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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

Mit hjerte hamrer afsted. Jeg er i en tank. 
Fanget. Afsløret! Og mit armbånd er ingen 
steder at se.

Jeg kigger rundt. I den store hal er 
der flere tanke ligesom min. De fleste er 
tomme. Men ikke langt fra mig får jeg øje 
på en pige med langt, blondt hår. Isla.

Hun flyder i vandoverfladen, men hun 
sover stadig. De må have overfaldet hende, 
ligesom de overfaldt mig.

Orcra. Det kan ikke være andre. De 
blev mistænksomme over for Isla, da de 
så hendes armbånd. Jeg ser rundt. Der 



er intet spor af Storm, så han må stadig 
være på fri fod. Eller det håber jeg. Her er 
ingen mennesker at se. Kun kameraer, der 
overvåger os fra loftet.

Jeg svømmer så tæt hen til Islas tank 
som muligt. Jeg hamrer mod glasset. Jeg 
vil vække hende. 

Pludselig går døren op.



Ind kommer Steve. Han er leder af 
Orcra. Jeg mødte ham på skolens udflugt 
til deres forskningsbase. Han går op ad en 
høj trappe til et podie, der er hævet over 
min tank.

Han ser ned på mig og vinker mig op. 
Han vil tale …

Tøvende svømmer jeg op til overfladen.
Der er to meter fra vandet i min tank til 

hans podie. Nok for at sikre, at jeg ikke 
kan springe op på podiet og flygte.



”Goddag, Mira.” Steve ser på mig, mens 
han folder en gammel avisartikel ud. ”Jeg 
har læst lidt op på dig. Du blev fundet som 
lille ved stranden sammen med Isla og 
Storm. Og så blev I adopteret af Ravnøs 
kærlige beboere.” Han smiler. ”Men de 
anede ikke, hvad de adopterede, gjorde 
de?”




