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1 

Jag kände hennes skräck redan innan jag hörde hen-

nes skrik. 

Hennes mardröm pumpade in i mig så att jag 

slungades ut ur min egen dröm, som handlat om en strand 

och snygga killar som smorde in mig med sololja. Mitt hu-

vud fylldes av bilder. Hennes bilder, inte mina: eld och blod, 

röklukt och förvriden bilplåt. Bilderna slingrade sig runt mig 

och det kändes som om jag skulle kvävas, tills någon förnuf-

tig del av hjärnan påpekade att det inte var min dröm. 

Jag vaknade med långa mörka hårslingor fastklistrade 

mot pannan. 

Lissa fäktade med armarna och skrek. Jag hoppade upp 

ur sängen och skyndade mig fram till henne. 

”Liss”, sa jag och skakade henne. ”Vakna, Liss.” 

Hon slutade skrika och gnällde istället tyst. ”Andre”, stö-

nade hon. ”Herregud.” 
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Jag hjälpte henne att sätta sig upp. ”Liss, du är inte kvar 

där. Vakna.” 

Efter en liten stund slog hon upp ögonen och i det svaga 

ljuset kunde jag se hur det glimtade till därinne när hon bör-

jade vakna på riktigt. Hon andades inte lika häftigt längre, 

och lutade sig fram och lade huvudet mot min axel. Jag höll 

om henne och strök henne över håret. 

”Det är okej”, förklarade jag mjukt. ”Allt är lugnt.” 

”Det var den där drömmen.” 

”Ja, jag vet.” 

Sedan satt vi så där i flera minuter, utan att säga något. När 

jag kände att hon inte var så upprörd längre lutade jag mig 

fram över nattduksbordet som stod mellan våra sängar och 

tände lampan. Den lyste med ett svagt sken, men ingen av oss 

behövde särskilt mycket ljus för att kunna se. Katten Oscar, 

som bodde i samma hus som vi, hade lockats dit av ljuset. Nu 

tog han ett språng upp på fönsterbrädan i det öppna fönstret. 

Han höll sig på avstånd från mig – av någon anledning 

tycker inte djur om dhampirer – men hoppade ner på sängen 

och gnuggade sitt huvud mot Lissa medan han spann lågt. 

Djur hade ingenting emot moroi i allmänhet och de älskade 

Lissa i synnerhet. Hon log och kliade honom under hakan, 

och jag kände att hon blev lite lugnare. 

”När fick du nåt sist?” frågade jag och såg på henne. Hon 

var blekare än vanligt, med mörka ringar under ögonen. 

Hon såg bräcklig ut. Det hade varit stressigt i skolan den här 

veckan och jag kom inte ihåg när jag gett henne blod senast. 

”Det är … över två dagar sen, eller hur? Tre? Varför har du 

inte sagt något?” 
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Hon ryckte på axlarna och tittade envist bort. ”Du hade 

fullt upp. Jag ville inte …” 

”Skit i det”, sa jag och satte mig mer bekvämt tillrätta. 

Inte undra på att hon verkade så svag. Oscar ville inte att jag 

skulle komma närmare, så han hoppade ner och återvände 

till fönstret där han kunde sitta och titta, på säkert avstånd 

från mig. ”Kom nu, så vi får det gjort.” 

”Rose …” 

”Men kom då. Sen mår du bättre.” 

Jag lade huvudet på sned och kastade håret bakåt så att 

halsen syntes tydligt. Först tvekade hon, men när hon fick 

se min hals kunde hon inte stå emot. Hon särade lite på läp-

parna med hungrig min och blottade huggtänderna som 

hon inte brukade visa när vi levde bland människor. De där 

huggtänderna passade inte ihop med hennes utseende. Hon 

såg mer ut som en ängel än en vampyr, med sitt söta ansikte 

och ljusblonda hår. 

Hennes tänder närmade sig min nakna hud, och mitt 

hjärta bultade av skräck och förväntan. Jag hatade alltid den 

där förväntansfulla känslan, men jag rådde inte för det. Det 

var en svaghet som jag inte kunde stå emot. Hon högg mig 

hårt med huggtänderna och den plötsliga smärtan fick mig 

att skrika till. Sedan bleknade den bort och ersattes av en 

underbar, guldskimrande lyckokänsla som spred sig genom 

kroppen. Det var bättre än att vara full eller hög. Bättre än 

sex – åtminstone föreställde jag mig det, eftersom det inte 

var någonting jag provat på. Det var som att bli insvept i en 

filt av ren njutning, som ett löfte om att allting skulle ordna 

sig. Det bara fortsatte och fortsatte. Kemikalierna i hennes 
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saliv gav mig en endorfinkick så att jag glömde både om-

världen och vem jag var. 

Tyvärr tog det slut på mindre än en minut. 

Hon drog sig tillbaka, torkade sig om munnen med ena 

handen och såg på mig. ”Mår du bra?” 

”Jag … ja.” Jag lade mig ner på sängen, yr av blodförlus-

ten. ”Om jag bara får sova går det över. Jag klarar mig.” 

Hon såg oroligt på mig med sina bleka jadegröna ögon 

och reste sig sedan upp. ”Jag hämtar nånting åt dig att äta.” 

Jag försökte protestera, men hon var borta innan jag lyck-

ats få fram en hel mening. Den flummiga känslan från bettet 

hade minskat så fort hon släppte taget, men en del dröjde sig 

kvar i mina ådror. Jag log fånigt, vred på huvudet och såg på 

Oscar som fortfarande satt i fönstret. 

”Du vet inte vad du går miste om”, förklarade jag för honom. 

Han var upptagen av någonting utanför. Han hade kru-

pit ihop och burrat upp den kolsvarta pälsen, och nu började 

det rycka i hans svans. 

Jag slutade le och tvingade mig att sitta upp. Hela värl-

den snurrade och jag väntade på att den skulle stanna innan 

jag försökte resa mig. När jag väl lyckades blev jag yr igen 

och den här gången gick det inte över, men jag var ändå 

tillräckligt stark för att snubbla fram till fönstret och kika ut 

tillsammans med Oscar. Han såg försiktigt på mig, flyttade 

sig lite längre bort och fortsatte sedan att titta på det där 

som fångat hans intresse. 

En varm vindpust – ovanligt varm för att vara på hösten 

i Portland – lekte i mitt hår när jag lutade mig ut. Det var 

mörkt och ganska tyst på gatan. Klockan var tre på morgo-
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nen, den enda tid på dygnet när det är någorlunda lugnt på ett 

collegeområde. Under de senaste åtta månaderna hade vi hyrt 

ett rum vid en gata där inget av de gamla bostadshusen var 

likt det andra. På andra sidan vägbanan flämtade en gatlykta 

som om den snart skulle slockna, men den lyste fortfarande 

tillräckligt för att jag skulle kunna urskilja bilar och byggna-

der. På vår egen gård syntes konturerna av träd och buskar.

Och en man som stod och såg på mig. 

Jag drog hastigt in huvudet igen. Det stod någon bredvid 

ett träd på gården, kanske tio meter bort, på en plats där han 

kunde se in genom fönstret utan problem. Han var så nära 

att jag förmodligen skulle ha träffat honom om jag kastade 

något, och garanterat så nära att han kunde ha sett vad Lissa 

och jag precis hade gjort. 

Han var nästan osynlig i skuggorna. Inte ens jag med min 

skarpa syn kunde se någonting av hans ansikte, men han var 

lång. Väldigt lång. Han stod bara kvar en kort stund. Sedan 

drog han sig bakåt och försvann in mellan träden längst bort 

i trädgården. Jag var ganska säker på att jag såg någon an-

nan röra sig en liten bit därifrån, någon som gjorde honom 

sällskap innan de uppslukades av mörkret båda två. 

Oscar tyckte inte om dem, vilka de än var. Han brukade 

tycka om alla utom mig och blev bara arg om han kände sig 

hotad. Mannen där ute hade inte varit hotfull mot Oscar, 

men katten hade ändå känt av någonting. Någonting som 

fått honom på helspänn. 

Någonting som liknade det han alltid kände av hos mig. 

Jag greps av en iskall skräck som nästan jagade bort den 

mysiga känslan som dröjde kvar efter Lissas bett. Jag drog 
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mig baklänges bort från fönstret, hittade ett par jeans på 

golvet och var nära att ramla omkull när jag drog dem på 

mig med ett ryck. Sedan slet jag åt mig våra jackor och plån-

böcker, stoppade fötterna i första bästa par skor och fort-

satte ut genom dörren. 

Lissa var en trappa ner och sökte igenom kylskåpet i det 

trånga köket. Jeremy, en av killarna som bodde i samma hus, 

satt vid bordet med handen mot pannan och stirrade sorg-

set på en matematikbok. Lissa såg förvånat på mig. 

”Du borde inte vara uppe.” 

”Vi måste dra härifrån. Nu.” 

Först spärrade hon bara upp ögonen, men sedan förstod 

hon. ”Är du … är det sant? Är du säker på det?” 

Jag nickade. Jag kunde inte förklara varför jag var så sä-

ker. Det bara var så. 

Jeremy tittade nyfiket på oss. ”Vad är det om?” 

Jag fick en idé. ”Liss, ta hans bilnycklar.” 

Han såg på oss, från den ena till den andra. ”Vad tänker 

ni …” 

Lissa gick fram till honom utan att tveka. Hennes rädsla 

strömmade in i mig genom vårt mentala  band, men det var 

mer än så: hon var säker på att jag skulle ta hand om henne, 

att vi skulle klara oss. Jag hoppades alltid att jag förtjänade 

ett sådant förtroende. 

Hon log brett och mötte Jeremys blick. Först verkade han 

bara förvirrad, men sedan blev han som förtrollad. Blicken 

blev glasartad och han såg förälskat på henne. 
”Vi måste låna din bil”, sa hon vänligt. ”Var är nycklarna?” 

Han log och jag rös. Jag var nästan immun mot tanke-
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kontroll, men kunde ändå känna av den när den riktades 

mot någon annan. Dessutom hade jag fått lära mig i hela 

mitt liv att det var någonting man inte fick använda sig av. 

Jeremy stoppade handen i fickan och räckte över en nyckel-

knippa som hängde på en jättestor röd kedja. 

”Tack”, sa Lissa. ”Och var står den?” 

”En bit bort på gatan”, sa han drömmande. ”I korsning-

en. Vid Brown. Fyra kvarter bort.” 

”Tack”, upprepade hon och tog ett steg bakåt. ”Så fort vi 

stuckit härifrån vill jag att du fortsätter plugga. Glöm oss, vi 

har inte varit här i natt.” 

Han nickade medgörligt. Förmodligen skulle han ha kli-

vit rätt ut från en klippa om hon bett om det. Alla männi-

skor är lätta offer för tankekontroll, men Jeremy verkade 

vara svagare än de flesta och det passade oss väldigt bra. 

”Vi måste härifrån”, förklarade jag för henne. ”Kom nu.” 

Vi gick ut och fortsatte mot den där vägkorsningen han 

pratat om. Jag var fortfarande yr efter bettet, snubblade hela 

tiden och kunde inte röra mig så fort som jag ville. Lissa fick 

ta tag i mig flera gånger för att jag inte skulle falla omkull. 

Hennes skräckslagna tankar pumpade in i mig hela tiden, 

men jag gjorde mitt bästa för att inte låtsas om dem. Jag var 

tillräckligt rädd som det var. 

”Rose … vad gör vi om de får tag på oss?” viskade hon. 

”Det gör de inte”, sa jag ilsket. ”Det går jag inte med på.” 

”Men om de har hittat oss …” 

”Det har de gjort förut och de lyckades inte då heller. 

Vi kör bara bort till järnvägsstationen och åker till L.A. De 

kommer att tappa spåret.” 
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Jag fick det att låta så enkelt. Det gjorde jag alltid, men 

det var verkligen inte enkelt att vara på rymmen från alla vi 

vuxit upp med. Nu hade vi gjort det i två år, och gömt oss 

där det gick och koncentrerat oss på att gå klart high school. 

Sista årskursen hade precis börjat och det hade verkat tryggt 

att leva på ett collegeområde. Snart skulle vi vara fria. 

Hon sa inte mer och jag kände hur hennes tillit växte igen. 

Så här hade det alltid varit. Det var jag som gick först och såg 

till att saker och ting blev gjorda, och ibland var jag alldeles för 

impulsiv. Hon var den förståndigaste av oss, den som gjorde 

upp planer och sedan tänkte igen dem noga. Båda metoderna 

hade sina fördelar, men nu hade vi inte tid att tveka.

Lissa och jag hade varit bästisar sedan förskolan, när vår 

lärare parat ihop oss på skrivträningen. Det var riktigt elakt 

att tvinga femåringar att skriva Vasilisa Dragomir och Rose-
marie Hathaway och vi, eller snarare jag, reagerade därefter. 

Jag slängde boken på läraren och kallade henne för ett fas-

cistsvin. Jag hade inte vetat vad det betydde, men jag visste 

hur man träffar ett rörligt mål. 

Sedan dess hade Lissa och jag varit oskiljaktiga. 

”Hör du det där?” frågade hon plötsligt. 

Det tog några sekunder innan jag hörde det hon redan 

uppfattat med sin skarpare hörsel. Steg. Snabba steg. Jag 

gjorde en grimas. Det var två kvarter kvar. 

”Vi måste springa”, sa jag och högg tag i hennes arm. 

”Men du kan inte …” 

”Spring.” 

Jag fick använda all min viljestyrka för att inte falla ihop 

på trottoaren. Min kropp ville inte alls springa efter att ha 



13

förlorat så mycket blod. Dessutom kämpade den fortfarande 

med effekterna av Lissas saliv, men jag sa åt mina muskler 

att sluta gnälla och klamrade mig fast vid Lissa medan våra 

fötter trummade mot trottoaren. I vanliga fall skulle jag ha 

kunnat springa ifrån henne utan problem – speciellt med 

tanke på att hon var barfota – men nu var det hon som höll 

mig på fötter. 

Förföljarnas steg lät högre. De närmade sig. Svarta stjär-

nor dansade framför mina ögon. Framför oss skymtade Je-

remys gröna Honda. Gode Gud, om vi bara hann dit … 

Fem meter från bilen klev en man fram och ställde sig 

i vägen för oss. Vi stannade tvärt, och jag högg tag i Lissas 

arm och ryckte henne bakåt. Det var han, killen som stått 

och sett på mig från andra sidan gatan. Han var äldre än vi, 

tjugofem år kanske, och lika lång som jag trott. Minst två 

meter. Vid något annat tillfälle – exempelvis någon gång när 

han inte försökte stoppa vårt desperata flyktförsök – hade 

jag tyckt att han var sexig. Axellångt brunt hår uppsatt i en 

kort hästsvans. Mörkbruna ögon. Lång, brun rock. 

Men nu spelade det ingen roll hur sexig han var, han 

var bara någonting som hindrade Lissa och mig från att nå 

fram till bilen och friheten. Stegen bakom oss saktade in och 

jag visste att våra förföljare hunnit ikapp. Jag såg hur det 

rörde sig på sidorna om oss. Ännu fler som närmade sig. 

Herregud. De hade skickat minst ett dussin beskyddare för 

att hämta oss. Det var ofattbart, inte ens själva drottningen 

färdades med så många. 

Nu tog instinkterna över, eftersom jag var panikslagen 

och slutledningsförmågan inte riktigt var vad den borde vara. 
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Jag ställde mig framför Lissa och höll henne tätt bakom mig, 

utom räckhåll för mannen som verkade vara deras ledare. 

”Låt henne vara”, morrade jag. ”Rör henne inte.” 

Det gick inte att tolka hans ansiktsuttryck, men han 

sträckte fram händerna i något som tydligen skulle förestäl-

la en lugnande gest, som om jag var ett rabiessmittat djur 

som han tänkte söva. 

”Jag kommer inte att …” 

Han tog ett steg framåt. För nära. 

Jag anföll honom med en stridsteknik jag inte använt på 

två år, inte sedan Lissa och jag rymde. Det var bara ytterliga-

re en dum reaktion som kom sig av instinkt och rädsla. Och 

det var fullständigt meningslöst. Han var en rutinerad be-

skyddare, ingen novis som inte var klar med sin utbildning. 

Dessutom var han inte försvagad och nära att svimma. 

Fan vad snabb han var! Jag hade glömt hur snabba beskyd-

dare kan vara, att de kunde röra sig och hugga som kobror. 

Han parerade mitt utfall lika lätt som om han viftat bort en 

fluga och när hans händer träffade mig flög jag baklänges. 

Han hade nog inte tänkt slå så hårt. Förmodligen hade han 

bara tänkt få mig ur vägen, men eftersom jag inte kunde få 

mina kroppsdelar att samarbeta var det svårt att reagera till-

räckligt snabbt. Jag tappade fotfästet och föll snett mot trot-

toaren med höften före. Det här skulle göra ont. Väldigt ont. 

Men det gjorde det inte. 

Lika snabbt som han parerat mitt anfall, lika snabbt 

hann han fram och tog tag i min arm så att jag inte slog i 

backen. När jag återfått balansen insåg jag att han stirrade 

på mig, eller snarare på min hals. Eftersom jag fortfarande 
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var förvirrad förstod jag inte med en gång, men sedan förde 

jag långsamt min lediga hand till sidan av strupen och rörde 

försiktigt vid såret som Lissa gjort. När jag drog tillbaka 

handen hade jag klibbigt, mörkt blod på fingrarna. Jag ska-

kade generat på huvudet så att håret föll ner runt ansiktet. 

Mitt hår var tjockt och långt, och täckte halsen helt och hål-

let. Det var därför jag låtit det växa. 

Hans mörka ögon dröjde sig kvar vid bettet, trots att det 

inte syntes längre. Sedan mötte han min blick. Jag såg trot-

sigt på honom och slet mig ur hans grepp. Han försökte inte 

hindra mig, men jag visste att han kunde ha hållit fast mig 

hela natten om han velat. Jag drog mig baklänges mot Lissa 

igen, och kämpade mot yrseln och illamåendet medan jag 

samlade mig för nästa attack. Plötsligt grep hon tag i min 

hand. ”Rose”, sa hon lågt. ”Låt bli.” 

Först hade hennes ord ingen verkan, men sedan började 

jag fyllas av hennes lugnande tankar. Det var ingen riktig 

tankekontroll – det skulle hon aldrig använda mot mig – 

men det var mycket effektivt, lika effektivt som det faktum 

att de var alldeles för många och vi inte kunde rå på dem. 

Till och med jag förstod att det inte var någon mening med 

att kämpa emot. Spänningen släppte och jag gav upp. 

När mannen förstod att jag gett upp tog han ett steg 

framåt och vände sig mot Lissa med oberörd min. Han bu-

gade sig med överraskande elegans med tanke på hur lång 

han var. ”Mitt namn är Dimitri Belikov”, sa han med en 

knappt märkbar rysk accent. ”Ers Höghet, jag har kommit 

för att ta er med tillbaka till S:t Vladimirs skola” 
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2 

Trots att jag hatade Dimitri Beli-någonting var jag 

tvungen att erkänna att han var rätt smart. När 

de väl forslat ut oss till flygplatsen och in i skolans 

privata jetplan behövde han bara kasta en blick på oss när vi 

viskade till varandra för att befalla att vi skulle hållas isär. 

”Låt dem inte prata med varann”, varnade han beskyd-

daren som tog med mig till en plats längst bak. ”De behöver 

bara fem minuter tillsammans för att tänka ut en flyktplan.” 

Jag såg trotsigt på honom och rusade iväg längs mitt-

gången. Det var i och för sig sant att vi hade planerat hur vi 

skulle fly, men det hade inte med saken att göra. 

Med tanke på omständigheterna såg det inte bra ut för 

våra hjältar – eller snarare hjältinnor. När vi väl var uppe i 

luften blev det ännu mer osannolikt att vi skulle kunna fly. 

Även om jag genom något mirakel lyckades oskadliggöra 

alla tio beskyddarna skulle vi fortfarande ha lite problem 
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med att ta oss av planet. Förmodligen fanns det fallskär-

mar någonstans ombord, men om jag mot all förmodan fick 

tillfälle att använda en sådan hade vi fortfarande inte stora 

chanser att överleva eftersom vi antagligen skulle landa nå-

gonstans i Klippiga bergen. 

Nej, vi skulle inte komma av planet förrän det landade i 

Montanas obygd. Då måste jag tänka ut någonting, någon-

ting som bland annat innebar att vi måste ta oss förbi sko-

lans magiska vakthållning och tio gånger fler beskyddare. 

Visst. Inga problem. 

Jag kunde känna hur rädd Lissa var, trots att hon satt 

längst fram i planet med den där ryssen. Hennes rädsla dun-

kade som en hammare i huvudet på mig och min ilska blan-

dades med oro. De fick inte ta med henne tillbaka dit, inte 

till den där platsen. Jag undrade om Dimitri hade tvekat om 

han kunde känna det jag kände och visste det jag visste. För-

modligen inte. Det var ingenting han brydde sig om. 

Nu var hon så upprörd att jag plötsligt fick en förvirrande 

känsla av att sitta på hennes plats, till och med under hen-

nes hud. Ibland hände det att hon plötsligt drog in mig i 

sitt huvud, utan förvarning. Dimitri satt bredvid. Min hand 

– hennes hand – höll hårt i en flaska med vatten. När han lu-

tade sig fram för att plocka upp någonting syntes det att han 

hade sex pyttesmå tatueringar i nacken: molnija-märken. 

Varje märke såg ut som två korsade tunna åskblixtar som 

bildade ett X. Ett för varje strigoi han dödat. Ovanför dem 

fanns en tatuering i from av en slingrande linje, ungefär som 

en orm, som visade att han var beskyddare. 

Jag blinkade hårt och kämpade emot, och drog mig till-
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baka till mitt eget huvud med en grimas. Jag hatade det där. 

Det var en sak att uppfatta Lissas känslor, men vi avskydde 

båda två när jag gled in i henne. Hon såg det som ett intrång 

i sitt privatliv, så jag brukade inte berätta när det hände. 

Ingen av oss kunde kontrollera det. Det var en annan effekt 

av vårt band, ett band som ingen av oss riktigt förstod. Det 

fanns sägner om beskyddare och moroi som var samman-

länkade med ett mentalt band, men ingenting som liknade 

det här. Vi fick treva oss fram så gott vi kunde. 

Mot slutet av resan kom Dimitri och bytte plats med be-

skyddaren som satt bredvid mig. Jag vände mig demonstra-

tivt bort och såg ut genom fönstret med frånvarande min. 

Det var tyst en lång stund. Till slut sa han: ”Tänkte du 

verkligen anfalla oss allihop?” 

Jag svarade inte. 

”Att göra en sån sak … att skydda henne på det viset … 

det var väldigt modigt.” Han hejdade sig. ”Dumt, men mo-

digt. Varför försökte du överhuvudtaget?” 

Jag kastade en hastig blick på honom och strök håret ur 

ansiktet så att jag kunde se honom rakt i ögonen. ”För att 

jag är hennes beskyddare.” Sedan vände jag mig mot fönst-

ret igen. 

Efter ytterligare en stunds tystnad reste han sig upp och 

gick tillbaka till sin plats längst fram i planet. 

När vi landade hade Lissa och jag inget annat val än att 

låta kommandosoldaterna köra oss till skolan. Bilen stan-

nade vid grinden och chauffören pratade med vakterna, som 

kunde intyga att vi inte var strigoi som var ute på mördar-

runda. Efter en minut släppte de in oss genom vaktspärrarna 
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och vidare upp mot själva skolan. Det var nära solnedgång-

en, när vampyrernas dag började, och hela skolområdet låg i 

skugga. Skolan var sig förmodligen lik där den bredde ut sig 

i gotisk stil. Moroi var mycket för traditioner. Ingenting fick 

någonsin förändras. S:t Vladimirs skola var inte lika gam-

mal som skolorna i Europa, men den var uppförd i samma 

stil. De höga tornen och stenskulpturerna gjorde att byggna-

derna nästan såg ut som kyrkor. Grindar i smidesjärn ledde 

in till portgångar och inhägnade små trädgårdar. Nu när jag 

bott på ett collegeområde kunde jag se att det här stället såg 

ut mer som ett universitet än en typisk high school. 

Vår del av skolan var byggd runt en fyrkantig gård med 

stengångar och jättestora urgamla träd. På ena sidan går-

den låg själva skolbyggnaden, och mitt emot fanns dham-

pirernas elevhem och idrottshallen. Morois elevhem låg på 

bortre sidan av gården, mitt emot rektorsexpeditionen. De 

yngre eleverna bodde i en annan del av skolområdet. 

Runt skolan fanns det bara ödemark, ödemark och ännu 

mer ödemark. Vi var ju faktiskt i Montana, många mil från 

alla riktiga städer. Luften var sval att andas, och doftade av 

tall och våta, vissna löv. Runt skolan bredde igenvuxna skogar 

ut sig och på dagen kunde man se höga berg långt borta. 

När vi kom in i skolans huvudbyggnad slet jag mig loss 

från min beskyddare och sprang fram till Dimitri. 

”Hallå, Kamrat.” 

Han fortsatte utan att se på mig. ”Jaså, nu vill du prata?” 

”Är vi på väg till Kirova?” 

”Rektor Kirova”, rättade han mig. Lissa, som gick på hans 

andra sida, gav mig en blick som sa Ställ inte till med nånting. 
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”Rektor. Visst. Hon är ändå en självgod gammal kä…” 

Jag tystnade när beskyddarna fortsatte in genom ett par 

dörrar, rätt in i matsalen. Jag suckade. Kunde de verkligen 

vara så taskiga? Det fanns massor med sätt att ta sig till Ki-

rovas kontor, men vi var tvungna att gå genom matsalen. 

Och det var frukostdags. 

Beskyddarnoviser – dhampirer precis som jag – satt och 

åt tillsammans med moroi, och pratade om det senaste 

skolskvallret, vad det nu kunde vara. När vi steg in blev det 

plötsligt tvärtyst, som om någon tryckt på stoppknappen. 

Hundratals ögonpar vändes mot oss. 

Jag log överlägset mot mina gamla klasskamrater, samti-

digt som jag försökte se om någonting förändrats. Nej. Det 

verkade inte så. Camille Conta såg ut att vara samma snob-

biga bitch som förut, och fortfarande självutnämnd ledare 

för skolans kungliga moroigäng. Lissas töntiga nästan-kusin 

Natalie satt lite vid sidan om och såg på oss med uppspär-

rade ögon, lika oskyldig och naiv som alltid. 

Och i andra änden av rummet … jaså, det var ju intres-

sant. Aaron. Stackars, stackars Aaron. Lissa krossade säkert 

hans hjärta när hon försvann. Han såg lika söt ut som förut 

– kanske till och med ännu sötare – med samma gyllenblon-

da lockar som passade så bra ihop med hennes hår. Han såg 

efter henne. Nej, det var tydligt att han inte kommit över 

Lissa. Det var faktiskt sorgligt, för hon hade egentligen ald-

rig varit särskilt intresserad av honom. Hon var nog bara 

ihop med honom för att hon trodde att det förväntades av 

henne.

Men det mest intressanta var att Aaron tydligen hittat 
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någonting att roa sig med när hon var borta. Bredvid honom 

satt en moroitjej och höll honom i handen. Hon såg inte ut 

att vara mycket mer än elva år, men hon måste vara äldre 

om han inte blivit pedofil medan vi var borta. De runda små 

kinderna och blonda lockarna fick henne att se ut som en 

porslinsdocka. En mycket arg och ond porslinsdocka. Hon 

höll hans hand i ett stadigt grepp och gav Lissa en glödande 

blick som var så fylld av hat att jag blev riktigt chockad. Vad 

fan handlade det där om? Jag kände inte igen henne. För-

modligen bara en svartsjuk flickvän. Jag skulle bli precis lika 

förbannad om min kille tittade så där på någon annan. 

Till slut nådde vår förnedrande vandring sitt mål, men 

där var det inte mycket bättre. Rektor Kirovas kontor. Den 

gamla haggan såg ut precis som jag kom ihåg henne, med 

spetsig näsa och grått hår. Hon var lång och smal som de 

flesta moroi, och jag hade alltid tyckt att hon såg ut som en 

gam. Jag hade varit på hennes kontor så ofta att vi kände 

varandra väl. 

De flesta lämnade rummet så fort Lissa och jag satt oss 

ner, och jag kände mig inte fullt lika mycket som en fånge. 

De enda som stannade var Alberta, kapten för skolans be-

skyddare, och Dimitri. De ställde sig vid väggen, och såg be-

härskade och skräckinjagande ut, precis som det stod i deras 

arbetsbeskrivning att de skulle göra. 

Kirova såg ilsket på oss och öppnade munnen för att bör-

ja på något som säkert skulle bli en lång utskällning. Hon 

hejdades av en mörk och vänlig röst. 

”Vasilisa.” 

Jag hoppade till när jag insåg att det fanns någon mer i 
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rummet, utan att jag märkt det. Det var slarvigt till och med 

för en beskyddarnovis. Victor Dashkov reste sig mödosamt 

från en stol i ena hörnet. Prins Victor Dashkov. Lissa kom 

hastigt på fötter, sprang fram till honom och slog armarna 

om hans skröpliga kropp. 

”Farbror”, viskade hon. Hon lät gråtfärdig och kramade 

honom ännu hårdare. 

Han klappade henne försiktigt på ryggen med ett litet le-

ende. ”Du anar inte hur glad jag är att se att du är utom fara, 

Vasilisa.” Sedan såg han på mig. ”Och du med, Rose.” 

Jag nickade tillbaka och försökte låta bli att visa hur 

chockad jag blev. Han hade varit sjuk när vi stack härifrån, 

men det här – det här var förfärligt. Han var Natalies pappa 

och inte mycket mer än fyrtio år, men såg ut att vara dubbelt 

så gammal. Blek. Mager. Händerna skakade. Mitt hjärta 

höll på att brista när jag såg på honom. Det finns så många 

hemska människor i världen, och det var så orättvist att just 

han fick en sjukdom som gjorde att han skulle dö i förtid och 

aldrig bli kung. 

Han var inte hennes riktiga farbror – moroi har en väldigt 

fri tolkning av släktförhållanden, speciellt om de är kungliga 

– men Victor var en nära vän till Lissas familj och han hade 

gjort allt han kunde för henne när hennes föräldrar dog. Jag 

tyckte om honom. Han var den första jag blivit glad åt att 

se igen. 

Kirova lät dem få ytterligare en stund tillsammans och 

sedan drog hon stelt tillbaka Lissa till hennes plats. 

Dags för utskällningen. 
Den var bra – en av Kirovas bästa och det säger en hel del. 
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Hon var en mästare. Jag kan svära på att det var därför hon 

blivit rektor, för jag hade ännu inte sett några bevis på att hon 

faktiskt tyckte om barn. Hon malde på om det gamla vanliga: 

ansvar, hänsynslöst beteende, självupptagenhet … Blä. Jag 

slutade genast lyssna och funderade bland annat på hur man 

skulle bära sig åt för att fly genom fönstret på hennes kontor. 

Men när strafftalet väl riktades mot mig började jag lyss-

na igen. 

”Du, miss Hathaway, bröt mot vårt heligaste löfte: be-

skyddarens löfte att skydda moroi. Det är ett stort förtro-

ende. Ett förtroende som du bröt genom att helt själviskt 

föra bort prinsessan härifrån. Strigoi vill inget hellre än att 

göra slut på släkten Dragomir och det var nära att du gav 

dem den möjligheten.” 

Lissa svarade innan jag hann få fram ett ord. ”Rose kid-

nappade mig inte.” Hennes röst var lika lugn som hennes 

ansikte, trots att hon var upprörd. ”Jag ville härifrån. Skyll 

inte på henne.” 

Ms Kirova smackade missnöjt med tungan åt oss båda 

två, och började gå fram och tillbaka över golvet i sitt kon-

torsrum med händerna knäppta på den smala ryggen. 

”Miss Dragomir, det är mycket möjligt att det var du som 

iscensatte hela planen, men det var fortfarande hennes an-

svar att se till att du inte genomförde den. Om hon gjort sin 

plikt skulle hon ha rapporterat det. Om hon gjort sin plikt 

skulle hon ha sett till att du var i säkerhet.” 

Då kunde jag inte hålla mig längre. 

”Jag gjorde min plikt!” skrek jag och hoppade upp från 

stolen. Både Dimitri och Alberta ryckte till, men ingrep inte 
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eftersom jag inte försökte slå någon. Ännu. ”Jag såg till att 

hon var i säkerhet! Jag skyddade henne när ingen av er” – jag 

gjorde en svepande gest runt rummet – ”kunde göra det. 

Jag tog med henne härifrån för att skydda henne. Jag gjorde 

det jag var tvungen att göra. Ni verkade ju inte vara särskilt 

intresserade.”

Lissa försökte sända lugnande tankar och ännu en gång 

be mig att inte låta ilskan ta överhanden. För sent. 

Kirova betraktade mig uttryckslöst. ”Ursäkta, miss Hat-

haway, men jag förstår inte på vilket sätt du skyddade henne 

genom att föra bort henne från en omgivning som är tungt 

bevakad och magiskt säkrad. Om det inte är så att du hem-

lighåller nånting?” 

Jag bet mig i läppen. 

”Jaha. Jag förstår. Enligt min uppfattning fanns det bara 

en anledning till att ni rymde – förutom nyhetens behag, 

förstås – och det var för att du skulle slippa ta konsekven-

serna av den där gräsliga förödelsen du ställde till med strax 

innan ni försvann.” 

”Nej, det var inte …” 

”Och det gör bara mitt beslut så mycket lättare. Prinses-

san är moroi och därför måste hon fortsätta på skolan för sin 

egen säkerhets skull, men vi har inget sånt ansvar för dig. Du 

kommer att skickas iväg så fort som möjligt.” 

All kaxighet rann av mig. ”Jag … vad då?” 

Lissa reste sig och ställde sig bredvid mig. ”Så kan ni inte 

göra! Hon är min beskyddare!” 

”Det är hon inte, speciellt inte med tanke på att hon inte 

är beskyddare överhuvudtaget. Hon är fortfarande novis.” 
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”Men min mamma och pappa …” 

”Jag vet vad dina föräldrar ville, Gud bevare deras själar, 

men saker och ting har förändrats. Miss Hathaway är inte 

oersättlig. Hon förtjänar inte att bli beskyddare och hon ska 

härifrån.” 

Jag stirrade på Kirova utan att tro mina öron. ”Vart ska 

ni skicka mig? Till min mamma i Nepal? Vet hon ens om att 

jag varit försvunnen? Eller ska ni kanske skicka iväg mig till 

min far?” 

Skärpan i det sista ordet fick hennes ögon att smalna. 

När jag fortsatte var min röst så hård att jag knappt kände 

igen den. 

”Eller så tänker ni skicka iväg mig för att bli blodhora.      

I så fall har vi försvunnit härifrån innan dagen är slut.” 

”Miss Hathaway”, väste Kirova, ”du uppför dig mycket 

olämpligt.” 

”De är sammanlänkade med ett band.” Dimitris lågmälda 

brytning skingrade den tryckta stämningen och vi vände oss 

mot honom allihop. Kirova hade nog glömt bort att han var 

där, men det hade inte jag. Han hade alldeles för stark ut-

strålning för att det skulle vara möjligt. Han stod fortfarande 

kvar vid väggen och den där löjliga långa rocken fick honom 

att se ut som någon sorts vaktpost i en cowboyfilm. Han såg 

på mig, inte på Lissa, och de mörka ögonen trängde rakt ige-

nom mig. ”Rose vet vad Vasilisa känner. Eller hur?” 
Det kändes i alla fall bra att se Kirova bli så förvå-

nad, och hon såg hastigt fram och tillbaka mellan oss och  

Dimitri. ”Nej … det är omöjligt. Det har inte hänt på flera 

hundra år.” 
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”Det går inte att ta miste på”, sa han. ”Jag anade det så 

fort jag började hålla dem under uppsikt.” 

Varken Lissa eller jag svarade, och jag tittade bort. 

”Det är en gåva”, muttrade Victor från sitt hörn. ”Nåt 

ovanligt och fantastiskt.” 

”De bästa beskyddarna hade alltid det bandet”, tillade 

Dimitri. ”I sägnerna.” 

Kirova blev upprörd igen. ”Sägner som är flera hundra 

år gamla”, utbrast hon. ”Du menar väl inte att vi ska låta 

henne stanna kvar på skolan efter allt hon ställt till med?” 

Han ryckte på axlarna. ”Det är möjligt att hon är uppro-

risk och respektlös, men om hon har förmågan …” 

”Upprorisk och respektlös?” avbröt jag. ”Vem fan är du 

egentligen? En inhyrd konsult?” 

”Beskyddare Belikov är prinsessans beskyddare nu”, sa 

Kirova. ”Hennes godkända beskyddare.” 

”Har ni hyrt in billig utländsk arbetskraft för att skydda 

Lissa?” 

Det var riktigt taskigt sagt – speciellt med tanke på att de 

flesta moroi och deras beskyddare hade ryskt eller rumänskt 

ursprung – men just då kändes kommentaren smartare än 

den egentligen var. Och jag var inte precis den rätta att yttra 

mig. Visst, jag var uppvuxen i USA, men det var inte mina 

föräldrar. Min dhampirmamma var från Skottland – rödhå-

rig och med en fånig accent – och min moroipappa var tyd-

ligen från Turkiet. Denna genetiska kombination hade gett 

mig en hy med samma färg som insidan av en mandel, och 

något som jag gärna tänkte på som de halvexotiska dragen 

hos en ökenprinsessa: stora mörka ögon och ett hår som 
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var så mörkbrunt att det oftast verkade vara svart. Jag skulle 

inte ha haft någonting emot att ärva det röda håret, men 

man får ta vad man får. 

Kirova höjde ursinnigt händerna mot taket och vände sig 

mot honom. ”Förstår du vad jag menar? Fullständigt odi-

sciplinerad. Det kan inte kompenseras av alla mentala band 

och mycket outvecklade möjligheter i världen.” 

”Lär henne disciplin. Kurserna har precis börjat. Låt 

henne börja igen och se till att hon börjar träna.” 

”Det är omöjligt. Hon kommer ändå att ligga hopplöst 

efter sina jämnåriga.” 

”Nej, det kommer jag inte alls göra”, invände jag. Ingen 

lyssnade på mig. 

”Ge henne extra träningspass”, sa han. 

De fortsatte så en stund till och vi andra såg på som om 

det varit en bordtennismatch. Jag hade fortfarande inte 

kommit över hur lätt Dimitri överlistat oss, men han kan-

ske kunde göra så att jag fick stanna här hos Lissa. Bättre 

att stanna i det här helveteshålet än att vara utan henne. Jag 

kände att hon började hoppas. 

”Vem ska avsätta den tiden?” frågade Kirova. ”Du?” 

Dimitri fick plötsligt slut på argument. ”Nu var det ju 

inte det jag …” 

Kirova lade armarna i kors över bröstet med nöjd min. 

”Jaha. Det var väl det jag trodde.” 

Det var tydligt att han inte visste vad han skulle säga. Han 

gav Lissa och mig en bister blick, och jag undrade vad han 

såg. Två ynkliga småtjejer som tittade på honom med stora, 

bedjande ögon? Eller två rymlingar som brutit sig ut ur en 
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högsäkerhetsskola och snott åt sig hälften av Lissas arv? 

”Ja”, sa han till slut. ”Jag kan vara Roses mentor. Jag ska 

ge henne extra träningspass utöver de vanliga.” 

”Och sen?” frågade Kirova ilsket. ”Ska hon inte ha nåt 

straff?” 

”Hitta på nåt annat sätt att straffa henne”, svarade Dimi-

tri. ”Beskyddarna blir färre och färre, och vi har inte råd att 

förlora ytterligare en. Särskilt inte en flicka.” 

De outtalade orden fick mig att rysa, för de påminde om 

det jag sagt förut om ”blodhoror”. Nuförtiden var det inte 

många dhampirtjejer som blev beskyddare. 

Plötsligt hördes Victors röst från hörnet. ”Jag måste säga 

att jag håller med beskyddare Belikov. Det vore synd och 

skam att skicka iväg Rose. Ett slöseri med begåvning.” 

Ms Kirova stirrade ut genom fönstret. Det var alldeles 

svart utanför. Skolans nattliga schema gjorde det svårt att 

skilja på morgon och kväll. Dessutom var fönsterrutorna to-

nade för att stänga ute onödigt ljus. 

När hon vände sig om fångade Lissa hennes blick. ”Snäl-

la ms Kirova. Låt Rose stanna kvar.” 

Åh, Lissa, tänkte jag. Akta dig. Det var farligt att använda 

tankekontroll på en annan moroi, framför allt när det fanns 

vittnen. Men Lissa gjorde det bara lite grand och vi behövde 

all hjälp vi kunde få. Lyckligtvis verkade ingen märka vad 

som hände. 

Jag vet inte ens om det gjorde någon skillnad, men till 

slut suckade Kirova. 

”Om miss Hathaway ska stanna får vi göra så här.” Hon 

vände sig mot mig. ”Du får vara inskriven på prov. Ett enda 
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felsteg och du åker ut härifrån. Du måste gå på alla lektioner 

och obligatoriska träningspass för noviser i din ålder. Sen ska 

du träna med beskyddare Belikov på varje ledig stund, både 

före och efter lektionerna. I övrigt är du utestängd från alla 

sociala aktiviteter, förutom måltiderna, och ska stanna på 

ditt rum. Om du inte rättar dig efter det till punkt och pricka 

kommer du att bli … ivägskickad.” 

Jag skrattade strävt. ”Utestängd från alla sociala aktivi-

teter? Försöker ni hålla oss ifrån varann?” Jag nickade mot 

Lissa. ”Är ni rädda att vi ska rymma igen?” 

”Jag vidtar försiktighetsåtgärder. Som du säkert minns 

blev du aldrig ordentligt straffad för att ha förstört skolans 

egendom. Du har mycket att gottgöra.” Hon knep ihop sina 

tunna läppar till ett streck. ”Det är ett mycket generöst er-

bjudande och jag föreslår att du inte låter din attityd sätta 

det på spel.” 

Jag började säga att det inte var det minsta generöst, men 

sedan mötte jag Dimitris blick. Den var svårtolkad. Den 

kunde betyda att han trodde på mig, men den kunde lika 

gärna betyda att han tyckte att jag var en idiot som fortsatte 

slåss mot Kirova. Svårt att säga. 

Det var andra gången under det här mötet som jag tit-

tade bort. Istället stirrade jag ner i golvet. Lissa stod bredvid 

mig och hon var så lättad att det brände i vårt band. Till slut 

andades jag ut och tittade upp på rektorn. 

”Visst. Då gör vi så.” 


