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Serafina kun bekymre sig om gensynet med prins Mahdi, hendes barndomskæreste. Men hendes sind er

opfyldt af mørke drømme, hvor en flok havhekse hidkalder hende, og en ældgammel ondskab igen er blevet
vakt til live ... Under ceremonien angriber en fjendtlig hær, og snart er Serafina på flugt for sit liv sammen
med sin bedste veninde, Neela. På deres færd opdager de, at de deler drømmen om havheksene – og at de er

tvunget til at finde frem til fire andre havfrueheltinder, der er spredt på tværs af havenes seks riger.
Havfruerne udvikler et ubrydeligt bånd og afslører en hemmelig sammensværgelse, der truer med at udslette
hele deres verden. Første 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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