Resan till andarnas

av:Klara Pettersson

del två i serien Mardrömsprinsesan.

rike

prolog
För ett år sedan dog drottning
Silvers syster Mardrömsprinsessan.
Nu har hennes onda lillebror
Valdemar makten i dödsriket. Silver
sitter i sin tronsal och funderar över
vad Valdemar kan göra nu när han
har makten.

kappitel 1

Silver gick på promenad vid ån. Hon
såg en gammal vän som hette Silljack.
-Hej Silljack! sa Silver.
-Hejsan ers drottniga höghet Silver.
-Kalla mej bara Silver och, jag har ett
litet problem.

Valdemar satt och funderade. Han
tänkte förgöra Silver. En av hans
slavar kom med middag. När han åt
funderade han på vad han skulle
göra. Han kom på något. Men det
var en väldigt svår plan som krävde
mycket genomtänkande. Han åt sin
middag som bestod av grillad
kyckling, spenat, tomater och öl.
Han var väldigt hungrig. Planen
gick ut på att sno silvers
kraftkristall.

Silver och Silljack pratade.
-Får jag äta hos dig. Min fru är
på resa till Frisarja med mitt
husdjur.
Silver bjöd in Silljack på middag i
sin tronsal. De åt en grönsakspaj
och drack vatten.
-Jag lagade den själv igår, sa
Silver.
På natten senare så drömde hon
en mardröm, samma dröm som
hon drömmer om och om igen.
Det är Mardrömsprinsessan som
blir dödad av en av Valdemars
soldater.

kapitel 2

Silver vaknade på morgonen alldeles
kallsvettig. Hon hade drömt att
Valdemar stängde in henne i andarnas
rike. Andarnas rike är stället där
alla andar bor. Hon gick till tronsalen.
Där stod Silljack alldeles röd i ansiktet.
Det syntes att han hade sprungit dit.
-Valdemar är på värdshuset! Han
förtrollar alla att lyda honom! Hela
stan sover! ropade Silljack.
-VA!!!!! skrek Silver, vi måste få stopp
på det här! Jag tror att jag har en
plan...

Silver och Silljack sprang genom
den sovande stan. De sprang till
silljacks hus i lugna gläntan.
-Jag ska skapa en portal till
andarnas rike och be Kristal att
rena Valdemars själ från allt ont.
Silver skapade en portal till
andarnas rike.
-Jag har skapat en skyddsbubbla
runt lugna gläntan, hejdå.
Hon gick in i portalen.

Mohaha! Du är min! hörde
Silver Valdemars röst precis
när hon gick in i portalen.
Sedan kom det upp en blå
virvel och hon kände inte sin
kropp. Sedan stod hon i
andarnas rike.

Kapitel 3

Valdemar hade smugit in i lugna
gläntan precis innan Silver skapade
skyddsmuren. Han drämde till
Silljack i huvet så han svimmade.
Sedan hade han förstört portalen.
Silver såg Kristall komma mot
henne.
-Vad gör du här! Är du död!
Neeeeeeeeeeej!!!!!!! Skrek kristal.
-Nej, jag är inte död. Jag gjorde en
portal hit för att fråga dig en sak.

Jag undrar om du vill ofra din
själ för Sylvanien. Och hela
världen. Jag undrar om du kan
flyga in i Valdemars själ och rena
den från allt ont. Han har gjort
så att hela Sylvanien sover.
Under tiden som Silver hadde
berättat hade kristal varit helt
tyst.
-Jag gör det,sa Kristall.

jag måste göra det.
-Portalen!!!!! den stängs!!!
de såg hur den krympte och
krympte och sedan försvan
helt.
-Nej. jag kommer aldrig
tillbaks igen. fast jag har
pytelite hopp. Silljack!!!!

Kapitel 4

Silljack låg avsvimmad på sin
tomt. Valdemar gick därifrån.
Han hade satt eld på huset.
Silljacks kanin och fru låg döda på
marken. Det låg döda får i vattnet.
Det såg bedrövligt ut. Portalen
var försvunen. Silljack vaknade till
lite och reste sig. Kristall och
Silver gick tillsammans och tänkte.
Då sa Kristall
- Det finns en önskekälla en bit
bort.

du kan önska dig att
portalen kommer tillbaks
och sedan kan jag följa efter
dig in i portalen och åka in i
Valdemars själ och rena den
från allt ont, Även om det
betyder att jag inte kan leva
här i Trensalvenia.
-Trensalvenia? frågade
Silver.
-Trensalvenia är ett annat
ord för det här riket.

De gick till önskekällan och Silver
slängde i ett mynt i den och
önskade. De sprang till det stora
trädet och där var portalen! Silver
gick in i den. Hon kände ett sug i
magen och där stod hon,på
Silljacks tomt. De hörde ett
ondskefullt skratt och de sprang
mot ljudet,där stod Valdemar!
Silver såg på sin syster för sista
gången,Och sedan svävade Kristal
iväg och rakt in i Valdemar.

Han sa
-va? sedan teleporterade
han sig iväg till sin borg.
jag måste väcka staden
nu,Tänkte hon. hon gick
till sitt slott och där
utanför stod hela staden
och hurade henne. hon
hoppades att allt skulle bli
bra.

slut

