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Bag det sølvskinnende glas smilede manden uden øjne.
 Hun var her. Hun var kommet. Hendes hjerte var stærkt og 
uden falskhed, og det havde ført hende hjem.
 Hun var kommet i håb om, at nogen var blevet tilbage. Hen
des dronningemor, hendes krigerbror eller hendes bistre onkel.
 Manden så, hvordan havfruen svømmede gennem kabinets
salen i sin mors palads. Han betragtede hende med øjne, der var 
bundløse skakter af mørke.
 Hun så anderledes ud nu. Selskabskjolen var afl øst af noget 
mere kropsnært og praktisk. Det lange, kobberbrune hår var 
hverken langt eller kobberbrunt længere, det var kort og sort. 
Hendes grønne øjne var vagtsomme og skeptiske.
 Men på en måde var hun stadig den samme. Hendes bevæ
gelser var tøvende. Der var tvivl i hendes blik. Manden kunne 
se, at det endnu ikke var gået op for hende, hvor hendes styrke 
kom fra, og at hun derfor ikke turde tro på den. Det var godt. 
Når hun omsider forstod det, ville det være for sent. For hende. 
For havene. For verden.
 Havfruen så på det gabende hul, hvor kabinetssalens østvæg 
havde været. En vandstrøm, dyb og sørgmodig, gled gennem 
det. Søanemoner og tang var begyndt at indtage de forrevne 
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kanter. Havfruen svømmede hen til den knuste trone og 
bøjede sig ned for at røre gulvet ved siden af den.
 Med bøjet hoved sad hun der et godt stykke tid. Så rettede 
hun sig op og svømmede baglæns, væk fra tronen, nærmede 
sig nordvæggen.
 Nærmede sig ham.
 Han havde tidligere gjort et forsøg på at dræbe hende, 
inden angrebet på hendes rige. Han var kommet gennem et 
spejl i hendes sovekammer, men en tjenestepige af en slags 
var dukket op, så han måtte trække sig tilbage.
 Denne gang var det det net af lange, uregelmæssige revner, 
som løb på kryds og tværs gennem glasset, der holdt ham 
tilbage. Han kunne umuligt få hele sin krop igennem et af 
hullerne, men hænderne skulle der lige være plads til.
 Langsomt og lydløst kom de ud gennem spejlet og nærmede 
sig hendes hoved. Åh, det ville være så nemt at gribe om hendes 
slanke hals og sætte en stopper for alt det, Ieleheksene havde 
sat i gang.
 Men nej, tænkte manden og trak sig tilbage. Det ville være 
uklogt. Der var meget mere styrke og tapperhed i hende, end 
han havde forestillet sig. P
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 Det kunne meget vel tænkes, at det, som så mange andre 
havde måttet opgive, ville lykkes for hende. Måske ville hun 
fi nde talismanerne. Og hvis hun gjorde, så ville han tage dem 
fra hende. En havmand, hun engang elskede og stolede på, 
ville hjælpe ham.
 Manden uden øjne havde ventet så længe. Det gik ikke 
an at miste tålmodigheden nu. Han trak sig tilbage, ind i 
glasset, og gled i et med det fl ydende sølv. I det, der engang 
havde været øjenhuler, skinnede mørket, klart og levende. Et 
mørke, som ventede og iagttog. Et mørke, som krøb sammen. 
Et mørke, der var så gammelt som guderne selv.
 I sin sidste stund ville hun få det at se. Hun ville stå ansigt 
til ansigt med ham, det ville han sørge for, og hun ville blive 
tvunget til at se ned i de bundløse dyb. Og hun ville vide, at 
hun havde tabt.
 Og at mørket havde vundet.
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“Sølvfi sk! Sølvfi sk! Kom her, sølvfi sk!”
 Det var en rystende og åndeløs Serafi na, der kaldte, så 
højt hun turde. Flydende sølv bølgede omkring hende, mens 
hun bevægede sig gennem Kvalernes Korridor. Tusinder af 
spejle hang på væggene, og lyset fra de fl akkende kande labre 
dansede omkring inde i dem. Bortset fra et par vitrinaer 
eller tre, som åndsfraværende betragtede deres egne spejl
billeder, var korridoren tom. Sera havde håbet på, at hendes 
venner ville være i nærheden, men det var de ikke. Hun gik 
ud fra, at de måtte være dukket op andre steder i Spejlriget. I 
det mindste var der ingen dødsryttere her. Baba Vraja havde 
knust det spejl, Sera var svømmet igennem, så soldaterne 
og deres kaptajn, Markus Traho, ikke kunne følge efter 
hende.
 “Kom så, sølvfi sk!” kaldte hun igen, med en stemme, der 
ikke var meget mere end en hvisken.
 Hun var nødt til at være stille. Nødt til at lave så lidt 
bølge gang som muligt. Spejlkongen måtte ikke opdage, at 
hun var her. Han var ikke mindre farlig end Traho.
 Hun kom i tanker om billerne. Baba Vraja havde givet 
hende en håndfuld af dem; de skulle kunne lokke sølvfi skene 
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til. Hun tog dem op af lommen, holdt dem i sin hule hånd og 
raslede med dem.
 “Kom så, små fisk!” kaldte hun. Jo hurtigere hun fandt en 
af dem, des hurtigere kunne hun komme hjem.
 Hjem.
 Der var gået to uger, siden Serafina flygtede fra Miromara, 
efter at Cerulea, landets hovedstad, var blevet invaderet. 
Angriberne havde dræbt hendes far og prøvet på at myrde 
hendes mor. De havde angrebet på ordre fra admiral Kolfinn, 
som tilsyneladende var blevet hjemme i sit arktiske rige,  
Ondalina, og havde overladt det beskidte arbejde til den  
brutale kaptajn Traho.
 I flodheksenes huler havde Serafina mødt Kolfinns datter, 
Astrid, som hårdnakket påstod, at hendes far intet havde haft 
at gøre med overfaldet på Cerulea, men Sera stolede ikke på 
hende.
 Det var flodheksene – Iele, kaldte de sig – der havde  
hidkaldt Serafina og Astrid og de fire andre – Neela, Becca, 
Ling og Ava. Heksenes leder, Baba Vraja, havde betroet de 
seks havfrøkner, at de var direkte efterkommere af de seks 
sagnomspundne magikere, som for fire tusinde år siden 
havde regeret Atlantis.
 Hun fortalte dem også, at Orfeo, den mest magtfulde af 
de seks magikere, havde skabt et uhyre – Abbadon – og ladet 
uhyret slippe sine vældige kræfter løs mod Atlantis. Det 
lykke des de fem andre magikere at stoppe Abbadon, men ikke   
før uhyret havde fået det paradisiske ørige til at gå under i en 
voldsom naturkatastrofe. Abbadon var blevet spærret inde i 
Carceron – det eneste fængsel i Atlantis – som derpå blev bug
seret til Det Antarktiske Hav og sænket under isen. Men nu 
– efter fire tusinde års indespærring – var monstret begyndt 
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at røre på sig igen. Nogen havde vækket det, og Serafina var 
overbevist om, at det var Kolfinn. Det var tydeligt, at Kolfinn 
havde planer om at tage magten over alle havrigerne.
 Vraja havde fortalt den lille flok af havfruer, at det var 
deres opgave at gøre det af med Abbadon, inden han kunne 
nå at blive befriet fra sit fængsel. Og for at kunne gøre det var 
de nødt til at finde og indsamle de seks talismaner, der havde 
tilhørt de seks, som regerede. Disse talismaner var nemlig de 
eneste nøgler, der kunne åbne Carceron, så uden dem kunne 
de ikke åbne fængslet og tilintetgøre Abbadon.
 Serafina vidste, at hendes bedste, og måske eneste, chance 
for at finde ud af, hvor talismanerne befandt sig, var at  
gennemsøge Ostrokon – Ceruleas universitetsbibliotek – 
og finde de urgamle konkylier, der berettede om Merrows 
fremstød. Jo mere Serafina tænkte over det, des mere over
bevist blev hun om, at Merrow måtte have skjult de seks 
talis maner, dengang hun rejste gennem verdenshavene, og at 
konkylierne kunne fortælle hende, hvor de var blevet skjult.
 Hun var skræmt over at se sin by ligge i ruiner, og hun var 
klar over, at det ville være livsfarligt at vende hjem, men hun 
var nødt til det.
 Der var bare et andet sted, hun skulle besøge først.
 Nej, Sera! lød en kraftig stemme.
 Forskrækket vendte Serafina sig, men der var ingen.
 Du skal holde dig fra det sted. Det er alt for farligt.
 “Ava,” hviskede Serafina. “Er det dig? Hvor er du?”
 I dit hoved.
 “Hvordan kan du være i mit hoved?” Serafina var forvirret.  
Men så kom hun i tanker om den besværgelse, flodheksene 
havde lært dem, som gjorde det muligt at tale sammen over 
store afstande. “Er det en convoca?” spurgte hun. K
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 Ja … prøver … kan ikke holde f… uske … Astrid …
 “Du falder ud, Ava. Det er en dårlig forbindelse!”
 Et øjeblik var der helt stille, så kom Avas stemme tilbage. 
Kan du huske, hvad Astrid sagde om opafagoerne? De spiser deres 
ofre levende … mens hjertet stadig slår og blodet pumper.”
 “Ja, jeg ved det godt, men jeg er nødt til det.”
 Ostrokon … ikke nær så … vil du ikke …
 “Det må blive senere, Ava. Vi kan ikke finde ud af, hvor 
talismanerne er, før vi ved, hvad de er.”
 Der kom ikke noget svar fra Ava.
 “Sølvfisk, sølvfisk! Kom her, sølvfisk!” Sera var ved at 
blive nervøs. Tiden gik, og hun havde travlt.
 “Kom her, sølvfisk! Jeg har lækkerier til jer.”
 “Det lyder aldeles bedårende! Jeg elsker lækkerier!”
 Serafina blev stiv af skræk. Stemmen var lige bag hende, 
og hun genkendte den med det samme. Spejlkongen! Så 
fandt han hende alligevel. Hun vendte sig langsomt.
 “Principessa! Hvor vidunderligt at se dig igen!” sagde 
Spejlkongen. Han så granskende på hendes ansigt, bemær
kede dets bleghed, kastede et vurderende blik på de dybe 
flænger, hendes hale havde fået siden sidst. Hans sleske smil 
blev endnu bredere. “Men jeg må nu sige, at du ikke ser så 
godt ud, som sidst jeg så dig.”
 “Men du ser godt ud,” sagde Serafina, mens hun bakkede 
væk. “Velnæret, i hvert fald.”
 Hans ansigt var så rundt som en fuldmåne. Han var iført 
en giftiggrøn silkekåbe. Dens fyldige folder kunne ikke skjule 
hans omfang.
 “Mange tak, søde!” sagde han. “Jeg har faktisk lige haft 
det mest delikate måltid, kan jeg godt sige dig. Takket være et 
ungt menneske. En pige, omtrent på din alder.” Han bøvsede 
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højlydt og tog så en hånd op for munden. “Du godeste,  
hvor er mine manerer? Måske skulle jeg have holdt lidt igen, 
men der var virkelig så mange velsmagende klatlinger.”
 Serafina vidste godt, hvad klatlinger var. En lille stump 
frygt, der gemmer sig i en persons rygrad. Det havde Spejl
kongen forklaret hende, da han tog en af hendes egne.
 “Så er det derfor, du er så fed som en hvalros,” sagde Serafina,  
mens hun passede på ikke at komme for tæt på.
 “Jamen jeg kunne virkelig ikke holde mig tilbage. Den 
fjollede tøs gjorde det så nemt! Hun læser noget, der hedder 
ugeblade, skal jeg sige dig, og i dem er der billeder af andre 
piger, men de billeder er fortryllede, så pigerne ser fuld
stændig fejlfri ud. Og det kan hun ikke se. Hun kan kun se, 
at de er perfekte, og at hun ikke er det. Hun sidder i timevis 
foran spejlet og bekymrer sig over sit udseende, og jeg sidder 
lige på den anden side og hvisker til hende, at hun aldrig vil 
blive tynd nok, køn nok eller god nok. Og når hun er blevet 
rigtig skræmt og ulykkelig, så får jeg mit festmåltid.”
 Stakkels pige, tænkte Serafina, som selv vidste, hvor svært 
det kunne være at skulle leve op til andres forventninger.
 “Åh, de gogger. Jeg er vild med dem, principessa. De gør 
så meget af mit arbejde for mig. Men nok om dem. Hvad er 
det dog for ting, jeg hører om dig i disse dage?” Spejl kongen  
løftede en formanende pegefinger op foran Sera. “Jeg kan 
forstå, at det er på grund af dig, at Traho har endevendt 
adskillige floder. Så sig mig nu, hvad laver du her i Vadus? 
Hvor er du på vej hen?”
 “Hjem,” løj Serafina.
 Spejlkongen kneb øjnene sammen. “Så travlt kan du vel 
ikke have?”
 Før hun overhovedet nåede at opfatte, at han bevægede K
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sig, var han bag hende. Hun gispede, da hun mærkede noget 
koldt og vådt løbe op ad ryggen på hende.
 “Stadig så stærk,” sagde han skuffet.
 “Hold fingrene for dig selv!” råbte hun og svømmede væk 
fra ham.
 Men han indhentede hende med det samme. “Hvor
for kaldte du på mine sølvfisk?” ville han vide. “Hvor er du  
i virkeligheden på vej hen?”
 “Det har jeg jo lige sagt,” svarede hun. “Hjem.”
 Sera vidste, at hun blev nødt til at skjule sin frygt for ham. 
Hvis først han fik fat i den, ville han bruge den til at holde 
hende fanget her, som en anden vitrina. Men det var allerede 
for sent. Hun mærkede en skarp smerte.
 “Oh. Der har vi den jo,” hviskede Spejlkongen, og hun 
kunne føle hans kolde ånde mod sin nakke. “Du tror, du er så 
klog og så tapper, lille principessa, men det er du jo slet ikke. 
Det ved jeg, og det vidste din mor. Du skuffede hende. Igen 
og igen. Du svigtede hende. Og hun var helt alene, da hun 
døde, fordi du var stukket af.”
 “Nej!” skreg Serafina.
 Spejlkongens vævre fingre løb op og ned ad hendes ryg
hvirvler, til de fandt, hvad de søgte. “Næh, ser man dét? 
Hvad er det dog for noget, du har rodet dig ind i?” Han var 
stille et øjeblik, før han fortsatte: “Det er sandelig noget af 
en opgave, Vraja har givet dig. Den tror du da ikke for alvor 
på, at du kan overkomme? Dig? Hvad mon hun vil gøre, når 
du svigter hende? Finde en anden? En, der er bedre? Ja, dét 
tror jeg nok lige. Præcis ligesom Mahdi gjorde.”
 Det var, som om al Seras viljestyrke pludselig havde for
ladt hende. Hun var lammet af sorg og kunne ikke gøre 
andet end at stirre skamfuldt ned i gulvet. Mahdi, Matalis 
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kronprins, som hun elskede højt, havde svigtet hende for en 
anden, og det var hun stadig dybt rystet og ulykkelig over.
 Spejlkongens ondskabsfulde ord havde boret sig ind i  
hendes hjerte som en pilrokkes brod. Hun kunne ikke længere  
huske, hvad hun lavede her, eller hvor hun var på vej hen. 
Alting var ligegyldigt, og tungsindigheden lagde sig over 
hende som en kold og klam havgus.
 Spejlkongen spandt som en stor, fed hankat, da han fandt 
en lille, mørk luns mellem to ryghvirvler og plukkede den. 
Klatlingen peb og sprællede, da han lod den forsvinde ind i 
munden.
 “Åh, hvor delikat!” sagde han, mens han gumlede og 
slugte den. “Jeg burde virkelig stoppe her, men jeg kan ikke 
styre mig.” Han plukkede en klatling mere og fortærede den 
grådigt. “Du kommer aldrig til at vinde kampen mod Traho. 
Han finder dig før eller senere.”
 Lyset i Serafinas øjne var ved at slukkes. Hendes hoved sank, 
som om hun var ved at falde i søvn. Spejlkongen plukkede med 
begge hænder og proppede munden fuld af klatlinger.
 “Mmm! Guddommeligt!” udbrød han, da han havde slugt 
endnu en mundfuld. En bralrende bøvs undslap ham.
 Måske var det den frastødende lyd, der fik Serafina til at 
vågne op. For et øjeblik lettede den grå tåge af ugidelighed, 
og hendes tanker var igen klare. Han er ved at pille mig fra  
hinanden. Det må jeg ikke lade ham gøre, tænkte hun. Men hvad 
skal jeg stille op? Han er så meget stærkere end mig …
 Med stort besvær løftede hun hovedet og gispede for
skrækket, da hun så Spejlkongen igen. Han var dobbelt så 
stor som før, hans mave hang helt ned til knæene, hans ansigt 
var opsvulmet og forvrænget, og hans mund var fortrukket i 
et grotesk grin. K
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 Han har forspist sig, tænkte hun. Og nu har han mavepine i 
hele kroppen.
 Så hørte hun en ny stemme. Vrajas. Ekkoet af et råd, hun 
havde fået. Du skal ikke undgå din frygt, du skal lade den tale. Det 
var, hvad heksen havde sagt til hende.
 Og det var præcis, hvad Serafina ville lade den gøre. Hun 
ville lade frygten tale. Så højt, at alle kunne høre den.
 “Du har ret, Spejlkonge,” sagde hun. “Det, som Vraja bad 
mig om at gøre, er simpelthen umuligt.”
 Spejlkongen var et uhyre, og hun serverede sit hjerte på et 
sølvfad for ham. Hvis det her mislykkedes, så ville han æde 
det.
 Spejlkongen snuppede en klatling mere og tyggede den 
eftertænksomt. Igen bøvsede han, og hans ansigt fortrak sig 
i smerte. Hans mave var nu så stor, at den rørte gulvet. 
“Måske det ville være forsvarligt med en lille pause mel
lem retterne,” smilede han. “Hvis du lige vil give mig et  
øjeblik …”
 Men det ville Sera ikke.
 “Jeg er bange for, at jeg aldrig får min onkel at se igen. 
Eller min bror,” sagde hun hurtigt. “Jeg er bange for døds
rytterne. Jeg er bekymret for Neela, Ling, Ava og Becca. Jeg 
frygter, at det er sandt, hvad Astrid siger. Og jeg frygter, at 
det ikke er sandt. Jeg er bange for Traho. Jeg er bange for 
manden uden øjne …”
 Spejlkongen fråsede nu. Han var svimmel af grådighed 
og kunne slet ikke holde op med at fylde i sig, selv om hans 
arme nu var så tykke, at han kun lige kunne få hænderne op 
til munden, og hans kinder var så opsvulmede, at han havde 
svært ved at se ud af øjnene.
 “Og ved du, hvad jeg også er bange for?”
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 “Åh, hold op, hold op! Jeg tåler det ikke!” Spejlkongen tog 
et skridt tilbage, mistede balancen og væltede omkuld. Han 
prøvede på at komme op igen, men det var håbløst. Arme og 
ben spjættede i alle retninger. Han var så hjælpeløs som en 
skildpadde på ryggen.
 Serafina lænede sig ind over ham, og nu råbte hun: “Jeg 
er bange for, at jeg går fra forstanden, hvis jeg ser mere lidelse!  
Jeg er bange for, at flere ceruleanere vil blive dræbt! Jeg er bange 
for, at landsbyer vil blive overfaldet! Jeg er bange for, at Traho vil  
mishandle Baba Vraja! Jeg er bange for, at Blue er død! Jeg er bange 
for, at der vil ske noget forfærdeligt med de havfolk, der er fanget i 
lasten på Rafe Mfemes skib!”
 Spejlkongen havde lukket øjnene og lå og klynkede ynke
ligt. Serafina holdt op med at råbe. Da hun rettede sig op, så 
hun til sin overraskelse, at den grå tåge var helt forsvundet. 
Hun havde overvundet Spejlkongen. Hun havde forvandlet 
sin frygt fra fjende til ven.
 Med et smil åbnede hun hånden. Billerne var der endnu. 
“Kom her, sølvfisk!” råbte hun, så højt hun kunne.
 Men der dukkede ikke nogen sølvfisk op.
 I det samme gik det op for hende, hvad hun gjorde forkert.
 Hun prøvede igen: “!ksifvløs, reh moK” kaldte hun.
 Der kom bevægelse i det flydende sølv. To lange, dirrende 
antenner dukkede op, fulgt af et hoved. Skabningen gjorde 
sig fri af væsken. Den var større, end Serafina havde regnet  
med. Mindst dobbelt så stor som en velvoksen havhest. Sølvet  
dryppede fra det lange rygskjolds hornplader. Et par enorme, 
sorte øjne betragtede hende.
 “,rellib etgul nak geJ” sagde den.
 “,sitnaltA lit gim regnirb ud sivh ,enid re eD” sagde  
Serafina. K
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 Sølvfi sken nikkede, og Serafi na klatrede op på ryggen af 
den. Væsnet foldede sine lange antenner sammen, så Sera 
kunne bruge dem som tøjler. Hun satte sig, ligesom hun 
plejede at sætte sig på sin havhest, Clio, med halen ned langs 
dyrets side. Hendes ryg var rank og stærk.
 “Til Atlantis? Er du ude på at slå dig selv ihjel?” gispede 
Spejlkongen.
 “Nej, jeg er ude på at redde liv!” sagde Sera. “Mit eget og 
rigtig mange andres!”
 “Tåbelige tøsebarn!” skreg Spejlkongen og baskede vildt 
med arme og ben. “Opafagoerne æder dig levende! De vil 
knække dine knogler og suge marven ud af dem! Du aner 
ikke, hvad der venter dig!”
 “Jeg er ikke bange, Spejlkonge …”
 “Du lyver!”
 “Jeg er skræmt fra vid og sans.”


