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KAPITEL  1
”Venner, I skal bare se mine fotos fra New York!” 

Olivia Abbott dykkede ned i sin pailletbesatte taske 

efter sit kamera. ”Jackson tog mega mange billeder 

mellem optagelserne. Helt ærligt, min kæreste er 

bare en super fotograf …”

Da hun rettede sig op igen, ramte hendes hår Ivys 

sorte smartphone og sendte den flyvende gennem luften.

”Aahhh!”

Det var en anden ting, Olivia havde bragt med 

sig hjem fra New York: en vildt høj 50’er-frisure, 

der lignede en bikube. Det var det sidste spor af 

filmoptagelserne til Solnedgangens Land.
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Hvem skulle nu have vidst, at retro-hår var farligt? 

tænkte Olivia, da mobiltelefonen sejlede gennem luften 

direkte mod væggen … indtil Ivys kæreste, Brendan, 

med umenneskelig hurtighed greb den i luften.

Lynhurtigt dukkede han sig og kiggede sig 

stjålent omkring. Men heldigvis havde Olivias 

adoptivforældre travlt med at kigge på de souvenirs, 

Olivia netop havde givet til sin nye stedmor, Lilian. 

Om så et jetfly var landet lige ved siden af dem, havde 

de ikke bemærket det. Og Brendans alt for hurtige 

reaktion – meget hurtigere end noget menneskes – så 

de heller ikke.

Olivia vidste nøjagtigt, hvad han tænkte. Nattens 

Første Lov forlangte, at vampyrer aldrig nogensinde 

måtte lade mennesker kende til deres eksistens … 

medmindre altså, de havde en enægget tvilling, der 

var menneske, men det skete ikke ret tit!

”Det er okay,” hviskede hun til Brendan. ”De så 

det ikke.”

”Paphoved,” mumlede Ivy og rystede smilende 

på hovedet. Men hun så lettet ud, da Brendan rakte 

hende mobilen.

Olivia skar ansigt. ”Undskyld. Det var ikke min 

mening …”
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”Jeg ved det godt. Det var ikke dig. Det var dit 

hår!” Ivy rullede med sine kohl-sorte øjne. ”Altså 

helt ærligt, skal du ikke snart opdateres? 1950’erne 

er meget længe siden.”

”Giv mig lige en chance!” Olivia lo og satte sig 

igen på sofaen ved siden af Ivy, mens hun glattede 

sit bølgende lyserøde skørt. ”Det er mindre end fem 

timer siden, at jeg forlod film-settet, og jeg har maks. 

været hjemme i 20 minutter.” Hun rystede forsigtigt 

på hovedet og kunne mærke vægten af det højt 

opstablede hår. ”Jeg laver det om, så snart jeg får tid. 

Det lover jeg!”

”Godt!” Ivy lagde armene over kors i sin sorte og 

blodrøde t-shirt med flagermusvinger. ”For lige nu 

ligner vi endnu mindre tvillinger, end vi plejer.”

”Og det er et problem fordi …?” sagde Olivia.

Men så fangede hun den. Nååå ja! Med så ekstremt 

forskellige frisurer havde tvillingerne ikke en jordisk 

chance for at lave et af deres identitetsbytter. Det 

kunne indimellem være nødvendigt, og det havde 

reddet dem mere end én gang at bytte identitet.

”Altså, jeg ved ikke …” sagde Olivia med et skævt 

smil. ”Måske hvis du fik lavet en bikube-frisure, der 

lignede min?”
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”Hvad?!” Ivy var ved at kvæles i sit eget udbrud 

og tabte sin mobil.

Olivia brød sammen af grin, og Brendan klappede 

Ivy på skulderen.

”Hey, det ville måske være sødt!” sagde han 

drillende.

Ivy stønnede i ren rædsel, og Olivia fik 

medlidenhed med sin gnavne goth-vampyrtvilling. 

”Kun for sjov,” sagde hun med glimt i øjet. ”I morgen 

er mit hår, som det plejer at være.”

”Olivia?” Tvillingernes vampyr- og biofar, 

Charles Vega, kom hen til dem, elegant som altid i 

sit sorte skræddersyede jakkesæt. ”Sagde du ikke, at 

du havde nogle billeder, du ville vise os?”

”Jep!” Olivia sprang op og rakte ham sit kamera. 

”Jeg har taget billeder overalt i New York City!”

”Åh, New York …” Charles sukkede længselsfuldt 

og tog kameraet. ”Det er så længe siden, jeg har 

været der. Var du på DeLucci’s?”

”Æhm …” Olivia rynkede brynene. ”Hvad er 

det?”

”Det er en berømt restaurant,” sagde han med 

halvt lukkede, drømmende øjne. ”Deres bøffer får 

ens tænder til at løbe i vand! Jeg plejede altid at gå 
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derfra og hen til Tea Room dance-hallen. Du må da 

have gået forbi det, da I filmede?”

”Sorry,” Olivia trak på skuldrene. ”Jeg har ikke 

været nogen af de steder. Faktisk, så har jeg aldrig 

hørt om dem.”

”Vent …!” Hr. Abbott, Olivias adoptivfar, knipsede 

med fingrene og kom hen til dem. ”Jeg har hørt om 

både DeLucci’s og Tea Room dance-hallen. Men kun 

i historiske dokumentarfilm om 1920’erne!” Han 

rystede på hovedet, tydeligt forbløffet. ”Charles, 

begge de steder, du nævner, lukkede for årtier siden – 

ja, før nogen af os var født!”

Å-åh. Olivia stivnede. Det gik op for hende, hvad 

der var ved at ske.

Hendes biofar var normalt så forsigtig … men 

Olivias adoptivforældre var blevet så meget familie 

efterhånden, at han åbenbart helt havde glemt, at de 

ikke kendte den Store Hemmelighed. Hvordan klarer 

han sig ud af den her?

”Åh …” Charles blinkede nervøst og så mere 

rystet ud, end hun nogensinde før havde set ham. 

”Dokumentarfilmen! Det er det!” Han fugtede sine 

læber med tungen, mens hans fingre trommede 

heftigt mod Olivias kamera. ”Jeg … jeg så en sen 
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udsendelse den anden aften, en dokumentarfilm om 

det gamle New York. Det må være mangel på søvn, 

der har gjort mig forvirret.”

”Jamen, du sagde lige, at du havde været der?” 

Fru Abbott kom nærmere. ”Og beskrev det så 

detaljeret …”

”Ja. Æh … ja.” Charles smilede mat. ”Jeg tror, 

at jeg et øjeblik opfattede det, som noget jeg havde 

oplevet, men det må jo have været en drøm. Ikke flere 

historiske TV-kanaler til mig! Haha …?”

”Jamen …” lød det fra hr. Abbott.

”Olivia!” Lilian Vega trådte hurtigt ind mellem 

dem for at komme Charles til undsætning. ”Jeg er så 

spændt på at høre om filmoptagelserne!” Hun så lige 

så euforisk ud, som når Ivy snakkede om Ligbærernes 

seneste CD. Lilian var filminstruktørassistent i 

Hollywood, og hun havde mødt Charles under nogle 

filmoptagelser i Franklin Grove. ”Hvilken type 

kameraer brugte I?”

”Æh, nogle sorte nogle …” Olivia lo og satte sig 

igen ved siden af Ivy.

Hendes stedmor rynkede brynene. ”Jamen, var det 

filmkameraer eller letvægter-DV? Og hvor mange 

frames pr. sekund?”
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Ivy fniste. ”Altså, at dømme efter Olivias udtryk 

så kunne du lige så godt have sagt det på kinesisk!”

”Sorry.” Olivia smilede undskyldende. ”Hvis jeg 

vidste det, ville jeg fortælle dig det.”

”Åh … selvfølgelig.” Lilian sukkede. ”Jeg har 

ikke været på et film-set siden vores bryllup. Jeg var 

bare sulten efter nogle tekniske detaljer. Det er okay.”

”Du ved, hvordan vi er, os divaer, når det kommer 

til tekniske detaljer,” sagde Olivia let. ”Det er ren 

magi og feglimmer for os.”

Hun havde håbet på et smil som respons, men 

Lilian så bare endnu mere nedslået ud.

Mærkeligt. Olivia vendte sig mod Ivy, og 

tvillingerne udvekslede et bekymret blik. Deres 

stedmor var normalt superfrisk og munter over for 

tvillingerne og husets gæster. Hvorfor var hun så trist 

lige nu?

Brendans mobil brød den pinlige tavshed. Han 

fiskede den op af sin lomme, kastede et blik på den 

og slukkede den øjeblikkeligt. Samtidig lyste Lilian 

pludselig op.

”Hvad med instruktøren?” spurgte hun. ”Jeg har 

hørt, at Tom Taylor kan være lidt af en perfektionist. 

Ville han tage mange scener om?”
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Endelig! Et spørgsmål jeg kan besvare! ”Ja!” 

stønnede Olivia. ”Jeg ved ikke, hvor mange gange 

jeg skulle gentage den samme handling – bare at 

gå ind i et rum eller lægge en telefon på! Altså 

helt ærligt, hvordan kan man lægge en telefon på 

forkert?”

”Ja, altså …” Lilian var helt tændt nu. Hun lænede 

sig frem og skulle til at svare, men før hun nåede 

at åbne munden, brød Ivy ind og kiggede fast på 

Charles. ”Nu, hvor vi er samlet alle sammen, vil du 

så ikke fortælle os om de store nyheder? Please.”

Olivia lagde mærke til, hvordan Lilian sank skuffet 

tilbage i stolen, da hun blev afbrudt. Men Ivy så ikke 

ud til at bemærke noget. Hun havde vendt sig mod 

Olivia og hr. og fru Abbott for at forklare sagen: ”Nu 

har han holdt os i spænding i tre dage med denne her 

nyhed, som han ville bekendtgøre!”

”Nå ja, det er rigtigt.” Olivia nikkede. ”Du sendte 

mig en sms i går, hvor du skrev, at han havde store 

nyheder, men du skrev aldrig, hvad det var.”

”Det er, fordi han ikke vil sige det til nogen,” 

vrissede Ivy.

”Indtil nu,” grinede Charles. ”Sæt tromme hvirv-

lerne i gang!”
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Brendan frembragte en trommende lyd med 

fingrene mod sofabordet. Alle lo og samlede sig for 

at lytte.

Charles rømmede sig. ”For en del år siden 

arrangerede jeg en udstilling af sjældent østeuropæisk 

modetøj her på Franklin Groves museum. Det var 

en ret besøgt udstilling dengang, og åbenbart er der 

nogen, der ikke har glemt den … så nu er jeg blevet 

spurgt, om jeg vil arrangere endnu en udstilling med 

særpræget modetøj fra det samme område.”

”Wow!” Ivy kiggede med store øjne på Olivia. 

”Det er en stor nyhed!”

”Tillykke, min skat!” Lilian kyssede ham på 

kinden.

”Sikke en ære,” sagde fru Abbott varmt.

”Super, Charles!” Hr. Abbott strålede. Så tog han 

en dyb indånding. Endnu et af hans dybsindige citater 

var på vej, og pigerne himlede med øjnene. ”’Hvad 

vi er i dag,” sagde han, ”er resultatet af gårsdagens 

tanker. Og vores tanker i dag, lægger grunden 

for vores liv i fremtiden. Vores liv skabes af vores 

tanker.”’

”Æh … ja. Tak,” sagde Charles og bukkede let.

Men Olivia var stadig fokuseret på det, Charles 
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havde sagt først. ”Sagde du en modeudstilling? Bare 

jeg havde boet i Franklin Grove dengang!”

”Mener du det?” Charles hævede øjenbrynene. 

”Meget af tøjet er altså stadig udstillet.”

”Hvad?” Olivia satte sig ret op. ”Vintage modetøj 

udstillet i Franklin Grove … og det har ingen fortalt 

mig?”

”Ved du overhovedet, at der er et museum i byen,” 

lo Ivy og puffede til hende.

”Hey, hvad snakker du om?” Olivia sendte hende 

et rimelig surt blik.

”Og det er endnu bedre,” tilføjede Charles. ”Jeg er 

også blevet bedt om at stå for indretningen af museets 

sydfløj.”

”Sydfløjen?” gentog hr. Abbott. ”Hvad er der i den 

fløj nu?”

”Ingenting,” sagde Charles. ”Den har været lukket 

i årevis, men man overvejer at genåbne den, hvis 

min udstilling bliver en succes. Så jeg satser hele 

butikken. Jeg har allerede fået arrangeret, at vi kan 

låne nogle uvurderlige, historiske kunstværker fra 

Transsylvanien.”

”Hold da op!” Fru Abbott rystede benovet på 

hovedet. ”Hvordan i al verden er det lykkedes dig?”
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”Ja, jeg har fået noget hjælp.” Charles smilede. 

”Mine forældre, greve og grevinde Lazar, har trukket 

i nogle … æh, nogle tråde.”

Olivia grinede til sin søster. Nogle gange var 

det altså ret fedt at være i familie med det royale 

Transsylvanien.

Brendans mobil ringede igen. Denne gang 

bemærkede Olivia, at et udtryk af irritation gled over 

hans ansigt, men i stedet for at slukke for mobilen, 

rejste han sig.

”Undskyld,” mumlede han. Han holdt mobilen lidt 

ud fra kroppen, som om den var en bombe, der kunne 

gå af. ”Jeg må hellere tage den her.”

De voksne lod overhovedet ikke til at bemærke det.

”Åh, du må fortælle os om dine planer!” sagde fru 

Abbott til Charles. ”Hvad skal udstillingens tema være?”

Men Olivia hørte ikke efter. Hun fulgte Brendan 

med blikket, da han gik ud af stuen. Yderdøren blev 

åbnet, kunne hun høre, og lukket igen.

Hvad sker der her? Hvorfor gik Brendan helt ud 

af huset for at føre en telefonsamtale? Forsøgte han 

at sikre, at ingen overhørte hans samtale – heller ikke 

vampyrer med superhørelse?

Ikke engang Ivy?
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Hendes tvillingesøster stirrede bekymret på den 

lukkede dør.

Men Olivia fik ikke tid til at tænke mere over 

mysteriet, for nu var det Lilians mobil, der bippede 

heftigt. Lilian stivnede og trådte væk fra de andre 

voksne. Hun satte sig på armlænet af en stol ved 

siden af sofaen og svarede på sms’en.

For en gangs skyld så den elegante filminstruktør 

træt ud.

Hmm. Olivia så for første gang ordentligt på 

Lilian, siden hun var ankommet. Det var ikke kun 

hendes stedmors øjne, der så trætte ud. Olivia kunne 

ikke huske nogensinde før at have set Lilians blanke, 

mørke hår så … uglet. Jeg vidste slet ikke, at Lilians 

hår kunne se uglet ud.

Som Lilian sad der bøjet over mobilen, glimtede 

der en perleørering i hendes ene øre, men i det andet 

var der ikke nogen. Har hun glemt at putte den anden 

ørering i?!

Og så bemærkede Olivia det værste af det hele: 

Lilians løse sweater var dyblilla, men hendes stramme 

bukser var grønne!

Olivia snappede efter vejret. Hendes farve-

sammen  sætning skriger. Der er noget, der er helt galt 
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her. Det her blev hun altså nødt til at snakke med sin 

tvilling om.

Olivia lænede sig ind mod Ivy for at hviske hende 

i øret.

SMAK! Hendes bikube-hår bankede ind i Ivys 

ansigt.

”Du Milde Mørke!” Ivy spjættede til siden. Så 

lo hun og vrikkede med pegefingeren foran Olivias 

næse. ”Hvis du rammer mig én gang til, så klipper 

jeg selv håret af dig!” sagde hun med sammenknebne 

øjne.

”Undskyld!” Olivia støttede forsigtigt frisuren 

med en hånd. ”Jeg lover, jeg nok skal gøre noget ved 

det så hurtigt som muligt.” Hun sænkede stemmen og 

kiggede sig over skulderen. ”Jeg ville bare spørge …”

Hov!

I den anden ende af stuen underholdt Charles 

stadig Olivias adoptivforældre med sine store planer 

for udstillingen … men Lilian var forsvundet. Smuttet 

lige så stille.

Brendan var ikke den eneste, der opførte sig 

mærkeligt i aften!

Olivia sprang op af sofaen og strøg mod døren 

med klikkende hæle mod det lakerede trægulv. Hun 
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fandt med det samme Lilian ude i køkkenet. Hun 

sad ved køkkenbordets spiseplads med hovedet bøjet 

over mobilen.

Hun skriver stadigvæk på den sms, tænkte Olivia. 

Hvor lang tid kan det tage?

”Lilian?” sagde hun. ”Er du okay?”

Lilians mobil landede på køkkenbordet med et 

bump. ”Hva …? Olivia!” Hun pressede en hånd mod 

sit bryst. ”Jeg hørte slet ikke, at du kom.”

”Nej?” Olivia stirrede på sin stedmor. ”Jamen …” 

men hun bremsede sig selv, før hun fik sagt noget, der 

kunne gøre det pinligt for Lilian.

Men helt ærligt, Lilian havde vampyrhørelse – ingen 

burde være i stand til at liste sig ind på hende, og da slet 

ikke hendes steddatter – et menneske i høje hæle!

Hun er jo slet ikke til stede, tænkte Olivia. Det her 

må være alvorligt.

Lilian tog en dyb indånding og satte et meget 

kunstigt smil op. ”Undskyld, du spurgte, om alt var 

okay, ikke?” sagde hun med store øjne og et plaget 

udtryk. ”Jeg er helt okay. Alt er okay. Ingen grund til 

bekymring, overhovedet.”

”Æhm … er du sikker på det?” Olivia sukkede og 

pegede mod Lilians venstre øre.
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Lilian løftede fraværende en hånd til det perleløse 

øre. ”Nå ja, øreringe er vel ikke så vigtige, vel?” Hun 

udstødte en tør latter, som ikke lød særlig munter. 

”Jeg tror ikke, Charles har noget imod, at jeg ikke 

altid er så perfekt.”

Hun sænkede igen blikket mod mobilen på 

køkkenbordet. ”… Hvis han overhovedet bemærker 

noget,” tilføjede hun hviskende med et stramt udtryk 

i ansigtet.

Olivia stirrede på sin stedmor. Sagde hun lige det?

Charles og Lilian havde været gift mindre end to 

måneder. De kunne da ikke have problemer allerede, 

kunne de?

Lilian kiggede op igen. ”Åh, sikke et ansigt at 

sætte op!” Hun klikkede med tungen og strøg hen 

til Olivia. ”Det er jeg ked af! Jeg skulle ikke have 

gjort dig bekymret. Alt er helt fint! Helt ærligt!” Hun 

slog armene om Olivia og gav hende et stort kram. 

”Faktisk,” tilføjede hun, ”så vil jeg vise dig, hvor 

godt alting er.”

Så gav hun Olivia et sidste kram, nikkede fast og 

forsvandt op ad trappen, mens Olivia blev stående i 

køkkenet og følte sig meget lidt beroliget.

Først havde Brendan fået det der foruroligende 
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opkald. Så havde Lilian opført sig helt anderledes, 

end hun plejede. Og jeg har kun været væk i en uge, 

tænkte Olivia. Hvad har de haft gang i, mens jeg var 

væk?

Olivias biofar trådte ud i køkkenet, mens han 

fløjtede en glad melodi. Den lød som noget fra 

1800-tallet – hvilket i Charles’ tilfælde slet ikke var 

usandsynligt. Men han tav, da Olivia vendte sig mod 

ham, og smilede til hende. ”Super! Du er her – så kan 

du hjælpe mig med at bære kager og drinks ind til de 

andre.” Han tog glas fra den øverste hylde i skabet 

og rakte dem til Olivia. ”Du gik glip af alt det sjove 

derinde! Jeg har beskrevet hele udstillingen – ned til 

mindste detalje!

”Det lyder fantastisk,” sagde Olivia oprigtigt. Hun 

spekulerede på, om hendes biofar var klar over, at 

ikke alle havde befundet sig i stuen sammen med 

ham. Men han så så begejstret ud, at hun ikke ville 

genere ham med spørgsmål. ”Jeg er lige bag dig,” 

sagde hun.

”Fint!” Charles gik ud i gangen mod stuen, men 

råbte så tilbage: ”Gider du tage osten med ind?”

”Selvfølgelig.” Olivia åbnede køleskabet, bukkede 

sig ned for at tage beholderen med ost … og fejede alt 
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indholdet fra den midterste hylde i køleskabet ned med 

sin tårnhøje bikube-frisure. Mad og palstikbeholdere 

lå spredt ud over køkkengulvet.

Olivia stønnede.

Ivy havde ret. Så snart jeg kommer hjem, bliver 

jeg nødt til at gøre noget ved denne her katastrofale 

frisure!


