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Kapitel 1

Zunumi

Jeg ligger med lukkede øjne – og tør ikke at åbne dem, for tænk nu hvis 
jeg er død. Først da jeg kan mærke solens stråler på min krop, åbner jeg 
øjnene. Jeg ligger på en hvid sandstrand. Ved siden af mig ligger Nicholas 
og Oskar. 

Oskar åbner øjnene og ser på mig med store øjne. ”Er vi døde nu, 
Emma?”

”Det tror jeg ikke,” svarer jeg, og ser hen mod Nicholas. ”Velkommen 
til de hvide engles verden,” siger Nicholas med et smil, imens han rejser 
sig op og børster sandet af albuerne og ser ud mod det blå hav, der går i 
et med den blå himmel.

Mens vi sidder lænet op ad en palme og ser ud over havet, kommer der 
en sort prik til syne langt ude i horisonten – en prik der gradvis bliver 
større – og som har Nicholas’ fulde opmærksomhed. 

”Det er en af vores,” siger Nicholas, uden at fjerne blikket fra den sorte 
prik ude i horisonten, der viser sig at være en tre meter høj engel, der 
lander foran os – med hvide vinger der reflekterer solskinnet, så man må 
knibe øjnene sammen. 

”I har beholdt jeres oprindelige menneskelige form. Meget bemærkel-
sesværdigt,” siger englen, der er en mellemting mellem skinnende hvid 
og lettere gennemsigtig. ”I skal med til vores himmelske palads,” siger 
den hvide engel og går hen og rører let ved min ryg. Den tre meter høje 
engel kaster en skygge hen over mig, der får mig til at ryste af kulde i 
solskinnet.

Berøringen fylder min ryg med en underlig kildende og kløende for-
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nemmelse, lige der, hvor jeg ikke selv kan nå. ”Du har fået vinger,” gisper 
Oskar, og holder forskrækket hånden for munden.  

Den hvide engel går også over til Oskar og Nicholas og berører deres 
rygge. 

Hvide vinger kommer ligeledes til syne på deres rygge – vinger der i 
starten står og vibrerer i et flimrende lys, for derefter at opnå fast sub-
stans. 

Nicholas ser bekymret over på Oskar og mig, som var han bange for, at 
der skulle ske os noget.

”Hvad er der i vejen Nicholas?” spørger jeg. ”Nogle gange vokser vin-
gerne ikke ordentlig ud, men der er heldigvis ikke noget i vejen med jeres 
vinger, eller mine for den sags skyld,” smiler Nicholas, og slår ganske let 
med sine vinger. 

 
”Vil du ikke nok fortælle os noget om de hvide engles planet, for vi ved ikke 
noget om den,” spørger Oskar og ser op på englen, der tårner sig op over os.

Englen ser skarpt hen på Nicholas, der ikke lader sig mærke med det 
bebrejdende blik.

”Mit navn er Sangi, og vores planet er delt mellem den blå himmel – og 
det blå hav. Vores bygninger svæver i luften, og vi flyver fra sted til sted. 

Der findes enkelte øer på vores planet, som den vi befinder os på nu, 
men det meste af vores planet er dækket af hav. I havet bor vandets skab-
ninger, og i luften bor vi – de hvide engle, sammen med de hvide varkatte 
og fuglene.”

Mens Sangi taler, kan jeg ikke lade være med at stirre på ham. Han er 
større end den gyldne engel – omkring tre meter høj – og så har han sto-
re vinger, der er dækket af hvide fjer. Det får mig til at række armen om 
bag ryggen og mærke efter. Da jeg finder ud af – at mine vinger er dækket 
af fjer, synes jeg, det er ulækkert, at jeg har fået fjer som en fugl. Noget, 
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som jeg dog ikke nævner for de andre. I stedet får jeg øje på Sangis lange, 
sølvhvide hår – der er samlet i nakken i en lang hestehale. Og jeg ønsker, 
at det i stedet var det lange, sølvhvide hår, jeg havde fået.

”Nu hvor I har fået vinger,” fortsætter Sangi, ”bør vi tage af sted med det 
samme. I skal blot følge efter mig, der er ikke så langt.” 

Oskar og jeg ser hen på Nicholas, og jeg spekulerer på, hvordan i alver-
den man flyver med et par vinger, som man knapt nok ved, at man har. 

”I har jo aldrig brugt jeres vinger,” siger Nicholas, og uden yderligere 
forklaring tager han Oskars og min hånd. 

”Hvad med at transferere os derhen?” spørger Oskar med lav stemme. 
Det får mig til at smile – lettet over, at det ikke bare er mig, der ikke ved, 
hvad jeg skal gøre med det par vinger, som nu sidder fast på min ryg.

”Det er bedst, at I flyver,” siger Nicholas.
”Hvordan bevæger man dem?” spørger jeg, og ser hen på Nicholas.
”Hvad for nogen?” spørger Nicholas, og ser uforstående på mig.
”Vingerne selvfølgelig,” siger jeg og føler mig irriteret over, at han tvin-

ger mig til at træde rundt i, at jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op med de 
fugletingester, der sidder på min ryg. 

”Elegante englevinger,” siger Nicholas, og ser irettesættende på mig.
”Nu gjorde han det igen – læste mine tanker,” tænker jeg irriteret.
Hvis Nicholas læste mine tanker denne gang, så valgte han klogeligt 

ikke at kommentere dem, men siger i stedet: 
”Du skal bare ønske at bevæge dine vinger Emma, ligesom når du øn-

sker dig et andet sted hen.”
”Havde du forestillet dig, at det var nok instruktion,” har jeg lyst til at 

råbe til Nicholas, men bider i stedet mig selv i læben.
”Det er vel ligesom, da vi trænede med de blå engle i Azariardis. Vi må 

bare tro på, at vi kan,” siger Oskar, og ser hen på mig. 
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Jeg nikker næsten umærkeligt til Oskar og tænker, at hvis jeg kan svæve 
tyve centimeter over jorden, så kan jeg vel også flyve med de vinger, som 
nu sidder på min ryg.

 
Jeg kan mærke det fine, hvide sand mellem mine tæer. Jeg holder Ni-
cholas i den ene hånd, og Oskar i den anden hånd – og på mirakuløs vis 
letter vi fra strandbredden, med sollyset spejlende sig i vandet under os.

Det er hårdt arbejde at flyve. Det hjælper dog, da Nicholas viser os, 
hvordan man kan glide igennem luften, og hvile ud mellem vingeslagene. 

Oskar er helt vild med at flyve, og slår den ene saltomortale efter den 
anden, med det resultat, at han flere gange kommer tæt på vandspejlet 
under os. På trods af at Sangi flere gange beder Oskar om at holde mere 
afstand til vandoverfladen, ”for ikke at forstyrre havets skabninger,” som 
han siger, går der ikke særlig lang tid, før Oskar igen sorgløst stryger af 
sted nær ved vandoverfladen. 

Med et hører jeg et skrig, og da jeg ser ned, kan jeg se nogle enkelte hvi-
de fjer, der ligger og flyder på en urolig vandoverflade. Øjeblikket efter 
stryger Nicholas og Sangi forbi mig – og fortsætter i et direkte dyk ned 
under vandet. 

Nogle øjeblikke efter dukker der blodigt vand op til overfladen, næsten 
samtidig med at Nicholas dukker op til overfladen med en slatten Oskar 
i sine arme. 

Kort efter bryder Sangi også vandoverfladen, mens han signalerer, at vi 
skal stige til vejrs så hurtigt som muligt. 

Vi stiger kun langsomt til vejrs, fordi vi må hjælpes ad med at få den 
omtågede Oskar med op. Under os stiger gigantiske blækspruttearme 
op af vandet, med sugekopper på størrelse med cykelhjul. Blækspruttens 
fangarme bare stiger og stiger op mod os, og de ser ud til at være mindst 
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halvtreds meter lange. Da dyret dukker op til vandoverfladen, tænker 
jeg, at selv en rød dæmon fra Zariardis ikke ville kunne stille ret meget 
op mod det monster, der befinder sig under os. 

”Er han ok?” gisper jeg, da vi omsider er uden for blækspruttens ræk-
kevidde. 

”Han er ok,” svarer Nicholas, og ser lettet på en slatten og våd Oskar.
”Hvordan fik I ham fri fra den kolossale skabning?” spørger jeg, og ser 

ned mod gigantblæksprutten, hvis lange fangarme rækker op mod os. 
”Det hører til hvide engles magi at kunne beherske havets væsener.” 
”Havmonstre må du vel mene,” siger jeg og ser fra Nicholas og ned på, 

hvad der ligner en mindre ø midt i et uendeligt hav.
”Hvordan har du det?” spørger jeg Oskar, der efterhånden er kommet 

så meget til kræfter, at han godt kan flyve selv. 
”Jeg har det egentlig meget godt,” svarer Oskar, ”Jeg nåede faktisk ikke 

rigtig at opfatte, hvad der skete, andet end at jeg blev trukket ned under 
vandet. Nu føler jeg mig bare rigtig kold og gennemblødt.” Oskar ryster 
og klaprer tænder, og da jeg ser hen på Nicholas og Sangi, kan jeg se, at de 
også skutter sig i vinden, med vandråber hængende fra de hvide vinger.

I horisonten kan vi skimte de hvide engles bosættelse, der hænger frit 
svævende i luften. Det ligner en skinnende hvid krystal, der tårner sig op 
i mange niveauer, nærmest som et bjerg – et bjerg af krystal, der hænger 
frit svævende i luften!

Sangi lander på et af de mellemste niveauer på den kæmpemæssige, 
krystalagtige bygning – vender sig om og ser smilende på os.

”Velkommen til Azunumi; de hvide engles Azariardis.”
”Vil det sige, at planeten hedder Zunumi,” hvisker jeg til Nicholas, der 

nikker med et stolt udtryk i ansigtet. 
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”A betyder midtpunkt, og det er hvad både Azariardis og Azunumi er 
for henholdsvis de hvide og de blå engle. Det er herfra det meste af vores 
virke udspringer.” 

Jeg nikker og ser på de hvide engle, der hele tiden lander eller letter fra 
forskellige steder på Azunumi, og på de gigantiske flokke af hvide fugle, 
der kredser rundt om Azunumi, eller sidder på de mange afsatser.

”Men det er jo hvide duer!” udbryder Oskar.
”Ja, vi holder meget af hvide duer,” siger Sangi, mens en stor flok hvide 

duer letter fra et plateau under os – og som en hvid sky af fjer glider hen 
over den lyseblå himmel. 

”Men skider de mange hvide duer så ikke bare på Azunumi?” spørger Oskar, 
mens han ser granskende på den store flok duer, der lige er fløjet forbi os.

”Nej,” ler Nicholas, mens jeg krummer tæer over Oskars spørgsmål.
”Vi har bedt dem om at forrette deres ærinde over vandet,” siger Sangi 

i et højtideligt tonefald, der giver mig lyst til at le, hvis det altså ikke lige 
var fordi, at jeg kan se på Oskar, at han skal til at spørge – om man også 
har bedt englene skide i havet.

”Av!” siger Oskar, da jeg træder ham over tæerne, og Nicholas begyn-
der at le endnu højere. 

”Nicholas må have nået at læse hans tanker,” tænker jeg, mens jeg ser 
hen på Sangi, der ser undrende over på os. 

Sangi strækker armene ud, og straks vender den store flok duer, der lige 
er fløjet forbi os, rundt og flyver tilbage mod os, og sætter sig på vores 
skuldre, arme og vinger. Selv plateauet rundt om os bliver dækket af 
hvide duer.

”De holder os underrettet om, hvad der sker på vores planet,” siger 
Sangi – ”og så bærer de budskaber for os, ikke skrevet på et stykke papir, 
der er rullet rundt om deres fod – men i deres sind.”
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”Er der nogen, der bærer på et budskab, som de kan fremføre?” spørger 
Sangi, og ser ud over flokken af kridhvide duer.”

Alle duerne trykker sig ned mod underlaget, med undtagelse af en en-
kelt hvid due, der som den eneste har en sort plet på den ene vinge, og 
halter en smule på det ene ben.

”Jeg bærer på et budskab til Nicholas,” siger duen med en kurrende 
stemme, der gør mig jublende glad over at kunne forstå dens sprog.

”Templet i Skyerne byder dig velkommen hjem” – kurrer duen, og ser 
over mod Nicholas, der ser glad ud.

”Sig til Oliver og de andre engle på Templet i Skyerne, at jeg ser frem 
til snart at se dem igen,” siger Nicholas, og tilføjer, ”Og jeg er sikker på, at 
de udvalgte, Emma og Oskar, ligeledes snart vil komme og hilse på jer.”
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Kapitel 2

Azunumi 

Da vi træder ind i Azunumi, er det ikke på ryggen af en mytisk hest – 
men med et par gigantiske, hvide vinger på ryggen. Det virker som om 
Azunumi er lavet af hårdt krystalglas, men på trods af at den kolossale 
bygning virker glasagtig, kan man ikke se igennem væggene. 

De hvide engle er meget stille og smilende, og de har en art nærmest 
svævende gang. De taler med en behagelig, inderlig stemme, der hverken 
er høj eller lav. Jeg har dog svært ved at vænne mig til deres størrelse. Ikke 
alene er de tre meter høje, men størrelsesmæssigt minder de mig om den 
gyldne engel, hvilket ubevidst får mig til at frygte, at de pludselig vil ka-
ste os til jorden og prøve at bide struben over på os.

”Hvor skal vi hen, Sangi?” spørger jeg, efter at vi har gået en tid ad lange 
krystalgange, der hele tiden skråner opad. ”I skal møde vores leder, Zel-
la,” svarer Sangi uden at sagtne farten det mindste.

De hvide engles leder er en kvinde, og hun befinder sig i et af de øver-
ste rum i Azunumi helt oppe i toppen af det krystalagtige bjerg. Der er 
tilsyneladende intet i det rum, hvor hun befinder sig, kun luft og lys, der 
strømmer ind gennem de rudeløse panoramavinduer. De hvide engles 
leder står midt i det tomme rum, med udsigt ud til de omgivende skyer, 
da vi træder ind i rummet. 

”Velkommen til – Oskar, Emma og Nicholas. Det er en glæde at kunne 
byde jer velkommen til de hvide engles planet Zunumi.”

”Tak,” svarer jeg og ser over på Zella, der i det reflekterende solskin 
nærmest står med en lysende ring rundt om sig. 

”Jeg har hørt, at I allerede har været i kontakt med et af havets skabnin-
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ger,” siger Zella, mens en sky driver for solen, og den lysende ring rundt 
om Zella forsvinder.

”Hvis hun kalder dét at blive trukket ned i havet af en gigantisk blæk-
sprutte, for at være i kontakt med et af havets skabninger, så må man vel 
sige, at det har vi!” tænker jeg, mens jeg ser over på Oskar, der også har 
valgt ikke at sige noget. 

”Værsgo at sætte jer ned,” siger Zella, og jeg stirrer en smule forvirret 
rundt i det tomme lokale, der ikke synes at indeholde andet end luft. 
Nicholas smiler og sætter sig ned, og straks kommer der en stol til syne 
under ham. Stolen er betrukket med skinnende, hvid silke, og at dømme 
efter den måde Nicholas synker ned i den, er den dunblød at sidde i. Sto-
len har et ryglæn, der strækker sig op og støtter Nicholas’ ryg, mens der 
er plads til, at de store vinger breder sig ud på hver side af stolen.

Zella ser smilende hen på Oskar og mig. ”Vi hvide engle vil gerne have 
det lyst og luftigt, og vi mener ikke, at man bør have andet, end det man 
umiddelbart har brug for. Derfor har vi indrettet os sådan, at ting først 
eksisterer, når vi har brug for dem, og at disse ting kun eksisterer, så længe 
vi har brug for dem.”

”Vil det sige, at den stol Nicholas sidder på, forsvinder når han rejser 
sig op?” spørger Oskar. 

Zella nikker og opfordrer os igen til at sætte os ned.
Oskar tøver et kort øjeblik, inden han læner sig tilbage, og straks ma-

terialiserer der sig en lænestol under ham, der giver plads til hans vinger. 
”Nå, men hvis Oskar kan, så kan jeg vel også,” tænker jeg, og sætter mig 

noget mere forsigtigt ned. Og straks materialiserer der sig en stol under 
mig. 

Jeg har knapt nået at komme mig over min forundring over den beha-
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gelige stol, der bestemt føles som om den er skabt til mig, før jeg igen 
spærrer øjnene op, da jeg ser hen mod Nicholas, der sidder med en kop 
hvid te i hånden!

”Hvor fik du den fra?” spørger jeg undrende.
Nicholas ser hen på Zella, der smilende siger, ”Ræk ud efter, hvad I 

gerne vil have.” 
Jeg rækker spørgende min hånd ud i den tomme luft foran mig. På en 

blid og nænsom måde bliver mine fingre foldet ud, og strammet om en 
kop hvid te, som jeg nu sidder med i hånden.

Oskar får varm kakao med flødeskum – og jeg kommer til at grine ved 
synet af Zella, der ser undrende på indholdet i Olivers kop, uden at vide 
hvad varm kakao med flødeskum er.

”Kommer der så også et bord, når vi har brug for at stille koppen fra 
os?” spørger Oskar.

”Selvfølgelig gør der det,” svarer Zella med et smil – men du kan jo 
prøve.

Både Oskar, og jeg stiller vores kopper fra os på samme tid, med det 
resultat, at et bord materialiserer sig foran os i to niveauer.  

Det får Zella til at le. ”Nu hvor vi har et bord i to forskellige niveauer, 
må vi vel hellere se at komme videre,” siger Zella med et smil. 

”Nicholas har sendt besked til os om, at I var på vej, og derfor har vi 
sendt Sangi ud for at møde jer. Men vi ved endnu ikke, hvad jeres bratte 
ankomst skyldes, og er forundret over at se, at I har benyttet en passage 
hertil, som vi troede var lukket for mange tusinde år siden. Rent faktisk 
troede jeg ikke, at du kendte til den,” siger Zella, og ser direkte på Nicho-
las.”

”Det gjorde jeg heller ikke, ærede Zella, men det var der en anden der 
gjorde.” Nicholas ser ud på skyerne der driver forbi ude i horisonten, 
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inden han fortsætter. ”Zorran kendte til passagen, og har benyttet den 
til at trænge igennem til vores verden.” 

Zella stirrer lamslået på os. ”Er du helt sikker?” spørger Zella. ”Ja, jeg er 
desværre helt sikker. Vi fulgte efter ham, kort efter at han selv var trængt 
igennem til vores verden.”

Zella rejser sig og stirrer et øjeblik ud mod skyerne, der som hvide tot-
ter driver forbi det rudeløse panoramavindue. ”Hvis I vil have mig und-
skyldt. Jeg bliver nødt til at sammenkalde medlemmerne af De Hvide 
Engles Råd til en rådslagning! Sangi kan føre jer til jeres værelser.” 

Sangi fører os ad lange, højloftede, krystalgange til et værelse, der har 
den smukkeste udsigt til himmel, hav og hvide skyer, der driver forbi 
vores terrasse. På trods af den smukke udsigt, har jeg svært ved at vænne 
mig til, at terrassen ikke har noget rækværk, men bare ender, hvor himlen 
begynder. Det giver mig højdeskræk, selv om jeg nu har fået vinger – vin-
ger, som jeg synes er noget besværlige at have på ryggen. 

”Hvordan får de hvide engle egentlig Azunumi til at svæve over havet?” 
spørger Oskar, og ser hen på Nicholas.

”Det kræver megen magisk energi, og energien er størst ved transitste-
derne til de andre verdener. Det er derfor at både Azunumi og Azariar-
dis, ligger tæt ved et transitsted.” 

Hvordan kan Zella så tro, at du ikke kendte til det transitsted, som vi 
kom igennem?” spørger jeg.

”Det er fordi, der åbenbart er to transitsteder, der ligger lige i nærhe-
den af hinanden, hvilket gør dette sted meget kraftfuldt!” 

”Hvor ligger det andet transitsted?” spørger jeg, og kan mærke hjem-
veen som en smerte i mit bryst.” ”Det ligger på havbunden, ikke langt 
herfra,” svarer Nicolas. ”Og hvor munder det så ud?” spørger jeg så hen-
kastet som muligt. ”Du mener på jorden?” spørger Nicholas, og jeg nik-
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ker. Jeg kan godt se, at Nicholas ikke rigtig vil ud med det. Men jeg bliver 
ved med tavst at holde Nicholas fast med blikket, til han med et suk 
siger: ”Det ligger på Kronborg Slot, i Helsingør, tæt på Sverige.” 

”Nå, gad vide om Holger Danske også er blevet besjælet, som de andre 
statuer. Hvis han er, så er det i hvert fald det rigtige tidspunkt,” tænker 
jeg, og Nicholas begynder at le. 

”Nu har du gjort det igen, læst mine tanker, din store idiot!” tænker 
jeg, og stirrer på Nicholas mens jeg håber, at han læser mine tanker. 

”Hvad siger de hvide engle til, at den gigantblæksprutte angreb os?” 
spørger Oskar. ”Jeg mener, de blå engle på Zariardis opretholder jo fre-
den mellem de forskellige arter på de blå engles planet.”

”Ja,” siger jeg, ”de ligefrem dekorerer Azariardis med forstenede skab-
ninger, der har angrebet andre væsener”. 

Nicholas får et stramt drag om munden, og svarer at i modsætning 
til de blå engle, har de hvide engle valgt ikke at blande sig i, hvordan de 
andre væsener på planeten lever deres liv.

”Det vil sige, at I ikke blander jer i, hvad der foregår under vandet?” 
spørger Oskar og ser på Nicholas, der nikker kort.

”Synes du, det er rigtigt?” spørger Oskar forsigtigt, da det er første 
gang, at Nicholas har set gal ud. ”Nej, det synes jeg ikke, men jeg kan 
ikke egenhændigt ændre på den beslutning.” 

”Tror du, at Zorran er under vandet?” spørger jeg” ”Ja, hvor skulle han 
ellers være. Det vil være langt sværere for ham at gemme sig her oppe. 
Desuden er der nogle ubehagelige skabninger nede i dybet, der sikkert 
vil være ham venlig stemt. I modsætning til de hvide engle, er der vand-
væsener, der gerne vil herske over hele planeten Zunumi. En sådan alli-
ance, ville også forklare angrebet fra gigantblæksprutten,” siger Nicholas 
med lav stemme, som er han bange for blot at udtale ordene. ”Kan han 
have fået allierede allerede?” spørger jeg med et gisp.
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”Det, eller også var det ham selv, der angreb os.”
”Hvad mener du med ham selv?” spørge jeg forvirret.
”Han kan jo besætte andre skabninger, det husker du nok,” svarer Ni-

cholas.
Der løber en kold gysen igennem min krop ved tanken om de mulig-

heder, det åbner op for.
”Hvad så?”, spørger jeg, efter at have sundet mig et øjeblik over den 

besked. 
”Det ved jeg ikke,” svarer Nicholas træt. ”Men vi slipper nok ikke for 

at tage ned i havet og lede efter ham. Men kom, lad os hvile. I morgen vil 
være en bedre dag at tage en beslutning om, hvad vi skal gøre.” Og med 
de ord læner Nicholas sig tilbage i den seng som materialiserer sig under 
ham, lukker øjnene og falder næsten omgående i søvn. 

Synet af Nicholas, der falder i søvn, nærmest som var der nogen, der 
havde slået ham bevidstløs, gør mig pludselig opmærksom på, hvor træt 
jeg selv er. Oskar har fået den samme tanke, og ligger nu i en hængekøje, 
som blot hænger i den fri luft. En seng, som den Nicholas sover i, ser efter 
min mening mere behagelig ud – og det er da også en sådan, der viser sig, 
da jeg træt lægger mig ned.
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Kapitel 3

Sølver

”Kan man få en anden krop i et stykke tid, og så stadig vende tilbage til 
ens egen senere?”

Spørgsmålet kommer fra Oskar, der sidder med benene dinglende ud 
over kanten på vores rækværksløse balkon, med udsigt til de hvide skyer, 
og det blå hav under os – langt under os.

”Ja det kan man,” svarer Nicholas. ”Din egen krop kan blive minime-
ret, og du kan bringe den med dig, som Zorran gør. Forskellen er bare, 
at Zorran tager de kroppe han har lyst til, og slår sjælen ihjel. Mens vi vil 
benytte kroppe, der allerede er forladt.”  

”Du mener nogen, der er døde!” siger Oskar, og ser med væmmelse på 
Nicholas. 

”Nej, jeg mener en krop fra en engel, som er blevet genfødt.”
”Betyder det så, at vi vil føle os gamle?” spørger Oskar. ”Nej,” svarer 

Nicholas, med et smil, ”men det kan godt være, at vores flyve- og gæl-
lefunktioner ikke er lige så gode som visse andre hvide engles.”

”Men kan hvide engle trække vejret under vandet?” spørger jeg over-
rasket.

”Ja, vi har en indbygget gællefunktion, der træder i funktion, når vi 
dykker ned i vandet. Derfor vil det være godt, hvis vi kan benytte nogle 
aflagte englekroppe, når vi skal ned i havet og lede efter Zorran. Men 
allerførst må vi spørge Zella, om hun vil lade os låne en hvid englekrop,” 
siger Nicholas. ”Ellers må vi besætte en fisk.” 

”En fisk!” udbryder Oskar. ”Jeg har ikke spor lyst til at være en fisk.” 
”Det er ellers udmærket at være en fisk, når man skal dykke ned i havet,” 
svarer Nicholas.

 19 



Vi beslutter os for at sætte os ned og spise – og straks sidder vi på stole 
ved et veldækket morgenbord, der byder på præcist det, vi forventer at 
få. Det irriterer Oskar, fordi han får havregrød, og ikke det wienerbrød, 
som han ønsker sig. 

”Det er altså ikke det samme, som at spise ved de blå engles mytiske 
træ. Der fik man da, hvad man ønskede sig,” siger Oskar bistert. 

”Ja, ved festlige lejligheder,” siger jeg og smiler. ”Men du kan jo bare 
lade være med at forvente at få havregrød,” siger jeg, og ser ned på min 
toast, bacon og omelet.

Men lige meget hvor meget Oskar forsøger, så bliver han ved med at 
få en skål havregrød serveret, og til sidst står der ti skåle med havregrød 
på bordet foran Oskar. ”Her, tag noget af mit,” siger jeg, og skubber min 
tallerken over til Oskar. ”Vi kan jo næsten ikke være ved bordet længere 
for alle de skåle med havregrød.”

”Hvornår tror du, at Zella sender bud efter os?” spørger jeg Nicholas. 
Efter at have spist morgenmaden, har han lænet sig tilbage i en behagelig 
lænestol, der er kommet til syne under ham.

”Det ved jeg ikke,” svarer Nicholas, og griber en bog, der materialiserer 
sig foran ham. ”Men det varer nok ikke så længe,” lyder det fra Nicholas 
omme bag bogen.

Da jeg vender mig om, er morgenbordet forsvundet, og selv de ti skåle 
med den nu efterhånden lunkne havregrød er forsvundet ud i den blå 
luft.

”Wav!” udbryder Oskar, ingen oprydning eller opvask.
”Ja, det må være hårdt for en hvid engel at leve på jorden,” tænker jeg, 

og ser hen på Nicholas, der fredfyldt ligger og læser i sin bog.

Oskar er tilsyneladende kommet sig over sit møde med den gigantiske 
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blæksprutte, og er igen ivrig efter at boltre sig i luften. ”Kom nu!” siger 
Oskar og hiver i min arm. ”Lad os øve os i at flyve og slå saltomortaler.” 
”Ja, hvis jeg altså tør,” siger jeg, og ser hen mod de hvide skyer, der driver 
forbi vores altan. ”Selvfølgelig gør du det, du har jo vinger!”

Jeg havde næsten glemt de store fjerklædte vinger, der sidder på min 
ryg. ”Jeg føler mig som en kylling,” siger jeg til Oskar. ”Både på den ene 
og den anden måde.”

”Nå, men du ligner nu ikke en – snarere en engel med højdeskræk,” 
siger Oskar og hiver mig med hen til balkonen uden rækværk. 

”Der er meget langt ned,” siger jeg, ”lige så langt som skulle man sprin-
ge med faldskærm.”

”Du har jo fløjet hertil, hvad er der at være bange for!” svarer Oskar, og 
giver mig et skub ud over kanten.

Jeg bliver så vred på Oskar, at jeg helt glemmer at være bange, og blot 
tænker på at give ham en dukkert i vandet. Men Oskar er ikke så let at 
fange, og snart boltrer vi os i luften. Det er først, da Nicholas kalder, at vi 
stopper vores berusende luftakrobatik. 

”Zella vil gerne se os,” siger Nicholas med et smil. ”Jeg ville ønske, at 
jeg havde noget nyt tøj og tage på!” siger jeg. ”Jeg kan faktisk ikke huske, 
hvornår jeg har skiftet tøj sidst.”

”Nå, men så synes jeg, at du skal tage noget nyt tøj på,” siger Nicholas 
og peger på et skab bag mig, hvor der hænger tøj i gyldne nuancer.

”Det skab stod her da ikke før!” udbryder jeg, inden det går op for 
mig, at det selvfølgelig er lige som med maden. Det er der først, når man 
ønsker sig det.

”Bare der også er noget til mig,” siger Oskar, og ser ind mellem bøjlerne 
i klædeskabet. Og ganske rigtigt, hænger der også et nyt sæt tøj til Oskar. 
”Se, der er også plads til vingerne!” udbryder Oskar og svinger glad med 
sin gyldne kappe og bluse.
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”Man skulle tro, at vi er gyldne engle,” siger jeg, da jeg ser på de gyldne 
nuancer i tøjet.

”Det er I måske også,” siger Nicholas, og strækker armen ind i klæde-
skabet og fremdrager et hvidt sæt tøj til sig selv.

Efter at vi har fisket tøjet ud af skabet, forsvinder det, som alt andet vi 
ikke bruger. ”Det var ellers et smukt klædeskab,” tænker jeg vemodigt. 
Jeg har svært ved at vænne mig til, at tingene forsvinder, når man ikke 
har brug for dem længere.

Med ét kommer en hvid varkat flyvende og lander med en fejende bevæ-
gelse på vores balkon. Adræt folder varkatten sine vingerne sammen og 
går ind til os – skinnende hvid og på lydløse poter.

”Selvfølgelig har de hvide varkatte også vinger. Hvordan skulle de ellers 
kunne komme rundt,” tænker jeg, men bliver alligevel ved med at stirre 
på de hvide vinger, der får varkatten til at minde lidt om en løvegrif.

”Velkommen tilbage Nicholas!” runger det igennem mit hoved.
”Det er også godt at se dig igen, Sølver,” smiler Nicholas. Lad mig præ-

sentere Emma og Oskar. Og det her er Sølver.” Sølver nikker til os og smi-
ler – og blotter herved sine ulveagtige, skinnende hvide hjørnetænder.

Når jeg ser på Sølver og Nicholas, er der ingen tvivl om, at Sølver er Ni-
cholas’ varkat – eller måske er det nærmere Nicholas, der er Sølvers engel. 

”Jeg hører, at I bringer dårligt nyt med jer,” siger Sølver, efter at hun har 
lagt sig ned foran os, med sine lange poter strakt frem foran sig.

”Ja, det var ikke ligefrem sådan, jeg regnede med at vende tilbage til 
Zunumi,” siger Nicholas – ”i hælene på Zorran.”

”Der er vel ingen tvivl om, at han er i havet,” siger Nicholas henvendt 
til Sølver, der nikker langsomt og med et bekymret udtryk i det katteag-
tige ansigt.

”Du er vel klar over, hvad det betyder?” spørger Sølver.
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”Ja, vi må derned – i havet. Men hvad siger Zella og Rådet til at Zorran 
befinder sig på de hvide engles planet?” spørger Nicholas.

”Jeg tror ikke, at de fuldt ud forstår – eller måske vil forstå, den fare, 
som vi befinder os i,” siger Sølver. ”Zorran vil let kunne arrangere et op-
rør mod de hvide engle. Det er nogle væmmelige skabninger, der bor i 
vores have, og det er jo ikke sådan, at de hvide engle, som de blå engle, har 
holdt øje med, hvad der foregår rundt om på vores planet.” 

”Nej,” tænker jeg, og ser mig rundt om i det tomme rum. Der står in-
gen stenstøtter af morderiske skabninger hentet til Azunumi fra forskel-
lige steder på de hvide engles planet. I det hele taget står der slet ikke 
noget, hvilket er begyndt at gå mig på.”  

”En kæmpeblæksprutte fik fat i Oskar, da vi var på vej hertil, og hev ham 
med ned under vandet, inden det lykkedes for os at få ham fri,” siger Ni-
cholas henvendt til Sølver. ”Det er op til dig, om du vi tage med os. Det 
bliver mildest talt farligt!”

”Hvornår har det nogen sinde været ufarligt at tage med dig på en af 
dine missioner?” smiler Sølver dovent og strækker sig katteagtigt smi-
digt, mens de hvide hjørnetænder glimter i solen. ”Desuden har det 
været en smule for afslappende og kedeligt i den sidste menneskealder 
– hvor du ikke har været her til at arrangere missioner ned til vores ure-
gerlige havvæsner.” 

”Er der ingen, der har været dernede, siden jeg blev genfødt på jor-
den?” udbryder Nicholas.

”Nej, de hvide engle har ønsket at bruge deres tid på andre ting,” smiler 
Sølver, nu en anelse bittert.

”Andre ting!” gentager Nicholas. ”Så som hvad, Sølver?”
Sølver er stille et øjeblik inden han svarer, og nu har hans klare øjne 

fået et trist genskær. 
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”Der er blevet skabt mange nye bygningsværker i lighed med Azunumi 
rundt om på vores planet. Og så har du måske lagt mærke til, at langt 
mere nu kommer helt af sig selv. Hvide engle benytter energien fra solen 
og verdensrummet til at skabe alle disse ting, og de har fået processerne 
til at fungere spontant, kun styret af vores umiddelbare behov.” 

”Hvad laver man som hvid engel i Zunumi, nu hvor man ikke behøver 
at foretage sig noget, for at få hvad man har behov for?” udbryder jeg.

”Ja, hvad laver man egentlig?” siger Sølver og begynder at le, en run-
gende latter – og skønt det er sjældent, at en varkat ler, så synes jeg, at det 
er noget af det dejligste ved en varkat.

”De hvide engle bruger megen tid på at filosofere over livets mening,” 
siger Sølver. ”Det er ikke lige noget for mig, så jeg bruger det meste af 
min tid sammen med de andre varkatte og fuglene.”

”Fuglene, hvordan er de?” spørger Oskar.
”Engang ville jeg have sagt, at de smagte godt,” siger Sølver uden at for-

trække en mine, ”men i dag er de blevet mine venner. Det kan godt blive 
lidt ensomt,” siger Sølver – en smule undskyldende, ”når du, Nicholas, 
forlader vores planet i 30 år, og de andre hvide engle bruger deres tid på 
at filosofere over livets mening.”

”Står du nu der og undskylder, at din mad er blevet til dine venner!” 
lyder det hæst fra vinduet – og der sidder en sort og hvid skade og ser på 
os med hovedet let på skrå.

”Jeg kan jo bare ønske mig skadesteg, hvis det er det, jeg gerne vil have, 
Sefa,” smiler Sølver, igen med blottede hjørnetænder.

Sefa basker misbilligende med vingerne og hopper over til os. ”Nå, har 
du tænkt dig at præsentere mig?” siger Sefa, og ser op på os, med hovedet 
let på skrå.

”Emma, Oskar og Nicholas. Det her er Sefa; der uden tvivl er Zunu-
mis klogeste og måske mest pågående fugl,” siger Nicholas.
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”Det er mig en ære, Sefa,” siger Oskar og smiler til Sefa – der hopper 
over og sætter sig på hans hånd.

”Er fuglene i Zunumi alle skader og duer?” spørger jeg Sølver.
”Der lever mange forskellige slags fugle på Zunumi, men skaderne er 

de mest intelligente, hvis man ellers kan se bort fra deres væremåde,” si-
ger Sølver og ryster på hovedet, mens hun ser hen på Sefa, der har lagt 
sig på ryggen i Oskars hulede hænder, med sine tynde sorte kragetæer 
strittende op i vejret.

”Jeg har aldrig set en skade, der ligger på ryggen med tæerne strittende 
op i vejret, med undtagelse af når den er død. Gad vide om Oskar har 
den samme effekt på fiskene og de andre havvæsener, som vi snart skal 
møde?” tænker jeg.  

”Hvad gør vi nu?” spørger jeg, og ser direkte ind i Nicholas havblå øjne. 
”Vi må se at få de hvide engle til at forstå, hvor farligt det er at have Zor-
ran på vores planet,” svarer Nicholas. ”De må indse, at de, for en stund, 
må tilsidesætte deres filosoferen over meningen med livet.”   

”Tro mig!” sukker Sølver, ”jeg har prøvet at få dem til at indse, at de 
ikke bare kan ignorere, hvad der sker i vores have. Jeg har efterhånden 
haft mange møder med Zella og det samlede råd, hvor jeg har prøvet at 
gøre det klart for dem.” 

”Men det var jo Zella og det samlede råd, der sendte mig ud på denne 
opgave på jorden i sin tid,” siger Nicholas. ”Meget har forandret sig i de 
sidste 30 år,” siger Sølver med et suk. 

”Det ser ud til, at de har tænkt sig at indkalde jer til rådet nu,” siger Søl-
ver, og ser over mod døren, hvor en engel med en stolt mine og store, 
hvide vinger står og ser afventende på os.

Nicholas nikker til englen, der træder ind i rummet.
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”Velkommen tilbage, Nicholas! og velkommen til de udvalgte, Emma 
og Oskar!” siger englen med en iskold stemme. ”Tak, Lankrit!” siger Ni-
cholas, ligeledes med en iskold stemmeføring. ”Er du stadig en del af den 
inderste cirkel i Det Universelle Råd?”

”Rent faktisk er jeg nu en af Zellas mest betroede rådgivere.” ”Ja, hun 
forstår virkelig at vælge jer med omhu,” siger Nicholas med en ironi, der 
er så tyk, at det føles som om man kan skære luften i skiver.

”Du ser noget lille ud, nu hvor du har bibeholdt din menneskelige 
form,” siger Lankrit med et spottende blik, der måler Nicholas fra top 
til tå. ”Sig mig en gang, er den menneskelige hjernekapacitet lige så be-
grænset, som deres størrelse?” ”Hvad siger I til, at vi tager af sted nu, hvor 
Zella og det samlede råd venter på os?” spørger Sølver, og strækker sig 
dovent mellem Nicholas og Lankrit. 

Uden et ord vender Lankrit sig om og går – og efter at Nicholas, stilti-
ende nikker, rejser vi os, og følger efter Lankrit, hvis hvide vinger skinner 
så stærkt, at jeg må knibe øjnene sammen og se ud til siden.
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Kapitel 4

Det Fuldtallige Råd

Alt imens vi følger efter Lankrit, breder den gang som vi går af sig lang-
somt ud, for til sidst at være på størrelse med en firesporet motorvej. Til 
sidst kommer vi til en gigantisk plads, der er på størrelse med Petersplad-
sen i Rom. Det giver mig åndenød, for ikke alene er pladsen usandsynlig 
stor. Den er også badet i det klareste og blødeste lys, jeg nogensinde har 
set. Hele vejen rundt langs siderne på den gigantiske plads, sidder der 
engle på store udskårne tronstole i hvidt marmor. Tronstolene er hævet 
to meter over gulvet, med det resultat, at englene sidder og ser ned på os.

”Nå,” siger Oskar, ”lidt seriøst må de da tage os.” ”Ja, Oskar – lidt seri-
øst må de da tage os,” siger Nicholas med et smil, og træder ind på den 
store plads.

”Hvordan kan de høre hinanden, når de sidder så langt fra hinanden?” 
hvisker Oskar til Nicholas.

”De læser hinandens tanker,” siger Nicholas. ”Nå,” tænker jeg, ”så er det 
derfor at Nicholas har så let ved at læse mine tanker.” ”Ja,” siger Nicholas 
– uden at vende sig om mod mig. 

Lankrit træder til side – og det er nu Nicholas, der leder os videre ind 
midt på pladsen, hvor vi står afventende, mens englene fra Det Fuldtal-
lige Råd ser på os fra alle retninger.

 
”Vær hilset Emma og Oskar,” lyder det med en fin og klar stemme igen-
nem mit hoved. ”Det glæder os at se jer her i god behold, og ikke mindst 
at høre, at I har besejret de sorte engle på jorden.”

”Tak,” får jeg sagt noget forlegen.” Zella smiler og vender sig mod Ni-
cholas. 
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