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Kapitel 1

U dmattet kæmpede Daniel sig gennem underskovens 
krat og over væltede træstammer. De sorte vinger 
hang ubehjælpeligt fast på ryggen uden så meget som 

at forsøge at bære ham op til skyerne. 
Tag tilbage mod vest. Find magikernes landsby. Hold ingen pauser.
Som om det var noget, han bare lige kunne klare! Forbandede 

djævlesøn med sine forbandede kommandoer, som han teknisk 
set ikke behøvede at følge, men alligevel forsøgte at udføre til 
punkt og prikke.

Han forstod ikke, hvorfor Lesta havde skånet ham og endda 
fortalt ham, hvor han skulle løbe hen for at komme i sikkerhed. 
Men det var lige meget. Lesta kunne forsøge at redde ham, alt 
det han ville. Daniel tilgav ham ikke. Måske var hævnen ud-
skudt, men han skulle nok få den før eller senere.

Daniel støttede sig til et nærtstående træ et øjeblik for at få 
vejret og skubbede sig så videre. Det ene ben værkede, hvis han 
lagde for meget vægt på det, så han haltede sig vej gennem sko-
ven i et forsøg på at løbe. Det endte med at blive nogle underligt 
hoppende bevægelser, der udmattede ham endnu mere.

Djævlesønnerne var ikke kommet efter ham endnu, så vidt 
han kunne se, men det var muligt, at de skyggede ham. Han 
kastede et blik tilbage over skulderen, men der var intet at se. 

De kunne være hvor som helst. Lige bag ham. Lige foran ham. 
Bag hvert eneste træ, han passerede.

Langt bag ham glødede horisonten i et betagende rødt og 
orange skær, der fangede hans blik, hver gang han kiggede sig 
over skulderen i søgen efter forfølgere. Hiroto havde sat ild til 
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nogle træer under angrebet på Flokken, og nu havde ilden bredt 
sig til at være en regulær skovbrand. De brændende farver stod i 
stærk kontrast til den mørke himmel og skov.

Det var både smukt og skrækindjagende på én gang.
Alt bag ham brændte.
Han mærkede heldigvis endnu ikke noget til lugten og sma-

gen af røgen eller varmen fra ilden. Vinden blæste flammerne i 
den modsatte retning.

Foran ham var træerne endnu urørte, og skoven henlå i mørke. 
Fjender kunne skjule sig hvor som helst. Var hans syn overhove-
det bedre som en Falden? Kunne han høre dem komme nu? 

Daniel løb og løb gennem mørket uden meget at pejle efter. 
Stjerner og måne var skjult bag tykke lag af skyer, så hver eneste 
lyd forvandlede sig til en truende fjende i mørket.

Den grå aura lå stadig om ham i et lag af tynde tråde, der pul-
serede og forekom at besidde et sælsomt skær, men det var ikke 
kraftigt nok til at oplyse omgivelserne.

Men kunne det oplyse ham for andre? En gysen løb ned ad 
hans ryg ved tanken. Hvordan fik han det til at forsvinde igen?!

Der var ikke tid til at stoppe op og se nærmere på auraen. Det 
var umuligt at koncentrere sig med usynlige fjender omkring sig, 
en voksende skovbrand og alt for meget latterligt mørke, som 
han ikke kunne orientere sig i!

Der var ikke tid til at tænke over alt, hvad der netop var sket, 
selvom hans hoved var på nippet til at sprænges af alle de minder, 
der atter var blevet sluppet fri inden i ham. Han havde desperat 
brug for at sortere i det hele.

I sine minder.
I sine følelser.
I hele dagens forbandede hændelser.
Han var en engel, der pludselig var Faldet. Han var et Væsen. 
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Hans biologiske far var i live. Lesta var en forræder. Han havde 
stukket en kniv i halsen på en mand, han ikke engang kendte, 
men som blot havde stået i vejen for hans hævnforsøg på Lesta. 
Selene havde været der – hende, som dræbte hans adoptivforæl-
dre.

Men der var ikke tid til at stoppe op og gruble over alle iden-
titetskriserne og de verdensomvæltende informationer. Hans 
sikkerhed havde førsteprioritet i øjeblikket, så han kunne ikke 
spilde sin tid på at tænke på andet end at komme væk herfra så 
hurtigt som muligt.

Ved lyden af en knækkende gren fór han sammen og dykkede i 
skjul bag en træstamme. Hjertet sad i halsen og måtte snart nær-
me sig et sammenbrud, så hurtigt som det hamrede. Det spærre-
de for luftvejene, så han knap nok kunne trække vejret.

Luft!
Nej, det var ikke hjertet, der sad i vejen. Han var ved at få et 

panikanfald. Skønt, det var bare lige, hvad der manglede! Han 
trak vejret hurtigere og hurtigere. Snappede efter luft uden no-
gensinde at få det til at fylde lungerne.

Han kiggede ud på stien tids nok til at se en lille skygge fare 
hen over jorden.

En hare, der flygtede fra ilden.
Al den panik for en lille, sølle hare.
Daniel lænede sig tilbage mod træstammen og lagde hånden 

mod brystet. Kom nu, træk vejret ordentligt! Hånden trykkede 
mod brystkassen, og fingrene lukkede sig dirrende om den efter-
hånden møgbeskidte, sønderrevne T-shirt.

Træk vejret!
Han tvang sig selv til at tage en dyb indånding og fik langsomt 

sin vejrtrækning tilstrækkeligt under kontrol til, at han kunne 
skubbe sig væk fra stammen for at løbe videre ind i mørket.
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For få minutter siden havde der endnu været et skær af solned-
gang, men det var forsvundet helt, og nu var der kun skæret af 
skovbranden bag ham. Lesta havde sagt, at han skulle løbe mod 
vest, følge solens bane og finde tilbage til magikernes landsby. 
Hvordan gjorde man det, når solen var væk?!

Han skulle finde tilbage til landsbyen med de enorme træer 
og fjendtlige vagter så hurtigt som muligt, men han blev mere og 
mere sikker på, at han måtte være kommet ud af kurs.

I skovens mørke begyndte konturer at træde frem omkring 
ham. Spøgelseslignende former trådte ud bag træstammerne og 
ud af skyggerne. De så menneskelige ud, men han kunne ikke 
tyde kropsformer eller ansigter. De bevægede sig blot gennem 
skoven omkring ham, imens de langsomt antog farver og lyde.

De begyndte at ligne virkelige Væsner. Lemmer trådte tydeli-
gere frem fra deres ellers udvaskede former, og de fik hår og tøj.

Under ham blev den kedelige brune skovbund erstattet med 
blå, grønne, røde og sorte farver. De flød ud under hans fødder, 
spredte sig over kviste og blade og antog faste former som sten. 
Sten, der raslede under ham, hver gang han tog et skridt frem. 
De glitrede og skinnede, selvom intet lys nåede ned til dem. De 
fangede hans blik og gav ham hovedpine.

Det var indbildning. Det var det nødt til at være. Skoven kun-
ne ikke fra det ene øjeblik til det andet blive fyldt med ædelsten. 
Rubiner. Smaragder. Safirer. Diamanter.

Diamanter …
Daniel nåede lige at se op og dreje uden om et træ, før han 

kolliderede med stammen. De lange grene kradsede mod hans 
arme og bukser, og han viftede dem panisk væk. 

I sit forsøg på at slippe fri faldt han over en af rødderne. Han 
landede hårdt på sin ene arm. „Av for  …!“ Han bed tænder-
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ne sammen for at stoppe sit udbrud. Djævlebørnene skulle ikke 
høre ham.

Udmattet rullede han om på maven og satte en hånd mod jor-
den for at skubbe sig op, men fingrene greb ikke om nogen ædel-
sten. Han glippede med øjnene og så forvirret rundt på jorden.

Ædelstenene var forsvundet igen.
Fingrene var begravet i kviste og fugtig jord. Virkelig fug-

tig jord.
Havde det regnet for nylig?
Daniel hævede hånden og så på sin håndflade, der var blevet 

farvet i en blanding af brun og mørkerød.
Han spærrede skrækslagen øjnene op ved synet og skyndte sig 

på benene. Jorden under ham var dækket af blod.
Den røde farve var næsten sort i mørket, men den metalliske 

smag i munden var ikke til at tage fejl af. Blodige håndtryk var 
efterladt på træstammerne omkring ham sammen med lange, 
ujævne strøg. På skovbunden forvandlede blodet sig til små pyt-
ter og vandløb.

Hvad var der sket her? Hvor kom alt det blod fra? Var det 
ægte? Hans hænder føltes klistrede, men det kunne ikke passe, 
at hele skoven var så blodig i virkeligheden.

Det måtte da være et Syn, ikke?
Kroppen dirrede, men han var nødt til at fortsætte. Han burde 

løbe, men frygten for at træde i blodpølene fik ham til at tage 
forsigtige skridt rundt om dem. Hænderne holdt han tæt ind til 
sig for ikke at røre ved træerne og de mørkerøde aftryk.

På trods af vindretningen begyndte røg at rulle ind gennem 
Daniels del af skoven. Han så sig tilbage, men skovbranden lod 
ikke til at have skiftet retning. Den kom ikke tættere på. Alli-
gevel bølgede mere og mere røg frem mellem træerne og svøbte 
sig om ham.
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Han modstod trangen til at prøve at vifte den væk med ar-
mene  – stadig bange for at ramme et af de blodige aftryk på 
træerne  – og bøjede sig i stedet ned i et forsøg på at komme 
under røgen.

Et sted længere fremme anede han skikkelser, der bevægede 
sig. 

Djævlebørn?
Nej, det lignede ikke deres kroppe.
Han tog endnu et par skridt frem, og røgen lettede lige præcis 

nok til, at han kunne se, hvem skikkelserne tilhørte.
Aiden og Sasha, hans menneskelige forældre, lå på knæ blandt 

skovens træer, imens en lillahåret kvinde, Selene, stod med en 
pistol rettet mod dem. Sasha og Aiden græd og klamrede sig til 
hinanden. Han kunne se, at deres munde bevægede sig, og tårer-
ne trillede, men ingen lyd nåede ham.

„… Stop  …“ Hans hjerte hamrede, imens han satte kursen 
over mod scenen. „Stop det!“ skreg han, da Selene trykkede af-
trækkeren i bund.

Aiden sank sammen.
„Lad være! Stop det!“ Han nåede aldrig frem, og hun skød 

Sasha i hovedet. Synet af det var lige ved at få Daniel til at stoppe 
op. I et splitsekund skreg alt i ham på at falde på knæ ved sine 
forældre og forsøge at pleje deres skader.

Men det var for sent.
Det havde været for sent i snart en måned nu.
Han kunne ikke redde dem. Alt, han kunne gøre, var at hæv-

ne dem.
Uden et ord vendte kvinden ryggen til de døde mennesker og 

gik sin vej. Hun forsvandt ind i røgen.
Nej, han kunne ikke lade hende forsvinde igen!



Dette er en læseprøve af Mellem Himmel og Helvede 2 - Himmelsendt

Han glemte alt om blodet på jorden og satte i løb efter Selene. 
„Stop!“ 

Hun havde knap nok fået et forspring, men alligevel var hun 
ikke andet end en silhuet langt væk i røgen. Benene værkede un-
der ham, men han fortsatte med at løbe efter hende. Han løb og 
løb, men hun var hele tiden flere meter foran ham.

Hvorfor kunne han ikke indhente hende?! Han var nødt til at 
fange hende nu, imens han stadig kunne se hende.

Kom nu! Hurtigere! Han forsøgte at sætte farten op, men han 
humpede stadig på det ene ben, og kroppen var for udmattet 
efter allerede at have løbet i det, der føltes som evigheder.

„Stop!“ Daniel forsøgte at råbe hende op, men hun fortsatte 
med hele tiden at forsvinde foran ham. Han kunne ikke nå hen-
de, uanset hvor hurtigt han løb, og smerten i hans ben gjorde det 
ikke bedre.

Han stoppede først, da en struktur pludselig dukkede op gen-
nem røgen og spærrede hans vej.

Daniel tog et skridt tilbage for at kunne se hele hytten, der 
stod foran ham. Den var bygget af store træbjælker og havde et 
gammeldags stråtag. En skorsten, der var bygget af mursten, stak 
op mellem stråene, men der steg ingen røg op fra den. Der var 
dog et varmt skær i vinduerne. Der måtte være nogen derinde.

Hvad var det her?
Noget ved hytten virkede beroligende. Nærmest hjemligt. En 

usynlig krog havde sat sig fast inden i ham og forsøgte at trække 
ham tættere på. 

Han trådte nærmere, men før han kunne nå døren, svingede 
den selv op. Det gav et sæt i Daniel, og han sprang tilbage.

Lesta stod i døråbningen. Han smilede og rakte den ene hånd 
frem mod Daniel, der blot bakkede endnu længere tilbage.

Hvad var det her?!
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Var det en fælde?
Han bakkede om bag det nærmeste træ og trykkede sig mod 

stammen. Med lyden af hjertet hamrende i ørerne lænede han sig 
forsigtigt ud fra sit skjul for at spejde tilbage mod hytten og Le-
sta.

Djævlesønnen havde ikke flyttet sig. Han stod stadig og smi-
lede med en fremstrakt hånd, mens han stirrede på det træ, som 
Daniel gemte sig bagved. 

Hvor var Selene? Daniel så sig omkring i røgen, men kvinden 
var ingen steder at se. Hans chance for at fange hende var for-
svundet.

Hytten havde distraheret ham.
Måske ville det alligevel slet ikke have været muligt at fange 

hende. Scenen med mor, far og Selene var ikke ægte. Den måtte 
være et Syn, han havde fået.

Nu, hvor han tænkte over det, måtte det betyde, at Selene slet 
ikke var her i skoven. Han havde jagtet et spøgelse fra fortiden.

Han vendte opmærksomheden mod Lesta igen.
Djævlesønnen kunne heller ikke være ægte. Så ville Daniel 

uden tvivl allerede være død nu. 
Burde han forsøge at regne ud, hvad den her scene handlede 

om? Han tvang sig selv til at forlade sit skjulested og gik tøven-
de tilbage mod hytten. Den trak stadig i ham med sin usynlige 
krog. Han havde det som et møl, der netop havde spottet en glø-
dende pære.

Jo tættere han kom på hytten, des mere uimodståelig blev den.
Lesta smilede stadig til ham og rakte ud mod ham.
Daniel havde lyst til at råbe og skrige ad ham. Han havde lyst 

til at angribe ham. Slå ham. Få sin hævn.
Men han gjorde det ikke. I stedet hævede hans hånd sig af 

sig selv og begyndte at række ud efter Lestas. Daniel forsøgte at 
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stritte imod, men kroppen føltes hypnotiseret, og han var fanget 
i sig selv.

Han var lige ved at røre Lestas hånd, da både hytten og Lesta 
brød i flammer, og han væltede endnu en gang forskrækket til-
bage fra scenen. Halvt glad for at se Lesta brænde, halvt noget 
ubestemmeligt, som han ikke havde lyst til at give for meget op-
mærksomhed. 

Var det ægte flammer? En del af skovbranden, som havde nået 
ham? Eller var det endnu en hallucination? Branden havde været 
på god afstand af ham for blot et øjeblik siden.

Han drejede omkring på hælene og forsøgte at løbe fra ilden, 
men hver gang han passerede et træ, brød det pludselig ud i flam-
mer, og snart var der et helt ildhav i hælene på ham. Det jagtede 
ham gennem skoven og fortærede træ efter træ.

Varmen brændte på hans ryg. Mens han løb, blev han ved med 
at se sig over skulderen for at holde øje med de sorte vinger. For-
svind! Forsvind! Hvis de blev ved med at hænge fremme, ville de 
så ikke snart bryde i brand? Varmen var intens, og ilden kunne 
nå ham, hvert øjeblik det skulle være.

Synene var ikke ægte. De var som spøgelser, der gennemgik 
de samme scenarier om og om igen.

Men ilden måtte være ægte, ikke sandt? Han kunne mærke 
varmen fra den. Den var nødt til at være ægte. Den prøvede at 
fange ham og fortære ham.

Ud gennem flammerne sprang der pludselig store, sorte hun-
de. To horn snoede sig ud fra deres hoveder, og deres tænder var 
sylespidse. De lignede ikke almindelige hunde- eller ulvetænder, 
men var snarere som knive, der skar mod hinanden.

De tre bæster var mindst lige så høje som Daniel og betydeligt 
bredere. 

Han forsøgte at slippe fra både dem og ilden, men begge var 
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uundgåelige. Ilden fangede alle træer omkring ham, og hundene 
omringede ham. Deres snerren lød som en rumlen, der pulserede 
frem mellem de brændende træer og druknede alt andet.

Daniel hev efter vejret. 
Benene rystede under ham, både af frygt og udmattelse. 
Hvad skulle han gøre?
Hundene kom tættere og tættere på. Ilden påvirkede dem 

ikke. Var der virkelig flammer? Han tog et usikkert skridt tilba-
ge, men varmen mod ryggen fik ham til at stoppe.

Benene nægtede at bevæge sig tættere på flammerne og var-
men, men der var ingen anden vej at løbe. Han var ikke klar til 
at dø. Hvis han var død, kunne han ikke få sin hævn. Hverken 
Selene eller Lesta ville blive straffet for det, de havde gjort.

De store hunde begyndte at snappe ad hinanden, da de kom 
så tæt på ham, at de næsten stod forben ved forben. De snerrede 
og gøede ad hinanden lige foran ham. Han kunne række ud og 
røre dem, hvis han ville, og de ville helt sikkert bide hans hånd 
af med samme.

Den største af hundene bed den næststørste, så den satte i et 
hyl og trak sig tilbage med halen mellem benene. Den mindste 
bakkede automatisk og lod den største være forrest.

Med tilbageholdt åndedræt stirrede Daniel på det forreste 
Væsen, imens det lukkede den sidste afstand mellem dem. Gabet 
åbnede sig, og den brandvarme ånde ramte hans ansigt i tun-
ge stød.

Ud gennem mørket lød der et kor af råbende stemmer. De rev 
sig vej gennem omgivelserne og fik hundene til at flytte opmærk-
somheden fra ham. De begyndte at hyle, og Daniel klappede 
hænderne over ørerne i et forsøg på at skærme sig selv fra de 
umenneskeligt høje lyde.

Oppe på himlen dukkede et strålende, hvidt lys op. Daniel 
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havde ingen hænder fri til at skygge med, så han kunne ikke se 
op på det. Det var som en levende sol fyldt med stemmer.

Væsnets stemme var som en blanding af mandlige og kvinde-
lige stemmer. Det var som at høre et helt folk råbe på én gang. 
Lydene blandede sig så meget sammen, at det blev umuligt at 
tyde, hvad de forsøgte at sige.

Endelig tav Væsnet så og dykkede ned mellem træerne med en 
ubegribelig fart. På ingen tid ramte lyset den største af hundene, 
og de to Væsner tumlede tilbage i ilden. Flammerne fremkaldte 
ingen reaktion fra dem. De kom hurtigt op igen og angreb hin-
anden. 

Ilden bed sig ikke fast i dem.
Daniel nåede ikke at slippe sine ører, før flere skrig lød fra 

himlen, og fire andre lysende Væsner skød ned som lyn for at 
angribe de sorte hunde. Da de lyse og mørke Væsner tordnede 
sammen, dykkede Daniel ud mod sidelinjen og forsøgte at slip-
pe væk fra flammerne, der stadig dækkede det meste af skoven 
omkring ham.

Hundene var i undertal, så kampen blev kort. De gjorde et par 
arrige udfald mod de lysende Væsner, men gav snart op og stak 
af ind i flammerne.

Daniel søgte stadig rådvild rundt efter en vej uden om ilden, 
men det forekom ham umuligt. Han drejede rundt om sig selv og 
fulgte flammernes tavse hærgen på træerne. Der stadig stod …

Nej, ilden var her ikke, var den? Varmen var der, men ilden 
fortærede ikke træerne, og den lavede ingen lyde.

„Daniel?“
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Kapitel 2

H an drejede rundt. Lidt fra ham stod de lysende Væs-
ner, der ikke længere var lysende. I stedet stod der 
fem engle iført deres hvide uniformer. 

I midten stod en mand med klare blå øjne og grålige vin-
ger. Det lysebrune hår var ikke så velfriseret som normalt, og 
han var lavere, end Daniel huskede, men der kunne alligevel 
ikke være nogen tvivl om hans identitet. Både ansigtet og stem-
men passede.

Det var Zerachiel.
Hans biologiske far var virkelig i live.
Daniel stirrede på manden, der nærmede sig. Lesta havde talt 

sandt. Hans far var i live og stod nu lige foran ham.
De andre engle holdt sig i baggrunden, imens Zerachiel kom 

tættere og tættere på. „Er … Er du Daniel?“ spurgte han. Stem-
men skælvede en anelse. Ansigtet var blodigt. Tre lange, røde 
streger lå hen over hans næse og kinder. De blå øjne var fuld-
stændig fokuserede på ham.

Daniel nikkede langsomt. Han vidste ikke, hvad han skulle 
gøre nu. Han burde komme englen i møde og kramme ham, 
men det virkede for akavet. De havde ikke set hinanden i årevis, 
og der var kommet et skel mellem dem.

At dømme efter den hånd, som Zerachiel rakte frem mod 
Daniel, kunne de begge mærke den akavede stemning. Hånden 
tøvede i luften og skiftede retning. Først sigtede den efter hans 
hår, men til sidst lagde den sig i stedet langsomt på hans skulder.

En underlig blanding af følelser bredte sig i Daniel. Forbløf-
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felse, glæde, en bundløs irritation og vrede, som han straks for-
søgte at lægge låg på og gemme væk.

„Du er virkelig i live …“ I Zerachiels stemme fornemmede 
han den samme forbløffelse og det samme chok, som han selv 
stod med.

Han sank en klump og nikkede igen. „Ja. Det er du også …“ 
En dum, åbenlys konklusion, men hans hoved kunne i øjeblik-
ket ikke følge med alle de her begivenheder.

Det fik dog Zerachiel til at grine. „Det er jeg. Er du okay?“
„Det tror jeg, men der er noget galt,“ svarede han lavmælt. 

Ildens tilstedeværelse bekymrede ham stadig, selv hvis den ikke 
var der i virkeligheden. Og han havde brug for at distrahere sig 
fra denne akavethed. „Skoven ser ud til at brænde, men ser I det 
også?“

Zerachiel kiggede sig omkring. „Vi så en brand et stykke her-
fra? Helvedeshundene kom fra den retning,“ foreslog han så, 
men Daniel rystede på hovedet. „Mener du her? Lige nu?“

„Ja.“ Flammerne dansede mellem træerne og rakte ud efter 
ham. Men de nåede ham ikke. „Der er ild overalt, men den lader 
ikke til at have fat i noget. Den er helt tavs, men varm. Virkelig 
varm.“

Zerachiel smilede til ham. „Skoven brænder ikke, Daniel,“ 
sagde han og gav skulderen et let klem. „Jeg tror, at du har et 
Syn lige nu.“

Efter alle de andre ting, han havde set, kom svaret ikke bag 
på ham. Han nikkede, nu betydeligt mere rolig. „Men jeg plejer 
ikke at få Syn, når jeg er vågen,“ påpegede han. 

Så vidt han huskede, kom de til ham i drømme. Det var sådan, 
diamanten var blevet opdaget. Han havde drømt om Melete, og 
Zerachiel havde brugt hans Syn til at finde hende og diamanten.

„Din krop skal lige vænne sig til dine evner igen. Du har 
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jo ikke haft dem længe, så det vil være både fysisk og psykisk 
overvældende pludselig at få adgang til dem igen,“ forklarede 
ærkeenglen roligt. Så gad han tilsyneladende ikke al den uden-
omssnak mere, for han trak Daniel ind til sig, så han kunne give 
ham et kram. „Kan du huske mig?“

Det gik op for ham, at han ikke havde tiltalt Zerachiel med 
noget. Ærlig talt vidste han ikke, hvad han skulle kalde manden. 
Hvis han kaldte ham ’far’, ville han træde på sin adoptivfar. Han 
ville ikke glemme sine adoptivforældre eller skubbe dem til side, 
fordi hans biologiske far var dukket op.

„Ja …“ endte han med tøvende at svare. „Du er Zerachiel.“ 
Måske ville det hjælpe, hvis han delte det op? „Min biologiske 
far.“ Selv når han satte ’biologiske’ foran, virkede det ubehage-
ligt. Bare det at erkende Zerachiel som sin biologiske far gav 
ham dårlig samvittighed over for sine adoptivforældre.

Zerachiel slap ham igen og så ned på ham. Han kommente-
rede ikke på Daniels valg af ord. I stedet smilede han svagt. „Ja.“

„Zerachiel.“ En af de andre engle nærmede sig endelig og af-
brød samtalen, en rødhåret mand med nogle meget særprægede 
vinger. 

De var smaragdgrønne og havde det samme mønster som på-
fuglefjer. De stirrende øjne var lette at genkende. Deres struktur 
var dog stærkere. Det var vinger, der blev brugt til at flyve – ikke 
til dekoration.

Zerachiel trådte tilbage og så over på manden, da han nær-
mede sig. „Undskyld, jeg glemte, hvor vi er.“ Han vendte sig 
mod Daniel igen. „Daniel, det her er Mikael. Han er englenes 
leder.“

Mikael smilede og nikkede som hilsen. Daniel stirrede et 
langt øjeblik på ham, imens hjernen forsøgte at forstå, hvordan 
ærkeenglen Mikael kunne stå lige foran ham. Den eneste mand, 
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der kunne holde stand med Djævlen. Menneskenes beskytter. 
Ham, der, ligesom Djævlen, kunne åbne portaler.

Så gengældte Daniel endelig ærkeenglens nik. Han havde 
hørt om englenes leder, men aldrig set ham. De der påfuglefjer 
ville han i hvert fald huske at have set.

„Vi skal af sted. Helvedeshundene var i undertal, men Lucifer 
kan hurtigt skaffe forstærkninger – hvis han da ikke selv kom-
mer herhen,“ påpegede Mikael og kastede et blik ud mod sko-
ven, der i Daniels øjne stadig var dækket af de falske flammer.

„Var det de store hunde fra før?“ spurgte han og fulgte Mi-
kaels blik i den retning, som hundene var løbet.

„Ja. Du har ikke set dem i den form før?“ Mikael løftede et 
øjenbryn. „Novo sagde, at du havde rejst med dem et stykke tid.“

„Rejst med dem?“ Daniel rynkede panden, før det gik op 
for ham, hvem Mikael hentydede til. „Vent, var det djævlesøn-
nerne?! Er de helvedeshundene?“ Han huskede stadig de store 
hunde fra et af de mange minder, der var vendt tilbage til ham. 
De havde stået bag Djævlen, da Zerachiel og Diana forsøgte at 
flygte for sidste gang. 

Zerachiel nikkede. „Ja. Hiroto, Cato og Mazin.“ Han vinke-
de en af de andre engle – en kvinde – over til dem. „Af en eller 
anden grund var Lesta og Nemo her ikke.“

„Nemo har mistet et øje.“ Sidst han så den yngste djævle-
søn, havde den rødhårede dreng været i gang med at forsøge at 
dække over en blødende, tom øjenhule. „Jeg er ikke sikker på, 
hvorfor Lesta ikke var der.“

„Måske tog han sig af Nemo.“ Mikael trak på skuldrene og 
fokuserede på kvinden, der nåede hen til dem. „Daniel, det her 
er Gabriel.“

Kvinden vinkede med et let smil. „Hej.“ Det lange blonde hår 
bølgede om hendes skuldre, da hun trådte frem mod Daniel, og 
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det gav et sæt i ham, da hun tog fat i den ene af de sorte vinger. 
Han havde glemt alt om dem. „De var ikke sorte, da du blev en 
engel igen, vel?“ spurgte hun og studerede ham med et par store, 
blå øjne. „Novo sagde, at du blev til Ånden.“ 

Daniel nikkede bekræftende. Hvornår havde de talt med 
Novo? Nej, det orkede han ikke at tænke over lige nu. Han var 
bare glad for, at de tilsyneladende havde hørt, hvad der var sket, 
og var kommet for at redde ham.

„Godt.“ Gabriel flyttede hånden op på Daniels hoved. „Jeg 
giver dig en midlertidig prøveperiode, så vi kan få dig i sikker-
hed.“

„Prøveperiode?“ Daniel rynkede panden.
„Vi kan ikke tage dig med, så længe du er en Falden,“ forkla-

rede Mikael, imens Gabriels hvide aura steg op over hendes hud 
og lyste hendes skikkelse op. „Gabriel gør dig til en engel – for 
en periode. Det er en midlertidig løsning, så vi kan få dig i sik-
kerhed og lade dig vænne dig lidt til det hele. Når alt er faldet 
lidt til ro, kan vi tale om at lade dig blive en engel permanent.“

„Selvfølgelig skal han være en engel igen,“ bemærkede Zera-
chiel spidst. „Han kan ikke bebrejdes, at han Faldt, når han kun 
lige havde fået sin race tilbage.“

De fortsatte med at diskutere, men Daniel valgte at lade deres 
stemmer flyde ud og blive en del af baggrunden. Han blev en 
engel midlertidigt – måske permanent. Det var fint. Det var alt, 
han havde brug for at forstå lige nu, hvor hans hoved i forvejen 
var ved at sprænges af informationer.

En varme spredte sig fra Gabriels hånd og ned over hans ho-
ved. Han lukkede øjnene, og varmen sank ned til skulderbla-
dene og ud i de sorte vinger. Auraen rislede mod huden, som 
om han stod hjemme under en varm bruser og mærkede vandet 
ramme kroppen.
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Det var behageligt. Beroligende.
„Sådan.“ Gabriel trak hånden til sig, og varmen forduftede.
Han åbnede øjnene og så sig over skulderen. Vingerne var 

blevet en blålig farve. „Så jeg er en engel nu?“ I så fald var det 
overraskende let at gå fra det ene til det andet.

„På en måde …“ Mikael vendte ryggen til dem og rakte en 
arm ud i luften. „Zerachiel kan fortælle dig om det, når vi først 
er i sikkerhed.“

Foran hans udstrakte hånd dukkede en lille, sort plet op. Den 
foldede sig ud som en serviet og blev større og større. Da den var 
helt udfoldet, stod der en stor, sort dør foran den lille gruppe.

Mikael tog fat om håndtaget, der var gyldent og havde samme 
form som et lille sværd. Døren så tung ud. Den lod til at være 
lavet af et eller andet metal, men Mikael åbnede den uden pro-
blemer.

„Lad os komme af sted.“ Han nikkede til de andre engle, der 
havde holdt sig i baggrunden, og de gik straks gennem åbnin-
gen.

Han fulgte noget tøvende efter Zerachiel, da manden gik 
frem for også at passere. Helt henne ved åbningen fik han et 
bedre udsyn til, hvor han var på vej hen. Fra døren var der udsigt 
til en mørkeblå nattehimmel og under den var der bjergtinder. 
Lige foran ham var der en eng af græs, som vajede i vinden.

Frem for at gå igennem stoppede han dog op og så sig tilbage 
mod skoven. Flammerne var forsvundet igen. „Jeg kan ikke bare 
forsvinde. Jeg har familie, der venter på mig i Skandinavien.“ På 
grund af alle de ting, der var sket, havde han næsten glemt Ann 
og Azar. Han havde ikke hørt fra dem længe, og deres sidste 
samtale … Maven vred sig ved tanken om, hvordan han havde 
afbrudt den, imens Ann græd og bønfaldt ham om at komme 
hjem. 
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Det måtte ikke være deres sidste samtale.
„Bare rolig, du kan ringe til dem fra Himlen.“ Zerachiel vif-

tede ham mod sig med den ene hånd. „Man kan sagtens få kon-
takt til Jorden, hvis man bruger en telefon med sin aura.“

„Er du sikker?“ Han tøvede stadig ved dørtærsklen, men da 
Mikael lagde en hånd på hans skulder og puffede blidt til ham, 
gav han sig og tog endelig sit første skridt ind i Himlen.


