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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

ONKEL KAO

”Op,” mumlede min far. ”Op med dig. Kom nu!”
Vi stod på Park Hill, og det var dragen, han talte 

til. Den hang uvilligt og tungt for enden af linerne og 
så ikke ud, som om den havde tænkt sig at ville flyve. 
Min far trak behændigt i snorene og forhindrede den 
lige akkurat i at styrte til jorden, men jeg kunne se, 
at han godt kunne bruge en hjælpende hånd.

Meget stille, så stille, at han ikke kunne høre det, 
hviskede jeg et par ord til vinden, og lige med ét steg 
den store papirdrage højt til vejrs og fløj, næsten som 
en rigtig levende drage. De lange røde og gule bånd 
blafrede og flammede mod den blå forårshimmel og 
lignede halen på en komet. Den var bare så flot, at 
jeg blev glad og varm over det hele af at se på den.

”Sådan,” sagde far. ”Det var bedre!”
Jeg stak hånden ind under hans arm, meget 
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forsigtigt, så jeg ikke forstyrrede ham, mens han 
styrede dragen.

”Den er flot, synes du ikke?”
”Jo,” svarede far og smilede tilfreds.
Og så, uden varsel, gik der et jag af savn og sorg 

gennem mig. Sidste år havde Bedstemor været med 
til at sætte forårsdragen op. Hun havde stået her lige 
ved siden af mig. Og nu var hun her ikke mere.

Min far kunne mærke, at der var noget galt.
”Hvad er der, Pusling?”
”Ikke noget,” sagde jeg og forsøgte at lyde helt 

normal. Det var lørdag og dejligt forårsvejr med alle 
tiders dragevind. Far havde for en gangs skyld taget et 
par timer fri fra restauranten, og jeg havde ikke lyst til 
at ødelægge hans dag. Men han kendte mig for godt.

”Er det Bedstemor?”
Jeg nikkede.
”Jeg savner hende bare så meget. Og hun kunne 

så godt lide at sætte drager op.”
Dengang vi begravede Bedstemor, gjorde det så 

ondt indeni, at jeg tror, jeg ved, hvordan det føles at få 
hjertet knust. Det var, som om hun havde svigtet os, og 
jeg kunne slet ikke se, hvordan vi skulle klare os uden 
hende. Nu vidste jeg, at Bedstemor ikke bare havde 
forladt os. Hun var hos Oraklet i Kandrakars fæstning. 
Men jeg savnede hende alligevel. Uendeligheden 
ligger så frygtelig langt væk.
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Jeg kunne se på min fars ansigt, at noget af glæden 
ved dragen og foråret og det gode vejr var forsvundet 
nu.

”Jeg savner hende også,” sagde han. ”Men vi er 
nødt til at komme videre. Vi skal huske hende og 
glæde os over alle de vidunderlige ting, hun sagde  
og gjorde, men vi skal også leve videre. Hun ville 
skælde ud, hvis vi ikke gjorde det, tror du ikke? Give 
os en ordentlig omgang.”

Jeg kunne ikke lade være med at smile. Bedstemor 
var berygtet for sine ”omgange”. Det var ikke sådan, 
at hun råbte og skreg ad en, hun havde bare evnen til at 
skrælle alle undskyldningerne og bortforklaringerne 
væk, indtil man kunne se lige præcis, hvor fjollet, 
egoistisk eller bange man havde været. Og bagefter 
havde man på en eller anden måde pludselig fået 
modet og styrken og klogskaben til at gøre det, man 
godt vidste var det rigtige. Og så fik man det meget 
bedre. Jo, hun var uhyggeligt god til at skælde ud, 
var Bedstemor.

Jeg så op på dragen og lagde kinden mod fars arm.
”Pas på,” sagde jeg. ”Jeg tror ikke, at den drage 

nogensinde har tænkt sig at komme ned igen.”
Far smilede. ”Tag det roligt, Hay Lin. Jeg har styr 

på den.”
Pludselig hørte vi en stemme kalde på os nede fra 

indgangen til parken. Det var min mor.
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”Hvad er der?” råbte far.
Mor var halvvejs oppe ad bakken nu, og vi kunne 

se, at der var et eller andet helt galt.
”Det er Onkel Kao,” sagde hun. ”Han er faldet … 

han er blevet kørt på hospitalet, og de siger, vi skal 
komme.”

Det gav et ryk i fars hænder. Der lød to høje 
smæld – det var linerne, der sprang. Dragen havde 
revet sig løs og var allerede kun en lille prik på himlen. 
Den ser vi nok aldrig mere, tænkte jeg. Ikke at det 
var særlig vigtigt lige nu.

”Hvad er der galt med ham?” spurgte jeg og kunne 
mærke, hvordan min mave snørede sig sammen. ”Det 
er da ikke noget alvorligt, vel?”

Min mor tøvede. Og så vidste jeg, at jo, det var 
alvorligt.

”Nu får vi se,” sagde hun.

Onkel Kao så frygteligt lille og indskrumpet ud, 
som han lå der i den hvide seng. Selvfølgelig var han 
gammel, det vidste jeg godt, næsten lige så gammel 
som Bedstemor. Men han plejede ikke at se så træt 
ud – så underligt papirstynd og skrøbelig.

”Hej, min pige,” sagde han til mig. Han smilede, 
men hans stemme var tynd som en tråd – som den 
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line, der havde holdt dragen. Og den var knækket. 
Jeg blev helt kold og bange ved tanken.

”Hej, Onkel Kao,” sagde jeg. Han er i virkeligheden 
ikke min onkel, selv om vi kalder ham det. Han er en 
af Bedstemors gamle venner og sådan en slags gudfar 
for os alle sammen. Han har bare været der altid, lige 
så længe jeg kan huske.

Udenfor i hospitalsgangens skarpe lys stod min 
far og Onkel Kaos barnebarn Lee og talte sammen. 
Jeg kunne høre deres stemmer gennem glasdøren. 
Herinde var lyset dæmpet og blødt, som om nogen 
havde været bange for, at det ellers ville genere Onkel 
Kaos trætte øjne.

”Det er sødt af dig sådan at komme og besøge 
en klodset, gammel mand,” sagde han. ”I min alder 
skulle man ellers tro, at jeg efterhånden havde lært 
at gå uden at falde.”

Jeg kunne ikke finde på noget at sige. Jeg tog bare 
hans hånd. Den var koldere, end den plejede at være.

”Det er ikke så meget faldet,” sagde Kusine Lee 
til min far derude på gangen. ”Men da jeg kom for 
at lave morgenmad til ham, havde han ligget på det 
kolde flisegulv hele natten. Og nu siger de, at han har 
fået lungebetændelse.”

”Men der er da noget, der hedder penicillin!” sagde 
min far lidt for højt og lidt for vredt. ”Der er da ingen, 
der dør af lungebetændelse nu om dage!”
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Kusine Lee løftede hænderne, som om hun ville 
tysse på ham. ”Selvfølgelig ikke,” sagde hun. ”Jeg er 
sikker på, at han nok skal klare sig.”

Onkel Kao gav et lille fnys, og jeg vidste, at han 
også havde hørt, hvad de sagde.

”Intet varer evigt,” sagde han. ”Og jeg har faktisk 
haft et godt liv.”

”Onkel Kao!”
”Så, så! Du skal ikke se så forskrækket ud, min 

pige.” Han klappede mig blidt på hånden. ”Alting 
ordner sig. Jeg er bare lidt træt, det er det hele.”

Han så mere end bare træt ud. Han så ud, som om 
de få ord helt havde tappet ham for kræfter.

”Måske er det bedst, vi går,” sagde jeg. ”Du har 
brug for at hvile dig.”

”Nej!” Han holdt fast i min hånd. ”Der er noget … 
noget, jeg skal fortælle dig. Noget, du skal have. Din 
bedstemor gav den til mig for mange år siden, men 
her på det sidste har jeg drømt  … Hun sagde, du 
skulle have den. Når tiden var inde, sagde hun. Jeg 
ved ikke, om tiden er inde eller ej, men jeg er ikke 
sikker på, at jeg har tid til at vente længere. Så sig til 
Lee, at du skal have Lius Lygte.”

Han lukkede øjnene og trak vejret lidt langsommere 
og mindre besværligt end før. Jeg troede, han måske 
var faldet i søvn. Men da jeg rejste mig for at hente 
far, så Onkel Kao op på mig endnu en gang.
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”Lius Lygte,” sagde han. ”Husk det nu.”
”Det skal jeg nok.”
”Godt.” Han missede op mod loftet og mumlede: 

”Så kan det være, hun holder op med at være på 
nakken af mig hele tiden.”

Af en eller anden grund var jeg overbevist om, at 
”hun” var Bedstemor.

I bilen på vej hjem var far meget stille. Og senere, 
efter jeg var gået i seng, hørte jeg stemmer nede i 
køkkenet. Ganske forsigtigt listede jeg hen til trappen 
for at lytte.

”Det er, som om han har givet op,” sagde min far. 
Hans stemme var både vred og bitter. ”Hvad er der 
galt med gamle mennesker? Tror de virkelig, at de 
bare kan tillade sig at give op og dø – uden at tænke 
på os, som bliver ladt tilbage?”

Jeg ville så gerne give ham et knus og bare holde 
om ham, til det holdt op med at gøre ondt. Jeg vidste 
jo godt, at det ikke kun var Onkel Kao, han talte om, 
men også Bedstemor. Og jeg anede ikke, hvordan jeg 
skulle trøste ham.

”Scchhh,” sagde mor blidt. ”Det skal nok gå alt 
sammen.” Og selv om jeg ikke kunne se dem, vidste 
jeg, at hun holdt om ham og strøg ham over håret, 



som hun så tit gjorde det. Det var jeg glad for, hun 
gjorde, men samtidig ønskede jeg også, at hun ville 
komme og stryge mig over håret og fortælle mig, at 
alting nok skulle gå. Jeg havde sådan brug for at tro 
på det.



Vil du læse videre? Køb bogen her:  
 

http://bogpriser.dk/witch-den-grusomme-kejserinde-_lene-kaaberboel?isbn=9788741501970 
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