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E-bogen er den første i serien
”Den magiske kuffert”

Kufferten havde mange rum,
men det bedste var trappen.
Trappen lignede en vifte.
Når viften foldede sig ud, var
det, som om den ikke kunne
holde op med at folde sig
ud.
Rundt og rundt snoede
trappen sig. Den kunne både
folde sig opad og nedad, og
der var præcis 117 trin.

Kufferten tilhørte en
dame, der hed Fru Molle.
Hun boede i et stort hus,
der lå i en have, som var
så stor som en park.
Fru Molle havde en hat
på. Den var lavet af strå.
Under hatten stak der
krøllede totter af hår ud
både i panden og på
siderne.
Xenia syntes, de lignede
krøllerne på hendes
dukke. Det ville hun ikke
sige, for hun vidste ikke,
om Molle, som pigen

kaldte hende, havde lyst
til at ligne en dukke.
Xenia holdt så meget af
sin dukke, men endnu
mere af Molle.

Xenia boede på den anden side af
vejen i et helt almindeligt hus
sammen med sin far og mor. Hun kom
tit på besøg hos Molle. Så bankede
hun på den store dør, og Molle
åbnede altid døren for Xenia.
Sammen gik de ned gennem haven og
ind i lysthuset. Det var i lysthuset den
magiske kuffert stod. Ved du mon,
hvad et lysthus er?
Inde i lysthuset stod en masse krukker
med blomster. Der stod også to hvide
kurvestole og et mørkt bord. Bordet
var lavet af mahogni.
Xenia kunne godt lide alle de ord,
Molle med kufferten kunne lære
hende. Mahogni. Messing. Læder.
Læder var også et af de gode, nye ord,
som Molle havde lært hende.

Kufferten var nemlig lavet af
læder, og på hjørnerne af
kufferten var der messingbeslag.

Lysthuset lå for enden af haven, og det var i lysthuset, at kufferten stod. Hver gang Xenia
var på besøg hos Molle, gik de ned til lysthuset.

Når Molle rørte ganske let ved Xenia,
blev Xenia så lille, at hun pludselig
kunne være i Molle’s hånd.
Derefter rørte Molle ved viften, og
den foldede sig ud og blev til en
trappe - eller viftetrappe, om du vil.
Molle satte Xenia ned på trappen og
sagde: ”I dag skal du finde noget, som
KUN kan være rødt.”

Kun kan være rødt? Nå, det kunne vel
ikke være så svært.
Ned og ned gik hun. Trin for trin. Hun
kiggede sig godt omkring.
Kufferten havde mange rum, og der

var en dør ind til alle rummene.
Da Xenia så en rød dør, vidste
hun, at hun ikke skulle gå
længere.
Xenia gik ind i det røde rum.

I rummet var alt rødt. Hvad var det, Molle havde sagt til hende?
”Du skal finde noget, som KUN kan være rødt,” mumlede Xenia for sig selv.

Det kunne ikke være den røde stol,
for hun havde en stol næsten mage
til hjemme i sit eget værelse, og
hendes stol var blå. Altså kunne stole
godt være blå. Det røde æble kunne
det heller ikke være. Æbler kan være
både grønne og røde, nogle gange
endda på samme tid.
Xenia vidste også, at det ikke kunne
være den røde tomat, for tomater er
grønne, når de ikke er modne.
Her fandt hun noget - et lille, rødt
hjerte. Et hjerte var altid rødt, var
det ikke?
Hun stod med det i hånden og
kiggede og var lige ved at gå ud af
det røde rum og op ad trappen, for
hun var sikker på, at hun havde løst
opgaven.

Men så kom hun i tanke om, at
hun i sit lille skrin derhjemme
havde et hjerte, som var lavet af
guld. Det tog hun på, hver gang
hun skulle være fin.
Altså kunne et hjerte godt være
af guld.

Alt dette stod Xenia og tænkte på, og
hun vidste, at opgaven ikke var løst
endnu. Hun kiggede sig omkring i det
røde rum og så de røde gardiner, de
røde potteplanter, det røde

gulvtæppe, de røde lamper, og
om bordet de røde stole.
Frugterne var røde. Tomaterne
og æblerne var røde. Der var
jordbær, kirsebær og ribs, og de
var røde. Xenia smagte på
jordbærrene, der var søde, og på
ribsene, der var sure.

På bordet stod der en vase med
røde roser, men Xenia vidste, at
det ikke kunne være en rød rose,
hun skulle tage med tilbage.
Roser kunne have alle mulige
farver.

Alligevel tog hun en rose ud af vasen,
for den var så smuk. Av! Hun stak sig
på en af rosens torne. Det gjorde
ondt.
Xenia smed rosen fra sig og så, at
hun blødte fra fingeren. Hun ville
stikke fingeren i munden, for at det
ikke skulle gøre så ondt, og i samme
øjeblik lagde hun mærke til, hvordan
det røde blod dryppede fra hendes
finger.
Nu havde hun løst opgaven!
Hun løb op ad de 37 trappetrin, og
så snart hun så Molle, råbte hun:
”Jeg har løst opgaven.” Vupti stod
hun igen midt på gulvet i det hvide
lysthus og lignede en helt almindelig
pige.

Hun rakte fingeren frem og
nærmest råbte: ”Blod! Blod kan
kun være rødt.”

Når man stikker sig på fingeren,
kommer der blod ud, og det blod
er rødt og kun rødt!” ”Er du sikker
på det?” spurgte Molle. ”Gælder
det også konger og dronninger?”
Xenia blev en smule usikker, men
kun et kort øjeblik, for selv om
man nogle gange siger, at konger

og dronninger har blåt blod, så
vidste hun godt, at alle
mennesker i hele verden havde
samme farve blod. Altså måtte
alt det blod, som findes i
mennesker, være rødt. Kun rødt.
”Du har fuldstændig ret,” sagde
Molle, ”du har løst opgaven.”

Xenia gik hjem til sin mor i det helt
almindelige hus på den anden side af
vejen.
Hun tænkte på dét, hun havde
oplevet i dag og på det lange, nye

ord, hun havde lært. Messingbeslag.
Hun elskede alle de nye ord hun
lærte hos Molle og gav sig til at
nynne: ”Messingbeslag.
Messingbeslag. Messingbeslag.”

Xenia kom ind i køkkenet til sin mor, som stod og lavede mad, og moren spurgte
hende, hvad hun havde lavet. ”Jeg har lært, at selv konger og dronninger har rødt
blod. Alle mennesker i hele verden har rødt blod og kun rødt.”
Xenia kom til at tænke på, at det stadig gjorde lidt ondt efter stikket, og hun stak
fingeren frem, så moren
kunne se, det
havde blødt.
Moren tog noget
plaster frem og
sagde:
”Der findes et dyr i
havet, som har blåt
blod, men det kan
du høre om en
anden dag.”
Og så gav moren
Xenia plaster på.

