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Så fort Ellinor får syn på smyckeskrinet känner hon att hon måste ha det. Hon hittar det längst in i den
överbelamrade loppisboden, nerstoppat i en gammal potta. Skrinet är förtrollande vackert - guldfärgat med en
sådan där liten ballerina som dansar när man vrider upp den inbyggda speldosan. Ellinor tycker att det borde
vara dyrt, så hon blir ganska förvånad när den lite märkliga kvinnan i affären bara ger det till henne. "Det är
gratis för rätt person", säger hon. Trots att ballerinan är skadad och inte dansar längre, är skrinet det finaste
Ellinor någonsin har ägt. Hon älskar den röda sammeten, spegelväggen bakom ballerinan och speldosans
spröda melodi. Men det dröjer inte länge förrän förtjusningen förvandlas till obehag. Vad menade kvinnan i
affären egentligen med rätt person? Vad är det som händer i skrinets speglar? Och vad har skrinet för koppling
till den söta killen på Gengången 1?
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