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Sprutter

Felix står ved spanden og væmmes. De ulækre 
bløddyr snor sig som fede orme i vandet. Suge-
kopperne er det værste. De ligner bylder. 
  »Jeg fangede en til!« råber Nikos. 
  Blæksprutten vrider sig omkring harpunen. 
Det sorte blæk driver ned ad hans våde arm. 
Plask, så lander den i spanden. Felix springer 
væk.
  Og der kommer Thene svømmende med sit 
fiskenet fuldt af små blæksprutter. Hun pruster 
vand ud gennem snorkelen, mens hun vralter i 
land på sine svømmefødder. 
  »Jubii, nu kan bedstemor servere sprutter på 
tavernaen i aften,« råber hun til Nikos og tøm-
mer fangsten ud i spanden. 
  Hun sætter hænderne i siderne og kigger på 
Felix gennem svømmebrillerne. Den sorte hår-
dusk drypper.
 »Glæder du dig ikke til at smage dem, Felix 
Fox?«
  »Det ved jeg ikke,« mumler han. For han har 

Prolog

Felix ser, hvordan Thene finder sine svømmebriller 
i rygsækken og tager dem på. Han er glad for, at det 
ikke er ham, der skal ind og hente Medusas hoved. 
Og en lille nagende tanke gnaver i ham. Tænk, hvis 
nu heksen gør Thene til sten. En forstenet Thene er 
ikke værd at have som makker. Han rækker hånden 
ud for at stoppe hende. Men nej. Her i Gudernes 
Portal gælder det om at handle. Og han ved, at deres 
færden bliver fulgt via oraklet.
  Thene ser på ham gennem det store glas i dykker-
brillerne. Tryllestøvet fra Athenes ugle gør hendes 
mørke øjne lidt slørede. Men der tegner sig et lille 
skævt smil om hendes mund. Et smil, der får hendes 
fortænder til at stritte frem.
  »Så er jeg klar,« Felix Fox.
  Hun tager et par skridt ind i mørket. Men vender 
sig så pludselig om.
  »Jeg glemte harpunen.« Hun står lidt med rygsæk-
ken. Så siger hun: 
  »Hvis du godt kunne tænke dig selv at snuppe 
heksens hoved med dit spyd, så kan du da få brillerne 
på.«

  »Næh nej. Det behøves ikke,« siger han hurtigt.




