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ROSER OG VIOLER 2 – ROSENRØD 

Fire piger. Fra hver af magiens grene. Skal løse en gåde. Opklare et mord. Befri en sjæl. 

Og tage et dødt liv. De sidder i bussen på vej til Rosenholm. Kostskolen der ligner et 

slot med sine hvide tårne, dybe voldgrav og smukke gård. Kostskolen der skulle lære 

dem magien at kende: Jord, vækst, blod, død. Kostskolen der ledte dem ind i et gammelt 

mysterium om Rosen Trine, der blandt brusende sølvpopler og blomstrende violer blev 

dræbt i 1989. Trine der blev en hvileløs ånd, som søgte at hævne sin morder, der bandt 

hendes tunge med blodmagi i livet som i døden, så hun aldrig kan afsløre ham. Trine 

som opsøgte drengen Vitus, den usædvanlige elev på Rosenholm, der havde evner inden 

for alle magiens grene og var hamskifter. Kunne blive til en ørn. Trine der betroede 

denne dreng sine hemmeligheder for derefter at forlade ham. Trine der advarede pigen 

Victoria mod Vitus’ syge trang til at genopføre stykket fra 1989 og skabe sin egen mare, 

da Trine forlod ham. Og de fire piger der gav Trine løftet om at finde hendes morder og 

at gøre en ende på Vitus, der dansede en farlig dans med Kamilles smukke sjæl blandt 

rosenrøde roser og violer en klar forårsnat. De sidder nu her, Kirstine, Kamille, Malou 

og Victoria. Og alle fire er de klar over at noget må ske, ikke hvad, ikke hvem, men no-

get. Trine venter stadig på hævn over ham der for evigt tog livet fra hende. 

Rosenholm har ikke glemt dem. Skolen tager hjemligt imod dem. Runemagi, åndemagi, 

blodmagi, norrønmagi og naturmagi byder dem velkommen. Ting som tager tiden fra 

det pigerne i virkeligheden burde bekymre sig om, men som de ikke kan fortælle til no-

gen. Victoria bærer stadig sit sølvkranie om halsen, tegnet på magiens fjerde gren død, 

og hver nat når hun lukker øjnene, møder hun Trines blege ansigt og mærker hendes de-

speration En evig påmindelse om det løfte som ingen af de fire piger kan løbe fra. Og en 

aften i september hvor sensommerens varme næsten har forladt hver en krog af naturen, 

sætter de sig sammen på Victorias og Kirstines værelse for at drøfte emnet, som ingen 

har turde røre indtil nu. ”Møder du stadig Trine i dine drømme?” Malou tager som sæd-

vanlig fat i sagens kerne, og Victoria mærker hendes beslutsomhed blande sig med Ka-

milles og Katrines mere tilbageholdte nervøsitet. ”Ja.” ”Har hun fortalt noget nyt til 

dig?” ”Nej. Jeg tror hun har fortalt os alt hun ved. Hun kan ikke gøre mere.” ”Vi kunne 

jo tilkalde hende for en sikkerheds skyld.” Malou ser rundt på pigerne. Victoria ryster 

bare på hovedet. Kirstine har et alvorligt udtryk i ansigtet. Hun tager pludselig ordet: 

”Nej. Det er ikke det vi skal gøre. Vi må opsøge Vitus. Han kender Trines morder, og 

hans tunge er ikke bundet med blod. Vi må kunne lokke svaret ud af ham” Malou ser på 

hende: ”Du har ret!” Kirstine fortsætter: ”Det er svært, men vi kan gøre det. Det kræver 
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forberedelse…” Hun rejser sig op og tager en tyk bog ned fra sit skrivebord. Hun slår op 

på en side og læser: ”Påkaldelse af ånder der ikke frivilligt har opsøgt den ret at udføre, 

fordi det ofte bruges når ånden ikke selv ønsker at komme i kontakt med personen… her 

står der hvad man skal gøre.” I al hemmelighed har Kirstine fundet dette ritual frem. 

Hun har længe vidst at dette var den eneste vej frem. Malou ser undrende på hende. 

Hvor længe havde hun haft den plan? Det ligner ikke hende. Men det var jo også hende 

der slog Vitus ihjel. Victoria mærker vreden komme. Hun er den eneste der kan komme 

i kontakt med ånder, og så sidder Kirstine og fortæller hvad hun skal gøre. ”Nej!” råber 

hun ”Det kan jeg ikke. Det er totalt langt ude. Det er farligt og umuligt for mig at ud-

føre. Der er ikke noget vi. Det er ikke jer der skal være så tæt på Vitus, der var lige ved 

at slå os ihjel.” ”Det er ikke umuligt. Og der er et vi. Vi hjælper dig. Det ved du. Og 

alene ville du heller ikke vide hvad ånden siger, når den taler gennem dig.” Victoria ved 

at Kristine har ret. Hun hader bare tanken. Hun kan mærke at de andre piger også er 

bange. Men der er ingen vej udenom. Kirstine fastholder hendes blik Malou kikker på 

hende og Kamille ligger armen om hende: ”Det skal nok gå.” 

De vælger den perfekte aften. Allehelgensaften. Aftenen hvor de døde, med endnu mere 

længsel end ellers, kigger ind til de levendes verden. Det kommer ikke til at gå galt. De 

har forberedt sig. Gardinerne er trukket for, døren er låst, og spejl og stearinlys er sat på 

gulvet i Malous og Kamilles værelse. Kamille med tegnet vækst har fundet rosenrød urt 

og nattekvist, formildende og tillokkende, frem fra sit lager af urter. Kirstine med tegnet 

jord har tegnet runen den femtakkede stjerne, pentagrammet, på gulvet med kul. Malou 

med tegnet blod har taget en kniv frem. Ofret. Og Victoria med tegnet død sidder midt i 

stjernen og kikker på sit blege spejlbillede. De andre sidder i en kreds rundt om hende 

og stjernen. Det er nu. Kamille, Kirstine og Malou tager hinanden i hænderne, og Victo-

ria tager en sidste nervøs indånding. De lukker alle øjnene, åbner sindet og tilkalder Vi-

tus. Og så sker der noget. Der bliver iskoldt og lyset flakker. De åbner øjnene og synet 

får Kamille til øjeblikkeligt at lukke dem igen, Kirstine til at gispe og Malou til at bide 

sig hårdt i læben. Victoria sidder som før, men hendes ansigt er forvredet. Vitus’ ansigt 

med de lyse krøller kæmper mod Victorias smukke træk. Vitus smiler gennem Victoria, 

og hans ansigt er mere benet og øjnene mere udhulede end før. Malou tager sig sam-

men: ”Vi har brug for at du gør os en tjeneste. Til gengæld vil vi gøre noget for dig.” De 

er kommet frem til at det er den eneste måde at forhandle med Vitus på. Noget for no-

get. Vitus smiler stadig sit sindssyge smil på Victorias ansigt. Spejlet dugger, og uden at 

Victoria rører sig dukker ordene frem: HVAD VIL I HAVE? ”Vi vil kende Trines Mor-

der.” Kirstines stemme er klar og tydelig. I lang tid sker der ingenting. Men så kommer 

svaret. Langsomt med stor præcision dukker bogstaverne op: HUN DER FØLGER 

SLÆGTEN/ I DEN RØDE ROSES NAVN/ SKAL SE MOD STJERNEN/ DØD SOM 

LEVENDE. Lyset går ud, og Victoria synker sammen. 
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Kamille giver Victoria koppen med te. Kirstine vasker kul af gulvet, mens Malou under-

søger spejlet. På trods af at Vitus’ ånd er gået, er spejlet stadig dukket, og bogstavernes 

ses tydeligt. Victoria åbner for første gang munden. ”Hvad skete der? Hvad sagde han?” 

Kamille ser på hende. ”Det ser ud til at han har taget udfordringen op. Vi skal vist først 

gøre ham en tjeneste. Han skrev en gåde på spejlet.” Malou læser op og Victoria rynker 

brynene. ”Gad vide hvad han vil have…” Kirstine ser op fra gulvet, der snart er rent. 

”Det ved vi jo allerede. Hvad var grunden til at Vitus ville slå Kamille ihjel?” Kirstine 

ser lidt forskrækket ud over sin egen udtalelse: ”Undskyld Kamille…” Kamille mærker 

et stik i hjertet, men hun ryster på hovedet: ”Du har ret. Fortsæt.” ”Vitus vil have en 

mare. Først Trine, så Kamille og… måske er der en ny han vil have. Eller ønsker han 

stadig dig Kamille?” ”Er det overhovedet muligt at have en mare, når man selv er død?” 

bryder Victoria ind. ”Vi kommer på ingen måde til at give Kamille til ham!” Malou ser 

vred ud. Kamille ser på hende: ”Selvfølgelig gør I ikke det! Er du sindssyg?! I er jo 

mine venner. Men vi bliver nødt til at finde ud af hvad Vitus vil, før vi planlægger hvad 

vi gør. Og i morgen har vi åndemagi. Jeg spørger vores lære Jens, om man kan have en 

mare, når man er ånd.” 

Kirstine går ned af skolens gange. Hun skal for første gang i år have ekstratimer norrøn-

magi. Hun tænker på sin lære Jakob, som hun sidste år var kærester med på trods af sko-

lens forbud. Men det er slut. Han var der ikke for hende, da de kæmpede mod Vitus. 

Han vendte hende ryggen. Det er slut. Han er bare en lære. En meget smuk lære med 

ildrødt hår, dybe øjne og fregner… Nej. Stop. Hun banker på døren, han åbner og ser på 

hende, og hans duft af sommerregn og forårsskov slår hende i møde. 

Næste aften sidder de sammen igen. ”Hvad sagde Jens?” spørger Victoria. ”At man godt 

kan have en mare når man er ånd. Det gør blot de to sjæle endnu tættere knyttet. Men 

som ånd skal man have mennesker til at gøre det for en. Det passer perfekt på Vitus.” 

Malou nikker: ”Men det kan ikke være Kamille. Jeg tror jeg har forstået gåden. Kan I 

huske at Trine i virkeligheden hed Rose?” De andre nikker. ”Den som følger slægten i 

Den Røde Roses navn. Det betyder at Vitus har fundet en, der er beslægtet med Trine. 

Det er hende han vil have som sin mare. Ikke Kamille.” Kamille føler en lettelse rulle 

gennem kroppen. Det er ikke hende. Lettelsen bliver dog hurtigt erstattet med frygt. 

”Hvem er beslægtet med Trine? Og hvad med resten af gåden?” ”Det hele passer. Med 

stjernen mener Vitus selvfølgelig pentagrammet, der kan binde ånder fast. Død som le-

vende er fordi han er død og stadig vil have en mare. Men jeg ved ikke hvem der er be-

slægtet med Trine” siger Malou. ”Tror I vi kan spørge hende?” Victoria nikker lang-

somt. ”Trine kan ikke afsløre sin morder. Men hun kan vel godt fortælle os hvem der er 

i hendes slægt. Det er værd at prøve.” ”Godt. Skal vi gøre det nu?” De andre nikker. 

Hurtigt bliver alt sat frem og de sætter. De lukker øjnene. Victoria mærker Trine 

komme, og hun byder ånden velkommen. Lyset flakker og spejlet dukker. ”Hej Trine. 

Vi vil gerne vide om der er nogle levende der er i din slægt” siger Victoria og forsøger 
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at lyde så rolig som muligt. DET ER DER. ”Hvor er hun” ROSENHOLM. Stilhed. 

”Hvilken årgang?” FØRSTE. ”Er der andre?” JA. ”Hem?” HENDES FAR. ”Er han din 

onkel?” NEJ BROR. Victoria mærker at tiden løber ud. ”Tak Trine.” Lyset går ud. 

Malou går op mod deres værelse med årbøgerne i hånden. Nu skal de finde pigen der 

har samme efternavn som Trine. Rose Katrine Severinsen. Severinsen. Det bør være 

muligt. De sidder i stilhed og noterer alle piger der går på 1. årgang og har efternavnet 

Severinsen. Da det er gjort, har de to navne skrevet ned. ”Okay. Hvis jeg spøger Mia 

om hendes faster og sådan, så kan en af jer andre tage Alberte.” Kirstine kikker rundt på 

de andre. ”Jeg skal hjem til min mor i weekenden,” siger Kamille. ”Ok.” Malou er som 

altid beslutsom: ”Jeg tager Alberte.” 

Victorias fødder sætter dybe fodspor i den tykke sne, der dækker Rosenholms gårds-

plads. Det at gå får hende til at føle sig mere rolig. Trine følger hende hvor end hun går, 

men hendes ekstratimer i åndemagi hos Jens, har gjort at hun er bedre til at holde Trine 

på afstand. Sådan da. De er ved at finde frem til Trines slægtning, men Victoria aner 

ikke hvad de skal gøre med svaret. Prøve at snyde Vitus? Det lyder meget usandsynligt, 

at de skulle være i stand til det. ”Hej.” En velkendt stemme. Hun vender sig om. ”Du 

plejer da kun at gå ture når jeg er med.” Benjamin. Alle skaderne han fik da han kæm-

pede mod Vitus, er væk. Victoria har ikke set ham siden. Han dukker af og til op hendes 

bevidsthed, men hun skubber ham ud. Han går ikke på skolen mere. Hun vil spørge ham 

om alt, hvorfor han er her, hvordan han har det, og hvad han har lavet, men hun kan 

ikke få et ord over sine læber. Hun svømmer væk i hans brune øjne og trykke favn. 

Decembers tøsne slår Kamille i ansigtet. Hun ser på gårdspladsen som altid har været 

hendes hjem. Hun glæder sig til at se sin mor med det samme røde krøllede hår som 

hendes eget. Og moren tager varmt imod hende. Kys, kram, risengrød, Mismis og vam-

sede sokker minder hende om alt det trygge og rolige, der har været så langt væk på det 

seneste. Kamille og moren sidder og snakker og griner, da moren pludselig tager et 

emne op, der ellers næsten aldrig er blevet berørt fra hendes side. ”Kamille… jeg tror at 

du er blevet så stor, at du har ret til at vide, hvem der er din far...” Kamille sidder helt 

paf. Hun har før prøvet at få et svar ud moren, men det er aldrig lykkes. Kun lige ved og 

næsten sidste sommer. Men hun ønsker ikke at ødelægge det moren prøver at få sagt. 

Kamille nikker bare. ”Ja. Du har vel efterhånden regnet det ud. Jeg blev gravid med dig 

dengang jeg gik på Rosenholm. Ham jeg blev gravid med hed Adam, han gik på samme 

årgang som jeg, og han var høj og flot med lyst halvkrøllet hår…” Moren kikker ned. 

Kamille sidder helt, helt stille. ”Han var mystisk. Fantastisk god til alt. Havde evner in-

den for alle magiens grene. Men også fjern. Jeg havde, hvor lidt jeg end ønskede det, en 

fornemmelse af at det ikke var det samme for ham, som for mig. Det var så naivt. At 

bilde mig selv ind, at han virkelig var forelsket i mig. Han brugte mig bare som en gen-

stand. Jeg tror… eller jeg ved at han i virkeligheden var forelsket i en anden pige. Hun 
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lignede mig lidt. Rødt hår og sådan. Han prøvede vist at gøre hende misundelig. Det 

lykkedes ikke. Hun var fuldstændig fortabt i en anden fyr. Og da han blev træt af mig, 

gik han videre til en anden. En anden gudesmuk pige med langt lyst hår. Hun var oveni-

købet hamskifter. Kunne forvandle sig til en svane. Er det ikke poetisk?” Moren holder 

en pause. Fortsætter så: ”Måske gjorde han også hende gravid. Jeg ved det ikke. I slut-

ningen af året forsvandt han sammen med den pige, han i virkeligheden var forelsket i. 

På skolen sagde de, at de var taget ud at rejse sammen. Jeg forstår ikke hvordan hun 

pludselig blev forelsket i ham. Men sådan er det vel med kærlighed…” Lang pause. ”Nu 

har jeg fortalt dig alt.” Moren ser op, og Kamille omfavner hende. Kirstine og Malou 

sidder i spisesalen. Det er nu de skal finde ud af, hvem der er beslægtet med Trine. Al-

berte eller Mia. Alle er mætte, og folk sidder og småsnakker. Alberte sidder og kikker i 

en bog, og Malou går hen til hende. Kirstine må slå til, da Mias veninde rejser sig. Det 

er svært at komme frem til en personlig oplysning, når man aldrig har snakket sammen 

før. Men Malou har talent for den slags. Men Mia kender sin faster. Det er ikke hende. 

Malou kikker på Alberte. Hun er smuk med brunt hår og rosenrøde kinder. Situationens 

alvor slår ned gennem hende, som en af de skarpe istapper der hænger på Rosenholms 

tagrender. Iskold ondskab. Blodet fryser i hendes årer. Malou tager sig sammen. Går 

over mod Kirstine, der næsten ikke kan holde samtalen i gang. Hendes tanker er hos Ja-

kob. Jakob. Malou tager over. For at være helt sikker spøger hun til Albertes faster. Men 

hun er død. Malou og Kirstine går op på deres værelse hvor Victoria sidder og kikker ud 

ad vinduet på det smukke snelandskab. Hendes blik er fjernt. Det de andre ikke ved er, 

at hun tænker på Benjamins brune krøller, der står i skarp kontrast til den hvide sne. 

Hans brune øjne… ”Vi har fundet hende” Malous stemme afbryder Victorias tanke-

strøm. ”Eller rettere. Jeg har fundet hende. Hvad sker der for der Kirstine? Vi står i en 

super farlig situation, og så kan du ikke engang spørge en pige om sin faster!” Kirstine 

ser ned, og ved at Malou har ret. ”Er det Jakob eller hvad?” Kirstine rødmer. ”Jeg 

tænkte det nok.” Victoria bryder ind, og hun ved at Malou ville sige det samme til 

hende, hvis hun kende Victorias tanker: ”Ro på Malou. Det vigtigste er at vi ved, hvem 

der er i familie med Trine. Hvem er det?” ”Alberte.” 

Julelysene slukkes og vinteren efterlades kold og hård. Ubarmhjertig. Pigerne har ikke 

snakket sammen i lang tid, og Trine virker urolig. En iskold aften finder de igen tid til at 

snakke. Victoria kikker mod Kamille der virker fjern. ”Er du ok?” Kamille trækker på 

skuldrene. ”Ja… Altså I ved jo, at jeg ikke kender min far.” De nikker. ”Eller det gør 

jeg nu. Min mor fortalte mig om ham. At hun blev gravid med mig her på skolen…” Og 

Kamille fortæller. Alt hvad moren har fortalt hende. Ordene flyder ud af hende. Da hun 

er færdig, lægger Malou hånden på hendes skulder. ”Det må være overvældende at få 

det at vide. Men skal vi ikke lige vende det med Trine og Vitus. Der er nemlig noget…” 

Kirstine bryder ind: ”Vent lige Malou. Hvilket årstal gik din mor på 3. år Kamille?” 

”Øh… Det må have været… 1989?” Årstallet får pigerne til at spærre øjnene op.  
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”Malou? Har du stadigvæk Trines klassebillede?” Malou nikker, henter det og siger så: 

”Jeg tror måske… Altså det her er Trine” Hun peger. ”Og du Kamille, du beskrev din 

far sådan ca. sådan som ham her ser ud.” Hun peger på en høj smilende ung fyr med 

lyse krøller og markerede kindben. Kamille måber. ”Han ligner Vitus. Han ligner…” 

”Sagde din mor hvad din far hed?” spøger Kirstine. ”Adam.” ”Det hedder ham her også. 

Adam Johannes Matthisen ” siger Malou. ”Han ligner godt nok Vitus meget” siger Vic-

toria og tager et billede frem fra sit skrivebord. ”De har også det samme efternavn. Vi-

tus Johannes Matthisen. Det står her.” Kamille ser forskrækket ud og hendes øjne er 

blanke. ”Det hele passer. Min far havde kompetencer inden for alle magiens grene, og 

det havde Vitus også. Han gjorde så en lyshåret pige gravid. Hun var hamskifter, og det 

var Vitus også. Og det er også min far, der slog Trine ihjel. Han var forelsket i hende, 

og han ville gøre hende til sin mare, så de kunne bindes for altid. Han ville gøre hende 

jaloux, det lykkedes ikke, og om foråret dræbte han hende, og skolen troede at de blot 

var stukket af. Derfor ved Vitus hvem Trines morder er. Fordi hans far har fortalt det til 

ham. Derfor opsøgte Trine Vitus. Nu har Vitus så fundet en, der er i familie med Trine. 

Vitus er min bror og han slog mig nær ihjel. Og min far er morder.” Efter talestrømmen 

bryder Kamille sammen. Tårerne strømmer ned over hendes ansigt. Kirstine omfavner 

hende. Malou ved ikke hvad hun skal gøre af sig selv, for det hele virker uoverskueligt 

og kompliceret. Victoria sidder helt forstenet, og mærker hvordan Trine kommer. 

”Arrrrrgh” råber hun. Pigerne kikker på hende og Victoria lader Trine tale gennem sig. 

”I. Har. Fundet. Ham. Pas. På. Han. Kommer. Snart.” Kirstine tager sig til hovedet der 

er ømt, Malou ser fortvivlet ud mod månens grå shiluet, Kamille udstøder et dybt hulk, 

og Victoria vælter omkuld på gulvet.  

Vinteren slipper langsomt sit tag. Foråret kommer, træerne springer forsigtigt ud, og 

sneen bliver erstattet af lun støvregn. Pigerne forsøger at glemme ved at lave lektier og 

forberede sig til forårsballet. De ved ikke hvad de skal gøre. Men tiden kommer snart. 

Snart kommer han. 

De går ude i Rosenholms skov. Malou roder i buskene: ”Hvorfor i alverden skal vi 

samle den her urt om natten? Det er da totalt åndssvagt!” Kamille ryster på hovedet: 

”Måneurt skal samlet i måneskin. Det er da logisk.” Victoria stopper op. ”Jeg… Jeg kan 

mærke noget…” Kirstine forstår ikke noget. ”Hvad? Er det Trine?” Victoria ryster på 

hovedet. ”Ja… eller nej. Der er også nogle andre end Trine. Jeg ved ikke hvem.” ”Burde 

vi ikke gå tilbage til slottet. Vi er ret udsatte her,” siger Kamille uroligt. De begynder at 

gå. Så hører de en stemme. En anstrengt hvisken. ”Vent.” De vender sig om og ser en 

gennemsigtig skygge. Forvredet og sammenkrummet. Vitus. Han smiler. ”I kan ikke 

løbe fra vores lille aftale. Har løst min gåde?” Victoria stønner og knækker sammen ved 

tilstedeværelsen af ånden. Men Malou bevarer fatningen. ”Måske.” Vitus ser på hende. 

”Du får et til forsøg. Ved I hvem jeg vil have som mare?” Malou siger ingenting. 

”Akul!” råber Vitus og Malou falder sammen. ”Malou!” skriger Kirstine. ”Hvad vil du? 



7 

 

Sig hvad du vil?” ”Jeg vil skam bare have min mare hvis I vil kende Trines morder.” 

Kirstine ser trodsigt på ham. ”Vi kender allerede Trines morder. Han er din far. Og Ka-

milles.” Vitus overlegne smil forvandles til en uhyggelig grimasse. ”Hvad… hvordan?” 

Kamille træder frem. ”Fordi det er min far. Det er jo ligegyldigt at Trines tunge er bun-

det med blod, når morderens blod løber i ens egne årer, ikke Vitus?” Så træder en 

skygge frem fra skoven. Sort og forvredet. Med ulvelignende tænder ar ned af hele 

kroppen og halv gennemsigtig. Han vender hovedet op og ser på dem med sit ansigt der 

engang var smukt. ”Far” siger Vitus. ”FAR!” skriger han så. ”Hvorfor har du ikke for-

talt mig det? Det kunne havde sparret mig for så meget tid.” Skyggen udstøder noget 

der minder om en latter. ”Hvorfor skulle jeg hjælpe dig?” Hans stemme er dyb og bru-

sende, som var det tusind stemmer der talte på samme tid. ”Hvorfor skulle jeg give dig 

goder og magt når jeg kan få det til mig selv. Jeg er skuffet over dig Vitus. Jeg havde 

faktisk troet bedre om min søn. Du er så privilegeret, på grund af mine gener der løber i 

dig, og så bruger du dem på at skabe en ussel mare.” Erkendelsen rammer Vitus. Og 

misundelsen. Absurd som situationen er. Hvordan Vitus der har gjort alt og mere til for 

at udtænke den mest udspekulerede plan, for at få sin perfekte mare, at få magt, og at 

blive en stærk ånd. Hvordan alt den råddenskab der for pigerne og Trine har virket så 

truende og farlig, blegner i forhold til Skyggens ondskab. Hvordan Vitus ligner en svag, 

splejset dreng i forhold til sin far. ”Du ville selv skabe din egen mare, da du var på min 

alder! Jeg er lige så god som dig!” ”Det er noget, du tor. Der er så meget du ikke ved, 

søn.” Vitus bliver stille. Kamille mærker frygten skylle ind over hende. Malou bevæger 

sig en smule i jordens muld. Victoria kikker lammet og udtryksløst op mod stjernerne. 

Ånderne bevæger sig ud gennem skovens skygger. ”Jeg har samlet en lidt… alliance. 

Jeg har min plan. Men det nytter jo ikke noget, at I ødelægger den. At min tåbelige søn 

har sørget for, at I ved for meget. Derfor bliver jeg nok nød til at feje jer af banen. Alle 

sammen.” Han kikker mod Vitus: ”NEJ! DET KAN DU IKKE! FAR!” Skyggen griner. 

”Skulle jeg ikke starte med min datter?” Kirstine stiller sig mellem Kamille og hendes 

far. Men Kamille skubber hende til side. Hendes frygt over for Skyggen, der står foran 

hende, er stor, og den blander sig med en overvældende vrede. Den flyder gennem hen-

des krop og vælder ud af hende. Skyggen kikker i et langt sekund på hende, og Kamille 

mærker hans ondskab, som små sylespidse nåle, i sit blod. Alt den gift han udgør i hen-

des krop, samler sig til en flammende ildkugle, som Kamille kaster mod ham. Den ond-

skab bliver kastet tilbage mod ham, der hvor den kommer fra. Skyggen falder om til jor-

den, og fra hans store krop flyder gyldent, glimtende, rosenrødt blod. Blodet siver ned i 

jorden, og en lille sort rose spirer op af jorden, og dens fløjlsbløde blade skinner i måne-

lyset. 


