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Sirin Sharma

Aftenen faldt på over London. Tunge, grå skyer kom 

væltende fra øst og førte lugten af det fjerne hav med 

sig. Øverst i det ældste og mest forfaldne højhus syd for 

fl oden tændte Sirin Sharma for lyset i den lille lejlighed, 

som hun delte med sin mor og deres kat, Sammi.

 Der lød en klagende mjaven ved hendes fødder, og Sirin 

bukkede sig og løftede den lille sort-hvide kat op. ”Hej, 

Sammi,” hviskede hun, mens hun så ud i det tiltagende 

mørke. Sirin holdt Sammi tæt ind til sig, da hun kiggede 

ned på de lange rækker af tage, som slangede sig væk i den 

tågede og dunkle belysning langt nede. Hun så gadelygter 

glimte mat og gult og billygter, som bevægede sig lang-

somt og blinkede som små dæmonøjne. Hun kiggede op 

mod himlen og så regnen falde, og da hun trykkede næsen 

mod den kolde rude og kneb øjnene sammen, syntes hun, 

at hun kunne skimte havets mørke linje i det fjerne.

 Et pludseligt vindstød slog hårdt mod ruden, og Sammi 

vred sig fri af Sirins greb og sprang ned. Sirin trak de tynde 

gardiner for og vendte tilbage til virkeligheden, til den kolde, 

lille stue, hvor hendes mor sad på den slidte sofa, svøbt i et 

tæppe, som Sammi nu gjorde sig det behageligt på.
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 ”Hvad kunne du tænke dig at lave, min skat?” spurgte 

hendes mor. Det uudtalte på vores sidste aften sammen hang 

i luften, tungt, men usagt.

 Sirin havde allerede besluttet sig. ”Fortæl mig om drager,” 

sagde hun med det samme. ”Og vores sten.”

 Hendes mor smilede. ”Det tænkte jeg nok, du ville sige.” 

Hendes hånd – lille og skrøbelig som en fugls fod og så tynd, 

at Sirin kunne se hver eneste knogle – fandt ned i hendes 

lomme, og hun trak en lille læderpose med snørelukning 

frem. Op af posen tog hun en smuk, rund sten, omkranset 

af et tykt sølvbånd med en lille øsken. Stenens blågrønne, 

metalliske skær syntes at bevæge sig som olie på vand. 

”Værsgo, min skat,” sagde hendes mor, og hun lagde den på 

Sirins fremstrakte hånd.

 Sirin lukkede fi ngrene om stenen. Hun elskede fornem-

melsen af, hvordan den blev varm i hendes hånd. Hun forestil-

lede sig, at hun stadig kunne mærke varmen fra æld gammel 

drageild, og hun blev altid overrasket over dens vægt, som, 

ifølge hendes mor, var tungere end guld – ”for det er det, der 

sker for enhver sten, som bliver fanget i drageild.”

 Sirin og Sammi puttede sig sammen under tæppet og 

satte sig godt til rette for at høre deres dragehistorie.

 ”Engang eksisterede der drager.” Hendes mor sagde de 

velkendte ord og holdt så inde for at tage en indånding. 

Sirin hørte den dybe hvæsen i sin mors lunger og mærkede 

en iskold frygt springe frem i maven. Hun klemte hårdere 

om dragestenen og forsøgte at koncentrere sig om sin mors 

stemme, da hun fortsatte: ”Engang for længe, længe siden, 
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så længe, at de fl este mennesker har glemt det, levede 

mennesker og drager fredeligt sammen. Der var skov drager, 

havdrager, bjergdrager og drager fra de store, bølgende 

sletter, og efterhånden som tiden gik, endda også bydrager.”

 Hendes mor begyndte at hoste. Sirin løb ud for at hente 

et glas vand, og da hosten tog af, sagde hendes mor svagt: 

”Fortæl du den næste del, min skat.”

 Så Sirin vrikkede sig ned under tæppet igen, trak Sammi 

op på skødet og forsøgte at fortsætte historien, som hun 

elskede og kendte så godt. ”Dragerne var kloge og ældgamle 

skabninger, som havde stor tålmodighed med os unge og 

stridslystne mennesker. Nogle folk var så heldige at knytte 

sig så tæt til en drage, at de blev sammen resten af livet. De 

forstod endda hinandens tanker. Når det skete, sagde folk, at 

de var ’låste’.” Sirin standsede op og så på sin mor. ”Ville det 

ikke være fantastisk – at låse med en drage?”

 Hendes mor så ind i Sirins mørkegrønne øjne, der strå-

lede af begejstring. Hun pjuskede op i sin datters korte, 

brune krøller. ”Jo, dét ville det,” svarede hun. ”Men jeg er nu 

ikke sikker på, at Sammi ville synes om det. Katte og drager 

kommer ikke godt ud af det med hinanden.”

 Som for at bekræfte dette sprang Sammi ned fra tæppet 

og spankulerede ud af stuen med halen foragteligt i vejret.

 Nu, hvor hun var blevet elleve år, vidste Sirin godt, at hun 

aldrig ville se en drage. Dragerne var for længst væk, og de 

kom ikke tilbage. Faktisk troede de fl este ikke engang på, at 

de havde eksisteret. Sirin smilede vemodigt. ”Nå, men det 

behøver Sammi jo slet ikke at bekymre sig om,” sagde hun.
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 ”Nej, det gør hun vel ikke,” medgav hendes mor. ”Nå, 

hvor langt var vi?”

 Og så tog Sirins mor historien op igen. Og efterhånden 

som aftenen skred frem, og stuen blev mørk, så kun sofaen 

var oplyst, tillod Sirin sig at glemme sine bekymringer og 

lade sig transportere tilbage til en tid, hvor drager og menne-

sker levede som jævnbyrdige, side om side. Hun lyttede 

til sin mors velkendte fortælling om den smukke verden, 

som dragerne og menneskene skabte sammen, og derefter, 

mere nedslående, om, hvordan den faldt fra hinanden. Hun 

hørte om, hvordan en gruppe af drager og mennesker blev 

magtbegærlige og begyndte at jagte hinanden. Hvordan 

drager kaldte sig selv for Rovfugle og, tilskyndet af deres 

menneske lige låse, udviklede en smag for menneskekød, og 

verden blev et skrækkeligt sted, hvor farer lurede på himlen.

 Sirin puttede sig tæt ind til sin mor og så dragestenens 

skiftende farver funkle i lampeskæret. ”Tror du, at det var 

Rovfugleild, som lavede den her?” hviskede hun.

 ”Hvem ved,” svarede hendes mor. ”Jeg kan godt lide 

at forestille mig, at den tilhørte en af vores forfædre, som 

blev fanget i et drageslag, men slap levende fra det. Der var 

mange slag i de sidste dragedage.”

 ”De sidste dragedage …” mumlede Sirin søvnigt.

 Med en blød, dæmpet stemme fortalte Sirins mor histo-

rien færdig. ”Ja, man siger, at en sølvdrage i de sidste drage-

dage kom gennem skyerne, og at den glitrede som solskin 

på vand og var hurtig som kviksølv. Og sølvdragen reddede 

os. Den førte Rovfuglene op i himlen og tog dem med sig 
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for evigt. Man siger også, at en sølvdrage vil komme igen en 

skønne dag …”

 Som om hun var godt tilfreds med, at dragerne var for-

svundet, dukkede Sammi op igen. Den lille kat sprang op 

og lagde sig til rette på tæppet og spandt stille. Sirins mor 

tænkte på hospitalet, der var så hvidt, så larmende og så 

fyldt – og dog så tomt – og som ventede på at tage imod 

hende om blot et par timer, og hun vidste, at der var noget, 

som hun måtte sige. ”Sirin, du ved godt, at du og Sammi skal 

bo hos Ellie, mens jeg er på hospitalet, ikke?”

 Sirin nikkede. Hun havde glædet sig til at bo hos sin ven-

inde Ellie, men nu, hvor tiden nærmede sig, havde hun ikke 

længere lyst til det. Hun ville bare være sammen med mor.

 Mor hostede og fortsatte. ”Og jeg ved, at du vil hygge dig 

hos Ellie. Men, min skat, du skal vide, at uanset hvad der 

sker, vil jeg altid være hos dig. Det ved du godt, ikke? For 

mødre er ligesom drager. De er for evigt.”

 Sirin turde ikke sige noget, så hun nikkede bare.

 De sad stille sammen og lyttede til den fjerne trafi k på 

gaderne langt nede, og til sidst faldt Sirin i søvn. Hendes mor 

kiggede ned på Sirin, som lå under tæppet. Hendes datters 

øjne bevægede sig hurtigt under øjenlågene, mens hun 

drømte, og hun besluttede sig for at lade hende sove, hvor 

hun lå, sammenkrøbet på sofaen og tæt op ad hende.

 De ville tilbringe deres sidste nat sammen, trygt og varmt 

i en kreds af blødt lys fra lampen – for hvem vidste, hvad 

fremtiden ville bringe?
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Rovfugle på vingerne

I en helt anden verden, meget langt væk, stod en høj, 

tynd skikkelse øverst i Lennixklanens bjergfæstning. 

Skikkelsen var klædt i en tætsiddende uniform med et 

blåt skærf om livet, og en lang kappe fl agrede efter hende, 

da hun satte sig i bevægelse og skred hen over et stort og 

forblæst område mod en lille gruppe drager, der alle som 

én var frygtindgydende Rovfugle. D’Mara Lennix, klan-

overhoved, så den dalende sols sidste stråler falde på de 

grønne, røde, gule og blå drager og sende en regnbue af 

farver ud fra dem.

 D’Mara så bifaldende til, da solen forsvandt bag det 

enorme Lennixbjerg, som rejste sig bag fæstningen, og en 

dyb skygge lagde sig over dragerne. Det her var Første-

kommandoen, Lennixfæstningens eliteenhed, og D’Mara 

brød sig ikke om at se sollyset spille i dragernes skæl, så 

de glitrede som ædelsten. For D’Mara Lennix var drager 

mørke og magtfulde skabninger. Hun så op mod bjerg-

toppene, der lå rundt om fæstningen, og konstaterede til-

freds, at luften var stille og himlen klar. Det var en god 

aften til et overraskelsesangreb.

 D’Maras spidse, stålbeslåede støvler skridtede hårdt 
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hen over landingsgården, der udgjorde den øverste del af 

Lennixfæstningen. Fæstningen var et enormt, fi rkantet 

bygningsværk, hvis fundament nåede helt ned i bjergets 

grundfjeld mange hundrede meter længere nede. Det var 

her, i et virvar af sale og værelser forbundet af en labyrint 

af gange, at Lennixfæstningens drager boede.

 Mange var blevet udklækket og opfostret i Lennix-

fæstningen fra æg, som var blevet stjålet fra deres engang 

så rolige hjemlande, og disse dragers fredelige natur var 

blevet ændret af deres Rovfugleopvækst. Andre var stukket 

af fra deres stammer på jagt efter magt og spænding, og 

nogle af dem havde forfædre, som havde låst med med-

lemmer af Lennixfamilien så langt tilbage, at det fortabte 

sig i fortidens tåger.

 Som det altid sker, når ambitiøse og aggressive skab-

ninger bor tæt sammen, var der opstået fraktioner blandt 

Rovfuglene. Indtil for nylig havde disse været nøje af-

balancerede og havde ikke udgjort nogen trussel mod 

Lennixfamilien selv, men på det seneste var D’Mara 

blevet opmærksom på en gruppe yngre og mere utål -

modige Rovfugle, som var ved at blive faretruende rastløse. 

Og for allerførste gang mærkede hun nu antydningen af 

nervøsitet, da hun gik over den store, forblæste gårdsplads 

på vej mod overfaldskommandoen. Hun var sig ubehage-

ligt bevidst, at en ung rød ved navn Valkea stod omgivet af 

sine kumpaner og holdt nøje øje med hende.

 Der var ét menneske i Førstekommandoen: Edward 

Lennix, D’Maras mand og anfører af nattens overraskelses-
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angreb. Edward – en solidt bygget mand, en smule hjul-

benet og med et ræveagtigt udseende – var klædt i sin 

dragerytterdragt af læder med et rødt skærf om livet, og 

han betragtede D’Mara, mens han irriteret vippede med en 

støvle mod brostensbelægningen, så sporerne klirrede. Han 

var utålmodig efter at komme af sted. ”Jeg forstår ikke, 

hvorfor hun bliver ved med at vimse omkring,” sagde han 

til den kraftige, krigsarrede røde, som var hans lås. ”Hvor-

for lader hun os ikke bare tage af sted? Jeg tror, at vi får en 

god jagt i nat.”

 Decimus så ned på manden, som han kendte bedre 

end nogen anden skabning – drage eller menneske. Som 

alle drager talte Decimus sin arts eget sprog, en melodiøs 

række lyde, der var kendt som dragesang, men Edward 

havde aldrig rigtig fået det lært. De eneste ord, han kunne 

forstå, var dræb, ild og – pudsigt nok – killing. Så derfor, 

som kun låse kunne, sendte Decimus en besked direkte ind 

i Edwards sind: Hver ting til sin tid. Nyd øjeblikket. De 

her grønne er værd at vente på. Og så sendte han en varm, 

griselugtende ånde ned mod Edwards stride overskæg.

 ”Du har som altid ret,” medgav Edward. ”Tilladelse til 

at stige om bord?” Det var utroligt uhøfl igt bare at stige op 

på en drage – selv ens lås – uden at spørge om lov først, og 

Edward Lennix lagde vægt på gode manerer.

Tilladelse bevilget, Lennix, lød svaret, og Edward 

svang sig op i fordybningen nederst på dragens nakke. 

Han lænede sig tilbage, satte sig til rette mod Decimus’ 

brede skulderblade og var godt tilfreds med, at han ikke 
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som sædvanligt ville blive nødt til at se op på D’Mara, når 

hun nåede hen til ham.

 ”Godaften, D’Mara,” sagde han og løftede venstre 

arm fra albuen i en Lennixhilsen. Af respekt for familien 

knyttede han ikke næven, men holdt håndfl aden åben.

 ”Godaften, Edward. Godaften, Decimus,” svarede 

D’Mara og gjorde også honnør. Hun standsede forstan-

digt op på sikker afstand af Decimus, som i modsætning 

til Edward ikke var bange for hende. Decimus havde stor 

fornøjelse af fra tid til anden ”ved et uheld” at komme til 

at træde på D’Maras fod som gengældelse for de fornær-

melser, hun regelmæssigt lod regne ned over hans lås.

 D’Mara lod blikket glide hen over den imponerende fl ok 

drager, som stod bag Edward og Decimus. De var utålmo-

dige efter at komme på vingerne. Kløerne slog gnister mod 

brostenene, og deres varme ånde sendte dampskyer op i 

luften. Selv om D’Mara var fornøjet over det imponerende 

magtopbud foran sig, var hun alligevel ikke helt tilfreds. 

”Edward. Hvor er de andre ryttere?” spurgte hun.

 ”Det er mig, som leder det her togt, ikke dig, D’Mara,” 

svarede Edward selvsikkert. ”Når først vi er af sted, vil jeg 

ikke høre ordrer fra andre end mig selv.”

 D’Mara var nervøs. Edward lod ikke til at forstå, hvor 

vigtig deres mission var. ”Edward, Decimus – hør på mig,” 

sagde hun indtrængende. ”I har begge to forstået, hvad 

I leder efter, ikke?”

 Decimus nedværdigede sig ikke til at svare, men Edward 

blev fornærmet. ”Æg,” svarede han skarpt.
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 ”Meget morsomt, Edward,” svarede D’Mara lige så 

skarpt tilbage. Hun tog et par skridt fremad, og i et svim-

lende øjeblik troede Edward, at hun måske ville kysse ham 

farvel. ”Bare husk, hvad jeg sagde om slægtskabet mellem 

grønne og sølvere. Jeg er fuldstændig overbevist om, at de 

grønne gemmer på et sølveræg. En sølver!” sagde D’Mara 

til ham. ”I må rydde den rede. Nå helt til bunds i den. Skovl 

alt ud. Tag alt. Har du fortalt kommandoen det?”

 ”Kommandoen har fået ordre om at overfalde reden og 

skrabe den ren. Og det er det, som kommandoen vil gøre,” 

svarede Edward koldt. Han bøjede sig ned, og med en lav, 

vred stemme tilføjede han: ”Jeg vil ikke udspørges på den 

her måde i fuld offentlighed, D’Mara. Især ikke om den her 

ting, som du er så besat af.”

 D’Maras hårde, mørke øjne glitrede vredt under de 

tunge øjenlåg, og hendes kunstfærdigt snoede fl etninger 

syntes at trække sig endnu strammere sammen som små, 

sorte slanger parate til at hugge. ”Jeg vil udspørge dig, 

præcis som jeg fi nder nødvendigt, Edward Lennix. Skaf 

mig den sølver. Den må være der. Det må den.”

 D’Mara skar tænder i frustration. Hun burde selv have 

anført togtet, men hendes egen drage, Krane, var ved at 

komme sig over et anfald af den frygtede skælsyge, og hun 

ville ikke fl yve på nogen anden.

 Edward lænede sig tilbage og stirrede udtryksløst ud i 

det fjerne. ”D’Mara,” sagde han køligt. ”Jeg har fortalt dig, 

at hvis det sølveræg, som betyder så meget for dig, virkelig 

er der, så skal vi nok fi nde det. Vi fi nder det, og vi tager det 
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med tilbage hertil. Det har du mit ord på. Og man kan stole 

på mit ord.”

 D’Mara kiggede sig over skulderen. Valkea og hendes 

kammesjukker så på hende med hårde blikke. ”Det kan 

være et spørgsmål om liv eller død. For os. For hele vores 

familie, Edward.”

 Edward udstødte en fnysende latter. ”Årh, slap dog af, 

D’Mara, og lad være med at være så melodramatisk. Jeg 

ved, at du bare gerne vil have endnu en lille nipsgenstand.” 

Edward så et frygtindgydende raseri trække sammen på 

D’Maras ansigt, og han trak hurtigt i land. ”Vi skal nok 

skaffe din sølver,” lovede han.

 ”Ja, det må du hellere,” svarede D’Mara kort for hove-

det. Og så gjorde hun om på sin lille, metalliske hæl og 

skridtede væk.

 Dybt inde i skyggerne så en enorm, om end noget 

falmet, grøn drage D’Mara forsvinde. Bellacrux, Len-

nixfamiliens stordrage og den ældste af alle Lennixdra-

gerne, lagde stor vægt på at vide alt om, hvad der foregik 

på Lennix fæstningen. Bellacrux’ skarpe hørelse havde op-

fanget hvert et ord, der var blevet udvekslet mellem D’Mara 

og Edward, og nu hvirvlede tankerne om de spændende 

muligheder, som et sølveræg kunne bringe, rundt i hovedet 

på hende. En sølver! Hun havde ventet utallige år på det her.

 Bellacrux så D’Mara skubbe døren op ind til Lennix-

familiens private del af fæstningen og forsvinde ind bag 

den. Den gamle drages skarpe øjne fulgte D’Maras hurtige 

trin op gennem tårnet. Hendes slanke skikkelse trådte frem 
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mod lampernes varme, gule skær, og da D’Mara dukkede 

op i det mørke vindue i sit værelse øverst i udkigstårnet, 

begyndte Bellacrux metodisk at hvæsse sine kløer på slibe-

stenene, der var anbragt under hver hvælving – en sølver 

var noget, man måtte forberede sig på.

 Det var tid til, at Førstekommandoen skulle af sted. 

De kom på vingerne på den traditionelle måde – ved at 

løbe ud ad den brede startrampe af sten, der som en enorm 

vippe stak ud fra landingsgårdens fæstningsmur. Decimus 

lettede, naturligvis, som den første. Den tunge drage 

tordnede ud ad rampen, og først i sidste øjeblik – da selv 

Edward var begyndt at spekulere på, om Decimus denne 

gang ville styrte ud over kanten og falde som en sten – steg 

dragen langsomt i vejret og kredsede derefter højt oppe, 

mens resten af fl okken, én for én, kom på vingerne.

 Bellacrux hvæssede sin sidste klo og kiggede op på de 

cirklende drager, mens de faldt ind i den karakteristiske 

pileformation bag Decimus. Deres hvide buge bar hver 

især med stolthed Rovfuglenes tregrenede tatovering. 

Bella crux’ skarpe blik fulgte Førstekommandoen, da den 

satte kursen mod det lange, smalle pas, der ville føre fl ok-

ken ud fra bjergene og videre mod de grønnes hemmelige 

dal, som – beklageligvis for de grønne – ikke længere var 

hemmelig.

 Bellacrux blev stående, indtil dragerne ikke var andet 

end fjerne prikker på nattehimlen, og derefter fulgte hun 

den brede, snoede gang ned til sit værelse på den øverste 

etage – Niveau Et – i Rovfuglereden. Hun gik langsomt 
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over det store atrium, og da hun nåede hen til den enorme, 

rigt udskårne dobbeltdør, som førte ind til hendes værelse, 

sendte hun en hurtig varm ånde mod støvlerne, som tilhørte 

hendes gamle tjener, Harry, der sad og tog sig en lur. Han 

sprang hurtigt op og begyndte at trække de enorme døre 

op, mens Bellacrux utålmodigt trommede med de hvæs-

sede kløer mod det skinnende blanke marmorgulv. Dørene 

gik op, Harry bukkede, og Bellacrux gik ind i sit storslåede 

værelse, der var holdt i grønne og gyldne toner. Der var 

lige blevet gjort rent, og bløde tæpper og store, broderede 

puder lå spredt ud over gulvet. Et lavt bord med frugt og 

skært kød ventede på hende – som det passede sig for en 

stordrage.

 Bellacrux lagde sig til rette på puderne, satte en elegant 

klo i en lammetunge og lod den falde ned i gabet, mens 

begejstrede tanker fortsat hvirvlede rundt i hovedet på 

hende: En sølver! En sølver ville forandre alt …


