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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.
I dag findes der også  Magere. De lever og virker, som alle andre mennesker. Men de holder deres evner 

skjult.
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Kapitel 1
 

 

 

Så skete det! Johan skulle starte på sin uddannelse som præst.

Det var fredag, rusdag, blød start, og hvad man nu ellers kaldte det.

Han glædede sig som et lille barn, og han boblede indvendigt af henrykkelse, da han stoppede op på 
strøget, og Københavns Universitet tonede frem for hans vidtåbne øjne.

"Det teologiske Fakultet", sagde han højt.

Det var nu ikke meningen det skulle siges højt, det skulle bare tænkes, men det røg bare ud af munden på 
ham, uden ordene fik tid til at runde hjernen først.

Et par af de andre studerende omkring ham smilede, og det var indforståede smil! Pladsen omkring ham var 
jo stort set kun fyldt med studerende som han selv, så mon ikke de andre havde det på samme måde?

"Det teologiske Fakultet", "Cand.theol.", "Bachelor"... Fine ord rodede rundt i hans tanker imens han med 
ærefrygt gik nærmere. Ord, som han havde læst i de foldere han havde fået tilsendt af universitetet, og som 
fyldte ham med stolthed. Han blev specielt fyldt med stolthed over at skulle gå på et fakultet, der var over 
500 år gammelt. Ja, fakultetet var faktisk oprindeligt katolsk, og et væld af Danmarks fineste præster havde 
trådt sine læresko her.

Johan drømte videre!

Tænk at kunne kalde sig Cand.theol. om bare 5 år? Ah.. 6 år måske! Der var noget med latin og græsk, som 
for nogle tog lidt længere tid. Og han måtte modstræbende indrømme, at han jo nok - sandsynligvis - hørte 
til de "nogle". Sprog var fint nok, og han havde da også haft latin i gymnasiet. Men nogen decideret ørn til 
det, var han nu ikke. Og dertil kom altså så også GRÆSK!

Jo, han ville da nok få lidt kam til sit hår, som han faktisk i øvrigt var svært glad for. Han havde et ret flot 
hår, når han nu skulle sige det selv. Kulsort, og som altid faldt lige som han ville have det. Han havde det 
fuldstændig ligesom ham der Fonzie i den gamle Tv-serie, som var startet på TV3.

Johan rystede på hovedet. Hvordan kom han nu SÅ langt væk fra emnet? HÅR! Hvor var det nu hans 
tanker var kommet til? Nåh.. jo.

Mon han fik et præstekald med det samme? Det ville være rart med en præstebolig på Sydsjælland. Så ville 
det ligge tæt på hans fars kirke i Essinge, og man skulle ikke rejse så langt for at besøge familien.

Johan havde hørt tilfælde, hvor nyuddannede præster godt nok fik et præstekald, men så langt borte fra 
resten af familien, at de følte sig isolerede og fremmede. Det ville han ikke bryde sig om.

Han lo lidt ved tanken om sig selv stående på prædikestolen et mørkt sted i Sønderjylland.

Ja, det kunne nok godt være, at kirkegængerne her kunne forstå HAM, men han ville med garanti ikke 
kunne forstå et eneste ord af, hvad de kunne finde på at sige til HAM. Nej, det gjorde man nok ikke! Man 
blev nok ikke sendt sådan et sted hen. Eller valgte man selv? Det vidste han faktisk ikke rigtigt. Det måtte 
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