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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

DANNY

Den aften, jeg mødte Danny Nova, virkede ellers 
først så almindelig.

”Mor?” råbte jeg og smed min sportstaske i gangen. 
”Så er jeg hjemme!”

Ingen svarede. Lejligheden var tom. Nå, det var 
ikke vildt usædvanligt. Min mor arbejder for et 
computerfirma, der hedder Simultech, og de sørger 
for, hun ikke keder sig. Sådan set er jeg ret stolt af 
hende. Hun er dygtig til sit job. Og selv om hun har 
så travlt, laver vi en masse sammen. Faktisk er der 
ovenikøbet tidspunkter, hvor hun forstår, hvordan 
det er at være fjorten. Jeg har ikke ligefrem været 
uheldig, da der blev delt mødre ud, synes jeg. Men 
nogle gange bliver det altså lidt trættende, det dér 
med at komme hjem til en tom lejlighed.

Jeg havde været til svømning. Mit hår var stadig 
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fugtigt og lugtede lidt af klor, og min mave krævede 
at få andet og mere end den lunkne cola, jeg havde 
slugt på hjemvejen. Jeg tændte lyset i køkkenet, skar 
et par skiver brød og lagde dem i brødristeren.

Køleskabet rømmede sig.
”Ahem … Frøken Will?”
Ja, jeg ved ikke, om dit køleskab nogensinde snakker 

med dig. Mit gør det ustandselig. Det begyndte, 
dengang jeg fandt ud af, at jeg var en heks og en af 
Kandrakars Vogtere. Mit element er Energi, og jeg 
har et helt specielt forhold til alt, hvad der er elektrisk.

”Ja, James?” Jeg kalder ham James. Hvis du 
nogensinde havde mødt ham, ville du forstå hvorfor.

”Der står en skål salat på min næstøverste hylde. 
Sund, nærende, fuld af c-vitaminer …”

”Øh, nå. Mange tak. Men jeg har altså bare lyst 
til lidt ristet brød med marmelade.”

Et suk trængte ud gennem hans øverste 
ventilationsrist. ”Naturligvis, Frøken Will. Det er 
sikkert også lækkert. Men tillad mig alligevel at 
påpege, at det måltid, Frøkenen foreslår, kun dækker 
ét af kostcirklens væsentlige elementer i tilstrækkelig 
grad, og at en lang række videnskabelige undersøgelser 
har påvist en sammenhæng mellem – ”

”Okay, okay. Jeg skal nok spise den salat!”
”Et klogt valg, Frøken.”
En vis selvtilfredshed havde sneget sig ind i hans 
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stemme, men jeg havde ikke i sinde at lade ham få 
det sidste ord.

”Efter at jeg har spist min toast,” tilføjede jeg.
Brødristeren klukkede skadefro og begyndte at 

nynne for sig selv. Omkvædet lød stærkt i retning af 
hun-ka’-bedst-li’-miiiiig, hun-ka’-bedst-li’-miiiiig, 
men Frida er ikke husets mest velartikulerede 
elapparat, så jeg var ikke helt sikker.

James sukkede igen, og denne gang var der en 
udpræget klang af martyrium i det.

”Udmærket, Frøken Will. Jeg forsøgte blot at 
tilbyde en smule fornuftig kostvejledning.”

Hvis du tror, mennesker kan lyde selvretfærdige, 
så vent, til du møder et køleskab med et butler-
kompleks. Der er simpelthen ingen, der er bedre end 
James til det dér med her-går-jeg-og-pukler-dag-ud-
og-dag-ind, alt-sammen-for-hendes-skyld-og-det-er-
takken. Med ham i huset er det et spørgsmål, om jeg 
overhovedet har brug for en mor.

Frida lod to stykker toast flyve op i luften med en 
begejstring, der var lige lovlig overdreven. Nu er det 
selvfølgelig en brødristers opgave at skubbe brødet 
op, når det har fået nok, men at slynge det ud i et 
topspundet dobbelt-loop og bagefter gribe det igen, 
inden det rammer bordet – det er nu ren pral.

”Hun ka’ bedst li’ miiiig, hun ka’ bedst li’ miiiig!” 
sang hun, og denne gang var det ikke til at misforstå.
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James fnøs fornærmet og nægtede at svare. Jeg 
anbragte min toast på en tallerken og begyndte at 
lede efter smørret i hans indre.

”Mættede animalske fedtsyrer? De står på tredje 
hylde, Frøken Will,” sagde han med en stemme, der 
var frostbokskold af misbilligelse.

”Åhr, hold nu op med at surmule,” sagde jeg og 
begyndte at komme smør på brødet. ”Jeg har jo sagt, 
jeg nok skal spise din fine salat, ikke?”

”Det er overhovedet ikke det, sagen drejer  – ” 
begyndte han. Han nåede aldrig længere. Hans 
stemme blev brat afbrudt, og alt lys i lejligheden 
gik ud.

Et sted i ejendommen begyndte to tyverialarmer 
at hyle. Men inde i lejligheden hvilede stilheden tungt 
og ildevarslende.

”James?” sagde jeg ængsteligt. ”James, er der noget 
galt?”

Der gik en rum tid, før han svarede. En smule lys 
tændtes inde i ham, men meget svagt, og han lød på 
én gang skrøbelig og forurettet.

”Det er tredje gang i denne uge. Hvordan forestiller 
man sig, at jeg skal passe mit arbejde under de vilkår? 
Kom ikke og giv mig skylden, hvis mælken er blevet 
sur.”

Jeg drog et lettelsens suk og klappede ham på døren 
med den hånd, der ikke var fuld af halv-smurt toast.
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”Ja, jeg er ked af det, James. Jeg forstår godt, det 
ikke kan være særlig behageligt for jer. Kraft- og 
Vandforsyningen siger, de arbejder på det. De har 
bare ikke fundet årsagen endnu.”

Det havde jeg hørt i en nyhedsudsendelse. Der 
havde været en række store strømafbrydelser i  
løbet af ugen; en af dem havde ramt byen midt  
i morgenmyldretiden. Selvfølgelig gik alle lyskurve 
ud, og hele bymidten var ét stort dyttende kaos af 
fastlåste biler og rasende bilister.

”Kulhydratkonsumerende organismer som jer 
forstår simpelthen ikke, hvordan det er at være 
afhængig af mere højtstående energikilder. I tænder 
bare for os og forventer, at vi skal fungere, uanset 
hvad. Tænd-sluk, tænd-sluk. Sådan som I behandler 
os, skulle man tro, vi ikke var andet end maskiner!”

”Jeg ved det godt, James,” sagde jeg beroligende. 
”Jeg føler med dig.”

”Jeg har altså også et liv! Jeg har et hus, jeg skal 
have til at fungere!”

”Selvfølgelig har du det. Hør, måske skulle du 
ikke snakke så meget, så længe strømmen er afbrudt, 
du ved, det trætter dig …” At han overhovedet var 
i stand til at virke, skyldtes kun, at han havde mig i  
nærheden. Mig, og Kandrakars Hjerte. Man kan vel 
sige, at vi tilsammen udgjorde en af de stærkeste 
energikilder i universet.
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”Frøkenen må sandelig have mig meget undskyldt,” 
sagde James med en stemme, der dryppede af 
sårede følelser. ”Jeg var ikke klar over, at samtalen 
var så kedelig. Måske Frøkenen hellere vil tale 
med brødristeren? Eller med de to infernalske 
spektakelmagere længere henne ad gangen?”

Han mente de to tyverialarmer, der stadig hylede 
løs. Batteridrevne, selvfølgelig, og programmeret til 
at reagere på enhver forstyrrelse af deres kredsløb. Jeg 
talte næsten aldrig med alarmsystemer, de var som 
regel en flok skingre, paranoide væsener, som troede, 
alt og alle var ude efter dem. Men lige nu lød James 
næsten ligesådan.

”Altså, James, jeg tror ikke, nogen har fundet på 
at afbryde strømmen bare for at genere – ”

Det bankede på døren. Jeg blev så forskrækket, at 
jeg tabte den skive toast, jeg havde i hånden.

”Sluk,” hviskede jeg. ”Der kommer nogen.”
”Ja, hvis mit selskab ikke længere er ønsket, så …” 

begyndte James fornærmet.
”Vær nu ikke dum, du ved udmærket godt, at jeg 

kan lide dit selskab. Men tror du ikke, det vil undre 
vores gæst en smule, at du er det eneste fungerende 
køleskab i hele Heatherfield? Kan du ikke bare …” jeg 
måtte lede lidt efter de rette formildende ord, ”… kan 
du ikke bare være lidt diskret? Det er du så god til.”

James smilede en smule hovmodigt. Spørg mig ikke, 
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hvordan et køleskab bærer sig ad med at smile – det 
gør han bare. Hans ventilationsrist bøjer midtpå.

”Jeg er diskretionen selv,” sagde han veltilfreds 
og slukkede sig.

Jeg gik ud for at lukke op.
Jeg ved ikke rigtig. Er det ikke meningen, at hekse 

skal have bare lidt tjek på dét med fremtiden? Noget 
med nogle instinkter, som skal advare dem mod at 
gøre en bestemt ting eller mod at være et bestemt 
sted på et bestemt tidspunkt? Hvis jeg havde den slags 
instinkter, så burde de have hylet højere end de dér 
hysteriske alarmer: Luk ikke den dør op! Luk ikke den 
dør op! Det gjorde de bare ikke. Ikke så meget som et 
piv kom der fra dem. Ingen advarsel overhovedet. Så 
jeg åbnede døren og slap Danny Nova ind i mit liv.

Ikke at han så specielt farlig ud sådan lige først. Nu 
kunne jeg også dårligt se ham i gangens halvmørke. 
Lidt højere end mig, måske lidt ældre. Eller det troede 
jeg i hvert fald til at begynde med.

”Undskyld, jeg sådan kommer rendende,” sagde 
han høfligt. ”Men lyset gik ud. Jeg er først lige flyttet 
ind, og jeg har ikke engang en lommelygte. Har du 
måske nogle stearinlys, jeg kan låne?”

Han havde en dejlig stemme. Fuld af … fuld af liv, 
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syntes jeg. Og selv om jeg ikke kunne se hans ansigt 
ordentligt, kunne jeg høre, at han smilede, som om 
han lo lidt ad sin egen hjælpeløshed.

”Kom bare ind,” hørte jeg mig selv sige. ”Jeg tror, 
vi har nogle liggende i en skuffe et sted.”

”Super. Tak!”
Han fulgte efter mig ud i køkkenet. Jeg fumlede 

lidt rundt, indtil jeg fik lokaliseret nogle tændstikker 
og nogle stearinlys, og tændte så et af lysene.

”Wauw,” sagde han og lød helt overrumplet. ”Jeg 
er vild med dit hår!”

Mit hår? Hvad var der galt med mit hår? Havde 
jeg pludselig fået en eller anden helt ny og ufrivillig 
drastisk frisure? Nervøst snoede jeg en hårlok om 
fingeren.

”Hvorfor det?” udbrød jeg for at finde ud af, hvad 
der var galt.

”Det er lyn-farvet,” sagde han.
Mit hår er rødt. Ikke hvidt, eller blåligt, eller hvad 

farve lyn nu har. Røde lyn? Nej. Det var for skørt. 
Og så trængte det endelig ind. Han er vild med mit hår. 
Det var ikke sarkastisk ment. Han var ikke ude på 
at drille. Han havde kastet ét blik på mit åndssvage 
røde hår og var blevet vild med det.

Jeg kunne mærke varmen stige op i kinderne på 
mig, som mælk, der er ved at koge over. Mit ansigt 
gik sikkert smukt i spænd med mit ”lynfarvede” hår 
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lige nu. Knaldrødt. Gudskelov for den dæmpede 
belysning.

”Her,” sagde jeg, ”stearinlys,” og stod der og holdt 
dem frem mod ham, som om jeg ville stikke ham 
med dem.

”Tak.” Hans hånd rørte min. Bare et ganske 
kort øjeblik; men det føltes … det føltes, som om 
et elektrisk stød gik gennem mig, fra fodsålerne 
helt op til håret. Styr dig nu lige, sagde jeg til mig 
selv. Hold nu op. Han rørte ved din hånd – og hvad 
så? Måske var det ikke engang med vilje. Alligevel 
kunne jeg ikke lade være med at kigge på ham. Jeg 
forsøgte at gøre det naturligt og afslappet i stedet 
for at stirre på ham, som om jeg skulle give et 
signalement af ham til en politirapport. Men jeg 
er ikke sikker på, hvor godt det lykkedes, det dér 
med det afslappede.

En smule højere end mig. Kastanjebrunt hår, en 
smule krøllet, men ikke for meget. Gode skuldre, 
sådan lidt firkantede og stærke at se på. Og så 
de mest fantastiske øjne. Blå. Nej, mere end det. 
Elektriske. De var så blå, at de gnistrede. Gnistrede 
af ren energi.

”Kan jeg også låne et par tændstikker?” spurgte 
han.

”Øhh … ja. Selvfølgelig.”
Jeg vendte mig for at tage tændstikæsken.
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Kronsj. En meget høj, knasende lyd. Jeg havde 
trådt på den skive toast, jeg havde tabt.

”Hvad er det?” spurgte han.
”Jeg … øh, jeg var ved at riste noget brød.” Jeg 

blinkede nervøst og viklede hårtotten endnu hårdere 
om fingeren. ”Vil du have noget?”

Han kiggede skeptisk på krummebunken på gulvet.
”At … at spise? Nej tak. Jeg er … altså, jeg har 

allerede spist.”
Jeg så selv ned på den halvkvaste toastskive. Det 

var ikke den, jeg mente, havde jeg lyst til at sige. Jeg 
vil da gerne lave en ny til dig. Jeg vil da gerne lave 
aftensmad til dig. Jeg vil da gerne …

Åhr, hold nu mund, sagde jeg til mig selv. Prøv, 
om du kan undgå at gøre dig selv totalt til grin. Bare 
fordi han sagde, han var vild med dit hår.

”Nå, så du er lige flyttet ind?” lykkedes det mig 
endelig at få frem uden at rødme alt for meget.

”I sidste uge. 26 B. Lidt nede ad gangen. Danny 
Nova.” Han stak hånden frem. Jeg tøvede en anelse, 
før jeg tog den. Denne gang var der ikke noget 
elektrisk stød. Bare en lillebitte prikken. Som om 
jeg havde stukket fingrene i et glas sodavand.

”Jeg hedder Will,” sagde jeg. ”Will Vandom. Hvor 
går du i skole?” Jeg havde ikke set ham på Sheffield 
endnu, men man havde jo lov at håbe …

”Skole? Åhr, det er ikke … det er ikke helt gået i 
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orden endnu. Jeg klarer mig selv lige nu. Hvad med 
dig?”

”Sheffield Instituttet.” Der kan du se, sagde jeg til 
mig selv. Hvor svært kan det være? Du siger noget. 
Han siger noget. Det kaldes at konversere.

”Er det en god skole?”
Jeg trak på skuldrene. ”Den er okay. Jeg har fået 

nogle gode venner.”
”Det er vigtigt med venner,” sagde han og smilede 

til mig.
Netop da kom strømmen tilbage. Lyset blev 

tændt, og en irriterende bippen fra telefonsvareren 
gjorde opmærksom på, at vi skulle indtale en ny 
besked.

I køkkenets skarpe lys så han stadig ret godt ud. 
Selv var jeg pludselig meget opmærksom på, at mit 
hår havde en vis lighed med en fugtig høstak.

Han holdt stearinlysene frem mod mig. ”Nå. Så 
får jeg vel alligevel ikke brug for dem her.”

”Behold dem,” sagde jeg. ”De strømafbrydelser har 
været en ren plage i over en uge nu. Man kan aldrig 
vide, hvornår den næste kommer.”

”Så må jeg hellere lade være med at løbe med hele 
jeres beholdning.” Han blæste blidt flammen ud på 
det lys, jeg holdt, og delte resten i to bunker.

Der lød en summen fra dørtelefonen, og min mors 
stemme skar gennem stilheden.
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”Will? Er du hjemme, lille skat? Jeg har nogle 
kasser, der skal op. Vil du give mig en hånd?”

Åh nej. Behøvede det være lige nu?
”Jeg bliver nødt til at løbe,” sagde Danny og 

vinkede med stearinlysene. ”Vi ses.”
Han var halvt ude ad døren, før jeg nåede at sige 

noget. Så stak han hovedet ind igen et øjeblik.
”Du har altså bare et fantastisk hår,” sagde han. 

Og så var han væk.
Tjavset, vådt og klor-marineret? Sær smag, han 

havde. Langsomt trykkede jeg dørtelefonens knap 
ind.

”Hej, mor. Jeg er på vej ned.”
”Tak skal du have, skat.”
Alligevel blev jeg stående lidt endnu og huskede 

det dér stød, der var gået gennem mig, da han rørte 
ved min hånd. Elektricitet i luften. Jeg havde hørt 
folk snakke om den slags, men jeg havde ikke troet, 
det skulle tages så bogstaveligt.

”Frøken Will?”
”Ja, James?”
En lang, sær pause. Som om der var noget, han 

ville, men ikke helt kunne få sagt. Jeg ventede bare.
”Glem nu ikke at spise salaten, Frøken,” mumlede 

han til sidst. Men jeg havde stærkt på fornemmelsen, 
at det ikke var dét, han egentlig ville sige.

Sådan gik det til, at jeg mødte Danny Nova. 



Drengen inde ved siden af, så at sige. Et meget 
almindeligt møde i forhold til alt dét, der skete 
sidenhen.



Vil du læse videre? Køb bogen her: 

http://bogpriser.dk/witch-salamanderens-hjerte-_lene-kaaberboel?isbn=9788771056488 
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