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Kan fem forsømte børn fra udkantsdanmark opklare  
det sidste kongemord i danmarkshistorien? 
 
Fortid og nutid, eventyr og krimi, fiktion og socialrealisme. 
Alt det mødes i dette første bind af en episk fantasytrilogi til 
unge og voksne. En 700 år gammel mordgåde bliver 
rystende aktuel, da fem børn fra Lolland-Falster kaster sig 
ud i opklaringen af danmarkshistoriens sidste kongemord –	
nemlig mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286. 
Efter selv at have været igennem en nærdødsoplevelse, er 
bogens forfatter –	skuespiller og manuskriptforfatter Trine 
Appel –	overbevist om, at der er mere mellem himmel og 
jord, hvilket kommer stærkt til udtryk i denne 
ungdomsroman.   
     
                   ”Fortidens Port - Ildfuglen 1”  
             udkommer den 24. september 2020 
 
 
Dagdrømmeren Mark og hans krigeriske tvillingebror Ivan er altid oppe at toppes. Men da Ivan forsvinder 
efter en mystisk brand på skolen, kaster Mark sig ud i eftersøgningen af sin bror. Snart er han hvirvlet 
ind i mysteriet om et 700 år gammelt kongemord – mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1200-tallet 
– en begivenhed, der på mystisk vis hænger sammen med Ivans pludselige forsvinden.  
   For at finde Ivan må Mark åbne porten til fortiden. Han kaster sig selv ud på dybt vand, bruger kræfter 
han ikke anede, at han havde og må kæmpe sig frem til sin indespærrede bror i en parallelverden dybt 
under Nykøbing Falsters slotsruin. Snart bliver ukontrollable kræfter sluppet løs – og der er ingen vej 
tilbage. Mordet må og skal opklares.  
 
Forfatteren har en klar mission 
I bogen giver Trine Appel et spændende indblik i et vigtigt stykke danmarkshistorie med markante 
skikkelser og historiske nedslag. Med bogen ønsker forfatteren, der selv er voldsomt historieinteresseret, 
at få børn og unge til at interessere sig mere for vores danmarkshistorie. Som barn voksede hun selv op 
blandt sabler, kårder og dragonhjelme med en far, der var samler og inkarneret historienørd. Passionen 
for at dykke ned i historien har Trine Appel taget med sig, og som den fremragende fortæller hun er, vil 
hun med garanti fænge de unge læsere med denne episke fantasytrilogi.  
 
Nærdødsoplevelse har inspireret  
I bogen forener Trine Appel socialrealisme med fantasyelementer. Og netop brugen af det overnaturlige 
og det uforklarlige er ganske gennemtænkt. For et par år siden fik Trine Appel nemlig døden helt tæt på, 
da hun fik et hjertestop og først blev genoplivet 5-10 minutter senere. En voldsom oplevelse, der også 
bød på mødet med noget uforklarligt fredfyldt og smukt. Og som har givet hende en tro på, at der er 
mere mellem himmel og jord – hvilket kommer til udtryk i dette første bind i hendes triologi Fortidens 
Port. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  For billeder i høj opløsning samt interview med forfatteren kontakt:  
  Gitte Meyer Madsen, Alpha Forlag, gmm@meyermedier.dk, tlf. 2942 1514   

Trine Appel (f. 1972) er uddannet skuespiller fra Statens 
Teaterskole og manuskriptforfatter fra Den Danske 
Filmskole. Hun har medvirket i et hav af 
teaterforestillinger, flere tv-serier på DR og TV2 og diverse 
spillefilm. Trine Appel har tidligere udgivet 
ungdomsromaner på Politikens Forlag og arbejder også 
som manuskriptforfatter ved siden af skuespillet.  

 


