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Förord
Det är märkliga tider vi lever i, trots att en
pandemi inte är något nytt fenomen i
människosläktets historia. Ändå verkar det som om
vårt kollektiva minne har fallit offer för
glömskan, vår inbyggda försvarsmekanism mot jobbiga
upplevelser.
Där kommer litteraturen in, glömskans motgift! Ta
till exempel ”Pesten” av Albert Camus eller ”Kärlek
i kolerans tid” av Gabriel García Márquez, där vi
påminns om hur det är att leva och älska i tider
där en smittorisk härskar över våra liv.
Och där kommer även Humlan in, med alla spännande
texter som humanisteleverna har skrivit, ett
utmärkt alternativ för alla som behöver komma ifrån
dagens restriktioner. Dessutom kan Humlan också
användas som ett snyggt låtsasmunskydd mot
bacillerna (kolla på bildbeviset!). Gör som vi gör
på Humanistiska programmet, använd litteraturen som
skydd mot pandemin!
/Rodrigo Durán Alfaro
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SONETTÄVLING, HU17
Motiveringar
Första pris. Edwin Holm: ”Allt jag vill göra med min Lenovo N23 Yoga”.
”Med en sonett i furiöst tempo och med kraftfullt tonfall fångar denne elev sin
oerhörda förtjusning över möjligheten att för evigt eliminera sitt digitala
skolinstrument. Därtill med effektfull rubriksättning och kreativa rader fyllda av
begåvad mångtydighet”.
Andra pris. Hedvig Karlsson: ”Sonett med två rim”.
”Med en sonett fylld av friska jamber och med precision i ordval och uttrycksformer
fångar denne elev vad studier i humaniora på ett gammalt läroverk kan erbjuda.
Därtill med storartad och fyndig allusion på vårens alla omkullkastade planer.
Tredje pris. Emma Sterner: ”Obetitlad sonett”.
”Med en sonett fylld av både språklig pregnans och innehållsligt vemod fångar denne
elev uppbrottets våndor men också dess triumf. Därtill med extra högtidlig hyllning
till den evigt trogne reskamraten.”

Första pris. Edwin Holm: ”Allt jag vill göra med min Lenovo N23 Yoga”
Jag önskar den ur mina händer slank
Jag vill kasta den ned från skolans tak
Jag vill slunga den från vårt studentflak
Och det är värt det om jag så blir pank
Jag önskar dränka den i strömmens djup
Jag vill slå den hårt i balustraden
Jag vill banka den mot Promenaden
Och sedan kasta den utför ett stup
Jag vill bryta bort alla tangenter
Jag ska bränna den i Hades låga
Bort med al(l)t, delete, escape, don’t enter
I tre år har den varit en plåga
Men nu frigör vi alla studenter
Snart slipper jag min N tju’tre Yoga
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Andra pris. Hedvig Karlsson: ”Sonett med två rim”.
Vissa talar som i Barcelona
Andra kan epokbestämma radhus
Vi möttes på skolgårdens gråa grus
Vad humanism är har vi fått spåna
Från Chaplinfilm till Ingmars Persona
En barocktavlas mörker och dess ljus
Filosoferat, läst tyst som en mus
Hälsat på kärleken i Verona
Och tavellarmet har vi hört dåna
I öronen finns bara kvar ett brus
Är Sten där har vi böcker fått låna
Så tänk nu vad detta kan förvåna
Allt som stoppar vår väg är ett virus
Tre år skulle sluta i Corona (…)

Tredje pris. Emma Sterner: ”Obetitlad sonett”.
Där stod jag en unge från en småstad
Kors och tvärs över stan jag famlade
Sedan i skolan vi var samlade
Ensam på resa men ändå så glad
Stort tack till Alva som alltid varit med
I goda tider och i dåliga
Vi har kutat runt och varit tåliga
Du såg när jag i trappan ramlade ned
Tre långa år har nu passerat oss
Många pinsamheter vi genomgått
Men det kan ha varit min bästa tid
Insåg tillslut att jag vill K-holm loss
Hur kunde allting så snabbt oss förgått?
Vi ger oss ut igen, finner ny frid.
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DYSTOPIER, HU18
Motiveringar
Jury: Ella, Kajsa, Agnes, Alice S och Indie Hu19
Vinnare - Frihet
Skribent - Isabel Melin
Motivering: När vi läste den här novellen slogs vi av vackra uttryck och formuleringar
och en intressant syn på äktenskapet som en dystopi. Skribenten använder sig flitigt av
vinden som symbol för frihet. Dystopin innehåller relevanta och moderna teman.

Andraplats - Rom Dystopi
Motivering: Skribenten har på ett bra sätt fångat essensen i en klassisk dystopi. En
intressant spegling av samtida problem. Mycket spännande med känslosamt och
träffande slut.

Tredjeplats - CoRoma
Motivering: Bra, tydlig koppling till Rom och passande handling med tanke på den
pandemi som vi lever i. Tjusiga miljöskildringar och feel-good-känsla. En hoppfull
utopi. Dessutom rolig titel.
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Första plats: ”Frihet” av Isabel Melin, Hu18
Jag vaknade upp med ett skrik som ekade högt i det stora rummet. Min ögon
flackade från sida till sida för identifiera vart jag var någonstans och mitt bröst
hävde upp och ner, andetag för andetag. Det var mardrömmarna igen. Jag hade
haft dessa mardrömmar i flera månader men trots det lyckades jag aldrig
komma ihåg vad de handlade om utan det var bara känslan av ångest och
ensamhet som stannade kvar och även känslan av att falla.
Jag gnuggade händerna mot mitt ansikte i ett försök att torka bort de känslor
som slet inom mig men till min besvikelser så förblev de. Att somna om var
hopplöst så jag kunde lika gärna gå upp. Täcket gled lätt över kroppen även om
det tog sin tid att ta sig från mitten av den gigantiska sängen till kanten. Det
kalla stengolvet fick en rysning att gå genom kroppen och hårstråna på min
kropp reste sig upp i protest för att behöva möta den svala natten. Jag gick ut till
den vida balkongen, min helt egna, och luta armbågarna mot balustraden.
Staden låg framför mig, stor och ståtlig, även det som resten av min familj
förmodligen skulle se som bara slumområden hade sin egen charm, sin egen
frihet och sin egna sorger. Denna ljuva stad, Rom, epicentrumet av världen, min
stad.
Tankarna om mardrömmarna virvlade tillbaka in i mitt huvud och det störde
mig så innerligt att inte helt kunna sätta mitt finger på vad jag drömde om. Jag
återfick känslan av att jaga eller snarare att hitta tillbaka till något, något som
jag hade förut och som var viktigt för mig att återta tillbaka. Kanske, är det
friheten jag jagar i mina drömmar samma frihet som jag snart skulle förlora, om
jag ens hade det till att börja med.
Jag suckade ännu en gång och gömde mitt ansikte i mina händer, jag vill inte
tänka på morgondagen eller resten av mitt liv efter den. Giftermål och
äktenskap; det är vad de kallar det men för mig känns det mer som ett fängelse.
Jag vill inte vara någons fru och behöva ta hand om honom och föda hans barn.
Jag vill fortsätta att lära mig om konst och forna länder, inte om hur man bäst
tar hand om ett hushåll och är den perfekta hustrun. Självklart, har jag inget
större val för det är antingen att gifta mig eller att bli övergiven av min familj
och dö i fattigdom.
Mannen som skulle bli min make, min ägare, var någon rik man som min fader
hade haft affärer med och som hade mycket framträdande ställning inom
politiken i staden. Mer än så visste jag inte och jag har inte ens träffat honom
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men nu ska han bli min make. Fader hade sagt att han var äldre än mig och hade
haft en fru innan som hade dött och de inte hade fått några barn tillsammans så
nu blev det istället min uppgift att föra hans gener vidare och ge honom en
arvinge. Det var ju inte ovanligt att män gifte sig med yngre kvinnor men jag
hade alltid hoppats att jag inte skulle bli en av dem eller trott att fader aldrig
skulle gått med på det.
Min blick sökte sig uppåt. Himlen omslöt staden i ett mörkt skimrande täcke.
Det är alltid svårt att inte fastna med blicken på nattens stjärnor för de
representerade för så många av oss något större än oss själva - något som vi inte
kan förstå. Däruppe är kanske alla fria men vad innebär det ens att vara fri? Vad
skulle jag bli om jag var fri? Är någon någonsin helt fri för vi alla måste väl ha
någon boja som hindrar oss från att flyga upp i himlen? Usch, jag hatar sånt här
tänkande, man bara går runt i cirklar och det finns ju inget svar. Man går runt
och runt i cirklar tills man inte orkar mer och går till mitten av cirkel och skriker
det man tror sig har kommit framtill men man är ju fortfarande fast i
cirkeln….om jag var fri hade jag inte blivit filosof iallafall.
Vinden tar tag i mitt hår och blåser det bort från mitt ansikte. Jag blundar och
njuter av vinden mot ansiktet, och det känns nästan som att det är gudarnas sätt
att torka de tårar som börjat rulla ner för mina kinder. De säger att gudarna har
ett öde för mig att följa men att tvina bort i ett äktenskap kan inte vara det som
är uttänkt för mig. Möjligen var detta hämnd för något jag gjort tidigare i mitt
liv men inget särskilt stod ut när jag kollade tillbaka på mitt liv. Äktenskap var
kanske hämnd mot kvinnor för något som de första kvinnorna på jorden gjorde
mot gudarna eller var äktenskap bara ett sätt för män att känna sig mäktiga och
kvinnor maktlösa.
Plötsligt ven en stark vind och den var så stark att den nästan fick mig att ramla
över den korta balustraden. Min blick gick till stentrappan och bakre entrén
nedanför balkongen, det var säkert mer än 4-5 m ner dit. Äktenskap kanske trots
allt inte var gudarnas plan för mig utan något helt annat. Ännu en gång slog
vinden mot min rygg och slog mitt hår mot mina kinder samtidigt som en
rysning for genom kroppen men denna gång var det inte på grund av kylan utan
av iver och extas.
Om jag inte kan få frihet i detta liv ska jag försöka om och om igen tills jag kan,
om jag inte kan slippa giftermål och patriarkatet ska jag kämpa och kämpa tills
jag är fri. Frihet är väl att göra beslut och det är dags att göra mitt. Vinden viner,
jag ler, jag blundar…
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Andra plats: Rom dystopi (Anonym)
Efter många möten och konflikter har Italiens nya makthavare bestämt att låsa
ut Rom från resten av landet. Rom har blivit till ett slumområde efter en
ekonomisk kris. Rom präglas av fattigdom och sjukdomar, stadens isolation
sägs ska hjälpa mot spridning av båda epidemier. Beslutet fastslogs 10 juli
2253.
Gatorna är fulla folk, Dante har svårt att urskilja vilka som bara sover och vilka
som omkommit av sjukdomar eller svält. Han försöker sitt bästa att undvika
människorna. Han tar på sig sin svarta mask och drar luvan över huvudet för att
dölja sin identitet. Runt om honom ser han fler människor som gör sitt bästa att
dölja deras identiteter medan de undviker liken. Han beräknar att dem är ett
100-tal personer. De alla ska gå till Capitolium för att demonstrera mot
makthavarnas beslut. När Dante är en bit utanför byggnaden ser han
demonstranternas ledare Sergio som under längre tid varit en fiende till
makthavarna. Dante ser att han håller tal men är ännu för långt bort för att höra.
Capitolium är omringat av poliser och militärer. Dante är nu tillräckligt nära för
att höra Sergio prata om tillgången till mat och vatten när de stänger in staden.
Hans tal blir avbrutet av en hög smäll och Sergio faller ner död. Flera smällar
dånar ut genom staden som ackompanjeras med skrik från demonstranterna.
Dante inser att det är militären som anfaller dem. Dante springer in mot en
gränd där flera andra demonstranter nu gömmer sig. Dante hör någon som
närmar sig och innan han hinner reagera så pekar en soldat sitt gevär mot dem
och beordrar dem att ge upp. Men soldaten hade ingen plan att spara deras liv
och börjar trycka ner lätt på avtryckaren. Dante tar tag i geväret och lyckas
brotta omkull soldaten. I en lång kamp lyckas han övermanna soldaten och
avslutar han med sin egen pistol. Flera demonstranter börjar nu precis som
Dante lyckas ta ner ett fåtal soldater och beväpna sig själva. De börjar nu med
vapen i hand ta ett nytt försök att gå mot Capitolium. Dante hamnar främst
bland alla demonstranter och de personer som är bakom honom hyllar honom
och uppmuntrar honom att fortsätta trycka framåt. Marken har mera lik nu med
mera blod som flödar ner för gatorna. Demonstranterna kliver igenom det röda
havet av blod och lik och är snart framme igen vid Capitolium. Skott avfyras i
alla riktningar men Dante fortsätter att trycka vidare. Demonstranterna stannar
och skriker mot militären som vaktar Capitolium. Dante tar ett steg framåt och
ropar att deras rättigheter ställs i fara av de nya lagarna. En hög smäll igenom
demonstranternas skrik. Dante kände nu igen det som ett vapen som avfyras,
han faller till marken men förstår inte riktigt varför. Medan han ligger där bland
alla lik på marken ser han demonstranter som springer förbi honom mot
Capitolium. Han kan bara höra svaga ljud men kan inte klura ut vad det är. Han
börjar tycka att det är svårt att hålla ögonen öppna och bestämmer sig att stänga
dem för sista gången.
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Tredje plats: ”CoRoma – Staden efter pandemin” av TM, Hu18
Via Sacra, den heliga vägen, breder ut sig mellan Capitolium och Colosseum.
Gatorna som stått öde så länge har återigen fyllts av turister. Det glädjer mig att
se staden vid liv igen. Allt blev så grått och tråkigt under pandemin, men nu är
det som att den eviga staden äntligen återfått sin antika glans. Utanför
Colosseum poserar en skolklass framför kameran samtidigt som de omringas av
dansande barn. På gatans södra sida beundrar folk de antika ruinerna av Forum
Romanum. Tänka sig hur det såg ut här förr när politiker stod och lockade till
sig anhängare medan andra runt omkring plockade på sig de färskaste råvarorna
i hela staden. Allt detta på det lilla marknadstorget. Jag vandrar längst gatan
som svämmar över av människor. Att behöva tränga sig igenom folksamlingen
känns nästan ovant efter att ha promenerat längst gatorna ensam under så lång
tid. Samtidigt märks det att pandemin har satt spår i oss alla. Det har utvecklats
en ömsesidig respekt mellan turister och oss infödda romare - folk tar hänsyn
och respekterar sina medmänniskor. Är man sjuk stannar man hemma, alla tar
noga hand om sin hygien och hälsa och avstånd hålls om så önskas. Till och
med män har börjat tvätta händerna efter sina besök på stadens många barer.
Jag promenerar vidare förbi Colosseum och beundrar den storslagna
Konstantinbågen. Tänka sig vilket spektakel som skulle uppstå om politiker
idag skulle uppföra hyllningsmonument till sig själva på detta sätt. Mussolini
gjorde visserligen ett tappert försök, men med tanke på hans öde verkar det inte
fungera. Hur som helst stannar jag upp och fascineras av de detaljerade
relieferna på det antika monumentet innan jag beger mig vidare. Likaså gör de
euforiska turisterna som poserar framför den gigantiska bågen. Det är en otrolig
känsla att återigen kunna se besökare som kommit från världens alla hörn till
staden för att njuta av vårt makalösa kulturarv. Det gör ont i hjärtat när jag
tänker på hur mycket mer staden skulle kunnat ha att erbjuda om Mussolini inte
hade skövlat all bebyggelse från både medeltid, renässans och barock för att
frilägga den antika arkitekturen. Jag går förbi en av de platser som frilades:
Circus Maximus. Innan var den hem för en pastafabrik, en judisk kyrkogård och
ett bostadsområde. Allt detta schaktades bort under Il Duces regim. Nu är det
inte mer än en gräsmatta. Hur som helst är det otroligt att tänka på hur mycket
historia som ligger bakom varje millimeter av den här staden.
Hur mäktig Roms historia än är, så är det inte bara den som är värd
att hylla. Vår nutid och framtid förtjänar minst lika mycket uppmärksamhet och
uppskattning. Samhället är inte alls lika kaotiskt som under tiden då Corona
härjade. Klimatkrisen har så gott som löst sig efter att hela världen gått samman
och organiserat sig mot industrierna som låg bakom stora delar av alla utsläpp.
Vi har övergått till förnybar energi, världen styrs av lika många kvinnor som
män och fattigdomen har minskat drastiskt. När vi ser tillbaka till 2020 skäms vi
över hur man kunde leva i ett sådant orättvist och ojämlikt samhälle. Allt detta
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tänker jag på när jag står högst uppe på Palatinen och ser ut över Tibern. Det
sägs att det var här Rom grundades av självaste Romulus för över två och ett
halvt tusen år sedan. Tänk att jag står på precis samma plats som han gjorde.
Det är svårt att föreställa sig.
Jag beger mig från Palatinens topp ner mot vattnet. Det glittrar och
glänser och jag fylls av glädje. Turister ser ut över vattnet och blir antagligen
lika lyckliga som jag. De ler och nickar mot mig när jag passerar dem.
Gemenskapen vi har byggt upp i vårt samhälle gör mig stolt över att kunna kalla
det här min hemstad. Jag skulle inte vilja lämna den för alla pengar i världen,
och jag gissar på att turisterna känner likadant.
Mot slutet av min promenad börjar regnet falla. Turisterna beger sig
tillbaka mot sina hotell eller in på restauranger vid gatuhörnen. Jag fäller upp
mitt paraply och följer dropparna med blicken. De faller från himlen, ner på
marken, slingrar förbi mina fötter och glider slutligen ner i brunnen med
inskriptionen S.P.Q.R - senatus populusque romanus. Jag ser ut över staden,
min älskade stad, mitt vackra Rom. Äntligen är den vid liv igen.
TM™

12

Övriga utmärkta bidrag: ”Månens ljus” av Désirée Johansson, Hu18

Månen höjde sig över dem små husen som stod tätt mot varandra. Jag önskar att
jag kunde resa. Att jag kunde få komma härifrån. Självklart är Rom en vacker
stad och det är underbart att få leva här, men det är inte så underbart att man vill
vara kvar här hela livet för den som är född och uppvuxen här. Rom är inte som
det brukade vara, inte Italien heller. Efter 2020 förändrades hela världen. I
skolan får vi läsa om det här i historien, det var ett stort år eftersom alla antog
att det var apokalypsen som hade kommit till jorden. Jag kommer inte ihåg allt
som hände, men det var någon stor brand i Australien och en stor pandemi som
skickade alla till panikzonen och karantän. Vad jag kommer ihåg så drabbades
Italien fruktansvärt hårt av den. Ingen fick gå ut och man kunde knappt handla
mat för att överleva. Vad mamma och pappa har fått höra av sina föräldrar och
morföräldrar så var Italien ett av de värst drabbade länder i början av 2020
precis när paniken bröt ut. Och när det stod klart att man skulle till karantän så
tog toalettpappret slut otroligt fort. Inte för att jag förstår varför det var en stor
så stor sak, men tydligen var det det.
Nu, år 2103 finns det få som finns kvar som levde under den där pandemin. Det
finns få böcker om det, vilket är synd för jag hade mer än gärna velat veta hur
vissa människor uppfattade pandemin. Men man kan definitivt se spår efter det
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idag. Husen står inte lika tätt intill varandra, det finns knappt lägenheter utan
bara hus. Alla byggnader och jobb som kräver att man står nära varandra, typ
som affärer så finns det en plexiskiva mellan så att man inte ska stå för nära.
“Katarina!” ropade mamma. “Du blir sen till skolan”
Ugh, jag orkar verkligen inte gå till skolan. Han kommer vara där och jag orkar
verkligen inte med honom längre. Damon Lockwood. Skolans “bad boy” och
dryga skitstövel har trakasserat mig sedan typ mellanstadiet. Allt för att jag sa
emot och stod upp mot honom när han mobbade min syster. Men jag tar hellre
hans ord och gester än låter min syster ta det.
“Katarina, sätt fart nu” ropar mamma igen.
“Ja, ja, jag kommer” hojtade jag tillbaka.
När jag kom ner till köket satt pappa som vanligt med pipan i munnen vid
bordet och tidningen för nära ansiktet för att egentligen kunna läsa ordentligt,
Vicky satt och petade i sin flingor och mamma stekte ägg. Men det var en
spänning i luften. Jag tror att alla kunde känna av den trots att ingen visade det.
Vid Università La Sapienza di Roma släppte skolbussen av alla studenter. Som
tur är så är jag en sistaårselev med inriktning djurskötsel så jag är inte i
huvudbyggnaden utan en byggnad lite längre ner på gatan. Förhoppningsvis så
blir det en lugn dag. Nix, självklart skulle jag ha fel.
*Lunch*
So far so good. Hittills så är det lugnt. Lite små ord från Damon, men inget jag
inte kan hantera. Lunchen brukar vara ganska lugn. Alla äter, sitter och pratar
med kompisar. Det brukar inte vara något att oroa sig för. Men idag sitter jag
själv, min bästa vän Crystal var sjuk, och självklart tyckte Damon att det var en
jättebra idé att göra mig sällskap. Jag reste mig snabbt från bordet och skyndade
ut i korridoren med väskan tryckt mot kroppen. Visst låter det som en
högskolegrej? Tjejen springer från mobbaren och han bara följer efter. Men vad
skulle jag göra? Höra nedlåtande ord eller gömma mig? Jag väljer det senare.
“Ey, vart ska du?” hörde jag Damon ropa efter mig.
Snälla bara lämna mig ifred. Snälla, tänkte jag tyst och stängde ögonen medan
jag fortsatte att gå i korridoren. En plötslig smäll i skåpen fick mig att
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tvärstanna och slå upp ögonen. Damon hade sprungit om mig och ställt sig två
meter framför mig och slängt handen på skåpen för att hindra mig att gå längre.
“Vart ska du Katarina? Ska du inte ens säga hej till mig va?” frågade han
med ett flin.
“Lämna mig ifred, jag är inte på humör för dig idag Lockwood”, sa jag
och stirrade rakt på honom.
“Eh, kom igen, Katarina. Du kan väl säga hej i alla fall” sa han och
la huvudet på sne, som att inspektera mig. Ugh jag hatar honom. Han svarta
lockiga hår hängde ner i ögonen och munnen var vridet i ett hånflin. Han rörde
sig närmare.
“Jag vill inte prata med dig Damon, lämna mig ifred” muttrade jag,
medan jag tog ned väskan så den låg vid mina fötter och jag hade mina händer
fria.
Jag backade, han följde efter tills min rygg stötte emot skåpen. Helvete, fast.
Han högra hand rörde sig mot min kind och jag vände bort huvudet. Han
vänstra hand kom snabbt upp och greppade runt min hals. Inte så hårt att jag
inte kunde andas, men så hårt att jag inte kunde vända bort huvudet från honom.
Hans andra hand smekte min kind och haka. Jag kände hur min ilska började
koka inom mig och hur den rörde sig mot mina armar. Jag slöt mina ögon och
lät ilskan ta över. Mina händer flög upp mot Damons bröstkorg och jag
knuffade bort honom med sådan kraft att han åkte över golvet till andra sidan
korridoren och slog i skåpen. Mina ögon vidgades och jag såg ner på mina
handflator. Vad i hela…?
“Vad i helvete?” skrek Damon och kom i rasande fart mot mig.
Jag lät mina instinkter ta över och jag slog ut med armarna igen. Återigen for
han mot andra sidan. Jag tittade ut genom fönstret och såg att det snabbt blev
mulet med mörka moln och att det började blåsa upp. En knut i magen började
spännas och och jag föll krampande till golvet. Damon försökte ta sig upp, men
misslyckades om och om igen. Lärare kom ut från matsalen och försökte
springa mot mig, men det var som en barriär runt mig som ingen kunde komma
igenom. Blåsten tog i ännu mer och jag såg hur bilar som tidigare stod stilla
hade börjat röra sig. Men inte på vägen utan uppåt som att dem blev iväg dragna
av vinden. Träd böjde sig så mycket så att jag trodde att de skulle gå av och
skolan. Skolans tak hade börjat lossna, man kunde känna hur jorden skakade.
Jag försökte lugna ner mig, men krampen blev bara värre. Ett ohumanskit tjut
hördes plötsligt och jag insåg snart att det kom från mig. Jag stirrade upp mot
himmelen och insåg att jag var utomhus. Jag hann inte började fundera på hur
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jag hade kommit utomhus innan det blev en spricka i molnen och visade en
svart himmel, men bara månen som lyste. Dess ljus verkade bränna in i ögonen
och jag kunde inte låta bli att fortsätta titta på det. Jag var helt omedveten om
hur bilarna, träden, delar av hus och människor flög omkring runt mig uppe i
luften.
“Katarina!” hörde jag någon ropa. Jag vände mig mot ljudet. Damon
kom springandes och försökte så gott han kunde att inte fara upp i luften som en
hjälplös docka. Men han stannade tvärt när han träffade barriären. Han lyfte upp
handen som att lägga den på cirkeln runt mig.
“Snälla, få det att sluta, Katarina!” vädjade han. Utan att veta varför
skakade jag på huvudet.
“Kan inte. För stark” muttrade jag. “Kan inte. För stark. Hon är för
stark. Jag kan inte. Jag kommer döda allt”
“Vad pratar du om?” ropade Damon. Mina ögon fann återigen
månljuset.
“Minns du när vi läste om 2020 i historien”? frågade jag. Jag såg i
ögonvrån att han nickade. “Alla trodde att det var apokalypsen, men det var det
inte.”
“Uppenbarligen, vi är ju här” sa Damon. “Men snälla få stormen att
sluta.”
“JAG KAN INTE. Förstår du inte?” skrek jag. “Det här är
apokalypsen. Jag läste en profetia för många år sedan. Jag är apokalypsen!”
“Du pratar nonsens, varför skulle du vara apokalypsen”?
“Ung ska hon vara, ung ska hon förbli. Apokalypsen hon ska föra, 23
höstar ska hon vara. Ingen överlevande ska föras, vargen hon är, månen
hon ska bli.”
“Vad innebär det?” skrek Damon och såg både förvirrad och livrädd ut.
“Vargen hon är, månen hon ska bli. Jag är vargen. Idag är det 25
november. Jag fyllde 23, 05 oktober. Jag har bara gått och väntat på det
här. Det är jag som ska orsaka världens undergång”
Och jag lyfte återigen blicken mot månens ljus och lät mörkret överta……..
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FÖRSTA KAPITLET I ROMANEN OM ROM, HU19
Motiveringar för skrivartävlingen “Första kapitlet i romanen om Rom”
1. En romersk flicka sjunger av Adeona
Det här kapitlet fångade vårt intresse genom sin fascinerande handling och
originella perspektiv vilket gav oss en ny syn på de romerska prästinnorna,
vestalerna. Rik på kulturella referenser förde den oss tillbaka till antika rom. “Vi
ska framstå som heliga, högtidliga kvinnor i nära kontakt med gudarna, men när
vi inte bevakas av manliga ögon är vi bara barn som förgäves försöker leva,
fångade i ett palats av krossade drömmar.” Vid kapitalets slut lämnades vi med
en stor önskan om fortsättning.. därför tilldelas denne första pris.
2. Första kapitlet i Romanen av Rom av Selene
"Gatorna bar de slaktade liken. Solen steg rodnande över en tom stad, fylld av
skam. Men endast månens tunna skära hade sett sin spegelbild i männens
skinande svärd, sett deras blickar, deras avslagna miner" Med sitt otroligt
poetiska språk och själ blev vi gripna av detta första kapitel. Till denne, inte
endast historiskt, utan även vackert litterärt refererade författare ägnas andra
pris.

3. Första kapitlet i Romanen om Rom av Phoebe
Vackra beskrivningar av fysisk och social miljö, samt snyggt flyt som leder
läsaren naturligt framåt gjorde att vi valde detta kapitel till tredje pris. En
intressant handling med både historiska och egna karaktärer skildras på ett
mycket verklighetstroget vis. Dessutom har det en fin händelse kurva med
dramatisk död som spets. “Med tom bägare än i hand gick Livia efter gästerna,
och blev alldeles stum av vad hon såg. Där, i samma impluvium som hon svalkat
sina ben tidigare den dagen, låg en kraftig, finklädd man med vidöppna,
oseende ögon.”
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Första pris: ”En romersk flicka sjunger” av Adeona
»Vid den östra kanten av Forum Romanum vilar ett tempel som skyddar
en härd. Härden tillhör Vesta; gudinna av elden, hemmet och familjen. Så länge
de gyllene lågorna sveper över väggarna i templets cella och röken stiger mot
taket är Roms öde säkrat. Så länge glöden inte falnar och värmen inte upphör att
spira är staden trygg. Det har gudarna berättat, och när gudarna talar lyssnar en.
Sex unga prästinnor uppkallade efter sin gudinna vaktar den helgade härden,
utvalda av pontifex maximus själv. De svär en helig ed att förbli jungfrur i trettio
år, att ej vigas och ej hava barn. Rikedom och privilegium väntar de korade,
men låt dig inte luras: Vestalerna är ännu kvinnor i en tillvaro styrd av män.«
Tidigt vid dagbräckningen vaknar jag, när solens strålar precis börjat titta
fram bakom hustaken. I vetskapen om att de andra än sover njuter jag av
tystnaden och den svala vinden. Om några timmar kommer Forum Romanum
fyllas av skrålande röster och luften kommer bli ljummen och tung. Mina nakna
fötter vandrar från vårt hem, Atrium Vestae, förbi fontänen bort mot templet.
Ljuset från elden som boningen döljer sprakar tyst och lämnar ett svagt skimmer
på stenväggarna. Jag drar en lättnadens suck. Det är inte bara det påstådda
kriget väntandes i kölvattnet av lågorna om de slocknar som skrämmer mig,
utan vad som skulle hända med mig om jag orsakade det. Efter nära sju år har
jag fått nog av gisseln.
Gryningens tystnad kvävs abrupt av ett skrik. Hastigt stiger jag ut ur templet
och låter min blick sväva sökande över området. Vem mer kan tänkas vara
vaken när solen än står lågt? Oljudet övergår till jämrande, strömmande
norrifrån. Gräset kittlar mina fötter när jag skyndar fram, lika skrämd som
nyfiken. Bara några steg bort faller min blick på en flicka, hukandes och
snyftandes vid diket. Hennes knän blöder och hennes ögon tåras.
“Ursäkta?” frågar jag försiktigt och lutar mig framåt. “Är du okej?”
Vid ljudet av min röst tystnar flickan och ser upp, rädslan flagrant i hennes
ögon.
“Var inte rädd. Jag ska hjälpa dig.”
Långsamt, för att inte jäkta henne, närmar jag mig såret. Flickan rycker till och
hennes intensiva blick möter min. Tunikan hon bär är sliten och de magra
kinderna bleka. Jag sträcker ut min hand, men barnet reser sig och backar
skyggt. Haltandes på sitt såriga ben kilar hon iväg, utan att vända sig om när
mitt förskräckta rop bryter morgonens lugn. Jag vet varför en flicka som hon
inte litar på en flicka som mig. För även min enklaste tunika har guldtråd i
sömmarna och runt min ankel hänger glimmande ädelstenar. Till och med mina
händer, där ärr och blåsor lyser med sin frånvaro, avslöjar välstånd. Patricius.
Vestālis.
“Metella!”
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Den välbekanta rösten avbryter mitt grubblande och lyser upp mitt ansikte.
“Amove te! Vad står du och gastar om? Det är dags för frukost, och du har inte
ens bytt om. Kära Vesta, snälla låt mig veta varför du har valt en sådan stultus
som prästinna!”
Min syster Euphemia viftar dramatiskt med händerna medan hon skäller ut mig,
och tyget i hennes vita suffibulum böljer. När jag kommer närmare spärrar hon
upp ögonen och rycker tag i tyget på min tunika.
“Är det där blod? Di omnes! Gå och tvätta dig, lillasyster.”
Hon rufsar till mitt hår och jagar mig in i palatset. Vi skrattar, så där som systrar
gör. Systrar — inte genom blod, inte ens genom vilja — men genom ödet. Vi
kan plåga varandra i evigheter, men vi står alltid tillsammans. För om vi inte har
varandra, vem har vi då?
Jag klär mig och beger med sedan till matsalen. De andra fem vestalerna är
samlade runt måltiden, livligt diskuterandes och gestikulerandes. Vi ska framstå
som heliga, högtidliga kvinnor i nära kontakt med gudarna, men när vi inte
bevakas av manliga ögon är vi bara barn som förgäves försöker leva, fångade i
ett palats av krossade drömmar.
“Metella, sen som vanligt”, utropar Aeliana och ger mig en brödbit.
För Aeliana är drömmarna inte krossade, utan uppfyllda. När hon var en liten
flicka fantiserade hon om att ge sitt liv till gudarna, att tjäna dem plikttroget.
När jag var en liten flicka fantiserade jag om att hitta modet att mörda min far.
Jag bad aldrig om att komma hit, till ett liv utstakat av regler huggna i marmor.
Trots det vill alla berätta för mig vilken tur jag haft.
“Behöver jag påminna om dagens ritual?”
Cassia höjer sin röst. Hon är äldst av oss, av omständigheterna tvingad att bli
den mogna och vuxna. Om tio år rinner hennes ed ut i sanden, och hon kan
lämna Vestalerna för alltid.
“Konsulerna ska offra till Juno. Vi ska närvara och förbereda banketten. Ni
känner till era uppgifter”, fortsätter Cassia och låter sin stadiga blick sväva över
oss.
Offer till en av himlens gudomligheter, di superi, sker i dagsljus inför allas
blickar. Att offra till självaste Juno kräver en vit kviga, med festiviteter för
konsulerna och deras män efteråt. Vi måste betjäna och servera dem, och
samtidigt försöka sky blickarna och yttringarna som haglar över oss i takt med
att dryckeskärlen töms. Att spilla en vestals blod är förbjudet enligt romersk lag,
men att svinga en gladius är inte det enda sättet att orsaka smärta.
“Kom ihåg hur ni ska uppföra er”, säger Cassia. “Se till att männen är nöjda,
men gå inte för nära. Se dem inte i ögonen. Om de utnyttjar er får ni skulden.”
Stämningen i salen blir tung av tankarna vi alla delar. Minnena av vår syster,
överlämnad till Dis pater i underjorden. Hon blev skuldbelagd och bestraffad.
Han blev skyddad och bortförklarad. Skriken höll oss vakna i veckor. En man
behöver inte bevis för att beskylla oss för incestum, okyskhet. Vi har inget att
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säga till om. Mitt hjärta brister när jag ser på Priscilla, vårt yngsta syskon. Hon
har ännu inte nått sitt sjunde år, men för hennes oskyldiga ögon är världens
grymhet redan avslöjad.
Jag ser hur Helvias käkar spänns och rörelsen speglar mina känslor. Hon är liten
som en iller men tuff som ett lejon. Den mörka huden på hennes rygg känner till
piskan till och med bättre än min.
“Det här är fånigt”, muttrar hon. “Varför måste vi vara med när konsulerna
ska döda en ko? Tror de verkligen att gudarna bryr sig? Har de någonsin
lyssnat?”
“Tystnad.”
Helvias ord slukas av energin som sprids i salen. Vid dörröppningen står
Lucilia, virgo vestalis maxima. Vårt överhuvud, vår ledare. Efter att ha tjänat
sina trettio år som vestal valde hon att stanna på palatset för att lära framtidens
prästinnor om gudarnas konster.
“Vi talar icke om gudomligheterna med respektlös ton, Helvia.” Lucilias röst
är kall och tom där det en gång fanns spår av sympati. “Var inte gårdagens
bestraffning nog? Önskas mer?”
En mindre modig flicka hade skämts. Helvia rätar på ryggen och möter Lucilias
blick med eldflammor i sina ögon. Vi andra vet bättre än att ta till orda.
“Måltiden är över”, bestämmer Lucilia. “ Helvia, Priscilla och Cassia, härden
behöver skötas. Aeliana, Metella och Euphemia, städa undan i matsalen. Sedan
kan ni förbereda aftonens sacrificium.” Med de vita tygerna böljandes efter
henne sveper hon ut ur salen.
Det ljumna vattnet rinner mellan mina fingrar när jag skrubbar faten. Att tvätta
och diska har alltid lugnat mig, alltid hjälpt mig att kväva känslan av
hopplöshet. Måhända är jag inte klädd i rustning och duellerar gudaväsen, men
jag ägnar mig åtminstone inte åt att servera arroganta män eller förtära
festmåltider medan Roms folk svälter.
“Varför sätter sig Helvia alltid på tvären? Det går förbi mitt förstånd”, säger
Euphemia som står bredvid mig och torkar skålar med en tygtrasa.
“Jag önskar jag var lika modig som henne”, svarar jag uppriktigt.
“Nej, det gör du inte.” Aeliana skakar på huvudet. “Helvia hamnar bara i
trubbel.”
Jag borde hålla med och acceptera min systers ord, och jag önskar att jag kunde.
Det hade räddat mig från en stor mängd smärta.
“Tycker du om när männen tittar på oss som om vi vore väl tillagade
köttstycken?”
Aeliana suckar uppgivet.
“Vad kan vi göra åt det? Det här är vår uppgift. Våra liv går ut på det”, fräser
hon. “Du blev utvald att tjäna gudarna, och det är en enorm ära som du måste
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respektera.”
“För dig, kanske”, muttrar jag.
Innan jag kom till Vestalerna hade jag en bror, en syster, en far och en mor. När
jag var fem år gammal skickades min bror för att studera litteratur. Min syster
såldes som slav. Min mors kropp var alltid öm och blå, men min far kom undan
för det han gjorde var inget brott. Vesta tog mig innan jag hann rädda henne.
“Jag ville inte bli en tjänare. Gudarna har aldrig bistått mig.”
Euphemia skruvar på sig.
“Kan du inte bara vara tacksam, Metella? De flesta har det mycket värre än
oss.”
“Jag vet! Jag träffade en liten flicka tidigare idag. Hon såg inte ut att ha ätit på
flera dagar. Ska vi bara finna oss i det?”
“Det är inte vår sak att ställa till rätta” säger Aeliana skarpt, och hennes ord
landar som vedträn i den brinnande elden inom mig.
“Vems sak är det då? Om inte-”
En märklig syn får mig att stanna upp. Vid dörröppningen står Helvia, och
hennes ansikte visar en känsla som jag aldrig tidigare sett hos min lillasyster.
Oro.
“Metella”, viskar hon.
Hon behöver inte be mig följa henne, jag är redan på väg. Helvia leder mig ut ur
palatset, till en vy som får mig att undra om jag har blivit galen, trots allt.
Framför vårt hem står Lucilia, Cassia och Priscilla tillsammans med en man
klädd i en lila toga. Roms praetor.
“Vad är det som pågår?” frågar jag osäkert och går närmare.
“Kära flicka-”, börjar Lucilia, men avbryts av mannen.
Han harklar sig och ser på mig. Trots att jag står på trappan över honom känns
det som att det är han som tittar ned på mig.
“Metella av Vestalerna, som praetor i den mäktiga staden Rom arresterar jag
dig här och nu för okyskhet och för att ha brutit din heliga ed. Följ genast med
mig, tack.”
Och i den stunden känner jag hur hela min värld faller ned i en mörk, bottenlös
avgrund.
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Andra pris: Selene
VII Lunius
Gatorna bar de slaktade liken. Solen steg rodnande över en tom stad, fylld av
skam. Men endast månens tunna skära hade sett sin spegelbild i männens
skinande svärd, sett deras blickar, deras avslagna miner. Hon såg det hon
behövde se, sedan drog hon sitt täcke över ansiktet och vände sig bort. I flera
nätter skulle hon gömma sig, de förtjänade inte att dansa i hennes vita ljus.
Husens skuggor låg kompakta mot marken för att dölja det varma blodet som
rann mellan kullerstenarna. Mörka moln vittnade om att regnet snart skulle
komma rullandes från väst och spola bort alla bevis från en hämndlysten natt.
Ödslighetens konkreta närvaro var kittlande, är en stad öde om den håller sju
tusen döda kroppar i sin mörka ficka?
“Att vända andra kinden till”, sa de. Ändå var det alltid hämnd de sökte, i Kristi
namn. “Du skall inte dräpa” lyder det femte budordet, så den som dräper bör
straffas med döden, sa de. “Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig”,
lyder det första, ändå tillber de sin reflektion och offrar till sitt bord. “Lär
honom konsten att fiska”, men inte för att han själv ska överleva, nej, lär honom
fiska så att han kan laga din mat.
De sa att de underkastar sig barmhärtigheten, att de förföljer hedningarna för att
rädda dem. De ser Jesus på ett moln, han har en gloria. När de ser honom bugar
de sig djupt. Det heliga är okränkbart, men allt kan människan kränka, förnedra,
smutsa ned. Då finns inget heligt. För de inser inte att varje gång de dricker av
vinet, äter av brödet, och upplyfter sina hjärtan till Gud, är det i skenet av sin
orenlighet. De vanhelgar och smutskastar det enda de tror sig älska. Och de som
faktisk älskar, som inte förblindas av sin egen avaritia, blir av de som överlåter
all makt i Guds händer, dömda till döden.
Men de visste inte vad som lurade vid horisontens förtvinande, vad som fjärran
dolde. “Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda”. Och de såg inte
avsaknaden av blixtar över staden Thessaloniki. De såg inte regnbågen som
trånade över himlen, och de visste inte att det är regnbågen som bär på världens
skatt.
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XX Maius
Hans läppar smakade salt. Sanden yrde bakom honom, han hade aldrig ridit så
fort förut. Han kände sig fri. Trots den höga hastigheten låg hästen bakom
honom tätt intill. Endast ett rungande sus hördes från arenan, han ökade farten
ytterligare. Ekot i hans väsen hade dämpats. Han var inte nervös, han var inte
rädd. “Jag älskar dig” sa han. Kvällen innan spelades i hans sinne. Men inga
orkaner virvlade, det var helt stilla. Dyningar gungade lätt på havet precis så
oskyldigt som alltid efter en storm. Röster höjdes och jublet stegrade för varje
meter hans häst galopperade. Bakom mållinjen stod vakterna, de skulle ställa till
en stor scen. Han red rakt in deras makt, för det fanns en vaxtavla som inte
förseglats med sigill.
Jublet hade tystnat för att sedan åter väckas till liv, ännu starkare, ännu
kraftfullare. Ilsknare. Det var inte längre ett firande som ägde rum bland
publikens oregelbundna former, det var ett uppror. Kapprännaren hade bundits
och helt utan motstånd förts av vakterna ut från arenan. Eller, utan motstånd är
en lögn. Kapprännaren var anspråkslös. De andra på arenan skrek, kastade
föremål, slogs. Helvetet har brutit ut, tänkte de, hela luften skakade. De slogs
mot varandra trots att de alla nu hade samma fiende. De, vars vrede hade nått
den allra högsta grad, hade samma tanke. De önskade hämnd. Men de, vars
vrede hade nått ännu högre, där vett och sans inte längre kunde motstå frestelsen
av spillt blod, hade redan bestämt sig. En man skulle dö ikväll.
XIX Maius
Han strök bort en hårslinga från ansiktet mitt emot honom. De var tysta, men
ingenting i deras närvaro utstrålade blygsel eller skam. De stod bara där,
silhuetterade av en nederstigen sol, med händerna ihopflätade. Luften var stilla
och rosa. Den var tjock. Om det hade gått att fånga den i händerna som sand,
hade den aldrig runnit ut. Han tittade på sin älskade och viskade försiktigt
Sulpicias första dikt:
“Äntligen har kärleken kommit, sådan att ryktet att ha dolt den
vore mer skamfullt för mig än att ha avslöjat den för någon.
Bevakad av mina nymfers böner har Cytheriskan
burit fram honom till mig och lagt honom i min famn.
Venus har infriat sina löften, om min glädje må den berätta
23

som sägs inte ha haft någon egen.
Själv skulle jag inte vilja överlämna något åt förseglade tavlor,
så att ingen kunde läsa det före min vän
utan det gläder mig att ha syndat, och jag vill inte förställa minen för ryktets
skull;
Jag ska sägas ha varit en värdig tillsammans med en värdig”
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Tredje pris: Phoebe
Det hade varit en ovanligt regnig morgon i Roma. Livia satt på golvet med
uppdragen stola och benen i atriets impluvium. Än hade vattnet inte hunnit rinna
ner i cisternen under, och det var ljuvt svalkande i eftermiddagshettan. Solen
kom genom öppningen i taket, likaså ljudet från staden. Det var en slags musik,
som bestod av tusentals röster, tusentals händer och fötter, hovar och tassar,
gladiatorspel och skränande publiker, vapen som möttes, grindar som öppnades,
skepp som seglade in i hamnen från fjärran land. På natten tystnade den något,
men aldrig helt. Det var alltid något som hände. Historia skrevs var dag i den
eviga staden.
Livia gjorde sitt bästa för att undvika det. Historieskrivarna var sällan alltför
sympatiska gentemot sina objekt. Bättre att bli bortglömd, att få sitta i sitt
atrium utan att någon såg eller ville se. Helst skulle hon klätt av sig och sjunkit
ner i vattnet, men inte gick det. Slavar kunde passera genom rummet när som
helst i samband med förberedelserna inför kvällens convivium. Dessutom hade
ett tillägg i hushållet anlänt häromdagen; en ny skrivare, efterlängtad av Livias
mor. Det var hon som höll hela hushållet vid liv, nu när fadern var borta i krig.
Egentligen var det ingen större skillnad från hur det vanligtvis såg ut.
Livia hade dock inte tackat nej till skrivarens sällskap. Hon var, om inte annat,
egen. Av gallisk börd, men med en sådan gåva för språk att hon utbildats till
skrivare. För gänglig och skarp för att vara vacker på det romerska sättet, men
iögonfallande. Hennes hud blev alldeles röd de dagar hon vistades utomhus,
vilket förvisso inte var besynnerligt. Romas bitande sol måste vara helt
annorlunda från Gallien. Livia hade aldrig haft något stort intresse för det
nordliga landet, men häromdagen hade hon inte kunnat hålla sig från att fråga
om det. Skrivaren var förvånad, men talade mer fritt med Livia än vad hon
gjorde med hennes mor.
“Annorlunda,” hade hon svarat. “Städerna är inte lika stora som här, men det är
milt och vackert.”
“Du saknar det, alltså?”
“Jag var ett barn,” sa hon. “Jag hann aldrig hitta något att sakna.”
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Livia suckade, la sig på rygg, och sträckte på benen. De hade talat flera gånger,
men aldrig länge. Hon ångrade att hon inte hade frågat om skrivarens namn.
Hon undrade om det var romerskt eller galliskt.
*
Kvällen var sval och bar med sig en upprepning av det tidigare ovädret.
Trädgården stod dränkt i månsken och smattrande regndroppar, men de flesta av
gästerna var i familjens triclinium, mycket torra och bekväma. Livia bar gyllene
hårnålar och smuttade på vattnigt vin. Tillsammans var de ganska många, med
över ett dussin gäster, samt Livia och hennes familj. Gästerna var egentligen för
många, men det var viktigt att upprätthålla förhållanden mellan olika familjer.
Ikväll var ingen av gästerna främlingar. Det var gamla och nya vänner, inga av
de särdeles avhållna av Livia. Hon ville gärna ta avstånd nu när måltiden var
avklarad och det började bli dags för dem att bege sig hem.
Det var inget ovanligt att hon lyssnade mer än hon talade, men den här kvällen
hade hon verkligen ansträngt sig i sina försök att undvika uppmärksamhet.
Bland gästerna fanns det ett flertal potentiellt gynnsamma giftermål, och det var
mer än dags för henne att bli gift. Nu började gästerna dra sig, och ingen
verkade ha haft några tankar om det. Återigen kunde hon slappna av.
Livia hade lagt märke till att Cassius, hennes fars gamle vän, inte längre var där.
Hade hon på något sätt missat hans avsked? Hon hoppades på det. Innan hennes
far for iväg hade det varit tal om att hon kunde bli hans nästa fru. Livia kunde
knappt tänka sig något värre. Hon hade känt honom hela livet och aldrig tyckt
om sättet han såg på henne. Lyckligtvis hade förhandlingarna stannat av lite nu.
Livia hade intrycket att hennes mor inte heller tyckte om Cassius, men ingen av
dem kunde uttala sig om det. Han var alldeles för rik, i aurei såväl som
inflytande.
I Livias fall var giftermål lika oundvikligt som döden. Det gjorde det inte mer
inbjudande.

Livia höjde sin bägare för att ta ännu en klunk vin. I samma ögonblick som hon
drack upp det sista kom ett kortlivat manligt hojtande från atriet. Livia såg sig
frågande omkring, men alla verkade lika förvirrade. Hennes mor försökte
förgäves ursäkta sig själv för att gå och se efter, men gästerna vägrade stanna.
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Inledningsvis höll sig Livia kvar där hon var. Förmodligen var det bara en gäst
som druckit lite mycket och bestämt sig för att bete sig oanständigt. Men de
häpna flämtningar och den följande tystnaden gjorde henne nyfiken. Med tom
bägare än i hand gick Livia efter gästerna, och blev alldeles stum av vad hon
såg.
Där, i samma impluvium som hon svalkat sina ben tidigare den dagen, låg en
kraftig, finklädd man med vidöppna, oseende ögon. Regnet öste ner på honom
genom öppningen i taket och vattnet färgades rött. Det var ingen fråga om vem
det var. Där, precis framför Livias fötter, låg Cassius död.
Livias mor var den första som fick tillbaka talförmågan. “Han måste ha ramlat
… han har ju druckit lite … stenkanten där, den är så hård, ser ni … att slå i
huvudet på det sättet, det blir en snabb död … ”
Medan hennes mor kallade på slavar plockade Livia upp bägaren från golvet.
Hon hade inte märkt när hon tappade den. Några av gästerna hade satt sig ner.
Otaliga tankar snurrade runt i Livias huvud, och i atriets tumult hade hon inte en
chans att komma till rätta. Nu behövde hon i alla fall inte gifta sig med honom.
Den tanken höll hon dock för sig själv. Hon såg på medan några slavar lyfte upp
kroppen för att bära ut den ur atriet. Hennes mor verkade komma ihåg att hon
var där först då.
“Livia,” sa hon, med en jäktad blick i ögonen. Hon tog hastigt bägaren ur Livias
händer. “Kära dotter, iväg med dig till ditt rum. Du ska inte behöva se det här.”
Livia behövde inte bli tillsagd en andra gång. Efter en sista snabb blick kring
atriet rörde hon sig därifrån och gick med snabba steg till hennes rum. Väl där
satte hon sig på golvet och andades ut. Hon sörjde inte Cassius, men det var en
ryslig scen att trampa in på. Såret i bakhuvudet, det blodiga vattnet, allas
ängsliga ansikten. Hon var så skakig att hon inte märkte den andra figuren i
hennes rum förrän denne rörde sig närmare. Livia hoppade till och tryckte sig
mot väggen, innan hon såg vem det var.
Livia rynkade på ögonbrynen och ställde sig upp. “Vad gör du här?”
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Skrivarens hållning var skygg och aktsam, och hon verkade ha svårt att möta
Livias blick. Det var helt olikt henne. “Snälla hör på vad jag har att säga innan
ni gör något.”
“Va?”
“Jag lovar er. Jag ber er. Det var inte meningen. Han skrämde mig. Han trängde
sig på mig. Jag ville bara att han skulle lämna mig ifred, inte … ”
Livia blinkade. Sakta började hon ana vad skrivaren talade om, men än kunde
hon inte förmå att säga något. Skrivarens ansiktsuttryck hårdnade vid Livias
långa tystnad.
“Snälla!” väste hon. “Jag vet att ni är mer barmhärtig än er mor. Jag har sett det.
Om ni ber henne kanske hon … kanske … ”
Skrivarens röst började darra, och hon tystnade. Livia stod helt stilla och
försökte hitta rösten.
“Du dödade honom,” fick hon ur sig.
Skrivaren nickade som om det vore självklart. Hon har ingen skam, insåg Livia.
Hon är rädd, men hon har ingen skam. Kanske var det vinet, eller natten, eller
den vädjande blicken i skrivarens ögon, eller kanske alla tre. Varje förnuftig
tanke lämnade Livias huvud och hon fattade ett beslut.
“Lyssna på mig,” sa hon. “De vet inget om det. De misstänker inget brott.
Definitivt inte från dig.” Skrivarens ögon vidgades och hon öppnade munnen,
men Livia fortfor. “Jag säger inget. Jag beskyller dig inte. Gå tillbaka till din
säng. Sov. Häpna när de berättar vad som hänt.”
“Du menar att du inte tänker berätta för dem?”
Livia la huvudet på sned. “Vad finns det att berätta?”
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Det vagaste lättade leendet tycktes ta form på skrivarens ansikte, men hon kom
snabbt ihåg att dölja det. Hon nickade kort och vände sig om för att ila iväg till
slavarnas sovrum. Innan hon kunde tänka sig för tog Livia hennes hand.
“Vänta. Vad heter du?”
Skrivaren såg överraskad ut. “Jag kallas Nata.”
Det klingade varken romerskt eller galliskt. Kanske en förvrängning, eller
förkortning, av hennes födelsenamn, tilldelat henne av de andra slavarna. Innan
Livia kunde svara var Nata borta. Livia stod ensam i sitt rum. Hennes huvud var
fullt av tankar och hennes hand kändes kall.
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Övriga utmärkta bidrag: Skriven av Remus
Vågorna skvalpade på havets djupblåa yta och dess kluckande slag mot
triremens slagsida slog med en nästan hypnotisk rytm. Laetia lutade sig mot
relingen och lät handen klyva vattnet medans farkosten färdades framåt. Vattnet
svalkade hennes hand på den varma sommardagen och hennes lockiga
korpsvarta hår flög fritt i vinden. De befann sig enligt navigatören ett par hundra
milia passuum från imperiets huvudstad, den största staden i världen; Rom.
Slavarna vid årorna slet för att förflytta den stora träkonstruktionen som flöt på
Mare Nostrum. Laetia förbarmade sig över dessa stackars själar, likväl blev hon
påmind att vara stolt över sin börd.
Laetia kom från Berytus i Levanten, en stad som AUC 690 hade blivit
erövrad av romarna, varefter hennes förfäder hastigt hade lärt sig latin för att ses
i god dager av sina erövrare. Nu, femtio år senare, var de rika och prisade av
högt stående romare för sina insatser i förvandlingen av Berytus till ett
välmående romerskt oppidum. Augustus var kejsare nu, och hans högra hand,
Marcus Vipsanius Agrippa, var en storfavorit där Laetia kom från. Agrippa
hade gjort mycket för Berytus, vilket hennes far Lucius nämnde extremt ofta.
Närsomhelst då det blev tyst, och även när det inte blev tyst, anmärkte han sin
oerhörda tacksamhet över romarna; “Romarna, du vet, du har ingen aning om
hur mycket de har gjort för oss, det är helt otroligt!”. Han hade tjänstgjort i
många år som soldat i den romerska armén, och verkade alltid ha en ny historia
att berätta om de tiderna.
När Laetia växte upp var hon inte riktigt som de andra barnen. Alla de
andra ville alltid vara ute och busa, och hade mycket svårt att koncentrera sig
när det kom till att lära sig läsa och skriva på romerskt vis. Men inte Laetia, hon
föredrog att sitta inne och rita många och varierande motiv, huvudsakligen
husen och palatsen som romarna hade fört med sig. De romerska bågarna och de
eleganta pelarna av olika slag överträffade med hästlängder de bruna lerhusen
som ursprungligen fanns här. Ibland gick hon ut på expeditioner runt om i
staden för att få inspiration till sina mästerverk. Vanligtvis slog hon sig ned mitt
på forumet framför palatset och skissade tills nacken brann av hetta. När hon
kom hem undrade hennes mor var hon hade varit någonstans varefter Laetia
alltid svarade: “I romarriket”.
Allt eftersom hon växte upp insåg hon att det var detta som hon ville
hålla på med, detta gav syfte och glädje i tillvaron. Hon hade lärt sig det fina
ordet för det som intresserade henne mest; arkitektur. Detta var ett av de
vackraste orden som fanns, enligt hennes mening. Så välformat och sofistikerat
men samtidigt så grundläggande och självklart. På Laetias sextonde födelsedag
bestämde hon sig för att lilla Berytus inte var tillräckligt stort för henne. De
enda romerska byggnaderna var palatset och badhuset, vilka hon hade skissat
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och tagit inspiration från i åratal, men det räckte inte för Laetia från Berytus.
Hon skulle till Rom.
“Är du sjuk? Kom, låt mig känna på din panna” sa hennes mor Petunia
när hon först presenterade hennes planer.
“Du har alltid tyckt om att rita byggnader, men det kan du göra på
fritiden. Du borde försöka skaffa dig ett anständigt yrke och en man om du vill
komma någonstans i livet” sa Lucius avfärdande.
Laetia kände hur hennes kinder blev varma och andningen strupen.
Hennes händer hade blivit svettiga och hon knöt dem så hårt hon kunde.
“Har du träffat någon pojke än? Du vet hur mycket det betyder för
familjen att du hittar en man.” frågade Petunia.
“Ja, du har ju inte tagit hem någon alls. Jag har en gammal kamrat som
har en brorson i din ålder. Hans far är väldigt rik och…”
Laetia hörde inget mer. Hon ville inte höra något mer. Med en tår under
ögonlocket hade hon vänt sig om och stormat in i sitt rum. Snabbt packade hon
ner ett par mynt, kläder och bröd i en kappsäck för en lång båtresa. Hennes
bästa skisser fick också följa med. Därefter rusade hon ner till hamnen i nattens
svärta när bara månen lyste och bad utförligt en av kaptenerna att låta henne
följa med.
De närmade sig den eviga staden. De sju kullarna som karaktäriserade
staden kunde äntligen synas vid horisonten. Alltefter triremen närmade sig land
häpnade Laetia över den rena perfektionen och komplexiteten. En hel stad av
samma sort som palatset i mitten av hennes gamla stad! Stadens intrikata
struktur blev tydligare och tydligare för varje årtag. Slavarnas slit hade tagit det
lilla konstverket av trä tvärs över imperiet ända till världens centrum.
Laetia steg iland på den lilla bryggan konstruerad av trä och kände
doften av fisk och saltvatten. Längs kajen såg hon människorna vandra och
hörde köpmännen hojta livligt från sina stånd på marknaden längre bort. Hon
visste exakt vart hon skulle ta sig denna förmiddag. Hon skulle ta sig till
Septimus Aurelius Antonius och visa hennes skisser för honom. Denne var en
känd arkitekt som kunde skapa de mest eleganta strukturerna Laetia hade sett.
Palatset i Berytus var en av dessa. Det hade hon hört romarna säga när de klev
ut ur palatset och gick förbi platsen där hon brukade sitta och skissa. Hon skulle
säkert få anställning direkt, det var hon bombsäker på. I Berytus hade hon blivit
berömd av hela släkten när de hälsade på i deras villa. Septimus skulle häpna
vid synen av hennes skapelser och helt enkelt bli tvungen att anställa henne,
annat vore ett brott gentemot konsten.
På den trafikerade vägen som ledde från hamnen till centrala Rom kunde
man se en ung kvinna från de avlägsna delarna av imperiet, från Berytus, stolt
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föra sig framåt. Hennes lockiga korpsvarta hår rörde sig likt vågorna på havet i
takt med hennes raska gång. Ögonen var skarpa och hade inte fokus på något
annat än vägen som låg framför henne. Efter en rask promenad var Laetia där
hon ämnade att vara. Septimus hus var uppenbarligen byggt av han själv, det
syntes. Samma favör av joniska pelare, exakt symmetri och intrikata tempeltak
som palatset där hemma.
När Laetia klev in möttes hennes blick av det vackraste atrium som hon
någonsin hade sett. Det var som en liten perfekt kvadratisk park mitt i huset
med en mindre kvadratisk damm omgiven av gräs grönt som avundsjukan och
blommor omtänksamt planterade runt omkring. Solen sken ner precis i den lilla
gläntan vilket gjorde platsen till desto mer idyllisk. Hon hade sett många atrier
innan som mest var rektangulära och endast fungerade som en
vattenuppsamlare, men detta var annorlunda; detta var en liten skiva av paradis
mitt i en romersk stenvilla.
Alldeles uppfångad av gläntans skönhet märkte Laetia inte en
medelålders kvinna närma sig från hennes flank.
“Vem är du? Och vad har du att göra här?” sa kvinnan utmanande
med armarna i kors och ett höjt ögonbryn.
“Mitt namn är Laetia och jag kommer från Berytus i Levanten. Mitt
ärende är att få tala med Septimus Aurelius Antonius.” lyckades Laetia stamma
ut, paralyserad av kvinnans plötsliga uppenbarelse.
Kvinnan synade henne noga och efter ett par fundersamma grimaser hade hon
bestämt sig:
“Han sitter i sitt rum, följ med mig” sa hon och vinkade med handen
för att uppmana Laetia att följa efter.
De gick runt atriumet och fortsatte djupare in i huset. Laetia hade svårt att
matcha den äldre kvinnans takt eftersom varje liten detalj av villan förtjänade
hennes uppmärksamhet. Efter ett tag hade de två kommit fram till en öppning
till vad Laetia antog var den stora arkitektens kammare. Detta var alltså här som
alla stora verk kom till, det var här som hennes framtid låg. Kvinnan vände sig
om och visade med sin hand att Laetia fick gå in.
Vid sitt skrivbord, alldeles uppslukad av något projekt förmodligen, satt
Septimus. Det korta, silvergråa håret och det åldrade anletet visade på att det
stora geniet befann sig i livets höst. Nyheter färdades snabbt i imperium
romanum, men inte snabbt nog. Laetia hade under sin barndom föreställt sig en
man i högst 30-årsåldern, det var det som var sagt av romarna utanför palatset.
Men detta var en gammal man, inte alls nära hennes ålder. Hursomhelst fattade
hon modet till att uttala orden som hon hade snickrat ihop på vägen:
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“Ave, mitt namn är Laetia och jag har kommit långan vägar för att
ansöka om lärlingskap hos er. Jag beundrar era skapelser och skissar
anläggningar själv.” sa hon och började leta i sin kappsäck efter hennes skisser.
Hon rotade frenetiskt och blev rädd att de var borttappade, men där var dem.
Hon räckte fram papyrusrullarna och fäste med nyfunnet mod en utmanande
blick på den gamla mannen.
“Ave” var det enda Septimus lyckades att klämma ur sig, utan att
ens lyfta blicken från sitt arbete.
Nu blev Laetia riktigt upprörd; efter allt detta slit och alla satsningar
och risker tagna kunde hon inte ens få ett uppriktigt svar. I brist på andra
alternativ repeterade hon de väl valda orden, denna gången i lite högre styrka.
Först nu såg han upp från det som var så viktigt att han första gången inte kunde
ge svar på tal. Han tog tag i papyrusrullarna och vecklade upp dem. Efter
noggrann granskning hade han mage att yttra sig på detta vis:
“Jag tar inte emot lärlingar, de ställer bara massa dumma frågor och
stör i ens arbete. Dessutom hade jag inte tagit emot dig även om jag antog
lärlingar; det som du kallar skisser ser ut som ett litet barns teckningar. Gör mig
och den skapande världen en tjänst och gå hem, släng vad nu det här är för
något, och hitta något annat yrke. Kanske något mer passande en kvinna som
dig.”
Laetia stod där helt mållös och paralyserad av den gamle mannens
yttrande. Hela hennes värld hade gått under, alla hennes ansträngningar i
onödan. Hon tänkte att hon hade levt en lögn hela sitt liv, att världen och
möjligheterna hon trodde var där bara fanns i hennes fantasi. Överväldigad av
den absoluta decimeringen orsakad av den gamle mannen, fick hon svårt att
andas. Färgerna från världen försvann och formerna förvrängdes. Hon var
förlorad och dörrarna till lycka stängdes.
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Övriga utmärkta bidrag: ”Klockslag” av Tuwa Österlund
Gaius hade mindre än 20 sekunder kvar i livet. Om det inte hade varit för det
faktumet hade han upplevt dagen ytterst behaglig. Solen gassade ner på hans
olivfärgade hud och det fridfulla ljudet av roddbåtars skrapade mot kajaken vid
hamnen nådde hans öron där han stod på torget, fast bunden och sönderslagen.
Pisksnärten bröt tystnaden och bildade ännu ett djupt,rött streck längs hans
oskyddade och flagnande rygg. Runt om stod folk och ropade uppmuntrande
fraser som varierade från “få det överstökat” till “ slit ut hans inälvor”, för dem
spelade det ingen roll om det var en hedervärd dödskamp mellan gladiatorer
eller ren slakt. Gaius kände sig, trots situationen, märkligt lugn, om han inte
dog nu skulle sjukdomen ta honom.
Laetia skyndade fram på gatan endast halvt insvept i sin palla, det var en fin dag
och ovanligt mycket folk på gatorna. Sandalerna hade hon i all hast glömt
hemma så nu sprang hon på bara fötter över Roms, dagen till ära, glödheta
kullerstensgator. Efter att nästan ha krockat med en tunna som okontrollerat
rullat genom torget svängde hon runt gathörnet och fortsatte mot colosseums
massiva skepnad. Det var bråttom nu, måtte hon inte komma försent.
10 sekunder.
Gaius herre stod på sidan av bland åskådarna för att bevittna händelsen med
ena handen höjd för att dölja de återkommande gäspningarna, hur mycket mer
av sin tid behövde han slösa på det här? Han nickade menande, så att
guldsmyckena klirrade mot hans massiva kroppsbyggnad, åt slaven med piskan
varpå denne utdelade några rappa, avslutande slag.
Hon fick armbåga sig fram genom folkvimlet och nådde,efter att ha trängde sig
förbi en ovanligt fet herre och dennes fru, fram till åskådar fronten lagom för att
se Gaus sista dödsryck, höra det gurglande ljud när blodet forsade upp genom
halsen, och bli helt still.
0 sekunder. Död.
Hon skakade på huvudet åt synen av den lemlästade slaven och kände sig
plötsligt äcklad av den stora åskådar hopen som samlas för att beskåda hans
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död. En äldre man iklädd toga och tunga guld smycken, antagligen den döde
slavens herre, signalerade till två män som genast klev fram och bar iväg liket.
Hon följde dem med blicken tills de försvann i utkanten av staden, antagligen på
väg att dumpa kroppen i den närliggande floden Tibern som försåg Rom med
dess vatten. Rom var berömt för sina akvedukter och rinnande vatten system
men på senare år hade vattnet förorenats av stadens avlopp, den döde slavens lik
var endast ett exempel.
Att alla vägar går till rom hade sina nackdelar, tänkte Laetia när hon skyndade
genom folkvimlet. Veni, vidi, vici var det enda som folk talade om efter slaget
vid zela , turister och handelsmän hade tillkommit i stora mängder sedan dess.
Här pågick dygnet runt olika former av aktiviteter, på Tibern drogs och roddes
pråmar under rop och skrik. Det var när omöjligt att finna tystnad, eller
ensamtid, i staden. För att uppehålla den växande mängden sysslolösa
medborgare hade colosseum,teatrar, gladiatorspel, bad akvedukter och spann
måltiden anordnats. Det var till den senare hon färdades mot, vetskapen om den
flyende tiden fick henne att skynda på stegen ytterligare.
Solen hade färdats en bra bit över himmelen sedan hon lämnat huset och
skrapsår och blåsor trädde hennes bara fötter efter inmarschen genom staden.
Men det var mödan värd, spannmålen som delades ut i det luggslitna ståndet på
andra sidans staden var det enda hennes familj fick under månaden. När båda
föräldrarna, arbetslösa som de var, vägrade att varken gå och hämta födan eller
tjäna in pengar till den, slutade det alltid med att Laetia fick göra grovjobbet .
Efter att ha stått i den nu något sinande kön en stund mottog hon säcken med 5
modii vete. Trots att spannmålet endast var berättigat till de manliga invånarna
kände stånds innehavaren igen Laetia sedan tidigare och nickade en kort
hälsning innan han vände sig mot nästa kund i kön. Med säcken i ett fast grepp
styrde hon stegen tillbaka samma väg hon kommit. Vid tiden hon bromsade in
på den välbekanta gårdsplanen till huset hade antalet blåsor och små sår på
fötterna fördubblats och trots den molnfria dagen kunde hon känna
regndropparna falla.
Synen som mötte henne var märklig, nej, skrattretande rent av. Hon greppade
hårdare om sädes säcken för att inte höja händerna och dölja de återkommande
skrattsalvorna som ville tränga fram. Det regnade trots allt inte, ja, inte på det
naturliga sättet i alla fall. På innergården hade en spricka i den annars så jämna
kullerstensgatan uppstått och ur den steg en ytterst märkligt brun och otroligt
lång vattenstråle. Den var så lång och våldsam att ett flertal hus och gator
badade i dess grumliga vatten, kvarter iväg från deras egna. Runt om
uppbuckningen och vatten strålen stod grannfrun och Laetias egna föräldrar som
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febrilt försökte täppa igen läckan med alla tänkbara föremål, däribland en hög
av hennes egna kläder. Efter att förgäves ha försökt täppa strålen med det mesta
av husets innehåll fick mor och far tillslut syn på sin dotter som stod på behörigt
avstånd med sädes säcken hårt tryckt mot bröstet och ryckande mungipor i det
solbrända och svettiga ansiktet.
“Laetia!” utbrast hennes far och omfamnade henne med sina muskulösa armar
och genomvåt toga med det korpsvarta håret på ända.” Det ska gudarna veta, sa
han och håll henne på armlängds avstånd, att vi behöver förnödenheter nu när
vattnet porlar fritt i staden. Hans allvarliga ansiktsuttryck ersattes av de vanliga
sorglösa grinet när han tillade, men det förstås jag har ju alltid velat uppdatera
till en av det där flasha bostäderna med vatten fontän på innergården, och nu har
jag ju fått det installerat helt kostnadsfritt.”
“ Och gudarna ska veta, att en mer sorglös drummel till man än dig ,Julius, är
svår att finna om man så letade igenom hela romarriket.” Tillade Laetias mor,
Melecia, där hon tonade upp sig över dem med vattnet droppande från det ljusa
håret och pallan. Men ett lätt ryck i mungipan tydde på att hon inte var fullt så
rasande som hon antydde. Grannfrun däremot var allt annat än road av
situationen, hon sprang fortfarande runt, runt den stora läckan skrikandes för
full hals. Även folk från andra kvarter hade nu samlas och trängdes utanför
ingången till deras lilla utegård och blinkade förvånat åt den skrikande damen
och den enorma , brunfärgade strålen som befanns sig där inne.
Sädes säcken förblev oanvändbar och fick, efter att ha blivit upphävd i hallen av
Julius, ligga orörd tills dess att vattnet återkommit. Men de många nyfikna
grannar som anlänt vid gården bjöd friskt på bröd och kött medans hennes
föräldrar berättade om sin kamp mot läckan. Det framgick nu så att även de hus
som låg kvarter bort hade kruttorra brunnar där endast resterna från as låg kvar,
ruttnandes på brunnsbotten. Hans kvarlevor fanns nog också där, tänkte Laetia
och lät tankarna vandra till dagens tidigare avrättning. Undrar hur många lik
som skulle kunna sammanställas av alla ben och rester där? Hon tittade med
avsky på den förorenade kaskaden av vatten som om hon kunde skymta
benresterna som doldes där under. Det var inget drickbart vatten och tanken på
att ha druckit av det samma morgon.. hon tvingade ner kväljningarna. Ingen av
de vuxna verkade dock särskilt oroade över deras uppenbara brist på
dricksvatten, kanske hade de inte tänkt på det än, eller än värre, de visste men
valde att inte tala om det.
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Kvällen kantades av skratt, vin och festande på den lilla innergården runtom den
porlande läckan och avsluades först när alla var tillräckligt berusade för att
riskera drunkning om de föll till marken.
Vattnet hade ännu inte nått upp över farstun till huset men hade ändå trängt sig
in genom de trasiga taket. Brunt, as luktande vatten trädde det som fanns kvar i
klädväg inne i sängkammaren och Laetia valde med glädje det kalla men ändå
något torrare jordgolvet före den avklädda och blöta sängen. Det kändes som
minuter, men var antagligen timmar, mellan det att hon la huvudet på golvet och
att hon väcktes på nytt. Motvilligt särade hon på ögonlocken för att se efter vad
som väckt henne, ingenting syntes i det kompakta mörker som omgav rummet.
Hon blundade och väntade på att sömnen åter skulle infinna sig. Där var det
igen. Det omisskännliga ljudet av blåstens visslande, starkare än vanligt. Hon
satte sig upp och lyssnade intensivt, och nu hörde hon tydligt hur visslandet
överöste det annars så öronbedövande ljudet av dragna vagnar och leveranser
som tillhörde roms sömnlösa nattliv. Nyfikenheten övervann tröttheten och hon
släntrade upp till närmsta fönster glugg för att mönstra gatan utanför. En glimt
utåt och hon drog sig hostande in igen, under den korta sekund hon befunnit sig
ute hade hennes luftvägar fyllts med liter tals sandkorn. Gatan som låg några få
meter nedanför huset hade inte gått att se och sandvirvlar hade dominerat
gatorna och förstört allt i sin väg. En sandstrom.
“ Gudarna måste vara arga om de sänder en storm av det här slaget när
vattenbrist råder i staden. Vi kommer inte kunna lämna huset på ett par dagar.”
Ekade Julius röst i ett försök att överösa den ylande vinden som hotade att slita
både dem och huset med sig i sin destruktiva framfart genom staden. Hon lät sig
omfamnas och tillsammans iakttog dem sanstromens ödeläggelse och fruktade
för morgondagen. Båda visste, men ingen ville uttala orden. En sandstrom drog
fram och de hade varken tillgång till vatten eller proviant.

-

slut på kapitel 1 -
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Övriga utmärkta bidrag: ”Kap 1. Mötet” av Katsuki
Jag hukade mig långsamt ner, med handen mot den kalla lena barken på
apelsinträdet. Så tyst jag kunde lutade jag mig framåt och kikade ner över kullen
jag befann mig på och de tjocka rötterna som låg som ett täcke över den torra
marken. Där, längst in i hörnet av fruktträdgården, tätt tryckt mot baksidan av
badhusets kalla stenväggar satt en flicka och skakade. Hon hade ryggen vänd
mot mig så jag kunde inte urskilja mer än det långa mörka håret och det
smutsiga tygstycke hon satt hopkurad i. Jag tvekade i några sekunder, sedan
harklade jag mig försiktigt. Hon röck till och vände sig hastigt åt mitt håll. När
jag såg in i hennes blodsprängda, glansiga ögon var det som om det högg till i
bröstet. Hon såg på mig med så mycket smärta att jag kände en klump växa i
min hals. Det började bränna i ögonen. Min far brukade säga att jag var för
känslig för mitt eget bästa och även om jag inte gillade att höra det så var det
antagligen min största svaghet.
-Är du okej? frågade jag och försökte låta lugn och manlig men min darriga
stämma förrådde mig. Hon stirrade på mig ett tag sedan blinkade hon långsamt.
Hon kastade mig en snabb misstänksam blick och sträckte på sig som för att se
om det var någon annan där förutom jag. När hon inte fick syn på någon vände
hon blicken tillbaka till mig och tog ett ansträngt andetag.
-Är du här för att föra bort mig? kved hon bekymrat. Vid det här laget såg det ut
som om hon försökte pressa sig in i den vita väggen så hårt som hon tryckte sig
emot den. Jag hasade mig en bit närmre och höll upp mina handflator mot henne
i ett försök att försäkra henne att jag inte skulle skada henne.
-Nej, varför skulle jag göra det? sade jag. Hennes ögon vattnades och hon
började våldsamt gunga fram och tillbaka med armarna virade runt sina knän.
Det var svårt att urskilja vad hon sade mellan hulkandet och snyftningarna men
jag lyckades förstå ett par ord.
-T-tog henne och Marcus.. hon sade åt mig att springa så jag gjorde det o-och
nu är de borta och det är mitt fel, snyftade hon. Vid det här laget grät hon så
kraftigt att hon skakade igen. Det var ett sådant gråt som gör att det bränner i
lungorna och ögonen är som fontäner. Ett sådant gråt som man gråter när man
inte vet hur man ska kunna göra något annat. Ett sådant gråt var det och det
gjorde så ont att se att jag inte klarade av att bara sitta och kolla på längre. Jag
sträckte mig efter hennes axlar och skulle dra in henne i en konstig kram när jag
plötsligt kände en hård sandal kollidera med min mage. Jag föll bakåt och
landade på ryggen med en duns. Det värkte i magen och jag kippade desperat
efter luft.
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-Men gudars! Förlåt mig! skrek flickan förskräckt, det var inte meningen! Jag
låg kvar på marken och kollade upp mot apelsinerna som växte i trädet över mig
och försökte andas normalt igen. Hon lutade sig över mig och såg ner på mig
med rynkade ögonbryn, tårar fortfarande hängandes i hennes ögonfransar. Det
landade en på min haka som långsamt rann nerför min hals. Hon kollade på mig
med en smått oroad blick. Nu när hon var så nära kunde jag urskilja de små
fräknar som prydde hennes rödgråtna kinder. Hennes ögon var trötta men snälla
och hon hade lort i ansiktet. I den stunden slog det mig hur vacker hon var. Hon
hade ett smalt vitt ärr som löpte längs hennes underläpp ner till hennes haka och
på något sätt gjorde det henne ännu vackrare. Hon var alldeles för nära, hennes
mörka hår kittlade min mun och jag kände hur mina kinder hettade. Jag stängde
ögonen, slängde huvudet åt sidan och tryckte min armar mot mig själv så hårt
jag kunde.
-Vad var det där? frågade jag nervöst och satte mig upp när jag hörde henne luta
sig tillbaka mot väggen. Solen höll på att gå ner nu och dess strålar strimmade
ner genom trädkronorna. Jag hade inte märkt hur länge vi suttit här ute. Pappa
och de andra måste undra vart jag tagit vägen. Eller så hade de kanske glömt att
jag ens varit med dem till att börja med.
Jag hade nämligen lyckats övertala min far att jag kunde gå och hämta lite
apelsiner då jag kände att jag höll på att kvävas inne vid den där bassängen. Far
hade tyvärr en tendens att alltid lyckas bli centrumet av allas uppmärksamhet.
Med sin starka glada stämma och sina otroliga historier lockade han till sig
lyssnare som ett kadaver lockar till sig flugor. Hans favorit historia handlade om
när han, helt ensam, lyckats besegra en hel hop av fiendesoldater enbart med
hjälpen av sin sönderslagna sköld. Han missade minsann aldrig en chans att få
berätta om sin heroism vart han än befann sig. Jag skulle nästan vilja påstå att
han var helt inkapabel till att vara tyst om det i mer än 5 minuter. Men jag antar
att om man har utfört sådana hjältedåd som min käre far så har man kanske
rätten att skryta lite. När jag var yngre älskade jag att höra om allt min far
upplevt men med åren så blev det så uttjatat att magin i det hela dog. Stoltheten
jag hyst över min far förvreds med tiden till avundsjuka och ångest över hur jag
någonsin skulle kunna leva upp till de förväntningar som lades på mig som
ensam son av den tappre Clodius. Far min var nog raka motsatsen till mig. Han
var stark, mentalt och fysiskt, charmig och extremt social. Jag däremot, var
ingen av dem sakerna.
Jag är säker på att pappa nog hade gapskrattat om jag berättade för honom hur
en ensam gråtande tjej lyckats fälla mig med bara en liten spark. Jag gjorde en
mental påminnelse till mig själv att aldrig någonsin nämna det i hans närvaro.
Hela situationen kändes så absurd nu när jag tänkte på det att jag inte kunde
hålla mig för skratt. Det började som en fnissning men när flickan smålog mot
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mig genom sina våta ögonfransar så började vi båda skratta så mycket att vi
tappade andan. Det rann lyckotårar ner för mina kinder och hon rullade runt på
marken och höll sig om magen.
-Nej, nej nu får det vara nog, lyckades hon pressade hon fram. Jag hade så ont i
kinderna att jag tvingade mig själv att sluta skratta för mina ansiktsmusklers
skull. Jag torkade av tårarna på min toga och kastade en apelsin som låg vid
mina fötter åt hennes håll. Hon fångade den och bollade tillbaka den till mig
utan problem.
-Vad heter du? frågade jag medan jag kastade apelsinen till henne åter igen.
Hon fångade den och vände sig bort från mig för att kasta apelsiner över sitt
huvud. Den flög åt helt fel håll och träffade ett av träden med en duns. Hon
snurrade runt igen och vi båda fnissade.
-Septunia, sade hon efter ett tag.
-Vilket fint namn, konstaterade jag. Hon log svagt och rätade på sig.
-Jag har valt det själv, svarade hon sorgset. När jag inte sade något så fortsatte
hon.
-Mina föräldrar gjorde sig av med mig när jag föddes så jag har fått privilegiet
att bestämma vad jag vill bli kallad alldeles själv. Det kanske låter hemskt i dina
öron men jag har haft ett bra liv. Folk på gatorna har tagit hand om mig och för
några år sedan hittade jag Julia och Marcus.. De har blivit som min familj, du
vet? Hennes axlar sjönk och leendet på hennes läppar bleknade. Hon kollade ner
i sitt knä.
-Jo allting har varit helt okej, tills igår då, sade hon och fingrade med tyget på
sin stola.
-Vad var det som hände? frågade jag lite väl energiskt. Jag insåg hur det lät och
bad om ursäkt.
-Nej det är okej, du förtjänar en förklaring. Hon tog ett djupt andetag och
spände blicken i mig. Jag fick rysningar över intensiteten i hennes ögon.
***
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MIKRONOVELLER, HU19
”Betyg: A” (Hemlig avsändare)
Artificiella färger äts upp av mina ögon som nikotin
men tas inte emot av äkta glädje. Olusten, samvetet
som gruvar sig. Jag väger fjärrkontrollen i min hand.
Sneglar på den röda knappen. Den där lilla rösten. Du
vet att du borde. Böckerna ligger uppslagna på
bordet, väntar otåligt. Pennan vilar lydigt där jag
lämnade den. Det går en timme, och den timmen blir
två. Snart kommer solen begravas bakom bergstopparna,
och då är det försent. Efter alla dessa år borde det
inte vara så svårt, det borde inte vara en utmaning.
Fingrar på fjärrkontrollen. Den välbekanta introlåten
spelas ännu en gång och likt tusentals skymningar
innan fattar jag beslutet. I ett ögonblick av rå
styrka och uppoffring reser jag mig och vadar genom
gyttjigt vatten fram till skrivbordet. Varje ord
känns som ett knivhugg, varje bladvändning ett slag
mot min livslust. Om en vecka kommer det vara värt
det. Det är det alltid.
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”BWV 1068: II” av Agnes Ivehammar
Det första andetaget sved i halsen. Hon sträckte sina
smala armar. Händerna steg upp mot taket, eller
kanske himlen. Hon log när armarna var som mest
utsträckta; det kittlades. När hon satte sig fötterna
mot det kalla golvet och tryckte sig upp ockuperades
hornhinnan av mörker. Hon brukade hata mörker. Hon
avskydde tanken av att inte veta vad som väntade där
ljuset tog slut. Nu var det bländande strimmor av
ljus som fick ilningar att löpa genom ryggraden. Hon
visste inte varför. Kanske var det tanken på att se
någon i det ljusa, något. Så till slut fanns bara
mörker att fly till. Hon började försiktigt känna sig
fram för att navigera genom terräng och tanke.
Mörkret blev tryggt. Hon började trivas. Hon ingavs
en känsla av att ingen kände mörkret bättre än henne.
Så när bilden av hennes verklighet smög sig fram
försvann leendet. För det som mörkret misslyckas att
förtälja är att mörkret slukar. Mörkret äter
förfallna kroppar levande. Och från mörkret finns
ingen återvändo, för den lilla gnutta ljus som
tidigare lockade, den som fick henne att sky mörkret,
är borta.
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”Mums” av Dominik
Jennifer slängde upp melonerna på bordet. Ok, då var
det dags. Jag tog fram min banan och med en snabb
blick i hennes ögon såg jag besvikelsen. “Olof, den
är för liten” sa hon med en förnedrande ton. “Vad ska
jag göra åt det?” svarade jag och tittade ner på den.
Den kanske var lite böjd men liten? Jag kom av mig i
mina tankar men avbröts av att Jennifer sa “din
brorsa var mycket bättre” med en nästan frustrerande
röst. “Vill du inte fortsätta?” frågade jag lite
lätt. “Jo, stoppa in den då!” skrek Jennifer. Jag
följde hennes vilja och försökte täcka öppningen så
gott jag kunde. När det väl var igång tröck jag på så
hårt att jag kunde känna vibrationer i hela kroppen.
Jag blev äntligen klar, tog bort locket från mixern
och hällde upp ett varsitt glas till mig och
Jennifer. Smoothien verkade blivit god tillslut.
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”Maskeradbal” (Anonym)
Jag vågade inte vrida på huvudet. Ljudet av skrik
fick min hörapparat att pipa hejdlöst. Det värkte i
tinningen. Jag kunde höra den stackars vikarien fumla
med huvudkontorets nyckelknippa, i en dans av panik
och tårar lät det som. En svag doft av spya började
spridas i lokalen. I ögonvrån kunde jag se den
missfärgade massan smälta samman med
heltäckningsmattan och dess beiga karaktär. Från där
jag låg kunde jag se de svarta stövlarna röra sig
fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och
tillbaka. En ynklig privatrådgivare kröp bakom disken
för att gömma sig men en svart handske grep tag i
hans ankel och drog fram honom i ljuset, hopplöst
försökte han klamra sig fast vid det kortklippta
borstet på mattan. Hjälplös. Ytterligare ett
öronbedövande dån släpptes lös och fler byråkrater
gav sig ut på dansgolvet. I fjärran hördes den ljuva
melodin från de blå sirenerna. Bullret från stövlarna
tystnade och dansarna slutade dansa.

44

Indie Silvandersson
En liten folkmassa står samlad utanför kyrkan.
Finklädda familjemedlemmar och vänner. Vi hade alltid
varit överens; det skulle vara ett litet arrangemang
med endast de närmaste inbjudna. Jag hade åsido
aldrig kallat mig själv kristen, men det blev i
kyrkan, med en präst dessutom. Så som kärleken ville
ha det. Jag går in sist och ser rakt fram. Min vision
skyms lite, delvis av slöjan och delvis av tårarna
som plötsligt gör sig till i mina ögon. Det är en
präst som leder ceremonin. Jag hör knappt vad han
säger. Kyrkan är ett vimmel av svarta prickar. Väl
framme håller jag hårt om min bukett. Jag stannar för
länge vid altaret.
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”Ängeln” av Kajsa Orraryd
Svart, mörkt, ensamt. Så väldigt ensamt. Jag har vant
mig nu. Ensamheten är min enda vän. Det är kvavt,
nästan inget syre alls. Jag kanske har vittrat bort,
lämnat allt bakom mig. Det blir plötsligt ljust, sen
mörkt igen. Är jag död? Nej, det hörs en röst. En
lugn röst. Den talar till mig. Hur talar man? Jag har
glömt. Den lugnar mig. Den märker mina bojor, mitt
fängelse. Hopplösheten tar över. Omöjligt att komma
bort. Nej, rösten vill hjälpa till, tar tag i mina
förstörda händer. Jag måste vilja, säger den till
mig, jag måste försöka. Så jag vill, allt jag kan
vill jag ända tills… Borta. Bojorna försvinner, mitt
fängelse försvinner. Mörkret ger vika för ett ljus.
Bit för bit blir mörkret mindre och mindre innan det
försvinner helt. Ett starkt ljus, bländande ljus.
Runt mig far luften omkring i små virvlar av damm.
Jag stiger uppåt, uppåt. Himmelen närmar sig.
Äntligen, nu är jag fri.
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”1 september, 1939” (Anonym)
Jósef cyklade runt i den polska landsbygden, straxt
utanför Poznań. Han var på en lång, rak landsväg med
rågfält på bägge sidor. Vägen verkade oändlig. Jósef
hade blivit ombedd att åka och se till sin farmor som
bodde i slutet av vägen. Han hade cyklat denna väg
miljontals gånger, men på något vis verkade vägen
denna gång ännu mer oändlig. Han kunde känna att
något var på tok. Han kunde bara koncentrera sig på
nuet, och då, då verkar minuterna längre än de
brukar. Det hade han lärt sig själv. Han var bara 14,
men en bra bit tyckte han ha lärt sig om livet.
Plötsligt hörde han ett ljud, som en svärm av bin.
Han stannade cykeln och satte ner ena foten i marken.
Jósef såg sig omkring, men några bin såg han inte.
Han lyfte istället sedan blicken mot himlen. Det var
flyttfåglar, gråa. De flög i formation, som de alltid
brukade göra nu när det börjar bli kallare.
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”Guldkronan” av Tuwa Österlund
Aajj ! Benen bar inte längre. Hon landade hårt på
skolans grusplan. Det var fullt med andra barn på
gården runt omkring, många från hennes egna klass.
Ingen stannade. Ingen hjälpande hand sträcktes ut.
Gruset borrade sig in i hennes bara ben, öppnade upp
de ännu oläkta såren. Hon borde resa sig. Ignorera
smärtan. Glömma ensamheten. Men hon satt kvar,
oförmögen att resa sig. Att glömma. Den massiva
guldkronan. Omänsklig, perfekt. Trott sig veta bäst.
Omgett sig med beundrare, betalda att stanna vid
hennes sida. När pengarna tagit slut stannade ingen
kvar. NU framgick vad som var äkta och vad som hade
varit falskt.
Ett par skor lösgjorde sig från mängden. Hon hörde de
annalkande stegen. Kunde se pondusen splittras.
Blundade. Väntade. Skorna stannade tätt intill.
“Behöver du hjälp?”
De efterlängtade orden. Hon titta upp. En utsträckt
hand. Hon tvekade. Var trött på hierarkin. Hon gick
vidare. Kronan låg kvar.
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”Synden” av Simon Arvidsson
Nej, jag måste göra något åt det här tänkte jag. Jag
måste tvätta bort resterna av mina synder. Varför
gjorde jag det? VARFÖR? Nu kommer jag aldrig kunna
förlåta mig själv, hur många träningspass kommer
behövas för att få bort det här? En bit… en enda
liten bit. Chokladsåsen och grädden är fortfarande
kvar på tallriken men snart är allt borta. Varmvatten
och diskmedel är det enda som krävs. Äntligen nu
känns allt bra, de sista onda kalorierna har lämnat
mitt hus och nu återstår det bara att slänga min
största synd… Kladdkakan.
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FLER BIDRAG
Dikt: En dröm av Serdtse

Natten kommer in i mitt rum
med långa lavendelfingrar
kysser mig ömt och kallar mig tillbaka.
Jag vill hem till urgamla skogen
vill sova naken på mjukaste säng av mossa
vill vakna när solen gäspar
och gå in i en kall sjö omfamnad
av regngröna träd som böjer sig
under himlens tyngd.
Jag vill dansa med de bortglömda
Låt havsfrun sluta sina
saltvattenarmar om mig
Låt vittrorna stiga upp
ur jorden
Låt mig till rodnande fält gå
och dansa med dimman
tills jag är morgondaggen,
intet mer.
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Vad har du för bild av Afrika? av Rebecca Grace Buisha, Hu18

Vi är vana vid den europeiska versionen av kolonialism i Afrika som i vanliga fall är det vi lär
oss i skolan och jag tycker inte att det visar hela sanningen utan bara en del av den. Därför
vill jag ge min version och en annan bild av Afrika med hjälp av en intervju med min pappa
och Chinua Achebes roman Allt går sönder (1958).
När jag läste historieläroboken Perspektiv på historien 1b, kunde jag se att det
endast står grundläggande om kolonialismens historia i Afrika. Till exempel hur
européerna upptäckte Afrika och när kolonialismen började. Boken berättar
inte hur västländerna kom till Afrika samt hur det var innan de anlände dit.
Däremot skriver Chinua Achebe i ”Allt går sönder” om Igbofolket samt deras
seder och praxis. Achebe berättar att Igbofolket tror på Chukwu som betyder
Gud, att det är han som har skapat allt och kräver lydnad. Dessutom förklarar
författaren om skapelsemyten bland Igbofolket. Att i början var jordens yta
täckt med vatten och ingen bodde på den. En dag skapade Chukwu den första
mänskliga familjen, bestående av Eze Nri, hans fru, hans son och dotter. Eze Nri
var på toppen av en myrstack och hade ingenstans att gå eftersom landet var
översvämmat. De var också hungriga. Chukwu såg ner och förbarmade sig över
situationen. Därefter gav han Eze Nri en bit jams och sa: “ta det här, det går att
äta.” (Achebe 1958, s.244). Eze Nri åt jams
och de tyckte att den var god. Författaren
framhäver även att enligt Igbokulturen får
man inte döda en stam medlem. Det var
ett brott mot jordgudinnan och den som
begått ett sådant handlande måste fly.
Enligt min pappas berättelse om det
prekoloniala Afrika säger han att
samhällen i det pre-koloniala Afrika var
mycket olika och varierande. Samhället
hade två nyanser: patrilinjär och
matrilinjär. Min pappa tillhör
Balubafolket, som förut hade sitt
imperium vid namn Lubariket eller Lubaempire. Lubasamhället var uppbyggt
enligt ett patrilinjärt samhällssystem
som innebär att en familj eller klan vars
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Traditionella bröllopskläder, gjorda av
palmblad. Används oftast i afrikanska byar.

ättlingar har en faderslinje, vanligtvis innefattar arv av egenskap, namn eller
titlar genom den manliga linjen. När man upptäckte att något inte fungerade i
byn eller att någon begått ett brott, var det de äldste som fick sätta sig ner
med Kungen och komma fram till en bra lösning. Om någon begick ett
oförlåtligt brott kunde det leda till dödsstraff. Han förklarade även att man
trodde på Gud, och att det var han som hade skapat allt. Gud bor uppe i
himlen och man gjorde en staty
som representerar Gud. Statyerna
var olika beroende på folkgrupp.
Han tillägger att på den tiden bar
man raffia, kläder som var gjorda
av blad, oftast palmblad.

När fiberutsugningsarbetet är klart måste dessa
fibrer torkas antingen i solen eller i ett kök.

Avslutningsvis kan vi konstatera
att bilden vi har av Afrika bara är
en del av det hela. Därför tycker
jag att man bör skriva mer i
historieböckerna om
prekolonialism och jag uppmanar
alla att läsa om Afrika ur ett
afrikanskt perspektiv.

Moderna afrikanska bröllopskläder gjorda av tyg.
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Parafras på Candide, HU19
Voltaire är en av de upplysningsförfattare som ännu känns aktuell. I sin
roman Candide-eller optimismen angriper han samhällsförhållanden
genom att låta sin unge och naive huvudperson gå ut för att möta
världen som han till en början anser är “den bästa av alla tänkbara
världar”. Ironin är inte att ta miste på.
Här kommer några parafraser (omskrivning), skrivna av HU19, som man
som humanist kanske kan känna igen sig i.

De Geer- den bästa av gymnasieskolor
1.
Det stod en gång på lärkabackens höjd, en skola så präktig att den
misstas för ett palats, utsmyckad med kolonner, friser, tympanon och
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äggskal. Vid porten står en förtvivlad skara elever, ty bakom lykta dörrar
skall kunskapen hållas. Jag rör mig mot trappan under skarans
förväntansfulla hejarop, med skatten i min hand. Endast de lyckliga
lärkorna har begåvats med nyckeln till paradisets port. Väl inne påbörjar
skaran sin bestigning av de 537 trappstegen mot vishetens höjder. De
första att ge upp den mödosamma vandringen är samhällseleverna, som
vid första anhalten viker av till höger. Friskt klapprar humanisternas
klackar vidare mot skolans topp.
Temperaturen i klassrummet är frisk och en härlig vinterbris strömmar in
från fönstret som ställts på glänt av den välvillige magistern, som likt
varje lektionsstart predikar ett välvalt stycke ur sitt långa, händelsedigra
liv. När den komplexa historien, som även under tiden översatts till en
mängd olika tungomål, berättats klart har den sista av lektionens minuter
kommit till sitt slut. Detta hindrar givetvis inte magistern från ytterligare
tillägg. Med mätta hjärnor men tomma magar tar vi tillslut våra tunga
böcker och beger oss mot vårt konviktorium. Promenaden dit är lång
men inte tynger det oss, en pulshöjande strapatstur om dagen förlänger
livet, enligt vår allvetande exercismästare.
Efter intagandet av ett rikligt mål bestående av broccolimedaljong,
isbergssallad med koriander, samt det färskaste av knäckebröd tar vi en
slutspurt mot De geer - den bästa tänkbara av skolor. Väl där möts vi av
det förödande meddelandet att vår nästkommande lektion blivit abrupt
inställd, varpå pendlarnas planer går i kras mot det hårda
marmorliknande golvet. Därmed har den finaste av skoldagar lidit mot
sitt slut och vi lämnar den vackra byggnad för att i vårt varma hem
fortsätta våra studier. Det förutsätter såklart att inga löv har fastnat på
rälsen och hindrat tåget från att färda de små eleverna säkert till sina
hus.
2.
Varje morgon vaknar jag fylld av iver att ånyo fylla mitt sinne till brädden
av kunskap. Redan i Lärka- backen jublar min själ. Där är den ju!
Kunskapens högborg: De Geer- den bästa och vackraste av
gymnasieskolor. När jag går in genom den utsirade porten möts jag av
majestätiska trappor. Med en stor förväntan på ett fantastiskt läsår
springer jag upp för dom miljarder trapporna för att ta mig till mitt
funktionella och rymliga skåp. Det var något av det enklaste jag gjort i
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mitt liv. Mitt skåp var till höger om trappuppgången och på vägen stötte
jag på ett gäng samhällsvetare från tvåan.
“Ursäkta!” sjöng alla i gruppen när jag passerade. Tack och lov lyckades
en stöta till mig så att jag snubblade mot tiomiljonerstavlan vilket slutade
med en ljuvlig ton som lät över hela skolan. Min blick fastnade på tavlan
då jag verkligen föll för dess elegans samtidigt som jag njöt av melodin.
Jag må säga att jag är glad över den finns i min närhet.
Av ren vana tittade jag ner på klockan och insåg att jag knappt har fyrtio
sekunder kvar tills min första historielektion. Jag blir tvungen att ta i med
de hårda tagen och springa det snabbaste jag någonsin sprungit förut,
eftersom det är så viktigt att inte missa uppropet. Snabbare än vindarnas
vindar sprang jag med lager av böcker, en dator och fettet jag hade
samlat på mig under sommaren. ÄNTLIGEN!!! Täckt av väldoftande
svettpärlor kom jag fram till klassrummet. Efter att tjugo minuter
passerat uppenbarar sig den kostymklädda Mästaren. Idag vill han stilla
vår nyfikenhet om Morernas Spanien genom ett fyra tusen sidor långt
kompendium.Den bästa av snabbläsande klasser får en kvart men jag
läser det på 5 minuter. Förnöjd inväntar jag provet-det är den härligaste
av tider!
3.
Varje morgon vaknar jag fylld av iver att ånyo fylla mitt sinne till brädden
av kunskap. Redan i Lärka- backen jublar min själ. Där är den ju!
Kunskapens högborg: De Geer- den bästa och vackraste av
gymnasieskolor.” När jag kliver in genom den utsirade porten bemöts jag
av ett storslaget hav av kunskapsgiriga samhällare. Stolt över det
böljande havet reser sig Flora och blickar ut över mängden med sin
varma men överlägsna blick. Vid min första lektion introducerar den
allvetande professorn med outtömlig entusiasm ett mångfald oljor
föreställande nakna män och kvinnor.Lyckan denne man utstrålar vid
åsynen av de läckert utsmyckade kropparna är utan motsvarighet.
Med raska steg och staplad kunskap hårt tryckt mot min barm rusar jag
upp för trapporna i den bästa av alla skolor. Väl framme vid den
omsorgsfullt inredda salen möter jag mina kära klasskamrater som alla
lika ivrigt som jag skyndat upp till lektionen. Idag förgäves, men det gör
inget ty världen är så konstruerad att en inställd lektion också är en
lektion.
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På hemvägen släpar jag med välbehag med mig halva biblioteket på min
rygg, men kunskapens börda tynger inte alls mina axlar i den bästa av
skolor. Väl hemma kastar jag mig överlyckligt ner i böckerna inför
morgondagens prov i historia, svenska, religion, idrott, kulo, filo, språk
och IV. Det är en lugn vecka.
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Kortnovell: Telefonsnurr av Serdtse
Så stannar vi kvar vid samma trygga ödslighet som med sina rivande taggar
hindrar oss från att växa, i hopp om att en dag våga slå oss fria och kanske bli
någonting större. Vi låter oss hållas tillbaka av järngreppen som vägrar släppa, i
hopp om att någon gång få sväva fritt. Vi klipper inte banden under fötterna,
nej, vi knyter dem hårdare. Det är inte för plågandets skull vi stannar, vi
underkastar oss smärtan, vi tror att taggar som river och järngrepp som sliter
gör oss mindre illa än att falla. Det är inte heller för att det alltid varit så. En
gång kämpade vi emot, men nu vet vi bättre, det är inte värt. Vi förlitar oss
istället på vår uthållighet, och vi är uthålligare än vi tror. ”Snart orkar jag inte
mer” tänker vi, ”snart orkar jag inte och då får det vara nog”. Men vi orkar
alltid. Vi vantrivs men vi låter dem inte släppa taget om oss. Att vantrivas är väl
bättre än att förnedras? För vad händer om vi slår oss fria, och svävar iväg utan
livlina?
Med fötterna bundna till marken ser vi oss som mer än ett timligt ting, men vi
blir aldrig mer än så. Och det är svävaren som alla lyfter blicken för att
beskåda, somliga lyfter även sina armar mot den blåa skyn. Den säger oss
något. Den viskar oss ömma ord, ”en dag ska jag vagga dig i din famn, en dag
ska du få sväva fritt och då lovar jag att älska dig”. Vi ler lite smått och fnyser
men inne i oss blir det varmare för vi vet att vi kommer närmare. Varje gång
vår blick möter den djupa oändligheten slår gnistor som en efter en startar en
brand.
Brandens rök växer obehindrat av taggar och järngrepp, den fyller oss och den
letar sig ut, den letar efter himlen. Vi beundrar den orädda längtan och vi
tänker att kanske kan jag också. Kanske kan jag låta mig sväva fritt i himlens
barm, men vi är för rädda att falla till aska. Så vi låter branden släckas av
tårarna i besvikelsens röst, precis som vi alltid gör, och vårt inre bli kallare och
kallare. Vi ser den verklighet vi suktar efter smita ur våra händer och dra sig
iväg.
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Recension: ”Dimensioner av Dimensioner” av Skribent: A
Dimensioner är en av tio noveller i Alice Munros samling För mycket lycka
(2009) som har tagit sig an rollen att skildra kvinnans situation. Denna
kanadensiska författare har valt att genom sina verk skapa och återge kvinnors
liv och öden, ofta med en eller annan tragisk “twist”. Och just detta gör Munro
på ett sådant otroligt sätt att denna minst sagt obehagliga novell förvandlas till
en mycket njutbar läsupplevelse som alla bör läsa åtminstone en gång.
Trots att denna såsom många andra noveller är mycket kort (knappa 30 sidor)
så lyckas Munro, med sina utförliga gestaltningar och sitt makalösa sätt att gång
på gång på nytt chocka läsare, återskapa upplevelsen och känslan av en riktigt
bra roman, bara i ett litet format.
I Munros Dimensioner (2009) möter vi den förkrossade och nedbrutna
kvinnan Doree, vars liv kantats av rädsla, ovisshet och tragik, det eftersom hon
lever vid sidan av sin make Lloyd. Novellen ger oss en inblick i den enorma
utveckling som är dessa personers liv, där Doree går från hämmad och
kontrollerad av rädsla till självständig och fri, fri från Lloyd som visar sig vara
den skrämmande possessiva man han är. Vi får, genom novellen, uppleva
livsöden som är både otroliga och mycket troliga. Genom Doree får vi ett
kvinnoöde som jag vet att många personer kan relatera till: rädslan, oron,
ångesten och sorgen, det eftersom det är så många som faktiskt har genomlidit
och ännu genomlider samma liv som det Munro beskriver. Fastän denna novell
högst troligt är fiktiv så får den ett eget liv genom de personer som lever det och
känner igen sig själva eller andra i berättelsen och dess skildringar.
Jag finner ett enormt nöje i att läsa noveller såsom denna, där man aldrig
riktigt kan gissa sig till slutet eftersom handlingen är så pass oförutsägbar.
Munro ger oss en berättelse, för att sedan ge läsaren ett flertal “twister” som var
gång fullständigt förändrar berättelsen, ändrar läsarens perspektiv eller orsakar
läsaren temporär, men ändå extrem, emotionell ångest (- jag syftar självklart på
barnens öden). Dessutom använder sig Munro riktigt skickligt av symbolik,
däribland i de återkommande referenserna till andning/kvävning; Doree känner
sig tystad och kvävd i sin relation med Lloyd, barnen kvävs till döds, Doree
räddar en ung man genom hjärt- och lungräddning etcetera… Man kan även
förstå denna starka symbolism i andning i och med dess innebörd för
människan: andningen är början samtidigt som det är slutet. Symboliken
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genomsyrar novellen från början till slut och knyter på så sätt ihop berättelsen
på ett elegant och imponerande vis.
Ett framträdande tema presenteras för läsare genom Dorees alla upplevelser
och motgångar. Är detta kvinnans öde? Att gifta sig, skaffa barn, fastna och
förlora? Just detta är vad som drabbar Doree, fastän hon själv kanske inte vet
det eller möjligen väljer förnekelse i ett försök att bevara sin heder, stolthet och
sitt sista uns av självständighet. Så länge det är hon som gör valet att stanna så
är det ju ändå hon som styr sitt liv och sitt öde. Som läsare får man ju djupare in
i berättelsen man läser veta desto mer om Lloyd och dennes sätt att som
kontrollerande och ytterst manipulativ man påverkar Doree på sätt som kanske
hon själv inte förstår. Att känna sig undergiven, kontrollerad, inskränkt och,
framför allt, rädd är en situation som man tämligen motvilligt kan relatera till
allt för ofta. Munros skildring av en kvinna som trots tuffa villkor och flertalet
stora motgångar lyckas ta sig ur denna cykel av mental tortyr som hon utsätts
för blir en motivation samt hyllning till alla som känner igen sig i novellens
innehåll. Vi läsare får en novell likt få som med stil och innehåll tar oss på en
kort men ytterst fängslande resa som personligen kommer att leva kvar hos mig
i åratal (läs: decennier). Det tackar jag för, Munro.
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Recension: ”Hon ser allt vi gör” av Maja Levin
Går det att köpa kärlek? Det är en fråga på vilken de allra flesta skulle svara nej.
Men går det att köpa bekräftelse? I den inledande novellen “Bekräftaren” i
Annika Norlins första skönlitterära verk, novellsamlingen Jag ser allt du gör
(2020), är svaret ja.

Annika Norlin är sångerska, låtskrivare, författare och journalist. Hon har sedan
2005 gett ut musik under artistnamnen “Hello Saferide” och “Säkert!” och
under pandemivåren 2020 debuterar hon som skönlitterär författare med
novellsamlingen Jag ser allt du gör. Samma höst nomineras den till
Augustpriset för årets skönlitterära bok. Samlingen består av åtta stycken
noveller som alla har någonting gemensamt: de handlar om människor. Tunga
livsöden, starka kärlekshistorier, problematiska familjerelationer och lyckliga
bandturnéer är bara några av de teman som skildras i den omkring 200 sidor
långa samlingen. Den novell som sticker ut allra mest enligt mig är dock den
som inleder verket: “Bekräftaren”, som berättar historien om en kvinna med ett
mycket unikt yrke.
Protagonisten i “Bekräftaren”, vars identitet vi egentligen inte får veta särskilt
mycket om, är utbildad psykolog. Hon har dessvärre insett att hon kanske inte är
så bra på sitt yrke egentligen. De klienter som hon får besök av tycker ofta
väldigt mycket om henne och återvänder gärna flera gånger för att tala om sina
liv, men de blir sällan bättre. Därför väljer hon att på sätt och vis byta bana. Hon
bestämmer sig för att “ge folket vad de vill ha”, vilket i teorin innebär att hon
börjar titulera sig som “bekräftare”. I praktiken innebär det att hon samtalar med
ett flertal olika personer enbart för att berätta för dem att de är bra, eller som
hon själv uttrycker det: “I mina bästa stunder tänker jag att det är just det jag
gör. Identifierar sidor hos människor de redan vet att de har, men lyfter fram
dem i ljuset.”
“Bekräftaren” är en kraftfull skildring av känslor. Annika Norlin vågar
djupdyka i det som andra knappt vill snudda vid - det skamliga men mänskliga i
vårt medfödda bekräftelsebehov - och hon gör det med en knivskarp och
träffsäker blick. Historien berättas ur ett förstapersonsperspektiv med
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utgångspunkt i psykologen, “bekräftaren”, och på ett skickligt sätt ges läsaren
tillträde till hela hennes känsloregister utifrån hennes möten med andra. Det
uppstår ett konstant givande och tagande mellan henne och hennes klienter, och
trots att det är hon som har i uppgift att bekräfta dem, så bekräftar de henne lika
mycket tillbaka. De ser varandra. Om det är något som Norlin verkligen kan så
är det att se sina karaktärer, och hon ser verkligen allt de gör. Hon ser deras ljus,
såväl som deras svärta och hon skildrar det på ett nästintill magiskt vis.

I en presstext inför släppet av novellsamlingen Jag ser allt du gör (2020)
konstaterar Annika Norlin att hon nu funnit sin skönlitterära röst, men jag vill
påstå att hon alltid har haft den. Genom sitt låtskrivande har Norlin redan
bemästrat konsten att berätta en historia och hennes poetiska uttryck gör sig
perfekt i novellformat. Språket är målande och detaljerat - det är nästan som att
hennes penna har ögon - och historien berättas med en genomgående
känslomässig underton. Det går att känna nästan allt som karaktärerna känner
och när huvudpersonen, bekräftaren, bekräftar sina klienter känns det som att
det är en själv som blir bekräftad. Jag tror på varje ord hon säger, och det känns
som att det är mig personligen hon talar till. Bättre betyg än så kan väl en novell
knappt få?
När jag skriver in “bekräftare” i min sökmotor möts jag av en röd linje under
ordet. Varför då? Är det verkligen så otänkbart för ett sådant yrke att finnas?
Bekräftelsebehovet finns mer eller mindre frekvent närvarande hos varje
människa. Är det då verkligen så orimligt att uppsöka någon enbart för
bekräftelsens skull? Det tycker inte jag. “Bekräftare” finns redan som yrke i
andra delar av världen, men det är dessvärre inte särskilt vanligt. Det borde det
kanske vara. Kanske har Norlin förutspått ett nytt framtidsyrke.
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Följetong: ”Den Förbjudna Ön” av Emma Flyckt, HU17
Bakgrund: Vi befinner oss i en alternativ verklighet där
världen består av landet Telepotei som är indelat i tre
riken: Drawn, Roxan och Zorum. I dessa riken bor tre olika
folkslag: alver i Drawn, människor i Roxan och sjöjungfrur i
Zorum. Det finns inga städer i dessa riken, förutom Drawns
huvudstad Drawni och Roxans Lärma. Befolkningen bor istället
mestadels i små byar runt om i rikena. Vartefter förklaring
av begrepp och dylikt behövs, kommer det att ges.
Prolog
“För väldigt länge sedan, när världen ännu var ett barn,
vandrade en ensam flicka genom natten. Hon gick sakta och
fullkomligt njöt av det stormiga vädret. Då hon skulle gå
över bron till den vackra ön i närheten av hennes hem hände
det något. Först kom det en knall och så träffades hon av
blixten. Om det varit en normal blixt hade flickan dött
direkt. Men det var ingen normal blixt. Flickan började
rycka av kramper och hennes ögon blev kolsvarta. Det var
början på något som skulle förändra världen. För alltid…”
Del 1
De tre vännerna brister ut i jublande skratt. Johanna tittar
på Loise och Martina. Loise har grädde på hela kinden och
Martina ser ut att ha doppat hela huvudet i bunken med
jordgubbssylt. Johanna ler åt deras tokigheter. Bättre
vänner än de här två galningarna kan man inte ha.
Det är Johannas födelsedag imorgon och ikväll firar hon och
hennes två bästa vänner för glatta livet. De har ätit super
gott och nu bakar de en stor tårta tillsammans hemma hos
Loise. Men natten kommer fort så här års och Johanna måste
dra sig hemåt. När hon kliver över tröskeln hemma stannar
hon förvånat. Det ligger ett stort brunt kuvert på
dörrmattan adresserat till henne. I kuvertet ligger en
nyckel, en ask och en bok. Johanna tittar intresserat på de
andra sakerna innan hon öppnar boken. Det är en bok med
mängder av sagor och legender. Mellan några sidor ligger en
karta över Roxan inkilad. Kartan måste vara mycket gammal,
för två länder som Johannas geografilärare har sagt inte
finns längre, är även de utmärkta på kartan. Kartan är
skriven med en mängd konstiga tecken som Johanna aldrig har
sett förut, och hon är väldigt språkintresserad och har
forskat massor om gamla och utdöda språk. En av legenderna
på sidan där kartan låg fångar särskilt hennes intresse. Den
handlar om den vackra ön utanför Lärma. Längst ner på sidan
hittar Johanna en bild och en spådom som lyder: “Tre flickor
ska en gång bryta ondskans makt, och rädda Telepotei. En
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från varje folkslag. På sin väg kommer de möta stora
motgångar men vad som än händer håller de alltid ihop.”
Bilden visar de tre flickorna, och precis som i spådomen hör
de till olika folkslag. En alv från Drawn, en människa från
Roxan och en sjöjungfru från Zorum.
När Johanna tittar närmare på bilden tycker hon att
flickorna verkar bekanta på något sätt. Men det kan inte
vara sant. Flickan längst till vänster har långt rött hår
ända ner till midjan, ljusblå ögon och är lite rosa i hyn.
Ovanför halslinningen till tröjan syns ett huvud med en
gyllene krona på huvudet tatuerad i silver. Precis som Loise
verkar flickan på bilden mycket känslig och finare än alla
andra, men om man känner henne vet man att skenet bedrar.
Trots sitt blyga yttre så är hon väldigt självsäker och
tolererar inga orättvisor. Den andra flickan, längst till
höger är en nästan exakt kopia av Martina. Långt ljust hår
som är hårt flätat i en väldigt invecklad fläta så långt att
det räcker till midjan. När håret är utsläppt räcker det
till flickans knän. De mjukt gröna ögonen har en ovanligt
kantig form som ofta inger en känsla av obehag, men är så
otroligt varma att man strax glömmer det. Och flickan i
mitten då? Johanna ryser till när hon tittar närmare. Det är
som att se sig själv i spegeln. Håret har exakt samma längd
och bruna nyans som Johannas eget. Allt finns där, den
barnsliga rundheten och de kolabruna ögonen. Man kan t.o.m
se att flickans ansikte är präglat av den jobbiga uppväxten,
föräldrarna som försvunnit, allt flyttande hit och dit för
att ingen vågar ha hand om henne någon längre tid, pga en
påstådd mörk skugga över hennes huvud.
“Det här måste jag berätta för dem på en gång” tänker
Johanna.
Det tar henne inte ens fem sekunder att be vännerna komma
över genast. Även fast klockan är mycket.
När vännerna kommer visar Johanna dem spådomen i
boken. Loise och Martina studerar bilden en lång
stund. Sen suckar Martina och Loise utbrister att det är
dags. Johanna begriper ingenting av vännernas konstiga
reaktioner.
“vad pratar ni om, egentligen?” undrar Johanna.
“Eh ingenting” svarar Loise och försöker slingra sig.
“Loise, vi måste säga sanningen. Johanna är också en del av
det här. Tänk på att det är vårt öde, och vi kan inte
genomföra det om vi ljuger för varandra.” påpekar Martina.
Loise resignerar och Martina vänder sig mot Johanna.
“Johanna” börjar hon försiktigt “ vi är inte dem du tror att
vi är. Varken Loise eller jag är egentligen från Roxan och
definitivt inte från Lärma.”
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“Vi är inte ens människor” fyller Loise i. “Jag är en
sjöjungfru vid Havskungens hov i Zorum, och även hans
brorsdotter.”
“Och jag är dotter till Eldork den vise, alvernas konung och
härskare över Drawn.” berättar Martina.
Först ser Johanna häpen ut men så börjar hon skratta
hysteriskt.
“Den var bra, ni lurade mig nästan” flämtar hon mellan
skrattandet.
“Det är faktiskt inget skämt, Johanna.” säger Martina.
“Vadå inget skämt!? Vill ni att jag ska tro på att det finns
riktiga alver och sjöjungfrur mitt ibland oss? Snälla nån,
sådana väsen finns ju bara i sagorna nuförtiden!”
“Johanna, du som är så intresserad av gamla skrifter och
sagor, borde väl förstå att allting är sant? Det är inget
mänskligt påhitt för att de ska ha någon som vakar över dem
och någon att skylla på när allt går galet.” säger Loise
“Men det är väl ändå skillnad på gamla skrifter som pratar
om allt övernaturligt som fanns i människornas liv, och att
påstå att sådana väsen faktiskt existerar i dagsläget. Det
finns inte en människa som skulle komma med ett sådant
påstående, för i dag vet man att det är påhitt.”
“Är det verkligen det?” undrar Martina och stryker sig över
öronen. När hon tar bort håret har det hänt något med hennes
öron. De är inte längre lika runda som de brukar. Istället
har de blivit spetsiga, precis som alvernas i sagorna.
“ Va i...”, börjar Johanna men kommer av sig.
Loise och Martina väntar tålmodigt medan Johanna samlar sig
igen.
“Hur gjorde du det där?” säger hon till slut.
“Eh, det är lite svårt att förklara.Tror du mig nu?” svarar
Martina.
Johanna står fortfarande och bara gapar av förvåning, så hon
kan inte mer än nicka till svar. När hon har samlat sig
vänder hon sig till Loise.
“Kan du också ändra form på dina öron som du behagar?”
kräver hon att få veta.
“Nej,” svarar Loise, “det kan jag inte.”
Johanna börjar släppa ut en djup suck av lättnad när Loise
tillägger: “Men jag har något liknande.” Hon drar ner högra
sidan av tröjan till axeln och visar en tatuering av en
sjöjungfrukung i guld som ser ut att simma över nyckelbenet
och upp på hennes hals.
“Din tatuering? Vad har den med Martinas spetsiga öron att
göra?” undrar Johanna skeptiskt.
“Det är ingen vanlig tatuering.” förklarar Loise. “Precis
som Martinas spetsiga öron är ett tecken på att hon är alv,
så är min tatuering ett tecken på att jag tillhör
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havsfolket. Alla medlemmar av havsfolket har en likadan
symbol på vänstra axeln från födseln.”
“Så varför har du din på höger?”
“För att jag är kunglig, så klart. Alla kungliga medlemmar
av havsfolket har tatueringen på höger sida och i guld. Alla
andra, som inte är kungliga har en silvrig tatuering på
vänstra axeln. Tatueringarna är inte bara ett sätt att visa
alla andra att vi är av havsfolket, utan också ett slags
inbyggt id-kort.”
“Hur menar du nu?”
“Jo, jag kan göra så att den rör på sig, och andra havsfolk
som ser det vet exakt vem jag är då.Tatueringen rör sig på
olika sätt för alla havsfolk, det finns ingen vars tatuering
rör sig på samma sätt som någon annans, lite som era
personnummer, alla har olika siffror.”
“Jaha. Men jag vill fortfarande veta hur Martina gjorde! Och
det där om att din tatuering rör på sig, det vill jag se
innan jag tror på det.”
“Det kan vi nog ordna, vid ett annat tillfälle. Vi har
faktiskt mycket viktigare saker som vi måste göra. T.ex. det
där” säger Loise och pekar på sakerna på bordet.
“Det har du rätt i. Kan ni förklara vad det är för något och
varför det är en bild på oss i boken?” undrar Johanna.
“Vi vet faktiskt inte vad det är men det ska på något sätt
hjälpa oss att klara det uppdrag som vi har blivit utvalda
till.” förklarar Martina.
“Vad då för uppdrag”, vill Johanna veta.
“Känner du till ön i utkanten av staden?” frågar Loise
försiktigt.
“Eh ja, den skymmer liksom hela min vy över den vackra
skogen” svarar Johanna retligt.
“Bra” säger Loise och börjar berätta historien om vad som en
gång hände där, och vilka konsekvenser det har fått.
“För väldigt länge sedan när världen ännu var ett barn,
vandrade den unga Selino genom natten. Hon gick sakta och
fullkomligt njöt av det stormiga vädret. Då hon skulle gå
över bron till den vackra ön i närheten av hennes hem hände
det något. Först kom det en knall och så träffades hon av
blixten. Om det varit en normal blixt hade flickan dött
direkt. Men det var ingen normal blixt. Flickan började
rycka av kramper och hennes ögon blev kolsvarta. Efter
olyckan försökte flickan fortsätta sitt liv som vanligt, men
med tiden blev det svårare. Hon märkte att blixten hade gett
henne vissa krafter som inte passar ihop med människor.
Krafterna blev hela tiden starkare och svåra att dölja. Ett
rykte började spridas att Selino var en häxa som skulle
brännas på bål. Hennes far, byns omtyckta hövding gick inte
med på det. För att rädda sin dotters liv samlade han alla
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trollkunniga personer i de tre rikena för att skapa ett
skydd för henne. Men något gick galet. Selino blev rasande
och överföll sin egen far, varefter hon rymde ut på den
lilla ön utanför byn. De trollkunniga blev rädda av den
kraft som flickan besatt, och stället för att hjälpa henne
kontrollera sig gjorde de om ön till ett fängelse som skulle
hålla kvar henne där, för all framtid. En av de trollkunniga
var en spåkvinna och hon sa (precis som det står i boken
Johanna, Loise): ‘Tre flickor ska en gång bryta ondskans
makt, och rädda Telepotei. På sin väg kommer de möta stora
motgångar men vad som än händer håller de alltid ihop.”
“Så det är Selino som vi ska besegra?” undrar Johanna med
tvivel i rösten när spänningen har lättat.
“Nej, Selino är säkert död sedan flera hundra år. Men
kraften, Schinha, som tog över hennes kropp för så länge
sedan lever än. Det är den kraften vi ska bekämpa.”
förklarar Martina.
“Om vi har tur kanske vi kan rädda livet på Selino också.
Men det är väl för mycket begärt.” säger Loise trött.
“Och hur är det tänkt att vi ska kunna besegra denna
Schinha, med hjälp av sakerna här på bordet, om vi inte vet
vad de är för något eller hur de fungerar?” undrar Johanna
med en ton som visar att hon fortfarande inte riktigt tror
helt på vad Loise och Martina säger.
“Jag har ingen aning,” svarar Martina, “men jag vet en som
kan svara på det. Så, så fort som möjligt måste vi nog resa
till Drawni och prata med pappa.”
“Drawni? Vad är det?” undrar Johanna
“Drawni är namnet på den största, och enda staden i min fars
kungarike Drawn.” förklarar Martina
“Hur långt är det till detta Drawn då?” vill Johanna veta.
“Jag måste berätta för min fosterfamilj att jag tänker resa
och om jag känner dem rätt kommer de kräva att få veta hur
länge jag kommer vara borta.”
“Restiden varierar beroende på vilken väg man tar.”
förklarar Martina. “Till fots skulle det ta mer än en månad,
men det finns en väg som går betydligt mycket snabbare som
jag tänkte att vi skulle ta.”
“Okej, då är det väl bäst att vi börjar packa då, så att vi
kan ge oss av så fort som möjligt.” säger Loise innan
Johanna hinner klaga på hur långt det är till Drawn.
Ute på ön rör något på sig. Invånarna i Lärma har sedan
länge dragit sig undan från ön, även fast många numera inte
minns varför. Men det som rör sig på ön är ingen vanlig
invånare från Lärma. Det är en mörk skugga av en ung kvinna.
Eller det hade en gång varit en ung kvinna, nu liknar det
mest en förvriden version av Medusa. Ögonen är som smala
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mörka springor, fulla av hat mot allt levande. Det en gång
så vackra håret är tovigt och ser ut som ett ormbo. Kroppen
är vriden och böjd på det mest groteska sätt. Resterna av en
klänning hänger slappt över kroppen och döljer det allra
värsta. Ansiktsdragen är förvridna i en hemsk grimas. Det
är Schinha, den onda trollkvinnan som i sin desperation att
få ta över världen förstörde ett oskyldigt barn för flera
tusen år sedan. Många av de få personer i världen som
fortfarande vet vad som hände för så länge sen tror att den
onda kraften som hålls gisslan på ön har slocknat. Men inte,
då! Schinha har bara legat lågt och observerat vad som
händer utanför hennes fängelse. Och nu är hon arg!! Några
småflickor har visst fått för sig att de kan uppfylla den
gamla spådomen. Det är absurt. Den där löjliga spådomen
kommer aldrig att gå i uppfyllelse! De ska få se vem som är
den mäktigaste.
För första gången på flera hundra år kliver Schinha ut ur
sin hemliga grotta och börjar gå fram och tillbaka utanför
öppningen till sin grotta. Av ren ilska råkar hon avfyra en
av sina fruktansvärda trollformler. Utan hopp om att
trollformeln ska göra någon skada följer hon den med
blicken. Med blixtens hastighet stiger en mörk ljusstråle
upp i luften. Fyra meter upp i luften tar det stopp när
formeln träffar barriären som håller Schinha och hennes magi
instängd på ön. Barriären blixtrar till och små nästan
obefintliga sprickor börjar synas i den. Chockat stirrar
Schinha på barriären. Sprickorna försvann lika fort som de
kom, men de var där. Upprymd kastar hon en ännu starkare och
farligare trollformel mot barriären. Den här gången är
sprickorna större och tydligare. Så det ser ut att vara som
hon trodde, barriären håller på att försvagas. Nöjt
experimenterar hon en stund till. För varje trollformel blir
sprickorna större, men de försvinner fortfarande lika snabbt
som de blir till. Väldigt små delar av vissa trollformler
tar sig helt igenom barriären och ut i den oskyddade natten.
Schinha ler nöjt. Hon kastar ytterligare ett femtiotal
trollformler. De små partiklar av trollformlerna som lyckas
tränga igenom barriären kan inte göra någon tillräckligt
stor skada var för sig, men tillsammans är de livsfarliga.
Så fort trollformlerna är igenom barriären drar de sig till
varandra och de små partiklarna smälter ihop till en enda
mäktig trollformel. Nöjd med sitt verk skickar Schinha iväg
trollformeln mot Lärma för att hindra de tre tjejerna att
lyckas med sitt uppdrag. Ett hest och elakt skratt lämnar
hennes läppar. Några svarta fåglar flyger skrämda upp ur
närmsta träd och försvinner bort i natten.
Några dagar senare drar ett fruktansvärt oväder in över
Lärma. Det stormar och regnar utan slut. Trots att det är
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mitt på dagen så sluter sig ett mörker svart som natten runt
staden. Himlen lyses då och då upp av lila eldar som bränner
sönder allt i sin väg. Allt som eldarna förstör slungas iväg
och bildar en gigantisk bild på himlavalvet. Många i staden
börjar skrika av skräck när de ser att bilden föreställer
ett hemskt ansikte som de flesta i staden sedan länge glömt
bort: Schinha.
Johanna, Loise och Martina är för tillfället på gatorna vid
biblioteket och hjälper till med de stackare som har blivit
allvarligt skadade pga ovädret. Överallt skriker människor
av skräck och oro över det som sker. En gubbe som har ramlat
genom golvet hemma blir plötsligt väldigt blek och stirrar
med tomma ögon uppåt. Johanna som tror att hans reaktion
beror på smärta, går för att se om hans skador. Gubbens
skrämda ansiktsuttryck ger Johanna en fundersam och
förvirrad rynka mellan ögonbrynen men hon tolkar det som att
gubben är rädd för att dö där på gatan. Stel av skräck
höjer gubben fingret och pekar på något bakom Johanna. Hon
vänder sig om och ger ifrån sig ett skrämt ljud som fastnar
i halsen på henne. När hon lyckas samla sig igen säger hon
till Loise och Martina att sakta vända sig om och titta upp
på himlen. Förvånade och med kläderna röda av de sårades
blod vänder de sig om och stelnar som i chock. Ögonen i det
fasansfulla ansiktet verkar febrilt söka efter något, eller
rättare sagt några.
“Vi måste härifrån”, säger Loise med förtvivlan i rösten.
“ Ja, och det är bråttom! Vi måste till Drawni nu på en
gång!! Det finns inte tid att slöa. Gå och hämta väskorna så
ses vi vid skolan om max 30 minuter. Skynda er!!!” bestämmer
Martina, som aldrig tappar fokus på uppgiften.
Mindre än en halvtimme senare följer Loise och Johanna efter
Martina genom skolans korridorer till den bortersta delen av
biblioteket. Längst bort i ett avlägset hörn öppnar Martina
en hemlig dörr som avslöjar en lång tunnel. I slutet av
tunneln syns ett ljusblått sken. När tjejerna kommer fram
ser de att skenet kommer från en cirkel på golvet med samma
symboler längs kanten som på kartan som Johanna fick.
Symbolerna påminner om skrivtecken. En treuddig stjärna är
infattad innanför ringen av symboler. I varje stjärnspets
är en symbol ingraverad som inte alls påminner om
skrivtecknen. På den ena spetsen finns en en gyllene båge
med en stjärtfena som försvinner ner i havet under, på den
andra spetsen finns en hand omgiven av små stjärnor som om
handen glöder och på den tredje stjärnspetsen finns dolk med
brett blad och kraftigt handtag. Vid sidan av de tre
symbolerna finns ett gäng mindre symboler ingraverade som
föreställer allt möjligt, såsom en stad, ett berg och något
som ser ut som ett slott.
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Martina förklarar: “Det här är en gammal alvtunnel som förr
användes till att skicka brådskande meddelanden mellan Roxan
och Drawn. Min pappa visade mig den för flera år sedan, som
en försiktighetsåtgärd ifall jag skulle komma att behöva
lämna Lärma illa kvickt. Ställ er nu i mitten av cirkeln.”
“Vad står det för något?” undrar Johanna, vars intresse för
gamla skrifter och skrivtecken är enormt. Språkkunskap är
hennes bästa ämne i skolan. ”Jag känner inte igen ett enda
tecken.”
“Det står: “Genom livet går vi för att en dag åter samlas i
vilan”. Det är ett gammalt ordspråk som betyder att alla går
vi skilda vägar vartefter livet fortsätter, men vi kommer
alla att återförenas efter döden. Det är skrivet på alvernas
gamla språk så det är bara naturligt att du inte förstår,
Johanna. Såvida du inte har studerat alviska?” säger Martina
med ett leende.
“Nej, tyvärr inte” ler Johanna tillbaka. “Men jag skulle
gärna lära mig.”
“Det kan vi ta sen, nu måste vi iväg. Schinha kan upptäcka
oss närsomhelst, och då måste vi vara långt härifrån.”säger
Loise med rösten full av panik.
“Du har rätt, Loise. Nu drar vi och ber pappa om hjälp. För
är det någon som kan hjälpa oss nu så är det Kung Eldork den
vise. Håll i er.”
Martina gör en konstig rörelse med ena handen, vidrör
stjärnspetsen med dolken och läser upp inskriptionen på
cirkeln, nu på alviska. Efterhand som Martina läser orden
blir de mörkt blåa och skrivs i luften framför tjejerna. När
hela texten är blå och hänger i luften börjar allting
snurra. Det går fortare och fortare tills omgivningen bara
är ett enda töcken. Efter vad som känns som en evighet
saktar snurrandet långsamt ner och till slut slutar det
helt. Något yra försöker Johanna och Loise undersöka den nya
omgivningen.
Först ser de bara en massa färger, men så småningom
framträder det vackraste landskap de någonsin har sett. Till
och med Loise, som har bott i Zorums underbara
undervattensvärld större delen av sitt liv, är helt mållös
när hon för första gången ser landskapet som brer ut sig åt
alla håll.
I väster finns en skog som aldrig tidigare har skådats av
andra ögon, än alvernas. Trädstammarna är av koppar, bladen
av skimrande guld och buskarna under är helt av silver. I
öster skymtar långa bergskedjor omgivna av mjuka dimslöjor.
Borta i norr skymtar havet. Nere i söder ligger en vacker
men rätt invecklad stad. Det ser ibland ut som om det bara
är en stor kulle, och ibland som det mest komplicerade bygge
i historien. Det är som om staden roterar runt sig
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självt. Alla hus är sammanbyggda med trappor och broar av
väldigt fascinerande arkitektur. Vissa fönster och dörrar
sitter på så ofattbara höjder att Johanna får svindel. Högst
upp i staden, på en plattform som hålls upp av tornspiror
och pelare ligger ett palats så förtrollande vackert att
alla andra slott och palats i världen liknar ett träskjul i
jämförelse. Från hundratals flaggstänger vajar vimplar och
flaggor i alla möjliga färger, storlekar och mönster. Det är
alla adelshusens och företagarnas baner som hänger över den
byggnad där ägaren till respektive baner har sitt kontor
och/eller hem. Där är en sandstrand vid ett vattendrag,
symbolen för Sandbäckens adelshus, och där är Solbladets
baner, med en solstråle som lyser genom ett löv och så
vidare. Alla adelshus har namn efter två olika naturfenomen,
med båda dessa naturfenomen representerade på baneret. Även
på slottet hänger det baner från varje spira och torn. Ett
väldigt stort baner med vit bakgrund fångar Johannas
särskilda intresse. Det är Draws eget baner och föreställer
en kniv av något slag. Bakom kniven finns en konstig blomma
med konturer i guld. Martina berättar att staden heter
Drawni.
När Johanna och Loise har hämtat sig från chocken börjar
tjejerna, med Martina i spetsen röra sig mot staden. Ju
närmare de kommer staden desto mer av den fantastiska
arkitekturen kan de urskilja. Överallt på gavlar och hustak
sitter det träsniderier som föreställer majestätiska djur
som lejon, örnar, kronhjortar samt adel släkternas
vapensköldar, både gamla och nyare. Dörröppningar, fönster
och gator är smockade av nyfikna alver iklädda midjelånga
rockar och snäva tighta byxor i ljusa nyanser av regnbågens
alla färger. Kläderna ser väldigt lediga och smidiga ut. De
alver som är ute på gatorna blir glada över flickornas
ankomst, för det var väldigt länge sedan som människor och
sjöjungfrur besökte Drawn, och än mindre Drawni, pga att
bästa färdvägen går över eller precis vid ön. Och sen
Schinha slog sig ner där har färre och färre vågat sig över
och/eller runt den för att ingen vet hur lång hennes
räckvidd är. Alverna ger gåvor till flickorna för att visa
hur imponerade de är av deras bragd som alverna så
vördnadsfullt kallar färden från Lärma. Glädjen och
festligheterna pågår till sent på natten när trumpetstötar
hörs över hela staden. Det är kungens trumpeter! Folket gör
sig genast redo att välkomna Hans Kungliga Höghet Eldork den
vise, en av de mest älskade kungarna i Drawns historia.
När kungen kommer fram till torget där festligheterna äger
rum står alla invånare längs med husen och bugar sig för sin
härskare. Med sin varma och myndiga stämma säger kungen:
“Ärade invånare i Drawni. Ursäkta mig för att jag avbryter
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er glada tillställning, men rykten har nått mig att vi har
fått långväga besök. Av ren nyfikenhet och hoppfull längtan
ber jag er, mina trofasta vänner säga mig om ryktet
verkligen är sant, eller vad som annars har givit er sådan
fullkomlig glädje som verkar oförmögen att släckas?”
“Vår herre och konung,” svarar en civil officer “det är sant
så som ryktena säger. Idag har Drawni fått oväntat besök
från Roxan och Zorum. “
“Dessa ord var väldigt upplivande att höra. Så länge som vi
har varit isolerade från våra fränder och vänner i Roxan och
Zorum pga denna ös förbannelse som blockerar vår väg. Nu
säger ni att ett par individer har vågat försöka ta sig hit
och till på köpet lyckats göra det. Kan dessa två modiga
individer vara vänliga att stiga fram?”
Flickorna står mitt i folkhavet och hör vad kungen ber om.
Alverna runt omkring dem börjar försiktigt knuffa Johanna
och Loise framåt. De kastar en frågande blick på Martina som
nickar, och så följer de folkhopens önskning om att visa dem
för kungen, i tron att Martina går bakom dem. När de kommer
ut på den öppna ytan av det stora torget och går mot kungen,
märker Johanna att Martina inte är med längre.
“Loise, vart tog Martina vägen?”
“Hon stannade väl i folkhavet. Kom nu, kungen väntar. Och
man låter aldrig en kunglighet vänta längre än nödvändigt.“
“Sant. Hon kommer väl ikapp oss sen.”
“Mmm.”
De fortsätter över torget och fram till kungen. Kungen är
klädd i lätta,eleganta och lite gammalmodiga kläder. Man kan
se att han är väldigt ung, även fast ansiktet är präglat av
stort lidande. Ljusa, varma och förstående ögon. När de
kommer ända fram sjunker de ner på knä i en bugning, Johanna
lite ovant men ändå rätt så graciöst. Kungen lägger händerna
på deras axlar, rätar upp dem ur bugningen och ser dem rakt
in i ögonen en lång stund. Det blir kungen som bryter
kontakten för att vända flickorna mot torget och åskådarna
igen.
“Var välkomna kära gäster.Jag ber er göra mig den stora och
glädjefyllda äran att bo uppe på slottet under er vistelse
här. Vi har mycket att prata om tillsammans. Så om ni vill
vara så vänliga att följa med mig tillbaka till slottet, så
ska ni få tvätta av er efter den långa resan, och kanske
lite mat skulle sitta på sin plats?” säger han med ett varmt
leende.
Johanna och Loise tittar osäkert på varandra och vet inte
vad de ska svara. Till slut tar Johanna mod till sig och
svarar försiktigt: “Tack så mycket för inbjudan, Ers höghet.
Vi tackar ödmjukast ja till förslaget att bo på slottet
under vår vistelse här. Men vi kan dessvärre inte följa med
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Er just nu. Vi var nämligen tre när vi kom, och nu har vi
tappat bort vår vän i folkhavet. Som Ni säkert förstår vill
vi gärna återförenas med henne, innan vi kan tänka på något
annat göromål.”
“Det förstår jag mycket väl, men jag tror att er lilla
väninna redan har kommit till rätta och bara väntar på att
ni ska följa med mig så att ni kan få vila upp er.”säger han
med ett roat leende och börjar gå därifrån.
Något undrande över vad han menar följer de båda flickorna
med kungen upp till slottet.
DEl 2
På slottstrappan möter de en väldigt vacker kvinnlig alv.
Det blonda håret är utsläppt i hela sin längd med stora
lockar som efter flätor, hennes havsblåa klänning är gjord
av flera lager tyg, lika tunna som spindelväv. Eller är
klänningen verkligen havsblå? De olika lagren tyg skiftar
hela tiden mellan ljusare och mörkare nyanser, beroende på
flickans rörelser och solens strålar. De kantig ögonen lyser
av stor intelligens och värme. En enkel men vacker tiara av
silver med små ovala safirer inbäddade i silvret vilar på
hennes huvud. I luften runt hela den ljuva uppenbarelsen
ligger det som ett gnistrande stoft.
Plötsligt flämtar Loise till: “Mirtana?!”
“Vilken tid ni tog på er. Pappa, sa inte du att ni skulle
skynda er?”
“Ledsen gumman, det var inte meningen att dröja så länge. De
unga damerna här var väldigt intresserade av stadens
arkitektur, och du vet hur mycket jag älskar att berätta om
den.”
“Jo. Jag gör ju det. Och jag förstår dig, för vår stad är
något alldeles extra.”
“Men Mirtana, hur är det du tar hand om dina gäster
egentligen? Mina vänner, varsågoda och stig på. Efter dig,
gumman.”
Loise och Johanna går uppför slottstrappan och kommer in i
en gigantisk hall. Hela den vänstra väggen är full av
målningar. Mitt på väggen finns en dörr. Bakom den dörren
ligger rådssalar där officerarna och övrig adel tillsammans
med kungen håller rådslag angående styret i Drawn. Inträngd
i hörnet på den väggen, finns en liten, nästan dold dörr.
Bakom dörren berättar Mirtana att det finns en korridor som
leder till köket och tjänarnas regioner. Mitt på motsatta
väggen finns två stora dubbeldörrar, bakom dem har kungen
sitt audiencerum för besökare som söker tala med honom, samt
en välvd tunnel som leder till slottets sjukstuga. Rakt
fram har de en majestätisk trappa av äkta marmor. Första
etappen av trappan leder rakt upp som en vanlig trappa. En
72

bit upp finns två stora, dubbeldörrar i trä på var sida. På
en avsats, mitt i trappan, står en marmorstaty som är rest
till minne av den allra första alvkungen, Henrand den
djärve, som var med och fångade in Schinha. I handen håller
han en dolk vars breda blad är gjort av hornen från det
vackra, rådjursliknande djuret Alces, och på huvudet har han
en gigantisk krona. Dolken ser likadan ut som den på den
konstiga plattan i skolbiblioteket och som den på baneret på
taket. Vid statyn delar trappan sig i flera riktningar så
att man kommer upp till nästa våning från fyra olika håll.
Ovanför trappan sträcker sig korridorer mot okända djup av
det stora slottet. En vackert dekorativ balustrad ramar in
hela trappan. Direkt ovanför trappan mitt emot statyn hänger
en enorm målning med hela kungafamiljen avbildade, från
kungens 215 åriga farmor till yngsta prinsessan på två år.
När de kommer upp för den majestätiska trappan går de förbi
den stora målningen och in genom ett par dubbeldörrar vid
sidan av tavlan för en snabb titt i rummet innanför, vilket
visar sig vara balsalen. Det är ett stort öppet, förgyllt
rum med rikt dekorerade väggar och jättehögt i tak. På ena
långsidan finns en läktare med en orgel och plats för en
orkester. Den andra långsidan är täckt av stora, höga,
dekorerade fönster med tunga gardiner. I taket hänger ett
flertal gigantiska kristallkronor som lyser upp och ger
rummet ett varmt och inbjudande ljus. När de har sett
balsalen går de vidare till vänster för att utforska resten
av slottets innandöme. Här finns många fina, hemtrevliga
salonger där förnäma gäster och andra besökare får vistas
fritt. Ingångarna till de olika rummen är välvda som ett
valv och saknar oftast dörrar. Stilen i salongerna skiftar
mellan ljusa pastellfärger med slingrande mönster och
snäckdetaljer, och mörka, dova färger med en mer extrem
arkitektur med ett överflöd av kolonner, kapitäl och vackra
detaljer. Johanna märker efter ett tag att detta slott är
konstruerat likadant som många av slotten i historieböckerna
och slott som hon har besökt, man kan alltid komma tillbaka
till utgångspunkten på ett våningsplan genom att bara
fortsätta gå framåt. Halvvägs runt kommer de in i ett stort
galleri. De vackra målningarna som täcker väggarna berättar
hela den kungliga familjens släkthistoria. Det finns många
målningar som föreställer kungar och prinsar som har
uträttat stordåd för att rädda Drawn från alla slags faror.
Eller snarare ser ut att ha uträttat stordåd, för att de ska
se modiga och djärva ut på målningen. Men lika många som
inte alls har med något hot att göra, fejkade eller riktiga.
Johanna blir väldigt imponerad av den vackra konsten som
alverna har skapat, långt innan människornas mästare på
konst, Leonardo da Vincis farföräldrars farföräldrar ens var
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påtänkta. En tavla är så stor att den täcker nästan hela
väggen. Men siffrorna som betecknar årtalet förvirrar henne
lite.
“Hallå, vad är det för siffror under tavlan? De som ser ut
som årtal, men ändå inte?” undrar hon.
“Det är faktiskt årtal, även om de inte ser ut som de du är
van vid.” svarar Mirtana.
“Okej, va?”
“Jo, så här. De vanliga människorna räknar ju tiden efter
Kristi födelse, eller hur? Alver, magiker och sjöjungfrur
räknar istället från den gång då Schinha blev fängslad på
ön, vilket inträffade många många tusen människoår innan
Kristus föddes. Därifrån räknar vi i etapper på femhundra
människoår. En sådan etapp kallas för quinnlennium. Därefter
delas tiden in i dekader, annos och uppgångar. En uppgång är
samma sak som en dag, med den skillnaden att solen och månen
har stor betydelse för oss, som du kommer märka. Ett annos
består av 7 solperioder, solens olika lägen på himlen, med
50 uppgångar i varje solperiod. Det går sedan 10 annos på en
dekad och slutligen 50 dekader på ett quinnlennium. Hänger
du med?”
“Jag tror det. Var befinner vi oss nu då, enligt er
tideräkning?”
“27:e uppgången i 4:e solperioden 33:e quinnlenniumet, 8:e
annoset i 1 dekaden.”
“Låter komplicerat, tycker jag.”
“Du vänjer dig snart.” ler Loise.
När de är färdiga i galleriet går de vidare i slottet. Andra
halvan av våningen de är på ser ungefär likadan ut som den
halva de såg förut, med öppna rum med valvbågar över och
rokoko blandat med barock. Resten av det stora slottet
skiljer sig väldigt mycket från gästvåningen. Precis bredvid
galleriet finns en lönndörr med en väldigt gammaldags trappa
innanför som leder upp till biblioteket. Det är den äldsta
delen av hela slottet. Här finns böcker från hela Telepotei
och även andra delar av världen som inte längre existerar.
Biblioteket är större än galleriet och är fyllt med hyllor
ända upp till taket, sju åtta meter över golvet. Böckerna på
de översta hyllorna nås endast via en två meter bred list
runt rummet, som en andra våning. I hörnet av det gigantiska
rummet slingrar sig en spiraltrappa upp. Överallt i rummet
står höga stegar, så att man kan nå böckerna som står för
högt upp och under listen. På ett stort bord nära mitten
ligger några stora och tjocka luntor uppslagna. Johanna går
fram till dem och ser att det är uppslagsböcker. Hon
bläddrar försiktigt i luntorna och fnissar lite åt de
konstiga djuren som är avbildade på sidorna. Arrangerade i
små grupper står mysiga soffor och läsfåtöljer utplacerade
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lite överallt i rummet. Loise har gått upp för spiraltrappan
och står nu och hänger på räcket som omger den andra
våningen eller balkongen, som det mer liknar än ett helt
våningsplan. Där uppifrån ropar hon:
“Vart kommer alla dessa böcker ifrån, egentligen? Några är
ju skrivna under 11: quinnlenniumet att döma av årtalen, och
då var knappast boktryckarkonsten uppfunnen!”
“Du har helt rätt Loise, de flesta böckerna här är faktiskt
handskrivna och exemplaren som finns här är de enda kopiorna
av väldigt många fantastiska verk. Och hur de har hamnat här
kan jag tyvärr inte svara på för de dokumenten där allt sånt
är nedskrivet försvann någon gång när min farfars far var
ung och ingen vet vart de tog vägen. Tyvärr” svarar Eldork
sorgset.
“Ska vi gå vidare?” säger Mirtana snabbt, för hon vet hur
bedrövad hennes far kan bli över de försvunna dokumenten om
man låter honom försjunka i tankar.
“Okej. Du bestämmer, prinsessan.” svarar Johanna med ett
leende.
Mirtana ger Johanna en blick som klart visar vad hon tycker
om att bli kallad prinsessa av en av sina bästa vänner, hur
sant uttrycket än är.
De går vidare genom slottet. Ibland går de i trappor, ibland
genom vackra korridorer. Till sist stannar de på ett
våningsplan de bara gick förbi för en stund sen. Anledningen
till det är ganska förståelig när Mirtana berättar exakt var
i slottet de befinner sig.
“Det här är den mer privata delen av slottet. Samtliga av
slottets sovrum finns på den här våningen. Gemaken i den här
korridoren är gästrum. På andra sidan de där dörrarna bor
min familj. Erat rum ligger i den bortre änden av
korridoren, det är den rosa dörren med gulddekoration som är
eran.” förklarar hon medans de går igenom korridoren.
“Men vart är ditt rum, Mirtana?” undrar Johanna.
“Så länge som ni är här delar jag rum med er. Det är
faktiskt mitt rum vi ska dela.” och öppnar dörren på glänt.
“Jaha, då lämnar jag er själva en stund, tjejer så att ni
får komma iordning ordentligt. Ses till middagen. Och sen
skulle jag vilja prata med er i biblioteket, om det är
okej?” Med de orden går Eldork tillbaka genom korridoren och
nerför trappan till sitt arbetsrum.
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