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Tilegnet Matthew Shear med sit store hjerte, smittende latter 
og varme smil.  Han tog en chance og tog mig under sine 
vinger for otte år siden, da han udgav min første roman. Mit 
liv ville ikke være det samme uden ham. 

alyson noël
er forfatteren bag bestsellerserien De udøde-
lige og en lang række andre romaner. Hun bor 
i Laguna Beach i Californien og arbejder i øje
blikket på en ny, hemmelig serie.



totemdyrene

Kanin
Kanin står for kreativitet, frugtbarhed og nyt liv. Kanin lærer 
os at lægge planer – og at iværksætte dem. Kanin har mange 
naturlige fjender og graver derfor tunneler, som har åbninger 
i begge ender, så de om nødvendigt kan bruges som flugtveje, 
hvilket tjener som en påmindelse til os om aldrig at lade os 
blive trængt op i en krog. Kanin kan sidde helt stille for i næ
ste øjeblik at fare af sted. Han kan lynhurtigt ændre kurs eller 
løbe tilbage, og derfor inspirerer Kanins ånd os til at udnytte 
de muligheder, der måtte dukke op – gribe chancen, når den 
er der. Både når dagen gryr, og når solen går ned, er Kanin på 
færde, så en bedre vejleder til mystikkens verden er svær at 
finde. At genkende skjult lærdom, intuitive budskaber samt 
tegn i universet omkring os er, hvad vi kan lære af Kanin.

Vædder
Vædder står for nye begyndelser, ligevægt og fantasi. Vædder 
lærer os at stole på vores evne til at lande sikkert på benene, når 
vi kaster os ud i det ukendte og forsøger noget nyt. Vædder har 
ikke brug for meget plads for at kunne finde fodfæste, så han 
in spi re rer os til at være modige og afbalancerede, når vi be væg
er os gennem livet og følger vores åndelige vej. Med sit spiral
snoede horn, der symboliserer kreativitet og forestillingsevne, 
opfordrer han os til at være spontane og at søge det store eventyr.

Bisonokse
Bison står for overflod, taknemmelighed og det hellige liv. 
Bison lærer os at finde tingenes naturlige rytme, at følge 
den nemmeste vej frem for at arbejde os vej gennem livet. 
Med sit vældige hoved og sine fremtrædende skuldre, der 



symboliserer oplagret energi og overflod, minder Bisons ånd 
os om, at vi kan høste frugterne af universets overflod, hvis vi 
forener vore kræfter med det guddommelige. Bisons enorme 
størrelse påminder os om vigtigheden af altid at bevare jord
forbindelsen og at følge den guddommelige vej, altid at være 
beskeden og taknemmelig for de gaver, vi finder på vor vej, 
og at have respekt for os selv og andre.

Skildpadde
Skildpadde står for udholdenhed, beslutsomhed og et langt liv. 
Han lærer os at beskytte os selv med ikkevoldelige metoder. 
Skildpadde holder som regel til ved vandkanten og udnytter 
både jordens og vandets element til fulde. For os er det en på
mindelse om at passe på Moder Jord, så hun kan blive ved med 
at brødføde os og forkæle os med sine rigdomme. Skildpadde 
er et af Jordens ældste krybdyr, og hans ånd lærer os at finde og 
bevare forbindelsen til vores inderste væsen, at hvile i os selv, 
tage det roligt og vente med at fremsætte vore ideer, til de er 
modne. Skildpaddes evne til at fornemme vibrationer gennem 
den tykke hud og det hårde skjold, formaner os om at vække 
vore sanser på det fysiske plan såvel som på det spirituelle.

Los
Los står for tålmodighed, indsigt og selvstændighed. Los 
lærer os kunsten at være alene uden at være ensomme. Los 
er en dygtig jæger, som gør brug af strategi, lydløshed og 
tålmodighed, og han er dermed et levende eksempel på vig
tigheden af, at vi forbereder os grundigt, tænker hurtigt og er 
tålmodige, hvis vi vil nå vore mål. Med sine følsomme ører 
og skarpe syn, formaner Los’ ånd os om at se ind i den usyn
lige verden og finde den skjulte mening, så vi bedre kan se 
den spirituelle vej gennem livet. Los’ hvide, stumpede hale, 
som er sort i spidsen, er et symbol på hans evne til at tænde 
og slukke for livets skabende kræfter, når det er nødvendigt.
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Vores største frygt er ikke, at vi ikke slår til. 
Vores største frygt er, at vores styrke er uden 
grænser. Det er vores lys, ikke vores mørke, som 
virkelig skræmmer os.
 Marianne Williamson
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kapitel 1

Daire
Der er gået flere måneder, siden jeg sidst havde drømmen.

Siden jeg sidst var fanget i dens uforsonlige greb.
Jeg kæmper imod, prøver at tvinge mig selv til at vågne, 

vil tilbage til bevidsthedens tryghed, men jeg glider hele ti
den tilbage i drømmen.

Jeg ved, at jeg drømmer, men det er ikke en vågen drøm.
Jeg har ingen kontrol over den.
Som altid begynder den i skoven. En skov, som findes i 

Underverdenen – den verden, der gemmer sig under denne 
verden, Midverdenen, som igen befinder sig under Overver
denen.

Det er et sted, jeg har besøgt mange gange, både i drømme 
og i vågen tilstand. Et sted, som hovedsagelig består af om
sorg, kærlighed og lys.

Hovedsagelig.
Men ikke fuldstændig.
I hvert fald ikke i nat.
Det er Ravn, der viser vej. Med udbredte vinger svæver 

han gennem den kolde, klare luft over et landskab af grønne 
plæner med blødt og lækkert græs. Det glimter i hans vio
lette øjne, da han hurtigt fører mig forbi en lund med høje 
træer med kroner så tætte, at der kun slipper meget lidt lys 
igennem dem.

Ravn er drevet af et formål.
Jeg er drevet af nødvendighed.
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Samt af en ukuelig længsel efter at blive genforenet med 
den dreng, der venter på mig.

En dreng, som ikke længere er en fremmed. Ikke længere 
uden ansigt eller navn.

Vi har set hinanden dø, og vi har været så tæt på hinanden, 
som to mennesker kan være, så der er ikke længere nogen 
hemmeligheder imellem os.

I drømmen har Dace samme glinsende sorte hår og samme 
glatte, mørke hud, som han har i virkeligheden. De samme 
betagende isblå øjne med gyldne nister, som genspejler mit 
ansigt tusind gange.

Kalejdoskopøjne.
Vi er bestemt for hinanden.
Men selv om så mange spørgsmål er blevet besvaret, er 

der stadig ét tilbage:
Hvem af os skal dø denne gang – i denne drøm?
Ravn lokker mig ind i en dal mellem forrevne klippesider, 

ind langs en brusende elv fyldt med livlige, blå småfisk – og 
forsvinder så i samme øjeblik, vi er nået frem til lysningen. 
Efterlader mig helt alene, mens jeg nervøst glatter min kjole. 
En kjole, som jeg før ikke vidste, hvor kom fra, men som jeg 
nu genkender som den, jeg havde på, da jeg vendte tilbage 
fra Oververdenen.

Omsider er dette sære, uvirkelige puslespils brikker be
gyndt at falde på plads.

Men hvordan det her kommer til at ende, er ikke til at vide.
“Daire.”
Han er lige bag mig, da han siger mit navn, og i et kort og 

vidunderligt øjeblik lukker jeg øjnene og nyder hans jord
gtige duft. Trækker tiden ud, så langt jeg kan. Ved kun alt for 
godt, hvor lidt tid vi har.

Han lægger en hånd på min skulder og vender mig, så vi 
står ansigt til ansigt. Og selv om jeg har spillet dette spil så 
mange gange før, er jeg stadig ikke i stand til at undertrykke 
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det gisp, jeg udstøder, da mit blik møder hans ansigts perfek
te form. Den stærke, glatte pande, der så nemt og ubesværet 
udtrykker vrede, munterhed eller begær – de høje, elegante 
kindben – den stærke kæbe med den velformede hage – den 
perfekte, selvsikre næse – de fyldige, fristende læber. Han 
står foran mig i bar overkrop og byder sig til. Viser sine 
brede, stærke skuldre, de perfekt formede mavemuskler, der 
ender i de slanke, trimmede hofter, som de slidte og falmede 
jeans er faretruende tæt på at glide af.

Han rækker ud efter mig, og hans hånd søger mit ansigt. 
Blidt kærtegner han min først min kind, så min hage, mens 
han sender mig et blik, der skal forsikre mig om, at han tæn
ker præcis det samme som mig. Vi kender til de farer, der 
lurer på vores vej, men er fast besluttede på at nyde denne 
situation, indtil en anden kommer og fortrænger den, så vi 
tager hinanden i hånden og går gennem lunden til dens an
den side, hvor vi træder ud i den fortryllede kildes disede, 
brusende vande. Begge ved vi kun alt for godt, at det er her, 
drømmen tager en afgørende vending, men vi drages mod 
hinanden som de brikker i et større spil, vi er. Og spillet må 
gå sin gang.

Daces fingre glider hen over min hud og sender bølger af 
varme og velvære gennem min krop. Han trykker begærligt 
sine læber mod mine. Hans kys er så magiske, at det tager 
vejret fra mig, hans berøring gør mig ør, og får mig til at 
tørste efter mere.

Han får fat i min kjoles tynde stropper, skubber stoffet ned 
og blotter mine skuldre, min talje, mine hofter, til jeg står nø
gen foran ham. Så bøjer han sig, så hans mund kan nå mine 
bryster. Måden hans tunge driller dem på, gør mine ben svage 
og får min rygrad til at give efter. Vi er begge viljeløse ofre 
for vores umættelige længsel efter hinanden, og vi giver os 
vore følelser i vold, indtil han standser op, tager mig under 
hagen og siger: “Så er det nu.” Hans øjne er dybe, brændende.
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Jeg nikker, giver ham ret, har ingen indvendinger. For
nemmer sandheden bag ordene, selv om jeg ikke aner, hvad 
de betyder.

“Det er for sent at fortryde. Det er meningen, at du skal 
være min.”

Fortryde?
Hvorfor skulle jeg fortryde?
Jeg kom til verden for at finde ham – det er jeg ikke læn

gere i tvivl om.
Jeg giver slip på tankerne og trækker ham tæt ind til mig 

igen. Forbereder mig på at presse mine læber mod hans – 
indtil det pludselig går op for mig, at Dace ikke længere står 
foran mig – en anden har taget hans plads.

En, som har den samme stærke, slanke krop – det samme 
markerede ansigt. Hans øjne har den samme farve, med de sam
me glitrende gyldne mønstre, men så hører ligheden også op.

Disse øjne er kolde.
Onde.
Disse øjne genspejler ikke noget. De opsluger alt – som 

de afgrunde, jeg ved, de er.
Cade.
Min svorne fjende.
Daces enæggede tvilling.
Ham, jeg er kommet til verden for at dræbe.
Hvis ikke han dræber mig først.
Jeg griber min kjole i et desperat forsøg på at skjule min 

nøgenhed, mens jeg presser min hånd mod hans bryst og 
prøver at skubbe ham væk fra mig. Men han er ufattelig 
stærk og rokker sig ikke en millimeter.

“Hvor blev han af? Hvad gjorde du?” Jeg ser mig forvirret 
omkring.

Han lægger hovedet på skrå, hæver det ene øjenbryn 
og stiller det dummeste spørgsmål, jeg kan forestille mig: 
“Hvem?”
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“Dace! Hvor er han? Hvad har du gjort ved ham?” Selv 
om mine ord er skingre og paniske, kan de ikke overdøve 
lyden af mit hamrende hjerte.

“Jeg er Dace.” Han smiler. “Og Dace er mig. Vi er en og 
samme person. Er det virkelig ikke gået op for dig endnu?” 
Han smiler til mig, og jeg ser lamslået, hvordan hans ansigt 
i et kort øjeblik forvandler sig til Daces for så atter at antage 
sit sædvanlige, hånligtuforsonlige udseende. De to brødres 
ansigter kommer skiftevis til syne, mens jeg hamrer min 
knytnæve mod deres skulder, kæmper for at gøre mig fri.

Det er ikke sådan, drømmen skal være.
Den har fået en ny slutning, og den bryder jeg mig ikke 

om.
“Lyset og mørket. Yin og yang. Det negative og det positi

ve. Vi er knyttet sammen. Forbundet på uransagelige måder. 
Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Som du allerede 
ved.

“Ja, det er muligt, at I er forbundne. Men I er ikke én og 
samme person. Dace er overhovedet ikke ligesom dig! Du er 
en djævel! En svindler! En …” Nu er det igen Cades ansigt, 
jeg ser, og jeg får omsider vristet mig fri. Jeg vil bare gerne 
have fast grund under fødderne igen, men i det samme går 
det op for mig, at landskabet ikke længere er det samme.

Den fortryllede kilde befinder sig ikke længere i en grøn 
og frodig skov, men på toppen af en mesa, en af disse høje, 
stejle sandstensklipper med flad top, som de røde ørkener i 
Arizona og New Mexico er kendt for.

Foran mig åbner sig en svimlende afgrund.
Ved siden af mig står Cade.
Jeg foretrækker at dø på mine egne betingelser, på min 

egen måde, så jeg rykker langsomt fremad, skridt for skridt, 
indtil mine tæer rager ud over kanten.

“Daire, please. Ikke flere julelege. Du må ikke løbe væk 
igen,” siger han bedende.



Jeg tager fat i min kjole blot for at opdage, at den heller 
ikke er den samme længere. Det er ikke længere den fine 
hvide kjole, jeg bar i Oververdenen, men en flammende, 
dybrød kjole med brusende skørter, uden ryg, og med en dyb 
udskæring fortil.

Uden tøven breder jeg armene ud og stiller mig på selve 
kanten. Jeg lader vinden gribe mig og løfte mig. Vægtløs 
svæver jeg gennem æteren så let som en ravnefjer.

Det er en storslået følelse, som jeg gør mit bedste for at 
bibeholde – men den forsvinder brat, da Cade tager fat i min 
kjole og trækker mig tilbage.

Han lægger en arm om livet på mig, holder mig fast og 
siger: “Lad nu være med at kæmpe imod. Uanset om du kan 
lide det eller ej, så er det din skæbne. Det er på høje tid, at vi 
gør det her.”

Jeg prøver at sige noget, men min stemme svigter mig.
Prøver at frigøre mig fra hans greb, men jeg er som lam

met.
Fanget i hans bliks bundløse afgrund, hjælpeløs, hans 

vilje løse slave.
Jeg kan kun se til, da han løfter min hånd og sætter den 

glitrende blå turmalinring på min finger.
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kapitel 2

Dace
Der er en, der skriger.

En, der skriger og hamrer sine knyttede næver mod mit 
bryst.

Jeg sætter mig op i sengen, tænder sengelampen og griber 
hende om håndleddene, før hun kan nå at skrige og slå mig 
igen.

“Daire …” Jeg hvisker hendes navn og kæmper for at få 
hendes krop til at falde til ro, få hende til at trække vejret 
roligt, hjælper hende ud af mareridtets mørke og tilbage til 
bevidsthedens lys.

Hun slår øjnene op, og da hun ser mig, kæmper hun med 
fornyede kræfter.

“Daire … det er mig! Hold op! Hold op … Du er i sikker
hed … Der er ikke noget at være bange for.”

Hun læner sig tilbage, vrister sine hænder fri og tænder 
sengelampen i sin side. Hun trækker vejret hurtigt, hendes 
puls galoperer af sted, hun trækker knæene op under hagen 
og ser på mig med dyb mistænksomhed.

Jeg holder mig på min side. Hun skal have plads. Og tid. 
Tid til at kæmpe sig ud af den vanvittige drøm, som har 
skræmt hende så voldsomt.

“Hvordan kan jeg være sikker på, at det er dig, når du har 
den frisure?” Hun ser vredt på mig, og jeg retter nervøst på 
mit nyklippede hår. “Hvordan kan jeg vide, at du ikke er 
Cade?”
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“Det mener du ikke?” Hendes ord svider. Jeg må minde 
mig selv om, at jeg ikke skal føle mig såret. Alle forveksler 
mig med min bror for tiden. Sådan har det været, lige siden 
jeg blev klippet. Men jeg er overrasket over, at hun også gør 
det. Lige siden hun så mig første gang, har hun set det, ikke 
ret mange andre kan se: at det er vores øjne, der er forskellige.

Ganske langsomt rykker jeg tættere på hende, passer på 
ikke at skræmme hende, bevæger mig hen i lyset, så hun 
bedre kan se mit ansigt, mine øjne. Hun stirrer på mig et kort 
øjeblik og sukker så dybt og slapper af.

“Har du lyst til at snakke om det?” Jeg kaster forsigtigt 
et hurtigt blik på vækkeuret og kvæler en gaben. Den lille 
viser er på to, den store på fem. Så forstår jeg bedre, at det er 
mørkt udenfor.

“Nej.” Hun vælter om på madrassen, skubber en pude ind 
under hovedet og strækker benene. “Eller måske har jeg.” 
Hun kigger på mig. “Er du ikke for træt?”

Jeg ryster på hovedet og gnider mig over hagen. Så behø
ver jeg ikke at sætte ord på den lille hvide løgn.

“Jamen for at sige det kort, så var det bare drømmen,” si
ger hun og sænker skuldrene, som om der lige er faldet en 
tung byrde fra dem.

Jeg nikker. Det havde jeg regnet ud. Jeg kender selv 
drømmen, ved hvor skræmmende, det er at se min bror dræ
be Daire, mens jeg selv bare ser hjælpeløst til. En frygtelig 
scene, som ikke forsvinder, når jeg vågner. Den har det med 
at blive hængende – somme tider i flere dage.

Forskellen er bare, at i Daires udgave af drømmen, er det 
hende, der ser mig blive dræbt af Cade.

Men efter hvad hun har fortalt mig, er effekten nøjagtig 
den samme.

Uanset hvad er det overordnede budskab klart og tydeligt:
Skæbnen har bestemt, at Daire og jeg skal være sammen – 

men åbenbart ikke for evigt.
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Men jeg nægter at tro det, selv om alt tyder på det.
Nægter at tro på, at det kan have nogen betydning.
Jeg ved ikke med sikkerhed, om det er en profeti – eller 

blot Cades udspekulerede intriger, der forstyrrer vores søvn.
Jeg ved bare, at de ting, vi tror allermest på, har en vis 

tendens til at blive til virkelighed.
Så jeg vælger at tro på os.
Tror på, at vi selv kan skabe vores fremtid.
Det er ikke mere end et halvt år siden, jeg mistede min 

sjæl og nær havde mistet Daire også, så jeg ved, hvor tom 
min verden er uden hende. Aldrig mere vil jeg tillade mig 
selv at tvivle på, at det er det rigtige for os at være sammen.

Jeg vil gøre hvad som helst for at være sammen med den 
pige.

Jeg lægger en hånd på hendes skulder, holder en lok af 
hendes hår mellem to fingre. Skynder mig at minde hende 
om, at vi allerede den juleaften, den udspillede sig for vores 
øjne, oplevede, at drømmen kan blive til virkelighed,. Cade 
dræbte hende, og på det tidspunkt var det gået op for mig, at 
Cade og jeg er så nært forbundne, at hvis han dør, så dør jeg 
også – og at hvis han er i live, så er jeg også i live. Det var 
derfor, jeg stak Daires athame i maven på mig selv, et forsøg 
på at få tingene i balance igen.

Det gik bare ikke helt, som jeg havde planlagt …
“Men denne gang endte drømmen på en ny måde.” Hun 

undgår mit blik og sænker skuldrene, så min hånd glider af 
dem. Jeg er forberedt på det værste. “Han …” Hun skærer 
en grimasse, fugter sine læber og prøver igen. “Hans ansigt 
skiftede mellem at være dit og hans, indtil det til sidst var 
hans, og så satte han en ring på min finger eller rettere: Han 
tvang den på.”

Det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg ved ikke rigtig, 
hvad jeg skal sige, så jeg nøjes med at stirre på væggen over
for, hvor malingen er ved at skalle af.
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Men så kan jeg mærke hendes blik hvile på mig og høre 
på hendes åndedræt, at hun venter på svar. Jeg skal sige no
get beroligende til hende, fortælle hende, at det ikke er så 
slemt, som hun tror.

Men jeg har altid haft det bedst med detaljer og kendsger
ninger – sådan er vi nogle fyre, der er – så jeg buser bare ud 
med det første, der falder mig ind: “Vil det sige, at han friede 
til dig? Var han nede på knæ for at anholde om din hånd?” 
Men jeg kan med det samme se på hendes blik, at det ikke 
var det, jeg skulle have sagt.

Hun folder armene over brystet og skyder hagen frem. 
“Ikke noget med at falde på knæ,” siger hun sammenbidt. 
“Bare en ring. En stor, skinnende, blå turmalinring, nærmest 
på størrelse med en brosten.” Hun løfter hånden og stirrer på 
sin ringfinger, som om hun lige skal være sikker på, at den 
ikke er der.

“Men – ville han så giftes med dig eller have din sjæl?”
“Når det er Cade, det handler om, kommer det vist ud på 

ét.”
Jeg nikker. Venter et par sekunder, inden jeg spørger: “Og 

hvor kommer jeg så ind i billedet?”
Hun kigger spørgende på mig.
“Ja, sådan som du holdt dig til din halvdel af sengen, så 

går jeg ud fra, at drømmeudgaven af mig opførte sig væm
meligt. Og det vil jeg gerne undskylde. Havde jeg været den 
rigtige mig, kan jeg forsikre dig om, at jeg ville have handlet 
anderledes.”

Hun ryster på hovedet og stryger håret væk fra øjnene. 
“Det er bare … Nå ja, først var det dig og mig, og vi kyssede 
hinanden, du ved, sådan som det plejer at være i drømmen … 
men så, før jeg vidste af det, var det Cade i stedet for, og …”

“Ja, det er jo sådan, det plejer at gå i drømmen,” afbryder 
jeg hende – og det skulle jeg ikke have gjort.

“Mon dog …?” Hun mumler et par uforståelige ord. Hun 



27

himler ikke med øjnene, men jeg kan se på den måde, hun 
strammer læberne på, at hun har ret meget lyst til det. “Nå, 
men i hvert fald …” Hun sukker dybt og tvinger sig selv til at 
fortsætte. “Da jeg spurgte ham, hvor du var blevet af, sagde 
han, at I to var en og samme person. At der ikke er nogen 
forskel på jer, ingen skarp afgrænsning. At I er forbundet – 
at den ene ikke kan eksistere, hvis den anden ikke eksiste
rer …”

Jeg læner mig tilbage i puderne og stirrer igen på den 
grimme væg. Prøver ikke at lyde bitter, men det er nemmere 
sagt end gjort. “Og eftersom ingen har set Cade siden nytårs
aften for et halvt år siden, da Kaninhullet sprang i luften … 
og eftersom jeg kort tid efter den mindeværdige begivenhed 
besluttede mig for at klippe mit hår, som i øvrigt stadig er 
længere end hans – men dét er jo en detalje, vi kan se helt bort 
fra – så tror du, at jeg muligvis, eventuelt kunne tænkes at 
være Cade i forklædning?” Jeg ryster på hovedet, men lige
som Daire undlader jeg at himle med øjnene.

Min bror er virkelig en skiderik. Lumpen, tarvelig.
Ond.
Det var min bror, der myrdede hendes bedstemor.
Og dog kan det stadig ske, at hun forveksler ham med 

mig.
“Tror du virkelig, at jeg har taget specialfremstillede blan

ke kontaktlinser på, så mine øjne kan spejle dig på den måde, 
du forventer? Kan du virkelig ikke høre, at når jeg siger jeg 
elsker dig, så er det ægte og kommer helt indefra? Kan du 
virkelig ikke mærke, når jeg rører ved dig, ser på dig, at du er 
det eneste, der virkelig betyder noget for mig?”

“Dace …” Hun rykker nærmere, lægger sin hånd på min 
og ser direkte på mig med sine ufattelig smukke, smaragd
grønne øjne. “Undskyld. Det skulle jeg ikke have sagt. Det 
var dumt og paranoidt og helt uden hold i virkeligheden. Og 
det var stik modsat den måde, en fornuftig og ansvarlig søger 
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bør reagere på under pres. Der er bare det, at …” Hun kigger 
væk, må lige synke en gang, og trækker hovedet ned mellem 
skuldrene. “Somme tider føles det, som om der er noget, jeg 
har overset. Som om jeg ikke kan se skoven for bare træer. 
Som om der er et eller andet helt indlysende, der bare ler 
mig op i mit åbne ansigt. Og når jeg så har drømt drømmen 
og vågner ved siden af dig … Der var lige en brøkdel af et 
sekund, hvor jeg troede …”

“Du troede, at det var mig, der lo dig op i dit åbne ansigt. 
Du troede, at du var kommet til at gå i seng med fjenden.” 
Jeg ser på hende, og pludselig forsvinder al min vrede. Hun 
er skræmt. Hun er usikker. Der hviler en tung byrde på hen
des skuldre. Lige siden Paloma døde, har hun følt sig helt 
alene i verden. Det er min opgave at elske og støtte hende. 
Det er min opgave at give hende den styrke, hun har brug 
for. Jeg lægger armene om hende og trykker hende ind til 
mig. Og hun lukker øjnene og gemmer sit hoved ved mit 
bryst.

“Der er ikke noget, du har overset.” Jeg hvisker ordene 
ned i hendes silkebløde hår og planter en perlerække af kys 
på det.

Hun trækker sig en anelse tilbage og ser på mig med øjne, 
der ikke kan skjule, hvor bekymret hun er. “Jo, der er,” siger 
hun og nikker ivrigt. “Det er jeg helt sikker på. Det kan sim
pelthen ikke passe, at alting er så roligt og fredeligt, som det 
ser ud på overfladen.”

“Du synes måske ikke, at vi har fortjent en smule fred og 
ro?” Igen trækker jeg hende helt ind til mig, offer som jeg er 
for den vildfarelse, at hvis jeg bare knuger hende tæt nok ind 
til mig, elsker hende højt nok, så kan jeg få hendes frygt til 
at forsvinde.

“Har du glemt, hvor vi er?” Hun ler, og det er første gang 
i lang tid, jeg hører hende le. Det er en kort og bitter latter, 
men bedre end ingenting. “Enchantment er ikke et sted, hvor 
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nogen får, hvad de har fortjent.” De sidste ord mumler hun 
ind mod mit bryst og vender så ansigtet op mod mig for at se 
min reaktion.

Jeg sender hende et smil – i håb om at få et tilbage. Men 
øjeblikket er forbi, fortryllelsen er brudt. Og i næste øjeblik 
er hun i gang igen:

“Jeg har tænkt det igennem så mange gange.” Hun sæt
ter sig op. “Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at Cade slog 
Paloma ihjel med den forheksede turmalin, som han lokkede 
mig til at give hende. Jeg har undersøgt sagen til bunds, og 
det er overhovedet ikke så usandsynligt, som det måske ly
der. Krystaller og ædelsten afgiver energi, ikke? Dybest set 
består alting af energi. Og energi kan aldrig dø. Den kan æn
dres, oplagres, transformeres, men den kan ikke forsvinde. 
Og i de forkerte hænder kan en ædelsten blive forsynet med 
en magisk krog, som forbinder troldmanden med modtage
ren. Og med sådan en forbindelse kan han eller hun enten 
styre modtagerens sjæl, røve modtagerens sjæl eller udslette 
modtagerens sjæl.”

Ordene gør ikke mere indtryk på mig, end de gjorde, før
ste gang jeg hørte dem. Jeg ved ikke, hvorfor hun absolut 
skal gentage dem, medmindre hun gør det, for at jeg skal 
berolige hende, hvilket jeg hellere end gerne gør. “Jamen det 
tvivler jeg overhovedet ikke på, Daire. Leftfoot og Chepi og 
Chay har jo allerede bekræftet, at det er sådan, det forholder 
sig.”

Hun kigger ned på sine ben og vipper med fødderne, så 
de lange, faste muskler på forsiden af hendes lår – resultatet 
af hendes daglige tikilometersløbeture – sitrer og svulmer 
på en måde, der er så fristende, at jeg er nødt til at kigge den 
anden vej.

“Der er bare dét … Hvis det passer, hvad stammens ældste 
siger, hvordan kan det så være, at de andre gæster i Kanin
hullet den aften, som også fik en turmalin med hjem, alle 



30

sammen har det helt fint? Det er et halvt år siden, og så vidt 
jeg ved, har ingen af dem haft nogen symptomer.” Hun løfter 
blikket og trækker lagenet ind omkring sig. “Folk lever, som 
de altid har levet. Hvis der overhovedet er en forskel, så har 
de det lidt bedre end før. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke 
til det, men byen virker ikke helt så grå og trist, som den 
gjorde engang. Dens indbyggere er ikke så modløse som før. 
De er gladere, ler mere …

“Måske nyder de bare at leve i en by uden Richtere. Må
ske er de i godt humør, fordi ingen har set noget til Cade, 
 Leandro eller Gabe de sidste seks måneder. Både du og jeg så 
Cade løbe ind i den brændende bygning. Måske er El Coyote 
omsider blevet udryddet fra Jordens overflade. Måske  gjorde 
Phyre og hendes vanvittige, slangetæmmende domme dags
prædikantfar os en mægtig tjeneste.”

Jeg tror dårligt nok selv på det, jeg siger, og Daire gør 
slet ikke. “Richterne er ikke døde. Ikke det, der ligner.” Hun 
ryster på hovedet. “Glem ikke, at Cade var i menneskeskik
kelse, da han løb ind i den bygning. Han var ikke i stand til at 
skifte til dæmonskikkelse. Det betyder, at hvis han døde, så 
var du også død.”

“Men det er jeg ikke. Jeg er her stadig, jeg har klippet mit 
hår, og nu er du mistænksom.” Jeg bøjer hovedet, fatter ikke, at 
jeg kunne være så dum at bringe det emne på bane igen. Men 
nu skaden er sket, vil det måske være rart at få renset luften en 
gang for alle, så vi kan slippe for at rode mere rundt i dét.

Jeg anede ikke, at der kunne komme så meget ballade ud 
af en klipning. Havde jeg haft den mindste forudanelse om 
den reaktion, det ville afføde, havde jeg ikke gjort det. Jeg 
aner ikke engang selv, hvor jeg fik ideen fra. Men jeg går ud 
fra, at det har noget at gøre med den altomfattende kraft, som 
tog magten over mig nytårsaften og uden tvivl reddede mit 
liv. Hvad det var for en kraft, fandt jeg aldrig ud af, men jeg 
har følt mig forandret lige siden.
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Helt igennem forvandlet.
Som om jeg er ved at blive en anden.
Eller noget andet.
Og lige siden har mit gamle jeg ikke kunnet finde sig helt 

til rette i min krop.
Eftersom de fleste forvandlinger begynder med det fysi

ske, besluttede jeg mig for at begynde med mit hår.
I håb om at overraske Daire bad jeg om hjælp. Og sådan 

som hun reagerede – hun hoppede op og ned og klappede i 
sine små hænder – skulle man tro, at hun havde vundet i lot
teriet. Lita er vild med at genopfinde mennesker.

Jeg nåede dårligt nok at bringe emnet på bane, før hun 
gennede mig ind i sin bil og drønede af sted til sin skønheds
salon.

“Du skal af med den forfærdelige manke!” meddelte hun 
mig, mens hun hev mig ind ad døren og skubbede mig hen 
foran sin frisør. “Og det er sandelig også på høje tid!”

Og før jeg fik set mig om, havde de givet mig en eller an
den fjollet poncho på, smækket mig ned i en stol, mast min 
nakke ned i en vaskekumme, fyldt mit hår, først med sham
poo (“Luk øjnene!”) og så med hårbalsam, flyttet mig over 
i en anden stol, fundet saks og kam frem og var gået i gang 
med at klippe mit hår, alt imens Lita svævede over vandene, 
gav instruktioner, udstedte detaljerede anvisninger, som om 
det her var noget, hun havde haft i tankerne, lige siden hun 
så mig første gang.

“Der skal i hvert fald 15 centimeter væk i nakken,” for
klarede hun frisøren. “Måske endda 20.” De protesterende 
blikke jeg prøvede at sende hende, trak hun bare på skuld
rene ad. Hun lavede tsktsklyde og rystede opgivende på 
hovedet. “Og så lidt ned omkring ansigtet, tak. Og sørg for, 
at det er langt og blødt og ser lidt pjusket ud, for både du og 
jeg ved jo, at han aldrig får taget sig sammen til at børste 
det.” Den sidste sætning afsluttede hun med et lille grin, så 
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jeg ikke skulle føle mig stødt. Og endnu en gang spurgte jeg 
mig selv, hvad i alverden det var, min tidligere åndelige vej
leder, Axel, fandt så tiltrækkende hos den pige.

“Nejnejnej! Ikke for kort!” hylede Lita i samme sekund 
frisøren løftede saksen. “Han må for guds skyld ikke komme 
til at ligne sin tvillingebror!”

Jeg går ud fra, at frisøren var vant til Litas krævende fa
con, for hun nøjedes med at smile og nikke og gik så i gang 
med at klippe mig. Og da hun lagde saksen igen, stirrede jeg 
målløs på mit spejlbillede, mens frisøren smilede, og Lita 
klappede i hænderne og udbrød: “Til lykke, Dace White
feather. Du har lige taget det første skridt i retning af at være 
cool.”

Desværre var Daires reaktion ikke helt så positiv. Og selv 
om hun ikke ligefrem forvekslede mig med Cade (i hvert 
fald ikke dengang), så skulle hun lige bruge lidt tid til at 
vænne sig til mit nye look. Og lige nu lader det til, at hun har 
brug for endnu mere tid.

“Dace …” Daire vender sig igen mod mig og holder mit 
ansigt mellem sine hænder. “Det må du altså undskylde. Jeg 
mente det virkelig ikke på den måde. Eller måske gjorde jeg 
– jeg ved det ikke. Det er bare … Jeg føler mig helt ved siden 
af mig selv. Jeg har hele tiden den dér fornemmelse af, at 
der er et eller andet, der ikke er, som det burde være. Jeg er 
sikker på, at El Coyote stadig er derude, og at Leandro og 
Cade bare venter på, at det skal blive deres tur igen, mens de 
slikker deres sår – eller rettere småskrammer – og holder lav 
profil, så jeg kan gå og blive helt sikker på, at alting er gået, 
som det skulle …”

“Men så nemt går det ikke.” Jeg lægger mine hænder på 
hendes. “For du er langt foran dem, Santos. Du har  paraderne 
oppe, du holder øje med advarselssignalerne, og hvis du har 
ret i dine bange anelser, er du klar til at tage imod dem, når 
de kommer.”
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“Er jeg?” Hun lægger hovedet på skrå og ser på mig med 
våde og røde øjne. Hendes underlæbe dirrer en ganske lille 
smule.

“Selvfølgelig er du da det,” siger jeg og tager hende i mine 
arme. Jeg trykker hende tæt ind til mig, indtil hendes krop 
slapper af og begynder at give efter. Mine åndedrag følger 
samme rytme som hendes.

Hendes daglige løbeture og resten af hendes krævende 
motionsprogram, hendes supersunde spisevaner, som ikke 
tillader den mindste lille afvigelse, og hendes konstante fo
kus på at få lært alt det, Paloma ikke nåede at lære hende, 
så hun kan blive så god en søger som overhovedet muligt, 
får mig somme tider til at glemme, hvor sårbar hun i vir
keligheden er. Men nu, hvor jeg holder hende i mine arme, 
og hendes hud er så blød og glat, og jeg kan mærke hen
des hjerte banke blidt – nu skammer jeg mig over, at jeg har 
 været  sådan et fjols.

Der var intet af det her, der handlede om mig. Det er 
 muligt, at hele diskussionen udsprang af hendes drøm, og 
det ubehagelige minde om min bror, der tvang hende til at 
tage en ring på, men den havde intet som helst med mit hår 
at gøre.

Eller det, at hun ikke kunne kende forskel på mig og Cade.
Det hele var et skalkeskjul for det, der i virkeligheden går 

hende på.
Hun savner sin bedstemor.
Hun er tynget af en voldsom sorg, som hun krampagtigt 

bilder sig ind, at hun har fuldstændigt styr på.
Og indtil den dag, hvor hun tør se den sorg i øjnene og 

gøre noget ved den – er det min opgave at trøste hende og 
sørge for, at hun har et trygt sted at være midt i sit følelses
mæssige kaos.

Jeg knuger hende endnu tættere ind til mig, indtil en sag
te lyd af de to gyldne nøgler, vi bærer, og som støder ind i 



hinanden, endnu engang bekræfter vores evige kærlighed, 
og jeg hvisker søde ord i hendes øre, minder hende om, at 
hun ikke er alene om alt det her – at vi er to om at klare pro
blemerne. At jeg aldrig nogen sinde vil forlade hende.

“Der er et eller andet, jeg overser her. Jeg er sikker på, 
at hvis Paloma stadig var her, ville hun kunne fortælle mig, 
hvad det er. Hun vidste, hvad der foregik omkring hende, 
overså aldrig noget. Hvis bare min abuela var her, så …” 
Daire kvæler en hulken og kniber øjnene hårdt sammen for 
at holde en tårerne tilbage.

Blidt lægger jeg mine hænder om hendes ansigt og tryk
ker mine læber mod hendes. “Nu må du ikke være bange, 
prinsesse. Det skal nok gå. Jeg er her. Jeg vil altid være her. 
Det her skal vi to nok komme igennem. Det lover jeg dig …”

Jeg kysser hende længe og inderligt, i håb om at det kan 
jage hendes dystre tanker på flugt.

Andet kan jeg ikke gøre.


