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PROLOG

Emma lod slagene regne ned over den store mands ryg. Hun vred sig
for at kradse ham i ansigtet og i øjnene. Hun slog og sparkede af
alle kræfter. Det gjorde ingen forskel. Rourke havde slynget hende over
skulderen og holdt hende i et fast greb, mens han med lange, sikre
skridt tilbagelagde afstanden hen til den flammende portal i midten
af lysningen.
“Emma!”
“Emma!”
To stemmer råbte hendes navn ude i mørket. Emma strakte hals og
forsøgte at kigge gennem muren af træer, der omkransede lysningen.
Den første stemme tilhørte hendes bror, Michael. Men den anden
– hun havde først hørt den for lidt siden, lige inden effekten af blændværk-eliksiren, der havde forklædt Rourke som Gabriel, aftog – den
anden stemme tilhørte hendes storesøster, Kate, som hun ellers troede
var forsvundet for evigt …
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“Kate! Jeg er her! Kate!”
Emma vred sig rundt, så hun kunne kigge forbi Rourke og se, hvor
tæt de var på portalen; se, hvor lang tid hun havde tilbage …
Portalen var en stor bue af træstammer, der var omspændt af flammer, og de var tæt nok på til, at Emma kunne mærke varmen fra
ilden. Bare tre skridt til, så ville det være for sent. Men i samme øjeblik trådte en skikkelse ud af flammerne. Det var en dreng. Han så
ud til at være på alder med Kate eller måske en smule ældre. Han
var iført en sort kappe med hætten nede, men hans ansigt var belyst
bagfra og lå hen i skygge. Det eneste, hun kunne se, var hans lysende,
grønne øjne.
Så så Emma drengen give tegn med den ene hånd …
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bestod af store, sorte stenblokke. Der var tre små vinduer, som alle
sad for højt oppe til, at hun kunne nå dem, og de afslørede intet
andet end blå himmel. Ud over det var der den seng, hun lå i, da
hun vågnede – egentlig bare en madras med nogle tæpper – og lidt
mad: en tallerken med fladbrød, skåle med yoghurt og gulligbrun
hummus, noget brændt og ubestemmeligt kød og et lerkrus med
vand. I et anfald af stolthed og vrede havde Emma smidt maden og
vandet ud ad vinduet, hvilket hun fortrød bitterligt nu, da hun både
var sulten og meget, meget tørstig.
“Luk … mig ... ud!”
Emma lænede sig udmattet op ad døren. Hun havde mest af alt
lyst til at synke sammen på gulvet, begrave ansigtet i hænderne og
hulke. Men så kom hun til at tænke på sin storesøster, Kate, og at
hun havde hørt Kates stemme, da Rourke bar hende gennem lys
ningen. Hendes søster var vendt tilbage fra fortiden for så bare at dø
for øjnene af hende og hendes bror. Og selv om Michael var vogter
af Livets bog, havde han ikke kunnet genoplive hende (hvilket fik
Emma til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad Livets bog overhovedet
kunne bruges til). Men hun havde hørt Kates stemme! Det måtte
betyde, at det var lykkedes Michael alligevel. Kate var i live! Og nu
da Emma vidste, at Kate befandt sig derude et sted, var der ikke
en jordisk chance – som i nul-komma-nul-nul-nul procents chance
– for, at hun bare ville sætte sig ned og tude.
“LUK … MIG … UD!”
Hendes pande var stadig trykket mod den kolde metaldør;
hun råbte direkte ind i den og kunne mærke vibrationerne, når
hun slog på den med sine næver.
“LUK … MIG …”
Emma tav og holdt vejret. I al den tid hun havde banket på døren
og skreget, var hun kun blevet mødt af nærmest øredøvende stilhed.
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Men nu hørte hun noget. Fodtrin. Lyden var svag og kom fra et eller
andet sted neden under hende, men den tog til i styrke. Emma bak
kede væk fra døren og kiggede sig omkring efter et våben, mens hun
bandede sig selv langt væk for at have smidt lerkruset ud ad vinduet.
Lyden af fodtrin tog yderligere til i styrke, tung og taktfast:
dunk… dunk … dunk. Emma besluttede sig for, at så snart døren gik
op, ville hun mase sig forbi den, der lukkede den op, hvem det så
end måtte være. Talte Michael måske ikke altid om overraskelses
elementet? Hvis bare hendes storetå ikke gjorde så ondt. Hun var
overbevist om, at hun havde brækket den, da hun sparkede til den
åndssvage dør. Fodtrinene var stoppet lige ud for hendes celle, og
der lød en metallisk, skurrende lyd, da slåen blev skubbet til side.
Emma spændte i kroppen og gjorde sig klar til at sætte af.
Så gik døren op. Rourke dukkede sig for at komme ind, og alle
Emmas flugtplaner forduftede som dug for solen. Den kæmpe
store mand fyldte hele døråbningen, så end ikke en flue ville kunne
klemme sig forbi ham.
“Jamen dog. Sikke et spektakel, du laver.”
Han var iført en lang, sort, pelsforet frakke med høj pelskrave
og sorte støvler, der næsten nåede ham til knæene. Han smilede, så
kilometervis af lange, hvide tænder kom til syne i hans glatte ansigt,
der ikke havde skyggen af ar. De brandsår, han havde pådraget sig i
vulkanen, og som Emma havde set, da han greb hende i lysningen,
var helet fuldstændig.
Emma stod klinet op ad stenmuren. Hun tvang sig selv til at
kigge op og møde Rourkes blik.
“Gabriel slår dig ihjel,” sagde hun.
Kæmpen grinede. Han kastede hovedet tilbage i et latterbrøl,
som folk gjorde i biografen, og lyden af hans latter slog mod loftet
og fyldte hele cellen.
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“Og godmorgen til dig, unge dame.”
“Hvor er jeg? Hvor længe har jeg været her?”
Rourkes tilstedeværelse reducerede Emmas flugtmuligheder
til lig nul, så hun valgte i stedet at søge svar på de spørgsmål, hun
havde været ligeglad med før.
“Kun siden sidste nat, min tøs. Og med hensyn til, hvor du
er henne: Du befinder dig i den fjerneste afkrog af verden, og
alt omkring dig er hyllet ind i magiske besværgelser. Dine venner
kunne gå lige forbi uden at ane det. Der kommer ikke nogen og
redder dig.”
“Ha! Dine dumme besværgelser kan ikke stoppe dr. Pym. Han
gør bare sådan,” – hun knipsede med fingrene – “så falder hele
hytten sammen.”
Rourke smilede til hende, og Emma genkendte det som det smil,
voksne sender børn, når de ikke tager dem alvorligt. Hvis Rourkes
ansigt havde været bare tilnærmelsesvis inden for rækkevidde, ville
Emma have stukket ham en lige højre.
“Jeg er bange for, at du overvurderer din troldmand og under
vurderer min herre.”
“Hvad snakker du om? Magus er død! Det sagde dr. Pym selv.”
Endnu et af de øretæveindbydende smil.
“Var død, mit barn. Men det er han ikke længere. Min herre er
vendt tilbage. Det burde du vide. Du har selv set ham.”
“Nej, jeg har ej …”
Emma tav. Et billede fra den foregående nat dukkede op på
hendes nethinde: den grønøjede dreng, der trådte ud af flam
merne. Mindet om ham kastede en skygge over hende og efterlod
hende i mørke. Hun kæmpede for at ryste det af sig og overbevise
sig selv om, at det ikke kunne være sandt. Drengen kunne umuligt
være Magus!
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“Du husker det altså,” sagde Rourke.
Der var en triumferende klang i irerens tonefald. Men hvis
han havde forventet, at den lille, spinkle, udmattede pige brød
grædende sammen og gav op, kunne han godt tro om igen. Emma
var først og fremmest en kriger. Hele hendes opvækst havde været
én lang kamp, år efter år og børnehjem efter børnehjem. Kampe om
både små og store ting, som håndklæder uden huller og madrasser
uden lopper, og slagsmål med drenge, der mobbede Michael, eller
slåskampe med piger, der mobbede Michael. Hun havde masser af
erfaring med bøller.
Hun skød trodsigt hagen frem og knyttede næverne, som var
hun parat til at tage kampen op mod ham på stedet.
“Du lyver. Han er død.”
“Nej, Magus lever. Og det er takket være din bror.”
På trods af sin vrede kunne Emma fornemme, at Rourke talte
sandt. Men det gav ikke mening. Hvorfor skulle Michael gøre sådan
noget? Som et lyn gik det pludselig op for hende, hvad der måtte
være sket: Det var sådan, Michael havde genoplivet Kate. Det var
den pris, han måtte betale. Det, at Michael havde taget den byrde
på sig for at vække Kate til live, selv om alle andre ville bebrejde
ham for at have sluppet Magus fri i verden, fik en bølge af kærlig
hed til hendes bror til at skylle gennem Emma og gav hende styrke.
Hun rettede ryggen lidt mere.
“Hvorfor er din dumme herre her så ikke? Er han bange, eller
hvad?”
Rourke stirrede på hende og sagde så i et beslutsomt tonefald:
“Kom med mig.”
Han vendte sig om og skridtede ud ad døren, som han lod stå
åben bag sig. Emma blev trodsigt stående, for hun havde ikke lyst
til at gøre noget som helst, Rourke måtte foreslå. Så gik det op for
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hende, at hun ikke ville opnå særlig meget ved at være låst inde i en
celle, så hun skyndte sig efter ham.
Lige uden for døren var der en trappeafsats, og hun kunne høre
Rourkes fodtrin fortone sig nede ad en vindeltrappe. Hun befandt
sig altså i et tårn. Det havde hun allerede haft mistanke om. Hun
begav sig ned ad trappen, og på hver etage var der en jerndør magen
til den, der var for hendes celle. Hun kom også forbi vinduer i øjen
højde på sin vej ned ad den spiralformede tårntrappe, og ud ad
dem så hun et sandt hav af forrevne, snedækkede bjergtinder, så
langt øjet rakte.
Hvor i alverden var hun?
Vindeltrappen førte ned til en gang, der var bygget af de samme
grove, sorte sten som tårnet, og Rourke drejede til højre med det
samme uden at vente på Emma. Hun øjnede en mulighed og
drejede til venstre, men vejen var spærret af et par sortklædte,
guløjede morum cadi. Hvad enten Rourke havde posteret dem der
eller ej, virkede det, som om væsenerne ventede hende. Deres
rådne stank fyldte gangen, som de stod der og nidstirrede hende,
og Emma kunne mærke en skrækkelig, skamfuld frygtfølelse bygge
sig op indeni.
“Kommer du?” genlød Rourkes drillende stemme ned gennem
gangen. “Eller skal jeg holde dig i hånden?”
Emma bandede sin svaghed langt væk og løb efter ham, mens
hun bed sig i læben for at holde tårerne tilbage. Hun lovede sig
selv, at hun ville juble og kaste med blomster, når Gabriel endelig
huggede Rourkes åndssvage, skaldede hoved af.
Han stod og ventede på hende i en døråbning, der førte
udenfor.
“Jeg ved godt, hvad du vil have mig til,” sagde hun, da hun nåede
frem til ham. “Du vil have mig til at hjælpe dig med at finde den
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sidste bog. Kate har atlasset, Michael har krøniken, eller hvad det
nu er. Jeg ved, at den sidste tilhører mig.”
Hun var ikke helt klar over, hvorfor hun sagde det, bortset fra at
hun havde det elendigt med, at sådan et par rædselsvækkere havde
hylet hende helt ud af den. Hun havde set hundredvis af dem før,
men den her gang havde de overrasket hende. Desuden ville hun
vise Rourke, at hun ikke bare var et lille barn. Hun vidste ting.
Rourke kiggede ned på hende, og hans hoveds skaldede kuppel
stod skarpt mod den dybblå himmel.
“Og ved du så, hvad den sidste bog er for en?”
“Ja.”
Rourke blev stående uden at sige noget. Selv om en iskold vind
blæste lige ind i gangen, blev Emma stående med armene ned langs
siden. Hun ville hellere dø end lade sig mærke med, at hun frøs.
“Det er Dødens bog. Men jeg hjælper dig ikke med at finde den.
Det kan du godt glemme alt om.”
“Jeg skal prøve at styre min skuffelse. Men du kunne i det
mindste kalde bogen ved dens gængse navn. Kald den protokollen.
Og det er ikke det eneste, du har galt fat i: Du kommer til at hjælpe
os med at finde bogen. Bare ikke lige nu. Magus har mere presse
rende planer. Du spurgte, hvor han var. Følg med.”
Han gik udenfor, og Emma fulgte efter, igen frustreret over bare
at parere ordre.
De gik oppe på fæstningsvolden omkring en stor, firkantet
borggård, der lå ud til den ene side af fæstningen, sandsynligvis
forsiden. Da Emma kiggede sig tilbage, så hun fæstningen rejse sig
sort og kolossal bag hende og tårnet, hun havde været indespærret
i, pege op mod himlen som en stor, kroget finger. Borggården
under hende var fyldt med tredive-fyrre bæster og morum cadier,
men dem skulle dr. Pym og Gabriel såmænd nok klare.
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Alligevel kunne Emma mærke selvtilliden smuldre.
Fæstningen var opført på en klippetop, der rejste sig midt i en
dal omgivet af bjerge, og fra fæstningsvoldens mure kunne hun
se flere kilometer ud i det fjerne. Gabriel og de andre skulle først
lokalisere hende, og derefter skulle de krydse alle bjergene, og selv
da var der ingen mulighed for at nærme sig fæstningen uden at
blive set.
Rourke standsede op, hvor muren drejede, og vinkede hende
hen til sig. Stålsat lagde Emma ansigtet i frygtløse folder.
“For fyrre år siden,” sagde den store mand, “angreb Pym
og de andre fra den magiske verden min herre. De troede, de
havde besejret ham. Tilintetgjort ham. Men han er i besiddelse
af kræfter, hans fjender ikke har fantasi til at forestille sig. De
får snart syn for sagn.”
Han opfordrede hende til at kigge ned i dalen, så hun lagde
sine hænder på den grove stenmur og lænede sig frem.
I et kort øjeblik kunne hun ikke kapere synet, og selv om hun
havde lovet sig selv ikke at udvise frygt, undslap der hende et
gisp. Dalen, som hun havde troet var dækket af mørk skov, var
et virvar af bevægelse. Og i takt med at hun stillede skarpt på
det, hun så, løftede den svage lyd af hamren og banken sig i det
fjerne. Der lød råbende stemmer og tunge, taktfaste tromme
slag, og der steg sort røg op fra bål over hele dalen. Det, Emma
først havde taget for at være træer, viste sig slet ikke at være
træer, men bæster, rædselsvækkere og hvem ved hvad ellers i
tusindvis.
Det var en hær, hun stod og kiggede ud over.
“Magus,” sagde Rourke med en stemme, der dirrede af ren,
dyrisk opstemthed, “er på vej i krig.”
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tilføjede han så lavmælt, at han formentlig troede, de ikke
kunne høre ham.
“Jamen Emma …”
“Vi har spredt rygtet. Andet kan vi ikke gøre. Få nu lidt fart
på.”
Byen, de løb igennem, bestod af gammeldags huse og butik
ker. Den lå nogle kilometer vest for Wien på bredden af Donau.
Byen var en del af den magiske verden, så den var ikke at finde på
kort eller i atlasser. Den var skjult, kun synlig for de udvalgte få.
Kate anslog, at det var det fjortende eller femtende (hun havde
mistet overblikket over antallet) af den slags steder, hun, Michael
og troldmanden havde besøgt i løbet af de sidste tre dage, siden
Emma blev bortført, og de selv var blevet nødsaget til at flygte
fra elverskoven på verdens bund. Der var landsbyen uden for
Mexico City, hvor de havde talt med tre blinde troldmænd,
som vidste alt, hvad børnene ville sige, før de så meget som
fik åbnet munden; der var den tilrøgede restaurant i Moskva,
hvor dværge klædt i høje, sorte støvler og lange kosakskjorter
bar rundt på bakker fyldt med kander med dampende varm
kaffe. Der var den svævende landsby i Det Sydkinesiske Hav,
hvor de havde set lysende, spøgelsesagtige skikkelser – vand
ånder, havde troldmanden kaldt dem – som svævede slørede
hen over den natmørke havoverflade; den sneklædte landsby i
Andesbjergene, hvor den tynde luft havde fået dem til at hive
efter vejret; fiskerbyen i Nova Scotia, hvor det havde regnet
og lugtet af fisk; troldmandsskolen på den brankede savanne i
Afrika, hvor drenge og piger, der var yngre end Michael, med
kronragede hoveder og iklædt skinnende, gule kåber, havde
løbet grinende rundt og spillet et spil, der gik ud på at kaste blå
grønne ildkugler frem og tilbage mellem hinanden.
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Og hvert eneste sted afleverede de den samme besked: Vær
beredt. Magus er vendt tilbage.
Og hvert eneste sted stillede de de samme spørgsmål: Har I
set vores søster? Har I set vores forældre?
Og hvert eneste sted var svarene de samme: Nej og nej.
Men dagen før – eller var det samme dag? Det var svært at
hitte rede på, når man sprang rundt på hele kloden, og formid
dag blev til mørk nat på en brøkdel af et sekund – havde de
befundet sig i en lille by på den australske kyst, hvor blåhvide,
halvmåneformede bølger slog mod en gylden strand, og ind
byggerne lod til at fordele deres tid ligeligt mellem magi og
surfing. De var taget derhen for at mødes med en af dr. Pyms
venner, en mager, vejrbidt troldmand, der altid gik med bare
fødder og kaldte Michael “makker”, og de havde stillet ham de
samme spørgsmål, som de havde stillet folk alle andre steder, og
fået de sædvanlige svar, da en horde af sortklædte morum cadier
pludselig dukkede op midt i byen med trukne sværd og grufulde
skrig, der fik blodet til at fryse til is. Dr. Pym havde øjeblikke
lig åbnet en portal i mandens dagligstue. På trods af børnenes
indvendinger om, at de burde hjælpe, havde han trukket dem
gennem portalens flimrende luftgardin …
“Nej. Jeres tilstedeværelse her bringer andre i fare.”
… og et øjeblik efter havde de befundet sig på bredden af den
mørkeblå Donau-flod.
Rystede og udmattede fandt de frem til endnu en af trold
mandens venners hus. Det var en bistert udseende heks med sort
hår, der var redt stramt tilbage, og efter adskillige kopper stærk te
og de sædvanlige spørgsmål efterfulgt af de sædvanlige svar (nej
og nej) var Kate og Michael blevet forvist til kvindens have – med
en formaning om, at “nogle af planterne bider” – mens Pym og
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kvinden talte sammen. Men de havde ikke engang været derude i
en time, før Pym kom løbende ud af huset og kaldte på dem.
“Hvorfor løber vi?” spurgte Michael. “Kan du ikke åbne en
portal hvor som helst?”
“Nej,” svarede troldmanden. “Men det her er virkelig ikke
det rette tidspunkt til en uddybende forklaring.”
“Kan jeg ikke bare bruge atlasset?” spurgte Kate. Der var ikke
længere nogen tvivl om, at hun beherskede atlassets magi og
kunne påkalde sig den når som helst og rejse gennem både tid
og rum. “Jeg kan …”
“Nej! Kun hvis vi ikke har andet valg. Det er for farligt!”
Kate skulle lige til at pointere, at deres nuværende situation
virkede temmelig farlig, da et skrig fra en rædselsvækker skar
sig gennem luften og fik både hende og Michael til at stivne. De
kunne ikke gøre for det. De var begge to i stand til at kontrollere
den frygt, der greb dem ved lyden af morum cadiernes skrig, men
de skulle have tid til at indstille sig på det og forberede sig på at
stå imod.
Det her skrig kom bag på dem, og det var ikke kommet ret
langt væk fra.
Kate så troldmanden vende sig om, mens han tegnede sirlige
mønstre i luften med sine hænder. Hans magiske fagter fik
gaden bag dem til at rejse sig som en bølge, netop da to rædsels
vækkere kom stormende rundt om hjørnet. Morum cadierne
var kun få meter væk og tæt nok på til, at Kate kunne se deres
glødende, gule øjne. Gadens brosten stablede sig op i en høj
mur, der nåede helt op til hustagene, og netop som uhyrerne
ellers ville have været over dem, befandt Kate og Michael sig i
sikkerhed omme bag troldmandens mur, hvorfra de kunne høre
uhyrernes sværd ramme brostenene.
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“Vi skal videre,” sagde dr. Pym og trak dem væk.
Et stykke længere fremme kom Kate, Michael og trold
manden endelig ud af de labyrintiske gader. Floden lå foran
dem, og over den strakte sig en gangbro, som den mørkhårede
heks stod for foden af med et om muligt endnu mere stram
tandet og humørforladt ansigtsudtryk end tidligere.
“Er den klar?” spurgte dr. Pym.
“Portalen er åben,” svarede heksen med kraftig accent. Hun
talte meget forceret og spyttede nærmest ordene ud, som om de
var kanonkugler, der skulle slynges så langt væk fra hende som
overhovedet muligt. “Den fører jer til San Marco. I kan sejle
derfra.”
“Det lyder godt. Og vi ses i morgen.”
“Ja.”
“Og glem nu ikke …”
“At lukke portalen, når I er kommet igennem. Det ved jeg.
Skynd jer. De er her snart.”
Så vendte kvinden sit blik mod Kate og Michael, og hun
syntes at bløde en mikroskopisk lillebitte smule op. “Vi skal nok
finde jeres søster og jeres forældre. Jeres familie er ikke fortabt.
Se at komme af sted med jer.”
Så trak dr. Pym dem op på gangbroen, og Kate kunne se krus
ningerne i luften, der lignede krusningerne på vandet under
dem. Hun tog sin brors hånd. Hun var gået igennem mange
forskellige portaler i løbet af de sidste par dage – gået igennem
røg, der ikke kvalte hende, ild, der ikke brændte hende, gen
nem vandfald og lysstråler – men hun sørgede altid for at holde
Michael i hånden. Hun havde allerede mistet så meget. Ham
ville hun ikke også miste.
Skrigene fra rædselsvækkerne lød højere og tættere på, men
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Kate vendte sig ikke om for at kigge. I stedet holdt hun blikket stift
rettet mod det flimrende gardin af luft foran sig. Dr. Pym gjorde
tegn til, at de skulle gå igennem portalen, og Kate strammede sit
greb om Michaels hånd og fortsatte frem. Hun lukkede øjnene og
registrerede det velkendte sug i mellemgulvet og den høje, susende
lyd. Hun fik propper for ørerne. Og derefter … stilhed.
Men ikke fuldstændig stilhed, for hun kunne høre den blide
lyd af bølgeskvulp mod en kyst og en måge, der skræppede.
Kate mærkede solen mod sit ansigt og slog øjnene op. Et blåt
hav strakte sig ud foran dem, og i et kort øjeblik troede hun, at
de var tilbage i Australien. Men så opdagede hun, at de stod på
en strandbred af glatte, sorte sten.
Hun kiggede på Michael. “Er du okay?”
Han nikkede og trak hånden til sig. “Ja.”
“Har du nogen anelse om, hvor vi er?”
Han trak på skuldrene. “Det går jeg ud fra, at dr. Pym for
tæller os.”
Men troldmanden var allerede på vej ned ad stranden i
retning af en mole, hvor elleve-tolv slidte og medtagne både
med sorte fiskenet hængende ud over rælingerne lå fortøjet.
Kate iagttog sin bror. Michael havde taget brillerne af og var i
gang med at pudse dem i sin trøje. Han havde været usædvanlig
fåmælt de sidste par dage. Hun forstod naturligvis godt hvorfor.
Michael bebrejdede sig selv, at Magus var vendt tilbage, og i for
længelse af det: at Emma var blevet bortført. Kate havde forsøgt
at forklare ham, at han kun havde gjort det nødvendige, og at
det hele var mindst lige så meget hendes skyld som hans.
“Din skyld,” havde han sagt til hende. “Hvordan det?”
“Ja, det var jo mig, der døde.”
Hun havde været død, og Michael havde brugt krøniken,
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Livets bog, til at vække hende til live igen. Men før han kunne
gøre det, var han nødt til at genoplive Magus, som derefter
prompte havde bortført Emma med hjælp fra sin lakaj Rourke.
Michael ville slet ikke have stået i den situation, hvis hun ikke
havde fået sig selv slået ihjel. Det var det, hun havde ment.
Vi har så meget skyldfølelse, at vi kunne dele ud af den, havde
Kate nær sagt.
Men hun havde på fornemmelsen, at det ikke var det eneste,
der tyngede ham. Der var noget, han ikke ville fortælle hende.
Hvad var det for en mur, han havde sat op imellem dem?
Få minutter efter befandt de sig om bord på en fiskerbåd. Begge
bådens sejl var spændt helt ud af vinden, og skroget slog mod
de små bølgetoppe med en slap-slap-slap-lyd. Hele vejen rundt
om dem lå der små øer. Kates hår blev pisket ind i ansigtet
på hende, så hun måtte holde det tilbage med begge hænder.
Hun og Michael sad på en kistebænk midtskibs med fødderne
hvilende på de grove, sammenfoldede fiskenet. Troldmanden
sad over for dem, og kaptajnen befandt sig i agterstavnen, hvor
han afslappet styrede skuden med en enkelt hånd på roret.
Båden lugtede af døde fisk og havsalt. Ifølge dr. Pym burde
turen ikke tage mere end en time, men siden havet var relativt
roligt, og båden alligevel strøg gennem vandet, mistænkte Kate
vinden, der fyldte sejlene, for at være troldmandens værk.
“Jeg vil gerne takke jer for jeres tålmodighed,” sagde dr. Pym
med hævet stemme for at overdøve den susende vind. “Jeg er
godt klar over, at jeg ikke ligefrem har været imødekommende
på det sidste, men det var af yderste vigtighed, at vi fik fart på
og kom så langt omkring som muligt. Det var også derfor, jeg
sendte de andre af sted.”
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Med “de andre” mente han Gabriel og elverne. Den nat, da
Kate, Michael og dr. Pym havde forladt Antarktis, var Gabriel
og to grupper elvere også draget af sted for at søge efter Emma
og sprede nyheden om Magus’ tilbagevenden til det magiske
samfund. Kate spekulerede over, om nogen af dem mon havde
nyt om Emma.
“Men nu,” sagde troldmanden, “er det tid til at iværksætte
den næste fase.”
“Hvad mener du?” spurgte Kate. “Den næste fase er vel at
redde Emma.”
“Naturligvis. Det er vores første og vigtigste mål. Men selv
efter at vi har reddet jeres søster, kræver Magus’ tilbagevenden
handling. Det er en del af den besked, jeg har videregivet. Om
en dags tid vil alle indbyggere i den magiske verden, der bakker
op om vores sag – elvere, mennesker og dværge – sende repræ
sentanter hertil, så vi kan planlægge vores strategi.”
“Mener du at gå i krig?” spurgte Michael.
Pludselig så troldmanden meget gammel og træt ud. “Hvis
der er noget, vi kan lære af de sidste dages begivenheder, min
dreng, så er det, at krigen allerede er brudt ud.”
“Hvor befinder vi os egentlig?” spurgte Kate. “Og hvor er vi
på vej hen?”
“Det her,” sagde troldmanden og slog ud med armen mod havet
og alle de omkringliggende øer, “er Øhavet; godt og vel fyrre øer,
der ligger midt i Middelhavet, usynlige for udenforstående. Øerne
er meget forskellige. Der er dværgenes hjemland og elvernes hjem
land, og der er øer, som kun er beboet af alfer eller trolde eller
drager. Men vores destination ligger derovre,” sagde han og
pegede på en grøn klat i det fjerne. “Altre Terros, også kendt
som Loris, også kaldet Xi ’alatn. Det er vores største by med den
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største magiske befolkning og på mange måder den magiske verdens
højborg. Forhåbentlig er der hjælp at hente og svar at finde der.”
Tavsheden sænkede sig over dem. Kate opgav forsøget på at
holde sit hår tilbage og koncentrerede sig i stedet om at stå imod
fiskerbådens rullende bevægelser. Hun bestræbte sig også på
– hvilket hun havde gjort i hvert eneste rolige øjeblik de sidste
par dage – at lade være med at spekulere på, om Emma var kom
met til skade eller var bange, og på, hvornår hun mon ville få
sin lillesøster at se igen. Gjorde hun først det, var det som at
bevæge sig ned i et sort hul af bekymring og skyldfølelse, der
kun førte til flere bekymringer og mere skyldfølelse. I stedet
tænkte hun på sine forældre og den besked, Michael havde fået,
om, at de var undsluppet og nu ledte efter den sidste af bøgerne
fra Begyndelsen. Magus havde holdt deres forældre indespærret
i ti år. Hvordan var de sluppet væk? Havde nogen hjulpet dem?
I så fald hvem? Og hvorfor tog de straks ud for at finde den
sidste bog i stedet for at opsøge hende og hendes søskende først?
Kunne det have noget at gøre med deres fars advarsel om, at de
ikke måtte lade dr. Pym samle alle tre bøger? Det kunne børnene
ikke vide, da advarslen ikke var kommet fra deres far selv, men
fra en spøgelsesagtig afspejling af ham, som havde været opbevaret inden i en glaskugle, Michael havde smadret. Gespenstet
var gået i opløsning uden at uddybe advarslen. Børnene havde
ikke overbragt den del af beskeden til dr. Pym, men i stedet haft
alenlange og frugtesløse diskussioner om, hvad den mon betød.
Kate hældte mest til at spørge troldmanden ligeud, men det
modsatte Michael sig med den begrundelse, at de var nødt til at
undersøge sagen nærmere; og eftersom det var ham, der havde
modtaget beskeden, havde Kate bøjet sig.
Kate betragtede den gamle troldmand. Som sædvanlig var
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han iført et nusset tweedjakkesæt og nødtørftigt sammen
flikkede hornbriller (nu med havskumplettede brilleglas). Hans
kridhvide hår, der altid var ret uregerligt, blev uglet vildt af
vinden. Synet af ham var nok til at få hende til at føle sig tryg.
Det var jo dr. Pym; han var deres ven.
Hvorfor lagde hun så ikke flere kræfter i at overbevise
Michael om at fortælle troldmanden, hvad deres far havde sagt?
Var der alligevel en del af hende, som tvivlede på ham?
De nærmede sig øen, og Kate skubbede sine overvejelser til
side. Øen var omkranset af imponerende, hvide klipper, der fik
det til at se ud, som om den rejste sig højt op i luften oven over
dem. Bag klipperne var øen dækket af grøn bevoksning, og midt
på den stod der et stejlt bjerg med forrevne klippesider. Kate
kunne ikke se så meget som skyggen af en by.
“Vi kommer rundt fra vindsiden,” sagde troldmanden. “Loris
ligger på læsiden, hvor klipperne skråner ned mod vandet.”
Mens han talte, skiftede båden kurs, så både Kate og Michael
måtte holde fast i rælingen. De fik øje på flere skibe; gamle
fiskerbåde ligesom den, de var om bord på, små både, der blev
styret af stålsatte dværge, et lynhurtigt skib, der var malet med
kunstfærdige blomstermotiver og bemandet af en elver, som så
ud til at synge for en flok delfiner, imens han friserede sig og
styrede båden. Han vinkede og sendte dem en temmelig mærk
værdig hilsen: “La-la-lo!”
Kate forventede, at Michael ville komme med en hånlig
bemærkning om elvere, men han forholdt sig tavs.
Da de rundede pynten, kunne børnene se, at klipperne
ganske rigtigt skrånede ned mod vandet, hvor de dannede en
naturhavn. Det var, som om øen bredte sine lange, forrevne
klippearme ud og modtog dem i en omfavnelse i form af en bred
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stribe roligt, blåt vand. Moler af sten og træ stak ud i havnen
som takkede tænder, og den var fyldt med både, som enten lå til
kajs eller sejlede omkring. Kombinationen af både, der bragte
frisk fangst ind, og andre, der lossede kasser og last af, samt den
kendsgerning, at luften var fuld af råb fra arbejdende folk, gav
indtryk af, at havnen var en travl handelsplads.
Ved siden af havnen lå der en smal strand, og bag den tår
nede høje, hvide mure sig op rundt om byen. De var utvivlsomt
blevet opført for længe siden som et forsvarsværk, men nu stod
portene åbne på vid gab, og toppen af murene var dekoreret med
et festfyrværkeri af blomster. Selve byen bestod af små, hvide
stenhuse, der lå klinet op ad hinanden på bjergskråningen, men
det, der vakte Kates opmærksomhed, var en enkeltstående byg
ning, der strakte sig op ad en stejl klippevæg i den fjerneste ende
af byen. Mens resten af byen var opført i den samme slags hvide
sten, var den kæmpemæssige bygning gammelrosa. Den tronede
over byen, som var den et tilflugtssted for kæmper.
Kate var ikke et sekund i tvivl om, at den gammelrosa borg
var deres endelige destination.
Den magiske vind havde lagt sig, og det lille selskab gled nu
frem mod en stenmole, der lige nøjagtig havde én ankerplads
tilbage imellem de fortøjede både. Da de nærmede sig, kunne
børnene se en lavstammet, firskåren mand, der stod på molen
og råbte ad en fisker, der prøvede at lægge til.
“Hvem jeg tror, jeg er?! Det skal jeg sige dig: ham, der vil
sænke det rådne badekar, du kalder en båd, hvis du ikke smutter
med det vons. Den her kajplads er reserveret!”
For at understrege alvoren i sit udsagn trak manden en
skinnende økse og begyndte at true med den ad fiskeren, som
allerede var på tilbagetog.
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Da Kate genkendte den lille skikkelses ansigt og stemme,
følte hun sig glad for første gang i dagevis.
I samme øjeblik sprang Michael på benene, så båden var lige
ved at kæntre, mens han råbte: “Det er kong Robbie! Kong
Robbie! Kong Robbie!”
På det tidspunkt havde dværgen opdaget dem og vinkede
storsmilende til dem med sine korte, brede arme. “I to er sande
lig et syn for guder! Lad mig se rigtigt på jer.”
Børnene stod på molen, og dværgekongen fra Cambridge
Falls, Robbie McLaur, havde allerede givet dem begge to et
bjørnekram og et kradsende, skægget kys på hver kind.
“Du er smukkere end nogensinde,” sagde han til Kate. “Hvis
det da overhovedet er muligt. Og du,” sagde han og vendte sig
mod Michael, “er ikke længere den blåøjede knægt, jeg mødte
til jul. Jeg vil vædde mit skæg på, at der er sket et eller andet. Ud
med sproget.”
“Jo, ser De, Deres Højhed,” sagde Michael, der tydeligvis var
glad for at blive genforenet med deres gamle ven, “vi har været
ude på lidt af et eventyr. Jeg havde en mindre skærmydsel med
en drage, selv om det nu ikke rigtig er noget at tale om, og jeg
tog del i en belejring …”
“Du har forelsket dig, ikke sandt? Du skal ikke lyve for
mig, min dreng.” Kong Robbie viftede formanende med pege
fingeren. “Prøv ikke at skjule noget for Robbie McLaur! Hvad
hedder den heldige dværgepige så?”
Michael blev kobberrød i hovedet og begyndte at stamme.
“Øh … nå ja … jeg …”
Dværgen satte i et latterbrøl og klappede ham på skulderen.
“Jeg tager gas på dig. Der er såmænd ingen skam i at falde for en
menneskepige. Når bare det er alt andet end en elver, ikke også?”
32

Kate, der kendte lidt til historien om prinsesse Wilamena og
vidste, at Michael havde en lille lok af hendes solskinsfarvede
hår med et silkebånd bundet om gemt sikkert væk i sin taske, så
sin bror blive endnu mere rød i hovedet.
“En elver,” sagde han. “Tsk!”
Så lagde dværgekongen en lille, stærk hånd på hver af deres
skuldre og gav dem et klem, der næsten gjorde ondt. “Jeg ved,
at I begge er klar over dette, men jeg vil nu sige det alligevel,
for visse ting er det vigtigt at sige højt: Vi skal nok finde jeres
søster. Jeg, Robbie McLaur, vil ikke hvile, før hun igen er på fri
fod. Det samme gælder for mine dværge.” Han tænkte sig om et
øjeblik og tilføjede så: “Bortset fra Hamish. Det uduelige drog
bestiller ikke andet end at hvile sig. Og æde og drikke. Alt, hvad
der ikke indebærer arbejde eller at tage et bad. Men hvorom
alting er,” fortsatte han og strammede grebet om deres skuldre,
“skal vi nok få hende befriet. Det har I mit ord på.”
Kate kunne mærke tårerne vælde op i sine øjne og gav
dværgen et ordentligt kram.
“Så-så, min pige,” mumlede han og klappede hende blidt på
ryggen.
Dr. Pym, der ellers havde været stille under deres gen
forening, brød nu ind. “Deres Majestæt, vi har rejst længe uden
hvile, og jeg er overbevist om, at børnene er udmattede. Vi må
hellere føre dem op til deres værelser.”
“Naturligvis,” svarede dværgen. “Denne vej.”
De gik ned langs molen alle fire, over stranden og gennem
menneskemængden, der myldrede ind og ud ad portene til selve
byen. De smalle gader bestående af lange, lave trin, zigzaggede
sig op ad bjergsiden. Alt var lavet af den samme slags hvide sten
– husene, gaderne og havemurene – som på klos hold viste sig
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ikke at være kridhvide, men havde grå og sorte nister og årer.
De gik forbi mennesker, dværge og elvere, der handlede, fejede
foran deres huse eller sad og spiste på cafeer, og Kate kunne
mærke, at de alle sammen fulgte dem med øjnene.
Vidste alle, hvem de var? Eller skilte hun og Michael sig bare
ud fra mængden?
“Jeg ankom i går aftes,” sagde kong Robbie. “Alt er, nøjagtig
som du bad om.”
“Tak,” svarede dr. Pym. “Sig mig, er der indløbet nogen
rapporter om angreb?”
Han og Robbie gik nogle skridt foran Michael og Kate.
“Ja. Vi modtog to i dag. En fra Sydamerika og en anden fra
Afrikas Horn. Hvor vidste du det fra?”
“Vi stødte selv ind i problemer.”
“Så er det altså begyndt. Den første regn inden stormen. Men
hvordan i alverden er han blevet så stærk? Tidligere var han ikke
nær så dristig, og nu vil han føre krig mod hele verden!”
“Noget kunne tyde på, at han har fundet en ny magtkilde. Jeg
tør næsten ikke tænke på, hvad det mon kan være. Noget nyt fra
Gabriel og de andre?”
“Nej.”
Kong Robbie og troldmanden fortsatte deres samtale, men
Kate holdt op med at lytte. Hun havde hørt rigeligt. Emma var
stadig ikke fundet.
De drejede om hjørnet, og for enden af gaden lå den store,
gammelrosa bygning, som Kate havde set nede fra båden. Det
mest slående ved bygningen – ud over dens enorme størrelse og
stenenes dybe, lyserøde nuance – var, hvor tilfældigt sammen
klasket den så ud. Facaden gik ind og ud i uregelmæssige
intervaller; taget var fuldt af kupler og pergolaer og tårne i alle
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mulige forskellige former og størrelser; der var et utal af bal
koner og kolonnader og hvælvinger rundtomkring. Den var ét
stort sammensurium, men ikke desto mindre var der en sælsom,
nærmest perfekt skønhed over den, som en blomst, der gror i al
sin naturlige kompleksitet.
Men ikke nok med det: Bygningen husede noget magtfuldt.
Da hun så bygningen for første gang nede fra båden, havde
hun mærket en vibration i sit bryst, og nu da hun var kommet
tættere på, var hun ikke i tvivl. Den gammelrosa bygning var
blevet opført for at beskytte et eller andet. Men hvad?
De gik ind gennem en porthvælving, hvor to vagter (et
menneske og en dværg) gjorde honnør, og befandt sig pludselig
i en tunnel under bygningen.
Troldmanden standsede op. “Det her er Rosenkastellet.
Det er her, vi fra det magiske folkeslag mødes. Ud over at huse
det største magiske bibliotek i verden, rummer den også utal
lige kostbarheder og mysterier. Kastellet er dels museum, dels
universitet og dels rådskammer. Og på de øverste etager er der
nogle yderst komfortable gæsteværelser. Jeg har reserveret et par
af dem til jer.”
“Hvad ligger der i den retning?” spurgte Kate og pegede ned
for enden af tunnelen, hvor hun anede noget grønt.
“Slotshaven,” svarede troldmanden. “Kastellet er bygget op
omkring den. Jeg viser dig den senere.”
Det er dér, tænkte Kate. Hvad end det er, jeg kan fornemme,
så befinder det sig der.
De tog afsked med kong Robbie, og han lovede dem, at de
sås igen til aftensmaden. Dr. Pym fulgte dem ind ad en dør og
gennem en håbløs labyrint af trapper og korridorer, indtil de
endelig nåede frem til et stort, køligt værelse med dæmpet
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belysning. Kate kunne skimte en seng, en stol og et bord. Så slog
troldmanden træskodderne op, så lyset strømmede ind i værelset,
og det blå hav åbenbarede sig langt nede. Han pegede på en dør.
“Den fører ind til det andet soveværelse. Se at få noget hvile,
så I kan samle kræfter. Jeg skal nok hente jer, når der er aftens
mad. Og I skal vide, at det her er det sikreste sted, I kan opholde
jer.”
Så vendte han sig om og gik ud af værelset.
Kates skuldre føltes tunge, som om hendes udmattelse bare
havde ventet på at indhente hende. Hun satte sig på sengen og
var på nippet til at tumle om.
“Nå,” sagde Michael. “Jeg går ud fra, at jeg tager det andet
værelse.”
“Michael …”
Han vendte sig om mod hende henne ved døren.
“Jeg ville spørge …”
“Ja, jeg ved godt, at jeg ikke fortalte kong Robbie om
Wilamena. Men …”
“Det er ikke det.” Hun havde egentlig villet spørge ham,
om han også kunne fornemme tilstedeværelsen af noget magt
fuldt i bygningen, men da hun så sin brors ansigt og mere end
nogensinde mærkede den rædselsfulde distance, der var opstået
imellem dem, valgte hun i stedet at spørge: “Er der noget galt?”
“Hvad mener du?”
“Er du vred på mig?”
“Hvad? Nej! Selvfølgelig er jeg ikke det.”
Kate sagde ikke noget. Stilheden hang i rummet. Michael
kiggede ned i gulvet, og da han igen sagde noget, lød hans
stemme anderledes. Det var hans egen stemme den her gang.
Ham selv, der talte.
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“Når jeg bruger krøniken, gennemlever jeg en anden persons
liv. I nogle få sekunder er personens minder og følelser mine.
Det burde jeg have forklaret dig tidligere. Det er ikke noget, jeg
ønsker skal ske; det sker bare. Jeg kan ikke huske ret meget af
det bagefter. Det er som at prøve at huske en drøm.”
“Men du kan godt huske noget af det?”
“Ja.”
“Og da du vakte mig til live …”
Michael kiggede op, og så snart hans blik mødte hendes,
vidste Kate, hvad han ville sige.
“Ham drengen i klokketårnet, ham, der blev Magus …”
Kates mund var tør som sandpapir. “Rafe ...”
“Du elsker ham.”
Kate vidste ikke, hvad der kom mest bag på hende: at Michael
havde sagt det, eller at han havde sagt det på så ligefrem og enkel
en måde. Den Michael, hun forlod i Baltimore for en uge siden,
ville have danset rundt om emnet som katten om den varme
grød og gjort sit yderste for at undgå at nævne følelser, hvad
enten det var hans egne eller andres.
“Du elsker ham,” fortsatte han. “Jeg mener, du ved, at han er
Magus. Du ved, at han er fjenden. Men du elsker ham alligevel.”
“Nej, jeg gør ej …” Kate klamrede sig til sengekanten med
begge hænder. “Jeg elsker ikke … Magus.”
“Jeg mener, du elsker Rafe. Og han er Magus. De er én og
samme person.”
“Hvorfor siger du det? Hvad er …”
“Du kan ikke redde ham. Det er du nødt til at indse.”
Nu var det Kates tur til at kigge ned i gulvet. Hun var
blevet chokeret over Michaels ligefremme konstatering af, at
hun havde følelser for Rafe, som hun havde mødt hundrede år
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tilbage i tiden, og som havde reddet hendes liv og derved var
blevet Magus, men hun kunne ikke benægte, at det var sandt.
Hvor ofte havde hun ikke lukket øjnene i løbet af de sidste par
dage – til trods for at de stormede rundt i hele verden skarpt
forfulgt af rædselsvækkere – og set Rafes ansigt for sig eller
genkaldt sig dengang, da de sad oppe på taget af højbanetoget,
og vinden bed i hendes kinder, eller da de var på en tilrøget
kinesisk restaurant, og han lærte hende at spise nudler, eller
da hun dansede med ham i sneen og mærkede hans hjerte slå?
Hvor ofte havde hun ikke sagt til sig selv, at hun skulle slå ham
ud af hovedet og glemme alt om ham, for så bare at blive trukket
tilbage af det enkle minde om hans hånd, der lukkede sig om
hendes?
“Har du sagt det til dr. Pym?” spurgte hun.
“Nej. Og det gør jeg heller ikke. Men du er nødt til at vælge.
Emma eller ham. Du kan ikke redde dem begge. Du må træffe
et valg.”
Så drejede han om på hælen, gik ud ad døren og efterlod
hende alene tilbage i værelset.

