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K A P I T E L  E T

Call havde forestillet sig livet som indsat i et fængsel helt anderledes.
Han var vokset op med krimiserier i tv, så han havde regnet 

med at få en brutal cellekammerat, der kunne vise ham, hvor-
dan han skulle vægttræne for at blive muskuløs, og samtidig 
lære ham fængslets uskrevne regler. Maden ville være forfær-
delig, og han måtte ikke lægge sig ud med nogen af frygt for at 
blive stukket ned med en kniv lavet af en tandbørste.

Det havde vist sig, at den eneste lighed mellem et magisk 
fængsel og et tv-fængsel var, at hovedpersonen blev anklaget for 
en forbrydelse, han ikke havde begået.

Om morgenen blev han vækket ved, at det dæmpede lys i 
Panopticon blev skruet op for fuld styrke. Gabende og med 
halvåbne øjne så han, hvordan de andre fanger (der var vel 
omkring halvtreds stykker) blev lukket ud af deres celler og tra-
skede af sted, sikkert for at få morgenmad, men Calls bakke 
blev bragt til døren af to vagter. Den ene skulede. Den anden så 
bange ud.
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I løbet af de sidste seks måneder var Call begyndt at kede 
sig, så han skar ansigt, bare for at se den forskræmte vagt blive 
endnu mere bange.

Ingen af dem opfattede ham som en femtenårig dreng. For 
dem var han Dødens Fjende.

Han havde ikke haft besøg i al den tid, han havde været der. 
Hverken af sin far eller sine venner. Call prøvede at overbevise 
sig selv om, at de ikke kunne komme, men det var heller ikke 
særligt opmuntrende. For det betød, at de sikkert var i alvorlige 
vanskeligheder og ønskede, at de aldrig havde hørt om Callum 
Hunt.

Han spiste lidt af det uspiselige snask på sin tallerken og bør-
stede så tænder for at fjerne smagen. Vagterne vendte tilbage – 
nu skulle han afhøres.

Hver dag blev han ført til et vinduesløst lokale med hvide 
vægge, hvor tre medlemmer af Forsamlingen bombarderede 
ham med spørgsmål om hans liv. Det var det eneste afbræk på 
en ellers ensformig dag.

Hvad er dit første minde?
Hvornår gik det op for dig, at du er ond?
Du påstår, at du ikke kan huske noget fra dit liv som Constantine 

Madden, men hvad nu, hvis du gør dig umage?
Hvor mange gange mødtes du med mester Joseph? Hvad sagde 

han til dig? Hvor ligger hans hovedkvarter? Hvad er hans planer?
Uanset Calls svar fortsatte de med deres spørgsmål, så Call 

til sidst blev forvirret. De anklagede ham tit for at lyve.
Når han blev træt eller kedede sig, var det fristende at give 

efter. Det var åbenlyst, hvad de gerne ville høre, og måske var 
det lettere bare at fortælle dem det. Men han ville ikke lyve, for 
han var begyndt at give sig selv ondskabspoint igen for alt, der 
virkede den mindste smule ondt. At lyve gav helt sikkert point.
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Det var nemt at få ondskabspoint i fængslet.
Forhørslederne talte meget om Dødens Fjendes ødelæg-

gende charme, og at Call derfor ikke skulle have lov til at tale 
med de andre fanger, hvis han nu kunne få dem over på sin 
side.

Call ville have opfattet det som en kompliment, hvis de ikke 
åbenlyst mente, at han med fuldt overlæg skjulte netop denne 
egenskab for dem. Hvis Constantine Madden havde en ødelæg-
gende charme, udstrålede Call det stik modsatte. De glædede 
sig ikke til at se ham – og han glædede sig heller ikke til at se 
dem.

Den dag fik Call sig dog en overraskelse. Da han gik ind for 
at blive afhørt, var det ikke de sædvanlige forhørsledere, der 
ventede. I stedet var det hans tidligere lærer, mester Rufus, der 
sad på den anden side af det hvide bord. Han var klædt i sort. 
Hans skaldede, solbrændte isse skinnede i det alt for skarpe lys.

Det var så længe siden, Call havde set en, han kendte, at han 
havde lyst til at springe om på den anden side af bordet og give 
mester Rufus et knus. Også selv om mester Rufus skulede til 
ham og generelt ikke brød sig om kram.

Call satte sig over for sin lærer. Han kunne hverken vinke 
eller give hånd, for hans håndled var lænket sammen med en 
glødende, hård metalkæde.

Han rømmede sig. “Hvordan har Tamara det?” spurgte han. 
“Har hun det godt?”

Mester Rufus så længe på ham. “Jeg ved ikke, om jeg bør 
fortælle dig det,” sagde han omsider. “Jeg er ikke sikker på, jeg 
ved, hvem du er, Call.”

Call fik ondt i brystet. “Tamara er min bedste ven. Jeg vil 
vide, hvordan hun har det. Og Havoc? Selv Jasper?”

Det føltes underligt ikke at nævne Aaron. Selv om han 
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vidste, at Aaron var borte, selv om han havde spekuleret over 
omstændighederne ved hans død igen og igen – savnede Call 
ham stadig så intenst, at han føltes meget nærværende.

Mester Rufus satte fingerspidserne mod hinanden under 
hagen. “Jeg vil gerne tro dig,” sagde han. “Men du har længe 
løjet for mig.”

“Jeg havde ikke noget valg!” protesterede Call.
“Jo, du havde. Du kunne på et hvilket som helst tidspunkt 

have fortalt mig, at Constantine Madden levede i dig. Hvor 
længe har du vidst det? Narrede du mig til at vælge dig som min 
lærling?”

“Ved jernprøven?” Call havde svært ved at tro det. “Jeg vid-
ste ikke noget dengang! Jeg prøvede på at dumpe … jeg ville 
ikke engang gå på Magisterium.”

Mester Rufus så stadig skeptisk ud. “Det var netop dine for-
søg på at dumpe, der fangede min opmærksomhed. Det ville 
Constantine have spillet på. Han vidste, hvordan han kunne 
manipulere med mig.”

“Jeg er ikke som ham,” sagde Call. “Jeg har måske nok hans 
sjæl, men jeg er ikke ham.”

“Lad os håbe det for din skyld,” sagde Rufus.
Call følte sig pludselig dødtræt. “Hvorfor er du her?” spurgte 

han sin lærer. “Fordi du hader mig?”
Det lod til at tage fusen på Rufus et øjeblik. “Jeg hader dig 

ikke,” sagde han mere trist end vredt. “Jeg holdt af Callum 
Hunt … meget faktisk. Men jeg holdt også af Constantine Mad-
den engang … og han havde nær tilintetgjort os alle sammen. 
Måske er det derfor, jeg er kommet. For at finde ud af, om jeg 
kan stole på mine evner som menneskekender … eller om jeg 
har begået den samme fejl igen.”

Han så lige så træt ud, som Call følte sig.
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“De er færdige med at afhøre dig,” fortsatte Rufus. “Nu skal 
de beslutte, hvad de vil gøre med dig. Jeg har tænkt mig at tale 
ved høringen og fortælle dem det, du lige har sagt. At du måske 
nok har Constantine Maddens sjæl, men at du ikke er som 
ham. Jeg måtte bare se det for at tro det.”

“Og?”
“Han var langt mere charmerende end dig!”
“Ja, det siger I jo,” mumlede Call.
Mester Rufus tøvede. “Vil du gerne løslades?” spurgte han.
Det var første gang, nogen stillede Call det spørgsmål.
“Det ved jeg ikke,” svarede han efter at have tænkt sig om. 

“Det … det var min skyld, at Aaron blev dræbt. Måske fortjener 
jeg at være spærret inde. Måske bør jeg blive her.”

Efter denne indrømmelse var der stille i lang, lang tid. 
Mester Rufus rejste sig. “Constantine elskede sin bror,” sagde 
han. “Men han ville aldrig have indrømmet, at han fortjente at 
blive straffet for hans død. Det var altid de andres skyld.”

Call var tavs.
“Den, der har hemmeligheder, bærer på et langt tungere åg, 

end du tror. Jeg har altid vidst, at du havde hemmeligheder, 
Callum, og jeg håbede, at du ville indvie mig i dem. Hvis du 
havde gjort det, ville tingene måske have set anderledes ud.”

Call lukkede øjnene. Han var nervøs for, at mester Rufus 
havde ret. Han havde holdt på sine hemmeligheder og havde 
også fået Tamara, Aaron og Jasper til det. Hvis han bare var 
gået til mester Rufus. Hvis han bare var gået til en eller anden, 
ville det måske være endt anderledes.

“Jeg ved, at du stadig har hemmeligheder,” sagde mester 
Rufus. Det kom bag på Call, og han så op.

“Du tror altså også, at jeg lyver,” sagde Call.
“Nej,” svarede mester Rufus. “Men det her er måske din 



16

sidste chance for at lette dit hjerte. Og det er måske min sidste 
mulighed for at hjælpe dig.”

Call tænkte på Anastasia Tarquin, og hvordan hun havde 
afsløret, at hun var Constantines mor. Dengang havde han ikke 
vidst, hvad han skulle tro. Han var i chok over Aarons død. 
Han var i chok over, at det føltes, som om alle, han stolede på, 
havde forrådt ham.

Men hvad skulle det nytte at fortælle mester Rufus det? Det 
ville ikke gavne Call. Det ville bare såre en anden. En, der havde 
stolet på ham.

“Lad mig fortælle dig en historie,” sagde mester Rufus. “Der 
var engang en mager. En mand, der holdt af at lære fra sig og 
dele ud af sin kærlighed til magi. Han stolede på sine elever og 
på sig selv. Da en stor tragedie rokkede ved den tro, gik det op 
for ham, at han var ensom. Han havde viet sit liv til Magiste-
rium, og derudover var hans liv tomt.”

Call blinkede. Han var ret sikker på, at historien handlede 
om mester Rufus, og han måtte indrømme, at han aldrig havde 
tænkt på Rufus som en, der havde et liv uden for Magisterium. 
En med venner og familie og nogen at tage på ferie sammen 
med eller ringe til på tornadotelefonen.

“Indrøm bare, at historien handler om dig,” sagde Call til sin 
lærer. “Den er troværdig alligevel.”

Mester Rufus stirrede på ham. “Godt,” sagde han. “Det var 
efter den Tredje Magerkrig, at jeg stod ansigt til ansigt med 
ensomheden i mit liv. Skæbnen ville det sådan, at jeg blev forel-
sket kort tid efter. På et bibliotek, hvor jeg studerede ældgamle 
dokumenter.” Han smilede forsigtigt. “Men han var ikke mager. 
Han kendte ikke til magiens hemmelige verden. Og jeg kunne 
ikke fortælle ham om den. Det stred imod alle love at indvie ham 
i vores verdens hemmeligheder, og han ville have troet, at jeg var 
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vanvittig. Så jeg fortalte ham, at jeg arbejdede i udlandet og kun 
kom hjem i ferierne. Vi talte tit sammen, men dybest set løj jeg 
for ham. Det var ikke med min gode vilje, men det gjorde jeg.”

“Handler din historie så ikke om, at det er bedre at kunne 
holde på sine hemmeligheder?” spurgte Call.

Mester Rufus’ øjenbryn lavede endnu en af deres naturstri-
dige bevægelser for derefter at ende i en imponerende skulen. 
“Historien skulle vise dig, at jeg også kender til at have hem-
meligheder. Jeg forstår, hvordan de kan beskytte andre, men 
samtidig være et tungt åg. Call, hvis du har noget at sige, så sig 
det, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at det kom-
mer dig til gavn.”

“Jeg har ingen hemmeligheder,” sagde Call. “Ikke længere.”
Mester Rufus nikkede, så sukkede han.
“Tamara har det fint,” fortalte han Call. “Hun er ensom i 

timerne uden dig og Aaron, men hun klarer sig. Havoc savner 
dig selvfølgelig. Hvad angår Jasper kan jeg kun gætte. Han har 
gjort underlige ting med sit hår på det seneste, men det har 
måske ikke noget med dig at gøre.”

“Okay,” sagde Call en smule fortumlet. “Tak.”
“Og hvad angår Aaron,” sagde mester Rufus, “blev han 

begravet med al den pomp og pragt, der er en makar værdig. 
Samtlige medlemmer af Forsamlingen og Magisterium deltog.”

Call nikkede og så ned i gulvet. Aarons begravelse. At høre 
mester Rufus sige ordene  – at høre sorgen i hans stemme  – 
gjorde det mere end virkeligt for Call. Resten af livet ville han 
tænke på, at hans bedste ven kunne være i live, hvis det ikke 
havde været for ham.

Mester Rufus gik hen mod døren for at lukke sig ud, men 
tøvede et sekund og lagde en hånd på Calls hoved. Til Calls 
overraskelse snørede hans hals sig sammen.
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Da Call blev fulgt tilbage til cellen, fik han dagens anden 
overraskelse. Hans far, Alastair, stod ved døren og ventede på 
ham.

Alastair vinkede let, og Call viftede med sine lænkede hæn-
der. Han var nødt til at blinke en del, så Fjendens ødelæggende 
charme ikke blev opløst i tårer.

Calls vagter førte ham ind i cellen og tog lænkerne af. De 
var ældre magere, klædt i Panopticons mørkebrune uniformer. 
Efter at have løsnet hans hænder satte de en metalring om hans 
ankel og lænkede ham til væggen. Lænken var så lang, at Call 
kunne gå rundt i cellen, men ikke så lang, at han kunne nå 
tremmerne eller døren.

Vagterne forlod cellen, låste døren og forsvandt i mørket. 
Men Call vidste, at de var der. Det var formålet med Panopti-
con. Man var altid overvåget.

“Hvordan har du det?” spurgte Alastair hæst, da vagterne 
var væk. “Har de gjort dig noget?”

Han så ud, som om han havde lyst til at hive fat i Call og 
undersøge ham for skader, ligesom dengang Call faldt af gyn-
gen eller kørte ind i et træ på sit skateboard.

Call rystede på hovedet. “De har ikke gjort mig noget fysisk,” 
sagde han.

Alastair nikkede. Hans øjne så små og trætte ud bag brille-
glassene. “Jeg ville være kommet noget før,” sagde han og satte 
sig på en ubekvem metalstol, som vagterne havde stillet på den 
anden side af tremmerne. “Men de tillod ikke, at du fik besøg.”

Calls lettelse var overvældende. Han havde fået overbevist 
sig selv om, at hans far var glad for, at de havde buret ham inde. 
Eller måske ikke glad, men blot bedre stillet uden ham.

Det var rart, at det ikke passede.
“Jeg prøvede alt,” fortalte Alastair sin søn.
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Call anede ikke, hvad han skulle svare. Ingen ord kunne 
beskrive, hvor ked af det han var. Og han forstod ikke, hvorfor 
han pludselig måtte få besøg … medmindre Forsamlingen ikke 
længere havde brug for ham.

Måske var dette det sidste besøg, han nogen sinde fik.
“Jeg har talt med mester Rufus i dag,” fortalte han sin far. 

“Han sagde, at de er færdige med at afhøre mig. Betyder det, at 
de så vil slå mig ihjel?”

Alastair så chokeret ud. “Call, det kan de ikke. Du har ikke 
gjort noget galt.”

“De tror, jeg myrdede Aaron!” sagde Call. “Jeg er i fængsel, 
så de må da tro, jeg har gjort et eller andet.”

Og det har jeg også, tilføjede han i tankerne. Selv om det var 
Alex Strike, der dræbte Aaron, var han jo død, fordi han havde 
holdt på Calls hemmelighed.

Alastair rystede på hovedet og afviste Calls ord. “De er 
bange … bange for Constantine, bange for dig … så de leder 
efter en undskyldning for at beholde dig her. De mener egentlig 
ikke, at du er ansvarlig for Aarons død.” Alastair sukkede. “Og 
hvis det ikke trøster dig, skal du tænke på, at så længe de ikke 
forstår, hvordan Constantine kunne kanalisere sin sjæl over i 
dig, vil de ikke risikere, at det sker igen.”

Calls far var ikke særlig optimistisk anlagt og hadede mager-
nes verden, men denne gang fik hans negativitet Call i bedre 
humør. Han havde bestemt en pointe. Call havde aldrig tænkt 
på, at han selv kunne kanalisere sin sjæl over i en anden, eller at 
magerne var urolige for det.

“Så de vil altså holde mig indespærret her,” sagde Call. “Og 
så smide nøglen væk og glemme alt om mig.”

Calls bemærkning fik Alastair til at tie i lang tid, og det var 
ikke særligt opmuntrende.
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“Hvornår fandt du ud af det?” brast det ud af Call, da han 
blev bange for, at tavsheden skulle fortsætte.

“Hvilket?” spurgte Alastair.
“At jeg ikke er din søn.”
Alastair rynkede brynene. “Du er min søn, Callum.”
“Du ved godt, hvad jeg mener,” sagde Call med et suk … men 

kunne ikke skjule, at Alastairs ord gjorde ham glad. “Hvornår 
gik det op for dig, at jeg har hans sjæl?”

“Ret tidligt,” sagde Alastair og overraskede Call en smule. 
“Jeg gættede mig til det. Jeg vidste, hvad Constantine havde for-
sket i. Det virkede sandsynligt, at det var lykkedes ham at kana-
lisere sin sjæl over i din krop.”

Callum kom i tanke om den makabre besked, hans mor 
havde efterladt til Alastair, og som mester Joseph, Fjendens 
læremester og mest hengivne tilhænger, havde vist ham – Alas-
tair havde aldrig nævnt den med et ord.

DRÆB BARNET.
Han fik stadig gåsehud ved tanken om, at hans mor havde 

skrevet ordene med sine sidste kræfter, og at hans far havde 
læst dem med et grædende spædbarn, Call, i favnen.

Hvis Alastair havde gættet sig til, hvad det betød, kunne han 
have forladt hulen og ladet kulden sørge for resten.

“Hvorfor gjorde du det? Hvorfor reddede du mig?” spurgte 
Callum. Det var ikke hans mening at lyde så vred, men det 
gjorde han. Og han var vred, selv om han vidste, at alternativet 
ville have betydet hans død.

“Du er min søn,” gentog Alastair hjælpeløst. “Uanset hvad 
du ellers er, vil du altid være mit barn. Sjæle kan formes, Call. 
De er ikke lavet af sten. Jeg tænkte, at hvis jeg opfostrede dig 
rigtigt … hvis jeg gav dig den rette vejledning … hvis jeg elskede 
dig, skulle det hele nok gå.”
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“Og se, hvad det endte med,” sagde Call.
Inden hans far nåede at svare, dukkede en vagt op for at 

meddele, at besøgstiden var slut.
Alastair rejste sig og sagde lavmælt: “Jeg ved ikke, om jeg har 

gjort noget som helst rigtigt, Call. Men jeg synes, du er blevet 
en god dreng.”

Med de ord gik han derfra, ledsaget af endnu en vagt.

≋△○ 

Den nat sov Call bedre, end han havde gjort siden sin ankomst 
til Panopticon. Sengen var smal, madrassen hård, og der var koldt 
i cellen, og når han endelig faldt i søvn, drømte han altid det 
samme. Magien ramte Aaron som et kuglelyn, og han fløj gennem 
luften, før han ramte jorden. Tamara bøjede sig hulkende ind 
over ham, og en stemme lød: “Det er din skyld. Det er din skyld.”

Men den nat drømte han ikke, og da han vågnede, stod der 
en vagt uden for cellen med en bakke i hænderne. “Du har en 
ny gæst,” sagde han og skævede til Call, som om han forven-
tede, at Call ville slå ham ihjel med den omtalte charme.

Call satte sig op. “Hvem er det?”
Vagten trak på skuldrene. “En elev fra din skole.”
Calls hjerte hamrede løs. Det var Tamara. Det måtte det 

være. Hvem skulle ellers besøge ham?
Han lagde knap nok mærke til, at vagten skubbede bakken 

gennem den smalle sprække under døren. Han var optaget af at 
komme op at sidde, mens han glattede sit uglede hår med fing-
rene og samtidig prøvede at finde på noget at sige til Tamara, 
når hun trådte ind.

Hej, hvordan går det? Beklager, at jeg fik vores bedste ven slået 
ihjel …
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Døren gik op, og hans gæst trådte ind mellem to vagter. Det 
var ganske rigtigt en elev fra Magisterium.

Men det var ikke Tamara.
“Jasper?” udbrød Call vantro.
“Jeg ved det.” Jasper løftede hænderne i vejret som for at 

afværge hans taknemmelighed. “Det er overvældende for dig, 
at jeg er så storsindet at komme på besøg.”

“Øhm,” sagde Call. Mester Rufus havde haft ret, hvad angik 
Jaspers hår. Det strittede til alle sider, som om han ikke havde 
redt det i årevis. Call stirrede. Havde Jasper gjort sig umage for 
at få det til at se sådan ud? Med vilje? “Du er vel kommet for at 
fortælle mig, at alle på hele skolen hader mig.”

“De tænker ikke særlig meget på dig,” sagde Jasper, men det 
var tydeligt, at han løj. “Du gjorde ikke et særlig stort indtryk 
på nogen. De fleste er bare kede af det med Aaron. De tænkte 
mere på dig som hans håndlanger, vidste du det? Ham, der gik 
i et med tapetet.”

De tænker på dig som hans morder. Det var det, Jasper mente.
Efter den svada kunne Call ikke få sig selv til at spørge til 

Tamara. “Kom du i vanskeligheder?” spurgte han i stedet. “Jeg 
mener på grund af mig.”

Jasper gned håndfladerne mod sine designerjeans. “De ville 
faktisk bare vide, om du havde forhekset os, så vi faldt i dine 
mørke kræfters vold. Jeg sagde, at du er for dårlig en mager til 
at kunne gøre noget i den retning.”

“Tak, Jasper,” sagde Call, men vidste ikke, om han mente 
det eller ej.

“Nå, hvordan er der så her i gode, gamle Panopticon?” 
spurgte Jasper og så sig om. “Her ser, øh, ret sterilt ud. Har du 
mødt nogle ægte kriminelle? Og har du fået en tatovering?”



“Seriøst?” spurgte Call. “Er du kommet for at spørge mig, 
om jeg har fået en tatovering?”

“Nej,” sagde Jasper og holdt op med at spille skuespil. “Jeg 
er faktisk kommet, fordi … tja … Celia har slået op med mig.”

“Hvad?” Call var lamslået. “Det er da løgn.”
“Ja, det er utroligt, ikke?” sagde Jasper. “Jeg kan heller ikke 

fatte det!” Han satte sig med et bump på den ubekvemme gæste-
stol. “Vi var perfekte sammen!”

Call ønskede, at han kunne nå Jasper, så han kunne kvæle 
ham. “Nej, jeg mener, at det må være løgn, at du har passeret 
seks kontrolposter og en potentielt pinlig kropsvisitering bare 
for at komme her og beklage dig over dit kærlighedsliv.”

“Du er den eneste, der gider høre på mig, Call,” sagde Jasper.
“Det er, fordi jeg er lænket til væggen og ikke kan flygte.”
“Præcis.” Jasper så tilfreds ud. “Alle andre stikker af, når de 

ser mig. Men de forstår det ikke. Jeg skal have Celia tilbage.”
“Jasper,” sagde Call. “Vil du ikke nok svare mig ærligt?”
Jasper nikkede.
“Er det her Forsamlingens nye strategi? Vil de torturere mig, 

indtil jeg fortæller dem noget?”
I det samme steg en tynd røgsøjle op fra etagen nedenunder 

efterfulgt af et flakkende flammeskær. I det fjerne begyndte en 
alarm at hyle.

Panopticon brændte.


