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Til Daisy …
Sender al min kærlighed
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PROLOG

Dybt inde i de sorte bjerge, dybt inde i den rumænske nat, 
dybt nede i fl oden Olts urgamle, kolde, mørke vande sang 
fl odheksene.

Datter af Merrow, din søvn er omme,
barndommens veje ej mere komme.
Drømmen vil svinde, et mareridt stige,
Sov ikke mere, vågn op, lille pige.

Fra sin plads i skyggerne holdt den ældste, Baba Vraja, øje med 
de blå vandfl ammer. Hendes blik var rastløst og årvågent.
 “Vino, un rau. Aratate,” mumlede hun på sit urgamle 
sprog. Stå frem, du onde. Vis os, hvem du er.
 Omkring vandfl ammerne fortsatte otte fl odhekse deres 
sang. Hånd i hånd svømmede de i ring, modsat solens gang 
på himlen, drevet frem af deres stærke haler.

Datter af Merrow, som udpeget er,
tiden er kommet, enden er nær.
Sand rinder ud, vor trolddom lettes.
Dråbe for dråbe, vor sang fortættes.
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Vraja nærmede sig ringen af hekse. “Vin, diavolul, vin,” 
knurrede hun. “Tu esti langa … te stimt …” Kom, djævel, kom. 
Du er nær … Jeg kan mærke dig …
 Uden varsel slog vandflammerne op og spillede i alle 
retninger som slangetunger. Heksene bøjede hovederne og 
strammede deres greb om hinandens hænder. Pludselig skreg 
en af dem – den yngste.
 Vraja vidste straks, hvad det var for en smerte. Som en 
sølvkrog skar den sig gennem den unge heks’ indre. “Hold 
ud, draga,” sagde hun. “Vær stærk!”
 “Jeg … Jeg kan ikke. Det er for meget! Guderne hjælpe 
mig!” skreg heksen. Hendes skind, der var gråspættet som 
den stenede fl odbund, blegnede. Hendes hale piskede vildt.
 “Kæmp imod! Cirklen må ikke brydes! Iele må ikke 
svigte!” råbte Vraja.
 Med et skrig af smerte løftede den unge heks sit hoved og 
lod igen sin stemme bidrage til sangen. Og i det samme duk
kede der farver op i vandfl ammerne. De hvirvlede sig ind i hin
anden og smeltede sammen til en afbildning – en tremmedør af 
bronze, halvt begravet i havbunden og forseglet med en skorpe 
af is. En lyd tonede frem. Lyden af tusind hviskende stemmer. P

R
O

L
O

G



12

D
E

T
 B

L
Å

 D
Y

B

•

 Shokoreth … Amagitor … Apateon …
 Noget bevægede sig bag tremmedøren, som om noget lige 
var vågnet. Noget vendte sit øjeløse ansigt mod dem og lo.
 Shokoreth … Amagitor … Apateon …
 Vraja svømmede nærmere vandflammerne. Hun lukkede 
øjnene. Lukkede afbildningen ude – lukkede ondskaben og 
frygten ude. Lukkede det kommende blodrøde tidevand ude. 
Hun gravede dybt i sit indre og gav alt, hvad hun havde i sig, 
og alt, hvad hun var, til magien. Hendes stemme blev stærkere 
og hævede sig over de andres. Den hævede sig over de hviskende  
stemmer, den knitrende is, den dybe, gurglende latter.

Datter af Merrow, find de fem,
som ingen modgang kan kue.
Hende, hvis hjerte er fyldt med lys,
hende, som ser, hvad andre ej skue.

Hende, hvis ånd er sikker og stærk,
hende, som stadig er bange.
Hende, som kender alle sprog
og hvert eneste væsens sange.

Find i fællig de talismaner,
som kom fra de styrende seks.
Skjult under mørke og farlige vande
siden lysets og mørkets spex.

Ingen må disse dele forene
i vrede, i griskhed eller i længsel.
Den tapre Merrow skjulte dem,
for at sikre uhyrets fængsel.
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Kom til os fra hav og flod,
knyt et bånd af hjerteblod.
Foren jeres styrke, foren jeres ånd,
så I kan besejre Abbadon!

Noget bag tremmerne skreg af vrede. Noget kastede sig mod 
tremmedøren. En rystelse bredte sig fra vandflammerne til 
heksene. Dens kraft flåede voldsomt i dem, truede med at 
bryde cirklen, men de holdt stand. Noget rakte en arm ud 
mellem tremmerne, som for at gribe om Vrajas hjerte og 
flå det ud. Vandflammerne slikkede højere og højere – og  
pludselig gik de ud. Noget var forsvundet, floden blev stille.
 En efter en sank heksene ned og lagde sig på flodsengens 
bløde mudder. Gispende, med lukkede øjne og finnerne 
krøllet sammen under sig.
 Hvor hekseringen havde været, var nu kun Vraja tilbage. 
Hendes rynkede ansigt var træt, hendes gamle krop var 
krumbøjet. Lange lokker af hendes grå hår vred sig som ål 
om hendes hoved.
 Ensom fortsatte hun sangen, og hendes stemme steg op 
gennem det mørke vand, sprukken, men trodsig.

Datter af Merrow, din søvn er omme,
barndommens veje ej mere komme.
Vågn mit barn, og find de fem,
før timeglassets sand udrinder. 
Vågn mit barn, og find de fem,
før vandenes fremtid forsvinder.
Vågn mit barn …
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“Så vågn dog op, barn! I dybets navn, jeg har kaldt på dig fem 
gange! Har du tang i ørerne her til morgen?”
 Serafi na vågnede med et gisp. Hendes lange, kobberbrune 
hår fl ød uregerligt om hendes hoved. De mørke, grønne øjne 
var ængstelige. Den ting i buret … Hun kunne stadig høre 
dens gurglende latter og dens frygtindgydende skrig. Og hun 
kunne mærke, hvor udspekuleret og rasende den var. Hun 
så sig omkring, hendes hjerte hamrede, hun kunne mærke 
dens nærvær, men nej, der var ikke noget uhyre i hendes 
sovekammer.
 Kun hendes mor. Som trods alt ikke var nær så frygt
indgydende.
 “Tror hun måske, hun bare kan ligge her og flyde, på 
denne morgen af alle morgener? Din Dokimi er i aften, og 
du har en travl dag for dig!”
 La serenissima regina Isabella, hersker over Miromara og 
omliggende territorier, svømmede fra vindue til vindue og 
trak gardinerne fra med store armbevægelser.
 Fra vandene ovenover trængte sollyset ind gennem 
ruderne og vækkede de fj erede rørorme, der sad i klaser 
rundt omkring i rummet. De sprang straks i fuldt fl or og 
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forsynede væggene med skær af gult, koboltblåt og magenta. 
De gyldne stråler varmede de store viftende tangblade, 
der var fæstnet til gulvet. De glinsede i det høje, guldind
rammede krystalspejl og glimtede i de polerede koralvægge. 
En lille, grøn blæksprutte, som lå sammenkrøllet i sengens 
fodende – det var Serafi nas kæledyr Sylvestre – skyndte sig 
væk, overrasket af lyset.
 “Kan du ikke bare klare det der med en sangbesværgelse, 
mor?” spurgte Serafi na med hæs og søvndrukken stemme. 
“Eller få Tavia til at gøre det?”
 “Tavia har jeg sendt ned i køkkenet efter din morgenmad,” 
sagde Isabella. “Og nej, jeg trækker ikke gardiner fra med en 
sangbesværgelse. Jeg har jo sagt en million gange …”
 “Aldrig spilde magi på trivialiteter,” sagde Serafi na med 
træt stemme.
 “Lige nøjagtig. Og se nu at komme op, Serafi na. Kejseren 
og kejserinden er ankommet. Dine hofdamer venter i mod
tageværelset, vores Canta Magus kommer for at hjælpe dig 
med din sangbesværgelse, og her ligger du, så ugidelig som 
en strandet vandmand.” Isabella jog en stime af lilla læbe
fi sk væk fra vinduet og kiggede ud på vandene over dem. 
“Havet er roligt i dag. Jeg kan se himlen. Vi får fi nt vejr til 
ceremonien.”
 “Hvad laver du egentlig her, mor? Har du ikke et rige at 
regere?” spurgte Serafi na. Det kunne simpelthen ikke passe, 
at hendes mor var kommet for at give hende en vejrudsigt.
 “Det kan du tro, jeg har,” sagde Isabella og kneb øjnene 
halvt sammen. “Men jeg har overladt rigets velfærd i din 
onkel Vallerios kyndige hænder for en time.”
 Hendes sølvskæl glitrede, og kåben af grå havsilke bølgede 
bag hende, da hun styrede gennem rummet, hen til Serafi nas 
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seng, hvor hun stoppede op. Det tykke, sorte, opsatte hår 
gyngede faretruende, da hun så sig omkring.
 “Og hvad laver alle de konkylier her?” knurrede hun 
vrantent og skubbede med halen til de hvide skaller, der 
lå og flød ved siden af sengen. “Du har ligget og lyttet den 
halve nat, har du ikke?”
 “Det var jeg da nødt til, mor! Jeg skal aflevere min termins
opgave om Merrows Fremstød om en uge.”
 “Så kan jeg bedre forstå, du ikke er til at få ud af sengen.” 
Isabella samlede en af konkylierne op og satte den for øret. 
“Erobringen af Thiras Golde Vande af ambassadore Giovanni 
Bolla,” vrissede hun og smed konkylien fra sig. “Jeg håber 
virkelig ikke, du har spildt din tid på den. Bolla er et fjols. 
En skrivebordsadmiral. Han påstår, at det var truslen om 
sanktioner, der bragte opafagoerne under kontrol. Det 
rene sludder. Opafagoerne er kannibaler, og kannibaler er  
bedøvende ligeglade med erklæringer og traktater. Jeg sendte 
en forhandler af sted for at orientere dem om sanktionerne, 
og de åd ham.”
 Serafina stønnede. “Er det derfor, du er her? For at holde 
foredrag? Synes du ikke, det er lige lovlig tidligt på dagen til 
politik?”
 “Det er aldrig for tidligt på dagen til politik,” svarede  
Isabella. “Det var vores krigere, acqua guerriri, der satte  
opafagoerne på plads. Magt, ikke diplomati. Husk det, Sera. 
Sæt dig aldrig til bords med kannibaler, hvis ikke du selv vil 
være en del af menuen.”
 “Det skal jeg nok huske, mor,” sagde Serafina og himlede 
med øjnene.
 Hun satte sig op i sengen, som var en kæmpestor, elfen
bensfarvet ibsskal, og strakte sig. Den ene halvdel af skallen, 
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som var godt polstret med fede søanemoner, var den, hun 
sov i. Den anden halvdel, som dannede sengehimlen, hvilede 
på fire tårnsnegleskaller. Sengehimlens kanter var fint for
arbejdede og udsmykket med havglas og rav. Fra den hang 
lækre gardiner af japansk søgræs. Små orange kutlinger og 
blåstribede mandarinfisk snoede sig ind og ud mellem dem.
 Modstræbende slap anemonernes stærke fingre Serafina,  
da hun rejste sig. Hun trak i en hvid kåbe af havsilke,  
dekoreret med guldtråde, skaller af rudeglasøsters og frø
perler. I det undersøiske lys glitrede hendes skæl, der havde 
samme farve som nyslåede kobbermønter. De dækkede  
hendes hale og det meste af hendes krop og matchede det lidt 
mørkere hår. Farven havde hun ikke fra sin mor, men fra sin 
far – principe Consorte Bastiaan af Kaden, en adelsslægt fra 
Marmarahavet. Hendes stærke og smidige finner var koral
røde med stænk af grønt, og hendes bevægelser var yndefulde. 
Hendes hud plejede at være glat og uplettet, men i dag så den 
bleg og gusten ud, og der var mørke rande under hendes øjne.
 “Hvorfor ser du så ynkelig ud?” spurgte Isabella. “Du er 
så bleg som bugen af en haj. Er du syg?”
 “Jeg sov ikke så godt,” svarede Serafina, mens hun stram
mede sit bælte. “Jeg havde en væmmelig drøm. Om et farligt  
og frygteligt væsen, der var fanget i et bur. Et uhyre. Og 
det ville ud. Jeg var nødt til at stoppe det, men jeg vidste 
ikke hvordan.” Hendes ord fik monstret til at tone frem for  
hendes indre blik, livagtig og frastødende.
 “Det var bare et mareridt,” sagde hendes mor af fær
digende. “Onde drømme kommer af dårlige nerver.”
 “Iele var der også. Flodheksene, du ved. De sagde, at jeg 
skulle komme til dem. Jeg kan huske, du fortalte mig om 
dem, da jeg var lille. Du sagde, at de var de mest magtfulde af K
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vores art, og at hvis man blev hidkaldt af dem, så måtte man 
adlyde. Kan du huske det?”
 “Ja, det kan jeg.” Isabella smilede – og det var ikke noget, 
der skete ofte. “Men jeg fatter ikke, hvordan du kan. Du var 
jo ikke andet end yngel dengang. Jeg plejede at sige til dig, 
at hvis ikke du sad stille og opførte dig, som det sømmer sig 
for en velopdragen principessa af Merrowslægten, så ville Iele 
sende bud efter dig, så de kunne varme dine ører. Men det var 
jo ikke andet end kystrøg og skumfiduser.”
 Serafina vidste godt, at Baba Vraja og hendes flodhekse 
kun var et eventyr, men i hendes drøm havde de virket så 
ægte.
 “De var lige foran mig,” sagde hun. “Så tæt på, at jeg 
kunne have rakt ud og rørt ved dem.” Så rystede hun på 
hovedet over sin egen tåbelighed. “Men selvfølgelig var de 
der ikke. Og jeg har vigtigere ting at tænke på i dag.”
 “Det er lige, hvad du har. Er din sangbesværgelse klar?” 
spurgte Isabella.
 “Nå, det er derfor, du er her,” sagde Serafina. “Ikke for at 
ønske mig held og lykke eller snakke om, hvordan mit hår 
skal sidde, eller om kronprinsen eller noget som helst, en 
normal mor ville tale med sin datter om. Du vil bare sikre dig, 
at jeg ikke forkludrer min sangbesværgelse.”
 Isabella så skarpt på sin datter med sine gennem
trængende, blå øjne. “Ønsker om held og lykke er overtro. 
Og at snakke om hår er spild af tid. Hvad der er vigtigt, er 
din sangbesværgelse. Den skal være perfekt, Sera.”
 Den skal være perfekt. Serafina gjorde sig så megen umage 
med alt, hvad hun foretog sig – studierne, sangmagien,  
skoleridtet – men uanset hvor højt hun stilede, så var hendes 
mors forventninger altid højere.
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 “Jeg behøver næppe at fortælle dig, at såvel Miromaras  
hof såvel som Matalis hof vil være til stede. Der vil blive 
holdt øje med dig. Du kan ikke tillade dig så meget som den 
mindste finnefejl. Det skal være perfekt, og det bliver det 
også, når bare du lader være med at give efter for dine nerver.  
Nerverne er fjenden. Hvis ikke du besejrer dem, så besejrer 
de dig. Bare husk, at det hverken er en slagmark eller en mis
tillidsafstemning i parlamentet. Det er kun en Dokimi.”
 “Ja, selvfølgelig, mor.” Serafina kunne ikke holde sine 
finner fra at dirre af arrigskab. “Det er kun en Dokimi. Kun 
den ceremoni, hvor Alitheia erklærer, at mit blod er rent  
– eller dræber mig. Og jeg skal kun sangfortrylle som en 
Canta Magus. Og jeg skal kun bekræfte min trolovelse og 
sværge, at jeg en dag vil skænke riget en datter. Nej, det er slet 
ikke noget at være nervøs over, vel?”
 En pinlig tavshed fulgte. Det var Isabella, der brød den.
 “Jeg kan huske engang, jeg havde et forfærdeligt anfald af 
dårlige nerver,” sagde hun. “Det var et regeringsmøde, hvor 
alle mine ministre var gået imod mig i et spørgsmål om en ny 
handelsaftale med …”
 Hun blev afbrudt af en arrig Serafina. “Mor, vil du ikke 
nok for en gangs skyld være en mor? Og bare for et øjeblik 
glemme, at du er en regina?”
 Isabella smilede sørgmodigt. “Nej, Sera. Det kan jeg ikke.” 
Hendes stemme, som ellers altid var myndig og frisk, havde 
fået en melankolsk klang.
 “Er der noget galt, mor?” Serafina var pludselig bekymret. 
“Hvad er der sket? Matalianerne nåede frem i god behold, 
gjorde de ikke?”
 Serafina vidste, at lovløse bander ofte overfaldt rejsende, 
der skulle gennem øde strømninger. De værste af dem, K
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Prædatoribanden, var berygtet for at stjæle alt af værdi: 
juveler, vandluta, våben, selv de havheste, de rejsende red på.
 “Matalianerne har det glimrende,” sagde Isabella. “De 
ankom sent i aftes. Tavia tog imod dem, og hun siger, de var 
i god behold, men var trætte, og hvem ville ikke være det?  
Rejsen fra Det Indiske Ocean til Adriaterhavet er lang og 
anstrengende.”
 Serafina var lettet. Det matalianske rejseselskab bestod ikke 
kun af kronprinsen og hans forældre, kejseren og kejserinden. 
Neela, kronprinsens kusine, var også med. Neela var Serafinas 
allerbedste veninde, og hun havde længtes efter at se hende igen. 
 “Red Desiderio ud for at eskortere dem det sidste stykke?” 
spurgte hun.
 Isabella tøvede et øjeblik, før hun svarede. “Det var faktisk  
din far, der red ud for at tage imod dem,” sagde hun.
 “Det forstår jeg ikke,” sagde Serafina. “Det var da meningen,  
at Desi skulle gøre det, var det ikke?” Hun vidste, at hendes 
storebror havde set frem til at gense den matalianske konge
familie. Han og kronprins Mahdi var barndomsvenner.
 “Desiderio er blevet sendt til Vestgrænsen,” meddelte 
hun. “Med fire regimenter af acqua guerriri.”
 Serafina var forbløffet. “Hvad?” sagde hun. “Hvornår?”
 “Sent i aftes. På din onkels ordre.”
 Vallerio var Isabellas bror og Miromaras storadmiral. Den 
eneste, som havde en højere rang end ham, var hende selv.
 “Jamen hvorfor?” spurgte Serafina chokeret. Et enkelt regi
ment bestod af tre tusind guerriri. Truslen mod Vestgrænsen 
måtte være alvorlig, når hendes onkel havde sendt så mange 
soldater af sted.
 “Vi modtog melding om endnu et overfald. På Acqua 
Bella, en mindre by ud for Sardiniens kyst.”
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 “Hvor mange tog de?” Serafina turde næsten ikke spørge.
 “Mere end to tusind.” Isabella vendte sig bort, men Serafina  
nåede at se et par tårer glimte i hendes øjne.
 Overfaldene var begyndt et år tidligere. Indtil nu var seks 
miromaranske byer blevet ramt. Ingen vidste, hvorfor by  
boerne blev bortført, eller hvem der stod bag angrebene. De 
efterlod sig ikke det mindste spor.
 “Var der nogen, der så det denne gang?” spurgte Serafina. 
“Ved I, hvem der gjorde det?”
 Isabella havde fået styr på sig selv igen. “Jeg ville ønske, 
vi gjorde, men vi ved ingenting. Din bror gætter på, at det er 
terragogger.”
 “Terragogger? Mennesker? Det kan da ikke passe. Vi har 
sangbesværgelser, der beskytter os mod dem. De kan ikke 
røre os. De har aldrig kunnet røre os.”
 Det løb Serafina koldt ned ad ryggen ved tanken om, 
hvad der kunne ske, hvis menneskene nogen sinde fandt ud 
af at bryde de beskyttende sanges fortryllelse. Tusindvis af 
havfolk ville blive brutalt indfanget i store net og hevet op 
af havet. De ville blive købt og solgt. Holdt indespærret i 
små glastanke, så goggerne kunne more sig over dem. Deres 
antal ville blive voldsomt formindsket, ligesom det allerede 
var sket med tunfiskene og torskene. Der fandtes ikke en 
art, der var mere grådig eller upålidelig end terragoggerne. 
Selv de grusomme opafagoer tog kun, hvad de kunne spise.  
Goggerne tog alt.
 “Jeg tror ikke, det var mennesker,” sagde Isabella. “Det 
sagde jeg også til din bror. Men en stor trawler blev set 
i nærheden af Acqua Bella, og han er sikker på, at den har 
noget med det at gøre. Din onkel mener, at Ondalina står 
bag overfaldene, og at de planlægger et angreb på Cerulea. K
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Så han sendte regimenterne til Vestgrænsen for at vise dem  
vores styrke.”
 I sandhed en chokerende nyhed. Det var næsten hundrede 
år siden, at Ondalina – Polarhavets rige – var gået i krig mod 
Miromara og var blevet besejret. Ondalinernes utilfredshed 
med fredsbetingelserne havde lige siden ligget som en skygge 
over forholdet mellem de to riger.
 “Som du ved, brød ondalinerne permutavien for tre  
måneder siden,” sagde Isabella. “Din onkel mener, at admiral  
Kolfinn gjorde det for at stikke en kæp i skruen på din tro
lovelse med Matalis kronprins, i håb om at hans datter Astrid 
så ville have en chance. En alliance med Matali ville være 
mindst lige så værdifuld for dem som for os.”
 Det var første gang, Serafina hørte den udlægning af  
begivenhederne, og hun var bekymret ved tanken om  
Ondalinas rænkespil, men samtidig overrasket og glad over, 
at hendes mor betroede sig til hende.
 “Måske skulle vi udsætte min Dokimi,” sagde Serafina. 
“Du kunne indkalde De seks farvandes råd til et krisemøde 
i stedet for – som en advarsel til Ondalina. Kejser Bilaal er 
her jo allerede, så du mangler kun præsidenten for Atlantica, 
Qins oldermand og de ferske vandes dronning.”
 Isabellas ansigtsudtryk skiftede fra bekymret til irriteret, 
og Serafina vidste med det samme, at hendes forslag ikke var 
blevet vel modtaget.
 “Din Dokimi kan under ingen omstændigheder ud  
skydes,” sagde Isabella. “Hele rigets sikkerhed stiger og  
synker med den. Månen er fuld, og vandene står højt. 
Alle forberedelser er truffet. En udsættelse er præcis, hvad  
Kolfinn ønsker sig.”
 Serafina prøvede en gang til, ivrig efter en smule af sin 
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mors anerkendelse. “Kunne vi ikke sende et regiment mere 
til Vestgrænsen?” spurgte hun. “Jeg lyttede til en konkylie i 
går aftes …” Hun rodede lidt rundt i bunken på gulvet. “Her 
har vi den – Forskellige former for forsvar: De store hær føreres  
strategier. Den siger, at en fremvisning af militær magt i 
mange tilfælde er nok til at afskrække fjenden, og det …”
 Isabella lod hende ikke tale ud. “En konkylie kan ikke lære 
dig at regere et land!”
 “Jamen, mor, det var jo netop en fremvisning af militær 
magt, der virkede på opafagoerne i Thiras Golde Vande. Det 
sagde du selv for fem minutter siden.”
 “Ja, det gjorde jeg, men det var en helt anden situation. 
Der var ingen trusler om angreb dengang, så jeg havde frie 
hænder til at flytte guerriritropper fra Cerulea til øde
markerne. Som du forhåbentlig er klar over, er der kun  
stationeret seks regimenter her i hovedstaden. Vi har allerede  
sendt fire af dem til Vestgrænsen med Desiderio. Hvis vi  
sender et mere af sted, så har vi kun ét regiment tilbage.”
 “Jamen …”
 “Hvad tror du, der sker, hvis de røvere, som har overfaldet 
mindre byer, finder på at angribe Cerulea, og vi kun har ét 
regiment til at forsvare os og Matalianerne?”
 “Jamen vi har jo også din personlige livgarde – janits
harerne.” Serafinas stemme var blevet svagere sammen med 
hendes håb om at overbevise sin mor om noget som helst.
 Isabella vinkede afværgende. “Det er højst tusinde  
soldater mere. De vil ikke kunne yde megen modstand. Tænk 
dig dog om, Serafina. At regere er som at spille skak. Man 
ved aldrig, hvor faren kommer fra. En bonde kan være lige 
så farlig som en dronning. Det er brættet, man skal spille, 
ikke brikken.” Hun rystede opgivende på hovedet. “Du er K
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kun timer fra at blive udråbt til Miromaras tronfølger. Det er 
på høje tid, at du får lært at tænke dig om.”
 “Det er da det, jeg gør, mor! Hvorfor kraken skal du altid 
være så kritisk?” råbte Serafi na.
 “Fordi dine fjender vil være tusind gange så kritiske!” 
råbte Isabella tilbage.
 En pinlig tavshed sænkede sig over dem. Den blev afbrudt 
af en kraftig banken på døren.
 “Kom ind!” råbte Isabella.
 Dørene til Serafinas værelse fløj op. En page – en af 
Vallerios – svømmede ind. Han bukkede for de to havfruer 
og henvendte sig så til Isabella. “Min herre, prins Vallerio, 
ønsker at se Dem i Deres kabinetssal, Deres nåde.”
 “Hvorfor?” spurgte Isabella.
 “Der er indløbet rapporter om endnu et overfald.”
 Isabella blegnede. Hendes hænder knyttedes. “Sig til din 
herre, at jeg kommer om et øjeblik.”
 Pagen bukkede og forlod værelset.
 Serafi na svømmede hen til sin mor. “Jeg kommer med 
dig, mor.”
 Isabella rystede på hovedet. “Du skal gøre dig klar til i 
aften,” sagde hun. “Det skal gå godt. Vi har hårdt brug for 
den alliance med Matali. Nu, mere end nogen sinde.”
 “Jamen mor …”
 Men det var for sent. Isabella var allerede svømmet ud af 
Serafi nas sovekammer.
 Hun var væk.



25
�

K
a

P
It

E
L

 2

tO

Tårerne pressede sig på, da døren lukkedes bag Isabella, men 
det lykkedes Serafi na at holde dem tilbage.
 Næsten hver eneste samtale, hun havde med sin mor, 
endte med pinlig tavshed eller hidsige ord. Hun var vant til 
det. Det var ikke noget nyt. Men det gjorde alligevel ondt.
 En slank fangarm rørte ved Serafi nas skulder. En anden 
lagde sig om hendes hals. En tredje snoede sig om hendes 
arm. Sylvestre, som altid kunne føle Serafinas skiftende 
stemninger, var blevet blå af bekymring. Hun lænede sit 
hoved mod hans.
 “Jeg er så nervøs for min Dokimi, Sylvestre,” sagde hun. 
“Min mor vil slet ikke høre på mig, men måske Neela vil. Åh, 
jeg trænger bare til at snakke med nogen om det. Hvad nu, 
hvis Alitheia river hovedet af mig? Hvad, hvis jeg for kludrer 
min sangbesværgelse fuldstændigt? Hvad, hvis Mahdi 
ikke …”
 Serafi na turde ikke tænke tanken til ende. Den skræmte 
hende endnu mere end den prøvelse, der ventede hende.
 “Serafi na! Hvor er du, min pige? Din frisør er her!”
 Det var Tavia, hendes amme, der kaldte fra modtage
værelset. Sylvestre skyndte sig væk i samme øjeblik, han hørte 
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hendes stemme. Sera måtte gå. Hun var ventet – af Tavia, af 
Canta Magus, af hele sit hof.
 “Jeg kommer nu!” råbte hun tilbage.
 Hun svømmede hen mod døren, men stoppede så op. I 
samme øjeblik hun åbnede døren, ville hun ikke længere 
være Serafina. Hun ville være Deres nåde eller Deres højhed 
eller allermest ophøjede principessa af gudernes nåde. Hun ville 
være deres.
 Hun hadede den lumre atmosfære i sit hof. Hun hadede de 
hviskende stemmer, de skjulte blikke, de falske smil. Ved hoffet  
skulle hun altid være klædt korrekt. Altid svømme ynde
fuldt. Aldrig hæve stemmen. Smile og nikke og konversere 
høfligt om flod og ebbe og de seneste farvandsefterretninger, 
selv om hun havde meget mere lyst til at ride en tur på Clio 
eller udforske ruinerne af Reggia, Merrows urgamle palads. 
Hun hadede den kvælende stemning af forventning, der altid  
hvilede over hende, det evige pres for at være perfekt, der altid 
lå på hende – og de nedladende blikke og syrlige kommen
tarer, der ventede, hvis hun begik det mindste lille fejltrin.
 “To minutter,” hviskede hun.
 Med et svirp af halen gjorde hun omkring og susede  
gennem sit sovekammer hen til de store glasdøre. Hun 
åbnede dem og svømmede ud på balkonen, hvilket for
skrækkede to små knurhaner, der sad på gelænderet. Under 
balkonen lå dronningens by.
 Cerulea havde altid haft vokseværk. Lige siden den spæde 
begyndelse som bosættelse for havfolket havde gader, huse, 
torve og palæer kæmpet om pladsen. I dag stod byen, i al 
sin klassiske skønhed, som et levende, myldrende midtpunkt 
for havfolkets blomstrende kultur. Det dominerende bygge
materiale var den blå kvarts hentet fra miner dybt under 
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havbunden. Djævlens Hale – et vældigt og frodigt krat af 
tjørnetang – dækkede hele Cerulea og beskyttede byen mod 
nysgerrige blikke. Her i den sene morgenstund trængte 
solens stråler gennem laget af vegetation og fik tagene til at 
funkle.
 Det oprindelige palads blev bygget på en sandbanke der, 
hvor Ceruleas centrum var i dag. Da dets tag faldt sammen, 
blev et nyt palads bygget – en barok konstruktion af koral, 
kvarts og perlemor. Det var her, Serafina boede sammen 
med sin familie og hoffet. Men ruinerne lå der stadig, midt i 
byen, som et minde om forgangne tider.
 Serafinas blik fulgte de gamle, snoede gader og fandt byens 
Kolegio – universitetet – hvor professorer i sorte kapper  
delte deres dybsindige viden med lærevillige studerende, 
når de ikke havde travlt med at hige og søge i gamle bøger i 
Ostrokon – det enorme bibliotek.
 Lidt længere væk kunne hun se Det Gyldne Dyb med sine 
herskabelige huse, fine restauranter og fashionable butikker.
 Og endnu længere væk, uden for byens mure, lå Kolisseo, 
hvor to flag duvede side om side: Miromaras royale flag – en 
rød koralgren på hvid bund – og Matalis – en stående drage, 
der bar et sølvblåt æg. Kolisseo var stedet, hvor hun om få 
timer skulle gennemgå sin Dokimi i overværelse af hele  
hoffet, den matalianske kongefamilie, Miromaras havfolk …
 … og Mahdi.
 Det var to år siden, hun sidst havde set ham. Hun lukkede 
øjnene og så ham for sig, sådan som hun huskede ham; hans 
mørke øjne, hans generte smil, hans alvorlige blik. Når de 
blev ældre, skulle de giftes med hinanden. Det var en tåbelig 
gammel tradition, men Serafina var glad for, at det var ham, 
der var den udvalgte. Når hun tænkte på ham, kunne hun K
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stadig høre de sidste ord, han sagde til afsked, lige før han 
drog hjem til Matali.
 “Mit valg,” havde han hvisket til hende. “Mit. Ikke deres.”
 Serafina åbnede sine grønne øjne igen. De var fulde af uro. 
I den første tid havde en betroet kurer bragt hende private  
konkylier fra ham, og hver gang hun modtog en af dem,  
stormede hun op til sine gemakker og holdt konkylien op 
til øret, utålmodig efter at genhøre Mahdis stemme. Men da 
der var gået et års tid, begyndte de private konkylier at blive 
afløst af mere formelle. Og det var slet ikke det samme.
 Det var omkring det tidspunkt, at Serafina begyndte 
at høre historier om ham. Han var blevet lidt for glad for 
at feste, var der nogle, der sagde. Han stimlede til ud på 
de små timer. Svømmede med de hurtige drenge. Brugte  
formuer på kostbare gangere til caballabong – en sport, der 
minder meget om goggernes polo. Hun vidste ikke, om hun 
skulle tro på historierne, men hvad nu, hvis det passede? 
Måske var han slet ikke den samme mere?
 “Serafina, du bliver altså nødt til at komme nu,” lød 
Tavias stemme. “Thalassa kan være her hvert øjeblik, og du 
ved, hvordan hun hader at vente!”
 “Jeg kommer nu, Tavia!” Serafina svømmede ind i sit 
kammer igen.
 Serafina …
 “Nådige Neria! Jeg kommer nu, siger jeg!”
 Datter af Merrow, som udpeget er …
 Serafina stoppede brat op. Det var ikke Tavia, der talte. 
Det var nogen, som var lige bag hende.
 “Hvem dér?” råbte hun og hvirvlede omkring.
 Enden er nær, din tid er kommet …
 “Er det dig, Giovanna? Donatella?”
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 Men ingen svarede hende.
 En pludselig bevægelse fik hende til at fare sammen, men 
så lo hun lettet. Det var ikke andet end en vitrina, der gik 
omkring i hendes spejl. 
 Spejlet var højt og meget gammelt. Dets forgyldte ramme 
var ormstukkent, og glasset havde mange sorte pletter. Det 
var blevet bjærget fra et af terragoggernes sunkne skibe, og 
der boede spøgelser i det – de såkaldte vitrinaer – genfærd af 
smukke og forfængelige mennesker, som havde tilbragt for 
megen tid med at stirre på sig selv. Spejlet havde fanget dem. 
Deres kroppe var visnede og døde, men deres ånder levede 
videre, fanget bag glasset til tidernes ende.
 I Serafinas spejl boede en komtesse og hendes kammer
pige, en smuk ung hertug, tre kurtisaner, en skuespiller og en 
ærkebiskop. De talte tit med hende. Det var komtessen, hun 
lige havde set gå omkring derinde.
 Serafina bankede på rammen. Komtessen hankede op i 
sine skørter og skyndte sig hen til spejlets glas. Hendes hvide 
hår var sat op i en høj, kunstfærdig frisure. Hendes ansigt var 
pudret, og hun havde rouge på læberne. Hun virkede skræmt.
 “Der er nogen herinde, principessa,” hviskede hun og så 
sig over skulderen. “Nogen, som ikke hører til her.”
 I det samme fik de begge øje på en mørk og ubevægelig 
skikkelse i det fjerne. Serafina havde hørt, at spejle i vand var 
døre, som man kunne åbne og gå igennem, hvis bare man 
vidste hvordan. Men det var kun de dygtigste magikere, der 
kunne trænge ind i spejlenes verden af flydende sølv. Serafina 
kendte ikke nogen, der kunne. Ikke engang Thalassa. Kom
tessen og Serafina stirrede på skikkelsen, da den begyndte at 
nærme sig.
 “Det er ikke en vitrina,” sagde komtessen. “Og når den K
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kan komme ind, så kan den også komme ud. Se at komme 
væk fra glasset, principessa! Skynd dig!”
 Da skikkelsen kom nærmere, kunne Serafina se, at det 
var en flodhavfrue, hvis hale var marmoreret i brune og grå 
nuancer. Hun bar en kåbe af sorte fiskeørnefjer. Kåbens 
krave, som var dannet af snoede hjortegevirer, hævede sig 
højt bag hendes hoved. Hun havde gråt hår og gennem
trængende øjne – og hun sang.

Ud rinder sandet og løser det bånd,
som har mig bundet på mund og hånd …

Serafina genkendte stemmen. Hun havde hørt den i sit  
mareridt. Den tilhørte flodheksen Baba Vraja.
 Komtessen havde lige sagt, at Serafina skulle se at komme 
væk, men det var umuligt. Hun var som frosset fast, kun 
tommer fra spejlets glas, og det føltes, som om hun havde 
hjertet helt oppe i halsen.
 Vraja vinkede ad hende. “Kom her, barn,” sagde hun.
 Langsomt løftede Serafina sin hånd som i trance. Hun 
skulle lige til at røre ved spejlet, da Vraja pludselig holdt op 
med at synge. Hun vendte sig for at se noget, der var uden for 
Serafinas synsfelt. Hendes øjne så skræmte ud. “Nej!” skreg 
hun. Hendes krop vred og vendte sig – og så sprang den, som 
var den af glas. Hvor hun havde været, snoede hundrede ål 
sig og dykkede ind i det flydende sølv.
 Sekunder efter begyndte sølvfladen at bølge, da en  
terragogg trådte ind i den forgyldte ramme. Han var iført 
et sort jakkesæt. Hans korte hår var så lyst, at det næsten 
var hvidt. Han stod med siden til og betragtede de sidste ål, 
mens de forsvandt. En af dem var lidt langsommere end de 
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andre. Manden greb den og satte tænderne i den. Dyret vred 
sig i smerte, og dets blod løb ned ad hans hage. Han slugte 
ålen og vendte sig mod glasset.
 Serafina kunne ikke lade være med at holde hænderne op 
foran munden. Mandens øjne var fuldstændig sorte. Der var 
intet hvidt i dem, ingen regnbuehinder – bare mørke.
 Han kom helt hen til glasset og stak en hånd gennem det.
 Serafina skreg. Hun svømmede baglæns, faldt over en stol 
og landede tungt på gulvet. Mandens arm fulgte hånden 
gennem glasset, og så kom skulderen. Hans hoved var på vej 
ud, da den ildevarslende stilhed blev brudt af Tavias stemme.
 “Hvad er der galt, Serafina?” kaldte hun gennem den  
lukkede dør. “Jeg kommer ind nu!”
 Manden sendte et vredt blik i retning mod døren, og et 
sekund efter var han forsvundet.
 Tavia så skræmt ud. “Hvad er der sket, barn? Er du okay?”
 Rystende rejste Serafina sig op. “Jeg … Jeg så noget i spej
let. Noget, der skræmte mig … og så faldt jeg.”
 Tavia, hvis krop og ben tydeligvis tilhørte blåkrabbe 
familien, krablede lynhurtigt og sidelæns hen til spejlet.
 Det var tomt nu, kunne Serafina se. Der var ingen flod
heks i det. Og ingen sortklædt terragogg. Der var intet at se, 
ud over spejlbilledet af hendes amme.
 “Årh, de forbandede vitrinaer,” knurrede Tavia. “Du har 
nok ikke givet dem tilstrækkeligt med opmærksomhed. De 
bliver sure, når du ikke beundrer dem hele tiden.”
 “Nej, det her var noget andet. Det var …”
 Tavia vendte sig mod hende. “Ja, mit barn?”
 En uhyggelig heks fra et mareridt og en terragogg med væmme
lige, sorte øjne, skulle hun lige til at sige. Men så gik det op for 
hende, hvor vanvittigt det lød. K
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 “Øh … Det var nogle andre. Nogen, jeg aldrig før har 
set.”
 “Ja, det sker jo af og til,” sagde Tavia. “De fl este vitrinaer 
er irriterende nærgående, men der fi ndes også dem, der er 
lidt mere generte.” Hun bankede hårdt på glasset. “Kan I 
så opføre jer ordentligt derinde? Eller skal jeg stille jer ind i 
klædeskabet?” Hun tog et sjal af havsilke fra en af stolene og 
lagde det hen over spejlet. “Lad os se, om det ikke hjælper. 
Hvis der er noget, vitrinaer ikke kan fordrage, så er det skabe. 
For der er der ikke nogen til at fortælle dem, hvor bedårende 
de er.”
 Tavia tog stolen, Serafi na havde væltet, og rejste den op, 
mens hun mumlede lidt om, at Serafi na havde ladet vente på 
sig længe nok.
 “Din morgenmad er her. Og det er din skrædder også. Du 
må se at få lidt fart på.”
 Serafi na kastede et sidste blik i spejlet. Hun var allerede 
begyndt at tvivle på det, hun lige havde set. Vraja fandtes 
jo ikke i virkeligheden. Hun var en fl odheks, og fl odheksene 
eksisterede kun i de gamle eventyr om Iele. Og hånden, som 
var kommet ud gennem glasset? Kunne det være andet end 
et synsbedrag, en hallucination, aff ødt af for lidt søvn og for 
meget nervøsitet? Havde hendes mor måske ikke sagt, at 
nerverne var hendes værste fj ende?
 “Skal jeg virkelig sige det en gang til, Serafi na?” knurrede 
Tavia.
 Prinsessen løftede hovedet, svømmede gennem dørene til 
sit modtageværelse og sluttede sig til sit hof.


