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KAPITEL 1

QUIN

Quin flød på et mørkt hav uden nogen form for bevidsthed. Så, 
ganske langsomt, blev hun bevidst om sig selv. Et eller andet sted 
skinnede et svagt og blåligt lys. Hun lå på et hårdt og ujævnt og 
koldt underlag.

Der var nogen. En varm berøring af hendes læber, så blød og 
flygtig, at hun ikke vidste, om det kun var noget, hun bildte sig 
ind. Hun var omgivet af lyd, som en fjern styrtregn, men alt for 
hurtig, lige så hurtig som vinden hen over hendes ansigt.

Hendes hukommelse vendte tilbage. Hun og Shinobu var taget 
til Intetheden, men hun fortabte sig, og han tryglede hende om 
hjælp. Hun måtte kæmpe sig tilbage til ham. Nu, med det samme!

Quin sugede luft ned i lungerne og fløj op at stå.
”Få mig ud, Shinobu!” sagde hun. ”Skær en anomali!”
Hendes stemme var langsom og rusten, og hun befandt sig 

ikke længere i Intetheden. For kort tid siden havde skæret fra en 
lanterne og Shinobus mørke skikkelse befundet sig foran hende, 
og bag det et uigennemtrængeligt mørke. De havde opdaget, at 
Mellemste Gru i hundredvis af år havde spillet Søgere ud mod 
hinanden, mens han selv havde sørget for at fremstå ”uskyldig” 
i de andre Gruers øjne, fordi han fik andre til at føre kniven, når 
nogen skulle slås ihjel. Quin og Shinobu var taget til Intetheden 
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for at finde det, som Den Mellemste havde brugt til at så splid 
med. Men hvor befandt hun sig nu?

Et nyt sted. En grotte med ru overflader badet i et blåligt skær 
fra en åbning højt oppe i den ene klippevæg. Lyset skiftede, som 
om det kom fra en himmel med drivende skyer. Lyden var der 
stadig, både nær og fjern, sammen med lyden af brusende vand.

Hun kunne se Shinobus silhuet. Han var her sammen med 
hende, klemt inde i et hjørne i grotten, nøjagtig lige så forvirret 
som hun selv.

Quin stavrede hen mod ham og opdagede, at hendes krop 
ikke lystrede. Væggene bølgede og vuggede, men det var hen-
des egne muskler, der ikke virkede. Hun mindedes dengang, 
Gamle Gru og Mellemste Gru havde nærmet sig hende på det 
skotske gods for flere måneder siden. Deres bevægelser havde 
været ujævne og ude af takt med verden, fordi de havde været 
fortabt i de skjulte dimensioner i årevis. Lige nu havde hun 
det på samme måde. Det var tidens strømning, der fik hende 
til at vakle.

”Shinobu! Hvor længe var vi i Intetheden?”
Hun lagde begge hænder på den mørke skikkelse i hjørnet. 

Skikkelsen vendte sig om mod hende. For hurtigt. Alting gik for 
hurtigt.

Det var et ansigt, hun ikke kendte, en ung mand, der tårnede 
sig op over hende. Hans hår var viltert, og hans øjne var mørke i 
grottens dunkle lys. Han havde en tankeprisme på hovedet og et 
vildt udtryk i ansigtet. Det var alligevel ikke Shinobu, og nu rakte 
han ud mod Quin.

”Det er godt, du er vågen.” Han talte så hurtigt, at Quin nær 
ikke havde opfanget ordene.

Hun var faret vild i Intetheden, mens hun skulle have holdt øje 
med Shinobu. Havde de mødt denne mand dér? Havde han stjålet 
Shinobus tankeprisme og bortført Quin? Hun rykkede baglæns med 
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et sæt og forsøgte at klare hovedet for at tage det sidste skridt ind 
i verden. Hendes hånd søgte ned til kniven i hendes bælte.

”Shinobu? Shinobu?” Måske var han i nærheden.
Den fremmede unge mand rykkede nærmere. Han bevægede 

sig uendelig meget hurtigere, end hun selv var i stand til.
”Det er okay,” sagde han.
Det var ikke okay. Hvad havde han gjort ved dem? Hvor lang tid 

var der gået? Quin mærkede hans hånd på sin albue. Hun vristede 
sig fri og trak kniven – langsomt, alt for langsomt. Væggene gled 
forbi i rykvise stød, da hun skubbede sig væk fra ham.

”Shinobu, er du her? Svar mig!”
Hulen var lille – snarere en bred gang gennem klippen end en 

egentlig grotte. I blinde løb hun den eneste vej, hun kunne.
”Stop, stop!” kaldte den fremmede. Han lød både vred og bange.
Gangen snævrede voldsomt ind allerede efter nogle få skridt, 

men så åbnede den sig igen. Quin bevægede sig som i en drøm, 
klemte sig igennem den snævre passage og kom ind i et nyt kam-
mer. Hun hørte ham bag sig ved indsnævringen, men han var for 
stor til at komme ubesværet igennem.

Lyden var højere her, tordnende vand i klippen, og så hurtig, 
at det lød som en plade, der blev afspillet ved for høj hastighed. 
Lyset var svagere. De næste par meter følte Quin sig vej gennem 
den mørke gang. Luften og væggene blev fugtigere, og lyden slog 
hårdere mod hendes trommehinder.

”Jeg kan ikke følge med!” råbte han. ”Vil du ikke nok standse 
op!” Der var noget forfærdelig desperat i den måde, han sagde 
det på.

”Shinobu, er du der?” Hendes stemme var stadig tung og lang-
som.

Gangen snævrede ind igen, og nu var gulvet under hende mørkt 
af væde og luften fuld af vandstøv. Quin trådte om et skarpt hjørne 
og blev i ét nu badet i daggryets tidlige lys på kanten af en lodret 
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klippeside. Gangen var sluttet i ingenting, og hendes forreste fod 
stak adskillige centimeter ud over kanten. Vanddråber mættede 
luften og blændede hende med utallige regnbuer. Hun stod på 
kanten af en lodret klippe bag et tordnende og vibrerende vandfald, 
der fossede frem over en afsats længere oppe og ud i den tomme 
luft, hvor det styrtede ned og ned og ned.

I ét nu blev Quin overvældet af kvalme, og så var hun tilbage 
i tidens naturlige strøm. I et kort øjeblik var hun hel; så fik svim-
melheden alting til at snurre, og hun mistede balancen. Der var 
alt for langt ned … alt for langt … Hun gav slip på kniven og 
greb ud efter klippevæggen i indhakket. Stenen føltes fast under 
hendes hænder, men med den ene fod svævende frit i luften føl-
tes det alligevel, som om hun var ved at falde. Hendes knæ gav 
efter. Hun klyngede sig til små holdepunkter i klippen, lammet 
af højdeskræk, og tryglede desperat sig selv om ikke at give slip.

Så mærkede hun hænder på sine arme og blev trukket væk fra 
kanten. ”Jeg har dig,” sagde den fremmede, nu i normalt tempo. 
”Du skal ikke være bange.”

Den unge mand støttede hende, og de stavrede samme vej 
tilbage. Da de kom til indsnævringen, smuttede Quin først igen-
nem, hvorefter han med besvær klemte sig igennem efter hende.

Hun sank om på det sted, hvor hun var vågnet, med hovedet 
mod klippevæggen og armene om knæene. ”Åh, fuck,” mumlede 
hun og trykkede sig hårdt ind mod klippen for at vægre sig mod 
billedet af hendes fod, der dinglede ude over kanten.

Det varede lidt, før hun igen fik samling på sig selv. Hun 
koncentrerede sig om sin vejrtrækning og fulgte den ind og ud, 
indtil hun faldt til ro. Da hun åbnede øjnene, og grotten trådte i 
fokus, så hun, at den mystiske unge mand kun sad to meter borte 
og stirrede ængsteligt på hende.

”Dér er du,” sagde han. ”Jeg havde håbet, at du ville vågne 
uden problemer, men det gik ikke så godt.”
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Quin lukkede øjnene igen. Hun fandt sin kniv på jorden ved 
siden af sit ben. Han måtte have taget den med for hende. Hvorfor 
skulle han gøre det? Hun knugede hårdt om skaftet og fandt styrke 
i den; hun havde fået den af Shinobu.

Da Quin igen slog øjnene op, så hun, at lyset i grotten var 
blevet stærkere og afslørede nye detaljer. Hendes følgesvend var 
ung, men ældre end hende, måske midt i tyverne. Han var iført 
en slags munkekutte i noget groft, brunt stof. Hans krøllede hår 
var også brunt, og det samme var hans øjne. Han ville have været 
køn, hvis det ikke havde været for øjnene, som var store og for-
vrængede af et eller andet, som havde ham i sin magt. De gjorde 
hans ansigt farligt.

”Skal jeg tage det personligt, at du hellere vil kaste dig i døden 
end sidde sammen med mig?” spurgte han. Det var ment som en 
joke, selvom han hverken så afslappet ud eller lignede en, der var 
i humør til at lave sjov.

”Hentede du mig ud af Intetheden?” spurgte hun. For hvert 
sekund der gik, følte hun sig mere og mere som den gamle Quin.

”Du var strandet i tomrummet.”
Det var et nyt begreb for hende, men hun vidste med det samme, 

at det måtte være et andet ord for de skjulte dimensioner.
”Jeg var sammen med Shinobu.”
”Nej, det var du ikke. Jeg kender tomrummet bedre end min 

egen bukselomme. Han var allerede væk, da jeg fandt dig.” Hans 
stemme skælvede, selvom Quin ikke kunne afgøre, om det skyldtes 
angst eller vrede. Der var noget galt med ham.

Han var tydeligvis Søger, og hun havde tænkt sig at finde ud 
af, hvad han havde gjort. Var han blot en brik i Mellemste Grus 
lumske plan om at spille alle Søgere ud mod hinanden? ”Har du 
stjålet hans tankeprisme?” spurgte hun og så ham dybt i øjnene. 
”Har du ladet Shinobu stå hjælpeløs tilbage i Intetheden?”

”Hvis han nogensinde var der, så var han væk igen, da jeg fandt 
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dig. Og du …” Han så oprørt ud, som om han følte sig såret af 
hendes spørgsmål. ”Det er min tankeprisme. Den har altid været 
min. Jeg reddede dig.”

Quin forsøgte at tænke tilbage på de sidste, langsomme øje-
blikke sammen med Shinobu. Han havde haft problemer. Han 
havde bedt hende om at tage tankeprismen af ham, men på det 
tidspunkt havde hun ikke længere været i stand til at røre sig.

Hun studerede tavst den lunefulde unge mand og indså, at det 
sagtens kunne tænkes, at Shinobu var taget af sted på en eller anden 
tåbelig mission. Det havde været hendes opgave at holde øje med 
ham og sørge for, at tankerne fra tankeprismen ikke fortrængte 
hans egne. Hvis denne fremmede talte sandt, så havde Quin fortabt 
sig, og derefter havde hun også mistet Shinobu et eller andet sted.

”Hvor er vi så?” spurgte hun og forsøgte at undgå at få det til 
at lyde som en anklage. Måske havde denne person virkelig red-
det hende.

”Vi er i verden,” sagde han med ærefrygt i stemmen, som om 
han ikke helt troede på denne verden. Som om dette var første 
gang, han besøgte den.

”Og hvor …” begyndte hun.
”Du spørger om et stednavn, noget konkret.” Han rystede på 

hovedet. ”Sådan kan jeg ikke tænke. Jeg må have tid!”
Hans stemme dirrede voldsomt. Hun så, at han kæmpede hårdt 

for at holde sammen på sig selv, men han så stadig ud, som om 
han var parat til at fare op som en trold af en æske ved selv den 
mindste provokation. Quin lod blikket glide hurtigt hen over ham 
og vurderede ham som modstander. Han var stor, måske dobbelt 
så tung som hende, og adræt. Hun var vokset op sammen med 
nærkampsspecialister og havde ikke svært ved at genkende en 
farlig mand, når hun så en.

”Jeg gør dig ikke noget,” sagde han, som om han læste hendes 
tanker. ”Du må gerne beholde den kniv, du knuger i hånden. Jeg er 
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ligeglad. Jeg sad her sammen med dig i timevis og ventede på, at 
du skulle vågne. Hvis jeg var ude på at gøre dig fortræd, så havde 
jeg gjort det for længst. Jeg kan ikke lide at slås.”

Han lød oprigtig. Selvom han så farlig ud, var hun tilbøjelig 
til at stole på ham til en vis grad. At være ude af balance var ikke 
nødvendigvis det samme som at være ond.

”Hvem er du? Hvilken familie?” spurgte hun. ”Hvor blev du 
oplært som Søger?”

”Jeg kan ikke svare på enkeltheder så hurtigt.”
”Men dit navn …?”
”Jeg så dit tøj og din mad, og så vidste jeg, at tiden var inde,” 

svarede han vredt. Hun havde åbenbart presset ham for hårdt. Hun 
så ham genvinde kontrollen over sig selv, men hans stemme skæl-
vede, da han tilføjede: ”Dit tøj og din mad er moderne. Moderne 
nok til mig.” Han pegede på en indpakket myslibar på jorden, 
som Quin havde en vag erindring om at have stukket i lommen 
på et tidspunkt. Han blev siddende på knæ, men kantede sig lidt 
nærmere. ”Vil du blive fornærmet, hvis jeg tager din hånd?”

”Hvad?” Bad ham om lov til at holde hende i hånden, eller var 
han skør nok til at spørge, om han måtte fjerne den? Hun knugede 
hårdere om knivskaftet.

Han udstødte en forundret latter. ”Holder din hånd,” korrige-
rede han sig selv. ”Jeg mente ikke, at jeg ville skære den af. Jeg 
spørger kun, fordi jeg ikke er vant til alt det lys. Jeg … jeg har 
ingen våben på mig, selvom der er et par stykker her i grotten. 
Og underværker.”

Hvordan skulle det forstås? Som havde himlen hørt hendes 
spørgsmål, slog lyset pludselig om. Der var kommet hul i skyerne 
udenfor, så gult lys kunne strømme uhindret ind gennem det høje, 
naturlige vindue i klippevæggen og endelig give Quin et klart 
indtryk af omgivelserne. Grotten, som de sad i, var stor nok til, 
at seks-syv mennesker kunne klemme sig sammen. Der var ikke 
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andre udgange end det lodrette klippefald på venstre hånd. Og nu 
så hun, at der lå et par svipsværd på jorden sammen med en hånd-
fuld andre genstande – mystiske genstande af sten og glas, som 
hun ikke vidste, hvad var, ting, der var ældgamle og fascinerende, 
ligesom den slags, Unge Gru kunne finde på at gå rundt med, eller 
som hendes egen far burde have lært hende om i hendes oplæring 
som Søger. Underværker, havde han sagt.

Den unge mand rykkede stadig nærmere, nu for at undgå at 
blive ramt af en solstråle. I det klare lys kunne hun bedre se hans 
tankeprisme, og hun kunne høre elektriciteten knitre. Det var ikke 
Shinobus hjelm. Det var sandt nok. Denne var ganske anderledes, 
større, mere groft tilvirket, og et D var smeltet ind i tindingen, 
sandsynligvis udført af et barn, så vidt hun kunne bedømme på 
den ubehjælpelige skrift.

”Jeg sagde jo, at det var min tankeprisme,” sagde han, da han 
bemærkede hendes blik. ”Det er den ældste, der findes.”

Han lukkede sin store hånd om Quins, uden at hun trak den 
til sig, fordi hun stadig grublede over det, han lige havde sagt: 
Var hans tankeprisme den ældste af alle tankeprismer? Hvilken 
familie placerede det ham i? Og hvordan havde han fået fat i de 
ting, der lå på jorden?

”Jeg har brug for din rolige hånd,” sagde han. Han skævede 
til sollyset, der skinnede på klippevæggen kun en halv meter fra 
hans skulder.

”Er du bange for, at det skal brænde dig?”
”Lidt.” Han trak vejret dybt og pustede ud igen, mens han 

klemte om hendes hånd med begge sine. ”Vil du trække hjelmen 
af mig? Der er ingen vej udenom – den skal af. Bagefter kan vi 
komme videre.”

Han var tydeligvis skræmt fra vid og sans ved tanken om at 
tage derfra, men Quin fik til gengæld nye kræfter. Hun havde 
ingen athame og måtte derfor sætte sin lid til denne uforudsigelige 
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ledsager for at komme hen til et velkendt udgangspunkt, hvorfra 
hun kunne begynde at lede efter Shinobu.

Først trak hun langsomt hånden til sig, og så tog hun forsigtigt 
tankeprismen af ham, mens han stirrede på hende med forpinte øjne 
og forberedte sig på smerten. I samme sekund hjelmen slap hans 
hoved, sank han sammen med en jamren og trykkede panden hårdt 
ned i jorden. Quin kunne høre den snurrende lyd af tankeprismens 
energistrenge som en summen af døende bier, da forbindelsen blev 
kappet til ham, og hun lagde hjelmen til side.

Quin opfangede kun nogle få af de utydelige ord, der sivede 
ud gennem hans sammenbidte tænder: ”… Det er meningen, at 
den skal samle tankerne … det var ikke meningen, at den skulle 
flå huller … var ikke god nok …” Han talte, som om han havde 
et langvarigt og barskt forhold til sin tankeprisme, og hun speku-
lerede på, om den påvirkede ham på samme måde, som Shinobu 
blev påvirket.

”Stop! Kom her,” sagde hun. Det ru stengulv havde givet ham 
en lille flænge hen over tindingen. Hun trak hans hoved op, og 
da han mærkede hende, knugede han sig ind til hende, som en 
druknende mand klamrer sig til en redningskrans.

”Jeg hader at have den på, og jeg hader at tage den af,” mum-
lede han med munden mod hendes knæ. ”Og sollyset gør ondt.”

Hun lagde en hånd på hans kind for at trøste ham. Hun lod syns-
sansen glide over i det healerblik, som hun havde lært af Mester 
Tan i Hongkong. Da hendes blik gled ud af fokus, kunne hun se 
de elektriske strømninger om hans krop som klare, kobberfarvede 
strenge, lige under niveauet for normalt syn. Hos almindelige men-
nesker strømmede disse linjer langsomt af sted i et regelmæssigt 
mønster, og som healer havde Quin lært at manipulere dem. Hos 
denne unge mand så hun noget helt andet. Et helt springvand stod 
ud af hans højre tinding og strømmede hurtigt ned over kroppen 
til hans venstre hofte, hvor det igen samlede sig i én strøm, som 
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forsvandt ind i ham. Han var selv som et vandfald med voldsomme 
udbrud, der stod i kaskader ud af ham og forsvandt ind i ham igen, 
i et evigt kredsløb fra tinding til hofte. Hans rædsel og undvigende 
svar var ikke længere nær så uforståelige; det kunne ikke være 
rart at leve med sådan et energimønster.

Quin vidste ikke, om hun kunne helbrede ham. Men hun behø-
vede ikke at se ret længe på den vilde og lysende strøm for at slå 
tanken ud af hovedet. Hun havde aldrig set et mønster som det og 
tvivlede på, at hun var i stand til at påvirke det. Hun måtte bare 
tage ham i hånden, indtil han førte hende ud af grotten.

Efter et stykke tid blev han mere rolig, og hendes blik faldt 
tilbage til normalt syn. Nu så hun, hvor mærket han var af de 
besynderlige energistrømme. Han havde en farveløs hårtot over 
højre tinding – her var hårene nærmest gennemsigtige, som om 
de var døde. Hun spekulerede på, om han havde et tilsvarende ar 
på venstre hofte.

Hans brystkasse hvilede stadig mod hendes ben. ”Tak, fordi du 
kom tilbage til mig,” hviskede han.

”Det var dig, der fandt mig,” svarede hun blidt. ”Og måske kan 
du hjælpe mig med at finde Shinobu.”

”Shyy.”
Han gav slip på hende, lagde sig på grottegulvet og stirrede op 

i loftet. Han så træt ud, men virkede i det mindste ikke længere 
ulykkelig eller bange. Han havde smukke, regelmæssige træk, og 
jo mere hun så på ham, desto mere syntes hun, at hun kendte ham. 
Han havde noget ædelt over sig, som hun ikke helt kunne sætte 
fingeren på. Måske var det hans løse, bølgede hår, som lokkerne på 
en ridder fra middelalderen i en af hendes mors meget gamle bøger.

”Nu er vi begge i live sammen, Quilla,” hviskede han i et helt 
anderledes tonefald end det, han hidtil havde brugt. Han kaldte 
hende ved et andet navn, navnet på en, som han måtte have elsket 
engang. ”Det er ikke til at tro.”
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Hun forsøgte at ramme samme blide tone og sagde: ”Hvor er 
din athame?”

”Jeg har ingen athame og har heller ikke brug for sådan et sløvt 
instrument.”

Sådan havde hun aldrig hørt en athame omtalt af en Søger – 
som om den var noget underlødigt. ”Hvordan kom vi så hertil?”

”På den sædvanlige måde,” hviskede han og lagde en hånd på 
hjertet. Noget i bevægelsen fik ham til at fremstå som oprigtigt 
sindssyg. Og alligevel havde Quin på fornemmelsen, at der gemte 
sig oplysninger i hans reaktion, som hun gerne ville høre mere om. 
Havde han fået hende ud af Intetheden uden at bruge en athame? 
Hun og Shinobu var blevet adskilt fra hinanden, mens de havde 
været i færd med at afsløre Søgernes ældste hemmeligheder. Var 
hun faldet over én, der kendte nogle af svarene?

”Hvad er ’den sædvanlige måde’?” spurgte hun forsigtigt i håb 
om, at et blidt spørgsmål kunne trænge ind under hans parader.

Han vendte sig om mod hende med et sæt. ”Du ved, at jeg gerne 
vil fortælle dig det. Jeg ville være gået i døden for dig, hvis bare 
jeg var nået frem i tide.” Hans stemme var fuld af kærlighed, som 
om de vidste alt og alting om hinanden. ”Jeg ville med glæde give 
mit liv for, at du og Adelaide stadig var i live, Quilla.”

”Jeg … jeg hedder ikke Quilla,” sagde hun blidt og følte et 
stik af smerte over dette korte indblik i hans fortid. Pludselig kom 
hun i tanke om den lette, varme berøring, hun havde mærket på 
læberne, da hun vågnede. ”Kyssede du mig før?”

”Du minder så meget om hende,” svarede han nærmest som i 
trance. ”Hvad nu, hvis du er hende?”

Hun lagde en hånd på hans skulder. ”Jeg hedder Quin.”
Han virkede forundret, men fortsatte uforknyt. ”Men vil du 

hjælpe mig?”
”Jeg skal …”
”Hold op med hele tiden at tale om Shinobu!” råbte han vildt. I 
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én voldsom bevægelse vred han sig op i siddende stilling og stir-
rede på hende. ”Uanset hvem han er, skal jeg nok finde ham, hvis 
det er det, du vil. Jeg beder bare om en lille smule hjælp først!”

Quin bed et hurtigt svar i sig. Hun havde brug for ham for at 
komme ud af grotten, og bagefter gjaldt det om at finde Shinobu og 
forhindre ham i at gøre noget vanvittigt. Men da hun igen kastede 
et blik på de ”underværker” af glas og sten og den besynderlige 
tankeprisme, som hendes følgesvend havde haft på, opdagede 
hun, at hun allerede havde bestemt sig. Både hun og Shinobu ville 
gerne lære af denne vilde, unge mand, hvis bare de kunne trænge 
ind under hans sindssyge.

”Hvem er du?” spurgte hun forsigtigt.
Hans blik var som en fysisk kraft. Det var tungt og ubehageligt. 

Han så ud, som om han anstrengte sig for at forblive venlig. ”Jeg 
hedder Dex,” svarede han, da han endelig havde fået styr på vild-
skaben. ”Vi kan gå med det samme, hvis du vil. Jeg ved godt, at 
de fleste ikke er lige så glade for mørke, trange steder, som jeg er.”

”Hvordan kommer vi ud?”
Han vendte sig om og samlede underværkerne op. ”Du får lov 

til at holde dem her som tegn på min forpligtelse. Hvis du hjælper 
mig, så lover jeg at hjælpe dig.”

Hun tog tingene fra ham og spurgte: ”Er det gamle Søger-
instrumenter?”

Hendes ro smittede af på ham. ”Ja, de er mindst så gamle,” 
svarede han. ”De må være vant til store, åbne steder, og det er 
derfor, jeg har brug for dig. Jeg skal nok lære dig de ting, jeg ikke 
ville vise dig dengang.”

Meget forsigtigt, som om han var bange for, at det skulle gøre 
ondt, stak Dex hånden ind i den solstråle, der faldt ned gennem 
åbningen. Da sollyset ramte hans hud, fik Quin øje på en lille 
dims af sten og glas, som var hægtet om hans langfinger og lå i 
hånden på ham.



”Hvad er det?”
”Det bliver ikke nemt at fange dem alle sammen. Men vi er 

nødt til at fange dem, Quilla.” Han så ned på hende med sine 
store, brune øjne, og Quin tænkte flygtigt, at hvem Quilla end 
havde været, så måtte hun have solet sig i varmen fra dét blik, 
uanset hvor tosset han var. ”Det er gået helt galt for dem, og nu 
må det stoppe.”

Hun havde ikke tænkt sig at spørge Dex, hvem han talte om. 
Hun gættede på, at hun allerede havde skubbet ham faretruende 
tæt på kanten. Han havde sagt, at de ville forlade grotten – hun 
kunne godt finde ud af at holde mund, indtil han havde vist hende 
hvordan.

Men da han tog venstre hånd ud af sollyset og lagde den om 
hendes nakke, trak hun sig alligevel væk fra ham.

”Du må ikke …”
”Jeg har ikke tænkt mig at kysse dig,” sagde han beroligende 

med antydningen af et smil i mundvigen. Han havde hånden om 
hendes nakke, og den mystiske genstands varme sten i hans hånd-
flade blev trykket imod hendes hud.

Et chok løb op gennem Quins rygrad og videre op i hovedet. 
Quin sank sammen i hans arme og mistede næsten omgående 
bevidstheden.


