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Om under fireogtyve timer fylder jeg sytten år. Jeg har opholdt mig for lang tid i Aldrigaldrig. Når man er i
alfernes verden, ældes man ikke, eller man ældes så langsomt, at det ikke er nævneværdigt. Så, mens der er

gået et år i den virkelige verden, er jeg nok kun nogle få dage ældre, end da jeg gik derind.

I det virkelige liv har jeg ændret mig så meget, at jeg end ikke genkender mig selv.

 

Jeg hedder Meghan Chase, og her er min fortælling.

 

Jeg troede, at det var overstået. Jeg troede, at min tid med feyerne og de umulige valg, jeg blev nødt til at
tage, det jeg havde opgivet for dem, jeg elskede, lå bag mig. Men en storm nærmede sig, en der ville sætte

mine valg på prøve som aldrig før.

 

Og denne gang ville der ikke være nogen vej tilbage.

Jerndronningen er tredje bind i Iron Fey sagaen.
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