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Til min nevø Milo, som kender  

bogmagiens magt.



Hvad der tidligere er sket i 
Den magiske boghandel

I Tilly og bogvandrerne opdagede Matilda Pages, at 

hun var bogvandrer og dermed kunne rejse ind i sine 

yndlingsbøger. Mens hun ledte efter sin mor sammen 

med sin bedste ven, Oskar, opdagede hun, at hendes 

far var en romanperson, og at hun dermed selv var 

halvt fiktiv.

I Tilly og de forsvundne eventyr mødte Tilly og 

Oskar de magtfulde Underwood-tvillinger, som 

havde taget magten i Det Britiske Underbibliotek og 

i al hemmelighed høstede bogmagi i forsøget på at 

overtage historiernes udødelighed.

I Tilly og rejsen til Amerika fulgte Tilly og Oskar 

en række spor i jagten på de mystiske Arkivarer, som 

førte dem dybt ind i historiernes verden. På deres færd 

stødte de på toget Lokomatopoietikon, som kører på 

fantasi og er hjemsted for den gådefulde Horatio Bolt 

og hans nevø, Milo.

I Arkivet fandt de Bibliomanen Artemis, som viste 

dem Optegnelsernes Hal med journaler over hver 

eneste bogvandrers besøg i hver eneste bog, alt sammen 



 

drevet af historiernes kraftige bogmagi. Men 

historierne havde også opdaget Tilly, og 

hendes bogvandringsevner blev ved med 

at være uforudsigelige og usædvanlige.

Det lykkedes Tilly at standse 

Under wooderne ved at befri alle kilde-

udgaverne i Det Britiske Underbibliotek. 

Det betyder, at der nu er mange bøger, 

som man ikke  længere kan lave om 

på og ændre for evigt. Men det 

er ikke alle kildeud gaver, der er 

arkiveret i  London, og Tillys evner 

er ikke længere så  hemmelige, som 

de har været. I mellem tiden 

må Lokomatopoietikon og 

dens beboere slås med 

kræfter, som 

 Tilly ikke 

 

 e r  s t ø d t 
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Prolog

ogen ankom til Pages & Co. indpakket i brunt papir 

med sejlgarn om. Den var adresseret til Archibald 

Pages og dækket af en masse farverige frimærker, der 

sad hulter til bulter. Archibalds barnebarn, Tilly, havde 

taget stakken med breve ind den morgen, hvorefter 

hun var gået gennem familiens boghandel og havde 

lagt den i køkkenet. Archie havde ikke opdaget den 

før efter lukketid, og nu sad han med en kop te og 

gennemgik stakken af regninger, breve og bøger, som 

forlagene havde sendt.

”Og hvad er så det her?” spurgte han og vendte 

pakken i hænderne. Den var omhyggeligt pakket ind, 

og det brune papir havde skarpe hjørner, som kun var 

en smule bøjede efter transporten.
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Bogsmuglerne

”Den kom med posten,” sagde Tilly. ”Går du og 

venter på noget spændende?”

”Ikke det, jeg ved af,” svarede Archie. ”Men den her 

ser nu ret spændende ud, hvad? Ud fra frimærkerne 

at dømme kommer den vist fra … Italien? Højst 

besynderligt.” Han tog brevkniven frem, skar 

omhyggeligt tapen op i den ene ende og pillede 

papiret af med den der tilfredsstillende knitrende lyd, 

som kun brunt papir kan frembringe. Archie trak en 

indbundet, temmelig medtaget bog ud. Kanterne på det 

mørkegrønne lærred var lasede, og flere af siderne var 

synligt flængede og plettede. På bogryggen stod titlen 

med falmede guldbogstaver: Il meraviglioso mago di 

Oz, og forfatteren, L. Frank Baum.

”En italiensk udgave af 

Troldmanden fra Oz,” sagde 

Archie anerkendende og strøg 

beundrende hen over sidernes 

kanter. ”Så havde jeg ret i det 

med frimærkerne. Men jeg 

tror da ikke, at vi kender nogen 

i Italien – gør vi, Elsie?”
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Det sidste spørgsmål var henvendt til hans kone, 

Tillys mormor, som var på vej ind i køkkenet.

”Det tror jeg ikke,” sagde hun. ”Har du nu igen 

bestilt en bog på internettet og glemt alt om det?”

”Ikke denne gang,” sagde Archie og smilede bredt.

”Er der et brev med?” spurgte Tilly.

”Godt tænkt,” sagde Archie og slog op på første side, 

hvor der lå et lille, rektangulært kort. Det eneste, der 

stod på det, var et symbol trykt med sort blæk: en cirkel 

med en vandret linje, der buede nedad på midten, som 

omridset af en flyvende fugl eller en enkel tegning af 

en åben bog. Archie vendte kortet om, men der stod 

ikke andet på det.

”Det var da mærkeligt,” sagde 

han og bladrede forsigtigt gennem 

bogen uden at finde andet gemt 

blandt siderne. ”Jeg har aldrig set det symbol før. Jeg 

aner ikke, hvad det betyder.”

Han rejste sig og begyndte at gennemgå resten af 

posten for at se, om der var kommet andet fra Italien, 

men der var ikke andet end bogen og kortet. Archie 

satte sig tungt ned, meget bleg i ansigtet.



- 14 -

Bogsmuglerne

”Du godeste, du er jo helt udmattet,” sagde Elsie, 

som kom og lagde en kølig hånd på hans pande. ”Og 

du er brandvarm.” Det var en varm dag, men absolut 

ikke varmt nok til at fremkalde de svedperler, som nu 

sprang frem på Archies hud.

”Jeg har sikkert bare arbejdet for hårdt,” sagde han 

beroligende. ”Jeg bliver jo heller ikke yngre! Men nu 

du siger det, så føler jeg mig godt nok lidt mærkeligt 

tilpas – det kunne godt være, at jeg skulle lægge mig 

lidt.”

Han rejste sig, men begyndte med det samme at 

vakle, og Elsie måtte hjælpe ham op ad trappen til deres 

soveværelse.

”Han faldt i søvn med det samme,” sagde Elsie, da hun 

vendte tilbage til køkkenet med en bekymret mine. ”Og 

der var noget mærkeligt … da jeg lagde ham i seng, 

opdagede jeg, at hans fingerspidser var lilla.”

”Lilla!” gentog Tilly overrasket.

”Ja, som om han havde plukket brombær. Gad vide, 
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Prolog

om han har rørt ved noget, han ikke kan tåle …” Hun 

tav, da hun og Tilly samtidig vendte blikket mod den 

mystiske bog på bordet.

Elsie samlede varsomt det brune papir op, som den 

havde været pakket ind i.

”Men han kan da ikke være allergisk over for papir 

eller bøger eller andet i den stil, kan han?” spurgte 

Tilly. ”Det ville han da have opdaget, når han arbejder 

i en boghandel.”

”Den bog ser meget gammel ud,” påpegede Elsie. 

”Det kan være, at den indeholder en eller anden lim, 

som han ikke kan tåle, eller måske har den været i 

kontakt med et eller andet ubehageligt?”

”Men vel ikke med vilje?” spurgte Tilly nervøst.

”Du godeste, nej,” sagde Elsie. ”Jeg mener, bestemt 

ikke.” Hun holdt inde og så bekymret på Tilly. ”Men han 

har det jo med at irritere folk,” fortsatte hun. ”Og nå ja, 

vi har da fået en del fjender i bogvandringsverdenen på 

halsen i årenes løb. Men nej, der er vel ingen, der kunne 

finde på at sende din morfar noget giftigt eller farligt.”

Men Tilly var ikke overbevist, og det kunne hun se 

på sin mormors ansigt, at hun heller ikke var.



Bogsmuglerne

”Nå, vi må hellere lægge den her et sikkert 

sted,” sagde Elsie bistert, samlede bogen op med en 

køkkentang og lagde den i en stor plasticpose. ”Og 

når Archie vågner, finder vi ud af, om han har nogen 

formodninger om, hvem han kan have irriteret denne 

gang.”

Men to uger senere.

Sov han

s t a d i g.



MILO
f
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En temmelig god helt

ilo Bolt havde læst mange bøger og vidste, at 

han, i hvert fald i teorien, ville være en temmelig 

god helt. Han havde så meget til fælles med mange af 

dem, han læste om: Hans forældre var døde i en tragisk 

ung alder, og omstændighederne omkring deres død 

var mystiske og hemmelige. En onkel, der virkede, som 

om han kun lige akkurat kunne holde 

ham ud, havde taget ham til sig, og han 

boede på et magisk tog, der opsporede 

forsvundne og glemte bøger.

Men på trods af alt det kunne han 

ikke lade være med hele tiden at føle sig 

som en bifigur, selv i sin egen historie.

Det havde nok noget at gøre med 



- 20 -

Bogsmuglerne

de første seks år af hans liv, hvor han havde boet på 

et hemmeligt børnehjem i Northumberland, drevet 

af mr. og mrs. Marter, som bestemt ikke havde brudt 

sig om storslåede tanker. Milo og fire andre børn var 

kommet i parrets varetægt efter at have mistet deres 

familier i bogvandringsulykker, som ville have været 

svære at forklare myndighederne om. Det ville have 

været uretfærdigt at kalde mr. og mrs. Marter onde, 

men man kunne heller ikke ligefrem sige, at de var 

rare. De mente, det var uklogt at opmuntre børn til 

at udvikle for mange håb og drømme eller andre ting, 

som sandsynligvis ikke ville gå i opfyldelse.

Og da Milo var seks år gammel, kendte han således 

ikke rigtig andet end sit navn – og så var hans onkel 

Horatio dukket op. Det havde været en mørk og 

stormfuld nat i Northumberland, og Horatio havde 

uden ret mange forklaringer taget Milo med sig hjem 

for at bo på toget Lokomato. Selv om de boede om bord 

på et om-ikke-ulovligt-så-i-hvert-fald-hemmeligt tog, 

der kørte på fantasi, forsøgte onklen at holde Milo fra 

at bogvandre alt for meget eller gøre noget som helst 

andet ud over at hjælpe til på toget. Milo havde fået 
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at vide, hvad hans forældre hed, men ikke ret meget 

andet, og på en eller anden måde følte han sig endnu 

mere ensom, end han havde været hos mr. og mrs. 

Marter. Han havde aldrig fået at vide, hvorfor Horatio 

først havde hentet ham, da han var seks, selv om han 

havde visse teorier, som omhandlede midlertidigt 

hukommelsestab, diverse forvaltningsmæssige 

fejltagelser og forsinkelser i postvæsenet.

Lige nu sad Milo i sit lillebitte værelse for enden 

af toget og læste en bog om drager og en hemmelig 

port ind i et bjerg, men han blev revet ud af sin 

drømmeverden, da klokken i hjørnet af 

værelset ringlede. Lyden var en smule 

forvrænget, da den ene side af klokken stødte 

mod hans seng, fordi der var så lidt plads. 

Det virkede, som om alting stødte op mod alt 

muligt det meste af tiden.

Men klokken betød, at Horatio havde brug for 

Milo, så han lagde et bogmærke ind mellem siderne 

og gik ud for at finde sin onkel. På sin vej til Horatios 

kontor gik han forsigtigt gennem vogne spækket med 

mærkelige og vidunderlige bøger og manuskripter. I 
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en af vognene optog en gigantisk trykpresse det meste 

af pladsen, og i en anden stod der et bredt bord fuldt 

af sakse, tråd, papir og stof, hvor Horatio restaurerede 

ødelagte bøger.

Mellem de private vogne og spisevognen, hvor alle 

betalende rejsende eller kunder samledes, var nogle 

få luksuriøse gæstevogne, forbundet af en smal gang. 

Der var kun tre af dem for at minimere risikoen for, 

at rivaliserende bogsamlere skulle støde på hinanden, 

og, som Horatio sagde, for ’at skabe en stemning af 

eksklusivitet’. Det var næsten altid hurtigst at komme 

fra den ene ende af Lokomato via taget, men Milo 

elskede at se sig om i de fine værelser: Det ene var 

pompøst og storslået, indrettet med fløjl og guld, det 

andet var elegant og roligt med hvidt sengelinned og 

lyst træ, og det sidste var indrettet i varme, dekadente 

farver og fyldt med broderet silkestof og lamper med 

kvaster.

Derefter kom man til spisevognen, og her sad hans 

onkel ved et bredt bord med en dampende varm kop 

kaffe. Horatio talte aldrig om det, men Milo vidste, 

at det var slående, hvor meget de lignede hinanden. 
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Begge havde den samme varmt brune hud, mørkebrune 

øjne og meget mørkebrune krøller, selv om der var 

sølvstænk i Horatios.

”Nå, der er du,” sagde Horatio uden at se op. 

”Hvorfor var du så længe om det?”

”Jeg kom, så snart jeg hørte klokken,” sagde Milo, 

men han var vant til, at intet var hurtigt, godt eller 

rent nok for Horatio, og havde lært at prøve på ikke at 

tage det personligt.

”Vi har fået en ny ordre,” sagde Horatio. ”Fra 

Botanikeren. Hun har hørt om et eller andet hemmeligt 

giftkompendium, som hun vil have opsporet. Hun ved 

ikke, nøjagtig hvordan det ser ud – det kan være et skab, 

en bog eller måske en kasse – men det må være en slags 

sindrig beholder, der er forklædt som noget andet end 

det, den er. Men uanset hvordan kompendiet ser ud, 

er det skjult et svært fremkommeligt sted, og hun er 

derfor parat til at betale yderst rundhåndet for, at vi 

finder det. Nogle af de ingredienser, hun håber på at 

finde i det, kan åbenbart blive afgørende for det, hun 

forsker i lige nu. Det lyder som en meget raffineret 

genstand.”
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Botanikeren var en af deres faste kunder, men 

Milo havde hverken mødt eller set hende, ligesom 

han aldrig rigtig så nogen andre. Hun bad ofte Horatio 

om at finde farlige og spændende ting, der havde med 

planter og gifte at gøre, og når de afleverede bøgerne 

til hende, var det langt oppe i Northumberlands 

vildnis blandt de forvitrede ruiner af Hadrians Mur. 

Milo elskede synet, selv om han ikke fik lov til at 

stige af toget.

”Ved du, hvor den er?” spurgte Milo.

”Ikke endnu,” sagde Horatio. ”Men jeg har mine 

anelser. Der er ikke mange mennesker, der samler på 

den slags. Botanikeren mener, at genstanden er skjult 

i en bog, og jeg er tilbøjelig til at give hende ret. Jeg 

har som sagt en teori, men jeg er nødt til at være helt 

sikker, før jeg forsøger at hente den.”

”Men hvordan finder du ud af det?” spurgte Milo.

”Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvor 

giftkompendiet er, men vi ved, hvem der havde det 

sidst – en, der gik på bogvandring og ikke er blevet set 

siden. Så hvis personen rejste derhen, hvor jeg tror, 

ved vi, hvor det er.”



En temmelig god helt

”Men hvordan finder vi ud af, hvor personen gik 

på bogvandring?”

”Vi tager til Arkivet,” sagde Horatio med et smil.
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Med ideer som 
brÆndstoF

ilos hjerte sprang et slag over. Arkivet dannede 

ramme om nogle af hans dyrebareste minder. 

Sidste år var Horatio faldet over et kort, der havde 

ført dem dybt ned i historierne, før de fandt det, men 

under deres andet besøg havde Milo ved et tilfælde 

skjult to blinde passagerer ved navn Tilly og Oskar. 

De havde selv ledt efter Arkivet, og han havde hjulpet 

dem, bare en lille smule, i deres forsøg på at befri 

de bundne bøger i Det Britiske Underbibliotek. Han 

havde aldrig fået lov til at gå ind i Arkivet, men efter 

at Horatio havde opdaget dets eksistens, var de begyndt 

at komme der mere og mere – så hvad Horatio end 
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brugte eller spurgte efter derinde, var helt tydeligt 

godt for forretningen.

”Sig mig, hører du efter?” spurgte Horatio og 

knipsede med fingrene foran Milos ansigt, så han 

vågnede af sin dagdrøm om dengang, han havde hjulpet 

Tilly og Oskar.

”Ja,” sagde Milo usikkert. ”Du vil have mig til at …”

”Fyre op i Lokomato og gøre klar til at tage af sted,” 

sagde Horatio og sukkede utålmodigt. ”Vi skal mindst 

bruge et par ideer for at nå frem til Arkivet.”

Horatio havde aldrig forklaret ham i detaljer, hvordan 

Lokomato rejste gennem historierne fra sted til sted 

med ideer som brændstof, men han vidste i hvert fald, 

at det kunne føre dem hen, hvor end de kunne forestille 

sig. En af Milos vigtigste pligter var at holde maskinen 

i gang og fuld af glitrende bogmagi, skabt af de ideer, 

som folk betalte dem med. De blev både brugt som 

brændstof og betaling om bord på Lokomatopoietikon, 

hvis man ville have Horatio til at finde en bog eller 

slippe væk fra nysgerrige folk eller offentlighedens 

søgelys. Milo havde dog på fornemmelsen, at der 

fandtes andre og endnu mere hemmelige opgaver, for 
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slet ikke at tale om mere risikable betalingsmetoder. 

Men hvis han spurgte sin onkel, svarede han bare med 

en af sine foretrukne vendinger: ”Samvittighed fører 

ingen vegne, knægt.”

”Hvad er der i vejen med dig i dag?” spurgte 

Horatio, og Milo blev revet ud af sine betragtninger. 

”Du drømmer, gør du! Se så at komme i gang – vi har 

ikke hele dagen.”

Milo nikkede og skyndte sig ud af spisevognen. Han 

måtte ikke gå alene ind i Horatios arbejdsværelse, så 

han klatrede op ad stigen og langs taget, forbi onklens 

private værelser, før han klatrede ned i førerhuset. Det 

var meget mindre end i et almindeligt damplokomotiv, 

fordi der ikke var behov for en stor kulvogn til 

brændstof. Det eneste, de behøvede, var lidt plads 

til deres beholdning af bogmagi. Træ og papir var de 

mest effektive kilder til overførsel af bogmagi, så de 

opsamlede folks ideer og fantasi i trækugler, som så 

blev brændt i ovnen, for at toget kunne køre gennem 

historierne.

Milo tog tre kugler fra den fulde pose, der hang 

ved døren. De glødede let, og hans fingre snurrede 



Med ideer som brændstof

altid en smule, når han tog dem op, som om der var en 

smule statisk elektricitet i dem. Han rullede dem ind i 

maskinen, hvor gløden fra dem blev stærkere, da træet 

begyndte at brænde. Arkivet lå langt inde i historierne, 

men Milo regnede med, at tre kugler måtte være nok 

til at få dem dertil, når bare bogmagien ikke stammede 

fra en, der var virkelig fantasiforladt.
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Førerhuset var varmt på grund af ilden, men ikke i 

en ubehagelig grad, og Milo satte sig i sit sædvanlige 

hjørne på gulvet, mens han holdt øje med de voksende 

flammer. Han trak en ramponeret paperback op af 

baglommen og spekulerede på, om han skulle holde 

sig til den mere traditionelle måde at læse på eller tage 

chancen og bogvandre lidt, før Horatio kom for at se 

til ham. Det var en bog, han tit kom i, så han regnede 

ikke med, at der ville ske noget uforudset, og da han 

havde tjekket maskinen endnu en gang og sikret sig, 

at ilden ville brænde et godt stykke tid, åbnede han 

bogen ved et af sine yndlingskapitler og læste sig ind.

”Tunnelens munding var et godt stykke vej fra Tre 

Skorstene, så mor lod dem få deres frokost med i en 

kurv. I den kunne de så komme de kirsebær, de fandt. 

Hun lånte dem også sit ur, for at de ikke skulle komme 

for sent hjem til aftensmaden …”

Mens Milo læste, begyndte det lillebitte, varme 

førerhus at  
 
 

 Milo stod for 



Med ideer som brændstof

foden af en stejl bakke dækket af træer og buske. Et par 

meter til venstre for ham stod tre børn og strakte hals 

for at kigge over et træstakit: en pige, som var på hans 

alder, en dreng, der var cirka et år yngre, og en endnu 

yngre pige, som stod på tæer for bedre at kunne se.

Den anden side af bakken skrånede stejlt nedad, og 

for foden af den lå der jernbanespor, som forsvandt 

rundt om et hjørne og ind i en mørk tunnel. Børnene 

hed Roberta (Bobbie for nemheds skyld), Peter og 

Phyllis.

De kendte ikke Milo, men han kendte dem, for han 

tilbragte en stor del af sin fritid sammen med de tre 

søskende.
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Jeg har altid vidst,  
at jernbanen var 

Fortryllet

" vad kigger I på?” råbte Milo til de tre søskende, 

selv om han vidste, nøjagtig hvad de kiggede 

på, eftersom han havde bogvandret i næsten hvert 

eneste af kapitlerne i Tre Søskende mange gange. Han 

stak bogen i lommen, mens han gik hen imod dem og 

prøvede at lade være med at virke for ivrig.

”Hej med dig,” sagde Peter, da de tre vendte sig for 

at se på Milo. ”Jeg hørte dig slet ikke – du udspionerer 

os vel ikke?”

”Årh, vær nu rar,” hviskede Bobbie til sin bror og 
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smilede til Milo. ”Kommer du her fra egnen?” spurgte 

hun høfligt.

”Ikke så langt herfra,” sagde Milo vagt. Han kendte 

ikke de officielle regler, men han havde erfaret, at 

bogfigurer accepterede, at man var der, så længe man 

ikke gjorde noget, der var alt for mærkeligt, og Milos 

slidte bukser og T-shirt passede fint nok ind. Han 

kendte de tre søskende så godt, og han blev altid lidt 

såret over, at han måtte præsentere sig selv, hver gang 

han besøgte dem.

”Bor du så i nærheden?” pressede Peter på. ”Går 

du i skolen?”

”Nej, jeg bor bare hos min onkel,” sagde Milo og 

brugte sin sædvanlige svævende forklaring. ”Men jeg 

bliver nok ikke boende.”

”Bor du hos ham, mens din far er væk, ligesom vores 

er?” spurgte Phyllis. Hun lød munter, men Milo lagde 

mærke til, at der kortvarigt gled en skygge hen over 

Bobbies ansigt, når man talte om deres far.

”Mine forældre er døde,” sagde Milo så henkastet, 

som han kunne. Det her skete hver gang, og han 
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prøvede at komme hurtigt igennem det, men de tre 

søskende var altid nysgerrige og ville tale om deres 

egen far.

”Åh, hvor er det surt,” sagde Peter og holdt med det 

samme op med at være fjendtlig.

”Vores er kun bortrejst,” forklarede Phyllis. ”Men vi 

ved ikke hvorhen, og vi må ikke skændes, ellers bliver 

mor ked af det.”

Bobbie smilede igen til Milo, og denne gang var det 

ikke det høflige smil, som hun havde sendt ham lige 

før, men et mindre, forsigtigere et af slagsen, fuldt af 

forståelse.

”Nå, men vi er altså på kirsebærjagt!” sagde Phyllis 

ivrigt og smilede bredt, mens hun tørrede hænderne i 

sit nussede forklæde. ”Der er nogle på den anden side 

af–”

Hun blev afbrudt af noget, der lød som en raslen. 

Milo vidste selvfølgelig, nøjagtig hvad der skete, men 

for de andre var det en ny og fremmed lyd.

”Se!” råbte Peter og pegede på et træ på den 

anden side af sporene. ”Derhenne!” De løb alle fire 

tilbage til stakittet og så ikke bare et, men adskillige 
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Jeg har altid vidst, at jernbanen var fortryllet

træer bevæge sig ned ad skråningen i en mærkelig, 

ustoppelig march.

”De bevæger sig!” råbte Bobbie.

”Det er magi!” sagde Phyllis begejstret. ”Jeg har 

altid vidst, at jernbanen var fortryllet!”

Og selv Peter, som gjorde sit yderste for at være 

uendelig fornuftig, og Milo, der havde set det så mange 

gange før, var tryllebundne af synet. Den raslende 

lyd blev højere, og nu lød det i langt højere grad som 

en rumlen, da træer, buske og sten begyndte at rutsje 

nedad. Det så ud, som om nogen langsomt var ved 

at trække en dug af et bord og rev alle tallerkenerne, 

glassene og maden med i forsøget. De første sten 

landede på sporene og gav et pling fra sig, når de 

rikochetterede på metallet.

”Hvad sker der?” spurgte Phyllis, hvis stemme var 

begyndt at bæve. ”Det der er alt for magisk for mig. 

Jeg kan ikke lide det. Skal vi ikke gå hjem?”

”Det hele er ved at falde fra hinanden,” 

sagde Peter lavmælt. Og pludselig blev der 

stille, som om det var holdt op, men det var kun 

som en indånding, før nogen skriger, og med ét 




