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Til L.A.M.

Der er ikke nogen vej tilbage for mig nu. Jeg vil tage dig med  
på eventyr, som du ikke kan forestille dig er mulige. 

– Alexander McQueen 
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PROLOG

I den dybe slugt, de kaldte Tanners Grav, glimtede havfruens 
sværd i tusmørket. Hun holdt det foran sig med begge hænder 
om skæftet, mens hun langsomt bevægede sig gennem den for
ladte landsby.
 Hvem Tanner end havde været, så var han for længst borte, 
ligesom alle andre. Men det fi k ikke havfruen til at sænke sit 
sværd. Det var en kendt sag, at blækfi nnehajer strejfede om 
i forladte landsbyer. Og de var ikke de eneste, der var på jagt 
efter bytte her. Lyssky personager endevendte de forsvundnes 
hjem og tog alt af værdi med sig.
 Havfruen var på rejse – på vej hjem til Ondalina i Det Ark
tiske Hav, og hun havde set mange af disse landsbyer på sin vej. 
I De Ferske Vande, i Miromara, og her i Atlantica. De var alle 
sammen udplyndrede og lagt i ruiner. Havfolkene, som havde 
boet i dem, var blevet bortført. De få, som det var lykkedes 
at undslippe, kunne fortælle om sortklædte soldater, som var 
kommet med våben og bure. Hvor havfolkene var blevet bragt 
hen, var der ingen, der vidste.
 Havfruen stak sværdet tilbage i skeden, så snart hun havde 
sikret sig, at der ikke var fare på færde. Hun var udmattet, og 
natten med alle sine farer nærmede sig.
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 Indgangsdøren på huset lige foran hende hang og dinglede 
på et enkelt hængsel, og da hun forsigtigt skubbede den op, 
skræmte hun en mindre stime makrel, som havde gemt sig der
inde. Der var tegn på, at noget voldsomt havde fundet sted i 
huset – et bord var væltet, tallerkner var smadret, legetøj spredt 
ud over gulvet. Hun svømmede op ovenpå og fandt et værelse 
med en blød, søanemonefyldt seng.
 Hendes ansigt var mærket af de pinsler, hun havde været 
igennem. Hun trængte forfærdelig meget til søvn, men hun 
frygtede den også. Hun var plaget af mareridt. Så snart hun luk
kede øjnene, kunne hun se ham – Abbadon, uhyret. Hun kunne 
se, hvordan han angreb de andre – Ling, Ava, Neela, Becca og 
Sera – og fl åede dem i stykker.
 Jeg skulle være blevet hos dem, tænkte hun. Jeg skulle have hjulpet 
dem.
 Men de ville ikke have ønsket hendes hjælp. Ikke når de 
havde hørt sandheden.
 På vej hen mod sengen så hun noget ud ad øjenkrogen. 
Noget bevægede sig bag hende. Hun fi k et glimt af mørke, af et 
blegt ansigt.
 Der var en anden i værelset. P
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 Hun snurrede omkring, hendes hjerte hamrede i brystet på 
hende, hendes hånd havde fat i sværdets skæfte.
 Ja, der var nogen, kunne hun se, en mand, men ikke i værelset. 
Han var i et spejl, som hang på væggen.
 ”Du skal ikke være bange, Astrid Kolfi nnsdottir,” sagde han. 
”Jeg kunne ikke drømme om at gøre dig noget. Jeg kender din 
hemmelighed. Jeg ved, hvor meget du har måttet lide. De håner 
dig og kalder dig svag, skønt blodet af den største magiker, som 
nogensinde har levet, fl yder i dine årer. Kom med mig. Jeg skal 
nok sætte en stopper for alle de onde ord og den hånlige latter. 
Jeg kan give dig magt. Mere magt end noget andet levende 
væsen i denne verden.”
 Havfruen betragtede ham frygtsomt. Han var menneskelig. 
Hans ansigt var skjult i skyggerne. Men hun kunne se, at han 
havde en perfekt sort perle hængende om halsen.
 ”Hvorfra kender du mit navn?” spurgte hun. ”Hvem er du?”
 Mandens svar var at byde hende sin hånd. Den trængte igen
nem det blanke glas og hang i vandet foran hende. Mere et 
spørgsmål end et svar.
 Det sitrede i havfruens fi nner, men hun ignorerede sin frygt. 
Der var noget ved ham, der tiltrak hende. Noget, der havde lige 
så megen magt som tidevandet.
 Hun løftede sin hånd, lod den nærme sig hans. Og i det samme 
så hun sit eget spejlbillede i glasset. Og bag det hans ansigt, 
som nu var på vej ud af skyggerne. I et glimt så hun mandens 
øjne – så sorte og bundløse som Det Store Dyb – smelte sammen 
med hendes egne.
 Panikslagen slog hun sin halefi nne mod spejlet og knuste 
det. Mens glasskårene klirrede mod gulvet, vendte hun rundt og 
fl ygtede ud af værelset. Hun svømmede så hurtigt hun kunne. 
Ud af huset, ud af landsbyen. Ind i nattens kolde, mørke vande.
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Serafina di Merrovingia, retmæssig arving til Miromaras 
trone, spændte sin armbrøst.
 ”Skyd for at dræbe,” lød hendes ordre.
 Femogtyve Sortfinner nikkede i takt og spredte sig ud i 
terrænet. Takket være deres camouflage var de ikke til at 
skelne mod vildnisset ved foden af Miromaras dronningeslot. 
Sera kastede et sidste blik op mod de mørke vande, inden hun 
svømmede mod den tunnel, der var boret ind i klippen. Det 
var ikke ofte, at hendes onkels soldater patruljerede denne 
afsides beliggende del af paladsets område, men i aften kunne 
hun ikke tage nogen chancer.
 FORRÆDERNES INDGANG stod der over indgangen til 
tunnelen. Gennem årtusinder var Miromaras fj ender blevet 
ført denne vej til fangekældrene, indtil indgangen var blevet 
lukket og glemt, da tiderne skiftede, og Miromara oplevede 
en længere epoke af fred og velstand. Det urgamle skilt fi k 
Sera til at trække på smilebåndet. De sande forrædere befandt 
sig i paladset – hendes onkel Vallerio, hans nye kone, Portia 
Volnero og deres datter, Lucia. De havde ladet Seras mor, 
regina Isabella, snigmyrde og havde tilranet sig tronen.
 Blot nogle få meter inde i tunnelen var der lys fra en bærbar 
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lavaglobe, som en af De Sorte Finner havde hængt op på væg
gen. Dens lys afslørede en Sera, som ikke mindede meget om 
den Sera, som for ikke så længe siden havde boet oppe i paladset. 
 Serafina udstrålede myndighed og overblik. Hun var stærk, 
havde rank ryg og selvtillid. Musklerne spillede på hendes 
arme og hale. Hendes hår var farvet sort, og det var klippet 
kort, så ingen fjende kunne gribe fat i det og holde hende  
tilbage, sådan som Spejlkongen engang havde gjort. Ligesom 
de andre sortfinner bar hun en kort uniformsjakke, der var 
mørkeblå med sorte ornamenter for at markere sit tilhørs
forhold til Cerulea, Miromaras hovedstad. I sit bælte havde 
hun en drabelig dolk. Den usikkerhed og bekymring, der altid 
havde været i hendes blik, var forsvundet; nu var det beslut
somhed og overbevisning, der brændte i hendes øjne.
 Lidt længere fremme så Sera et jerngitter med en skorpe 
af rurskaller. Fire unge havmænd arbejdede ihærdigt på at 
save tremmerne over. Magi virkede ikke på jern, så sang
besværgelser kunne hverken smelte eller knække gitteret.
 Hun sænkede sit våben. ”Varer det længe endnu, Yaz?” 
spurgte hun en af havmændene.
 ”Højst fem minutter,” svarede Yazeed. ”Vi er næsten igen
nem.”
 Yazeed var hendes næstkommanderende, og denne aktion 
havde været hans idé. Sera huskede tydeligt den morgen ved 
firetiden, da han og en anden sortfinne – Luca – var vendt  
tilbage til hovedkvarteret i højt humør.
 ”Se, hvad vi har fundet!” havde Yaz jublet.
 Han havde lagt en rulle kelppergament på bordet og  
rullet den ud. Serafina og de andre sortfinner var straks stimlet  
sammen om bordet.
 ”Det er de originale arkitekttegninger. Man kan se hvert 
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eneste lavarør i paladset,” havde Yaz forklaret, mens han til
freds gnubbede sine hænder. ”Det store lavarør her,” sagde 
han og pegede på en tyk, sort streg af blæksprutteblæk, ”førte 
lava fra klippespalten under paladset til vestfløjen. Det skulle 
have været fjernet for to hundrede år siden, da skatkamrene 
blev flyttet fra Corrente Grande til paladsets katakomber.”
 ”Men de blev ikke fjernet!” sagde Luca ivrigt og rullede 
endnu et stykke pergament ud på bordet. ”Se. Her er planerne 
for de nye skatkamre. De kunne ikke lægge dem for tæt på 
lava rørene, for hvis der skete noget med rørene, så ville lavaen 
flyde ud og smelte væggene, og det ville bringe skattene i fare. 
Så de byggede nye lavarør – et par etager længere nede for at 
være på den sikre side. Men de gamle rør blev ikke fjernet, kun 
forseglet.”
 ”Og det hele er der endnu,” grinede Yazeed. ”Rørene, for
deleren, selv hovedhanen. Og lige på den anden side af den 
tynde mur dér, ligger skatkamrene. Vi kan bare ødelægge 
røret, åbne den gamle hovedhane, lade lavaen smelte sig vej 
gennem væggen, og ...”
 ”... og så er vi inde!” Sera havde glædestrålende klasket sin 
hale mod hans.
 ”Men hvordan kommer vi ind i paladset?” spurgte Neela  
– Seras bedste veninde, Yazeeds søster, og nu også en af sort
finnerne.
 ”Gennem Forrædernes Indgang på nordsiden af paladset,” 
sagde Luca. ”Den er ved foden af den klippe, paladset er  
bygget på, og den er fuldstændig skjult under tang og havgræs, 
så det kunne ikke være bedre.”
 Sera vidste godt, hvor Forrædernes Indgang var, men alt det 
med de gamle lavarør var helt nyt for hende. Der var åbenbart 
meget, en lille, forkælet prinsesse ikke fik noget at vide om. K
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Tryllesange, skolegang og hendes mors endeløse formaninger 
havde taget det meste af hendes tid. Alt sammen ting, der var 
gavnlige at vide for en prinsesse, men som ikke hjalp meget, 
når det handlede om at komme ind i katakomberne.
 ”Hvornår gør vi det?” havde Neela spurgt.
 ”Så snart vi kan få Mahdi til at afholde en fest,” havde Yaz 
svaret. ”En stor en – med masser af fyrværkeri.”
 ”Det forstår jeg ikke,” havde Neela sagt. ”Hvad skal vi med 
en fest? Og hvorfor fyrværkeri?”
 ”For når vi fører lavastrømmen væk fra hovedledningen, 
så vil trykket i paladset falde, og det vil få lyset i lavagloberne 
til at flakke og blive svagere. Lavakaminerne vil sprutte og  
gnistre, og dét kan det ikke undgås, at nogen lægger mærke til.”
 ”Men hvis Mahdi slukker alt lys, så folk bedre kan se fyrvær
keriet, så er der ingen, der opdager det!” havde Neela udbrudt.
 ”Lige præcis!” havde Yazeed svaret. ”Når fyrværkeriet er 
forbi, så flyder lavaen igen, og vi er på vej tilbage til vores sikre 
tilholdssted med så meget bytte, som vi kan slæbe.”
 ”Du er et geni, Yaz,” havde Sera sagt.
 ”Dét er vi ganske enige om,” havde Yazeed sagt. Alle havde 
grinet og var straks gået i gang med at planlægge aktionen.
 Sera havde været så glad for arkitekttegningerne, at det 
først var senere, da de var på vej i seng, at hun kom i tanker 
om, at spørge Yaz om, hvordan han havde fået fat i dem.
 ”Luca og jeg var en tur på Ostrokon,” havde Yazeed svaret. 
”Det er et sted, hvor man kan finde ud af rigtig meget, kan jeg 
godt fortælle dig.”
 ”Meget morsomt.” Sera var klar over, at Yazeed, ligesom 
alle andre, godt vidste, at hun elskede Ostrokon, Univers itetets 
bibliotek. Før angrebet på Cerulea havde hun næsten hver 
eneste dag tilbragt timer dér med at lytte til historiekonkylier, 
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men nu var det et farligt sted at opholde sig. ”Du er ikke bange 
af dig, Yaz. Det sted bliver holdt under skarpt opsyn for tiden.” 
Hun turde slet ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis 
de var blevet opdaget og pågrebet. En bedre næstkomman
derende end Yaz kunne hun slet ikke forestille sig. Han var 
intelligent, hurtig til at træffe beslutninger, og modig. Somme 
tider lidt for modig.
 Han havde grinet. ”Ikke skarpt nok, lader det til,” havde 
han sagt.
 ”Vent lige lidt,” havde Sera sagt og stoppet ham. ”Jeg har 
lige et spørgsmål mere: De gamle rør ... Hvordan kan vi være 
sikre på, at de stadig er der?”
 ”Det har vi da tjekket,” havde han svaret med et skulder
træk.
 ”I har tjekket det? Rørene er inde i paladset. Og der er en pris 
på dit hoved. Hvordan bar I jer ad med at tjekke det?”
 Yaz havde rynket panden og set tænksom ud. ”Lad mig nu 
se ... Jo, jeg tror, vi var deroppe til en fest. Lucia elsker fester.”
 Sera havde taget sig til hovedet. ”I guder! Sig, det er løgn!”
 Yazeed havde udført en hurtig illusiobesværgelse. Hans hår 
blev lyst. Hans øjne blev blå. Tatoveringer dukkede op på hans 
pande og snoede sig hurtigt ned over hans ansigt, hans hals og 
hans bryst. De var farvestrålende og komplicerede. Så havde 
han set fåret på hende og leveret en perfekt efterligning af en 
fribytter af den mere tumpede slags: ”Orv mand, det er Sænke-
kølerne, der spiller i aften. Det band æælsker jeg bare! Wåuwh, 
se lige den skude. Hun har da ballast, så det vil noget. Sådan, 
sådan, så danser vi! Læg knoglerne over kors, gødningehoved!”
 Sera var blevet vred. Han var gået for vidt. ”De kunne have 
taget jer til fange, Yazeed. Du er en af sortfinnernes ledere. Hvad 
tror du ikke, de kunne have fundet på at gøre ved jer?” K
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 ”Jamen, det gjorde de så ikke, vel? Og næste gang vi besøger 
paladset, så er det os, der tager den store gevinst.”
 Han havde givet hende et kys på panden, inden han væltede 
om på sin feltseng. Sera havde svært ved at være rigtig vred 
på ham, for modstandsbevægelsen havde hårdt brug for guld  
– masser af guld – og Yazeed havde fundet ud af at skaffe det.
 Det var Yazeeds stemme, der bragte hende tilbage til  
nutiden.
 ”Så er vi inde!” råbte han.
 Sera så på gitteret. Seks tremmer var blevet savet over og 
fjernet, så der var plads til at svømme igennem. Hun svøm
mede hurtigt tilbage til tunnelens indgang og piftede. De 
camouflerede frihedskæmpere dukkede op med det samme og 
fulgte hende ind i mørket.
 Yazeed og hans havmænd – Luca, Silvio og Franco – ventede 
ved gitterporten med hakker, våben og lavalygter. Sera kunne 
se beslutsomheden i deres ansigter, og den fik hendes hjerte til 
at svulme. Deres loyalitet, deres tillid, deres villighed til at dø 
for sagen – dét var modstandsbevægelsens sande styrke.
 Hun var klar over, at den aktion, de nu var i gang med, 
var overordentlig risikabel. Hun vidste også, at de ikke havde 
andet valg end at gennemføre den. De Sorte Finner kæmpede 
ikke kun for hendes rige, men for alle havrigerne. Vallerio og 
Portia havde allerede indtaget Miromara og Matali, og Sera 
vidste, at de planlagde at erobre Atlantica, Ondalina, Qin og 
De Ferske Vande. Hun vidste også, at de fik hjælp fra det ond
skabsfulde menneske Rafe Mfeme.
 De havde en allieret mere, men hvem dét var, vidste Sera 
ikke. Hun havde kun hørt dem omtale denne person som han, 
og hun kunne forstå, at han havde betalt for hendes onkels leje
tropper – dødsrytterne. Til gengæld hjalp Vallerio og Portia 
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ham med at søge efter seks talismaner – magtfulde genstande, 
som engang havde tilhørt Atlantis’ mægtige magikere. Sera 
havde fundet ud af, at denne person, hvem han så var, ville 
bruge talismanerne til at befri et forfærdeligt uhyre – Abbadon 
– som var spærret inde i et fængsel, dybt nede i Det Antarktiske 
Hav. Et uhyre, som var skabt af Orfeo – en af magikerne. Men 
hvem var denne gådefulde han? Og hvad havde fået hendes 
onkel til at gå i forbund med ham? Sera havde ingen anelse om 
det. Hun vidste kun, at Vallerio og Portia var fuldstændig lige
glade med, hvor mange havfolk der måtte lade livet, når bare 
deres længsel efter magt og rigdom blev tilfredsstillet. Men det 
var åbenbart ikke gået op for dem, at der ikke ville være noget 
tilbage at herske over, intet at udplyndre, hvis han fik sin vilje. 
Hun var nødt til at stoppe ham, men for at kunne gøre det 
måtte hun først stoppe sin onkel. Hun kastede et sidste blik 
på sine tapre soldater. Og hun mindedes, hvad Thalassa havde 
sagt til hende: En regents vigtigste styrke kommer fra hendes hjerte  
– fra den kærlighed, hun giver sine undersåtter, og fra den kærlighed, 
de giver hende.
 De Sorte Finner var Seras undersåtter. De var også hendes 
brødre og søstre. Hendes familie. Og hun elskede dem højt.
 Kære guder, pas på dem, bad hun. Beskyt dem mod de mange 
farer.
 Sera løftede sin armbrøst over hovedet og henvendte sig 
til sine tropper. ”Hurtigt og effektivt, præcis som vi aftalte,” 
sagde hun. ”Pas på ryggen. Og pas på hinandens rygge. Ingen 
slinger i valsen, ingen frygt, ingen fanger. Fremad!”
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Franco svømmede forrest med en lavalygte, Sera var lige 
bag ham, resten fulgte efter. De piskede gennem den dunkle 
tunnel, mellem de algefyldte vægge, og stoppede ikke op, før 
de nåede paladsets enorme lavakammer. Det var en vældig 
grotte, der var blevet hugget ud af den klippe, paladset var 
bygget på. I midten kom det store indstrømningsrør op af 
gulvet med den varme lava fra klippespalten dybt under hav
bunden. Oppe under loftet fordelte lavaen sig i fi re rør, der 
snoede sig ind gennem mindre tunneler og skakter i klippen. 
Hvert rør havde omkring en meter omkring sig, så der var 
plads til vedligeholdelse og reparationsarbejde.
 Planen var, at Sera, Yazeed, Luca og Franco skulle følge 
røret i grottens vestlige del op til det gamle rør, der førte 
hen over skatkamrene. De andre sortfi nner skulle vente, 
indtil de fi re kom tilbage.
 Yaz og Franco lagde deres armbrøster. De havde lygter at 
bære på og hakker over skuldrene. Våben var der ikke plads 
til i den snævre skakt.
 Med armbrøsten hævet svømmede Sera frem mod det 
centrale rør, men pludselig tog Yazeed hende i armen. Han 
pegede, men hun havde allerede set den vagtmand, der 
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lige var kommet ind. Han svømmede hen til det store rør i 
midten, og med ryggen mod dem, bøjede han sig forover 
for at afl æse et måleinstrument af en slags.
 Sortfinnerne havde forberedt sig på enhver tænkelig 
situation. Sera behøvede kun at nikke kort til Silvio, som 
var hendes bedste skytte. Han løftede sin armbrøst, og et 
sekund efter havde pilen fundet sit mål, vagtmandens 
nakke.
 Det var mere forskrækkelsen end smerten, der fi k vagt
manden til at give et lille skrig fra sig. Pilens hule spids var 
fyldt med fortyndet rokkegift, som øjeblikkeligt kunne få 
off eret til at miste bevidstheden. I ufortyndet form var giften 
stærk nok til at dræbe. Vagtmanden faldt bagover, men 
Silvio var allerede klar til at gribe ham.
 ”Flot skud, Sil,” sagde Yaz, da han kom piskende forbi 
med Franco og Sera i halen.
 Mens to af de andre sortfinner slæbte den bevidst
løse vagtmand hen til et skab, brugte Silvio en illusio til at 
omdanne sig selv til en perfekt kopi af ham. Skulle Vallerios 
soldater finde på at kigge ind, ville de finde ham travlt 
optaget af at kontrollere haner, trykmålere og termometre.
 Sera, Yaz, Luca og Franco svømmede ind i vest tunnelen. 
De holdt deres våben og værktøj tæt ind til kroppen og 
fulgte tunnelen opad. Lys fi k de fra de lavaglober, der var 
ophængt med ti meters mellemrum. Under hver globe hang 
en krog, beregnet til at holde reparatørers værktøjstasker. De 
fi re kunne ikke risikere, at deres kraftige haler ramte lava
globerne eller krogene, så de var nødt til at svømme lang
somt i tunnelen. De havde regnet med, at det ville tage dem 
fem minutter at nå deres mål, men det tog dem næsten ti.
 ”Der er den,” sagde Franco omsider og pegede op over K
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dem, hvor det store hovedrør delte sig i to. Det ene rør fort
satte direkte op i paladset. Det andet fortsatte mod vest hen 
over katakomberne. ”Vi er sent på den,” sagde en anspændt 
Yaz, da de nåede forgreningen. ”Fyrværkeriet begynder lige 
om et øjeblik.”
 ”Der er ventilen!” Luca pegede på et hjul af bronze, der 
stak ud fra røret lige efter sammenføjningen. ”Nu skal vi 
bare rive hul i det gamle rør, og så lukke op for lavaen.”
 ”Ja, det kan du sagtens sige,” sagde Yazeed og rettede sin 
lygte mod den tunnel, som det vestgående rør forsvandt ind i.
 Den nye tunnel svingede fra side til side ind gennem 
klippegrunden, og den var meget snævrere end den, de lige 
kom fra. Små, blå krabber klamrede sig til loftet og flygtede 
skyndsomst, når lygtens lyskegle ramte dem. Et tykt lag af 
dynd dækkede dens bund.
 Franco var den tyndeste af de tre havmænd. Han bevægede 
sig ind i tunnelen med lygten foran sig, forsøgte at svømme, 
forsøgte at kravle, men endte med at sidde fast.
 ”Hjælp!” råbte han. ”Jeg kan hverken komme frem eller 
tilbage! I bliver nødt til at trække mig fri!”
 Yaz og Luca greb fat i hans halefinne og trak til. Franco 
kom ud, totalt indsovset i dynd.
 ”Lad mig prøve,” sagde Sera. ”Jeg er den mindste.”
 Hendes nerver var spændte som buestrenge, da hun så ind 
i tunnelen. Hun var bange for at komme til at sidde fast lige
som Franco, men frygten blev fejet til side af hendes begejst
ring. Det var i sig selv utroligt, at de var kommet så langt. 
Der var faktisk en reel chance for, at projektet ville lykkes, 
hvis hun kunne få brækket røret.
 Yaz rakte hende sin hakke. ”Svøm omkring ti meter ind 
og se, om du kan rive hul i røret,” sagde han.
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 Sera bevægede sig ind i røret liggende på ryggen. Hakken 
og lygten balancerede på hendes mave. Hun skubbede sig 
frem med halen, som hvirvlede en forfærdelig masse dynd 
op, så hun næsten ikke kunne se.
 Da hun var kommet et passende stykke ind, stoppede hun 
op og ventede på, at vandet skulle blive klart igen. Der var så 
lidt plads, at hun måtte strække begge arme op over hovedet 
og svinge hakken med skuldrene uden at bøje albuerne. Det 
varede ikke længe, før hendes muskler skreg af smerte. Hun 
bed tænderne sammen og fortsatte med at slå.
 Røret var lavet af goblinsmedet stål, stærkt nok til at mod
stå lavaens ekstreme temperatur, men det var flere hundrede 
år gammelt og rustent. Endelig, lige da hun troede, at hun 
ikke kunne svinge hakken en eneste gang mere, hørte hun 
en opmuntrende metallisk knasen, da spidsen af hakken slog 
hul på røret. Hun udstødte et begejstret krigshyl og svingede 
hakken igen og igen, flåede hullets kanter op, indtil det var 
stort nok. Rystende af udmattelse vrikkede hun sig baglæns 
gennem tunnelen.
 Hendes begejstring kølnedes en smule, da hun igen var 
ude af hullet. De havde et problem. Et stort problem.
 ”Det lykkedes mig at åbne røret,” sagde hun til de andre. 
”Men det ændrer ikke på det faktum, at tunnelen er vanvittigt  
snæver. Hvis det lykkes os at komme ind i et af skatkamrene, 
hvordan skal vi så få vores bytte ud? De fleste af vores folk er 
simpelthen for store til at komme igennem.”
 Sortfinnerne skulle ikke regne med at få flere chancer for 
at komme ind i skatkamrene. Deres indbrud ville snart blive 
opdaget, og så skulle Vallerio nok sikre sig, at det ikke gen
tog sig.
 ”Vi bliver nødt til at finde på noget,” sagde Yaz. ”Vi har ikke K
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mange våben, stort set ingen mad og absolut ingen medicin.  
Uden guld kan vi simpelthen ikke fortsætte kampen.”
 ”Det er nu, vi skal bruge ochien,” sagde Luca. ”Det må 
være lige før, fyrværkeriet begynder i tronsalen.”
 Sera nikkede. En ochi var en sangbesværgelse, som kunne 
bruges til overvågning eller spionage. Den var meget vanskelig 
og udmattende og krævede stor koncentration af sin udøver. 
Den krævede også en gandac, en genstand som tilhørte den, 
der skulle udføre besværgelsen, og som skulle være anbragt 
tæt på den person, som skulle iagttages.
 Det ville ikke have været nemt at smugle en gandac ind i 
paladset, og selv hvis det kunne have ladet sig gøre, så havde 
Portias gardister og lakajer, netop af samme grund, stående 
ordre om at fjerne alle mistænkelige genstande fra slottets 
sale og kamre. Men hvad Portia ikke vidste, var, at Sera alle
rede havde en gandac i tronsalen. En stor, smuk nautilusskal, 
som Sera holdt særligt meget af.
 Sera havde været utrøstelig, dengang hendes elskede 
bedste mor døde, og hun havde taget nautilusskallen, hendes 
kæreste eje, og anbragt den i hænderne på statuen af bedste
moren, som stod i tronsalen. Og nu havde den efterhånden 
været der så længe, at alle troede, den var en del af statuen.
 Sera lukkede øjnene og udførte besværgelsen. Så snart  
billedet af tronsalen viste sig for hendes indre blik, udførte 
hun endnu en besværgelse, en convoca, så hun kunne dele 
det hun så med Yaz, Luca og Franco.
 ”Er I ... med?” spurgte hun med anstrengt stemme.
 Det var de alle tre, og Sera koncentrerede sig nu, alt hvad 
hun kunne. Hun mærkede et stik i hjertet, da hun genså den 
tronsal, hvor hendes mor havde draget sit sidste suk, ved 
foden af sin trone, mens hun beskyttede Serafina. For Sera 



25
•

var det et helligt sted, og Lucia havde forvandlet den til en 
natklub.
 Over gæsterne hang store gopler med lange, trevlede  
tentakler, som skiftede farve i takt med musikken. Bordene 
var pyntet med farvestrålende søliljer, i lysekronerne snoede 
slanger med skrappe mønstre sig, og på væggene sad blom
strende søanemoner i heftige neonfarver.
 Lucia dansede med Mahdi. Han havde en arm om livet på 
hende. Leende havde hun kastet hovedet tilbage, så det sorte 
hår var spredt som en vifte i vandet og fik en til at tænke på 
midnat.
 Seras hjerte gav et lille frydefuldt hop ved synet af den 
havmand, hun elskede. Hun havde ikke set så meget som et 
glimt af ham, siden den dag i Kolisseo, da hun så ham afgive 
sit ”løfte” til Lucia. Yazeed havde forbudt dem at bruge  
convocaer. Den besværgelse måtte kun bruges i yderste 
nødstilfælde. Det var godt nok kun de allerdygtigste sang
fortryllere, der kunne aflytte en convoca, men det var ikke 
til at vide, hvilke forholdsregler, deres modstandere havde 
taget. Et par gange var det lykkedes Mahdi at få smuglet en 
konkylie ind i sortfinnernes hovedkvarter, men ikke engang 
dét var uden risiko. Han og Yaz havde planlagt denne aftens 
aktion ved hjælp af en staldkarl fra paladset, som bragte kon
kylier frem og tilbage mellem dem, mens han lod havhestene 
røre sig på markerne uden for Cerulea. 
 Blandt aftenens festdeltagere var Lucias forældre og nogle 
af deres venner, men de fleste var medlemmer af hoffet  
– unge og smukke havfruer og havmænd klædt så farve
strålende som papegøjefisk. Lucia havde intet til overs for 
almindelige eller kedelige folk.
 Forpustet og leende afsluttende Mahdi den fejende dans K
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med et forrygende tangodrop, hvor han lænede Lucia bag
over og kyssede hende.
 Jalousien skar som en kniv gennem Seras hjerte. Men hun 
skyndte sig at kvæle følelsen. Siden hun var lille havde hun 
lært at kvæle og skjule sine følelser. Og hun vidste godt, at 
Mahdi var nødt til at overbevise Lucia om, at han elskede 
hende. For hvis Lucia begyndte at tvivle på hans følelser, var 
hans liv i fare. Så var de alle sammen i fare.
 Alle gæsterne jublede og klappede, mens Mahdi smilende 
rettede sig op igen. Så løftede han en hånd for at bede om ro.
 Sera nød synet af ham. Hans kulsorte hår, som var redt 
stramt tilbage. Hans hvide havsilkeskjorte og den smaragd
grønne jakke. Hans glitrende blå hale. Hans mørke, udtryks
fulde øjne. Hun længtes efter at være sammen med ham, 
efter at røre ved ham. Efter at høre ham sige, at han stadig 
elskede hende. Uvilkårligt tog hendes venstre hånd om den 
ring, hun bar på højre hånd. Den ring, Mahdi selv havde  
skåret til hende af en hvid havskal.
 ”Jeg har en lille overraskelse ...” begyndte han.
 De forsamlede så forventningsfulde på ham. Der lød et 
enkelt ”åhhh” fra en af hofdamerne, og et ”uhhh” fra en af 
de andre.
 ”Fra Matali har jeg medbragt en lille flok af de dygtigste 
bengalske lysmestre, for at de kan fortrylle jer med deres 
kunst. Deres strålende forestillinger får mig altid til at tænke 
på mit livs lys ... min kommende hustru og dronning, Lucia.”
 Franco himlede med øjnene. Luca lod, som om han skulle 
kaste op. Yazeed smilede grumt, og Sera forsøgte at gøre det 
samme.
 Hun vidste, at Mahdis kærlighedserklæring var løgn. Han 
var hendes, ikke Lucias. Sera og Mahdi havde lovet hinanden 
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evig troskab for et par måneder siden i en hemmelig cere
moni, som var bindende for dem begge. Han ønskede at 
besejre Vallerio lige så meget, som hun gjorde.
 De buldrende, matalianske rytmer begyndte, og lys
dansere iført kulørte silkedragter med juvelbesætning kom 
dansende ind i tronsalen. Deres ansigter var bemalede med 
smukke, selvlysende mønstre. Nogle af dem kastede hånd
fulde af perler højt op under loftet, hvor de eksploderede i 
glinsende gule og lyserøde skyer. Andre trak spor af gyldne 
og sølvskinnende vandflammer efter sig. Mens de varmede 
publikum op, gjorde lysmestrene sig klar til at optræde.
 ”Lyset, makker. Lyset,” hviskede Yazeed utålmodigt.
 Som om han havde hørt sin fætter, gav Mahdi tegn til at få 
skruet ned for lyset i lokalet. De fleste lamper og kandelabre 
i tronsalen var koblet til lavanettet. Men nogle få af lampet
terne på væggen fortsatte med at lyse. De var af den slags, der 
skulle fyldes op med lava hver dag.
 ”Så er det nu,” sagde Yazeed.
 Sera afsluttede convocaen, og alle fire gik i gang. Yazeed 
tog fat i bronzehjulets ene side, mens Franco tog den anden. 
Sera og Luca svømmede op over dem for ikke at være i vejen. 
Yazeed talte til tre, og han og Franco lagde alle kræfter i, 
men hjulet, som var grønt af ir og overgroet med rurskaller, 
var ikke til at rokke. Luca overtog Francos plads, og han og 
Yaz gjorde et nyt forsøg, men der var ikke noget at gøre.
 Yazeed slog arrigt halen mod ventilen. ”Vi har ikke tid til 
det her!” råbte han.
 ”Måske skulle vi prøve at skrabe nogen af skallerne af,” 
foreslog Franco.
 Han gav sig til at skrabe med den brede side af hakken.
 Sera hørte en underlig lyd. Var det bittesmå, vrede K
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stemmer, der råbte? Det gik pludselig op for hende, at hun 
forstod dem. Hun bøjede sig ned over rurerne og bad dem 
på det høfligste om at forlade ventilen. Men det kunne der 
overhovedet ikke være tale om, sagde de.
 Så måtte Sera forklare dem, at det var deres regent, der 
bad dem om det, og at det var hele rigets fremtid, der afhang 
af deres samarbejde. Og dét virkede. Der lød en serie af små 
smæld, da rurerne slap deres greb. Nogle af dem rykkede hen 
på det nye rør, mens andre fandt plads på tunnelens vægge.
 ”Siden hvornår har du kunnet tale rurisk?” spurgte Yazeed 
forbløffet.
 ”Siden blodbåndet,” svarede Sera og sendte en tak
nemmelig tanke til sin veninde, omnivoxaen Ling, som 
kunne tale alle sprog.
 Dengang de var i flodheksenes hule, havde Sera, Ling, 
Ava, Becca og Neela udført en fælles besværgelse, som lod 
dem dele og udveksle hinandens særlige evner. De var søstre 
nu, bundet sammen i evighed af magi og venskab.
 Igen greb Yaz og Franco det store hjul og gjorde alt, hvad 
de kunne for at dreje det. Først skete der ingenting; så lød 
der en klagende skurren, da den urgamle ventil begyndte at 
åbne sig, og en dyb rumlen, da lavaen flød ind i det gamle 
rør.
 ”Yes!” sagde Yaz og klaskede sin hale sammen med  
Francos.
 Sera og Luca jublede, men deres begejstring forstummede 
brat, da bobler kom væltende op af den gamle skakt, fulgt af 
en strøm af svovlgas. Den hvirvlede omkring dem alle fire og 
fyldte vandet med en varm, kvælende stank.
 ”Der er noget galt,” sagde Yaz gennem sammenbidte  
tænder.
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 ”Hvad sker ...” nåede Sera lige at sige, inden et hoste
anfald overvældede hende.
 Franco slingrede hen mod ventilen. ”Åh guder,” mumlede 
han.
 Yazeed stirrede ned i skakten, og hans øjne fyldtes med 
rædsel. ”Tilbageløb!” råbte han. ”Luk ventilen! Nu!”
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