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klassisk dystopisk fremtidsroman. Oversvømmelser har intensiveret manglen på resurser på jorden. Kun
højtliggende bjergområder er beboet - af bjergfolket - mens den fattigste del af befolkningen, søfolket, lever i
hytter på flåder og enkelte på toppen af skyskrabere fra før stormflodernes tid. Lara er blandt de ældste i en
flok af dykkerbørn, som under slavelignende forhold arbejder for 'Tudsen' - dykkerbossen, der sender børnene
ned i de oversvømmede byer efter ting, som kan sælges på markedet i bjergfolkets hovedstad Tenaffa. I dette
første bind støder Lara ind i liget af en druknet soldat. Jarii, som er en nytilkommen dykkerdreng på hendes
egen alder, ser også soldatens lig. Jarii genkender soldatens uniform og fortæller Lara, at soldaten tilhører
søfolkets oprørshær. Ved at læse i dagbogen forstår Lara, at den druknede soldat kan have forbindelse til

hendes forsvundne far. Hun og Jarii beslutter sig for at stikke af fra dykkerbossen - hun for at finde sin far, og
han for at slutte sig til oprørshæren.
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