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I en lille bygd lever en stamme i evig kamp 
mod kulden.
Hver vinter fryser alle floder til is.
Det gør det umuligt at fange fisk.
Men én kan redde dem.
Ildens Frue kan tø vandet op og sikre mad 
til bygden.
Men hun kræver et offer i bytte.
Et barn, hun tager fra dem for altid.
Da Elias søster, Iris, bliver udpeget af 
Ildens Frue, drager Elia ud for at redde 
hende.





Sidste advarsel
”Hvad laver du her?” Ildens Frues stemme 
er kold og hård.
Reki piber.
Jeg ser stadig kun på Iris.
Min søster.
Min søster, som er blevet frosset til is.
”Tø min søster op!” Min stemme ryster. 
”Red hende!”



Jeg ved ikke, om Iris kan reddes.
Men jeg er nødt til at prøve.
Jeg kan fornemme et glimt af sorg i Ildens 
Frues øjne.
Men kun et sekund. Så er det væk.
”Nej,” siger hun.
”Du skal!” Jeg griber fat i hendes arm.
Vil tvinge hende til at bruge sin magi.



Hun river sig fri af mit greb.
Hun skubber mig væk.
Jeg lander på jorden.
”Tag hjem,” siger hun. ”Eller du vil lide 
samme skæbne som din søster.”
”Jeg går ingen steder uden Iris!”
Reki træder frem ved min side.
Han knurrer dybt.
”Gå!” råber hun igen.
”Nej!” siger jeg.
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Så hæver hun armene.
Is skyder ud af hendes hænder.
Jeg knuger mig sammen.
Venter på, at kulden vil slå imod mig.
I stedet rammer hun Reki.
Han bjæffer af smerte. 
Så bliver han helt stille.
Han er frosset til is.
Ligesom Iris.
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”Det var din sidste advarsel,” siger Ildens 
Frue. ”Gå så!”
Hun vender ryggen til mig.
Hele min krop ryster.
Ikke af frygt.
Men af vrede.
Hun har taget min søster.
Og nu også min hund.
”Du er et uhyre!” råber jeg.
Så kaster jeg mig mod hende.
Vil slå hende.
Men hun vender sig med et sæt.
Og denne gang rammer hendes magi mig 
lige i brystet.






