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„Be Yourself, 
Everyone else is already taken!“

– Oscar Wilde
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1. Kapitel 

Forbandelsen over Laitana

Lugni Lurany gik fortvivlet ud af den store, hvide dobbeltdør. 
Han tog et sidste kig på det enorme slot, imens han tørrede en 
tåre væk fra sin kind. 

Det her bliver den sidste normale dag i lang tid, tænkte han 
bedrøvet.

„Det var bestemt ikke, hvad jeg havde regnet med,“ sagde 
Dorinda. Hun lød lige så bedrøvet, som Lurany følte sig. Hun 
stod på hans højre side og så på hans triste ansigt.

„Det må du meget undskylde, Dorinda,“ sagde Lurany, 
imens han hurtigt tørrede sine øjne helt fri for tårer. „Jeg ved, 
du aldrig har set mig sådan her.“

Dorinda lagde sin hvide hånd på hans skulder og kiggede 
intenst på ham. „Det hele skal nok gå,“ sagde hun trøstende.

Lurany nikkede bestemt. 
„Vi finder hende!“ sagde Dorinda, hvorefter hun piftede højt, 

og straks kom hendes hvide enhjørning flyvende. Hun satte sig 
op på ryggen af den.
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„Vi finder hende,“ gentog Lurany og nikkede.
Dorinda vinkede oppe fra enhjørningens ryg, hvorefter hun 

fløj væk fra bjerget og tilbage mod sit hjem.
Lugni Lurany vendte rundt på stedet og begyndte sørgmo-

digt at gå ned ad det store bjerg.
Det gamle slot, der lå på toppen, var egentlig slet ikke så 

gammelt. Det blev bygget godt tohundrede år tidligere, da den 
royale familie kom til og besteg tronen. Lurany havde aldrig 
oplevet tiden før. Han var blot toogfyrre år, og var født i Laita-
nas gyldne år. Han havde kun kendskab til det mørke og gamle 
Laitana fra historiebøgerne. 

Lurany fortsatte ned ad stien, der gik hele vejen rundt om 
bjerget. Han traskede langsomt afsted. Han havde ikke travlt 
med at komme hjem til Søbyen og fortælle de triste nyheder. 

Stakkels, stakkels Fiana, tænkte han trist.
Fiana havde siddet på tronen i snart tohundrede år. Der var 

allerede sat gang i de festligheder, der skulle fejre hendes to 
århundreder som Laitanas dronning. Hun var blot seksten år, 
da hun måtte overtage forældrenes plads som regent. Og i den 
forløbne tid havde hun ikke ændret sig det mindste. Hun ligne-
de stadig den smukke, sekstenårige pige, der overdådigt havde 
sat sig på tronen.

„Hvordan gør hun det mon?“ spurgte Lurany forsigtigt sig 
selv. Han havde et lille smil på læberne. Han selv havde allere-
de fået de første rynker, og han forsøgte ellers at holde sig godt.

Halvvejs nede ad bjergstien lå den lille gravplads, hvor 
Kong Nilo og Dronning Idia hvilede. Lurany stoppede op, nik-
kede kort til dem og fortsatte så ned ad bjerget.
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Kong Nilo og Dronning Idia, der kun nåede at regere Laita-
na i tyve år, mistede deres liv i krigen mod Hasan Villans ef-
terfølgere. De efterlod deres kun sekstenårige datter, Prinsesse 
Fiana som deres eneste arving.

Hasan Villan kom fra det gamle og mørke Laitana. Han var 
den største troldmand, der nogensinde havde levet i landet. 

Det var næsten umuligt for Lurany at forstille sig, at det vir-
kelig havde været sådan i Laitana engang. Hasan Villan havde 
styret landet med mørk magi. Der var konstant krig imellem 
alle områderne, både i øst og i vest, og de gamle troldmands-
love tilgodeså på ingen måde den almindelige borger i landet. 

Hasan Villan var blevet overvundet af Nilo, i det der senere 
blev kendt som Kampen mellem Mørke og Lys. Da Nilo havde 
rejst sig, blev han og hans kone valgt som regenter, og inden 
længe blev de tiltalt konge og dronning.

Lurany var nået hele vejen ned ad det høje bjerg, der var 
omringet af vand. Han fortsatte over den hvide træbro, der før-
te over til fastlandet. Han stoppede op, kiggede ud over kanten 
og så ned i det mørke vand. 

Det var Hasan Villans tre sønner, der tyve år efter deres 
fars fald, gik til angreb på tronen. Krigen kostede mange liv 
på begge sider, og da støvet havde lagt sig, lå både regentpar-
ret og de tre troldmandssønner livløse på slagmarken. Siden 
havde man intet hørt fra Hasan Villans slægt, og historikerne 
var overbeviste om, at det fejlagtige oprør havde sat det sidste 
punktum. 

Lurany kneb endnu en tåre. Den løb hele vejen ned af hans 
kind og dryppede derefter ned i vandet. 
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Måske tog de fejl. Måske døde den sidste af Hasan Villans slægt 
alligevel ikke i den krig, tænkte Lurany fortrydeligt.

Lurany lod tankerne om Hasan Villan ligge. Der var in-
gen andre tegn på, at han havde haft flere efterkommere. Hans 
slægt var død! Sådan var det nødt til at være.

Lurany fortsatte hen til den karet, der holdt og ventede på 
ham i vejkanten. Han klappede venligt de to hvide enhjørnin-
ger, der var spændt for, hvorefter han hurtigt steg ind i kareten 
uden at se på slottet en sidste gang. 

Kareten lettede hurtigt fra jorden. Det tog ikke lang tid at 
flyve tilbage til hans hjem i Søbyen. Det var nærmest ligegyl-
digt, hvor man skulle hen i Laitana, så var turen aldrig ret 
lang. Det var kun, hvis man skulle helt til Jorden, at man måtte 
afse en rum tid. Det var længe siden Lurany havde været på 
Jorden. Det havde han ikke været, siden han hentede sin nevø 
dernede for over ti år siden. Nuga ventede slet ikke sin onkel 
hjemme allerede. Lurany havde regnet med, at han skulle til-
bringe meget længere tid ved dronning Fianas hof, og ikke bare 
møde op til en meget dyster og trist besked. Han glædede sig til 
at komme hjem, men gruede samtidig over, hvordan han skulle 
levere den tunge nyhed.

Kareten landede lige udenfor Søbyen. Lurany steg hurtigt 
ud, og fortsatte på gåben ned ad vejen. Da han gik forbi pla-
katerne med billeder af de forsvundne børn, havde han svært 
ved at holde tårerne tilbage. De stakkels forældre ville snart få 
vished om, hvad der var skyld i det hele.

Lurany fortsatte ned ad den mørke gade, der var helt affol-
ket. Der var ingen, der turde gå rundt udenfor på denne tid af 
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dagen. Det var om aftenen, de stakkels unge mennesker var 
forsvundet, og alle holdt sig derfor indendørs for at være på 
den sikre side. Men fra i dag ville det være usikkert at gå uden-
for på alle tider af døgnet. Lurany havde fået en god idé til en 
mere sikker by, men han havde ikke tid til at tænke videre på 
den plan nu, for han var nået frem til det hus, han gik efter. 

Huset tilhørte Samantha Simms, der boede alene med sin 
søn. Lurany gik langsomt op ad trappen, sukkede dybt og ban-
kede derefter på hoveddøren. 

Samantha så overrasket ud, da hun åbnede døren og så, 
hvem der havde banket på. Hendes runde ansigt smilede først 
ved synet af sin ven, men hun kunne hurtigt regne ud, at der 
var noget galt.

„Jeg ved, du ikke havde ventet mig tilbage allerede,“ sagde 
Lurany med et forsigtigt smil. „Men der er sket noget…“

„Kom indenfor,“ sagde Samantha og trådte til side, så han 
kunne komme ind. Hun så ned ad gaden til begge sider, inden 
hun hurtigt lukkede døren bag Lurany.

Lurany fortsatte ind i det lille køkken, hvor han til sin over-
raskelse så flere af sine venner samlet. Kalle og Lia Katelli og 
Po og Lira Summer sad omkring spisebordet, alle med en kop 
kaffe foran sig. Samantha fandt hurtigt en ekstra kop frem, 
som hun, efter et bekræftende nik fra sin nyankomne gæst, 
fyldte med kaffe.

„Hvor er børnene?“ spurgte Lurany og så sig omkring efter 
sin nevø og hans venner.

„De spiller kort inde i stuen,“ svarede Samantha hurtigt. 
„De vil ikke forstyrre os. De har gang i en længere turnering.“
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Lurany så på sine venner. Der var ingen af dem, der smile-
de. Han vidste, at hans triste ansigtsudtryk havde afsløret de 
dårlige nyheder, han bragte, selvom han prøvede at se upåvir-
ket ud. Han satte sig ned på en stol ved bordet og drak forsig-
tigt af den varme kaffe.

Samantha satte sig ned ved bordet igen. Hun så spørgende 
på Lurany, imens hun skubbede en skål med småkager hen 
til ham.

„Jeg er glad for, at du har taget dig godt af Nuga, selvom 
det blot blev til en enkelt dags pasning,“ sagde Lurany venligt, 
imens han høfligt tog en småkage. „Jeg ved, at han havde glæ-
det sig til din gode madlavning.“

Samantha smilede til ham, men hendes smil blev hurtigt 
erstattet af en lukket mund og det spørgende blik.

Lurany så ned i bordet i en rum tid. Han gav sig god tid 
til at spise den småkage, som Samantha havde bagt. Han vid-
ste, at han hellere måtte sige det ligeud, men det var så svært. 
Han vidste ikke, hvilke ord han skulle bruge. Han vidste ikke, 
om han kunne formilde det hele ved at fortælle det anderledes. 
Han vidste det ikke. 

„Lugni, tal til os,“ bad Lira Summer nervøst med sin blide og 
søde stemme. Po tog sin kones hånd, da han mærkede hendes 
nervøsitet.

„Ja, fortæl os, hvad der skete hos dronning Fiana,“ bad Kalle 
Katelli, imens hans hustru Lia smilede opmuntrende.

Lurany så endelig op og kiggede på sine venner hver og 
en. De så alle anspændt på ham. Der var ingen af dem, der 
blinkede. 
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„Lugni?“ spurgte Samantha til sidst. Og nu åbnede Lurany 
endelig munden og fortalte, hvad dronning Fiana havde med-
delt ham.

„Laitana er blevet ramt af en forbandelse…“
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