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LUCY PEVENSIE 

”Lucy Pevensie”, stod der broderet med hvide bogstaver på min røde silkekjole, som jeg 

holdt i hånden. Den havde jeg ikke haft på i flere år. For det var flere år siden jeg havde 

været i Narnia. Den mindede mig om den gyldne løve Aslan, alferne, de talende dyr, 

dværgene, kentaturene og alle de andre væsner fra Narnia. Det magiske sted. Jeg ville 

give alle mine ting for at komme dertil igen. Jeg lå på værelset og savnede Peter og Su-

san så det brændte indeni og selv Edmund savnede jeg.  

    Jeg var næsten voksen og boede på et hotel i London, nu hvor jeg var flyttet fra min 

tante Alberta og onkel Harold. Dem savnede jeg mærkeligt nok også, men det jeg mest 

savnede var Narnia. Et magisk, utroligt og mystisk sted. Mit yndlingssted. 

    Der lød pludselig en banken på døren og jeg rejste mig hurtigt op og banede mig vej 

frem til døren. Alle kufferterne lå stadig hulter til pulter på gulvet for jeg havde ikke 

indrettet mig ordentligt endnu. 

    ”Undskyld frk. Pevensie,” begyndte tjeneren. ”Der er kommet brev. Værsgo.” 

    Hun rakte mig en lille kuvert og gik så igen. Jeg smed mig på sengen og så nøje på 

det, men der var hverken navn eller frimærke på. Så det var desværre ikke fra mine 

brødre eller min søster. 

    Jeg åbnede det langsomt og trak et kort op fra kuverten. Det forstillede en gylden 

løve, som nærmest smilede til mig. Men da jeg åbnede det skete der ingenting. Absolut 

ingenting! Jeg vidste ikke, hvad jeg havde forventet og der stod heller ikke noget. Må-

ske havde jeg forstillet mig et svirp og jeg ville komme til Narnia? Eller også at der må-

ske ville stå en hilsen fra Aslan? Jeg sukkede og smed det på skrivebordet og kunne 

høre min mave rumle meget stille. Jeg var tør i munden. Knastør. Vanddunken var tom 

og jeg havde ikke tid til at ligge her og være tørstig. Jeg manglede også at lave en hel 

masse universitetslektier. Jeg tog det første papir jeg fik fat i (nemlig kortet) og skrev 

med en blyant, HUSK: ”Universitetslektier”. 

    I det samme forsvandt bogstaverne ned i papiret og der dukkede lidt efter ny skrift op 

hvor der stod: 

    ” Det var ikke lige det jeg troede du ville skrive til mig, Lucy Pevensie. Du kunne jo 

starte med en hilsen til mig, Aslan? Jeg håber ikke du har glemt mig eller Narnia, for så 

har alle dine eventyrer været spildt”. 

     ”N-Nej. Jeg husker det stadig.” stammede jeg og mærkede en varm følelse sprede sig 

i min krop. Jeg kunne pludselig mærke papiret nærmest brænde i min hånd og jeg 
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lukkede øjnene hårdt i. 

     ”Lucy?” En dyb stemme rungede i mine ører og jeg vidste med det samme hvem den 

tilhørte. 

     ”Aslan?” hørte jeg mig selv kalde. Jeg åbnede øjnene og kunne mærke græsset under 

mine sko og kunne dufte mos og kirsebær. Træer stod tætte sammen omkring mig, men 

jeg stod en lille lysning. Jeg hørte noget eller nogen pusle i buskene. Jeg fór forskrækket 

sammen, jeg forstod ikke hvor jeg var og hvem jeg var i et kort øjeblik, men fattede det 

så hurtigt igen. Jeg var Lucy Pevensie i Narnia og havde hørt Aslan kalde. Det pusle-

rede i et stort buskads ved siden af mig og en stor kat dukkede op foran mig. Den var tre 

gange så stor som en almindelig kat og den lignede mere en panter end en kat. Mit 

hjerte hoppede og hamrede, så jeg var næsten sikker på man kunne høre det i hele Nar-

nia. Mine hænder rystede og efter et mikrosekund løb jeg. Jeg løb så halstørklædet, der 

var for varmt at have på her i Narnia, flagrede mig om halsen så jeg smed det på jorden 

og løb videre. Grenene piskede mig i ansigtet hver gang jeg løb forbi et træ og jeg fik 

sprøjtet mudder i hele ansigtet. Jeg kunne høre en rislende lyd af vand og så en lang flod 

for enden af den bakke jeg stod på… og katte kan ikke lide vand! Jeg løb ned af skrå-

ningen så hurtigt jeg kunne og hørte kattens fæle knurren. Hvorfor!? Hvorfor skulle jeg 

lige komme ind i Narnia på det samme tidspunkt som katten?! 

    Jeg løb over til floden og i et øjeblik blev alt sort. Den store kat havde væltet mig ned 

på jorden og stod nærmest på mig, med dens skinnende blå øjne. Jeg glemte næsten at 

dyr kunne tale her i dette magiske sted da den sagde: 

   ”Hvad laver du her pigebarn? Er du ude på at rede Prins Caspian? Så pak kufferten og 

gå hjem!”  

    ”Nej… J-Jeg forstår det ikke…” sagde jeg og rømmede mig. Katten sprang væk fra 

mig og slikkede sin ene forpote. ”Var du ikke ude på at gøre mig fortræd?” 

    Katten stirrede stift på mig og rørte sig ikke. ”Hvor frækt! Jeg som har prøvet at få 

Caspian tilbage! Jeg som har overvundet min frygt fra vand, for at hjælpe Caspian! Jeg 

som har sat mit liv i spil for at finde menneskedatteren der kunne redde vor prins!” 

    Jeg rystede på hovedet og prøvede at sige undskyld eller noget i den retning men der 

kom kun et lille piv. Katten sukkede og rystede på hovedet og mumlede noget med at 

det kunne jeg ikke vide.  

    ”Undskyld. Nogle gange løber mit temperament af med mig. Mit navn er forresten 

Cezar,” sagde Cezar. ”Jeg troede alle Arciler vidste det, for du er der en Arcil, ikke?” 

    Jeg rystede voldsomt på hovedet. Jeg gik ud fra at det var et folk fra byen Arcil, jeg 

havde hørt meget lidt om dem sidst jeg var i Narnia. 

    ”Ikke det? Hvad er du så for en?” 

    ”Jeg er et menneske og ikke en Arcil.” 

    ”Åh…” Cezar bukkede sig ned så hans snude ramte en lille mælkebøtte. ”Deres Ma-

jestæt, Pevensie.” 

    Jeg smilede lidt genert og sendte et blik til Cezar, at han ikke behøvedes at bukke. 
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    ”Så hjælper du mig med at finde prinsen. Det står i profetien at du, menneskedatteren 

vil befrie Caspian,” begyndte han ivrigt og førte mig hen af en sti. ”Folket i Arcil er ble-

vet gale om hvem der nu skal have tronen. Du bliver nødt til at følge med og få nu noget 

rent og ordentligt tøj og mad til rejsen.” 

   Jeg kiggede ned af mig selv og så min nederdel og grå bluse være fyldt med mudder-

klatter. Jeg nikkede og bad Cezar om at vise vej til byen Arcil. For det var jo ham, der 

kendte vejen. 

   Efter vi havde vandret af en snoet sti, hoppet rundt på sten og Cezar havde båret mig 

over floden, nåede vi frem. Den sorte kat stod oppe på bakken med mig på ryggen og så 

alvorligt på byen Arcil. Det føltes som om jeg sad på en hest. En hest med midnats sort 

pels og en lang svingende hale. 

    ”Her er vi så,” sagde Cezar. ”Arcil. Jeg ved hvor du kan få mad og rent tøj, det er i 

den gamle kro derhenne.”  

    Han nikkede mod en gammel træhytte med et skilt. Der stod noget som var svært at 

læse. Cezar sprang ned af bakken og vandrede gennem de smalle gader og hilste på be-

kendte vi mødte på vejen. Der var både fauner, kentaurer og mennesker… ikke helt al-

mindelige mennesker for Cezar fortalte straks at det var Arciler.  

    ”Vi er fremme.” 

    Jeg så på en hytte med meget skæve vinduer og ud af skorstenen kom en masse røg 

ud. Hold da op, det lignede noget fra en gammel tidsalder! 

    Jeg gled ned af Cezars ryg og så lidt nærmere på kroen før jeg skubbede dørene op. 

Der var meget pænere indenfor end udenfor! Jeg blev mødt af varm luft og der var en 

stor brun disk i midten af det rum jeg trådte ind i. Rundt omkring var der folk der sad 

ved borde og spiste og drak. Det fik mig til at tænke på jeg ikke havde fået noget at 

drikke i lang tid. Vand! 

   ”Hvad skulle det være? Vil i…” sagde en høj stemme. Bag disken stod en gammel 

dame med kort brunt hår og gamle briller på næsen. ”Cezar?! Hvad laver du her på disse 

kanter? Godt at se dig igen.” 

   Hun så søgende på mig. ”Jeg hedder Lucy Pevensie.” sagde jeg hurtigt og smilede. 

   ”HVAD FOR NOGET?!” Jeg gispede. Det var ikke min stemme og heller ikke da-

mens, men til min overraskelse var det Cezar. ”Jamen… Du… Det… Hvorfor…?” Han 

sank et par gange og snakkede videre. ”Er De ikke, Susan? Susan Pevensie?” 

    Jeg rystede på hovedet. Nej. Katten så ned i gulvet og knurhårene strittede ikke læn-

gere men hang ned fra snuden. ”Jeg troede De var, Susan.” snøftede han. ”Profetien 

sagde det var Susan der ville… men det kan være lige meget. De vil ikke kunne klare 

det. Jeg fik fat i den forkerte.” Jeg bed mig i læben så jeg kunne smage en bitter smag af 

blod. Det var ikke min skyld jeg ikke var Susan! 

    ”Kære barn,” begyndte damen. ”Kom nu op på Deres værelse.” Hun bukkede let in-

den hun førte mig op til et værelse, med fløjsgardiner og en stor himmelseng i midten af 

værelset. Sikkert fordi jeg var dronning Lucy den tapre. Men hverken himmelsengen 
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eller damens søde tone kunne få mig i bedre humør. 

    Hele den lange nat lå jeg og tænkte over hvad Cezar havde sagt. Aslan havde lavet en 

fejl. Hans allerførste fejl. Jeg kunne ikke lad være med at tænke på Caspian der lå alene 

fanget et sted i Narnia. Denne gang kunne jeg ikke komme og hjælpe for jeg var ikke 

den rette. Jeg var bare Lucy. 

*** 

Næste dag vågnede jeg af fuglenes morgenfløjten. Jeg prøvede at rejse mig, men jeg 

stødte ind i vindueskarmen med et ordentligt BUMP… vent… hvornår havde vindues-

karmen været oven over min seng? Jeg huskede lidt efter at jeg ikke var på hotellet i 

London mere. Jeg var i Narnia, på kroen i Arcil. Jeg tog mig til hovedet og så på en lille 

blomstret stol der stod ved siden af sengen. Der lå en grøn kjole, nogle bukser, en brun 

sweater og nogle sorte støvler. Jeg havde ikke set dem i går, men måske havde damen 

lagt dem til mig? Jeg tænkte at det var langt bedre end det jeg havde på lige nu, og mine 

kanintøfler kunne heller ikke klare flere løbeture. Jeg tog det nye tøj på og gik ned af 

trapperne til kroen. 

    ”Deres Majestæt,” lød det fra en bekendt stemme. Nemlig damen. ”De er tidligt oppe 

og jeg kan se De tog tøjet på som jeg gav Dem. Vi fik ikke snakket ret meget i går, men 

mit navn er Reila… og jeg skulle give besked fra Cezar. Han er gået ud for at finde 

Prins Caspian, og han undskyldte mange gange spektaklet i går.” 

    Hun bukkede let og vaskede en gryde færdig med en svamp. Jeg satte mig ved et af 

bordene og så rundt på kroen. Der var ikke kommet nogen endnu, for der var helt tomt. 

Damen… eller Reila satte et glas vand på bordet og satte sig overfor mig. 

    ”Hør,” begyndte hun og sukkede inden hun fortalte videre. ”Cezar mente ikke det han 

sagde. Det er jeg sikker på. De kan stadig redde Prins Caspian.” 

    Hun tav og jeg så på hendes triste gamle øjne. ”Hvor er Prins Caspian? Hvor er han 

fanget?” 

    ”I en grotte bag Nordbjergene… ” Reila sænkede stemmen selvom der ikke var no-

gen omkring os. ”Og det siges at det er den hvide hekses tjenere. De er kutteklædte 

skikkelser og man kan ikke se dem, men kun deres kapper med hætte. Derfor må De 

ikke gå ud og lede. De kan også finde på at tage Dem.” 

    ”Jeg har besluttet mig.” sagde jeg og vidste ikke helt om jeg skulle fortælle det til 

Reila. Jeg havde tænkt over det Cezar havde sagt. Jeg fik fat i den forkerte… Du vil 

ikke kunne klare det… 

    ”Jeg går ud og finder Prins Caspian.” 

    Reila åbnede munden men lukkede den så igen. Hun droppede vist at komme med 

indvendinger. 

   Jeg forstod godt at hun var bekymret, men jeg måtte afsted. Jeg kunne ikke styre hele 

Narnia selvom jeg var dronning, for på et tidspunkt skulle jeg tilbage til London. 

”Værsgo.” sagde hun og satte en kurv frem på bordet. ”De vil få brug for mad og drikke 
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på rejsen.” 

    ”Tak.” fremstammede jeg. Jeg tog den over armen og hun gav mig en stor indpak-

ning. Jeg åbnede den hurtigt op og så en bue og pile. 

    ”Vi troede jo det var Susan der ville komme, men den får De nok brug for.” 

    ”Tak endnu engang. Jeg kommer tilbage med prinsen. Det lover jeg.” 

*** 

Jeg svingede med den lille kurv og så kroen som en lille prik bag mig. Jeg var snart ude 

af byen Arcil, og støjen fra faunerne og kentaturenes hove var ovre. Buen og tasken 

med pilene havde jeg over skulderen. Jeg havde ingen ide om hvor Nordbjergene lå, 

men jeg gik ud fra de lå mod nord. Jeg blev pludselig i tvivl. Hvor ligger nord? Hvilken 

vej skal jeg? 

    Foran mig lå der en skov og bag mig Arcil. Ingen af dele hjalp mig med at finde ve-

jen. Jeg kunne godt bruge Aslans hjælp lige nu. Men der var intet tegn fra ham. 

    ”Undskyld mig,” sagde jeg og så på en lille buttet kone der gik med en kurv fyldt 

med vasketøj. ”Ved du hvor Nordbjergene ligger?” 

    ”Ikke her i byen, men ellers kender jeg ikke hemmeligheden bag.” sagde hun og gik 

igen. Hun havde ingen anelse om at jeg var Lucy Pevensie den tapre, men det gjorder 

heller ingenting.  

    Jeg stod nu lige foran den store skov. Solen skinnede nærmest ikke mere for skyerne 

dannede en kreds om den. Jeg tog et stort skridt ind og var ved at falde over en rod. Jeg 

knugede kurven ind til mig og løb. Jeg løb ind i skoven og blev ved med at løbe indtil 

jeg fandt en sti. Der var væsner derinde, som ulve eller Den hvide hekses tjener. Det 

eneste jeg kunne se var træer og efterårsblade på jorden, som i London i september må-

ned. Jeg kunne pludselig høre nogen hviske. En utydelig hvisken i det fjerne. 

    ”Lu…cy… Lu…cy…” lød det. Aslan? Jeg råbte hans navn mange gange, men der 

kom bare det samme navn. Mit navn. Jeg prøvede at gå efter lyden, men jeg syntes hele 

tiden den blev længere og længere væk. 

    BUMP! Der lød som skridt. Store tunge skridt Jeg så mig omkring men kunne ikke se 

noget som helst. Jeg gemte mig bag et af de store træer og så en kæmpe… jeg var næ-

sten sikker på at det var en fod. Den efterladte et kæmpe aftryk som var fem gange så 

stor som mig selv. Jeg mærkede en frygtelig ånde og pludselig var der nogen der tog fat 

om min nakke og jeg blev løftet mange meter op i luften og jeg stod nu ansigt til ansigt 

med en kæmpe. Han havde smalle brune øjne og sort fedtet hår. Jeg sprællede og luk-

kede øjnene og vidste ikke hvad min plan var. Aslan måtte komme! 

    ”Frokost!” sagde han og pustede til mig så bare en lille pusten kunne føles som blæ-

sende vind. 

    ”Slip mig!” begyndte jeg. ”Jeg er Dronning Lucy den tapre. Jeg befaler dig at stoppe 

ellers…” 

    Jeg kunne ikke finde ord. Jeg var ikke lige som Susan der kunne… Ja! Jeg tog fat i 
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buen og en af pilene spændte buen og rettede pilen mod hans fod. Kæmpen grinede og 

tog sig til maven. Han stirrede ondt på mig, men sagde ingenting. Jeg kunne ikke få mig 

selv til at skyde. Jeg lukkede øjnene og slap pilen. Der lød et kæmpe skrig og jeg faldt 

til jorden. Jeg tørrede mudderet af ansigtet og holdt hænderne foran ansigtet. Jeg kunne 

skimte kæmpen hinke og råbe noget i retningen af: ”Det får du betalt din lille…” 

    Det næste der skete, så jeg kun som små hurtige klip. Det var et sort behåret lyn der 

skød gennem luften og tog fat om kæmpen. Nej, det var Cezar! Cezar borede vist kløe-

rene ind i kæmpen og jeg kunne høre hyl og efter nogle minutter lå kæmpen lige foran 

mig. Jeg rejste mig forsigtigt op og satte mig op på Cezar varme ryg. Han løb og jeg 

vidste ikke hvorhen. 

    ”Han kan komme til bevidsthed når som helst.” sagde han og ventede ikke et sekund 

på mit svar. Han løb videre lige indtil jeg så lys. Skoven havde været så dyster og mørk, 

men nu så jeg endelig lys. 

    ”Vi er ved Nordbjergene,” sagde han målløs. ”Men hvordan. Bjergene har hele tiden 

ligget lige bag ved denne skov?! Jeg har vandret i dagevis her men…” 

    Jeg så på fem store bjerge der rakte sig op mod himlen. De var højere end jeg kunne 

se. Jeg hoppede ned fra ryggen af Cezar og gik hen til et af bjergene. Jeg kunne ikke se 

hvor Caspian skulle være fanget. 

    ”Hvor er han?” spurgte jeg og vendte mig om mod Cezar. ”Prinsen? Caspian?” 

    Cezar lagde hovedet på skrå og smilede. ”Nu forstår jeg,” begyndte han. Jeg så ufor-

stående på ham. ”Du var den rette. Det var derfor Aslan valgte dig og ikke Susan. Det 

var ikke en fejl.” 

    Jeg åbnede munden for at sige noget men kunne ikke få ordnerne frem. Jeg blev tavs. 

Tavshed.  Jeg kunne klare det her. Jeg behøvede ikke være Susan, jeg skulle være Lucy. 

Dronning Lucy den tapre af Narnia. 

Fortsættelse følger… 


