare jeg nu kan finde tilbage igen,” tænker jeg og forsøger at kravle 
tilbage til min krop, der står der på stien, mens min bevidsthed hænger 
et sted ude over afgrunden sammen med Vindtigeren. 

”Rolig nu,” lyder det fra Vindtigeren. ”Jeg skal nok hjælpe dig tilbage 
til din krop igen,” og jeg kan mærke, hvordan den mentalt slår poterne 
rundt om mig og holder mig fast. 

”Nå, jeg kan vel lige så godt se, hvad der kommer til at ske,” tænker jeg. 
I det øjeblik jeg begynder at slappe af, begynder Vindtigeren at spinde 

igennem min sjæl. ”Er du klar?” spørger den, og jeg ville have nikket, hvis 
jeg havde været i min krop.

Vi suser gennem luften med en fart, kun tanker kan mestre, og boltrer os 
med en berusende akrobatik, der opsluger hver en tanke i mit sind. 

Da Vindtigeren fører min sjæl tilbage til min krop, vakler jeg og må 
støtte mig til klippesiden. 

”Tak,” siger jeg. 
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Vindtigeren smiler, fremviser et sæt dolkestore hjørnetænder og brøler 
mod himlen, lydløst, alle andre steder end i mit sind. Jeg ser på den og 
bliver klar over, at den har undersøgt mine tanker og mit sind, mens vi 
boltrede os i luften. 

”Hvad er det så, du vil have, at jeg skal gøre for dig, du bærer af Zorrans 
krop?” spørger Vindtigeren, efter at jeg har rystet de sidste rester af det 
rungende brøl ud af mit sind. Jeg bliver jublende glad, da det går op for 
mig, at den har accepteret os som allierede i kampen mod Zorran. 
”En hvid engel ved navn Signe er blevet besat af en sort snylteånd, men 
hendes sjæl er der stadig. Kan du slå den indtrængende ånd ihjel uden at 
skade Signe?” spørger jeg.

”Det er ikke let,” siger Vindtigeren og lægger sig på stien foran mig 
med den ene kæmpestore forpote hvilende oven på den anden. ”Det vil 
kræve, at jeg i min åndelige dimension sniger mig ind på den indtræn-
gende ånd, for hvis den fatter mistanke, vil den slå din ven Signe ihjel. ”

”Vi må gøre et forsøg,” siger jeg, ”ellers bliver vi nødt til selv at slå Signe 
ihjel, for hun er alt for stor en trussel imod os i sin nuværende tilstand.”

”Ved de andre, at din ven Signe er blevet besat?” spørger Vindtigeren. 
”Ja, de ved besked. Men hvordan ved du, at vi er flere?” 
”Jeg har holdt øje med jer, siden I bevægede jer ned i min vindkor-

ridor,” siger Vindtigeren. 
Det gyser i mig ved tanken om, at Vindtigeren har holdt øje med os i 

så lang tid, uden at jeg har været klar over det. Jeg føler mig ubehageligt 
til mode ved tanken om, hvor mange skabninger der mon kan være på 
denne planet, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal forsvare mig imod. 

”Jeg vil trænge ind i Signes sind og tage kampen op med den indtræn-
gende ånd. Det er, som du siger, sikkert en sort snylteånd. Dem har vi 
desværre en del af.” 
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”Har I det?” udbryder jeg og spekulerer på, hvor lang tid vi bliver nødt 
til at befinde os på Elivinera. 

”Jeg skal nok vise jer, hvordan I beskytter jer mod de sorte snylteånder,” 
siger Vindtigeren, ”men først må vi få taget os af din ven Signe.” 

Da jeg bevæger mig ind i grotten, kan jeg se, at Den Sorte Drage stadig 
er ved at fortælle sin historie, og det virker ikke, som om den er kommet 
særligt langt i sin fortælling. Jeg spekulerer på, hvor lang tid der egentlig 
er gået, og fanger Oskars blik. Han ser spørgende på mig, mens Signe 
sidder og ser på Den Sorte Drage, der er nået til et vendepunkt i histo-
rien. 

Jeg opgiver at følge med i historien og ser i stedet ned i jorden, mens 
jeg spekulerer på, hvordan Vindtigeren vil bekæmpe den sorte snylteånd. 
Det giver et sæt i mig, da Oskar rusker mig i armen. Jeg ser op på hans 
bekymrede ansigt. 

”Signe er faldet i søvn. Hvad har du gjort ved hende?” 
”Jeg har ikke gjort noget ved hende, med det har den,” siger jeg og ser 

over mod indgangen til grotten, hvor Vindtigeren står og fylder godt i 
indgangspartiet. Den Sorte Drage fnyser og spyr et par flammer, der er 
med til at oplyse grotten, men forholder sig ellers i ro.

Vindtigeren kommer hen til os med afslappede, lette skridt. Oskar ser 
undersøgende på tigeren, der står tre meter høj foran Oskar med skrå 
øjne og gyldne striber. 

”Vindtigeren vil bekæmpe ånden, der har besat Signe,” siger jeg og ser 
hen på Oskar. 

”Kan du bekæmpe den indtrængende ånd uden at slå Signe ihjel?” 
spørger Oskar og ser skeptisk på Vindtigeren. 

”Det er ikke sikkert, at det vil lykkes for mig at redde Signes liv, men 
det er jeres eneste mulighed for at komme af med den indtrængende 
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ånd.” svarer Vindtigeren og ser vurderende på Oskar. Jeg kommer uvæ-
gerligt til at tænke på, om han også har en uimodståelig tiltrækningskraft 
på æteriske skabninger som vindtigre.

”Kom nu bare i gang,” siger Den Sorte Drage, ”det er ikke til at sige, 
hvornår den indtrængende ånd vågner igen.” 

Vindtigeren løfter hovedet og brøler. Lyden kastes tilbage fra grottens 
sider og stiger til næsten uudholdelige højder. Vindtigerens krop stivner, 
og den står udtryksløs, mens kampen om Signes krop begynder.

Signe ligger foran os med lukkede øjne. De krampetrækninger, der går 
igennem hendes krop, får hende til at krumme sig sammen og til sidst 
ligge i fosterstilling. 

”Er der slet ikke noget, vi kan gøre for at hjælpe hende?” spørger Oskar. 
”Vi må sætte vores lid til Vindtigeren,” siger Den Sorte Drage. ”Hvis vi 

begynder at blande os, vil vi bare stå i vejen og gøre det mere besværligt 
for den at tilintetgøre ånden i Signes sind.”

Der går lang tid, flere timer, og til tider kan jeg slet ikke finde Signes puls, 
der nu er meget svag. 

”Jeg er bange for, at hun dør,” siger jeg og ser op på Den Sorte Drage. 
Det eneste, der holder mit mod oppe, er, at jeg ved, at Vindtigeren gør 
sit bedste. Efter nogen tid kommer Oskar hen og sætter sig ved siden 
af mig. 

”Kom!” siger han, ”skal vi ikke se noget nærmere på Vindtigerens krop, 
nu når den alligevel bare står der.” Jeg følger med ham hen til Vindtige-
rens tre meter høje, stivnede krop. 

”Hvor er den flot,” siger Oskar og lader hånden glide hen over det glat-
te skind, der har gyldne striber mellem de blanke, sorte striber. 

”Dens hoved er bare kæmpestort!” siger jeg og lader min hånd glide 
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ned ad den brede næse. ”Tænk, at den bare kan blive stående på den 
måde, mens den er ved at udkæmpe et slag i en andens krop.”

”Dens krop må da være udsat for at blive angrebet,” siger Oskar tænk-
somt. 

”Der er nok nogle forsvarsmekanismer, der træder i kraft, hvis man 
prøver på at skade den,” siger jeg. 

I det samme begynder Vindtigeren at røre på sig, og Signe udstøder et 
suk, mens vi styrter over for at se, hvordan hun har det.

”Hendes puls er blevet mere stabil,” siger jeg og ser glad op på Oskar. 
Han ser ud, som om han har lyst til at gå over og kysse Vindtigeren, der 
nu har sat sig ned og ser på os med et vågent udryk i øjnene.

”Hvordan gik det?” spørger Den Sorte Drage. 
”Det var hårdt,” lyder det dæmpet fra Vindtigeren. Der går ikke mere 

end et par minutter, så skrider dens store poter ud foran den. Den ruller 
om på siden og falder i søvn med et dybt åndedræt.

Vi sidder i adskillige timer og venter på, at Signe og Vindtigeren skal 
vågne. Signe er den første, der vågner. Hun sætter sig langsomt op. 

”Hvad er det?” udbryder hun, da hun ser den gigantiske vindtiger ligge 
udstrakt på jorden foran hende.

”Det er en vindtiger, og du har været besat,” siger Oskar. Signe ser un-
drende på Oskar. Så går der en krampetrækning igennem hendes krop, 
og hun læner sig udmattet tilbage. 

”Godt, at du er kommet tilbage,” smiler Oskar og stryger Signe over 
det røde hår. 

Vindtigeren giver sig god tid til at hvile ud. Det er først hen mod aften, 
at den sætter sig op og ser hen på os, mens den strækker begge de to kæm-
pestore forpoter søvnigt frem for sig. 
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”Den snylteånd var ekstremt stærk. Jeg var nær ikke kommet ud igen,” 
siger Vindtigeren med en art spindende efterklang, og der er ingen tvivl 
om, at den nyder sejren. ”Hvordan har hun det?” spørger den og ser over 
mod Signe, der er faldet i søvn igen. 

”Godt, men hun er udmattet,” siger Den Sorte Drage. 
”Det er, hvad man kan forvente,” svarer Vindtigeren og strækker atter 

forpoterne foran sig. ”I kan lige så godt overnatte her, for Signe vil ikke 
være i stand til at tage nogen steder hen før i morgen,” tilføjer den og 
ruller sig sammen og falder i søvn.




