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LYT TIL EN HISTORIE …

… historien om altings begyndelse. Engang for længe siden, 
da universet stadig var ungt, levede Ånder og Væsener under 
samme himmel. Der var kun én verden, kun ét stort rige 
styret af Naturens harmoni. Men Ondskab trængte ind 
i Den Eneste Verden og fandt plads i hjerterne hos både 
Ånder og Væsener, og Den Eneste Verden splintredes og 
blev til mange verdener. Riget stod splittet nu mellem dem, 
der ønskede fred, og dem, der levede for at få magt over 
andre og gøre dem ondt. For at værne og beskytte det gode i 
universet blev den mægtige fæstning Kandrakar skabt midt 
i uendeligheden. Dér våger en Forsamling af magtfulde 
Ånder og Væsener over universet, og højest blandt dem er 
Oraklet. Der er hårdt brug for hans visdom, for til tider  
er Kandrakars styrke det eneste, der hindrer Ondskaben i 
at trænge ind, hvor ondskab aldrig burde findes.



I den slags urolige tider sker det, at Kandrakar finder sine 
Vogtere på uventede steder. I Heatherfield, for eksempel. En 
ellers ganske almindelig by, hvor der bor fem ellers ganske 
almindelige piger. Irma, hvis element er Vand. Taranee, 
hvis element er Ild. Cornelia, der har alle Jordens kræfter. 
Hay Lin, der har fået Luftens lethed og frihed. Og Will, der 
bærer Kandrakars Hjerte, et særligt krystalsmykke, i hvis 
indre alle naturens elementer mødes og forenes og bliver 
til ren Energi.

Sammen er de W.I.T.C.H.  – fem unge Vogtere af 
Kandrakar. Og universet har brug for dem …
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K a p i t e l  1

PAS PÅ, HVAD DU ØNSKER

Hawks skulle spille.
Det var sådan cirka det eneste, jeg havde i hovedet 

den fredag eftermiddag.
”Taranee?”
”Mmmh?”
”Så er jeg her.”
”Fint.” Det var Will. Nå ja. Med den sports- 

taske, hun havde glemt. Jeg håbede, Seb Caine 
kom på banen, han burde være kommet sig efter 
sin skade …

”Du kan godt give slip nu.”
Jeg så ned på den cykel, jeg stod og holdt. Knaldrød. 

Helt sikkert ikke min. Wills cykel, selvfølgelig, som 
jeg havde holdt for hende, mens hun hentede tasken. 
Caine var simpelthen den bedste spiller, jeg kendte. 
Når han bevægede sig, var det som om –
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Will fjernede blidt min hånd fra cykelstyret og så 
underligt på mig.

”Taranee, er der noget galt?”
”Nej. Hvorfor skulle der være det?”
”Det er bare … du ser sådan lidt åndsfraværende 

ud. Og Hay Lin sagde, at du lavede fejl i en ligning 
i matematiktimen. Det ligner dig ikke. Du virker 
næsten … ja altså, sådan lidt forhekset.”

Når Will brugte det ord, var det ikke bare en 
tilfældig bemærkning. Hun er W’et i W.I.T.C.H. 
Jeg er T’et. Og vi er virkelig en slags hekse. Eller 
Kandrakars Vogtere, for at være helt nøjagtig. Hvilket 
er det vigtigste i hele verden, og nogle gange ret sjovt 
og andre gange farligt og smertefuldt, men lige den 
dag havde jeg andet at tænke på.

”Hawks skal spille,” sagde jeg.
”Aha,” sagde Will og lød, som om hun pludselig 

forstod det hele. Men hun kender mig også ret godt 
efterhånden. ”Hverken syg, tranceramt eller vanvittig. 
Bare basketball-påvirket. Skal du så se kampen?”

Jeg nikkede lyksaligt. ”Peter skaffede billetter.”
”Sød bror, du har.” Will lød lidt misundelig; hun 

er enebarn.
”Mmmh. Han er alle tiders.”
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Men da jeg kom hjem, var der ingen sød bror i huset. 
Kun en blinken på telefonsvareren.

”Hej, søs. Undskyld, jeg ikke er hjemme. Gider du 
ringe? Der er kommet noget på tværs. Tag det roligt, 
vi skal nok nå kampen, men ring lige, ikke? Jeg har 
mobilen tændt.”

En lille uro begyndte at gnave. Der er kommet 
noget på tværs. Mmmh. Jeg ville vædde min Hawks-
billet på, at noget var Suzanne, lidt over en meter 
og firs på høje hæle og med et udseende, der fik de 
fleste supermodeller til at se ret almindelige ud. Det 
ville have været lettere at hade hende, men hun var 
desværre ovenikøbet sød. Og intelligent. Okay. Måske 
hadede jeg hende lidt alligevel. Det var ligesom ikke 
fair, at nogen skulle have alt det og min storebror 
som kæreste.

Jeg tog telefonen og trykkede Peters nummer med 
skarpe, små bevægelser.

”Peter?”
”Åhr, hej, søs. Du må altså virkelig undskylde, 

men jeg … altså, jeg har lovet at køre Suzanne ud til 
hendes far, så kan vi to ikke bare mødes ved stadion? 
Tag bussen, du skal nok få penge til billetten, når vi 
ses. Okay?”

”Det er det vel.”
”Taranee, jeg er virkelig ked af det.”
Han lød faktisk sådan. Jeg sukkede.
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”Ja, okay. Men lad nu være med at komme for 
sent, ikke?”

”Selvfølgelig ikke. Det er sødt af dig. Du er alle 
tiders.”

”Jaja, den er god med dig.”
Men han havde allerede lagt på.

Så jeg tog min gule-og-grønne Hawks-jakke på og 
mit gule-og-grønne halstørklæde og min gule-og-
grønne Hawks-kasket og mine basketballstøvler med 
de gule-og-grønne snørebånd. Og så tog jeg nr. 24 
ud til Hawksnest Stadion, som var hjemmebane for 
Heatherfield Hawks. Og ventede. Og ventede. Og 
ventede.

Jeg var egentlig ikke urolig, ikke i begyndelsen. Peter 
var tit i sidste øjeblik, men kom sjældent rigtig for 
sent. Men i aften var åbenbart en undtagelse. Folk 
strømmede ind gennem portene, nogle af dem med 
gule-og-grønne kasketter på, andre i blå-grå farver, 
som fortalte, at de holdt med Silver Bay Giants. De 
var heldige. De havde billetter. Peter havde min. 
Gradvist tyndede det ud i menneskestrømmen, til 



13

der kun kom et par enkelte forsinkede fans. Så var der 
bare mig, portvagten og en tiltagende efterårsregn. 
Inde fra stadion kunne man høre mængdens brøl, 
da spillernes navne blev annonceret over højtalerne.

”Bliver det til noget, unge dame?”
Stadig ingen Peter.
”Vi har billetter,” sagde jeg desperat, ”men min 

bror er sent på den. Kunne jeg ikke få lov … kunne 
jeg ikke …” Jeg gik i stå. Jeg kunne mærke rødmen 
stige op i mine kinder. Vagten så på mig.

”Det er vel din bror, der har de billetter?” sagde 
han.

Jeg nikkede stumt og stirrede ned på mine fødder. 
Gule-og-grønne snørebånd. Jeg kunne myrde Peter.

”Men hvis De kunne lade mig få lov at komme 
ind, bare lige inden for porten, jeg skal nok lade være 
med at gå op på tribunen, og når han så kommer …”

”Beklager,” sagde han. ”Det må jeg ikke. Men hvis 
han dukker op, kan jeg lukke jer ind i halvlegen.”

Og så lukkede han porten og låste den.
Der var ikke rigtig noget, jeg kunne gøre, ud 

over at stå dér og blive våd. Det er bagdelen ved at 
være ildheks. Min magi har det med at være lovlig 
iøjnefaldende. Hvis jeg nu bare havde været Irma. 
Hun kunne have lukket øjnene og ønsket, og så ville 
portvagten have lukket hende ind. Og Cornelia 
kunne bare have koncentreret sig lidt, og så ville 
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låsen være sprunget op med et højlydt klik. Hvad mig 
angik … jo, jeg kunne have sat ild til hele stadion på 
få minutter. Vældig flot og iøjnefaldende, som sagt. 
Bare ikke særlig nyttigt.

Peter kom ikke til halvlegen. Eller de næste tyve 
minutter. Min Hawks-jakke var totalt gennemblødt 
og klistrede til skuldrene, som om den var lavet af 
plastfolie. Mine nye snørebånd viste sig ikke at være 
vaskeægte og lavede grønne mærker på støvlerne. Med 
regelmæssige mellemrum kunne jeg høre vild jubel 
inde fra stadion, hvor vilde og begejstrede Hawks-fans 
så Seb Caine spille en af sin karrieres bedste kampe. 
Alt imens jeg stod udenfor og lænede mig op ad en 
forkølelse. Til sidst gav jeg op og begyndte at traske 
hen mod stoppestedet. Jeg græd ikke ligefrem, men 
det var kun, fordi jeg blev ved med at holde tårerne 
tilbage.

En bil standsede lidt længere henne ad vejen. 
Peters bil.

”Taranee! Undskyld, søs, det er jeg altså vildt ked 
af, det her.”

Jeg sagde ikke noget. Jeg gik bare videre.
”Bilen brød sammen, der var ikke noget, jeg kunne 

gøre …”
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Bilen så ud til at have det fint nu. En hurtig 
reparation, måske. Men var det ikke mere sandsynligt, 
at det var supermodellen Suzanne, han ikke havde 
kunnet løsrive sig fra?

Peter stod lige foran mig. Jeg blev nødt til at 
standse, hvis jeg ikke ville gå ind i ham.

”Jeg skaffer billetter i næste uge!”
”De spiller på udebane,” sagde jeg.
”Så tager vi ud og ser dem på udebane. Det kan 

blive en fin udflugt.”
Jeg snøftede. ”Hvad hvis nu bilen bryder sammen … 

igen? Den er åbenbart upålidelig. Ligesom visse 
andre, jeg kunne nævne.”

”Jeg har jo sagt undskyld!”
”Kan du ikke tage din undskyldning og gå et 

andet sted hen? Jeg har ikke lyst til at snakke med 
dig.” Jeg maste mig forbi ham og fortsatte hen mod 
stoppestedet.

”Vær nu ikke dum, Taranee. Du er jo gennemblødt. 
Sæt dig ind i bilen!”

”Det vrag? Nej tak. Jeg tror, jeg venter på en 
dejligt pålidelig bus.” Faktisk måtte nr. 24 godt tage 
og komme. Hvis jeg skulle vente ret meget længere, 
ville han sikkert få øje på de åndssvage tårer, jeg ikke 
længere kunne holde tilbage.

Han tog mig i armen og tvang mig til at standse.
”Taranee, sådan noget sker jo. Det var synd, det 
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lige skulle ske i aften, og jeg ved godt, du er ked af 
det. Det ville jeg nok også være. Men det er trods 
alt bare en basketballkamp. Vil du ikke godt holde 
op med at te dig som et pattebarn og sætte dig ind i 
bilen? Vi bliver gennemblødt begge to.”

”Et pattebarn?” Mit temperament slog gnister. 
”Er jeg et pattebarn? Jeg er i det mindste gammel nok 
til at komme til tiden. Jeg er i det mindste gammel 
nok til at tænke lidt på andre menneskers følelser 
nu og da. Det er i det mindste ikke mig, der havde så 
travlt med dumme Suzanne, at jeg glemte, hvad jeg 
havde lovet min søster.”

”Suzanne har ikke noget med – ”
”Åhr, hold op. Hvor dum tror du, jeg er? Gå 

din vej. Forsvind. Jeg ville ønske, jeg aldrig skulle se 
dig mere!”

Regnen stoppede. Og et øjeblik føltes det, som om 
hele verden skælvede. De næste vrede ord døde på 
tungen, og jeg stirrede på Peter, forfærdet over mig 
selv og det, jeg var kommet til at sige.

Hekse burde aldrig nogensinde sige den slags. Især 
ikke i vrede.

Irma bad engang en skolekammerat, Martin, om 
at forsvinde. Han var usynlig i ret lang tid derefter. 
Folk blev ved med at sætte sig oven på ham eller 
prøve på at gå lige gennem ham. Det, jeg havde sagt, 
var endnu værre. Hvorfor var der ingen, der havde 
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stoppet mig? Vi vidste, det var farligt at ønske ondt 
for nogen, jeg havde selv sagt til Irma tusindvis af 
gange, at hun skulle være forsigtig. Og alligevel havde 
jeg lige fortalt min egen bror, at jeg ville ønske, jeg 
aldrig skulle se ham mere.

Tør i munden kiggede jeg på Peter. Var han ved 
at forsvinde? Var han ved at blive bare en lille smule 
uskarp i kanterne? Nej, han var der stadig, solid og 
fast som altid. Men jeg havde såret ham. Jeg kunne 
se det i hans øjne.

”Ind i bilen,” sagde han.
”Peter, jeg mente det ikke – ”
”Så skulle du lade være med at sige det.”
Og det havde han ret i – også selv om han ikke 

vidste, præcis hvor meget ret han havde. Vi kørte lidt 
i tavshed. Så langede Peter en knytnæve ud og slog 
mig blidt på skulderen.

”Hold nu op, søs,” sagde han. ”Op med næbbet. 
Det er jo ikke verdens undergang.”

”Peter, jeg er ked af – ”
”Ja, ja. Jeg var nok selv ude om det.”
Efter det føltes tavsheden ikke nær så trykkende, 

men der sad stadig en uro og en skyldfølelse og 
nagede. Gå din vej. Forsvind. Jeg ville ønske, jeg aldrig 
skulle se dig mere.

Peter var der stadig. Der var ikke sket noget. Så 
hvorfor kunne jeg ikke slippe af med en følelse af, 



at da jeg sagde de forfærdelige ord, var der en eller 
anden, som havde hørt dem?

Om natten drømte jeg en drøm. Jeg snurrede rundt. 
Jeg blev hvirvlet af sted, først langsomt, så hurtigere og 
hurtigere, som om jeg var fanget i en kæmpemæssig, 
usynlig malstrøm. Strømmen hev og trak i mig, og 
midt i hvirvelstrømmen ventede noget på mig. Noget 
gammelt. Noget sultent. Noget, som havde ligget og 
luret i evigheder og bare lyttet og ventet. I drømmen 
gøs jeg.



Vil du læse videre? Køb bogen her: 

http://bogpriser.dk/witch-havets-ild-_lene-kaaberboel?isbn=9788741501956 
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