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Jeg blev fundet ved stranden som lille 
sammen med to andre børn, Storm og 
Isla. Det eneste, jeg havde på mig, var et 
armbånd. Jeg har altid vidst, at jeg var 
anderledes, men først for nylig fandt jeg ud 
af hvordan.
 For kort tid siden var jeg ude at sejle 
med klassen. Båden kæntrede, og jeg var 
ved at drukne. Men så knuste jeg en af 
perlerne på armbåndet, og med ét blev 
mine ben til en havfruehale.
 Jeg var ikke den eneste, der oplevede 
det. Storm og Isla har de samme armbånd, 
og de blev også til havfolk. Vi lovede 
hinanden, at vi ikke ville sige noget om 
det til nogen. Men nu er et forskerhold 
kommet til byen, og de jagter havfruer!
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Fanget på land

Vi sidder på badebroen med fødderne i 
vandet.

”Jeg savner at svømme,” siger Storm.
”Også mig,” siger jeg.
De bløde bølger kilder vores ben. Alt 

i mig skriger efter at knuse en perle og 
hoppe i vandet. Men det går ikke.

Siden et forskerhold kom til Ravnø og 
fandt ruinerne af havfruebyen i havet, 
har vi ikke kunnet svømme. De er ved at 
undersøge resterne af byen. De leder efter 
spor efter havfruer. Jeg frygter, hvad de 
måske finder.





”Kan vi ikke bare sejle langt nok ud og 
svømme der?” siger Isla.

”Måske,” siger jeg.
”Ja, måske, hvis ikke de har sat radar 

eller andet skidt op,” siger Storm. ”For 
hvis de ser så meget som skyggen af en 
havfruehale …”

Alvoren i hans ord er ikke til at tage fejl 
af.

Min mobil ringer. Jeg ser på skærmen.
”Det er Talisa,” siger jeg.
Jeg tager den.




