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Mollimierne  
fra verdensrummet

 ”Se!” En smuk, ældre kvinde står ved en fontæne, der er 
placeret midt på gulvet i en lille træhytte. Fontænen er la-
vet af en solid, mørk træsort og er dekoreret med magiske 
mønstre. Kvinden har håret sat op i en lang, grå fletning, der 
falder naturligt ned langs hendes rygsøjle. Hun er iført en 
mørklilla kjole af fin, blød uld og har et lyst læderbælte om-
kring taljen med en lille læderpose i. Kvindens øjne er klare 
og dybblå som havet, og hendes navn er Aquene.
 Ved kvindens side sidder en dreng og en pige på om-
kring 13 år. Pigen hedder Amitola og drengen Motega. De 
følger alle tre opmærksomt med, da det klare, rene vand i 
fontænen begynder at bevæge sig i en spiral fra bunden og 
op til overfladen. Aquene kniber øjnene sammen, da et flam-
mende øje kommer til syne i det levende vand. Hendes øjne 
gløder i det ildrøde lys, og de to unge følger undrende med i 
det, der sker.
 ”Men… det er et øje af ild!” Amitola har langt, mørkt 
hår med mange lange, tynde fletninger, der er samlet i en 
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tyk hestehale. I fletningerne har hun de fineste silkebånd i 
alle regnbuens farver. Hendes store, mørkebrune øjne har 
en naturlig glød, og hun har et vågent blik, som det næsten 
er umuligt at lyve for. Hun er iklædt en elegant læderkjole, 
der er pyntet med mønstre og perler og går ned til knæene. 
Omkring taljen har hun et smukt dekoreret bælte af sølv, og 
på fødderne har hun et par mørkebrune ruskindsstøvler, der 
går op til anklerne.
 ”Ja, det er Universets tredje øje.” Aquene nikker efter-
tænksomt.
 ”Hvad betyder det?” Motega ser undersøgende på den 
ældre kvinde. Han har et stort, lyst og pjusket hår, og hans 
øjne er mørkegrønne. Han har et pandebånd i samme farve 
som øjnene og er iført en todelt, jægerlignende dragt i læder. 
Overdelen er gyldenbrun og går ned til lårene, og han har et 
rødbrunt bælte af flettet snor omkring taljen. De sorte buk-
ser når ham til anklerne. På fødderne har han korte, lysebru-
ne ruskindsstøvler. Motega har næsten altid et muntert smil 
om munden og glimt i øjet. Ligesom de andre har han en 
naturlig udstråling.
 ”Det betyder, at det Intergalaktiske Råd er samlet.” Den 
ældre kvinde taler lavt og har et eftertænksomt udtryk i an-
sigtet.
 ”Hvad er det Intergalaktiske Råd?” Amitolas øjne er åbne 
og nysgerrige.
 ”Det er det råd i Universet, der holder øje med alle pla-
neterne i rummet og de rumvæsner, som bor der.” Aquene 
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løfter blikket fra fontænen et øjeblik og ser mildt på de to 
unge.
 ”Rumvæsner?” Motega ser spørgende på den ældre kvin-
de.
 ”Ja, alle væsner, der bor i rummet, er rumvæsner. Vi her 
på Mollimi er det også.” Aquene smiler lidt for sig selv, og 
fine smilerynker danner et smukt mønster omkring hendes 
øjne.
 ”Siger du, at vi, der bor her på vores planet, er rumvæs-
ner?” Motega og Amitola ser med store, lattermilde øjne på 
den ældre kvinde.
 ”Ja, det er vi.” Aquene nikker, og de griner lidt alle tre. Så 
bliver de stille igen og følger spændt med, da øjets pupil bli-
ver til en lysende spiral. Den drejer rundt og rundt, længere 
og længere ind i pupillen, indtil øjet og spiralen forsvinder 
og planeten Jorden kommer til syne i fontænen.
 ”Hvad er det?” Amitola og Motega kan næsten ikke tage 
øjnene fra den smukke planet, der hænger stor og rund og 
blå ude i verdensrummet.
 ”Det er en af planeterne i verdensrummet. Den hedder 
Jorden.” Aquene nikker eftertænksomt.
 ”Er de også rumvæsner, dem der bor der?” Motega har et 
lille glimt i øjet, da han spørger, og Aquene smiler til ham.
 ”Ja, det er de. Alle væsner i rummet er rumvæsner. De, 
der bor på planeten Jorden, hedder mennesker.” Nu tager 
Aquene nogle små frø fra en lille læderpose, som hun har i 
sit bælte, og drysser dem i fontænen. Jordkloden begynder at 




