Af Jan Kjær & Merlin P. Mann
LUMI-TARO!

Velkommen til
Taynikmas fantastiske verden.
Mød de sære væsner og se de farlige steder.
Hæftet er spækket med tegninger
og spændende viden.

Phabel
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Hvad er Taynikma?

En helt ny slags serie!
Ikke bare en bog og ikke bare en tegneserie, men en
enestående blanding. En nervepirrende fantasy-historie
fortalt med masser af ﬂotte tegninger i manga-stil.
64 sider i farver – og hver bog indeholder oven i købet
ﬁre sider tegneskole med bunker af tips og tricks.
Følg Koto og hans venner på hæsblæsende eventyr i en
verden fuld af magi og mystiske farer.
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Vind en Taynikma-bog
efter eget ønske!

Læs ”Sarina”-novellen i dette hæfte
og send os svaret på spørgsmålet. Hver måned
i 2006, trækker vi lod blandt de indsendte svar.
Vinderne får en Taynikma-bog efter eget ønske.
Send dit svar til:
Phabel
Galionsvej 54
1437 København K
Eller e-mail til:
info@taynikma.dk
Husk at skrive dit navn
din adresse og hvilke
Taynikma-bog du kunne
tænke dig, hvis du vinder!

Spørgsmål:
Hvad skal Sarina lære i novellen?
Svar:

Navn:
Adresse:
Postnr.
Hvis jeg vinder, ønsker jeg mig
Taynikma-bog nr.
Send til: Phabel, Galionsvej 54, 1437 København K
Eller e-mail til: info@taynikma.dk
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Klanerne
Før Fyrstinden tog magten var det klanerne der styrede
Klanaka, men nu er de alle forbudt og må skjule sig i den
hemmelige Underby.
Vi er nødt til
at hjælpe de
sårede!

SOLKLANEN
Leder: Frue Luana
Besidder lyskraften, som både kan
Solklanen
bruges til kamp og til helbredelse. Har
altid ledet de såkaldte helbredelseshuse,
hvor alle kunne søge hjælp, hvis de var
syge eller sårede.
BJERGKLANEN
Bjergklanen
Leder: Arkin
Stenkraften giver styrke og udholdenhed.
Bjergklanen har altid fostret de mægtigste
krigere. De sætter ære og stolthed meget
højt. De er brave folk,
men de har
Lad os straks få
svært ved
bevæbnet alle, så
vi kan marchere
at tilgive.
mod hendes
fæstning!

4

Tay_Gavehaefte_Content135x190.indd 4

25/05/06 14:17:30

MÅNEKLANEN
Leder: Mester Gekko
Skyggekraften kan
bruges som beskyttelse
og hemmelige missioner.
Førhen fungerede folk fra
Måneklanen som spioner
og budbringere, men
mange endte som tyve
eller snigmordere.

Måneklanen

Flodklanen

FLODKLANEN
Leder: Læsemester Lorgo
Flodklanen har altid brugt
klankraften til at søge indsigt og er
derfor kendt som visdommens klan.
Flodens kæmpere forsøger altid
at forudse modstandernes træk og
vende fjendens styrke mod ham selv.

Kun den
kløgtigste lærling
kan klare
Krystaldysten!
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Verdenen
Lyss Fæstning

Sarratumbjergene
Tamharoskoven

Skyeskoven
Korse Nomerskoven

Zirania
Klanaka

Abnepolis
Mkaza

TAYKLANIEN
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Forhistorien
Syd for bjergene, nord for havet ligger landet Tayklanien.

I ﬂere hundrede år var det et driftigt sted for handelsfolk,
håndværkere og vismænd. Landet blev styret af de ﬁre
klaner: Solens, Månens, Bjergets og Flodens.

Hver klan havde sine egne guder og kræfter.
Solklanen havde lysets helbredende kraft, Måneklanen
havde skyggens beskyttelse, Bjergklanen havde den rå
styrke og Flodklanen havde visdommen.
Selvom landet var rigt og stærkt, opstod der mange
uenigheder mellem klanerne. Uenigheder blev til fejder
og fejder blev til krig.
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En fredsaftale blev indgået, men kun få havde tiltro til, at
de ﬁre klaner kunne regere sammen igen.
Freden holdt kun kort. En troldkvinde myrdede tre
mestre fra hver klan. Af deres sjæle skabte hun 12 uovervindelige riddere: Vogterne. Snart måtte hele Tayklanien
bøje sig for hende, og hun kaldte sig Fyrstinden.

Klanerne blev forbudt, grænserne lukket og Fyrstinden
indførte Solens Lov. For at udrydde uenighed og strid,
besluttede hun, at der kun var plads til én guddom. Lysets
guddom. De ﬁre klaner forsøgte at starte et oprør, men de
blev knust af Vogterne.
Således har lysets udødelige fyrstinde hersket i snart 100 år.
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Heltene
MONTO
16 år og Kotos bedste ven.
Han var oprindeligt soldat
i Klanakas hær, men nu
er han blevet optaget i
Bjergklanen. Monto er både
stærk og stædig.
KOTO
14 år og dygtig listetyv.
Han har mystiske skyggekræfter
og bærer en taynikma fra
Måneklanen.
Koto kom til den store by for
at skaffe penge til familien, men
mestertyven Gekko vil træne
ham til en langt større mission.

TERA-GORKO!

SARINA
16 år og den dygtigste
lærling i Solklanen.
Hun kan både helbrede
og kæmpe med sine
lyskræfter. Sarinas træner,
Frue Luana, har taget sig af
hende, siden hun var lille.

ARTAN
13 år og tidligere elev på
Flodklanens akademi. Han er
meget nysgerrig og har læst
mange bøger. Han ser op til både
Monto og Koto, som har reddet
ham ﬂere gange.
9
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Måne-taynikmaen
Kotos taynikma har ligget skjult hos familien i mange år.
Her kan du se nogle af dens mange hemmeligheder.
MÅNEDIRK
Kan åbne
enhver lås med
skyggekraften.

SKYGGELOMME
En magisk beholder,
der kan skjule ting.

SKYGGEKLINGE
Et stærkt våben.
HOV!?

LINE MED KROG
Kan affyres og bore sig
ind i murværk.
Ikke kigge ned.
Ikke kigge ned.

TENE

Skyggekraften
Hvad er klankræfterne?
De ﬁre oprørsklaner har hver deres magiske kraft – også
kaldet ”tay”. Måneklanens tay er Skyggekraften.
10
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Skyggens kraft
Koto er født med usædvanligt mange skyggekræfter,
men han skal træne for at lære at kontrollere dem. I
begyndelsen dukker de kun op, når han er bange eller
vred, men efterhånden som han stiger i træningsniveau,
kan han forme kraften med de specielle tay-navne.
Udvalgte skyggekræfter:
Skyggepisk (Tene-Sora)
Skaber en pisk af skygge.
Kan sætte sig fast.
Tredje niveau
Skyggeskjul (Tene-Ruun)
Gør skygge til camouﬂage.

Første niveau
Skyggereb
(tay-navn: Tene-Gara)
Kan omdanne skygge til stærk
reb.

TENE-TERE!

Andet niveau
Skyggeskjold (Tene-Falanx)
Gør skygge til
uigennemtrængeligt skjold.

Tjæreskygge (Tene-Tere)
Gør skyggen ekstremt klæbrig.
Fjerde niveau
Skyggesvæver (Tene-Levo)
Samler skygge til en svævende
plade.

TENE-FALANX!

Femte niveau
Ingen kendte skyggekræfter ...
11
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Vidste du at ... ?
... der skal lav

in
... Jan og Merl
brugte næsten
at
et halvt år på
et,
skabe univers
ng
før de gik i ga
.
med bøgerne

over 1.000
tegninger til
de 10 bøger i
serien.

... der er tegnet
mere end 30
forskellige ﬁgurark
til de mange
personer i
Taynikma.

es

... Taynikma
udkommer i både
Danmark, Norge
og Sverige.

olgt over
... der er s
ger i
25.000 bø
første
løbet af de
der –
syv måne
nmark.
alene i Da

... der også
er et japansk
strengeinstru
ment,
der hedder K
oto.
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Novelle: “Sarina”
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Sarina
Den sad nøjagtigt, som den skulle. Sarina havde ført
slaget hele vejen igennem og ramt Linses kind så rent,
at det næsten ikke kunne mærkes i håndﬂaden.
Smældet ringede i ørerne, og Linse nåede at lande tungt
på bagdelen, før hun opfattede, hvad der var sket. Først
nu forstod Sarina, hvor hårdt hun egentlig havde slået,
og mens Linse stak i et hysterisk hyl, blandede den
dårlige samvittighed sig med stoltheden over at have
serveret den perfekte lussing.
»Sarina!« lød det skarpt fra Frue Luana. Hun
gik målrettet over gårdspladsen, mens Sarina stod som
forstenet i samme akavede stilling, hun var endt i efter
slaget. Linse kom til gengæld hurtigt på benene og løb
straks hen for at tage fat i Frue Luanas skørter.
»Sarina slog mig! Den lede møgtøs slog mig!« skreg
Linse tårevædet og pegede ivrigt på sin knaldrøde kind.
Linse nåede at sende Sarina et skadefro smil, før hun
med stor dramatik pressede ansigtet ind mod Fruens
gule uldkjole og gav sig til at hulke hjerteskærende.
Sarina skar en grimasse over Linses skuespil, selvom det
selvfølgelig ikke gjorde hendes sag bedre. Frue Luana
så ned på den vrælende Linse, men hun så ikke ud til at
lade sig mærke af dramaet. Hun løsnede Linses greb og
puffede hende i retning af huset. Linse sendte et sidste
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blik med sine hundeøjne op på Frue Luana, før hun
trippede af sted. Sarina nåede lige at se hende række
tunge, inden hun forsvandt bag døren til sovesalen.
»Lærer du det aldrig?« spurgte Frue Luana, da
hun havde stået overfor Sarina i noget, der mindede om
en evighed. Sarina sagde ikke noget, men det var vist
heller ikke et af den slags spørgsmål, der skulle svares
på, for Frue Luana fortsatte bare: »Er du klar over, hvor
afhængige vi er af hinanden her på skolen?« Sarina
nikkede og så ned i jorden. »Vi er Helbredere. Andre folk
kalder os udskud og hekse, men vi udfører vores hverv,
selvom vi er forfulgte.« Sarina skulle lige til at sige noget,
men Frue Luana var ikke færdig med sin tale.
»Der er ikke plads til splid i egne rækker. Vores
skrøbelige klan tåler ikke ufred.«
»Jamen, hun ødelagde min halskæde, Frue! Med
vilje!« ﬂøj det ud af Sarina, men lærerinden var slet ikke
interesseret i at høre Sarinas version af historien.
»Stille!« sagde hun og tog en dyb indånding. »Vil du
ikke være Helbreder, Sarina?«
»Jo, men ...«
»Hvordan kan du blive Helbreder, hvis du ikke
har lært at tilgive?« spurgte Frue Luana og lød næsten
bekymret.
»Men ... hun er altid efter mig. Hun gør alt for, at
jeg skal blive smidt ud af skolen!« sagde Sarina med
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sammenbidte tænder. Frue Luana tog en dyb indånding
og lagde så hånden på Sarinas skulder.
»Så må du jo bare sørge for at blive ...« hviskede hun
og blinkede til Sarina.
*
»Troldeurt og rosentak! Æv!« sagde Sarina og sparkede
til grankoglerne. Det ville tage hele eftermiddagen at
ﬁnde de urter, Frue Luana havde sendt hende ud efter.
Det var helt sikkert ment som en straf, og Sarina synes,
det var hamrende uretfærdigt. Hvorfor skulle Linse ikke
straffes for at have ødelagt Sarinas halskæde? Linse blev
aldrig straffet for noget som helst, for de andre dækkede
altid over hende. Der var ingen, der dækkede over Sarina.
Hvad lavede hun overhovedet på den dumme skole?
Mens hun gik og bandede og svovlede for sig
selv, var Sarina kommet længere og længere væk fra
huset. Faktisk var hun kommet helt hen til den bæk,
eleverne ikke måtte krydse. Skovboerne havde fortalt,
at der var soldater i området for tiden, men Sarina
havde nu aldrig set nogen. Hvad i alverden skulle de
også helt herude? Selvom det var ulovligt at oplære
Helbredere, kunne Frue Luanas lille skole umuligt
være værd at lede efter.
» Jeg gør, hvad der passer mig!« vrissede Sarina og
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sprang over bækken, selvom der sikkert ikke var større
chance for at ﬁnde troldeurt på den anden side. »Hun kan
da bare straffe mig igen, hvis hun vil ...« Sarina gik videre
med raske skridt. Hun kiggede ikke efter urter længere.
Hun gik bare.
Det var ved at blive mørkt, da Sarina standsede brat.
Hun havde hørt noget. En underlig lyd, som fra et dyr.
Et såret dyr. Hun kom pludselig lidt i tvivl om, hvor langt
væk hun egentlig var gået. Hun havde vist aldrig før været
i denne del af skoven. Hendes hjerte begyndte at hamre
hurtigere, men hun kunne ikke lade være med at bevæge
sig i retning af lyden. Det kunne jo være en hjort, der var
kommet til skade.
Sarina havde aldrig været god til at se i mørke,
og selvom det kun var tusmørke, var hun alligevel ved
at falde over skikkelsen, før hun opdagede den. Dér, i
skovbunden, lå en voksen mand. Sarina udstødte et skrig
af forskrækkelse, men skikkelsen lå helt stille. Sarina
missede med øjnene. Han var klædt i laser og pjalter og
var både beskidt og mager. Det måtte være en rakker. En
af dem, der ikke havde noget hjem og som gik fra gård til
gård for at tigge mad. Som regel ﬁk de bare prygl, og det
så ham her også ud til at have fået.
»H-hjælp mig,« gispede manden pludselig og rakte
sin hånd op mod Sarina. Det gav et sæt i hende, og hun
tog et skridt baglæns. »Vil du ikke nok hjælpe mig ...?«
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hulkede han og så på hende med tomme, bedende øjne.
Sarina sank en klump. Hun havde set den slags øjne
mange gange før. Hun var selv vokset op på en fattiggård
og kendte kun rakkerlivet alt for godt.
»Hvad er der sket med dig?« spurgte Sarina
forsigtigt. Rakkeren hostede og satte sig kluntet op.
Hans højre arm hang slapt ned, og selv på afstand kunne
Sarina se, at den måtte være brækket eller gået af led.
»Jeg skal bare have lidt mad og hvile ...« sagde
rakkeren. »Bor du i nærheden, lille pige?«
Sarina kunne ikke lade være med at nikke. Hun
så op og tænkte sig grundigt om. Det måtte være i den
retning skolen lå. Hun pegede. »Jeg tror nok, det er den
vej,« sagde hun efter en lang pause. »Du skal have gjort
noget ved armen. Kan du gå, hvis jeg støtter dig?«
*
»Sådan en rakker kan jo både være landevejsrøver og
spion!« sagde Linse anklagende. »Du har brudt skolens
regler, og du bragt os alle sammen i fare ved at tage din
tiggerven med!«
»Han var såret!« råbte Sarina og knyttede næverne.
»Er vi måske ikke Helbredere? Skal vi ikke tage os af de
syge?«
Frue Luana kom ind af døren og gik med bestemte
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skridt hen til Linse og Sarina. De andre elever trak sig
lidt tilbage, men ingen forlod spisesalen, for det var
altid spændende, når der var ved at falde brænde ned
for Sarina. Ikke nok med at hun var kommet alt for sent
hjem og var buldret ind i salen midt under aftensangen
- hun havde også haft en vaklende rakker med! Frue
Luana og en af karlene havde skyndt sig at få rakkeren
ind på sygestuen, og mens lærerinden var væk, havde
skænderiet mellem Sarina og Linse haft frit spil.
»Så er det godt!« sagde Frue Luana og holdt en
truende ﬁnger op foran både Linse og Sarina. »Linse
har fuldkommen ret, Sarina. Du forlod skolens område,
og ved at hjælpe rakkeren herhen, har du afsløret vores
sted for en fremmed. Det var dumt, og det var farligt!«
Der var næsten ikke plads til det smørrede grin
på Linses ansigt. Hun lagde armene over kors og sagde
giftigt: »Jamen, så må Sarina ikke gå på skolen længere!«
»Stille!« sagde Frue Luana og satte ﬁngerspidsen
hård i brystet på den overraskede Linse. »Sarina har vist,
at hun først og fremmest tænker på de svage og sårede.
Det er sådan en Helbreder tænker!«
»Jam- ...« udbrød Linse. »Hvad nu hvis den usle
rakker er spion? Eller er ude på at myrde os?«
»Han er ikke stand til at myrde nogen som helst,«
sagde Frue Luana. »Vi har bundet hans arm op, og
nu ligger han og sover på sygestuen.« Hun klappede
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hænderne til samling og alle eleverne rykkede tættere
på. Frue Luana rømmede sig. »Nu skal I alle sammen
tage det helt roligt. Det her er en uheldig begivenhed,
men Sarina gjorde det af et godt hjerte. I morgen får
vi nogle af skovboerne til at ride rakkeren langt væk
herfra, så han ikke kan bringe vores skole i fare.
Men vi er nødt til at hjælpe, når vi kan. Det er derfor,
vi er Helbredere ...«
Med en håndbevægelse ﬁk Frue Luana alle til
at ﬁnde deres pladser igen. »Nu synger vi den sidste
aftensang, og så går alle til ro. Sarina sover i skuret, da
hun har været udenfor skolens område uden tilladelse!«
Der lød en fnisen blandt eleverne, men Sarina
kunne ikke lade være med at tænke, at straffen lige
så meget var for hendes egen skyld. Linse ville nok få
gjort natten rigtig ubehagelig for Sarina, hvis hun lå i
sovesalen. Sarina var både trist og lettet på en gang.
Gid hun aldrig havde krydset bækken. Men det var
for sent at fortryde nu.
*
Det var koldt i skuret, for man kunne ikke tænde bål
derude. Sarina måtte klare sig med en masse uldtæpper
og kogekonens gamle gedeskind. Det hjalp alt sammen
lidt, men hun havde frosset i løbet af natten. Kulden
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havde sneget sig helt ind i hendes drømme, hvor hun
var blevet jagtet over sneklædte marker af vilde ulve.
Faktisk troede hun, at det var et ulvehyl, der vækkede
hende. Men det var menneskeråb. Hujende, skrigende
og larmende.
Sarina rejste sig forskrækket fra sit leje og så sig
hurtigt omkring. Larmen kom ude fra gårdspladsen.
Sarina ﬁk fat i sine støvler og stak hurtigt sine
uldsokkeklædte fødder i dem. Ganske forsigtigt listede
hun sig hen til døren. Sprækkerne i skuret var store nok
til at man lige kunne kigge ud.
»Soldater!« gispede Sarina, og bed sig straks i
læben over, at hun var kommet til at sige noget. Men det
gjorde ingen forskel, for de ti-femten mand, der gik rundt
derude, talte alligevel så højt, at ingen kunne have hørt
hende.
»De er alle sammen stukket af!« råbte en af
soldaterne. »Skal vi sætte efter dem?«
»Det er bare kvindfolk og småunger,« sagde en
ældre ryttersoldat, der sad på sin hest og skuede ud
over gårdspladsen. »De holder sikkert ikke længe i
skoven alligevel. Bare sæt ild til heksereden, så vi kan
fortælle kaptajnen, at vi har arbejdet for føden.«
Soldaterne begyndte at grine højlydt. En af dem ﬁk
snart ild i en fakkel, mens rytteren sendte en spytklat over
skulderen og satte hesten i skridt ud af vejen. Veltilfreds
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med morgenens udbytte. Sarina gøs. Det kunne godt
være, at soldaterne ikke havde tænkt sig at gennemsøge
skuret, men ilden ville brede sig lynhurtigt. Hun måtte ud
i en fart.
»Hallo!« råbte en af soldaterne. »Dér løber en
unge! Hun må ha’ gemt sig i skuret!« Sarina så sig ikke
tilbage. Hun styrede bare direkte mod krattet og skoven.
Hun kendte trods alt området bedre end de ﬂeste og
kunne nok ryste soldaterne af.
»Haps!« grinede en soldat og greb fat om livet på
Sarina. Hun havde ikke set ham, for han havde stået
rundt om hjørnet på skuret og pisset. »Du bli’r her, lille
heksetøs!«
»Jeg er ikke nogen heksetøs!« skreg Sarina og hev
og sled for at komme fri. Soldaten grinede og smed hende
hårdt ned mod jorden.
»Hvad er du så?«
Sarina hev efter vejret. Hun var landet på maven
og havde helt misten pusten. »J-jeg er bare en rakker.
Jeg sneg mig ind i skuret i nat ...« sagde hun til sidst.
Soldaten så på hende. Hun så ret slidt ud efter den dårlige
nats søvn.
»Så rak videre med dig, tøs!« fnøs soldaten og
satte støvlen i Sarinas bagdel. Sarina kom hurtigt på
benene. Hun stirrede truende på den morgengrimme
soldat.
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»Pas nu på hun ikke går til angreb,« råbte en
af de andre soldater med et grin. Den morgengrimme
grinede bredt, og bukkede sig ned foran Sarina.
»Der er sgu’ nok ikke den store slagkraft i sådan en
rakkertøs ...« Mere nåede han ikke at sige, før Sarina
havde givet ham en perfekt, syngende lussing. Chokket
ﬁk soldaten til at miste balancen og sætte sig på halen
ned i et gammelt vandtrug foran skuret. Mens soldaterne
brølede af grin, satte Sarina i løb ind i skoven.
*
Sarina løb alt hvad remmer og tøjler kunne holde.
Heldigvis gad soldaterne ikke at indlede en jagt, men
hun måtte alligevel så langt væk som muligt. Hun havde
slet ikke haft tid til at tænke over, hvad der var sket. Hun
vidste bare, at alle de andre var stukket af. Uden hende.
Nu var hun alene. Helt alene.
Pludselig så hun en rytter mellem træerne.
Hun kastede sig i skjul bag et træ og holdt vejret så
godt hun kunne, selvom hun var forpustet. Hun kiggede
forsigtigt frem. Rytteren var den ældre soldat fra før,
men han havde heldigvis ikke set hende. Han talte med
en mand, og Sarina satte sig musestille ned for at lytte.
Hun kunne kende mandens stemme. Det var rakkeren.
»Men gode Herre ... De lovede at belønne mig!«
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bad rakkeren. »Jeg viste jer vejen til heksene ...«
»Hold nu kæft, tigger!« sagde rytten med et hånligt
smil. »Du skal nok få præcis, hvad der tilkommer sådan
en som dig.«
Det var som om lynet slog ned i Sarina. Hun havde
naturligvis selv kunne regne det ud, hvis hun havde
haft tid til at tænke. Rakkeren måtte være stukket af i
løbet af natten og have ført soldaterne hen til skolen.
Hun kunne ikke vide om det hele tiden havde været hans
plan, eller han bare var løbet tilfældigt på rytteren.
Det var også lige meget, for det var jo Sarina, der havde
vist rakkeren vejen. Hun havde sat alles liv på spil.
Nøjagtigt som Linse sagde.
Sarina kunne slet ikke ﬁnde ud af, om hun skulle
blive vred på sig selv eller rakkeren, men hun boblede
af raseri. Det var bare så uretfærdigt. Selv Frue Luana
havde sagt, at Sarina egentlig bare havde gjort, hvad
enhver Helbreder ville gøre – alligevel skulle det være
Linse, der endte med at få ret!
Et skrig rev Sarina ud af hendes tanker. Hun nåede
lige at se soldaten sænke sin stridskølle og rakkeren
falde omkuld. »Her er din belønning, tigger!« sagde
soldaten og sendte endnu en spytklat af sted. Så satte han
stridskøllen tilbage i bæltet og red roligt videre ad vejen.
Det føltes som en evighed, før Sarina endelig kunne
rejse sig op. Hun rystede over hele kroppen.
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Med forsigtige skridt gik hun over mod stedet,
hvor rakkeren lå. Han blødte kraftigt fra panden,
men hun kunne høre, at han gispende trak vejret
endnu. Sarina satte sig på hug ved siden af ham.
Han udstødte en forskrækket lyd, da han opdagede,
at der var nogen. Meget forsigtigt drejede han hovedet
og kiggede op på hende. Først var han bange, men så
genkendte han hende. Og så begyndte han bare at
græde lige så stille.
»Til- ... tilgiv mig, lille pige ...« gispede han lavt.
»Tilgiv mig ...«
Sarina fortrak ikke en mine. Hun havde siddet
på hug og stirret tavst på rakkeren i lang tid, mens
han græd som et lille barn. Så tog hun beslutsomt fat i
sin underkjole og rev et stykke stof af. Hun foldede det
sammen og pressede det mod hans sår.
»Hold på det her,« sagde hun med myndig stemme.
»Jeg må ud og ﬁnde noget vand, så vi kan rense såret, før
vi lægger en forbinding.« Manden stirrede dybt forundret
på hende, men han gjorde, som der blev sagt. Så rejste
hun sig og skulle lige til at lede efter et vandløb.
»SARINA!«
Lidt væk stod Frue Luana. Sarina havde aldrig set
hende se sådan ud før. Hun var helt hvid i ansigtet og
hendes hår stod ud til alle sider. Frue Luana løb hen
til Sarina og greb hende om skuldrene.
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»Sarina, for pokker!« sagde hun. »Hvad laver du?
Ved du ikke, hvad der er sket?«
Sarina nikkede. »Han stak os til soldaterne,« sagde
Sarina og pegede forsigtigt mod manden.
»Jeg så dem sætte ild til huset.«
Frue Luana kastede et blik mod rakkeren, der lå
og pressede stofstykket mod sin pande. Så kiggede hun
tilbage på Sarina.
»Jeg ved godt, det er min skyld,« forsatte Sarina og
lukkede øjnene. Hun tog en dyb indånding. »Så snart jeg
har forbundet hans sår, skal jeg nok løbe langt væk. Så
bliver I fri for mig for altid ...«
Frue Luana satte sig på hug. Hun tog blidt om
Sarinas hoved og strøg hendes snavsede lokker væk fra
øjnene.
»Skylden er ikke din, Sarina,« sagde Frue Luana
bestemt. »Den er min, for jeg lod manden slippe væk.
Dig, derimod ... du har blot vist dig yderst værdig!«
»Værdig?« sagde Sarina og så mærkeligt på Frue
Luana.
»Dit hjerte er en Helbreders hjerte. Jeg kan ikke
bygge skolen op igen, men jeg vil bede dig om at blive
min lærling!«
Sarina stod med åben mund og stirrede på Fruen.
»Jamen ... jeg har jo gjort alt forkert?«
»Du har forsøgt at hjælpe de svageste. Og du har
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tilgivet den, som har tilføjet dig de største lidelser. Du
bliver en stor Helbreder en dag.«
Sarina kunne ikke lade være med at smile, selvom
alt lige havde set så håbløst ud. Frue Luanas lærling.
»Men hvad med skolen?«
»Skovboerne har lovet at tage sig af børnene, men
jeg kan ikke blive her i området. Det er mig, soldaterne
leder efter.«
»Skal jeg så rejse med dig?«
Frue Luana nikkede. »Ja, men først skal vi have
stoppet hans blødninger. Nu er du jo lærling, Sarina. Så
er man i skole hele tiden!«
Sarina kunne ikke lade være med at grine. Hun
havde aldrig troet, hun ville blive glad for sådan en
besked. Så satte hun i løb efter vand.
Slut
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Drejning i kroppen
Hvis man vil tegne sin hovedperson i en dynamisk stilling,
er det vigtigt at dreje kroppen
og hovedet i forhold til
hinanden.

Hovedet

Tegnesk
o

le

KEDELIG
delig,
Den her er ke
hoved
og
op
kr
i
rd
fo
e vej.
m
m
sa
“kigger”

Kroppen

Eksemplet herunder er lidt bedre, nu peger kroppen i det
mindste ikke i samme retning som hovedet. Men det er
stadig ikke helt dynamisk.
BEDRE
Men ikke helt
god nok!

Hovedet

Kroppen
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Her er måden at gøre det på!
Hovedet vender ikke samme vej som kroppen, og læg
mærke til at øjnene er med til at skabe dynamik, fordi de
også er drejet, så de ikke kigger samme vej som hovedet.
Og for at gøre det endnu bedre er kroppen ovenikøbet
blevet vippet forover. Det giver en god dynamik!

Øjnene

Hovedet

Kroppen

SÅDAN!
g.
namisk tegnin
Nu er det en dy
i
ke
ik
d peger
Krop og hove
er
g, og kroppen
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re
e
m
m
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ver.
vippet lidt foro
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Læsernes sider
Du kan også komme med i Taynikma! Vi har modtaget
tegninger og breve fra mere end hundrede faste læsere.
De sjoveste og ﬂotteste bidrag bringer vi enten på
bøgernes læsersider eller på vores hjemmeside.
Se for eksempel hvad vi ﬁk fra Claus Juul Dupont:
Jeg vil gerne spørge om
3 ting.
1. Hvad gør tera-gorko
en? Fremmaner den
en hammer eller gør de
n ens næve hård som gr
anit?
2. Den lysende krysta
l Monto har, hvad er de
t
fo
r
en bestemt krystal og
hvor stammer den fra
?
3. Er det kun skyggekl
anen der kan lave et ta
ynikma-sværd?
Hende her (på billede
t) ved hvordan man
håndterer en taynikm
a-pisk og lidt til.
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?

Hej Claus,
Tusind tak for en superfed tegning og nogle gode
spørgsmål.
1. Tera-Gorko er en af Bjergklanens stenkræfter.
Den gør næven hård. Stenhammeren kommer derimod
fra Bjergtaynikmaen, men Monto kan slå hårdere, hvis
han også bruger Tera-Gorko.
2. Montos far ﬁk en lyskrystal af Kaptajn Henzel.
Den er oprindelig skabt af Fyrstinden.
3. Skyggeklingen er det særlige våben i Kotos
Månetaynikma.
Hilsen TAYNIKMA!
Taynikma.dk
Vores hjemmeside ligger
på www.taynikma.dk
– og her kan du ﬁnde det
seneste nyt om bogserien
og en masse billeder og
baggrund. Vi har også en
omfattende læserafdeling
med tegninger, breve og
seje downloads.

vinde taynikma-bøger – og
få dit bidrag i vores Hall of
Fame!
Kontakt os!
Send et brev til:
Phabel
Galionsvej 54
1437 København K
Eller en e-mail til:
info@taynikma.dk

Vind! Vind! Vind!
Der er også altid en
konkurrence i gang på
taynikma.dk. Her kan du

Husk at skrive dit navn og adresse, så vi
kan sende dig en Taynikma-bog, hvis vi
bringer dit indlæg.
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Taynikma-spillet!
Vi har udviklet et
internetspil til vores
hjemmeside, så du selv
kan prøve at styre Koto
på hans farlige færd. Klik
dig ind på hjemmesiden,
check spillet – og send en
udfordring til dine venner!
Hver 6. uge trækker vi lod
mellem navnene på vores
high-score liste. Du kan
vinde bøger og eksklusive
Taynikma-præmier.
God fornøjelse!
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