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liv på sin faders slot, omgivet af tjenere, men aldrig har kunnet lide sin tilværelse. En 8 årig dreng der har

levet med sin mor i den virkelige verden, hvor hver dag er en kamp for overlevelse. Hvad sker der når disse to
mødes?? 14 årige Athle er ikke tilfreds med sit fredelige liv på Kongeslottet i Lyssantia. Han ønsker sig væk
fra alle pligterne og den evige overvågning. En dag kommer den 8 årige dreng Nigel op på slottet med mørke
nyheder og en bøn om hjælp, men Kongen afviser ham. Athle ser en mulighed for ham selv i drengen, og

træffer en beslutning der får uventede konsekvenser... Denne bog er bevidst blevet udgivet i dens oprindelige
form, sådan som den var lige da den var færdig skrevet, for at læseren vil kunne se den skriveproces der er
blevet lagt i teksten. Da bogen er håndskrevet over 6 år, er der derfor også stor forskel på sproget først og

sidst i bogen. Det er forfatterens ønske at læseren skal bemærke dette, i håbet om en forståelse for hvor stor en
udvikling en forfatter kan gennemgå i løbet af en skriveperiode. Bogen er således påbegyndt da forfatteren

var 14 år og afsluttet i forfatterens 20ende år...
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