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Denne bog er dedikeret til virkelighedens Ildfolk.
Til min mor, Den gamle drage, der gav mig ildens gave og
lærte os alt det, vi kan.
Til min søster, Den grønne drage, som er min modsætning
og samtidig min sjæleven.
Til Den stærke drage, ikke min søster af gavn, men af navn,
som står fast og samtidig altid transformeres.
Og til Den røde drage, mit alter-ego, der giver mig lov til at
fortabe mig i vrede, lidenskab og ild.

ØHAVETS OPSTÅEN
Opslag på det mentale net

@
Bragt til jer af Innovantias uddannelsesservice
Efter Flodbølgen i 2345 lå størstedelen af
den oprindelige jordmasse under vand. De
overlevende samlede sig på de små øer, der
var tilbage efter oversvømmelsen. Frem til
2395 var der kun ringe samarbejde mellem de
øer, der senere kommer til at udgøre Øhavet.
I 2395 samlede Konrad Dufort (f. 2363) øerne Langø og Tangen og grundlagde Øhavet.
Her skabte han et demokrati inspireret af
Præ-flodbølge-styreformen. For at sikre fred
og fremgang grundlagde han Vægterkopset.
I 2398 befriede Duforts vægterkorps øerne Næsland og Tryggeø og indlemmede dem i
Øhavet. Samme år påbegyndte Dufort det samarbejde med Innovantia A/S, som Øhavets beboere stadig nyder godt af. Innovantia A/S
står for udvikling af bæredygtige og langtidsholdbare løsninger på Øhavets udfordringer samt produktionen af Cerabralin®,
der giver adgang til det Det mentale net.
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I de følgende år indlemmedes resten af de
øer, der i dag udgør Øhavet, i nationen.
I denne proces fandt en væbnet konflikt
sted mellem Vægterkorpset og Innovantia A/S
på den ene side og en antidemokratisk oprørsgruppe kaldet Bølgen på den anden (se
Kaoskrigen).
I 2401 overtog Parlamentet størstedelen af
aktierne i Innovantia A/S mod at Innovantia A/S blev sikret fast sæde i parlamentet
samt vetoret.
I dag er Øhavet en blomstrende nation, der
sammen med Innovantia A/S sikrer hele sin
befolkning fred, sikkerhed og fremgang.
Øhavets tætteste handelspartnere er Hafnia
og Schutzland, der dog er Øhavet underlegne, idet de ikke hylder den demokratiske
styreform. Derfor oplever Øhavet til stadighed en strøm af asylansøgere.
Asyl kan opnås, hvis ansøgerne lever op til
et eller flere af Parlamentets seks krav.
De, der ikke gør, lukkes ikke inden for digerne. Mange afviste asylansøgere og deres
efterkommere vælger at bosætte sig uden for
dæmningerne i de såkaldte kystghettoer.
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KAPITEL 1

#
Ig nis
De forbløffede gisp fra tilskuerne fyldte luften. Jeg fulgte
deres blikke. Højt over mig tegnede to ildkugler en ring af
flammer i det regntunge halvmørke. De skabte en perfekt
illusion: Et yndefuldt, farligt fabeldyr med bølgende hår og
vinger af ild.
Hurtigt rystede jeg drømmebilledet væk. Der var ingen
ynde og intet fabeldyr, kun Fiametta, min beskidte tolvårige kusine, der stod på skuldrene af min endnu mere
beskidte lillebror, Agni. Sveden sprang fra hans pande, og
hans ben dirrede af træthed. I et splitsekund så jeg for mig,
hvordan han tabte Fia her foran alle tilskuerne. Tanken fik
hårene på mine arme til at rejse sig. Hvis Fia røg til jorden,
ville publikums illusion blive brudt, og det havde vi ikke
råd til. Vi var gøglere, og gøgl var morskab og skønhed. Et
eventyr, der for en kort stund tillod tilskuerne at drømme
sig væk fra deres grå hverdag. Hvis eventyret blev slået itu,
ville ingen smide penge i vores hat, og vi ville gå sultne i
seng - endnu en gang.
Heldigvis blev Fia stående.
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Jeg slap min lillebror og min kusine med blikket og kiggede ud over de forvitrede, fugtige betonmure, der omgav
os. Vindblæs, Øhavets røvhul, som min bror kaldte øen,
bestod stort set ikke af andet end stinkende tangfabrikker og faldefærdige ghettohytter. Ikke engang et dige havde
øen. I alle de år, vi havde rejst rundt med vores ildshow
- først sammen med mor og siden alene, havde vi kun sjældent lagt til ved øen.
Det var heller ikke med vores gode vilje, at vi var her i
dag.
Hvis vores båd ikke var blevet beskadiget under den seneste tordenstorm, ville vi have fortsat til en af de rigere
øer som Stormly eller Læland. Som det var nu, havde vi
været nødt til at søge havn det første og bedste sted. Det
sted havde desværre været Vindblæs. Reparationen af katamaranbåden havde kostet os vores sidste mønter, så hvis
vi ville spise, måtte vi optræde - selv for de sløve fabriksarbejdere på Øhavets røvhul.
Et kollektivt gisp fra publikum trak min opmærksomhed
tilbage til showet. Fia havde netop sat af fra Agnis skuldre
og landede nu graciøst på jorden - som om hun var svævet
derned. Ildkuglerne, hvis fart tidligere havde forvandlet
dem til flammende streger, gyngede roligt frem og tilbage
i hendes hænder. Smilende nejede hun for tilskuerne, og
bifald fyldte luften.
I et kort nu tillod jeg mig at nyde bifaldet. Så kom virkeligheden tilbage. Publikum var begejstret, det var der ingen
tvivl om, men de var for få. Fyrre-halvtreds mennesker,
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flere var der ikke forsamlede på den svampede plads. Selv
hvis de var meget gavmilde, hvilket de næppe var, ville vi
ikke tjene nok til både at kunne købe nyt petroleum og aftensmad. Petroleum var nødvendigt. Uden det, intet show,
så … min mave knurrede desperat.
“Mine damer og herrer!” råbte min bror og tvang mig til
atter at koncentrere mig om showet. “Nu er vi nået til dét,
I har ventet på.” Agni slog ud med armene mod mig. “Den
røde drage! Giv hende en stor hånd.”
Klapsalverne slog sammen om mig, og med ét lød min
mors stemme i mit hoved.
Koncentrer dig. Ild er utilregnelig. Du må aldrig blive nonchalant, så går det galt.
Jeg åndede dybt ind og tog imod petroleumsflasken og
de to fakler, Agni rakte frem mod mig.
Flammerne dansede i aftenskumringen, og med ét forsvandt alle lyde omkring mig. Jeg glemte, at jeg stod midt
på den grimmeste plads, jeg endnu havde set, med et publikum, der var så laset og beskidt, at det næsten var en forbrydelse at forvente penge fra dem. Jeg glemte stanken af
brunalger og den kvalmende sult i min mave. Jeg glemte,
at vi var i gang med dagens tredje ildshow, og at mit hoved
smertede. Det eneste, der nu fyldte mig, var varmen fra de
to friske fakler og flaskens rundhed i min hånd. Proppen
var taget af, og den kemiske lugt af petroleum hang allerede i luften omkring mig.
Jeg snusede ind og grinede ud til tilskuerne. Væk var den
trætte og sultne ghettotøs Ignis. Nu var jeg Den røde drage.
“Skål,” råbte jeg og nød publikums forventningsfulde
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gispen. Så satte jeg flasken for munden og lænede hovedet
tilbage.
Petroleummen fyldte min mundhule, men jeg lukkede
halsen til, så det ikke kunne trænge længere ned. Agni tog
flasken fra mig, og jeg trak luft ind gennem næsen. Vinden
kom bagfra, ude fra havet, og den var ikke for kraftig. Det
var godt. Jeg skulle nødig svide hårene på de nærmeste tilskuere.
Langsomt trådte jeg et ekstra skridt tilbage, trak lidt
mere luft ind og pustede.
Petroleummen forlod min mund i en sprutten, der fik væsken til at forstøve, inden den ramte faklerne. Så forsvandt
verden for alvor for mit blik. Flammerne fyldte hele mit
synsfelt. De opvarmede luften omkring mig og fik den til
at sitre. Ilden strøg opad i en paddehattesky, hvori tusinde viltre billeder dansede. Jeg så min mor og en kvinde,
der måtte være min mormor. Jeg så, hvad der havde været,
og hvad der kunne blive. Millioner af muligheder, der var
mere eller mindre sandsynlige, i et frådende, kaotisk og berusende hav, grænseløse spiraler og sammensmeltninger.
Ingen generationer, ingen fremtid og ingen fortid, bare et
stort, smukt ocean, der voksede, mens petroleummen forlod min mund i små luftbårne dråber.
Jeg trak faklerne lidt fra hinanden, så paddehatteskyen
forvandledes til et hjerte. Flammerne slangede sig videre,
skiftede form og farve, kom nærmere og nærmere til de til
sidst var lige ud for min næsetip.
Hvis ikke jeg stoppede nu, ville jeg brænde mig.
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Jeg lukkede munden, stadig med en tredjedel af petroleummen i behold, og trak endnu engang luft ind gennem
næsen. Så dansede jeg et par skridt til siden og sendte endnu en flamme af sted, sprang videre, med ét opmærksom
på, at det ikke var for min egen skyld, jeg legede med ilden,
men for publikums. De betalte bedre, hvis de selv mærkede varmen, mærkede den snert af frygt, ilden fyldte de
fleste fornuftige mennesker med.
Med ét var der ikke mere petroleum. De pulserende
muligheder forsvandt og blev erstattet af klam, grå virkelighed. Konstateringen fyldte mig med en bitter skuffelse.
De fugtige mure og stanken af brunalger væltede ind over
mig. Jeg blev nødt til at blæse igen. Godt nok havde min
mor indprentet mig, at ildspyning var farligere end de andre tricks, vi lavede, at man ikke skulle blæse for ofte. Men
hun havde sjældent selv overholdt den regel. Desuden var
hun her ikke, ville aldrig igen være her, så …
Jeg skulle til at beordre mere petroleum, da Agnis stemme fyldte mine ører.
“Mine damer og herre, Den fantastiske røde drage. Giv
hende endnu en stor hånd!”
Det var tegnet til, at ildblæsningen, og dermed showet,
var slut. Jeg gjorde intet for at skjule min irritation, men
Agni kvalte min protest, inden den nåede at forlade min
mund.
“Det er syvende gang, du blæser i dag,” mindede han
mig bekymret om. “En ekstra flamme vil alligevel ikke
give flere penge på den her lorteø, og petroleum er dyrt.”
Så rettede han atter sin opmærksomhed mod tilskuerne.
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“Mine damer og herrer,” smilede han bredt. “I har været et
FANTASTISK publikum.”
Jeg tvang mine sprukne læber op i et smil, der om muligt
var bredere end hans. “Vi håber, I har følt jer underholdt,”
faldt jeg ind, nøjagtig som jeg plejede, “at I er blevet godt
varme, måske endda en smule tændte.” Jeg blinkede overdrevent til en ældre mand og konstaterede tilfreds, at han
lod et par mønter falde ned i min kusine Fias fremstrakte
hat. Jeg lod legende den ene af mine fakler glide op ad min
arm og sendte endnu et strålende smil til de få tilbageværende tilskuere.
“Husk, ild udgør godt nok et varmt måltid,” tog min lillebror over og slukkede den ene af sine to fakler med munden, inden han tog min hånd. “Men de mætter ikke.” Han
grinede. “Så skuf ikke den yndige blå drage. Smid et par
mønter i hendes hat, så hun kan få lidt mere sul på kroppen.” Han nikkede ud mod Fia, der gjorde sit bedste for
at se yndig ud, og løftede min hånd op i noget, der kunne
ligne sejrsrus, men ikke var det.
Jeg tvang mit smil til at blive endnu bredere. “Hav en
fortsat god dag,” råbte jeg. “Ildfolket siger …”
Jeg standsede.
Dér, halvt skjult bag en faldefærdig mur, stod en mand.
Hans tøj havde en ubestemmelig brungrå farve, hans skæg
var gråskimlet og hans isse dækket af en lurvet hat. Der
var intet, der skilte ham ud fra alle de andre fabriksarbejdere, men …
Jeg lukkede øjnene.
En bamse. Blå med et hjerte på brystet og kun ét øje. Det
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gjorde ikke noget. Jeg havde elsket den bamse. Jeg havde
været omkring fire år, da jeg fik den, og den var det pæneste, jeg nogensinde havde ejet. Tøjdyr var for Øhavets
rigtige borgere, dem, der boede inden for digerne. Min far
havde grinet og syet små dragter til den. Det var kort før,
han blev dræbt, og … det var manden, der gemte sig bag
den vakkelvorne mur, som havde givet mig bamsen. Det
var jeg sikker på. Han havde været yngre dengang. Rank
og barsk. En oprører, som min far. Han havde kaldt sig et
eller andet fiskenavn. Ulken. Ja, Ulken. Jeg måtte …
“Av, for helvede!” Jeg slap faklen og tog mig til armen.
For fanden! Jeg havde brændt mig. Hvordan havde jeg
kunnet glemme faklen?
“Ildfolket siger tak!” Agni råbte for at overdøve mig og
tvang mig til at bukke igen. Da jeg atter kiggede op, var
manden væk. Måske havde han aldrig været der?
“Idiot,” hvæsede jeg lavmælt for mig selv, mens store,
hvide vabler voksede frem på min sodede hud. “Idiot”.
Rundt om mig klappede publikum stadig.

###
“Hvad fanden laver du?” På trods af ordenes hårdhed, var
Agnis stemme bekymret. Han stirrede skiftevis på faklen,
der lå på jorden foran mig, og brandvablerne på min arm.
“Hvordan kunne du brænde dig på den måde?” Vi havde
vendt ryggen til publikum og til Fia, der gik rundt med sin
hat. “Hvad tænkte du på?” blev Agni ved og greb fat om
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mit håndled. “Lad mig se.”
Jeg trak armen til mig. “Jeg er bare træt,” bed jeg. “Det
er ingenting.”
Agni rystede på hovedet, mens han betragtede de beskidte vabler med et undersøgende blik. “Det der skal renses.”
Inden jeg nåede at protestere, havde Agni snuppet en
klud fra den emaljespand fyldt med havvand, der altid stod
klar, når vi lavede ildshow. Blidt pressede han kluden mod
brandsåret og begyndte at vaske det. “Vi har mere sprit,
har vi ikke?” mumlede han. “Jeg finder det lige.”
“Sprit er ikke nødvendigt,” vrissede jeg og ønskede øjeblikkeligt, at jeg ikke havde lydt så vred. Det var ikke Agnis skyld, at jeg havde opført mig som et fjols. Alligevel
fortsatte jeg. “Giv mig den klud.” Jeg rev stofstykket fra
ham og skyllede det op i spanden. “Sprit er dyrt, og det her
er kun en andengradsforbrænd …”
“Nej, det gider jeg sgu ikke betale for.” En sløret stemme
afbrød mig, og et kort nu glemte jeg både brandsåret og
min fars gamle ven. Jeg kiggede op og mærkede samtidig
Agnis pludselige anspændelse.
Et par meter fra os stod Fia med vores indsamlingshat
i den ene hånd og den sidste tændte fakkel i den anden.
Foran hende tårnede tre unge mænd sig op. De var fulde,
det var jeg ikke i tvivl om. For meget tangavit.
For helvede. Fia var alt for ung til det her. Min mor ville
aldrig have givet hende lov til at optræde endnu, men …
“Enhver idiot kan sgu da sluge sådan en fakkel,” snøvlede den laveste af de unge mænd. “Det er ingen kunst.”
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Fia rystede på hovedet. Hendes blå øjne, der var alt for
store til hendes ansigt, lyste troskyldigt op mod manden
“Det er faktisk ret svært …” begyndte hun, men den unge
mand afbrød hende.
“Det er ingen sag. Hvorfor skulle jeg betale for den slags?
Enhver idiot kan gøre det,” gentog han og grinede hånligt.
“Enhver idiot!”
Enhver idiot. Lyden ekkoede i mit hoved. Den blandede
sig med sulten i min mave og smerten fra brandsåret. De
tre ting samlede sig til flammende raseri. Enhver idiot!
Hastigt gled jeg ind foran Fia og snuppede hendes fakkel, mens jeg atter forvandlede mig fra Ignis til Den røde
drage.
“Så er det godt, at du passer på den beskrivelse,” smilede jeg ondskabsfuldt, og inden han nåde at opdage, at han
var blevet fornærmet, havde jeg stukket den brændende
fakkel op i ansigtet på ham.
Selvom faklen næsten var brændt ud, var den varm, og
den unge mand sprang tilbage med et gisp, som han kort
efter forsøgte at forklæde som et host.
Jeg veg ikke en tomme, stak bare faklen længere frem.
“Smag den,” insisterede jeg med et ulvesmil. “Den er måske en smule brændt, men smagen af petroleum er altid
dejlig. Du skal bare gabe høøøøjt op.”
“Fjern den fakkel, sindssyge tøs,” råbte den unge mand
halvt vredt og halvt bange. Hans stemme kvalte vreden i
mit indre, og med ét vidste jeg, at jeg var gået for vidt.
Det kunne godt være, vi havde magten, så længe showet
var i gang, men det gik aldrig an at ydmyge publikum for
• 17 •

meget. Selvom idioterne foran mig var pissefulde, havde
de hjemme på Vindblæs - i modsætning til os. De havde
venner her, og vi havde ingen.
Jeg tvang mig selv til at smile sødt til den unge mand og
trak faklen til mig. Den var næsten brændt ned, hvilket
betød, at min mund ville blive fyldt med sodet, halvt opløst
stof, men det var der ikke noget at gøre ved. Jeg lagde hovedet tilbage og åbnede munden. Flammerne slikkede op
ad fakkelskaftet og fik brandsåret på min arm til at svide
endnu mere. Jeg tvang mig selv til at ignorere det, blinkede
til den unge mand og tog faklen i munden. Langsomt åndede jeg ud og lod mine læber lukke sig om den petroleumsstinkende gren. Varmen fyldte min mundhule og min hals,
men jeg vidste, at ilden allerede var slukket. Jeg åbnede
munden og trak faklen ud. Flammerne var blevet erstattet
af en svag røgstribe. Så nejede jeg en smule overdrevent,
mens jeg betragtede den unge mand foran mig. Hans pande var rynket og hans øjne vrede. Det havde ikke virket.
Jeg trådte et skridt tilbage for at slippe uden for hans
rækkevidde. For mit indre blik så jeg, hvordan jeg om lidt
ville ligge blødende og stønnende på den svampede jord.
Hvor lang tid ville der gå, før jeg atter ville kunne optræde?
Ville Fia og Agni kunne tjene penge nok, hvis jeg ikke var
med i showet, eller ville vi sulte?
Mandens blik fulgte mig. Hans hænder var knyttede,
men inden han nåede at lange ud efter mig, blev den anspændte stemning brudt af et råt latterbrøl.
“Kæft, du var ved at pisse i bukserne, Osman,” grinede
den ene af mandens venner. “Kraftedeme, ved at pisse i
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bukserne!”
Den anden ven faldt ind. “Ja, Osman, måske skulle du
bare holde din store kæft lukket, hvad?” Han greb ned i
Osmans lomme og trak en seddel op, som han grinende
smed ned i Fias hat. “Køb noget pænt til dig selv,” sagde
han med en blinken til mig og grinede igen. “Kom Osman,
du skylder sgu en omgang.”
Jeg blev stående og stirrede efter dem, mens de vaklende
og leende trak af med Osman. Smerten fra brandsåret var
vendt tilbage, og med ét kunne det ikke gå hurtigt nok med
atter at få noget koldt på min arm.
Mine ben dirrede, og det virkede uoverkommeligt at gå
hele vejen hen til emaljespanden.
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KAPITEL 2

@
Khalil
Jeg stirrede mod det grå hav, som var synligt bag Stormlys
to diger. Jeg havde kvalme. Byen under mig var lige så grå
og trist som havet, der truede den. Ude på den anden side
af den bioplastdør, der skilte mig fra resten af bygningen,
hørte jeg nogen, der talte sammen. Stemmerne havde den
karakteristiske distance, der afslørede, at de talende var
på. Jeg burde også være på. Alt var bedre, når jeg var logget
på det mentale net. Jeg følte mig knap som mig selv, når jeg
ikke var koblet på nettet. Alligevel orkede jeg ikke at logge
på. Ligesom jeg heller ikke orkede at gå ned i kantinen og
gøre noget ved den kvalmende fornemmelse i min mave.
Det var lugtens skyld.
Den var ikke virkelig, stammede måske fra et mareridt.
Alligevel flakkede den i udkanten af min bevidsthed og
drænede mig for energi. Stanken af brændt hår og noget
stærkt og sprittet. Jeg kneb øjnene sammen. Jeg havde lugtet den ubehagelige blanding en million gange. Den kom til
mig om natten, inden jeg skulle sove, fyldte mine drømme.
Hvorfor? Hvis jeg bare kunne … huske.
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Det eneste, jeg kunne mane frem, var en flimrende tåge
og så lugten. Det brændte hår og spritdunsterne. Et diset
billede af en glatbarberet kind, der pressede sig mod min.
Rynker som fine tråde … eller …?
En banken i mit hoveds kreative felt fik minderne til
at splintres. I et kort nu prøvede jeg desperat at fastholde
dem, uden helt at vide hvorfor. Så forsvandt de.
Lettelsen skyllede ind over mig, og jeg loggede på.
Det mentale net fyldte mit hoved og lagde sig over mit værelse som et ekstra lag virkelighed, et lysende net af logisk
ordnede muligheder, der strakte sig ud gennem døren og
helt til Øhavets yderste grænse. Alle steder, der var innovanter, nåede nettet hen. Intet var længere end et mentalt spørgsmål væk, hverken informationer, underholdning
eller venner.
Amica, min bedste veninde, sendte mig en grinende
smiley, og kort efter dukkede også Bellamy og Ruth op.
Ligesom Amica var de medlemmer af min aspirantgruppe.
Sammen med dem kom tankerne brusende. De var som en
kæde. Det var umuligt at sige, hvem der præcis var ophav
til den enkelte tanke, hvem der havde fostret en idé eller
bygget videre på den. Her var vi alle fælles.
Opgaven om solcelledesign, tanketalte Bellamy.
Samtidig dukkede et sæt konstruktionstegninger op på
min nethinde. Fluorescerende linjer og blinkende numre, der lovede en effektivitet på 41,3% eller måske endda
47,1%.
Øjeblikkeligt var jeg med. Mine hjernebølger slyngede
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sig sammen med de andres. Mens jeg med den ene del af
min bevidsthed beskæftigede mig med krystalin og produktionsomkostninger for solceller, bemærkede en anden
del af min bevidsthed, at Amica sendte et like til Ruth, der
til gengæld ignorerede Amica med et mentalt snøft.
Jeg grinede indvendigt og sendte Ruth et hjerte. Ruth
reagerede ikke, men Amica sendte mig en fuckfinger hastigt efterfulgt af et forslag til en forbedring af solcellens
kredsløb.
Konstruktionstegningen ændrede sig øjeblikkeligt.
I udkanten at mit hoved bemærkede jeg en forespørgsel
om en løbetur. Den kom fra en rødhåret pige i aspirantgruppe G67, som jeg vist nok havde talt med i går. Jeg accepterede og modtog et hjerte tilbage. Det mindede mig om
et af ingeniør-innovant Emres foredrag. Den rødhårede
havde flirtet med mig, mens Emre havde talt om, hvordan
elektroner skabt af sollys rejste gennem materialet perovskit.
Perovskit? Spørgsmålet blev send ud på det mentale
net, og informationerne slyngede sig mod mig i et komplekst mønster af krydsreferencer:
Opdaget i Uralbjergene i 1839.
CaTIO3.

Kubisk struktur.

Jeg sendte oplysninger direkte ind i vores fælles tankestrøm. Øjeblikkeligt blev vores model tyndere og mere organisk.
Mine læber trak sig op i et bredt smil. Ved Flammen,
hvorfor havde jeg valgt at logge af i første omgang? Den tri• 22 •

ste, forvirrede Khalil, der havde stirret på den grå by, var
ikke mig. Kun her, i det kreative, produktive sammenhold,
var jeg mig selv - sammen med de pulserende hjernebølger,
der gjorde mig i stand til at glide med i en proces, hvor den
ene idé tog den anden og samlede sig til et hele under vores
fælles indsats.
Det var let at forstå, hvorfor det hele var gået så galt inden Flodbølgen. Fortidens iværksættere havde været begrænset af deres egen hjernes rækkevidde. Kun gennem
maskiner kunne de opnå den kontakt, som jeg havde med
mine gruppefæller. Det havde gjort dem lige så ineffektive
og dumme som de ensomme, der stadig levede på den måde
uden for det første dige.
Amica tænkte en solcellejakke, og Bellamy udfordrede
med et spørgsmål om holdbarhed. Jeg besvarede det, mens
jeg sideløbende sendte endnu et blink til hende den rødhårede.
Efter en halv times tid kunne vi sende vores forslag til en
vand- og vindtæt solcellejakke til over-innovant Heber. I
løbet af aftenen ville han evaluere det, og et svar ville poppe op i vores kreative center. Hvis han var tilfreds, ville
vi være ét skridt nærmere endelig ansættelse i Innovantia
A/S. Hvis han var begejstret, ville der være endnu en kreativitetsudmærkelse på vej.
En invitation til at deltage i en omgang Retaliation Raid
dukkede op. Den kom fra en af knægtene i G69. Han var
okay, havde næsten lige så mange kills som mig, men jeg
var ikke rigtigt i humør til at dræbe terrorister i en fiktiv
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udgave af Øhavet. I stedet kiggede jeg ud ad vinduet.
Byen virkede ikke længere grå. Under mig blinkede
de rene solcellefortove, der udgjorde samtlige veje på innovanternes bakke. På dem fartede aspiranter og mestre
frem og tilbage mellem plantebeklædte skyskrabere, flade,
hvide laboratorier og aspiranternes kollegier. Jeg løftede
blikket og kiggede op på områdets hjerte. En stor bygning,
hvis mure var dækket af lodrette grønsagsbede. Kartoffelplanterne var i blomst og gav bygningen et helligt, hvidt
skær, som passede godt til dens indre ophøjethed: Innovationscenter 2, eller IC2, som den blev kaldt i daglig tale.
På fronten sad logoet. En stiliseret flamme omgivet af
to buer, der vist skulle illustrere hænder. Innovantia A/S
bar den kreative flamme videre, som der stod på samtlige af
vores reklamer.
I IC2 sad vores ledere og løste dagligt de udfordringer,
der truede Øhavet. Mit hjerte slog et ekstra slag. En dag
ville det være mig, der sad deroppe!
Mit blik gled videre ud på den anden side af Innovanternes bakke og det første dige. Denne del af Stormly tilhørte
de ensomme - de af Øhavets borgere, der ikke havde adgang
til det mentale net. Rektangulære beboelsesblokke i hvid
biobeton, kvadratiske pakhuse og fabriksbygninger med
enten lysegrønne planter eller solceller på taget blandede
sig med grøntsagsparker og reservoirer til overfladevand.
Igennem det hele skar åen sig med sin omgivne åseng, der
havde sit eget dige.
Jeg sendte et billede af udsigten til de tre andre sammen
med en følelse af stolthed. Hurtigt snoede deres tanker sig
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sammen med mine.
Selvom vi kun var simple aspiranter, var vi en del af den
organisation, der havde skabt Stormly. Siden Flodbølgen
havde vores forgængere i innovanternes fællesskab sikret
menneskeheden mod resultaterne af deres egen dumhed.
Dumhed. Ordet sendte et nyt billede ind i mit hoved, og
jeg flyttede blikket til området uden for det ydre dige.
Derude boede asylansøgerne og deres efterkommere i
de beskidte og faldefærdige kystghettoer, og der var hverken orden eller skønhed. Bygningerne var små og faldefærdige. De lignede tilfældigt kastede småsten, som risikerede at blive skyllet væk af den første, den bedste bølge,
der ramte området. Imellem dem ragede ruinerne op som
monumenter over vores forfædres fejl.
Hele kvarteret er så pissedeprimerende

☹

!

udbrød jeg. Den eneste grund til, det stadig

eksisterer, er, at det minder os om, at ingen mennesker kan leve i fremgang uden os.

Ruth sukkede. Det er skræmmende. Jeg mener

… de er så vilde, og de er kun skilt fra os
ad et lille dige.

Og en hel bunke vægtere, mumlede Amica i mit

hoved. Hun lød, som om hun kedede sig, men det stoppede
ikke Ruth.
Hørte I ikke Nyhedsbulletinen i morges?
Ingen af os svarede. Alle skulle høre Nyhedsbulletinen.

Den terrorbombning på Næsset, som V.I.S

fik stoppet, inden den fandt sted, fortsatte

Ruth. En eller anden fabrik.
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Et vandrensningsanlæg, faldt Bellamy ind. Med

en daglig produktion på over …
Ja,

et

vandrensningsanlæg! afbrød Ruth. Om

jeg fatter, hvordan de kom ind. Desuden …
hvordan kan ghettoboerne overhovedet overveje at angribe noget så vitalt?

Måske fordi det ikke er dem, der har gavn

af ferskvandet, mumlede Amrica og skiftede hurtigt

emne. Se hvad jeg har til i aften! Hun sendte et
billede af tre fisk, der plaskede i et akvarie. De var blå med
klare gule striber.
Drømmefisk?!? spurgte jeg.
, svarede Amica.
Men de er ulovlige. Der fulgte ingen emoji med
Bellamys udbrud. Alligevel fornemmede jeg hans forfærdelse.
Slap af, svarede jeg irriteret og rettede atter min opmærksomhed mod Amica. Hvor har du dem fra? Er

😉

🐟🐟🐟

det rigtigt, at det mentale netværk bliver
endnu vildere, hvis man spiser dem

🐟🤪

?

Det siger min bror i hvert fald. Tør I?

Jeg svarede med et like. Det samme gjorde Ruth. Bellamy tøvede.
, drillede Amica. Har du overvejet, at det

🐔

måske kunne gøre dig dygtigere?

Modstræbende likede Bellamy.
Så er det en aftale, afgjorde jeg. Vi kommer

også til at trænge til det, når Levin har
trukket os igennem sit åndssvage eksperi-
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ment med netværksfri kedsomhed

☹

.

Det er ikke åndssvagt, protesterede Bellamy.

Faktisk er det vigtigt, at vi prøver på egen
krop, hvordan de ensomme …

Jeg blokerede ham og hoppede i stedet på spilplatformen. Jeg kunne lige nå et spil Retaliation Raid, inden Levins time begyndte.
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KAPITEL 3

#
Ig nis
“Hvad går der af dig?” hvæsede Agni og nikkede mod den
gyde, hvor de fulde unge mænd var forsvundet. “De var
tre. Hvad skulle vi have gjort, hvis de var blevet vrede?”
Han rystede på hovedet. “For helvede. De kunne have …”
“Men det gjorde de ikke,” afbrød jeg og tvang mine ben
til at holde op med at dirre. “I stedet gav de os penge.”
“Halvtreds Ø!” Fias stemme var fyldt med undrende triumf. “Halvtreds Ø.”
Jeg lod triumfen fra Fias stemme fylde det smil, jeg sendte Agni. Halvtreds Ø, sagde mit blik. Rigeligt til at betale for
petroleum til de næste mange uger og aftensmad! Så døde
smilet. I mine ører lød min mors stemme. Du er endnu for
ung. Det her liv er ikke for børn. Jeg var lige fyldt seksten, så
jeg var ikke længere et barn, men det var Fia. Hvilket forbillede var jeg for hende? Min bror havde ret. Det kunne
lige så godt være endt galt.
“Agni har ret, Fiametta,” sagde jeg og forsøgte at understrege alvoren i mine ord ved at bruge hendes fulde navn.
“Det var dumt og uforsigtigt og …”
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“Og det gav os halvtreds Ø,” afsluttede Fia min sætning.
Hun strålede.
Agni himlede med øjnene og smed endnu en fakkel op i
vores ildkurv. Så overgav han sig til Fias glade grin.
“For helvede,” lo han og tog imod hatten med pengene.
“Halvtreds Ø! Vi fortjener en ordentlig middag - hvis man
altså kan få sådan en her på Øhavets røvhul.”
Jeg sendte ham et bredt smil. Den saltsøde smag af
sprødstegt sukkertang og hvidt fiskekød fyldte allerede
min mund. Måske ville vi ovenikøbet have råd til grøntsager …
“Hvad fanden laver I her?” Stemmen kom bagfra og var
dyb af irritation og autoritet. “Har I tilladelse til at optræde
her?”
Mit første instinkt var at flygte, men inden jeg nåede så
meget som at løfte en fod, havde en stærk næve grebet mig
om nakken og drejet mig rundt.
Jeg kiggede op. Ikke fordi jeg behøvede det for at vide,
hvem der havde fat i mig, men fordi jeg ikke kunne lade
være.
Over mig tårnede en mand sig op. Hans ansigt var vejrbidt, og hans uniform identificerede ham som en af de
vægtere, der patruljerede i Øhavets mange ghettoer.
Ikke igen, lød det i mit hoved. Ikke i dag. Ikke nu, hvor vi
endelig har en smule penge.
“Lad hende være!” Det var Agni, og han lød vred. “Vi
skal nok betale digetold, og …”
Min lillebror blev afbrudt, da vægterens partner greb
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fat i ham. “Ja, fandeme om I skal betale,” gryntede han.
“Hvad har du der?” Han flåede hatten ud af Agnis hånd,
og den smertefulde rumlen i min mave tog til, mens jeg så
drømmen om et ordentligt måltid forsvinde.
Fia snøftede lavt. “Bare tag til digetolden, men vil I ikke
nok lade os beholde resten?” tiggede hun, og man kunne
ligefrem høre sulten i hendes stemme. “Vi har ikke spist i
flere dage, og …”
Et dask fra vægteren, der havde fat i mig, standsede hende. Hun tumlede bagud og tog sig til kinden. Slaget havde
ikke været hårdt, men alligevel vældede tårerne op i hendes øjne.
“Det er sgu jeres egen skyld, forbandede kystunger,”
hvæsede vægteren, der havde slået. “Hvis I bare …”
Et brøl fra hans kammerat afbrød ham.
“Din usle, lille ghettorotte,” hvæsede manden, der holdt
Agni. Han stod foroverbøjet med smerten malet i alle træk.
Den ene hånd havde han beskyttende placeret i skridtet.
Agni havde sparket ham, og i et kort nu forbandede jeg
min bror. Var det ikke ham, der lige havde sagt til mig, at
jeg var uforsigtig? Så gik det op for mig at vægteren stadig
havde fat i Agni med sin anden hånd, og min irritation forvandledes til angst.
“Du lader Fia være,” hvæsede min lillebror og sparkede
atter ud efter den store mand. “Tag jeres forbandede digetold, men hold nallerne fra …”
Vægteren, der holdt fast i mig, slap for at komme sin
kammerat til undsætning. “Jeg skal fandeme smadre dit
ynkelige fjæs,” råbte han, samtidig med at hans store næve
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fór frem og ramte Agni lige i ansigtet. “Rotteyngel. I er
ikke den luft værd, I indånder.” Mens han talte, slog han
en gang til - og igen.
Febrilsk kiggede jeg mig omkring. Lidt fra mig lå en af
de store, jernbeslåede fakler. Den ville være et godt våben.
Hvis bare jeg kunne …
Fia kom mig i forkøbet. Hendes spinkle hånd lukkede
sig om faklen, og jeg stivnede. Hvad havde vi gang i? Jeg
var ikke Den røde drage. Jeg var bare kystungen Ignis, og
selv med den knap to meter lange fakkel, ville vi ikke have
en chance. Det vidste jeg. Det eneste, vi ville opnå, var at
få bank alle tre - hvis vi da ikke blev slæbt med til en af
Øhavets berygtede arbejdslejre.
I et kort nu passerede alt det, jeg nogensinde havde hørt
om lejrene, gennem mit hoved. Sult. Kulde. Tortur. Glubske hunde. Mænd, der …
“Fia, nej,” hviskede jeg og rystede på hovedet. “Nej.”
Min stemme blev overdøvet af Agnis skrig, da vægteren,
han havde sparket i skridtet, gjorde gengæld.
“Nej, Fia.” Jeg greb ud efter min lille kusine og trak hende ind til mig. “Lad være med at kigge,” hviskede jeg, men
vidste at det var omsonst. Hvordan kunne jeg bede hende lukke øjnene, når mit eget blik var klistret til vægterne foran mig. Deres store næver. Våbnene, der hang ved
deres side, og deres brede rygge, der var dækket af sorte,
skudsikre veste, som bar en bueomkranset flamme. Innovant-svinenes logo.
Jeg bed tænderne sammen og lukkede Fias hulken, vægternes eder og Agnis skrig ude. Hvis jeg blev ved med at
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lytte, ville jeg gøre noget dumt, det vidste jeg. Det eneste,
jeg gjorde plads til i mit hoved, var et glødende, indadvendt
raseri.
Det var ikke rettet mod vægterne, men mod innovantsvinene. Det var deres skyld, at min lillebror fik bank. Det
var dem, der lavede lovene. Dem, der nægtede at give os
asyl. Dem, der styrede vægterne, ligesom de styrede alt
andet. Det var innovanterne, der syntes, det var i orden,
at store, kampvante mænd bankede en femtenårig knægt
og tog de penge, han ærligt havde tjent. Hvis Agni havde
boet inden for diget, ville det aldrig være sket, men min lillebror var en gøgler, en kystunge, der levede på ydersiden
af digerne. Hvad ragede han de fornemme innovanter? For
vores slags var der ingen retfærdighed.
Vredestårerne blændede mine øjne. Vægterne var ikke
andet end utydelige mørke pletter og Agni et ælte af rødt
og lysegrønt. Min hals føltes for snæver. Endelig kiggede
jeg væk.
Rundt om mig var gaden forladt. Alle de, der tidligere
havde nydt vores show, var forduftede. Tilbage var kun de
forvitrede, fugtige betonmure, der havde stået der fra tiden
før Flodbølgen, og den svampede jord, som var blevet ødelagt af de tilbagevendende oversvømmelser. Nej, der var
også noget mere. En lille, metalgrøn bille, der trods alle
odds kæmpede sig gennem pløret.
Jeg fokuserede på den. Var det sådan, livet skulle være?
En evig fucking kamp, der bare ledte en videre til det næste
mudrede hul, hvor man risikerede at blive trampet ned ad
dem, der var større? Kunne man ikke andet end resigne• 32 •

re? Billen trimlede ned i et fodspor og landede på ryggen.
Dens spinkle ben fægtede mod himlen.
Jeg knugede Fia tættere ind til mig. Agnis skrig var blevet hæse, svage, og Fia hulkede og rystede i min favn. Jeg
betragtede det hjælpeløse insekt, mens vægterne lo og
bandede. Skammen boblede i mig.
Mor havde sagt, jeg skulle passe på Agni. Kort inden
hun døde, havde hun sagt det, men her stod jeg, og …
“Ignis.” Fias stemme var lille og svag. “Ignis. De er …
færdige …”
Jeg slap billen med øjnene og forsøgte at tvinge mig selv
til atter at kigge på Agni. Det var svært. Hvad ville jeg se,
når jeg løftede blikket? Hvor skadet ville Agni være? Levede han overhovedet endnu?
Mit blik fandt atter billen. Dens bevægelser var blevet
mere kraftesløse. Min mave føltes som en kold, hård knude.
“Ignis.” Stemmen var svag og hæs, men den var min
brors. “Giver du en hånd, eller hvad?”
Endelig kiggede jeg op. Fia sad allerede ved Agnis side og
forsøgte at tørre blodet af hans ansigt med noget af vores
fakkelstof. Agni ømmede sig. Alligevel smilede han. Svagt
og falsk. Men han smilede.
“Jeg er okay,” sagde han. “Eller … så okay, som man nu
kan være. Giver du en hånd? Jeg har ikke tænkt mig at
blive liggende her.”
Jeg rystede på hovedet og tvang mig selv til at kigge objektivt på hans skader. Det var ikke så slemt, som jeg havde
frygtet, besluttede jeg. Blodet i ansigtet skyldtes en revne i
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øjenbrynet, ikke andet. Resten af skaderne var på kroppen.
“Ignis,” gentog Agni. Hans stemme var blevet tyndere.
“En hånd?”
Jeg bed tænderne sammen. “Niks.” Min stemme rystede
næsten ikke. “Du bliver liggende, til jeg har fået kigget ordentligt på de sår. Hvor var den sprit?”

HER SLUTTER LÆSEPRØVEN.
LÆS MERE OM FLAMMEN & BØLGEN 1: DEN RØDE DRAGE:

Ja tak, jeg vil læse mere
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