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Dæmonerne har eksisteret siden tidernes morgen. Det 

samme har vi kongelige. I gamle dage ledte vi landene 

og bekæmpede dæmonerne. I dag er vi forvandlet til 

politiske pyntegenstande uden reel magt. Men vores 

opgave er stadig den samme: at stoppe dæmonerne. 

For de står bag al ondskab. De kan besætte folk og 

få dem til at gøre de mest forfærdelige ting. Vi er de 

eneste, der kan se dem. De eneste, der kan beskytte 

vores verden …



 



Prins Alexander af Nordland havde brugt hele sit liv 

på at bekæmpe dæmoner. Men dæmonen, der stod 

foran ham nu, var større end noget andet, han nogen 

sinde havde set. 

 Omkring den bølgede et tykt, sort skær.

 Ud af dens pande stak to lange, snoede horn. Dens 

fingre var forvandlet til kløer, der var skarpe og lange 

som sværd. Alexander vidste allerede, at han ikke 

ville overleve dette møde. Han ledte i lommen efter sin 

mobil. Han var nødt til at advare sin søster, så hun 

ikke tog herud.

 Men inden han nåede at få telefonen op af lommen, 

var dæmonen over ham …
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Kapitel 1:  
Den sidste 
(TIRA FORTÆLLER)

Stadig ingen beskeder fra Alexander. Jeg bladrer aviserne 

igennem på jagt efter spor. Men det sidste, de skrev, var, 

at han tog af sted på skitur. Eller det, de tror, var en skitur. 

I virkeligheden var han på mission, men det kan vi jo 

ikke fortælle befolkningen. De ved intet om dæmonerne. 

Alexander tog af sted for at stoppe dem, men nu frygter 

jeg, at de har stoppet ham i stedet. For når end ikke slad-

derbladene kan finde ham, så ser det skidt ud.

 Det banker på døren til mit værelse. ”Prinsesse Tira, 

din mor spørger efter dig.” 

 Det er Isa, min tjenestepige. Hun ser ikke det lille ryk, 

det giver i mig, da hun siger mor. Og selv hvis hun så det, 

ville hun aldrig forstå, hvad det betød.

 Jeg rejser mig, og hun retter på min kjole, inden jeg går 

hen i tronsalen. 

 De står klar og venter på mig. Dronningen og kongen af 



12

Nordland. Eller rettere de skuespillere, der har overtaget 

deres plads, efter at de blev taget af dæmonerne.

 ”Er du klar, skat?” spørger Vera, der spiller min mor. 

”Det bliver en lang dag.”

 Jeg nikker. Hun skal indvie et skib, jeg et kulturhus, 

mens min ”far” skal på statsbesøg i udlandet.

 Inden vi går, kommer Saxo hen til mig. Han er hof-

mester. Han har ansvaret for min kalender, men vigtigere 

endnu: Han er en af de få på slottet, der kender sand-

heden. 

 ”Stadig intet nyt fra prins Alexander?” hvisker han.

 Jeg ryster på hovedet og ser hans bryn trække sig 

sammen.

 ”Deres højhed, vi kan ikke vente længere. Det er på 

tide …”

 ”Okay,” sukker jeg. Jeg ved, han har ret. 

 Han bukker let og træder væk. Det er på tide at indsæt-

te en dobbeltgænger til at spille Alexander, så befolknin-

gen ikke fatter mistanke. Jeg får tårer i øjnene ved tanken 

om det.

 ”Og en ting til,” siger Saxo. ”Der er blod på Deres 

kjole.” Han peger ned på sømmen.

 Jeg bider mig i læben. Pokkers. Det må være fra den 

dæmon, jeg mødte i nat. 





 Nu er jeg den eneste tilbage i Nordland til at kæmpe. 

Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvornår der 

bliver sat en dobbeltgænger i mit sted …
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Kapitel 2: 
Rekorder 
(THOR FORTÆLLER)

Jeg er vokset op på børnehjemmet. Da jeg kom hertil, 

troede de, at de ville finde en familie til mig på ingen tid. 

Jeg var jo sådan en køn en. Og de kønne plejer at blive 

afsat hurtigt. Men jeg er også stædig og besværlig. Og det 

kan plejefamilier ikke lide. Og derfor har jeg ikke bare 

én, men to rekorder herinde. Jeg er den, der har været her 

længst. Helt præcis 15 år. Og jeg er den, som er blevet 

afvist flest gange. 21 familier har jeg været hos, og alle 21 

har sendt mig tilbage.

 Nu har jeg givet op. Ingen gider adoptere en teenager, 

så nu skal jeg bare overleve, indtil jeg kan bestemme over 

mit eget liv.

 Det meste af tiden bruger jeg sammen med Leon. Han 

sidder i kørestol og har astma. Det er hele to minusser, 

så ham er plejefamilierne heller ikke vilde med. Han har 

været her i otte år. Han blev afleveret, da han var fire. 
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 Han siger, at hvis han lukker øjnene og virkelig koncen-

trerer sig, så kan han stadig huske sine forældre. Jeg plejer 

at sige, at hvis hans forældre efterlod ham, så er de ikke 

værd at huske.

 Jeg har ingen minder om mine egne forældre. Jeg ved 

bare, at de afleverede mig som baby. Og lige siden har jeg 

været her på børnehjemmet.

 Hver måned kommer nye børn til. Forstander Gunvad 

forsøger at sende lige så mange ud til plejefamilier, som 

der kommer ind. Det er en evig cyklus. 

 I starten tog jeg mig af de nye. Trøstede dem og passe-

de på dem. Nu holder jeg mig for det meste for mig selv. 

Eller er sammen med Leon. Det kan ikke betale sig at 

lære de andre at kende. De forsvinder alligevel igen.

 I dag spiller Leon og jeg skak. Han er god til det. Han 

mener selv, at hans rigtige forældre er genier, og at han 

har det fra dem. Jeg griner bare. Selvom han er et geni, så 

er det ikke på grund af hans forældre. 

 Skakspillet er gammelt og slidt, og flere af brikkerne 

er knækkede. Leon skal lige til at erklære skakmat, da 

forstanderen kommer ind.

 ”Der er en herre her, der måske gerne vil adoptere dig, 

Thor.” 

 ”Mig?” Jeg stirrer bare på ham.





 ”Ja dig. Og se nu, om du kan gøre dig lidt umage denne 

gang. Han venter på dig i kaffestuen.” 

 Leon og jeg stirrer på hinanden.

 ”Nu forlader du mig ikke, vel?” spørger Leon.

 ”Aldrig,” lover jeg.


