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Til min mor og far som altid har 

ladet mig vælge hvilken vej jeg 

ville gå
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1

E N  L I L L E  S M U L E  M A G I

Det viste sig at fem personer var alt for mange at 

være i et garderobeskab.

”Fortæl mig lige igen hvorfor vi skulle starte vores 

bogvandring herinde,” sagde Tilly med ansigtet maset 

ubehageligt hårdt ind mod sin morfars skulder.

”Som jeg er ret sikker på at du ved,” svarede han, 

”er det ikke nødvendigt at begynde vores bogvandring 

i et garderobeskab – men det øger virkningen, synes du 

ikke?” Han lød afgjort mindre overbevist end han havde 

gjort da han foreslog ideen for en halv time siden.

”Altså hvis den virkning du taler om, er at vi får et 

meget tættere forhold til hinanden og vores individuelle 

hygiejnevalg, så må jeg sige at det er lykkedes,” sagde 

Oskar med en stemme der kun med besvær trængte 
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igennem Tillys mormors halstørklæde som samtidig 

kildede ham på næsen og sendte nullermænd ind i hans 

mund hver gang han sagde noget.

”Jeg vil vædde med at Pevensierne ikke havde den 

slags problemer,” sagde Tilly.

”Nej, for de gik lige igennem skabet og ud på den 

anden side,” sagde mormor. ”Hvilket må siges at være 

en ret stor fordel.”

”Ja ja ja,” indrømmede morfar. ”Så er det vist til 

overflod dokumenteret at mit forsøg på at tilføre en 

smule poesi og lune ikke var helt gennemtænkt.” Han 

kravlede tilbage til døren og skubbede den op. Tilly, 

hendes bedste ven, Oskar, hendes to bedsteforældre 

og hendes mor faldt alle gispende ud i boghandelens 

kanelduftende lokale.

”Og det er jo slet ikke et garderobeskab,” klagede 

Oskar. ”Det er et arkivskab.”

”Ærligt talt,” prustede morfar. ”Jeg prøvede bare at 

skabe en lidt eventyrlig atmosfære. At gennemspille 

rejsen ind i Narnia og lave lidt sjov med det. Guderne 

skal vide at vi godt kunne bruge en solid dosis sjov i 

øjeblikket. En lille smule magi.”
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”Som om vi ikke lever med magi hver dag,” påpegede 

Tilly.

”Mine talenter er spildt på den her familie, det er 

de altså virkelig,” sagde morfar. ”Skal vi prøve igen 

herude? Vi har stadig en times tid før vi skal ind på 

Underbiblioteket til Blækceremonien.”

 ”Far, jeg tror altså jeg bliver her,” sagde Tillys mor, 

Bee, stilfærdigt mens hun glattede sit krøllede tøj. ”Der 

er så travlt i butikken op til jul, og jeg er sikker på at 

I kan bruge et par ekstra hænder. I ved hvordan det er 

…” Hun tav og smilede blegt inden hun gik ud til Pages 

& Co., den boghandel som Pages-familien levede af og 

boede i. Tilly hang lidt med hovedet.

”Hun har ikke bogvandret en eneste gang siden 

vi kom tilbage fra En lille prinsesse,” sagde Tilly og 

prøvede at lade være med at lyde gnaven.

”Jeg ved det, søde, men prøv om du kan lade være 

med at bekymre dig,” sagde morfar. ”Jeg er sikker på at 

hun nok snart skal komme tilbage til det. Det er trods 

alt ikke så overraskende i betragtning af at hun var 

fanget i en historie i næsten tolv år. Prøv at forestille 

dig hvor skræmmende det må have været for hende.” 




