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Kapitel et

”Emnerne i sigte, klokken ti.”
Min bedste vens stemme var kølig som vinden, der blæ-

ste koldt ind over os nede fra Themsen. Hun var urokkelig i 
sin beslutsomhed. Lige så urokkelig som de ældgamle sten i 
 Tower of Londons mure seks meter fra os. 

Aftenen blev mere og mere dunkel – lysene strålede desto 
kraftigere – og min bedste vens selvsikkerhed var næsten 
smitsom. Næsten. Men da jeg betragtede de mange menne-
sker, der stod lidt væk, var min eneste tanke: Jeg er ikke klar 
til det her. 

Misforstå mig ikke. Jeg er faktisk forberedt på en hel del 
skræmmende situationer. I løbet af det seneste halvandet år 
havde jeg trods alt været udsat for en falsk kidnapning, to 
ægte kidnapninger, der var tæt på at lykkes, og jeg har været 
udset som mål for både en international terroristorganisation 
og intet mindre end to virkelig søde drenge. Skræmmende 
situationer og mig, tjah, vi er gamle venner. 

Men i det øjeblik løb Rebecca Baxter og jeg rundt på 
skøjtebanen, der var anlagt i den gamle voldgrav omkring 
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Tower of London. Vi var i undertal og fysisk underlegne. Så 
noget ved det øjeblik virkede … skræmmende.

Også selv om min bedste ven stod lige ved siden af mig. 
Også selv om vores skole havde forberedt os godt.

Også selv om vores skole er en spionskole.
”Uuh, Cam, de kigger herover.”
En del af mig håbede, at Bex snakkede om sin far, der 

stod ved skøjtebanens billetskur, eller sin mor, der stod ved 
skøjtebanens østlige udgang. Jeg ville ønske, at Bex talte om 
de agenter, der gemte sig i mængden. De agenter, der havde 
til opgave at beskytte mig – som for eksempel kvinden med 
rygsækken, der havde skygget os hele eftermiddagen, eller 
manden, der stod på toppen af Tower Bridge – broen, der gik 
over Themsen, og som gav en fuldt overblik over al gående 
og kørende trafik i området i en radius af 800 meter. Men 
jeg kendte Rebecca Baxter godt nok til at vide, at hun ikke 
mente spionerne. Hun mente … drengene. 

Bex snurrede rundt så let som ingenting og løb baglæns 
tilbage forbi flokken af drenge, der hang ud og blærede sig 
med tricks i udkanten af banen. De gloede alle sammen efter 
hende. Hendes røde halstørklæde blafrede i vinden, og hun 
smilede. ”Nå, men hvem af dem vil du have?”

”Nej tak.” Jeg trak på det. ”Jeg forsøger at holde op.”
Altså det var jo ikke, fordi de ikke så godt ud eller no-

get, de så godt ud og desuden meget uskadelige ud, men hvis 
der er en ting, vi Gallagher-piger ved, så er det, at overfladen 
ikke altid viser sandheden. 

”Kom nu, Cam,” tiggede Bex. ”Hvad med ham den høje?”
”Niks.”
”Ham den lille?”
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”Nej tak,” sagde jeg og rystede på hovedet.
”Hvad så med ham der …” Bex afsluttede ikke sætnin-

gen. Hun gjorde store øjne og så lige forbi mig, men i tan-
kerne var jeg tilbage i Washington en kølig novemberaften 
og en bagende varm sommereftermiddag på et tag i Boston. 
To af de mest skræmmende øjeblikke i mit liv udspillede sig 
for mit indre blik. 

Mit hjerte begyndte at hamre. ”Hvad er der?” Jeg gran-
skede menneskemængden og forsøgte at fange et glimt af, 
hvad Bex havde set. 

”Cam …” begyndte Bex.
Jeg snurrede omkring på isen og forventede at se Bex’ 

mor med det samme chokerede udtryk, som jeg så i Bex’ 
øjne. Jeg forventede at se det i hendes fars blik og i nogle 
af mine livvagters blikke, men der var intet at læse i deres 
ansigter. 

”Bex,” sagde jeg irritabelt, ”hvad er der?”
”Ikke noget. Det er bare … Sig mig lige en ting, Cam …” 

Hendes smil udstrålede ren ondskab, og hun talte så lang-
somt, at jeg fik lyst til at slå hende. ”Sig det nu bare … Er du 
sikker på, du er færdig med alle drenge?”

”Hvad fanden mener du, Bex?” spurgte jeg.
Men min bedste ven lavede bare trutmund, tog en koket 

hånd op foran munden og sagde: ”Ups!”
Og så skete der det, at Rebecca Baxter, Gallagher- 

akademiet for særligt begavede unge kvinders nok mindst 
klodsede elev (og tro mig, der er mange ikke-klodsede elever 
på den skole) faldt på sine skøjter. 

Nå, men det viste sig, at falsk falden omkuld er en fanta-
stisk metode til at få drenge til at holde op med glo og bevæge 
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sig i stedet. Selvfølgelig ville vores værelses kammerat, Liz, 
uden tvivl forlange langt flere beviser, inden hun ville kalde 
det en videnskabelig sandhed, men når man tager i betragt-
ning, at otte drenge havde gloet, og syv af dem nu ilede for at 
komme Bex til undsætning, så virkede resultatet af det lille 
stunt ret statistisk overbevisende. 

Men faktisk var statistik det sidste, jeg havde i tankerne 
i det øjeblik, for store, hvide snefnug dalede fra den mørke 
himmel ned mellem mig og den eneste dreng, der ikke rørte 
sig ud af flækken. Den dreng, der ikke faldt i svime. Den 
dreng, der bare stod ved skøjtebanens rækværk med hæn-
derne i lommen og så på mig. ”Godt nytår, Gallagher-pige.”

Der findes en hel vifte af følelser, som enhver pige – og da 
især en Gallagher-pige – helt sikkert bliver udsat for i løbet 
af en hvilken som helst dag – fra glæde til tristhed, fra irrita-
tion til sommerfugle i maven. 

I det sekund var jeg ret sikker på, at jeg følte det hele på 
én gang. 

Og jeg anstrengte mig for ikke at give udtryk for noget af 
det.

Bex’ syv bejlere knælede ved siden af hende på isen, 
mens mine skøjter fragtede mig over til den ene dreng, der 
stadig stod ved rækværket. 

”Du ligner en, der fryser,” lykkedes det mig på en eller 
anden måde at sige.

”Jeg havde engang en varmere jakke, men den gav jeg til 
en eller anden pige.”

”Det var ikke så klogt gjort.”
”Nej,” Han smilede sit skæve smil og rystede på hovedet, 

”det var det sikkert ikke.”
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Selv om jeg havde kendt ham i næsten et år, var der stadig 
en hel masse ting, jeg ikke vidste om Zachary Goode. Som 
for eksempel mysteriet bag det faktum, at sæbe og shampoo 
duftede så utrolig meget bedre på ham end på nogen andre. 
Eller hvor han forsvandt hen, når han ikke lige på mystisk 
vis dukkede op på tilfældige (og ofte farlige) tidspunkter i 
mit liv. Og først og fremmest anede jeg ikke, hvorfor det med 
jakken fik mig til at tænke på den dejlige, romantiske del af 
den aften i november, hvor han havde givet mig den, og ikke 
den forfærdelige, blodige ”internationale terrorister forsøger 
at kidnappe mig”-del, der fulgte lige efter.

Ud af øjenkrogen kunne jeg se, at drengene havde  ”hjulpet” 
Bex over på en bænk i nærheden, men Zach lagde ikke mærke 
til noget. Han rykkede bare lidt nærmere og smilede.

”Men den klædte dig bare så meget bedre.”
Der er mange ting, man lærer at huske på Gallagher-aka-

demiet, men i det øjeblik ønskede jeg, at min eliteuddannelse 
også havde lært mig noget om, hvordan man glemmer. 

For helt ærligt der stod jeg en kølig aften i en fremmed by, 
mens en ufatteligt lækker dreng smilede til mig i det dæm-
pede skær af utallige glimtende lys! Det absolut sidste, jeg 
ønskede at huske, var den sidste gang, jeg havde set Zach – 
de hvinende dæk eller de maskerede mænd. Seriøst. Det vil-
le have været så perfekt med lidt hukommelsestab lige i det 
øjeblik. Men jeg er en Gallagher-pige. Vi glemmer ingen-
ting.

”Hvorfor har jeg på fornemmelsen, at du ikke er på fe-
rie?” spurgte jeg.

Jeg hørte Bex grine. Jeg fornemmede, hvordan Zachs hånd 
centimeter for centimeter kom nærmere min på rækværket. 
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Et øjeblik troede jeg, han måske ville sige noget om mig – at 
han var her for at se mig.

”Jeg leder efter Joe Solomon.” Han så sig omkring. ”Jeg 
tænkte bare, at han måske var sammen med dig?”

Og i det samme fik min hjertebanken en helt anden årsag. 
Ja, ja. Det lød som et meget let spørgsmål, men intet ved 
min lærer i Hemmelige missioner har nogensinde været let. 
Nogensinde. 

”Hvad er der galt?” spurgte jeg, mens mine tanker gik 
amok med mindst 100 forskellige grunde til, at hr. Solomon 
skulle følge efter mig til London – og ikke en eneste af dem 
var gode.

”Ikke noget, Gallagher-pige. Det er sikkert …”
”Sig det så. Ellers kalder jeg på far og mor Baxter, og så 

får du chancen for at finde ud af, hvordan Bex blev til Bex.”
Han sparkede til den isede sne, der lå i kanten af banen. 
”Vi skulle være mødtes for et par dage siden, men han 

dukkede aldrig op.” Zach så på mig. ”Og han ringede ikke.”
Okay, jeg ved godt, at når teenagere taler om, at nogen 

ikke ringer, så er det som regel bare brok. Eller klynk. Men 
Zach er ikke lige frem klynketypen.

For første gang den aften frøs jeg på isen.
”Han er ikke en del af mit sikkerhedsteam.”
”Din mor er ude og lede efter Kredsen, ikke?” spurgte 

Zach. ”Er han sammen med hende?”
”Det ved jeg ikke,” sagde jeg. ”Det er han sikkert, men … 

jeg ved det ikke.”
”Har han kontaktet familien Baxter?”
”Det ved jeg ikke.”
”Har han …”



”Hey, jeg får aldrig noget at vide, har du glemt det?” Jeg 
granskede hans ansigt, og på trods af situationen kunne jeg 
ikke lade være med at fryde mig over, at der endelig var no-
get, Zach ikke vidste. ”Det er ikke særlig sjovt at blive holdt 
udenfor, vel?”

”Rebecca!” Bex’ mors stemme rungede i den kølige luft. 
”Du bliver nødt til at gå,” sagde Zach og nikkede i retning 

af Bex’ forældre.
”Hvis hr. Solomon ikke reagerer på mødeindkaldelser, 

bliver vi nødt til at lede efter ham. Vi bliver nødt til at sige 
det til Bex’ forældre … Vi bliver nødt til at ringe til min mor, 
så hun kan …”

”Nej,” bed Zach og rystede på hovedet. Han fremtvang 
et smil. ”Det betyder sikkert ingenting, Gallagher-pige. Gå 
nu bare. Hav det lidt sjovt,” sagde han, som om det var en 
mulighed. 

”Cameron,” råbte Bex’ far. ”Nu skal du sige farvel til den 
unge mand.”

”Vi bliver nødt til at fortælle dem det, Zach. Hvis hr. Solo-
mon er forsvundet …”

”Så ville de vide det,” mindede Zach mig om. Hans stem-
me blev blidere i det. ”Hvad det end er, der foregår, så kan 
jeg godt garantere dig for, at de ved mere, end vi gør.”

Zach tog forsigtigt et skridt væk fra rækværket, mens hr. 
Baxter kaldte endnu højere bag os. ”Vi skal gå nu, Cammie!”

Jeg så mig over skulderen på min bedste vens far, hendes 
mor og de livvagter, der havde omgivet mig i ugevis. ”Jeg 
kommer nu!”

Da jeg vendte mig mod rækværket igen, var Zach allerede 
forsvundet.
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Kapitel  to

Bex’ far er en af Englands allerbedste spioner (og ikke at for-
glemme manden, der lærte Bex at bruge sin Barbie-dukke 
som dødbringende våben, da hun var syv), så jeg løb ikke 
efter Zach. Jeg fulgte bare med Arnold Baxter, der skøjtede 
stille og rolig af sted. 

”Tower of London er den ældste af de kongelige bygnin-
ger, der stadig bruges til offentlige formål, Cammie.”

”Det ved hun godt, far,” sagde Bex, selv om A) jeg faktisk 
ikke vidste det, og B) på det tidspunkt havde jeg andre mere 
hemmelige ting i tankerne.

”Hr. Baxter …” begyndte jeg, men Bex’ far pegede alle-
rede på bygningens høje mure og sagde: ”Juvelhuset alene er 
et oplagt terrormå…”

”Det ved hun godt, far,” sagde Bex igen og himlede med 
øjnene. Men hun virkede ikke for alvor irriteret, da hun så op 
på sin far og lyttede, mens han fortsatte.

”Portene er forstærket med særligt sikkert titanium og et 
intelligent sikkerheds-lasernet med 980 punkter.” Så tav han. 
”Undskyld, Cammie, hvad var det, du sagde?”
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Men noget i hans blik fik mig til at glemme alt om Zach 
og hr. Solomon og Cavan-kredsen. Noget i det blik mindede 
mig om, at fædre fortæller platte vittigheder. Fædre ævler løs 
i én uendelighed om historiske kendsgerninger, der ikke rig-
tig interesserer 99 procent af befolkningen. Fædre ser nogle 
gange på deres døtre, som om de er mere dyrebare end alle 
diamanter i England. Og jeg huskede, at engang for længe 
siden, var der også en, der havde set på mig på den måde. 

”Det … Jeg ville bare sige tusind tak igen, fordi jeg må 
være her i julen. Det er så sødt af jer,” lykkedes det mig at 
fremstamme. 

Han gav min skulder et klem. ”Det er jo en ren fornøjelse, 
Cameron.”

Og så overbeviste jeg mig selv om, at Zach havde ret – det 
betød sikkert ikke noget. Alt var sikkert i den skønneste or-
den. For hr. Solomon var jo forsigtig. Hr. Solomon var god. 

Alligevel kunne jeg ikke helt få mine fingre til at lystre, 
da jeg var kommet ned og sidde på en af bænkene og skulle 
til at løsne snørebåndene i mine skøjter. Det var, som om jeg 
havde glemt, hvordan man trækker vejret. 

”Åh ja … ravne!” sagde hr. Baxter og lod sig glide ned 
på bænken ved siden af mig. Han pegede på en sort fugl, der 
ledte efter krummer ved foden af den høje stenmur. ”Se, det 
er en interessant historie, Cammie. Ifølge et gammel sagn, 
bryder England sammen, hvis ravnene forlader Tower of 
London.”

Jeg så på fuglen, men sagde ingenting. Den var kulsort 
mod den hvide is.

Hr. Baxter sukkede. ”De stækker deres vinger, så de ikke 
kan flyve væk.”
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Og så med et føltes mit ansigt brændende varmt, selv om 
vinden var isnende kold. Mine hænder svedte i vanterne. Jeg 
hev halstørklædet af og blev helt svimmel, som jeg stod der 
i strømpesokker på isen, mens skøjteløberne kørte rundt og 
rundt i ring.

Hr. Baxter rejste sig. ”Hvad er der, Cammie? Er der noget 
galt?”

Jeg rystede på hovedet. ”Det er … ikke noget.”
Men det var noget. En fornemmelse vældede ind over mig. 

En fornemmelse af deja-vu, bare stærkere. Der var noget ved 
den menneskemængde, jeg burde vide. Noget, jeg burde se. 
Jeg rystede på hovedet, og i et splitsekund troede jeg, jeg så 
en høj, yndefuld kvinde ude på isen. Jeg kunne ikke få vejret. 
Hun mindede mig om kvinden på taget i  Boston.

”Nej,” mumlede jeg. 
Jeg så på fru Baxter og hendes kollega med rygsækken; 

hende, der havde fulgt os hele dagen. De holdt begge to en 
takeaway-kaffekop i deres højre hånd som tegn på, at vi ikke 
blev skygget. At alt var godt. Men alt var ikke godt. Et sted 
i mængden var der et spøgelse – noget, jeg burde få øje på. 
Noget, jeg burde vide.

”Cammie?” Hr. Baxter lagde en hånd på min skulder. 
”Hvad sker der?”

”Det ved jeg ikke.” Jeg rystede på hovedet. ”Det er 
bare …”

Men inden jeg kunne nå at sige mere, hørte jeg det knitre 
i hr. Baxters øresnegl – et fjernt, dæmpet skrig. På den an-
den side af skøjtebanen snurrede kvinden med rygsækken 
rundt, som om hun ledte efter noget. Nogen. Kaffekoppen 
faldt ud af hendes hånd, ned på isen. Og i det øjeblik fløj jeg i 



tankerne tilbage til Washington og så endnu længere tilbage. 
Til Boston.

Tag hende. Ordene rungede i mig.
Tag … mig.
Og så gik alt lyset ud.


