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– seks havfruer fra hver deres hjemstavn – er alle blevet hidkaldt af de gådefulde havhekse.

Sammen lærer de sandheden: at de hver især nedstammer fra de seks, en særlig udvalgt forsamling, der for
over 4.000 år siden regerede Atlantis, før riget kom under angreb og forsvandt i havet. Nu rører den samme
ældgamle ondskab på sig igen, og kun som gruppe kan havfruerne gøre sig forhåbninger om at frelse deres

verden og sig selv.

For at forene deres kræfter er de tvunget til at finde hver deres magiske talisman. Under sin søgen møder
Serafina en gammel ven – men da han viser sit sande ansigt, er hans forræderi som en vild og voldsom bølge,

der truer med at knuse hende.

Anden bog ud af fire i "Vandflammens saga", en fantasyserie om havfruer for 12-årige og opefter.

“En fantastisk begyndelse på en ny, episk serie. Jeg kan ikke vente med at læse de næste bøger.”– The
Guardian

“Intelligent skrevet, elskelige karakterer og en flot konstrueret verden gør dette til en bog, man kan dykke
helt ned i.”– VOYA Magazine
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