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Prolog 

 
  Kong Ludvig den 16. er en af Frankrigs mest kendte 

konger. Han var dog også den sidste rigtige konge. Han 

blev især berømt for sin ødsle kone Marie Antoinette 

og for Den Franske Revolution. Ludvig og Marie 

Antoinette fik i alt fire børn. Eller, det er i hvert fald, 

hvad man ved af. I virkeligheden havde kongen og 

dronningens ældste datter, Marie Therese, en 

tvillingebor. En bror ved navn Ludvig-Filip. 

 

  Det var natten til den 19. december 1778. Regnen slog 

imod vinduerne til Marie Antoinettes overdådige og 

royale sovegemak. Hendes gemal, kong Ludvig, sad 

ved siden af hendes seng for at berolige hende, mens 

fødslen fandt sted. En flok af læger og sygeplejersker 

stod og omringede himmelsengen og kongen. Nogle af 

dem rådgav Marie Antoinette om, hvad hun skulle gøre 

under fødslen mens andre stod og holdt øje med, at 

barnet kom ud på den rigtige måde. Den sidste gruppe 

af læger stod og diskuterede situationen og om, 

hvorvidt barnet ville blive født levende eller dødfødt. 

Sygeplejerskerne for rundt for at opvarte dronningen, 

lægerne og kongen under den fire timer lange fødsel. 

  Og endelig skete det: Marie Antoinette fødte et lille 

barn, som lægerne tog op. Kong Ludvig rejste sig fra 

den skammel, han sad på for at gå hen og se på det 

nyfødte barn. En læge gav ham en saks, som han brugte 
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til at klippe navnestrengen over mellem barnet og 

livmoderen. Derefter fik han barnet. Ludvig blev fyldt 

med glæde. Han kiggede rundt på lægerne og sagde så 

med et smil på læben: 

--Det er en dreng. 

Lægerne klappede og frydede sig over, at kongen havde 

fået en søn. Marie Antoinette begyndte at få veer igen. 

Ludvig gav barnet til en af sygeplejerskerne, der 

pakkede barnet ind i et håndklæde, og skyndte sig hen 

ved siden af Marie Antoinette igen for at berolige 

hende. Kaosset, der var ved den første fødsel, kom igen 

i det store værelse. Efter et stykke tid, fødte Marie 

Antoinette endnu et barn, som Ludvig gjorde det 

samme med som ved det andet barn. Kongen var igen 

glad, kiggede rundt på folk i værelset og sagde: 

--Det er en pige. 

Sygeplejerskerne og dronningen var nu glade og 

klappede og var begejstrede for, at kongen havde fået 

en datter. Kongen gav det andet barn til en af 

sygeplejerskerne, der pakkede det ind i et andet 

håndklæde og lagde det ned i en krybbe, hvor den 

nyfødte dreng lå i. En af lægerne spurgte kongen: 

--Hvad har Deres Majestæt tænkt sig at navngive dem? 

Ludvig gik hen ved siden af Marie Antoinette, der 

udmattet lå og gladeligt så på sine nyfødte børn: 

--Hvad synes du, de skal hedde? 

--Kom med vores børn, sagde Marie Antionette til en 

sygeplejerske, der hentede børnene op fra deres krybbe 
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og afleverede dem til dronningen. Hun kiggede på de 

spæde børn: 

--Lad os give dem navnene: Ludvig-Filip Emilie 

Geraldieu af Frankrig og Marie Therese-Charlotte af 

Frankrig. 

Lægen skrev navnene ned i en mappe: 

--Navnene er noteret, Deres Majestæt. 

Lægerne og sygeplejerskerne småsnakkede og den gode 

stemning bredte sig i gemakket trods det ubehagelige 

vejr, der rasede udenfor. 

--Hvilken glæde, sagde Ludvig til sin gemalinde: --

Lykken har endelig tilsmilet os ved at skænke os hele to 

sunde børn. 

Marie Antoinette sagde: 

--Det var en glædelig nyhed, mon Cheri. Lad mig få 

noget hvile; jeg er træt og udmattet efter fødslen. 

--Selvfølgelig, mon Cheri, svarede Ludvig hvorefter 

han sendte alle læger og sygeplejersker ud af 

dronningens gemak, hvorefter han fik børnene båret ud 

og selv efterlod sin gemalinde til hvile. 

 

  Sådan foregik fødslen af kongen og dronningens 

første børn, der følgende modtog en kærlig opvækst 

blandt deres forældre, hoffet og kongefamiliens 

tjenestefolk. Grundet den voksende utilfredshed med 

monarkiet blandt befolkningen, har Ludvig ansat den 

demokratiopbakkende professor Xavier Renoir 

Laufinne til at undervise sine børn til at være venligt 

stemt over for befolkningen, så Ludvig-Filip, kongens 
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ældste søn, kunne være venligt stemt over for 

befolkningen, og beholde familien på tronen. Kongen 

hyrede også professor Laufinne for at sikre, at Ludvig-

Filip og Marie Therese ikke skulle begå de samme fejl, 

som deres forfædre gjorde. For at sikre sig, at de ville 

blive venligt stemte over for befolkningen, havde 

kongen fundet nogle familier, hvis børn nogenlunde var 

på samme alder som Ludvig-Filip og Marie Therese, og 

ladet deres børn gå i skole med prinsen og prinsessen. 

 

  Deres liv fortsatte nogenlunde ensartet, dog med nogle 

søskende, der kom til verdenen senere. Ludvig-Filip og 

Marie Therese havde aldrig oplevet noget 

ekstraordinært, og deres liv fortsatte i en monoton bane, 

indtil deres tiende års fødselsdag den. 19. december 

1788. Denne fest blev fejret i pomp og pragt og alle 

beboerne i Versailles, samt den generelle overklasse i 

Frankrig var inviterede. Denne fødselsdag er der, denne 

historie begynder: 
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Kapitel 1 

 
  Tidligt om formiddagen på Ludvig-Filip og Marie 

Thereses tiende fødselsdag, skinnede solen blidt ned på 

den store befolkede gård, der præsenterede indgangen 

til det overdådige palads. Kongen kiggede ned på dem 

fra sin søns værelse, hvor Ludvig-Filip fik sat sin 

hestehale af en tjenestepige. Ludvig vendte sig om mod 

tjenestepigen og prinsen. Tjenestepigen rejste sig op, da 

hun havde sat hestehalen på fødselaren, og så 

spørgende på kongen, hvortil han sagde: 

--Tak. Du må gerne forlade værelset. 

Tjenestepigen nejede let og gik ud af værelset og 

efterlod kongen alene med sin søn. Ludvig gik lidt frem 

og tilbage i værelset, hvorefter han stoppede op og 

begyndte at holde en lille tale: 

-- Ludvig-Filip. Du skal vide, at jeg er stolt af dig. Jeg 

ønsker, at du bliver en stor konge, for, som du ved, skal 

du overtage tronen, når jeg ikke længere kan regere 

over Frankrig og Navarre. Men som konge skal du 

huske, at du skal være mod folket, som folket skal være 

mod dig. Jeg foretrækker ikke, at du besudler 

Bourbonernes navn, men derimod gør det til et 

respekteret navn i både Frankrig og Navarre. Lover du 

at være sådan en konge. 

Ludvig-Filip rejste sig fra den skammel, han sad på, 

stod i sine nyeste klæder: En bordeauxrød, 

guldbroderet, knælang jakke over en mørkegrøn, 
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guldbroderet vest, der igen dækkede halvt over hans 

hvide skjorte og hans hvide flæse om hans hals. Hans 

ben var dækket af hvide strømpebukser, der igen var 

dækket af brune, knælange bukser. Fødderne var 

dækket af fine, nypolerede, sorte laksko. Han børstede 

lidt støv af jakken og svarede: 

-- Det lover jeg, far. 

Kongen så roligt på sin søn, smilte og sagde lidt efter: 

--Det ved jeg godt min dreng. Nå, kom. Lad os gå ud og 

hilse på befolkningen. 

Ludvig-Filip gik ud af døren efterfulgt af sin far. De gik 

ind på faderens værelse, hvor dronningen og Ludvig-

Filips søster, Marie-Therese, og kongefamiliens 

hushovmester, Houville, stod. Søsteren var også iklædt 

sine nyeste klæder: En stor hvid og lyserød, 

guldbroderet kjole med flæser og sløjfer som 

dekoration. Hun bar en guldhalskæde, der bar en rubin i 

midten, der opbakkedes af diademet oven på hendes 

brune, opsatte hår, der prydede hendes hoved. Der lød 

en stemme fra balkonen uden for kongens gemak, der 

præsenterede den royale familie. Nogle tjenere åbnede 

dørene til balkonen og de fire personer trådte derud. 

Der lød et kæmpe bifald og råbt hurra for de to 

fødselarer, mens de stod og skuede ud over den skare, 

der udfyldte den ellers så store gård. 

 

  Efter fødselarernes præsentation, blev der den 

følgende eftermiddag holdt en kæmpe fest for at fejre 

dem. Den blev holdt inde på paladsets overdådige, 
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fornemme og fint prydede spejlsal, der på sin helt egen 

måde repræsenterede kongefamiliens store velstand. I 

den ene ende af spejlsalen stod der et fint dekoreret, 

langt bord, hvorpå fødselarernes gaver stod. I den 

anden ende, var de bedste musikere stillet op og 

spillede musik for de allerede ankomne gæster, der blev 

betjent af Ludvigs mange tjenere. Kongen selv stod ved 

indgangen og bød alle gæsterne velkommen til 

festlighederne. Ved hans side stod dronningen, Ludvig-

Filip og Marie Therese. Spejlsalen var fyldt med folk 

fra både underklassen, middelklassen og overklassen, 

og der var stadig plads til mange flere i det store rum. 

Et stykke væk fra kongen og hans gemalinde stod alle 

kongens søskende dronning Marie Clotilde af 

Sardinien, prins Ludvig af Frankrig, prins Charles af 

Frankrig og prinsesse Elisabeth af Frankrig og deres 

ægtefæller i en klynge og observerede de 

tilstedeværende gæster. Ludvig sendte børnene hen til 

deres klassekammerater og venner Elise, Jean, Louise 

og Pierre. Herefter gik kongen og dronningen hen til 

kongens søskende. 

--Hvordan kan du gøre det? spurgte Marie Clotilde. 

--Gøre hvad? spurgte Ludvig drillende. 

--Det ved du udmærket godt, svarede Elisabeth. 

--At lukke folk fra de laverestående klasser ind i et af 

overklassens mest overdådige paladser, kværulerede 

Marie Clotilde. Kongen tænkte lidt i et lille stykke tid 

og sagde derefter:  

--Det er simpelt. Vi er jo alle ens på bunden.  
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Han uddybede: 

--Det vil sige, at middelklassen og underklassen har ret 

til den samme luksus som overklassen. 

--Jamen, så kunne de måske have været en lille smule 

pænere, indskød Elisabeth. 

Prins Ludvig himlede med øjnene og sukkede let: 

--Lad nu være med at være så kværulantiske. 

--Du ødelægger overklassens værdighed ved at lukke 

dem herind, fortsatte Marie Clotilde til kongen. 

Marie Antoinette hev let i kongens arm og sagde sagte:  

--Skat, der er kommet flere gæster. 

Ludvig kiggede rundt på sine søskende og undskyldte: 

--Hvis I vil have mig undskyldt, jeg har nogle flere 

gæster, jeg skal hilse på. 

Kongen og dronningen forlod selskabet og gik hen for 

at tage imod de netop nyankomne gæster. Marie 

Clotilde fnøs og begyndte at diskutere kongens valg 

med Elisabeth. Imens befandt Ludvig-Filip og Marie 

Therese sig sammen med deres venner. Ludvig-Filip 

begyndte at kede sig: 

--Skal vi ikke lave noget andet? 

--Som hvad? spurgte Elise undrende. 

Jean svarede øjeblikkeligt: 

--Noget andet end det her. 

--Ja, for det her er kedeligt, samtykkede Pierre. Louise 

tænkte lidt og vurderede mulighederne: 

--Hvad med en leg? 

--Som gemmeleg? foreslog Marie Therese. 

--Det kan vi godt, sagde Ludvig-Filip: 
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--Hvad synes I? 

De andre børn nikkede og syntes at det var en god ide. 

--Godt, sagde prinsen: 

--Så kom med. 

 

 

 

  Gemmelegen førte ind til Marie Antoinettes atelier, 

hvor der stod stadigt ufærdige billeder og portrætter op 

ad væggene og på nogle af staffelierne. Ludvig-Filip 

gik ind i rummet for at lede efter de andre. Han kiggede 

samtidig på billederne og begyndte at falde i staver. 

Prinsen lagde ikke mærke til det, der var ved at snige 

sig ind på ham: 

--Bøh! 

Ludvig-Filip for sammen og vendte sig forskrækket 

om, da han havde samlet sig selv op fra chokket: 

--Mon Dieu, Marie, du skræmte mig. 

Marie Therese fniste: 

--Det må du undskylde, men det var så oplagt. 

--Du ved godt, at du er opdaget nu. 

--Ja, men det var jo bare så oplagt. 

--Det kan godt være, men du er du altså opdaget, 

erklærede Ludvig-Filip. Han kiggede rundt i rummet og 

så derefter på Marie Therese: 

--Lad os finde de andre. 

--Ja, ja, sagde Marie Therese og gik lidt rundt og 

kiggede i atelieret: 
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--Hvordan er det så at vide, at man skal være konge af 

et helt land? 

Ludvig-Filip vendte sig om mod Marie Therese med en 

spændt mine: 

--Jeg kan næsten ikke vente med at blive konge. Jeg 

glæder mig til at gøre lige, hvad jeg vil. 

--Du skal også huske på, at du har et ansvar som konge, 

mindede Marie Therese prinsen om. 

--Hvor svært kan det være? spurgte Ludvig-Filip:  

--En tale, nogle arrangementer og nye love et par gange 

om året. For mig lyder det let. Det bliver som at leve i 

en drøm. 

--Mor og far siger jo, at vi skal være gode mod 

befolkningen. 

--Det er da ikke svært. Jeg kan bare give dem mad og 

tøj regelmæssigt. Det vil de være glade for. Mere mad 

og tøj til de fattige og mindre til de rige. 

Prinsessen tænkte lidt: 

--Tror du, at du kan føre det ud i livet? 

--Ja, sagde Ludvig-Filip overbevist:  

--Så svært kan det umuligt være. 

Ludvig-Filip gik hen til et af de billeder, der lænede sig 

op ad en væg og kiggede bag det: 

--Fundet! 

Bag billedet fandt prinsen både Elise og Pierre. Elise 

kravlede ud og rejste sig op. 

--Øv, du fandt os, sagde hun irriteret:  

--Har du fundet de andre? 

--Nej ikke endnu, sagde Ludvig-Filip. 
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Pierre kravlede frem fra sit skjul: 

--Skal vi så finde de andre? 

--Det må vi hellere. 

Ludvig-Filip gav tegn til de andre om at komme med, 

hvorved de alle forlod dronningens atelier. 

  Gemmelegen fortsatte i et par timer, mens festen inde 

i Versailles-paladsets store, glamourøse og ekspensive 

spejlsal. Der var ankommet flere gæster og musikken 

spillede stadig for de flere og flere dansende gæster. 

Børnene kom tilbage til spejlsalen og blev set af 

kongens bror prins Ludvig. Prins Ludvig gik hen til 

kongen og meddelte, deres tilbagekomst, hvorefter 

kongen klappede i sine hænder og fik 

opmærksomheden: 

--Mine damer og herrer! Jeg vil foreslå, at vi begiver os 

ind i spisestuerne, hvor maden, som er forberedt af 

landet bedste kokke, står og er klar til, at der bliver 

taget for sig. Hvis I alle vil være så venlige at følge 

med tjenerne ind i spisearealerne. 

Alle gæsterne, fødselarerne, deres venner og 

dronningen fulgte med tjenerne ud af spejlsalen for at 

begive sig hen til spisearealerne og fortære kokkenes 

kreationer. Kongen udgjorde bagtrop og blev stoppet af 

Marie Clotilde. 

--Hvordan kan du gøre det? spurgte Marie Clotilde:  

--Kan du ikke se, at de bare vil have maden? 

Kongen sukkede: 

--Som jeg sagde før: Jeg vil behandle folket lige, også 

når det kommer til mad. 
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--Hvorfor tror du, at vi har en underklasse? Fordi de 

ikke har fortjent den luksus, de øvre klasser har. 

Ludvig forsvarede sin holdning: 

--Det er en af de ting, vi burde rette op på. 

--De vil jo bare stjæle jeres mad, sagde Marie Clotilde: 

--For øvrigt er de heller ikke vant til al den mad. 

Hvordan tror du de vil have det, når de så ikke kan få 

den mad igen, men skal holde sig til brød og vand. 

Ludvig fik nok af Marie Clotildes uacceptable opførsel: 

--Hvis I ikke bryder jer om, at jeg har inviteret folket 

ind i Versailles, så er I frie til at forlade paladset. I er jo 

ikke ligefrem tvunget til at blive. 

--Men, nåede Elisabeth at indvende, idet Kongen 

øjeblikkeligt afbrød: 

--På gensyn, mine søstre. 

Ludvig gik med den del af gæsterne, der endnu ikke var 

kommet igennem døren til spisearealerne, og ventede 

spændt på at se og spise den store mængde mad, 

kongens kokke har spenderet både formiddagen og 

eftermiddagen på at lave. Marie Clotilde fnøs og gik ud 

et andet sted for at forlade paladset og festlighederne. 

Elisabeth fulgte hende med ud. 

 

  Ude i Versailles-paladsets store gård, der samme 

formiddag var fyldt med mennesker, kunne der kun ses 

nogle garde, der stod og tjente som vagter på det store 

palads. Midt i gården gik Marie Clotilde og Elisabeth 

på vej hjem fra fødselsdagsfesten og snakkede om 

festens udvikling og deres brors handlinger. 
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--Tænk, at han kan lade sig selv gøre det, brokkede 

Marie Clotilde sig. 

--Og så besudle Bourbonernes navn, fortsatte Elisabeth:  

--Han har sikkert en god grund til det. 

Marie Clotilde indvendte: 

--Han giver de fattige falske forhåbninger. 

Elisabeth fosøgte at forsvare Ludvig: 

--Mon dog. Det tager vel bare lidt tid at gennemføre 

udviklingen. 

Elisabeth sukkede: 

--Hvor ville det være dejligt, selv at kunne regere. 

Marie Clotilde stoppede op og vendte langsomt hovedet 

over mod Elisabeth med et snedigt blik: 

--Det er faktisk en mulighed. 

--Hvad mener du med det? 

Marie Clotilde lagde en arm om Elisabeths skuldre: 

--Jo, nu skal du høre:… 
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Kapitel 2 

 
  Om fromiddagen dagen efter tvillingernes fødselsdag 

stod kongen uden for prinsens sovegemak. Han 

bankede på døren i et forsøg på at vække ham idet han 

ikke var mødt op til morgentaffel. 

--Ludvig-Filip? spurgte kongen efter at have banket på 

døren et par gange:  

--Ludvig-Filip, er du vågen? 

Der kom ikke en lyd fra den anden side af døren. 

Ludvig bankede igen: 

--Ludvig-Filip, morgenmaden er serveret. 

Der kom stadig ikke et svar. 

--Ludvig-Filip? 

Ludvig åbnede døren for at kigge ind og så, at der ikke 

lå nogen i sengen. Han kigge lidt rundt i gemakket og 

de tilstødende rum, hvorefter han begav sig ind til 

kongefamiliens private spisestue. Et mindre rum i det 

store palads med et stort spisebord i midten og ti 

spisestole omkring det. I den ene ende af spisestuen 

stod der en pyntet pejs med dansende flammer. Marie 

Antoinette sad for enden af det store, dækkede 

spisebord, hvorpå det bugnede med forskellige brød og 

kager, og ved siden af hende ventede prinsessen på, at 

kongen og hendes tvillingebror kom og sluttede sig til 

taffelet. Kongen så spørgende over på dronningen: 

--Har du set Ludvig-Filip her til morgen? 

Marie Antoinette kiggede over på Marie Therese: 



15 
 

--Gå ind til professor Laufinne. Jeg har hørt, at I skal 

lave noget sjovt i dag. 

Prinsessen rejste sig, nejede let og forlod spisestuen. 

Dronningen spurgte kongen: 

--Er han ikke på sit værelse? 

--Nej. 

--Jeg har ikke set ham i dag. 

Kongen kaldte på sin hushovmester: 

--Houville! 

Hushovmesteren trådte frem: 

--Ja, Deres Majestæt? 

-- Få tjenestefolket og vagterne til at lede efter prinsen. 

-- Er Hans Højhed forsvundet? spurgte Houville 

overrasket. 

-- Hverken jeg eller min gemalinde har set ham i dag. 

Houville bukkede: 

-- Jeg vil underrette Deres Majestæt om progressionen 

af eftersøgningen. 

-- Tak, Houville, sagde Ludvig. 

Houville forlod spisestuen og efterlod derfor kongen og 

dronningen alene i rummet. Marie Antoinette rejste sig 

op fra sin stol og gik hen til Ludvig: 

-- Hvad tror du, at der er sket med Ludvig-Filip? 

Kongen rystede bedrøvet på hovedet: 

-- Jeg har ingen anelse om, hvilke ting, der kunne være 

sket vor søn. 

Marie Antoinette kiggede ud af vinduet og så ned på 

den store have, der, ud over spejlsalen, var Versailles-
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paladsets store kronjuvel og indikation på 

kongefamiliens store magt og velstand. 

-- Det ligner ikke Ludvig-Filip at flygte, hvis det ellers 

er det, han har gjort, sagde dronningen. 

Kongen drejede hovedet mod Marie Antoinette: 

--Hvor ville han så tage hen? 

--Det ved jeg ikke, sagde dronningen trækkende på 

skuldrene. Hun gispede:  

--Hvad nu hvis han er blevet kidnappet? 

--Det tvivler jeg på. Hvem i alverden skulle være så 

dum at kidnappe Frankrigs kronprins? 

Ludvig gik hen til et ophængt maleri af prinsen og 

prinsessen og kiggede på det. Dronningen fulgte ham 

med øjnene: 

--Det kunne være en sindssyg tosse. Eller måske en, der 

står os nær. 

Kongen vendte sig om og gik mod Marie Antoinette: 

--Uanset hvad, skal han findes. 

Han sukkede: 

--Vi må vente på nyheder fra Houville. 

Dronningen mødte ham på halvvejen og hun og kongen 

omfavnedes. Marie Antoinette kiggede på Ludvig: 

--Lad os håbe på, at det er gode nyheder, Houville 

kommer med. 

Kongeparret stod og sørgede tavse. I det samme kom 

Houville løbende ind ad døren og fremstammede 

forpustet: 

--Deres Majestæt! Prinsen… er ikke… i paladset. 

Det gav et sæt fra dronningen: 
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--Åh nej! 

Kongen tænkte lidt fraværende. Han kiggede hen på 

Hushovmesteren og sagde: 

--Send bud efter detektiv Palliaux. 

--Javel, Deres Majestæt. 

Houville bukkede og var ved at forlade lokalet idet han 

blev stoppet af kongen: 

--Og udsted en ordre til alle vagtposter om at holde 

udkig efter prinsen. 

--Selvfølgelig, Deres Majestæt. 

Hushovmesteren bukkede atter en gang og lukkede 

døren efter sig. Marie Antoinette henvendte sig 

bedrøvet til sin gemal: 

--Gud vide, hvor han er. 

--Så, så, Marie Antoinette, trøstede Ludvig:  

--Jeg er overbevist om, at vi nok skal finde ham. 

 

  På en ubefærdet vej kørte en drosche på sin vej til 

Chateau de Chenonceau. Inde i droschen sad en 

højtstående dame og en lille dreng. Den lille dreng 

kigge lidt ud af vinduet og derefter lidt rundt i droschen 

og spurgte lidt efter damen ved siden af ham: 

--Hvor skal vi hen, tante Clotilde? 

Damen så smilende på drengen: 

--Vi skal hjem til mig. 

--Hvorfor skal vi hjem til dig? spurgte drengen. 

--Fordi din far mener, at du kan lære mest ved at blive 

undervist af nogle andre end Laufinne, forklarede 

damen. 
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--Jamen far har jo selv ansat professor Laufinne. 

--Han synes, at du skulle undervises af mig i stedet for. 

Drengen så undrende på damen: 

--Jamen far bryder sig jo ikke om dig. 

Damen smilede og gav nogle lette grin fra sig: 

--Når vi ankommer til Chenonceau, skal du få 

sandheden at vide. 

--Sandheden? 

--Ja, sagde hun:  

--Du har, i de sidste 9 ½ år, levet på en løgn. 

--Hvorfor? 

Drengen havde fået et forfærdet blik i øjnene, så damen 

lagde en beroligende hånd på hans skulder: 

--Det får du jo at vide senere. 

Drengen blev mere rolig og vendte så sit blik ud mod 

det franske landskab, der for forbi den kørende drosche. 

 

  Om eftermiddagen den 20. december ankom der en 

drosche til Versailles’ store palads. To vagter gik hen til 

droschen og et øjeblik efter åbnede døren sig. En mand 

trådte ud og ned foran vagterne. Manden havde sit sorte 

hår, der var dækket af en sort hat, sat op i en hestehale, 

og han bar en knælang mørkegrøn jakke, hvorunder han 

bar en brun vest over en hvid skjorte. Han bar et par 

sandfarvede bukser, der gik ned til midten af hans 

skinneben, ud over hvide strømpebukser, der, nede ved 

hans fødder, var dækket af sorte sko. Manden fandt en 

seddel frem og viste den for vagterne, der eskorterede 

ham ind til en af paladsets mange stuer. I stuen befandt 



19 
 

kongeparret sig i selskab med noget af hoffet og 

Marquis LaTanelle og Frankrigs finansminister Jacques 

Necker. Houville åbnede døren og præsenterede 

bukkende gæsten for kongen og hans gemalinde: 

--Deres Majestæt. Detektiv Emilie Francois Palliaux er 

ankommet. 

Manden trådte frem forbi hushovmesteren. 

--Ah, detektiv Palliaux, sagde kongen:  

--Velkommen til Versailles. 

Kongen viftede med hånden, efterfølgende at Houville 

bukkede og forlod stuen og lukkede døren efter sig. 

Detektiven bukkede let: 

--Tak, Deres Majestæt. Hvad kan jeg gøre for Dem? 

--Jeg har en meget alvorlig sag til dig, forklarede 

Ludvig:  

--Min førstefødte søn er forsvundet. 

Palliaux konkluderede uden videre beviser: 

--Det er højst sandsynligt kidnappere. 

--Sludder, sagde kongen. 

Necker valgte at bryde ind: 

--Hvis Deres Majestæt havde givet mig lov til at ændre 

finansloven, var dette her sandsynligvis aldrig sket. 

--Jeg tvivler på, at der er nogen fra tredjestanden, der 

kunne være så grinagtig dumme at kidnappe den 

kommende konge af Frankrig og Navarre. 

--Det behøver jo ikke ligefrem at være en fra 

tredjestanden. 

--Jeg er sikker på, at min søn ikke er kidnappet. 
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--Men risikoen for, at det er sandt, eksisterer stadig, 

Deres Majestæt. 

Palliaux brød ind i Ludvig og Neckers diskussion med 

at markere årsagen til sin tilstedeværelse: 

--Deres Majestæt, må jeg gøre Dem opmærksom på, at 

De har tilkaldt mig for netop at afklare dette mysterium. 

--Det er sandt, Palliaux, smilte kongen, hvorefter han 

kaldte på sin hushovmester:  

--Houville! 

Døren åbnes og Houville træder ind i stuen: 

--Ja, Deres Majestæt? 

--Vis Palliaux ind på prinsens sovegemakker. 

--Skal ske, Deres Majestæt. 

Houville bukkede og henvendte sig til detektiven: 

--Hvis De vil være så venlig at følge med mig, 

monsieur. 

Hushovmesteren gik ud af stuen efterfulgt af 

detektiven. De gik hen til prinsens gemakker, hvor 

Palliaux blev lukket ind af Houville. Palliaux 

påbegyndte sit arbejde med at undersøge rummet groft 

og herefter gik han i dybden. 

--Er De sikker på, at De kan opklare denne sag? spurgte 

hushovmesteren skeptisk. Uafbrudt fortsættende sagde 

Palliaux: 

--Hvis ikke jeg kan. Palliaux kiggede kort ind i de 

tilstødende rum:  

--Hvem kan så? 

Houville væmmedes ved detektivens hovmod og ville 

irettesætte ham: 




