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Legenden om Magerne

Lige siden sumerernes tid, for næsten 6.000 år siden, har man fortalt legenden om 'Magerne'.

Det siges, at sumerernes to guder Enlil og Enki bekæmpede hinanden, for at få magten over jorden og 
dens befolkning af primitive mennesker. Guder var de dog ikke. De var begge mennesker, men også magere. 
Mennesker med særlige magiske evner.

Enlil var en såkaldt mund. En mager med særligt gode talegaver. En ond person, der med sine 
overtalelsesevner kunne så splid og fjendskab imellem hvem som helst. Selv brødre og søstre. Han var kendt 
som: Slangen.
Enki, derimod, var en hånd, som havde evnen til at heale de forfærdeligste sår eller sygdomme. Og han 
healede tit de tilskadekomne, når Enlil havde lavet ballade. Enki var godheden selv, og blev også kaldt: 
Menneskets Ven.

Der fandtes mange forskellige typer af magere. Men fælles for dem alle var, at de kun havde én speciel evne. 
Nogle kunne flytte ting ved tankens kraft, nogle kunne fornemme andre mageres tilstedeværelse, og andre 
igen kunne læse tanker.
Magerne dukkede op tilsyneladende tilfældigt. Der var ikke tale om arvelige anlæg. Og en mager opdagede 
altid først sin evne som voksen.

Idag findes der også Magere. De lever og virker, som alle andre mennesker. Men de holder deres evner 
skjult.
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Kapitel 1

Condor  steppede  uroligt  rundt  i  indhegningen.  Han slog  med halen og  hovedet,  og  øjnene  var  vidt  
udspilede. 
Han vrinskede og stejlede mere og mere, efterhånden som Johan og Kirsten kom nærmere. Det var tydeligt, 
at der var noget han ikke kunne forstå, og han blev nervøs over det. 
Johan havde hilst ham, så snart hesten var indenfor synsvidde. Han havde ikke kunnet lade være, nu han  

endelig var kommet vrinskede og stejlede mere og mere, efterhånden som Johan og Kirsten kom nærmere. 
Det var tydeligt, at der var noget hjem igen, efter den voldsomme oplevelse med Kirstens bortførelse, og 
hans egen sjælerejse. Han havde sammen med Kirstens far, Mogens, optaget forfølgelsen af bortføreren og 
heldigvis også fundet Kirsten. Men desværre nåede bortføreren, som var Kirstens første kæreste, Jan, at 
smide den forsvarsløse pige ud af vinduet, så hun næsten døde ved faldet fra 4. sal. Havde det ikke været for  
Mogens' bløde tag på bilen, som han i skyndingen havde smidt på fortorvet, og som Kirsten landede på, 
ville hun havde været død på stedet. Det kom dog ikke Kirsten så meget til gode, da hendes skader trods alt  
var for store, og kun respiratoren havde holdt hende i live. Lægerne havde opgivet alt håb for hende, og en  
slukning af maskinerne have været nært forestående.

Johan havde, i desperation, ofret sit eget liv på at heale Kirsten. Han havde satset alt på, at Mogens' teorier  
om sjælekvanter var rigtige, og at det derfor ville være muligt for ham, at lade sin sjæl forlade den gamle  
krop, hvis energi kunne komme Kirsten til gode, og at han derefter kunne tage bolig i en anden, forladt,  
krop. Han satsede på, at han på den måde kunne redde både Kirstens og sit eget liv. Men det var en svær  
beslutning! Han måtte skyde hele sin Gudstro tilside, og gå fuldt og helt ind for nogle vanvittige teorier, 
han ikke, indtil da, havde kunnet få sig selv til at tro på, selvom Mogens var kommet med vægtige beviser, 
og selvom han selv under en regressionsrejse, tilsyneladende genoplevede 3 af sine tidligere liv.
Johan var blevet rystet i sin grundvold over Guds åbenlyse fraværelse i de sidste måneder. Hans forældre 

var pludselig blevet dræbt i en ulykke, og derefter var hans elskede Kirsten næsten død fra ham. Han havde 
bedt og bedt på hospitalsstuen om Kirstens helbredelse, men hendes tilstand var kun gået den forkerte vej.  
Der var åbenbart ingen hjælp at hente hos hans Gud. Og hvorfor mente Gud åbenbart, at hans forældre 
skulle dø? Var det prøvelser? I så fald accepterede Johan det ikke. Han ønskede ikke at leve uden Kirsten. 
Og eftersom Gud ikke ville hjælpe, så bestemte Johan sig for at gå andre veje. Han måtte selv tage affære.  
Han havde intet at tabe. Og med Mogens' teorier om sjælevandring. Om mageres specielle evner; og specielt 
om den slags mager han selv skulle være - en hånd - tændtes et lille håb i Johan. Et håb om en ny chance for 
et liv med Kirsten.

Heldigvis var det hele gået fuldstændig som det skulle. Han havde healet Kirsten, så hun overlevede. Hans 
sjæl havde uden problemer kunnet tage bolig i en anden, tom, krop. Og det havde været en usigelig glæde  
for ham at erfare, at han havde været i stand til, at helbrede en hel del mennesker, inden hans sjæl satte sig  
rigtig fast i den nye krop. Men endnu bedre havde det været, at han havde nået at heale hele hospitalets  
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børneafdeling, inden han slog øjnene op, og genså sin elskede Kirsten og hendes far.
Lægerne,  som jo i  de dage oplevede det  ene uforståelige mirakel  efter det  andet,  havde også i  Johans 

tilfælde - eller i Thors, som kroppens tidligere ejermand hed - , rystet uforstående på hovedet over, at han 
pludselig var helt frisk. De insisterede på, at beholde ham i flere dage, for at tage prøver og lave målinger.  
Men det hjalp ikke på forståelsen, og endelig var Johan blevet udskrevet, imens lægerne var ved at rive håret  
af sig selv.

Nu var han så endelig hjemme igen, og kunne slet ikke vente med at se sin dejlige hest, Condor, som han  
og Kirsten nu var kommet helt hen til.
Men Condor var tydeligvis meget forvirret. Den genkendte ikke synet og lugten af den mand, der så glad 

kom hen imod ham. Stemmen var også fremmed, men melodien, og de ord han sagde var de samme, som 
hos den herre han elskede.
Johan rakte forsigtigt hånden frem til Condor, som fnysende og trampende langsomt lod sig berolige.  

Johans ord og klap fik efterhånden hesten til at falde til ro, og tilsyneladende acceptere denne nye krop, 
som tilhørende Johan. Den varme hånd gjorde sikkert også sit til, at Condor faldt ned.
Kirsten så på med fascination. Det var utroligt hvor stor magt Johan havde, og altid havde haft, over den 

hest. Den havde været med til at redde Kirsten fra sin bortfører, og i Johans hænder var den blid som et  
lam. Men alligevel kunne hun ikke lade være med at betragte Condor, eller heste i det hele taget, som nogle 
utroligt dumme dyr. De kunne stå stille i flere minutter og undre sig over de særeste ting, såsom et blad på 
vejen, en trillebør, eller hvad som helst, som ikke lige plejede at være der. I denne her situation var Condor  
dog undskyldt. Selv verdens klogeste dyr, (altså hende selv), havde stadig meget svært ved at forstå, at det 
faktisk var  Johan der gik dér. Det var de samme bevægelser, samme gestik, samme måde at tale på. Men 
kroppen var en hel anden. Det var en decideret  viking  hun her stod og betragtede. Han manglede bare 
sværdet og hjælmen, så burde han være klar til at gå ombord i langskibet til næste togt imod englænderne. 
Hun vidste dog, at eftersom Johan var en  hånd, med den reneste sjæl, så var der, hvad kamphandlinger, 
dræbe, plyndre og voldtage angik, ikke meget viking i ham. På den vis, var han stadig den samme lille 
undseelige, kluntede og uskyldige Johan som før. Den Johan hun, til stor overraskelse for sig selv, var faldet 
uhjælpeligt og nådesløst pladask for, med det samme. 
Johan havde være det absolut modsatte af, hvad hun normalt ville vende sig om efter på gaden. De mænd,  

eller "prøveklude" som hun lidet flatterende kaldte dem, som hun indtil da havde involveret sig med, havde  
alle være søde og rare. Bestemt! Men selvom de også alle sammen havde set bragende lækre ud, så manglede  
der dét. Det der udefinerbare der gør, at man bliver forelsket. At man elsker... rigtigt. Hun måtte ved mødet  
med Johan sande, at hun havde ledt det helt forkerte sted. Hun havde sat udseendet foran sjælen. Og det 
var forkert. I hvert fald for hende. Hun opdagede hurtigt, og overraskende for hende selv, at det hun søgte,  
var en mand hvis person hun syntes var interessant. En mand, der som Johan, var helt igennem god. Hun 
opdagede også, at Johans uskyldighed og naivitet på visse områder pirrede hende i utrolig grad. Hun vidste  
ikke hvad det var der var sket. Men pludselig gik Johan fra, bare at være en opgave hun skulle løse for sin far, 
til at være en fyr hun bare måtte have - og med det samme. Hun havde været gået efter udseendet indtil da, 
men endte med at erkende, at sjælen - personen bag - betød så meget mere. Hun havde næsten omgående 
følt, at Johan var en del af hende, som hun havde savnet altid. Og selvom hun lige havde mødt ham, var det 
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som om, hun også altid havde kendt ham. Som om de altid havde hørt sammen, havde været adskilt, og nu 
fundet hinanden igen. Det havde været en utrolig voldsom følelse, og det havde været en lektion af de store.

Men nu fik Kirsten så begge dele: den gamle Johans sjæl, og den nye Johans krop - lækre krop. Og det var 
faktisk  ikke  så  ringe  endda.  Kirsten  slikkede  sig  om munden ved  synet  af  Johans  store  overarme,  de 
spændstige ben, hans brede bryst, som hun glædede sig til at putte sig ind til, og ikke mindst slikkede hun 
sig om munden ved synet af den ikke helt lille bule i bukserne. Hun lo for sig selv, og smilede af sin  
tankerække. Hvor var hun dog slem. Her var de lige kommet hjem efter et mareridt på hospitalet, og Johan 
havde stadig svært ved helt at styre den nye krop, og hun selv humpede rundt med gips på både arm og 
ben. For ikke at tale om den meget lidt klædelige bare hårplet hun havde i baghovedet, hvor lægerne havde  
barberet hende, for at behandle hendes sår. Hun var sikkert et ynkeligt syn. Og alligevel tænkte hun ikke på  
andet end sex.

Johan var nu inde ved Condor, og klappede og strøg den kærligt. Han nussede og pussede og talte lavt  
med den, og hesten stod nu helt stille og lod sig kradse bag øret.
Johan kunne ikke vente længere. Han måtte bare have en ridetur, så han tog fat i Condor og svingede sig 

op over ryggen på ham. Condor flyttede sig dog i det samme til siden, så Johan i stedet for at lande på  
hestens ryg, fløj  over ryggen, og landede midt i  vandtruget  med et ordentlig  plask. Condor vrinskede, 
vendte hovedet ned mod Johan, og blottede tænderne i  det, der absolut måtte tolkes som et gevaldigt  
hestegrin. Han virrede lidt med hovedet og vrinskede igen.
"Nå...  Det skal  du få  betalt!",  råbte  Johan truende.  Og som om hesten kunne forstå  ham, satte  den 

vrinskende i galop væk fra ham.
Kirsten lå underdrejet af grin. Hun lo så tårene trillede, og hun måtte støtte sig til gærdets stolpe for ikke at 

falde om på græsset.
Johan så ondt på hende, og ville rejse sig op fra truget, men faldt så ned igen. Denne gang, så hans hoved  

lige fik sig en dukkert, hvilket fik Kirsten til at more sig endnu mere.
Johans hoved dukkede op af vandet, og han lignede en druknet mus.
"Så hjælp mig dog op, møgøre!", råbte Johan vredt, men kunne godt se det komiske, så vreden afløstes 

med det samme af en latter.
Kirsten humpede ind til ham, og hun rakte ham hånden til hjælp. Men Johan trak hende i stedet ned til  

sig, så Kirsten nu også lå pjaskvåd i truget oven på ham. Nu var det Johans tur til at grine, da han så  
Kirstens målløse og overraskede ansigtsudtryk, som hun nu pludselig lå der. 
"Årgh... JOHAN", råbte hun irriteret. "Jeg har jo gips på over det hele. Hvad tænker du dog på?"
"Kan du ikke gætte det?", svarede han lavt og kælent. "Du har garanteret aldrig gjort det i et vandtrug?"
"Du er uforbederlig, Johan.", lo hun. "Hvad er det dog for et sexmonster jeg har vækket?" hun smilede, for  

hun havde jo selv de samme tanker.
"Et, der ikke har fået noget i meget meget lang tid, og som gerne vil gøre noget ved det.", Han stak tungen  

ud i mundvigen, og bevægede øjenbrynene op og ned.
"Ha ha, ", lo Kirsten, "Nå, ja, men så må vi jo se, hvad vi kan gøre ved det!", Hun tog et fast greb i Johans  

skridt med sin raske hånd, og klemte til.
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