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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 …





9

Kapitel 1: Ar
(TIRA FORTÆLLER)

Jeg står med tatovørpistolen i hånden. Alexander har to 

dybe sår der, hvor vi borede sværdene i ham for at trække 

dæmonen Asmo ud. Men det er ikke sårene, jeg stirrer på 

nu. Jeg stirrer på arrene, der dækker hans ryg, hvor hans 

tatovering engang sad. Dæmonerne skar den af ham. Jeg 

ryster over hele kroppen ved synet. Jeg tør ikke tænke på, 

hvor ondt det har gjort. Og nu skal jeg påføre ham endnu 

mere smerte.

 Med en tusch har jeg tegnet det nye våbenskjold op. Nu 

skal det bare tatoveres på.

 ”Hvorfor tøver du?” spørger han.

 ”Jeg …” Jeg går i stå. ”Jeg får Falkor til det,” siger jeg 

så.

 ”Tira, vent,” siger han. Men jeg er allerede gået. Jeg 

kan ikke gøre det.

* * *
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Børnehjemmet summer af liv. Gården er fuld af børn, 

og alt kører normalt, så ingen skal få mistanke om, at vi 

skjuler os her.

 Thor, Falkor og Leon er inde på Gunvads kontor.  

De diskuterer, hvordan vi skal genvinde kontrollen over 

landet.

 ”Er Alexander klar?” spørger Falkor, da jeg træder ind.

 ”Nej, ikke endnu. Falkor, tror du, at du kan lave 

tatoveringen?” spørger jeg.

 Et øjebliks overraskelse glider over hans ansigt, men 

forsvinder så igen.

 ”Selvfølgelig,” siger han. Han stiller ingen spørgsmål, 

men går bare derind. Thor glor på mig. Jeg ser væk. Jeg 

prøver at skjule, at jeg stadig ryster svagt.

 ”Hvad er der med dig?” spørger han.

 ”Ikke noget. Jeg kunne bare ikke,” mumler jeg.

 Han lægger hovedet lidt på skrå.

 ”Men det er jo bare en tatovering,” siger han. ”Var 

det ikke det, du sagde til mig i sin tid? Dengang I tvang 

mig til at få den. Du kaldte mig pivet, fordi jeg brokkede 

mig.”

 Han siger det med et smil, og jeg kommer til at grine.

 ”Det var du også dengang,” siger jeg. ”Men det er du 

ikke længere. Du har virkelig gjort det godt. I har gjort 
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det godt,” siger jeg og sender et nik til Leon. Dengang 

Thor fortalte ham hemmeligheden, troede jeg, at det kun 

ville skabe problemer, men Leon viste sig at være en god 

hjælper.

 ”Wow, ros,” siger Thor. ”Det er første gang.”

 Vi griner, men jeg håber, at de ved, jeg mener det. 

Thor og Leon har været en meget større hjælp, end jeg 



nogensinde havde troet. Og nu er jeg nødt til at bede dem 

om hjælp igen.

 ”Der er noget, jeg er nødt til at fortælle jer,” begynder 

jeg.

 ”Hvad?” siger Leon.

 ”Alexander siger, at vores forældre er i live. At 

dæmonerne har dem.”
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Kapitel 2: Kongen 
og dronningen
(THOR FORTÆLLER)

Tiras forældre er i live. Jeg har aldrig mødt dem. Kun 

deres dobbeltgængere Tom og Vera. De er sendt til de 

nordlige egne, da de kun ville være til besvær og fare her.

 ”Det er jo fantastisk,” siger jeg til Tira. ”Altså ikke at 

de er fanget, men at de er i live.” Jeg har aldrig selv kendt 

mine forældre. Min eneste familie er børnehjemmet. Og 

Tira på en måde. Jeg har spillet hendes bror så længe, at 

det næsten føles, som om vi er rigtige søskende.

 ”Ja, det er fantastisk,” siger hun. Men hun ser alligevel 

trist ud. ”Problemet er, at det stiller mig over for et 

umuligt valg. Skal jeg redde dem eller Nordland?”

 ”Vi redder begge dele,” siger jeg.

 ”Vi er fem,” siger hun. ”Hvordan skal fem mennesker 

kunne gøre det?”

 ”Vi behøver ikke kun at være fem,” siger Leon. ”Hvis 

vi viser folk sandheden. Hvis vi afslører dæmonerne, 



har de ikke længere overtaget. Vi vil kunne samle flere 

hundrede …” Leon har fortalt hende planen før. De vil 

sætte små krystalstykker med kongeligt blod ind i armen 

på folk, så de får evnen til at se dæmoner. De har testet 

det her på børnehjemmet på Nelly, Patrik og Emil.

 ”Måske,” siger Tira. ”Men hvis vi gør, som du siger, har 

dæmonerne ikke længere nogen grund til at holde mine 

forældre i live.”

 ”Vi befrier dem først,” siger jeg.

 ”Det bliver svært,” siger en stemme bag os. Jeg vender 

mig om. Det er Alexander. Han halter hen mod os. ”De 

holder dem fanget i en dæmonrede.”

 Tira snapper efter vejret.

 ”Umuligt,” siger Tira. ”Der er bygget slotte oven på alle 

dæmonrederne.”

 ”Ja, det troede vi,” siger Alexander, ”men de har skjult 

en for os. Langt oppe i Nordlands bjerge.”


