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Prolog 
De möttes i Lunden. Just nu befann sig Lunden djupt inne i virrgångarna i Skeinskogens kullar. Dess träds 

breda, uråldriga stammar skyddade dem som kommit till kallelsen, och skulle någon varelse passera 

skulle den bara se en klunga träd som hade, eller kanske inte hade stått där förut. Nauli, fenixen som var 

först, satte sin hand på en av stammarna och väntade. I flera år hade härjningarna fortgått och blivit allt 

värre. Människor hade låtit röja mark där en gammal stig gått och öppnat den för karavaner. Nya flöden 

i väven hade öppnats och ett gift hade börjat sippra upp söderifrån och nu slagit rot i trakten själv.  

 

De andra i skogsrådet började komma och Nauli kände hur stammarna tog emot dem. I trädet mitt 

emot fanns nu Ymrich som hyste sommarens ande, och i stammen bredvid sin egen gnistrade Nattfall 

med sitt långa hår. Mötet var mest för formens skull, beslutet var redan taget, men det gav dem en 

chans att alla få träffa Salix, som nu skulle utses till thane. Det fanns aldrig många av dem samtidigt, det 

var inte deras väg att bruka våld. Men ibland var de tvungna att försvara sig.  

 

Salix anlände. I någon mening var dryaden den ende som faktiskt var här. Alla de andra, även Nauli själv, 

var endast här genom magiska projektioner. Som en skugga föll över ormbunkarna, så anlände Salix. 

Klev ut ur en stam och sjöng sin dova ton över stenarna som aktade sig noga för att säga emot. Salix var 

född ur ett videsnår som nu var över tusen människoår. Rötterna gick djupt hos den här. Det var svårt 

även för Nauli att se var dryaden slutade och skogen började och ingen avbröt när Salix ändrade sin ton 

och talade till dem.  

 

Vilken annan varelse som helst med den åldern, erfarenheten och styrkan skulle ha varit skogsväktare 

sedan länge, men Salix var...hårdhänt, och hade blivit förbigången, nästan utstött. Men alltid lojal mot 

rådet. Nu fanns ett uppdrag att göra som dryaden, som dessutom kunde gå osedd bland människor och 

deras husdjur, var sällsynt lämpad till att utföra. Ett uppdrag där hårdhänthet kunde vara en fördel.  

 

Nauli hoppades bara att de inte skulle skapa ett monster i natt.  
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Neuhof 
Skogspatrull igen. Vito suckade. Han hade inte trott att en medlem av det Sista Huset skulle behandlas 

som en gårdsvakt när han gift sig med den Burgheimska herremannens systerdotter. Än mindre hade 

han trott att en vaktkapten, som trots allt var hans titel sedan snart ett år, skulle behöva göra 

grovjobbet med viltspaning. Särskilt inte på en så stor gård som Neuhof. Ändå var han här i skogen igen, 

i sällskap med den tröga Harja. Molnen hade sedan länge täckt himlen och fukten åt sig in genom 

rustningen och alla lager rustplagg herr Handund envisades med att han skulle bära. Som om någon 

skulle se honom här. 

Patrullen var hur som helst meningslös, skogsvarelserna hade för länge sedan lämnat området. De hade 

lärt sig vådan av att komma i vägen för Handunds jakthundar. De som inte lärt sig hade blivit av med 

sina svansar och öron och, i förekommande fall, tänder och klor.  

Vito var precis på väg att vända hemåt igen när de båda hundarna dök upp, ivrigt trampande och 

gläfsande. Han log. Handund Hundfrändes jakthundar var välkända för sitt väderkorn och betingade ett 

högt pris hos såväl jagande adelsmän som officerare i rörliga trupper och dessa två var bland de bäst 

tränade av det trettiotal som för tillfället fanns på gården. Kanske kunde det hända något intressant här 

ute ändå... 

 

--- 

 

Frustrationen växte ju längre resan gick. Det var inte lönen, även om den var torftig nog. Det var heller 

inte den mer och mer aggressiva vaktkaptenen, Maurice, honom kunde han stå ut med. Det var inte 

heller Strana och Gimbe som hela tiden häcklade honom, gav honom öknamn och insinuerade hans 

oförmåga till allting. De var riktigt jobbiga och nötte på hans tålamod men han hade i någon mening 

förtjänat deras sällskap genom att vara usel på sitt jobb - igen och igen. Den här karavanen var den enda 

som ville anställa honom - alla de andra hade hört hur han missade sina mål, riskerade lasten och inte 

drog jämnt med de andra vakterna. Allt det här var hans eget fel.  

 

--- 

 

Tårpilens grenar rörde sig lätt i den svaga brisen och kittlade Rhevenil i ansiktet, men hon rörde inte en 

muskel förrän hjorten stod i rätt läge. Hon släppte bågsträngen och pilen flög ljudlöst mot sitt mål. Hon 

jublade högt och lutade bågen mot det gamla trädet. Pilen satt mitt i lungan, precis där den skulle. 

Blodet susade i öronen, som det brukade i det läget. Hon var snabbt framme vid djuret och drog sin 

jaktkniv när hon hörde tassar i skogen. Jakthundar. Hon såg sig vaksamt omkring, men de två hundarna 

var lätta att mota bort och de vände. Obehaget kröp längs ryggen och hon skyndade sig med arbetet att 

börja ta ur hjorten. Det gick ändå inte snabbt nog, plötsligt dök det upp ett par knektar till häst. De satt 

tysta en stund och betraktade henne och den obehagliga känslan spred sig upp till nackhåren. 

“Jaha ja, vad har vi här då Harja? En tjuvjägare på herr Handunds mark? En med rävöron och svans 

minsann. En felv, ser det ut som!” 
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“Det ser så ut Vito. Vad är nu straffet för tjuvjakt häromkring?” 

Hon ställde sig upp och såg misstroget på knektarna. Tjuvjakt?  

“Att skaffa mat i skogen är alla resandes rätt, det borde väl er herre veta om?” 

Vito satt av sin häst och gick fram till henne. Han stod hotfullt nära och sänkte rösten. 

“Den enda rätt som gäller här i skogen är Handunds rätt. Den enda rätten att jaga här i skogen är 

Handunds rätt. Att fälla hans djur räknas som stöld.” 

Hon var för ovanlighetens skull helt ställd. Hon hade aldrig tidigare blivit anklagad för att bryta mot 

några regler när hon skaffade sig något att äta. Vito däremot verkade vara i sitt rätta element. Han drev 

henne bakåt med sin blotta storlek. Med brynja, gambeson och harnesk överväldigade han de flesta och 

han behövde inte ens dra svärdet för att få henne dit han ville. Det stod plågsamt klart för henne att 

bågen inte skulle hjälpa henne den här gången. 

Vito verkade ha sett blicken mot bågen, för han beordrade Harja att hämta den åt honom. Inte Nessa. 

Låt henne vara! Inte Nessa! Hon såg hjälplöst på när knekten oförsiktigt ryckte åt sig hennes kära båge 

och räckte över till Vito. Vito vände och vred på Nessa, lyfte henne i ena handen, drog hårt i strängen 

och släppte den. Hon gnisslade tänder när hon hörde träet knaka. Det var tydligt att han inte kunde 

hantera en båge och nu lekte han med hennes käraste som om hon var ett stycke ved. 

“Rätt fin, antar jag. Synd, eller hur?” 

Han tittade på henne, såg hennes skräckslagna ögon och flinade. Han hade alltid ansett att bågen var ett 

vapen för svaga. Menade man allvar använde man armborst. Han höll bågen hårt med båda händerna 

och böjde den långsamt över knäet. Det svartnade för hennes ögon och hon sjönk ner på knä när hon 

hörde fibrerna brista. Han kunde lika gärna ha brutit av henne armen. 

 

Ett hårt grepp runt handleden och en plåtklädd arm runt bröstkorgen väckte henne till sans igen. På ren 

instinkt vred hon sig mot handen som höll fast hennes arm samtidigt som hon sköt ifrån med benen. 

Vitos grepp var anpassat för att lyfta upp henne och hindra henne från att glida ner på marken igen och 

han hade inget att sätta emot när hon så gott som flög ur hans famntag. Han var stark och väl skyddad 

mot slag, sparkar och bett, men ingen människa i brynja och plåt kan springa ikapp, än mindre fånga, en 

flyende felv. Vito svor när han såg svansen försvinna bakom den stora pilen. Den hade kunnat betyda 

ett nytt steg upp i graderna hos herrn.  

 

--- 

 

Nej, det som kliade i Rhovan den här gången var lasten. Han må vara värdelös som soldat och hyrbåge, 

men som både strategiskt och taktiskt lagd tjuv kunde han fortfarande en hel del, och trots de 

imponerande säkerhetsarrangemangen utåt lade den här karavanen verkligen inte ned allt för mycket 

möda på den inre säkerheten. Det hade inte gått mer än tre nätter förrän han fått tillfälle att obemärkt 

undersöka så gott som varenda kista, koffert och packlåda, och han var djupt illamående över vad han 

sett. Hans eget gamla hus, huset Soleda, hade aldrig befattat sig med slavhandel eller liknande. Deras ö i 

Viratsiska bukten gästades ofta av havsfolk och i skogen på bergssluttningen bodde allehanda varelser, 

många som samarbetade med huset på olika sätt. Vagnen som tjänade som bur var illa nog, men det 

han sett i lasten var värre än slavhandel. Slavar kan ändå sättas fria, men de stackare som tagits ifrån 

dessa sina kroppsdelar skulle aldrig få tillbaka dem. En del var redan döda förstås, de som hade ägt de 
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stora skallarna t.ex. Där fanns ett drakhuvud och flera andra behornade huvuden av en ras han inte 

kände igen men som var mänskliga nog. Många lårar innehöll horn som definitivt inte var från hjortar 

eller kor och flera av de små kistorna innehöll svansar, fjädrar, fjäll och annat från olika varelser. 

Skogsvarelser för det mesta vad han kunde bedöma. Det här var en dödens karavan, som handlade med 

liv. Köparna? Troligen samlare från Burgheimsk adel som ville få sig själva att framstå som stora jägare i 

kretsar som avskydde skogsvarelser. Han hade tänkt sig tjäna sitt uppehälle någorlunda ärligt, men nu 

var han allra längst ned på skalan. 

 

--- 

 

Hon hade somnat under pilen, men vaknade igen av ett lätt duggregn i ansiktet. Det var mörkt och hon 

kunde först inte komma ihåg var hon var eller vad som hänt. Så knakade en av grenarna ovanför henne 

och allt kom tillbaka. Vito, så hette han visst, knekten som brutit Nessa. Bågen som Irrik hjälpt henne 

befria ur den gamla ståtliga idegranen, bågen som hjälpt henne ur så många knipor och som givit henne 

så många måltider. Bågen som var hennes frihet, hennes allt. Regnet ökade i intensitet och hon visste 

till slut inte om det var regn eller tårar som rann i ansiktet. Det spelade hur som helst ingen roll, hon 

måste göra en ny båge. Sedan var det dags att bestämma Vitos öde.  

 

--- 

 

Vedia nynnade för sig själv medan hon gick omkring i köket och förberedde kvällsmaten. Det gjorde hon 

alltid utan att tänka på det när hon var bekymrad över något. Den här kvällen var det, som så ofta 

nuförtiden, Vito hon tänkte på. Hon hade blivit handlöst förälskad i den stilige och världsvane viratsiern 

redan första gången de träffades och han verkade göra sig ovanligt många ärenden förbi Skeinhof, 

hennes föräldrars gård, när han var ute på sina handelsresor. De brukade ge sig ut i skogen tillsammans, 

under förevändning att de skulle jaga harar, men trots att hon var en skaplig bågskytt kom de alltid hem 

tomhänta. Till slut hade han skrapat ihop både tillräcklig förmögenhet och tillräckligt med mod för att 

be om hennes hand. Det hade varit den lyckligaste dagen i hennes liv. Tyvärr hade lyckan avtagit i takt 

med att hans rätta jag visat sig för henne. Han var makthungrig och respektlös mot dem han ansåg stå 

under sig. Han hade inget emot att jaga skogens varelser om det fick honom att stiga i graderna hos herr 

Handund och snart nog hade han blivit utsedd till vaktkapten. Det var inte bara harar och hjortar utan 

även småtroll, knytt, stubbgubbar, fefolk, råttmän, felver och till och med någon enstaka alv som föll för 

deras armborst. Vedia var uppvuxen i dessa skogar och även om hon sällan mött och än mindre talat 

med skogsfolket såg hon dem som sina vänner. Vänner vars svansar nu hängde på herrns väggar. Hon 

rös och nynnade vidare. Det här kunde inte fortsätta hur länge som helst.  

 

--- 

 

En sorg spred sig i jorden. En svag aning av salt. Tårar. Ja, det var tårar som sökte sig ner till de fina 

trådarna långt ut i rotsystemet. Pilens långsamma medvetande uppfattade saknad och misströstan. Det 

hade varit alltför många tårar i dessa marker, men det var länge sedan nu. Nya tårar i marken, det 

kunde inte båda gott. Pilen sträckte på sina gamla grenar. En av dem smärtade fortfarande. Den där 
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människorna hade bundit ett rep, den där själen hade slocknat den där dagen för så länge sedan. 

Barken skulle alltid bära märkena och grenen skulle aldrig glömma. Den knakade. Åren tyngde pilen och 

denna dag kändes de tyngre än någonsin. Men någon var på väg nu. En som var långsam nog att förstå 

och snabb nog att agera.  

 

--- 

 

Något rörde sig i närheten. En kvist bröts, en fågel lämnade sin gren. Felven drog sig in i skuggan i ett 

tätt buskage långt innan kvinnan klev ut i gläntan. Hon gick försiktigt, nästan blygt, fram till pilen och 

lade sina händer på barken. Rhevenil kunde ana lugnet som spred sig genom stammen, ut i grenarna 

och via rötterna vidare till de andra träden när kvinnan lutade pannan mot det stora trädet. När hon 

vände sig om igen efter en lång stund såg hon någon som såg på henne. Någon med gnistrande röda 

öron. 

“Jag har aldrig sett en människa lyssna till skogen förut.” 

“Och ingen felv har någonsin talat med mig förut.”  

“Häromkring verkar det vara lätt att se vem det är bäst att hålla sig borta från och vem det går att lita 

på.” Rhevenil log mot kvinnan, som blygt log tillbaka, innan hon slog ner blicken som föll på trästycket i 

felvens hand. En misstanke slog rot i hennes huvud och frågan var ställd innan hon hann tänka efter.  

“Vad arbetar du med?” 

“En ny pilbåge. En man i rustning bröt…” Rhevenil tystnade och hon såg bort. Vedia såg en tår blänka i 

ögonvrån och förstod. Vito hade kommit hem och skrutit om felven han ridit ner i skogen och vars båge 

han brutit. Han hade hånat henne, kallat henne svag och skrattat åt att hon näst intill svimmat när 

bågen knäcktes. Sagt att han skulle ut och leta upp den åt herrn. Funderat på hur han skulle bli belönad. 

Vedia hade suttit tyst då, vad annat hade hon kunnat göra? 

“Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig?” 

Rhevenil vände tillbaka blicken mot kvinnan. Hon undrade varför hon fick ett sådant erbjudande, men 

Vedia utstrålade varken hot eller svek.  

“Kommer du från herrgården? Det skulle vara bra för mig att få veta vad som sägs och planeras där 

inne.” 

“Jag bor i ett av de mindre husen, men gårdens herre är min morbror och jag hjälper honom med 

räkenskaperna, så jag är där ofta.” Vedia funderade en stund. “Jag kan komma hit varje dag i gryningen. 

Herrskapet sover länge, ingen som är farlig för dig kommer att märka att jag går ut i skogen oftare än 

vanligt.” 

“Tack, min vän. Jag förstår att det kanske inte är enkelt för dig. Och vill du ropa på mig så är mitt namn 

Rhevenil.” 

Kvinnan log, mindre blygt den här gången. 

“Vedia. Mitt namn är Vedia.” 

Hon vände sig om och gav sig av med fjädrande steg. Rhevenil stod kvar under pilen och kände sig 

aningens lättare till mods. Tydligen fanns det någon i trakten med känsligt sinne och gott hjärta. 

 

--- 

 



7 
 

Maurice kom tillbaka och rapporterade att vägen fram till Neuhof var klar. Och att Handund var där för 

att möta upp som avtalat. Swarimshi Gahladijn var noga med säkerheten och skickade hellre vakterna 

för ofta än för sällan för att rekognoscera. Hon hade framgångsrikt bedrivit handel med den 

burgheimska adeln i tre år nu. Det var fantastiskt vad de kunde betala för sådant som var, ja gratis 

nästan. Om man hade egna leverantörer i primärledet vill säga. Men de var också billiga, det var deras 

förmän som var dyra - de som höll ordning och fick saker gjorda. Och inte ställde frågor. Som Maurice. 

Tillräckligt ambitiös för att vara trogen, och inte tillräckligt kompetent för att vilja starta eget. Men 

tillräckligt girig för att ständigt snegla på andra karavaner. Och alltså fullständigt kontrollerbar.  

 

Den här resan hade de extra mycket varor med sig, så Maurice hade fått hyra in en del externt folk, lösa 

hyrsvärd och hyrbågar - några var nog bra, men en del var...billiga. Hon skulle kanske behöva sätta ned 

foten lite igen snart. Det är inte bra när girigheten hindrar säkerheten.  

 

--- 

 

Rhevenil hade hört karavanen på långt håll. Ett sällskap av den storleken varken kunde eller behövde 

smyga genom skogen. Det var lätt att komma nära utan att bli upptäckt och hon hade spanat efter 

något, eller någon, som kunde vara henne till nytta. Kanske handlade de med örter, droger eller rent av 

gifter. De såg sannerligen ut att vara samvetslösa. Hon hade bara ett par kaninskinn och några benpärlor 

att förhandla med, utom sina pilar, och hon ville verkligen inte se dem i händerna på folk med 

rävsvansar i kläderna, men dök det inte upp något annat kanske hon inte fick något bättre alternativ. 

Plötsligt fångade något udda hennes uppmärksamhet. En av vakterna såg inte ut att höra hemma där. 

Han fick en knuff i ryggen av en kvinna i vitt läder men gjorde inget motstånd utan lommade iväg mot 

hästarna. Han såg inte mycket ut för världen, men ändå var det något som väckte hennes intresse. Det 

var som att han försökte gömma sig, göra sig mindre än han var. Som att han ansträngde sig för att dölja 

sitt sanna jag. Hon smög efter honom för att se mera. 

 

--- 

 

Han gick och vattnade hästarna - en lott som fallit på honom och som han inte tyckte illa om eller var 

helt dålig på heller - medan Strana stod och såg på honom i sina alltid lika skinande vita läderkläder. Hon 

var den som satte tonen bland vakterna. Hästpojken kallade hon honom. För henne var det otänkbart 

att arbeta med djuren. Djur var något att tukta och klä sig i. Han hade lagt märke till remmen med öron 

som hon nonchalant hängt i svärdsbältet. Troféer av andra hon ansåg vara djur. Han säkrade hästarna 

och hämtade bågen. Han var tvungen att bli bättre. Det var på sikt enda vägen ut. En lös tjuv varar inte 

länge, så mycket visste han.  

 

En liten stig gick längs vattnet som kallades Viltån och en bit bort på den kom han till en någorlunda 

avskild glänta i skogen, vid en enorm gammal tårpil.  

 

Det var tyst i skogen här och märkligt fridfullt. Han drog upp en pil och tog sikte på en ojämnhet i pilens 

bark. Tystnaden fick honom att tänka på något men han kom inte riktigt ihåg vad....  
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Det var tyst i skogen här och märkligt fridfullt. Han drog upp en pil och tog sikte på en ojämnhet i pilens 

bark. Tystnaden fick honom att tänka på något men han kom inte riktigt ihåg vad….  

 

Det var tyst i skogen här och märkligt fridfullt. Han drog upp en pil och tog sikte på en ojämnhet i pilens 

bark. Tystnaden fick honom att tänka på något men han kom inte riktigt ihåg vad….  

 

Det var tyst i skogen här och plötsligt kom han ihåg en av sina lärare på akademin, i sitt förrförra liv. Han 

kom inte ihåg hennes namn men hon hade knutit en komplicerad knop framför honom. “Drag i repet”, 

hade hon bett honom. Han hade dragit i det och knopen hade fallit sönder. Det hade varit en löpknop, 

gjord för att kollapsa när den frigjordes, ett enkelt knep, men effektfullt på hans yngre jag som låtit sig 

föreläsas om balans och hur allting hängde ihop med vartannat...  

 

Han sänkte bågen. Han hade inte avlossat något skott. Men han hade lyft bågen flera gånger. Och glömt 

bort det. Han lade försiktigt ned bågen och såg sig omkring. Sedan tog han upp sitt lilla, omsorgsfullt 

gömda pentagram och höll det i handen samtidigt som han satte andra handen på pilens bark.  

 

Han hade inte blivit särskilt väl skolad. Hans karriär inom Handelshuset och Gillet hade tagit över och 

han använde mycket sällan konsten nu för tiden, men han visste hur man gläntar på dörren för att se 

det som vanligen inte syns och nu var han nyfiken. Hans tankar sökte sig mot barken och följde de 

flöden han vagt förnam. De gick ned i rötterna och vidare ut under hela gläntan och knöts samman med 

de andra trädens rötter. Flödena pulserade långsamt och han blev medveten om hur rötterna under 

hans fötter sträckte sig upp för att känna vem han var.  

 

Han bröt länken och tog ett djupt andetag. Skogen här levde, och den här tårpilen var en knutpunkt för 

den. Han hade en vag idé om att ha hört talas om sådana här platser tidigare, på akademin, men  det 

var inget som hade fastnat. Han övervägde att gå därifrån men det var fortfarande fridfullt. Han kunde 

givetvis inte använda pilträdet som måltavla, det såg han nu. Han gömde sitt pentagram igen och 

plockade upp bågen och tog istället sikte mot en halvhög stubbe en bit bort.  

 

Han hade hunnit skjuta några pilar när han blev medveten om att någon iakttog honom. En annan figur 

stod en bit bort med en egen båge. En alv, nej förresten, en felv. Hennes röda öron gnistrade i halvljuset 

från träden.  

“Så här”, sade hon och gick fram till honom. “Dra upp en pil!” Han lydde. Hon drog hans armbåge bakåt 

och puffade i hans rygg tills han sträckt sig. Sparkade lätt på benen så han flyttade dem. Inte så men så… 

“Pröva nu!” Han siktade på stubben och lossade skottet. Det var knappt pilen träffade den. 

“Skulle det här göra mig bättre menar du”, frågade han? 

“Du har tränat med fel ställning. Du skulle aldrig blivit bättre hur länge du än höll på. Nu får du träna 

om. Det tar ett tag, men nu kan du i alla fall bli bättre. Om du kommer ihåg hur du ska stå.” Hon 

skrattade. 

“Kan du visa igen”, sade han? Och hon visade.  
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Ironin i att en skogsvarelse hjälpte honom gick honom inte förbi och han log när han drog upp nästa pil. 

Så passande... 

  

--- 

 

Gimbe gick fram till Strana och frågade medan han smaskade på en hönsvinge,  

“Var är han nu, vår lille vän?” 

“Vid det där stora trädet och tränar på sitt sikte”, skrattade hon. Hon förstod inte hur Maurice kunde 

plockat upp honom, även om det bara var för en del av färden. Han var klädd i tyg, värdelös på att 

skjuta, med en båge som var för bra för honom. Han lyssnade på fåglar och ryktade hästar. Han var 

troligen en förrymd dräng som stulit en båge och tagit sig Rhovan som namn för att han trott det skulle 

få honom att verka farligare. Men en mindre farlig man hade hon inte sett på länge. Han hade till och 

med en dolk nedstucken i ena stöveln som om han förväntade sig att hamna i ett krogslagsmål. 

Patetiskt.  

“Ska vi gå och leka med honom? Vi har inget att göra till middagen och de andra roterar vakten fram till 

kvällen." Gimbe log inbjudande genom sitt stora men välvårdade skägg. Hon gillade när han log sådär. 

Hon sneglade mot dungen.  

“Tror du det räcker med sällskap” frågade hon och log tillbaka. “Eller ska vi ta med lite förfriskningar? 

Några av frukterna börjar ruttna… “ 

 

--- 

 

Salix färdades genom Skeinskogen. Det skulle vara fel att säga gick, för inga ben i vanlig mening kunde 

urskiljas, ändå flyttade dryaden sig lika fort som en vandrare. Två vibrationer, två ackord, klingade 

särskilt i de känsliga öronen. De verkade komma från samma håll, men de hörde inte alls ihop. Ett var 

harmoniskt, som två vågor som nyss flutit ihop. Det ackordet skulle kunna vävas in i den sång som höll 

på att bildas. Det andra var som en vass klippa, en störning, en vågbrytare, en blodig lans i barken. En 

disharmoni som måste upphöra. Salix fortsatte med beslutsamhet mot dessa ljud. Märkliga saker 

väntade på att hända och dryaden förberedde sig för att sjunga.  

 

--- 

 

Vedia var alldeles tyst när hon ordnade de små skogsblommorna i en skål med mossa. De mjuka små 

klockorna rörde sig på sitt egna speciella sätt; hon föreställde sig att de spelade för henne och att hon 

en dag skulle kunna höra dem om hon bara lyssnade tillräckligt noga. Vito skulle aldrig förstå varför hon 

envisades med att ta in små bitar av skogen till deras hus, men vid det här laget visste hon att det fanns 

många saker han aldrig skulle förstå. Hon ställde skålen med de ljusrosa blommorna vid ett öppet 

fönster och satte sig på stolen bredvid. Och lyssnade. 

 

--- 
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Han försökte verkligen, han stod som hon visat honom, siktade noga och släppte strängen utan att störa 

den, men pilen missade med två hela handsbredder. 

“Vad gör jag för fel?” 

“Du står rätt och har stadiga händer. Siktet är svårt att bedöma men verkar skapligt.” Hon funderade en 

stund. “Får jag se på dina pilar?”  

Han räckte över en till henne och såg undrande på när hon vände, vred och böjde den lätt. En pil var väl 

en pil? 

“Den här är för hård, fjädrarna sitter för rakt och den är dessutom krokig. Här, prova en av mina.” 

Han tog emot pilen hon räckte honom. Den var aningens lättare än hans, men ändå längre, såg han nu. 

Den verkade också ha tyngdpunkten lite längre bak mot de randiga fjädrarna. Han tittade ännu närmare 

och insåg att den smalnade av mot den ohyggligt vassa spetsen, var helt rak och i perfekt skick. Att 

jämföra den med hans egna var som att jämföra en pilgrimsfalk med en ringduva.  

Han lade den smäckrare pilen på strängen, spände bågen, siktade och sköt. Med djup tillfredsställelse 

såg han pilen flyga rakt och träffa mitt i målet. Det kunde förstås ha varit en tillfällighet, men han visste 

att det inte var hela förklaringen. Han vände sig om och såg uppskattande på felven som log mot 

honom. Han kände igen en öppning när han såg en.  

“Sådana pilar skulle vara mycket värdefulla för mig. Skulle du kunna tänka dig att sälja några?” 

Hon skrattade. 

“Vad ska jag med silver till?” 

“Men det kanske finns något annat du vill ha?” 

Hon såg plötsligt allvarlig ut. 

“Det finns kanske en sak du kan göra för mig…” 

“Jag lyssnar. Men kom, stilla min nyfikenhet och berätta lite mer om dig först...” 

 

Hon slog sig ner under tårpilen, lutade sig mot stammen och såg på honom. Han tvekade en kort stund, 

platsen var egentligen lite för öppen och oskyddad, men han satte sig ändå bredvid henne. Han ville inte 

försitta chansen att få lära känna en felv lite närmare. Visst hade han sett ett par stycken förut, men 

bara som hastigast och på avstånd, de var inte vanligt förekommande vare sig i staden eller ute bland 

öarna i hans gamla hemtrakt. Nu kunde han tydligt se dragen av alv i ansiktet, de som annars var så lätta 

att missa då rävöronen lätt drog uppmärksamheten till sig. De här var röda med svarta spetsar, precis 

som på de flesta rävar han sett. Något kittlade honom på handen och han tittade ner och såg den yviga, 

röda svansen med den vita tippen. Ett par likadana hade han sett i en av de små kistorna i karavanens 

last, en stor och en lite mindre. Han rös och kupolen som pilens grenar bildade runt dem tätnade en 

aning. Säkert vinden som lurar mig, tänkte han, utan att riktigt tro på den förklaringen. Innan han hann 

fundera mer över det började felven berätta. 

 

“Jag har fler namn än vad som är praktiskt att komma ihåg”, började hon, “men jag har kallats Rhevenil 

längre än någon ids minnas, nästan lika länge som jag har tränat och jagat med båge. Jag vistas oftast i 

Zephyrii Marker, där folket värderar frihet och hjälpsamhet, men mitt hem är helt enkelt den plats mina 

vandringar för tillfället har fört mig till. Jag har hunnit träffa tillräckligt många varelser, skogsfolk och 

troll, alver och människor, för att veta vilket umgänge jag föredrar. Du, min vän, utgör ett större 

mysterium. Vem är du och hur har du hamnat i det här sällskapet?” 
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Rhevenil, tänkte han. Också en utstött? “Jag är Viratsier ursprungligen, men jag var tvungen att ge mig 

av för flera år sedan - och räknar inte med att kunna återvända. Därför slår jag mig på de yrken som 

bjuds, men här har jag fått ett bottennapp och jag skulle gärna byta om jag kunde. Men att avbryta ett 

vaktkontrakt så gott som garanterar att jag inte får ett nytt senare. Jag kan försäkra dig om att jag inte 

har något i övrigt att göra med de varor jag är satt att vakta. Och om jag vore du skulle jag akta mig för 

resten av sällskapet.  

 

“Viratsier?” Hon höjde lätt på ögonbrynen. “De jag har träffat på tidigare har varit… pråligare. I många 

fall högfärdigare. Och de har oftast haft ett namn. Eller till och med flera.” 

 

Han log. “Rhovan, kort och gott”, sade han. “Nej, jag försöker att inte göra mig lätthittad. Det finns de 

som gärna skulle se mig död så det Viratsiska modet och min dialekt var något av det första jag gjorde 

mig av med.” 

 

En till rotlös... Hon såg på honom en stund. Det var fortfarande någonting som inte riktigt stämde. Som 

om hans kropp och handlingar inte riktigt passade hans själ och intentioner. Han passade hur som helst 

inte in i sitt nuvarande sällskap och medgav det till och med själv. Just därför skulle han nog kunna vara 

rätt person att be om hjälp.  

 

“Och nu till mitt förslag. Känner du till en växt som kallas ismossa? 

 

--- 

 

“Visst är de söta”, sade Gimbe där de stod en bit bort. “Man skulle kunna tro att de var bästa vänner.”  

“Tyst”, väste Strana. “Jag försöker höra vad de säger."  

“Har du inget för ändå”, svarade han. “Inte härifrån. Ska vi inte gå fram och hälsa på?” 

“Nej”, viskade Strana. “Men jag tror vi ska göra ett besök på gården. Hos Handund.” 

 

--- 

 

“Det är ett farligt och våghalsigt spel du spelar. Är du säker på att du vet vad du ger dig in i?” 

Hon skakade på huvudet. 

“Det spelar ingen roll. Jag måste. Jag skulle verkligen ha användning för lite hjälp, men jag kommer att 

göra det oavsett.” 

”Men varför göra det med gift? Varför inte bara lägga dig i ett bakhåll och sätta en pil i honom när han 

kommer ut?” 

”För att det skulle lämna spår. Om en hög herre hittas med min pil i kroppen skulle alla felver kunna bli 

fredlösa för mycket lång tid. Dessutom finns det alltid en risk för att missa. En plötslig rörelse, en 

vajande trädgren… och Vito har varit klädd i plåt varje gång jag sett honom. Jag kanske hade vågat pröva 

med Nessa, men hennes dotter är inte redo än. En miss, så får jag kanske ingen mer chans.” 

Han såg forskande på henne. Det fanns inget utrymme för tvivel i hennes blick. 
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“Jag tror att det är oklokt. Och det måste vänta tills vi återvänt från Gluewald, den lilla staden norr om 

gården. Men jag ska göra vad jag kan. Möt mig här samma dag som vi kommit tillbaka. Vid midnatt.” 

 

--- 

 

“Vito, Vito, det står ett par karavanråttor vid dörren och vill tala med herr Handund.” 

“Skicka bort dem bara, herrn har inte tid med slödder.” Vito fnös, det borde väl Harja ha förstått själv. 

Odugling! 

“Men de sade något om en felv de sett, en som tagit kontakt med någon i karavanen. En med röda 

öron.” 

Vito lystrade. En felv? “Nåväl, Tack då Harja, visa dem till vaktstugan så tar jag hand om dem”, sade han, 

lite trevligare den här gången.  

Vito skyndade sig mer än han ville medge, det här var det bästa som kunnat hända sedan felven slunkit 

ur hans grepp. Han hade underskattat den, men det skulle inte hända igen. 

 

Strana och Gimbe väntade i den enkla stugan. De förstod att inte herr Handund själv skulle träffa dem, 

men de blev ändå väl mottagna och kaptenen de fick tala med, Vito, lyssnade allvarligt på vad de hade 

att säga och lönade dem i silver. Han bad om några mycket specifika tjänster och lovade dem guld om 

de lyckades. Det hade varit rätt beslut att gå till herrgården. 

 

--- 

 

Ismossa. Långsamt dödande under kraftiga smärtor. Berättelsen han fått höra från henne klingade 

sanning och han hade inga direkta betänkligheter. Det fanns ännu värre gifter och den där Vito lät som 

en från Sista Huset som flyttat upp till dessa trakter straxt innan… han hade ännu efter fem år inte 

riktigt satt ett namn på det som hänt. Olyckan. Katastrofen. När han tvingades bort från sitt tidigare liv. 

Han föredrog att inte återuppväcka de minnena så ofta.  

 

Men det skulle onekligen inte göra något att även indirekt sätta åt det Sista Huset. Även om just Vito 

troligen inte hade något direkt med... det att göra. Det är inte personligt, tänkte han. Business as usual 

bara. Och han behövde de där pilarna. Och lektionerna. Kanske skulle det här kunna vara en väg framåt, 

den öppning han behövde. Han behövde skapa sig lite tur snart om han inte skulle gå under. Han 

mindes sin balanslärare igen och tänkte på karavanen. “När en obalans blir för stor”, hade hon sagt, 

“finns det alltid krafter som kommer att upphäva den."  

 

“Och”, hade hon avslutat lektionen; “då är det bäst att inte vara i närheten."   

 

Han var på väg tillbaka till middagen med de övriga vakterna. Snart nog skulle passen fördelas av 

Maurice, och han skulle få hundvakten igen, medan Strana skulle göra sig rolig på hans bekostnad. 

Kanske skulle de även passa på att smäda honom lite privat först. Som när kärlekspar äter hummer i 

hamnen tänkte han. Det är aldrig lika roligt för hummern.  
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Men inget hände och de höll sig ifrån honom under maten också. Strana tittade inte ens på honom och 

Gimbe var strängt upptaget med annat. Medan han åt soppan kände han en bekant bitter smak i 

munnen medan han studerade deras tystnad.  

 

Smaken av en sammansvärjning. Eller en kokande gryta.  

 

---  

 

En tystnad lade sig över gläntan när Salix anlände till den gamla tårpilen och tvinnade sina fingrar runt 

dess flöden. Trädets långsamma livsrytm bultade i dryadens fibrer och talade till dess hjärta. Den fyllde 

sinnet med sånger från skogen, dess invånare och skeenden. Den överväldigade med uppdämd sorg och 

smärta över skogens varelser. Så mycket lidande, så mycket som inte gick att förstå. Så många som 

förlorats. Det hade gått mycket längre än någon trott. Salix fick inte bara en uppfattning om vad som 

hänt, utan kunde också ana en vag oro, en förväntan, en spänning som höll på att bli starkare. Något 

skulle snart hända i dessa marker, men vad? 

 

Och hur skulle det bäst utnyttjas? 

  



14 
 

Förhandlingar och Fångenskap 
Nästa morgon var omlastningen klar och de vagnar som behövde förstärka hjul eller axlar eller bara 

innehöll sådant som var ämnat för den östra marknaden var uppställda på planen. Dragdjuren hade 

roterats så att de som inte fått vila sist nu skulle få göra det. Swarimshi hade avdelat fem vakter att 

stanna på gården och Strana hade av någon anledning varit frivillig. De flesta ville upp till Gluewald för 

att få några få dagar att dricka upp sin sold, men hon kanske hade tyckt att Handunds nya snygga 

vaktkapten var värd ett försök istället och det innebar att Maurice kunde följa med och hålla uppsyn 

över de andra för att undvika incidenter uppe i Gluewald.  

 

Sedan Handund röjt den nya leden som skar genom skogen istället för att gå runt den tog det bara två 

dagar till Gluewald så de hade börjat inkludera den staden på sin rutt österut. Tidigare hade det tagit 

fem dagar eller mer att göra samma avstickare så både karavanerna och Handund tjänade på den nya 

leden. På mer än ett sätt. Handund delade deras intresse för jakttroféer och både köpte och sålde de i 

öster och norr så hett åtrådda varorna. En stor jägare var han, Handund, och besharam, skrupelfri, som 

hon själv. Hon hade gått runt i den stora hallen och även blivit förevisad hans privata samling i den låsta 

avdelningen. De hade haft gott om saker att tala om men hon gick inte längre till hans säng. Det hade 

mest varit i början när hon ville övertyga sig om att priserna skulle bli de rätta. Nu väntade Baron von 

Gluewald på hennes besök, och priserna skulle med all sannolikhet bli bra nu också.  

  

--- 

 

Den lilla staden var som ett Viratsia i miniatyr. Yttre befästningar, torg, parker, handelsmän, värdshus. 

Och garnisoner. Massor av garnisoner. Och Baronens slott. Marknader och små affärer. Det såg ut som 

om handeln var god och med sin mångåriga erfarenhet som Capitan från Huset Soledas gren av Viratsias 

Lurendrejargille kände Rhovan snabbt igen en eller två som skulle kunna vara lokala gillesmedlemmar. 

Han hade maximalt tre dagar på sig att hitta ismossan medan karavanen idkade handel, kanske bara två, 

och hade alltså inte tid att spana för mycket. Att identifiera en leverantör skulle vara billigast, men det 

skulle ta för lång tid. Han skulle behöva hitta någon som redan hade ett lager i staden, och det i sin tur 

skulle troligen vara det lokala gillets intendent. Alternativt garnisonens kommendant, men det skulle 

troligen inte finnas mycket att hämta där, om han inte säkert kunde identifiera var det förvarades. Han 

gick över gatan, som om han var på väg mot ingången till värdshuset, låtsades snubbla några meter 

framför, och medan han fortfarande stod på knä ritade han ett snabbt tecken i leran som han sedan 

suddade ut med foten när han borstade av sig och gick in. I ögonvrån såg han att vakten som stod 

utanför ingången hade uppfattat tecknet. “Jag vill tala/få kontakt” är ett av de tecken som är mest 

kända, men därför också mest osäkra. Han skulle bli ifrågasatt, men det skulle inte vara några problem. 

Han visste fortfarande tillräckligt för att kunna utge sig för att vara ett sändebud. Han gick förbi vakten, 

in i lokalen, beställde fram mjöd och en färsk bit bröd och satte sig vid ett ledigt bord och väntade. 

 

--- 
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Dagens första solstrålar var på väg upp och tankarna flög fram och tillbaka i huvudet på Rhevenil medan 

hon arbetade på de nya pilarna. De som skulle hjälpa henne att hämnas Nessa. De som skulle hjälpa den 

stackars vakten till ett aningens bättre liv. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på varför det var viktigt för 

henne, men nu hade hon tagit sig an uppgiften och i någon mening tagit på sig ansvaret för honom. Hon 

avskydde att se andra varelser i fångenskap och han gav då verkligen intryck av att vara ofri. Dessutom 

fick karavanen henne att rysa. Hon hade hunnit se en hel del längs de stora handelsrutterna och när hon 

då och då kände för sällskap sökte hon sig gärna till värdshusen längs karavanlederna. Alltid fanns det 

någon att prata, sjunga och dela en bägare med, för att inte tala om lyxen att byta skogslägret mot en 

varm bädd, kanske rent av med varmt sällskap. De flesta hon träffade på var hyggligt folk, visst var de 

ofta skojare och lurendrejare, men de hade ändå någon slags heder. Sen fanns det… andra. De utan 

gränser. Samvetslösa kallades de i skänkrummen, åtminstone när de inte hörde. De handlade med vad 

som helst, och med vem som helst som betalade dem i guld. Ingen med minsta vett ville ha med dem 

att göra och ingen med minsta vett gick i deras väg. De som gjorde det hade en tendens att försvinna, 

ofta utan särskilt mycket finess. Hon hade sett sådana karavaner förr, och hon visste vilket sorts sällskap 

han färdades med. Det stod helt klart för henne att han inte var en av dem. Inte många vanliga 

karavanvakter skulle ha uppfattat tårpilens röst och ännu färre skulle ha lyssnat. Dessutom föredrog han 

bågen i ett sällskap av armborstskyttar. Fast hon skulle nog få se till att han lärde sig hantera den bättre, 

annars skulle han knappast ha användning för några av felvernas bästa pilar. 

 

Hon visste vad hon måste göra, men hon visste ännu inte hur hon skulle komma åt att placera ismossan 

i Vitos mat. Efter vad Rhovan berättat var det ingen bra idé för just henne att gå i närheten av 

herrgården om hon inte ville få sin svans uppspikad på någon vägg. Hon hoppades verkligen att hon 

gjort rätt i att lita på honom, hon behövde hjälp för detta. Hon funderade på om hon skulle kunna be 

Vedia, men hon visste ännu inte om den blyga kvinnan kände Vito tillräckligt bra för att äta några 

måltider i hans sällskap. 

 

En korp kraxade i en närbelägen grantopp och Rhevenil spetsade öronen. Hon var glad att vännen hittat 

till den nya lägerplatsen när gläntan vid tårpilen började kännas osäker. Vedia kände säkert till den här 

platsen sedan tidigare. Hon hade trots allt växt upp i trakten.  

“Vedia! Kom och drick lite te och berätta dina nyheter från gården!” 

“Nej Rhevenil, vi har inte tid för te.” Vedia såg djupt bekymrad ut när hon kom ned till den skyddade 

sänkan. “Du måste…” Hennes röst bröts för en kort stund. Hon fortsatte, till hälften viskande, till hälften 

gråtande. 

“Mannen som… mannen som du stötte på i skogen. Han har lejt en av karavanvakterna att spåra upp 

och fånga in dig. En kvinna i vitt läder.” 

“Hur fick du veta det?” 

Vedia såg på Rhevenil med bedjande ögon och hoppades att hon skulle förstå. 

“Han är min man. Och han är... obeveklig. Han kommer inte att sluta jaga dig. Snälla, gå härifrån, medan 

du kan. Jag ber dig.” Och efter en kort tvekan: “Jag är väldigt ledsen." Rhevenil satt kvar och såg henne 

vända och gå.  

Men jag kan inte gå härifrån! 

 



16 
 

--- 

  

Gimbe fnyste när han såg Rhovan snubbla på väg in till värdshuset. Den stackarn kan ju inte ens gå rakt. 

Det skulle inte se ett dugg konstigt ut om han råkade ut för en olycka och inte kunde återvända med 

karavanen. Ett brutet ben hade Strana föreslagit men det skulle innebära en del planering. Han spottade 

i marken bredvid sig.  

 

Så mycket lättare att bara hugga ned honom i mörkret.  

 

--- 

  

Om hon inte visste bättre skulle Strana ha sagt att det stora trädet försökte skrämma bort henne från 

gläntan. Att hitta felven hade visat sig bli svårare än hon trott och hon hoppades nu att hon inte lovat 

för mycket. Det skulle inte se bra ut om hon inte kunde leverera till jaktdagen som avtalat. Gimbe skulle 

missa jakten men hon hade föreslagit att han kunde roa sig med att se till att hästpojken blev kvar i 

Gluewald istället så han inte ställde till något när han kom tillbaka. Vito hade gjort en poäng av att 

komma förbi och fråga hur det gick varje dag. Första dagen mer sakligt, andra mer som om han var 

intresserad av henne mer än felven, inte helt ointressant, men på tredje dagen började han visa lite 

irritation över att den inte var fast ännu. Hon tittade ned på det gamla lägret som för att hitta nya 

ledtrådar hon visste inte skulle finnas där. Troligen hade felven försvunnit från området. Synd. Riktigt 

synd. Vito hade kunnat bli en trevlig omväxling men nu skulle han mer troligt skälla ut henne i stället.  

 

Hon vände sig om och sedan hörde hon varför. Efter flera år som vakt utvecklar man bra instinkter och 

Strana hade gott om tid att gömma sig innan hon såg en ung kvinna från gården komma gående mot 

gläntan. Hon såg bekymrad ut och såg sig omkring som om hon väntade på någon. Hon gick till felvens 

gamla lägerplats och såg sig omkring, promenerade runt i gläntan och såg ut att fundera. Det verkade 

som om hon också letade efter felven? Kvinnan gick runt den stora pilen och försvann. Hon gick runt 

trädet på vänster sida och kom inte fram igen på höger. Vinden blåste lätt i den stora trädkronan och 

hon hörde henne inte längre. Stod hon och väntade på andra sidan stammen? Varför då? Och på vem? 

Strana bedömde att vinden skulle dölja hennes egna ljud för kvinnan också och smög sig fram mot pilen 

och tittade försiktigt runt.  

 

Ingen där. I fem hela dagar hade hon kommit tillbaka hit för att leta efter spår och gått runt runt i 

gläntan men först nu såg hon den nästan omärkliga djurstigen som hon missat då den varit dold bakom 

en tät nedhängande gren från tårpilen. Den passerade runt ett tätt snår med pilskott och in bakom ett 

annat och försvann in i skogen. Kvinnan måste ha följt den stigen. Hon kunde se hennes färska spår och 

började följa efter dem tyst som en mus.  

 

--- 

 

“Blommor till herrn? Skänk en koppar för några blommor till herrn?” Den gamla tiggerskan hade en 

bunt nyplockade vallmoblommor i famnen. Han hade inte några större mängder pengar och såg inte 
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heller ut att ha det, men det är klart, han hade kommit som karavanvakt och alltså förväntades han 

spendera en del pengar på allt möjligt. Så såg Rhovan den omfattande nyckelknippan i hennes enkla 

bälte och förstod plötsligt vem hon var. Han satte sig upp lite rakare.  

 

“Ni har riktigt vackra blommor, och ni ärar mig med att komma själv till mig, men jag tror att jag ändå 

söker efter andra saker, som skulle kunna löna sig mer för er att sälja. Ni kanske vill ha godheten att slå 

er ned med mig en stund?” Den gamla kvinnan skrockade. “Minsann, så vackert du lägger orden runt 

mitt hjärta. Och bra syn har du också. Om jag inte visste vilken karavan du kom med skulle jag säga att 

du var Viratsier?” Essatemente, tänkte han. Du har också bra syn. Ni ser allt klart, min sköna. 

Ursprungligen är jag verkligen från Viratsia, och just nu skulle jag behöva handla något som jag tror att 

ni kan leverera. Jag skulle bli ytterst förvånad om ni inte hade tillgång till”, han såg sig kvickt om för att 

försäkra sig om att ingen var i närheten och sänkte rösten, “ismossa, varav jag skulle behöva en 

handfull”, lade han till.    

 

Den gamla kvinnan såg intresserat på Rhovan och tecknade i luften. Värdshusvärdinnan kom fram och 

torkade sina händer på förklädet och frågade: “Madame”? Madame viskade lite i hennes öra och hon 

gick i sin tur först och sade några ord till vakten, som nu när Rhovan såg dem båda tillsammans såg ut 

som hennes tvilling. Vakten nickade och visslade på några barn och lämnade sedan rummet. Madame 

skärskådade Rhovan igen och sade sedan “Det är inte många som skulle våga kliva in här och be att få 

köpa det du ber om. Du förstår givetvis att jag inte kan tillåta att något händer, vare sig i staden eller 

karavanhandeln, som är till vår nackdel. Så vem exakt är det du tänker ge ismossan till, och hur ska jag 

kunna tro en karavanvakt från Viratsia”? Hon log knipslugt och viftade med vallmobuketten så att några 

blad trillade av. Utanför ingången lekte plötsligt en hel skock ungar. Ingen kom in och rummet var så 

gott som tomt.  

 

“Jag kan försäkra er att mitt ärende inte kommer att försvåra era affärer. Det rör sig om en annan 

viratsier, nu gårdsknekt på en gård längs leden som…” han tvekade ett ögonblick och valde sedan det 

neutrala “...jag har ouppklarade affärer med. När det gäller min status så kan jag presentera mitt 

resebrev från handelshuset Soleda i Viratsia." Han räckte över brevet som han tidigare tagit fram från 

sitt gömställe i det dubbla lädret i en av sadelväskorna. Madame plirade över det och fingrade på 

sigillet. Sedan tog hon och luktade på det, och kände på dess hörn, provade dess vikning och drog ett 

finger längs dess kant. Han anade vad som skulle komma härnäst.  

 

“Johodå, visst är det ett av handelshusens sigill det här, inte tu tal om den saken. Och då skulle ju allt 

vara klart. Inte vill vi stöta oss med handelshusen i söder eller hur”? Hon plirade mot honom igen på det 

där sättet som han redan börjat ogilla. “Men det här brevet är gammalt, det har sett minst några vintrar 

och därför är det väl inte helt tydligt att det är du som är originalägaren, eller hur? Jag menar, brev kan 

ju så lätt stjälas…” Hon lämnade tillbaka brevet och plirade igen.  

 

--- 
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Stigen var verkligen en djurstig och Strana hade nästan missat när kvinnan lämnat stigen och gått trettio 

steg in åt höger. Hon cirklade runt lite där skogen var glesast för att göra så lite ljud som möjligt och 

hörde kvinnan säga något. Sedan återvände hon plötsligt men Strana släppte henne ett tag för att få se 

vem hon pratat med och fullföljde sin rörelse. Nedanför en låg kulle låg en naturlig sänka i klipporna 

mellan vilka fanns ett litet torrt ombonat utrymme inte större än ett litet rum. Från hennes position såg 

hon snett in i sänkan uppifrån. Det fanns tre naturliga utgångar mellan klipporna, alla täckta från sidan 

av vegetation. Felven satt med benen i kors där inne och såg ut att arbeta på en ny båge som verkade 

nästan klar. Sänkan var ett perfekt gömställe, men inga gömställen är helt säkra. Hon log för sig själv och 

lade tyst in en skäkta i armborstet.  

 

--- 

 

Nu hade det kommit till det som Rhovan visste skulle hända förr eller senare. Brevet, hans resebrev och 

enda kvarvarande länk till sin släkt och hus Soleda, och som därigenom utgjorde en fara om någon från 

Sista Huset skulle hitta honom, var inte längre en tillgång. Han skulle inte kunna övertyga den här skarpa 

gillesledaren om sin identitet. Inte helt. Så det var dags att byta taktik. På fler än ett plan. 

 

“Jag ser att ni inte är övertygad, även om jag bedyrar att jag är den ursprungliga ägaren som brevet 

ställdes ut till. Jag skulle kunna ge er en av Husets igenkänningsfraser, men det skulle inte övertyga er 

mer än brevet, eller hur? Och om ni är ovillig att sälja varan jag vill ha så kommer ni att göra det ändå 

förstås, om jag kan betala tillräckligt mycket, för jag tror ändå jag övertygat er till den grad att ni tror på 

att era affärer inte skulle bli lidande, annars skulle vi ju inte fortfarande tala med varandra. Så, med 

detta sagt: vad är ert pris?”  

Madame log. “Trettio silver” sade hon nöjt.  

 

--- 

 

Rhevenil insåg omedelbart att hon inte hade en chans när Strana plötsligt hoppade ned i gläntan. Hon 

hade försökt förstå hur Vedia, vänliga Vedia, kunde vara gift med Vito, som hon svurit att döda, när hon 

plötsligt fann sig i den spetsiga änden av den vitklädda kvinnans armborst. Hon var en av 

karavanvakterna och en isande känsla gick genom henne när hon mindes Rhovans och Vedias varningar. 

Och kvinnan hade uppenbarligen följt efter Vedia.  

 

“Upp!” Den vita kvinnan stod nära nog att inte kunna missa och ändå tillräckligt långt bort för att hon 

inte skulle kunna nå henne i ett språng. Hon tvekade men ställde sig sakta upp. Hon behöll greppet om 

den fortfarande osträngade bågen och fångade upp sina pilar i samma hand som bågen medan hon 

ställde sig upp. Kvinnan lösgjorde en tunn lina som hängt från hennes sida och slängde ut änden av den 

mot henne med ena handen.  

“Tre varv runt ena foten och gör fast ordentligt om du inte vill få hål i dig. Nu!”  

Hon såg inte ut att skämta, tänkte Rhevenil och gick ned på knä för att linda runt linan. Den var för att 

hon inte skulle kunna fly, så det var det den vitklädda förväntade sig av henne. Bäst att spela på det 

alltså.  
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“Snälla, låt mig gå. Jag har inte gjort något, inte jagat eller stört. Låt mig gå." Kvinnan ryckte i linan för 

att testa knopen som höll som förväntat.  

“Upp igen och tillbaka längs stigen." Rhevenil började gå. Hon tänkte snabbt och lade ihop allt i sitt 

huvud. Längden på linan. Avståndet till skäktan. Stigens utseende. Hennes stränglösa båge och pilarna 

hon höll i handen. Det fanns bara ett ställe det här skulle kunna fungera tänkte hon. Hon behövde skydd 

för armborstet under några ögonblick och det enda stället som erbjöd ett sådant skydd var den stora 

tårpilen. Hon väntade tills de kom fram till den. Sedan hände allt på en gång.   

 

När Rhevenil gick förbi tårpilen dök hon in bakom den och drog i tampen som omedelbart lösgjorde 

hennes fot från linan. Flyktknopen kallas den och är inte allmänt känd men Rhevenil hade haft lång tid 

att lära sig knopar, linor, rep och annat då hon hjälpte till att bygga repbroar över raviner längre norrut 

för länge sedan. Hon tog pilarna i en hand och bågens ena lem i den andra och fortsatte runt trädet i en 

dykande kullerbytta och kastare pilarna åt Stranas håll precis som hon kom upp. Strana hade inte lossat 

skäktan som hon hoppats, varken då hon smet in runt stammen eller då hon dök fram. Hon stod med 

bister min och väntade på henne och tog sikte, men hon var som Rhevenil förväntat inte beredd på att 

felven skulle slå tillbaka och överraskades av pilarna som flög förbi henne trots att inte alla kom med 

spetsen först. Hon ryckte åt sig huvudet och avvaktade ett ögonblick till med att lossa skottet vilket gav 

Rhevenil tid nog att svinga långbågen i hela sin längd. Nocken längst bort lyckades träffa armborstet 

som tappade siktet och gav henne en öppning. Hon kastade sig över kvinnan och satte tänderna i 

hennes skuldra.  

 

--- 

 

Trettio silvermynt var hutlöst överpris och det visste de båda två. Rhovan hade inte i närheten så 

mycket och skulle få knepigt att få ihop det även om han länsade alla de andra vakternas fickor.  

“Jag förstår” sade han och nickade tankfullt. “Men vad jag menade var ju: vad är ert pris som ni är villig 

att ge för mitt brev?” Han viftade med brevet framför henne. “Ett visserligen gammalt, men äkta 

resebrev med handelshusets Soledas sigill som kan användas som inträdesbiljett i många fina rum även 

här i Burgheim." Vad ger ni för det?, frågade han och log.  

 

--- 

 

För länge sedan, berättas det, blev en alv kär i en räv och fick avkomma. Sedan dess hade felverna 

spridit sig i skogarna i Neidara men få utomstående visste mer om dem än att de såg ut som alver med 

rävöron och rävsvans. Väldigt få visste att de hade huggtänder kvar, och ännu färre att de hade 

instinkter att använda dem. Rhevenils tänder gled lätt in genom Stanas vita läderjacka och sjönk in ytligt 

i nedre delen av hennes hals. Strana släppte armborstet, svor och tog tag med högerarmen runt 

Rhevenils hals och höll fast henne. Rhevenils plan hade bara sträckt sig hit, inte längre och hon insåg nu 

för sent att hon var fast. Strana drog upp sin långa dolk, vände den i handen och slog till med all sin kraft 

mot hennes hjälplösa huvud. En lång sekund senare svor hon vid namnen av alla demoner hon kunde 

komma ihåg för tillfället och torkade av sig så gott det gick. Rasande samlade hon ihop lina, pilar, båge, 

armborst och skäkta och lyfte upp den medvetslösa rävavkomman på den bra axeln och marscherade 
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bort med sin last som om hon knappt märkte av den av allt adrenalin som nu flödade i henne. Hon hade 

felven. 

 

--- 

 

Madame lade huvudet på sned och plirade på brevet. Inte honom den här gången, utan brevet. Han 

hade henne.  

 

--- 

 

Strana bultade hårt på dörren till vakternas stuga. Hon uppfattade rörelser där inne, men ingen verkade 

behaga öppna. Hon brydde sig inte om att be om lov igen utan ryckte hårt i dörren som flög upp. Där 

inne satt några halvklädda gårdsvakter och spelade kort. Oduglingar. 

Harja reste sig och gick fram till henne. Hon såg störd och arg ut. Hennes vita kläder var smutsiga och 

håret var oredigt, som om hon varit i slagsmål. Var hon full? Nej, om något luktade hon skog.  

“Vad tror du att du håller på med? Bara för att kapten har gett dig ett litet uppdrag kan du inte…” 

Strana tog ett stadigt grepp om Harjas nacke, som mer överraskad än kuvad tystnade direkt. 

“Ta med mig till Vito nu genast, jag har viktiga nyheter och du vill inte vara den som måste förklara 

varför han inte fick dem först.” 

Harja böjde sig genast, hakade rustjackan av kroken och gick före till Vitos privata bostad. Kapten skulle 

inte bli glad att bli störd så här dags, men han var inte fullt lika skrämmande som Strana.  

 

--- 

 

Rhevenil vaknade med sprängande huvud och mörbultad kropp i mörker. Hon satte sig upp och började 

massera sina muskler medan ögonen vande sig vid det svaga dagsljuset som slank in genom enstaka 

mycket smala springor. Hon satt i ett litet rum, nej, i en låst karavanvagn. Del av vagn rättade hon sig. 

Vagnarna var längre än det här utrymmet. En stor dörr var låst på utsidan. Plötsligt insåg hon att hon 

satt i en bur och blev rädd. Hon hade själv sett karavanen, Rhovan hade varnat henne, likaså Vedia. Hon 

hade förstått vad de handlade med. Nu var hon en… slav? En handelsvara? En fortfarande levande 

trofé? Hon fick nästan panik i det lilla utrymmet och svetten bröt ut på henne men efter några minuters 

ångest lugnade hon sig igen. Inget hördes utanför. Hon tvingade sig att tänka kyligt. Information, hon 

måste få information. Hon pressade ett öga mot det som verkade vara den största springan och kikade 

ut. Springan var så smal och träet i väggarna så tjockt att hon bara såg lite grand men visst var det en av 

karavanens vagnar hon hölls i. Hon såg en annan vagn och ett öppet förrådstält och där, där på marken i 

tältet låg Nessas dotter och hennes pilar. Hon kände på sina kläder. Hennes kniv var borta och ingenting 

av packningen hade hon fått med sig. Hon hade bara kläderna och sina skor. Hon kände på dörren och 

undersökte systematiskt varje fingerbredd av väggar och golv. Det fanns kedjor fästade i väggen, med 

handfängsel. Golvet var täckt av något som verkade vara torkat blod och i ett hörn hittade hon en 

hårtuss. Mellan två brädor fann hon ett hornfjäll.  
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Vagnens mörker verkade trycka ner henne och hon satte sig ned och grät för alla som befunnit sig där 

före henne och för sig själv. De hade inte haft en chans, och det hade hon inte heller. Hon skulle sluta 

sina dagar här, som trofé till någon jägare. Vito skulle leva vidare, Nessa skulle förbli ohämnad och 

Rhovan… Han skulle komma tillbaka och vänta på henne, under pilen, vid midnatt. Förgäves. Hon grät 

vidare men till slut tog tårarna slut och hon började lugna ned sig.  

 

--- 

 

Förhandlingen tog tid som en god förhandling alltid gör. Båda hade något den andra ville ha och halade 

sakta in varandra som om båda var fiskare och satt på varandras krokar. Hade någon sett på hade det 

varit underhållande. Indignerade röster över påstådda skambud och falska hot om att avbryta affären 

blandades med nästan intima viskande inviter och blyga tillkännagivanden. Rhovan njöt av lite civiliserat 

stadsliv som omväxling och Madame av hans oväntat artiga och förslagna sätt. Hans för honom nu 

oanvändbara resebrev var värt mycket för Madames organisation och hela samtalet kom att handla om 

vilka, och hur många extratjänster och gåvor som behövde läggas mellan det och ismossan. Vissa var 

enkla att komma överens om, som det tillfälliga skyddet mot Gimbe som väntade på honom utanför 

värdshuset och några användbara skriftrullar med magiska besvärjelser. Andra erbjöds lätt men 

avböjdes som pengar och juveler. Sådana kunde han nog skaffa när det behövdes. Han var mer 

intresserad av sådant som skulle kunna klara honom ur knepiga situationer när tid var av avgörande 

betydelse, både på sikt och vad gällde situationen med karavanen och felven, Rhevenil. Han hade 

erbjudits de där pilarna som ersättning för ismossan, men han anade att han hade möjlighet att även få 

fler lektioner om han skötte sina kort väl. Då skulle han ha betydligt bättre utsikter framöver och kunna 

komma till bättre karavaner, eller ta tjänst på en borg någonstans. Vad som helst verkade bättre än 

hans nuvarande situation.  

 

Men undantag för nuvarande sällskap tänkte han när han studerade en liten vissla av silver som hon, 

som en del i deras gemensamma skådespel, försökte pracka på honom. 

 

--- 

 

Vitos hårda blick borrade sig in i Harja.  

“Du vet vad jag har sagt om att komma hit. Jag hoppas för din skull att det är viktigt.” 

Harja började stamma ur sig något, men Strana tappade tålamodet och knuffade den tröge vakten åt 

sidan. 

“Det är det Vito. Jag har nyheter i vårt ärende.” 

“Så det är du.” Vito lät positivt överraskad. ”Kom in.” 

Vitos tjänstebostad var inte särskilt stor, men funktionell. Strana anade att det bodde någon mer här, 

Vito gav inte intryck av att vara sorten som ställer blommor i fönstren, men hon såg ingen i närheten 

och gissade att de var ensamma. 

“Jag har fångat felven.” Hon njöt av effekten. Vito blev tyst och såg för ett ögonblick riktigt imponerad 

ut. Han log mot henne.  
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“Bra gjort. Felver kan vara hala. Fast den här verkade förvisso ganska klen. Var är den nu, och kommer 

den att vara klar för jakten i morgon?” 

“Den är i tryggt förvar i en av vagnarna på rastplatsen, den utan fönster. Låset är nysmitt och bara jag 

har nyckeln. Gå och se efter om du vill, det finns en liten lucka i dörren som går att öppna utifrån. Passa 

dig bara, den är bitsk!” Strana grimaserade och visade upp ett färskt bitmärke i axeln på läderjackan.  

“Vassa tänder har den också, det gick hål i lädret.” Hon vek undan jackan, mer än vad som var strikt 

nödvändigt, för att visa honom att det även gått hål i skinnet. “Om du inte har något emot det skulle jag 

gärna se ett par av de tänderna i mitt halsband imorgon kväll. Den kommer att vara lagom spak till 

gryningen, det ska jag se till.”  

“Bra. Allt är redan organiserat med Handund. Det var i sista stund du fick tag på den eller hur?” Han såg 

förebrående på henne men hon höll hans blick och log.  

“Se till att ha felven på plats när solen går upp”, sade han. “Harja kan visa dig drevlinjen. Du släpper den 

när du hör skallen. Vedia!” 

Strana drog tillbaka jackan över axeln och såg förvånat när kvinnan hon förföljt till felvens läger kom in i 

rummet. Hon måste ha hört vad de pratade om. Var de gifta?  

“Ordna proviant åt mig och varmt kryddvin åt Handunds sällskap till jakten i morgon. Morgondagen 

kommer att bli minnesvärd!” 

Vedia nickade tyst och gick. Strana ställde sig helt nära Vito och sänkte rösten. 

“Det är en sak du bör veta om. Vedia har hjälpt felven, hälsat på den i skogen och farit med skvaller om 

Handunds förehavanden. Och dina. Det var så jag hittade den, genom att följa efter henne.” 

Vito såg skarpt på henne, försökte utröna om hon for med osanning. Så tryckte han ett guldmynt i 

handen på henne och gick före till dörren under tystnad. Inget mer behövde sägas.  

 

--- 

 

Rhovan klev till sist ut från värdshuset och började gå upp längs gatan. Gimbe väntade lite och började 

sedan följa efter. Han hade valt kortsvärdet ifall de skulle hamna i någon trång gränd. Det här skulle 

snart vara över. Han såg Rhovan svänga in till höger på en folktom liten gata och skyndade på sina steg. 

När han själv kom runt hörnet hann han precis se Rhovan svänga in till vänster igen på nästa smågata. 

Ingen var i sikte och han sträckte ytterligare på stegen och lade handen på svärdsfästet.  

 

Han hade knappt svängt runt hörnet förrän hans stövel plötsligt fastnade i något som inte gav med sig 

och han föll huvudstupa framåt. Han höll på att slå sig rejält på några trappsteg mitt i gatan men hann 

precis få upp handen från svärdet för att dämpa fallet och skrubbade den rejält. Barnfnitter och skratt 

exploderade bakom honom och han vred sig snabbt om och fick en skymt av en bunt ungar som hade 

spänt upp en snubbeltråd som de funnit för gott att höja just när han passerade. De försvann innan han 

kom upp på fötter och och han höll på att skrika någon förbannelse efter dem när han kom ihåg Rhovan. 

 

Som inte längre gick att finna.  

 

--- 
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När Rhevenil hämtat sig lite undersökte hon vagnen igen. Den var liten nog att låta henne ta spjärn mot 

ena väggen och försöka pressa ut plankorna på andra sidan och hon hittade efter en stund en planka 

mitt emot dörren som satt aningen löst. Hon pressade så mycket hon kunde men den gick inte ens upp 

en fingerbredd. Hon funderade en stund och letade rätt på hornfjället. Det var hårt och vasst och hon 

kunde inte bryta av det. Hon tog av sig bältet av läder och började pressa hårt igen. I springan som 

bildades stack hon in bältet och släppte efter. Bältet spändes fast. Hon kände på träets böjning och 

hittade nästa fäste på brädan som inte givit med sig och började skrapa med hornfjället runt fästet.  

 

--- 

 

“Men titta, pälshandlarna är i stan igen.” De andra tittade upp med muntra miner. “Ska vi se om de kan 

behålla mjödet i år?” Swarimshis vagnförare som kommit in på tavernan blängde åt de irriterande 

borgarföljet som gjorde narr av dem. Cham kände igen några från förra året.  

“Om ni hade hälften av vårt mod skulle ni kanske våga er ut på gatorna efter mörkrets inbrott” ropade 

han tillbaka. Det här var tredje tavernan och han började känna sig stursk. Vad visste stadsbor om livet 

egentligen? Han tog sitt mjöd i handen och gick bort till gruppen som satt runt ett bord i mitten av 

rummet och sade, till ingen särskild, “Men den som inte vågar gå ut kan ju alltid sitta här och lyssna på 

nattsagor tills solen går upp. Själva färdas vi under natthimlen genom öken och skog, orädda för alla.” 

Han skulle just vända sig när någon svarade.  

“Det låter som en flock åsnor. Din far var väl en?” 

Cham reagerade instinktivt på den så väl medvetet framförda skymfen och snurrade runt och tömde i 

ett elegant kast innehållet i sejdeln rakt över den som talat.  

“Och din far var en mask som åsnor trampar på” for det ur honom. Sällskapet hade rest sig och några 

dragit kniv. Värdshusvärden närmade sig. De andra förarna stod lugnt och bestämt bakom honom och 

vilade händerna på sina långa dolkar. Så såg han en rörelse från vänster och sedan blev allt svart.  

 

Både borgarsällskapet och karavanförarna stannade upp helt när de såg Maurice komma i en snabb 

rörelse från sitt sidobord och golva Cham med ett enda välriktat slag.  

“Pardon. Vi vill inget illa. Han var lite för full men jag tar hand om honom nu.” En blick mot de andra 

förarna räckte för att de skulle dra sig tillbaka till ett hörn med Cham släpandes efter sig. Maurice lutade 

sig över bordet där de andra nu börjat sätta sig igen.  

“Det är sällan klokt att reta upp folk i onödan. Ni kanske kommer ihåg vad som hände förra året. Jag vill 

minnas att några av er var med då också.” Han tittade intensivt på den som inlett det hela och som 

suttit bredvid den andre som fått mjödet över sig och nu försökte bringa någon reda i sin klädsel.  

 

Det blev snabbt tyst runt bordet. Maurice sträckte på sig och nickade. “Jag tänkte väl det.” Sedan gick 

han lugnt och satte sig igen. Förra året, då tre stadsbor plötsligt försvunnit under deras vistelse i staden, 

hade varit en markering, en bra investering. I år skulle han inte behöva ta hand om något sådant. Ryktet 

om att Maurice, dräparen från Licienne, var i staden igen skulle räcka gott. Resten av kvällen förblev 

lugn.  

 

--- 
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Lika plötsligt som Rhovan hade försvunnit hade han dykt upp på nästa kväll när det var hans pass att 

vakta ingången till magasinet där vagnarna stod. Snart skulle det vara folktomt även här tänkte Gimbe 

där han satt och njöt av en rostad kyckling på ett gästgiveri bara femtio steg bort från magasinet. Han 

hade tagit sig en fönsterplats för att kunna övervaka deras lilla rävtjusare i bekvämlighet. Han beställde 

fram vin att skölja ned kycklingen med. Gästgiveriet var fullt med folk men som vanligt var det ingen 

som vågade sätta sig bredvid honom och just nu passade det bra. Han var lång och axelbred och stark. 

Han var också - hade han hört från många - vacker och vårdade sitt skägg, men ändå hade folk undvikit 

honom så länge han kunde minnas. Han anade vagt att andra kunde uppfatta att han hade kort 

temperament och inte tålde sådant som irriterade honom men brydde sig egentligen inte. Han lutade 

sig bakåt och väntade.  

 

När gatan blivit folktom och kvällsvakten just gått sin rond gick han ut. Gatan var bred så i kväll hade 

han tagit långsvärdet. Dessutom hade han den lilla brynjan på sig, bara ifall att Rhovan skulle få för sig 

att leka knivfäktare eller släppa en pil på honom på håll om han fått nys på honom. Han fällde upp 

huvan på sin mantel och gick rakt över gatan till den sida som magasinet låg på och började gå längs 

med gatan mot Rhovan. Ingen var i närheten. Han skulle gå dit och erbjuda Rhovan en bit kyckling, 

sträcka sig efter sin väska och sedan dra svärdet och hugga. Det skulle gå fort. Kanske skulle han inte ens 

skrika. Alla skulle tro att det var en tjuv. Han själv, Rhovans vän, skulle erbjuda sig att leta efter tjuven 

och mördaren. Vad kunde gå fel?  

 

Han var tjugo steg bort när dörren till magasinet bredvid deras slogs upp och fem, nej åtta personer 

kom ut och började slå upp stolar och bord på gatan. Han stannade. Rhovan tittade åt deras håll och 

hade inte sett honom. De andra tog fram vin och ost och var högljudda. Det var garnisonsknektar som 

kommit av ett pass. De tänkte dricka hela natten verkade det som. Rhovan tog emot något som verkade 

vara en bit hummer från knektarna. Frustrerad vände Gimbe om och gick tillbaka till gästgiveriet där han 

hade sitt rum.  

“I morgon”, muttrade han. “I morgon."  

 

--- 

 

Vedia tvingade sig att ligga kvar i bädden. Det var fortfarande helt mörkt och det gick inte att se något. 

Bara ett litet tag till, så skulle fullmånen visa sig ovanför trädtopparna och hon skulle kunna röra sig 

obehindrat i skogen. Hjärtat bultade. Det hon planerade kunde ses som förräderi. Morbror skulle bli 

rasande om han fick veta vad hon tänkte göra. Hon hade sett hans isande ilska drabba de olyckliga själar 

som gått honom emot förr och ville sannerligen inte sälla sig till den skaran. Och Vito, mannen som hon 

faktiskt hade älskat en gång… Visst hade hon börjat inse att hon förr eller senare behövde bryta upp 

från honom, men det hade ändå känts som något som skulle komma sen. Inte nu. Men tiden för grubbel 

och nynnande var över. Felven som litade på henne var fast och väntade på ett hemskt öde. Det skedde 

nu, inte i någon dimmigt avlägsen framtid. 

När månens sken letade sig in genom hennes fönster fylldes hon av en ovanlig beslutsamhet. Nu var det 

dags. Hon tände ett litet ljus, gick över golvet och tryckte bestämt ner dörrhandtaget, men dörren var 

låst. 
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Det tog en stund för henne att inse den fulla betydelsen av den låsta dörren. Det var bara Vito som 

kunde ha låst den och det måste betyda att han fått en anledning att misstänka henne. Det kunde inte 

vara en slump att det var natten efter karavankvinnans besök, hon måste ha blivit sedd i skogen, på väg 

till Rhevenil. Och nu skulle de jaga henne med hundar. 

 

Med ljuset höjt till låset kunde Vedia kika genom det. Nyckeln satt kvar. Vito borde minnas deras 

nattliga äventyr innan de var man och hustru och hennes fingerfärdighet med lås, men han kanske helt 

enkelt litade på att hon inte skulle våga ge sig av. Eller så hade han aldrig varit så uppmärksam på henne 

som hon trott. Hon stannade upp lite, om hon tog sig ut nu skulle deras liv tillsammans vara över. Han 

skulle hävda svek och olydnad och liknande saker och tyvärr skulle tillräckligt många på den här gården, 

inklusive morbror, hålla med honom. Vårt liv tillsammans var över i samma sekund han vred om nyckeln 

i min dörr! Beslutsamheten återvände och hon hämtade en så stor bit pergament som hon kunde hitta 

och en dräktnål. Hon petade ut nyckeln med nålen, den landade som väl var på pergamentet hon skjutit 

ut under dörren och hon kunde enkelt dra in den i rummet.  

 

Hon lät nyckeln sitta kvar i sin låsta sovrumsdörr när hon lämnade det lilla huset, förmodligen för sista 

gången. 
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Första natten 
Rhovan hade hundvakten som vanligt och satt helt still på sitt pass i sydändan av rastplatsen mellan 

Gluewald och Neuhof där karavanen stannat för natten när Gimbe till slut gjorde nästa drag. Karavanen 

hade avgått på morgonen redan efter att Swarimshi och Baronen överinsett avlastandet av vissa lådor 

och kistor och de var redan nästan halvvägs till gården. Rhovan låtsades halvslumra och hörde honom 

på lång väg, som om han blivit van vid en entonig melodi. Madames operatörer hade gjort ett bra jobb 

och effektivt hindrat Gimbes försök på hans liv men nu var det dags att avbryta det här spektaklet.  

 

Det är mycket svårt att röra sig helt ljudlöst, de flesta rör sig helt enkelt för fort och små kontakter med 

mark, gräs och kläder avger små, små ljud som går att lära sig känna igen. Rhovan hörde tyngden i 

svärdshanden, obalansen när Gimbe försökte balansera på ett ben för att inte väsnas när han satte ned 

nästa fot och när Gimbe kom tillräckligt nära hörde han till och med hur hans andhämtning tog sats 

inför det hugg som var tänkt att skilja huvud från kropp och därmed avsluta Rhovans berättelse.  

 

Men inte i natt. Han hade redan en av knivarna i vänsterhanden och på två av högerhandens fingrar 

hade han satt på klor. Kombinationen var smidigare än två knivar när en direkt strid troligen inte skulle 

bli aktuell. Han väntade tills Gimbes muskler spändes och svärdet började falla. I ett svep ställde han sig 

upp så snabbt att han kom rakt in i Gimbes öppna famn medan svärdet ännu var i luften och lade kniven 

tillrätta bekvämt under hakan på honom medan långsvärdet slog blint i luften bakom honom. Just det 

där oväntade klivet in hade alltid varit hans favoritdrag. Han lade in klorna direkt mot Gimbes högra 

halspulsåder och tryckte till lagom mycket. Hans högerben justerade snabbt in sig bakom Gimbes 

högerben och Gimbe stod mycket still. Till och med han insåg att han inget kunde göra men förstod inte 

riktigt vad som just hänt. Tankarna blixtrade genom hans huvud utan att riktigt få fäste och när Rhovan 

började tala började Gimbe bara vagt ana att han gått in i en fälla.  

 

“Du har försökt att döda mig i snart tre dagar nu och inte lyckats och jag börjar tröttna. Jag visste att du 

skulle komma i natt, och jag hörde dig på minst 15 stegs håll. Jag hörde när du nästan snubblade på 

stenen 12 steg bort. Jag visste exakt hur du stod när du höjde svärdet och jag vet exakt var din 

halspulsåder går som jag håller kniven mot. Jag skulle kunna trycka till och det skulle vara slutet för dig, 

men du är inte värd att jag mister min skitlön som Maurice ger mig när han orkar komma ihåg det. Jag 

förstår inte riktigt vad det är Strana ser hos dig men det kanske är ditt stiliga skägg och din vackra profil? 

Det är ju knappast din förmåga att arbeta i mörker, eller hur? Du är väl bättre på direkt strid kan jag 

tänka. Men låt mig säga så här: Jag är en mycket större fisk än vad du tror och jag är särskilt utsänd för 

att kontrollera er säkerhet åt Baron von Gluewald som undrar vad det är för amatörer som sköter den 

här karavanen.” En liten gnutta osanning döljs bäst i en stor mängd sanning och Gimbe borde inte ha 

skäl att ifrågasätta resten av det han sagt.  “Nästa gång du försöker dig på något kommer jag inte nöja 

mig med att låta dig kontrollera skärpan i mina blad, jag kommer själv att kontrollera längden på dem. 

Har du förstått”, avslutade han.  
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Gimbe nickade försiktigt och Rhovan släppte lätt på kniv och klo men lät knivens egg löpa längs Gimbes 

svärdsarm och hand tills Gimbe släppte svärdet på marken. Gimbes minne rusade upp och ned längs 

Rhovans ord och det var något som inte stämde... Han spände ögonen i Rhovan och svarade med dov 

röst:  

 

“Jag var med Maurice när vi anställde er extravakter och Michail Meis, en god vän som vi alla arbetat 

med i många år, gav oss en detaljerad beskrivning av hur du arbetat på minst fem olika karavaner innan 

denna och alltid utmärkt dig för ditt usla hantverk. Mycket möjligt att du inte är den du utger dig för att 

vara, men du är då inget sändebud för Baronen heller. Mer troligt att du bara försöker gömma dig för 

ännu större fiskar. Jag var uppenbarligen ingen match mot dig i natt här i mörkret, sydlänning, vem du 

nu än är, men i ren svärdsstrid skulle du inte ha en chans, det vet jag." Han vred huvudet åt sidan och 

spottade i marken och fortsatte: “Men du är helt utspelad ändå. Vi vet allt om din lilla väninna från 

skogen, och när vi kommer fram i morgon kommer Handund säkert att tacka oss finare än vad vi tackar 

dig för att du ledde oss till henne. Det kommer att kännas riktigt skönt att få se din min då när du får se 

resultatet av ert lilla umgänge."  

 

“Vad har ni gjort?”, Rhovans röst var på ytan lugn.   

“Det får du väl se”, Gimbe småflinade. “Inte lika kaxig nu va?”  

 

Rhovan vred på högerhanden och slet den mot sig och drog med klorna upp två ytliga men långa och 

ymnigt blödande revor i Gimbes halshud upp under hakan. Gimbe flämtade till av smärtan och känslan 

av blodet och tog sig för strupen. De flesta har aldrig fått strupen uppsliten på riktigt och det som Gimbe 

nu upplevde var sann dödsångest blandat med total förvåning. Det här kom helt oväntat. Han famlade 

med händerna runt strupen medan Rhovan fällde honom bakåt på marken och förde upp kniven mot 

hans högra öga.  

 

“Vad har ni gjort?” frågade han igen, hårdare, och pressade kniven mot kinden så att en blodsdroppe 

slog upp. “Vad har ni gjort?” Han pressade hårdare och Gimbe började babbla med händerna hårt runt 

sin egen strupe. Om en jakt. Den här gryningen. En gåva till Handund. Felven. Strana skulle spåra den. 

Fånga den. Henne. Rhevenil, tänkte han.  

 

Han hade hört nog. Gryningen var bara timmar bort. Allt höll på att kollapsa. Rhevenil skulle ju vara hans 

väg ut härifrån. Han behövde pilarna och träningen. Och det här var så fel. Väldigt fel. Precis som hela 

den här karavanen var fel. Inget av det här var good business såsom Huset Soleda praktiserade det. Det 

fanns gränser som aldrig skulle passeras. Alla de här människorna borde sänkas i en flod. Han svor tyst 

och övervägde sina alternativ. I ett infall skar han av en bit av Gimbes nu nedblodade läderjacka och 

torkade av kniv och klor på Gimbes ben. Sedan gick han bort mot hästarna. Gimbe försökte fortfarande 

hämta sig från chocken att ha överlevt då Rhovan red söderut med två av karavanens snabbaste 

vakthästar.  

 



28 
 

Det ena leder till det andra och även små beslut kan få stora konsekvenser. Nu hade han valt sida och 

riskerade att bli hittad igen men det fick bära eller brista. Den väg han hittills följt var stängd och nu var 

det bara att hoppas på att en annan skulle öppnas.  

 

---  

 

Salix sjöng, och stammarna svarade. Stenarna pulserade i Skeinskogen och alla varelser i närheten 

svarade. Löven prasslade och djuren andades i takt. Spänningen i dalen hade ökat och det gick fortare 

nu. De stora ojämnheterna behövde balanseras om men Salix tänkte inte lätta på trycket, utan öka det 

tills allt brast. Dryaden sjöng en sakta stödjande ton och rytm till det harmoniska ackord som 

fortfarande klingade och nu vibrerade starkare och snabbare.  

 

Trycket ökade.  

 

--- 

 

Rhevenil satt hopkurad i vagnens mörkaste hörn. Hennes försök att forcera den sviktande plankan hade 

inte gett något. Hon skulle aldrig hinna krafsa sönder brädan så att den släppte från fästet i tid, särskilt 

inte sedan den vitklädda kommit tillbaka, så hon hade sparat sina krafter i stället. För en betraktare 

skulle det ha sett ut som att hon var nedbruten och apatisk, men ögonen var fixerade på dörren och de 

känsliga öronen var spetsade efter minsta ljud. De uppfattade krafsandet av skogsmöss som letade 

rester under vagnen, de uppfattade fladdermössens avlägsna visslande och de uppfattade Viltåns svaga 

porlande långt bort. De hade inga som helst problem att uppfatta den vitkläddas tunga, regelbundna 

andetag och nu uppfattade de Vedias lätta steg på långt håll. Hon reste sig så försiktigt hon kunde för 

att vagnen inte skulle knarra och smög fram till luckan i dörren. 

 

“Rhevenil?” Rösten var svag, men ljudet ekade i de röda öronen. 

“Jag är här, men du borde inte vara det. Om de hittar dig…”  

Ett nytt ljud fyllde öronen. Ett skrapande ljud av metall mot metall, precis utanför dörren, en lång stund. 

Sedan en desperat viskning. “Jag får inte upp låset. Det är för stort och komplicerat. Det behövs en 

nyckel...”  

“Du får absolut inte försöka stjäla nyckeln. Kvinnan i vitt läder har den och hon skulle inte tveka att 

försvara den på vilket sätt som helst.” 

“Men jag kan inte bara lämna dig här. De kommer att... “ Vedia tvekade. “Det planeras en jakt imorgon, 

i gryningen. Skogen kommer att fyllas av jakthundar och du kommer inte att ha någonstans att ta 

vägen.” 

Så var det alltså. Den vitklädda hade antytt att något skulle ske, något hennes vänner inte kunde göra 

något åt. En jakt, med hundar. Varför hade hon inte bara lämnat trakten när hon kunde? Varför hade 

hon stannat för en simpel hämnd?  

“Tror du att du kan få tag på min båge och mina pilar? Och min kniv. De blev inkastade i det lilla 

förrådstältet bakom den stora vagnen. Jag hoppas att de ligger kvar där.” Och är hela. “Kan du ta med 

dem till mitt läger så hittar jag dem där imorgon? Och ta med en sträng?” 
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“Men hur ska du hinna dit om…” 

“Lita på mig, jag hittar på något. Jag är äldre än du tror och det är inte första gången jag tas med 

hundar.” Fast inte ett helt koppel tränade jakthundar. Rhevenil försökte hålla rösten stadig och säker. 

“Kan du hjälpa mig?” 

“Ja, det ska jag. Lita på mig.” Vedias röst avslöjade hennes rädsla och hennes trampande fötter röjde 

hennes tveksamhet. 

“Vi ses imorgon Vedia. Gå nu!” 

 

--- 

 

Folk som aldrig har ridit förr tycker ofta att det ser lätt ut. Det är det inte, och det blir inte lättare av att 

rida i mörkret, så fort som det gick, och med en följehäst. Rhovan var inte heller någon van ryttare även 

om han som barn på ön Soleda i Viratsiska bukten fått lära sig grunderna på familjens arbetshästar. Som 

karavanvakt hade han fått bättra på sina kunskaper och lärt sig rida patrull, men det här var något annat 

igen och tog upp mycket av hans kraft, energi och tankar. Han försökte fokusera så gott det gick.  

 

Jakt på tänkande varelser hade han bara hört talats om i tredje och fjärde hand, viskandes i mörka 

lokaler. Det var något som var så långt från anständighet att Handelshusen i Viratsia framstod som 

lagens tempelriddare vid en jämförelse. De som höll på med den typen av verksamhet stod lägst i rang 

även i tjuvar och mördares sällskap. Lite som han själv just nu, reflekterade han bistert. Han hade 

hamnat i riktigt dåligt sällskap och det var dags att göra något åt det nu. En karavan och en stor gård 

som höll fången och hotade jaga till döds hans nyvunna...vad? Affärspartner? Medhjälpare till mord? 

Vän? För tidigt att säga men det fanns bara en möjlig respons. Hon var oskyldig och Vito förtjänade sin 

ismossa. Men vad kunde han göra ensam mot både å ena sidan Handund, Vito och knektarna och å 

andra sidan Swarimshi och alla karavanvakter?  

 

Medan han försökte fokusera på både vägen och denna formidabla uppgift så hittade han en bra rytm i 

ridandet som verkade sammanfalla med själva skogens andetag och lugnad av detta föll sig svaret sakta 

men säkert på plats. En antydan till plan började formuleras i hans huvud där han red, mitt emellan det 

växande gryningsljuset i öster och fullmånen som sjönk mot horisonten i väster. Det skulle bli svårt, 

mycket svårt till och med tänkte han.  

 

Att hålla balansen.  

 

--- 

 

Vedia smög runt vagnen och kikade in i tältet. Gott sei Dank! Bågen och pilarna låg helt öppet mitt i 

tältet och såg oskadade ut. Kniven låg slängd bredvid dem. Hon tog med alltihopa och började gå mot 

gården för sitt sista ärende där när hon uppfattade ljud längre fram på vägen. Någon var på väg mot 

henne och hon klev åt sidan. Från en plats bara ett par steg ifrån vägen såg hon sin make passera på väg 

mot karavanlägret. För ett år sedan hade det gjort henne besviken, den här natten blev hon bara lättad. 
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Allt tvivel på att hon gjorde det som var rätt var nu bortblåst, dessutom skulle hon nu kunna leta fram 

och prova ut en bågsträng i lugn och ro. 

 

--- 

 

Salix dova toner vibrerade i marken genom natten och i timmarna före gryningen. Karavanens hästar var 

oroliga och höll vakterna vakna. De förstod inte orsaken till hästarnas oro och spejade ut i mörkret efter 

vilda djur och rånare tills Strana irriterat avdelade två av dem att hålla fortsatt vakt och beordrade de 

andra att se till att få någon sömn. Varken de eller hon själv lyckades särskilt bra med det och när 

gryningen kom var de varken utvilade eller vid gott mod och Stranas skuldra pulserade ilsket när hon 

vaknade. 

 

På Neuhof var hundarna oroliga och skällde hela natten. Harja och Jockum, en av uppfödarna, försökte 

lugna dem med kött men de var inte intresserade, vilket ju var lika bra eftersom de behövde vara 

hungriga till jakten i morgon. Efter någon timme gav de upp och gick och lade sig och lämnade hundarna 

skällande vilket gav dem i gårdshusen närmast hundgården dålig sömn. 

 

Handund själv och de av gårdsfolket som bodde i huvudbyggnaden sov däremot gott i sin gård av sten. 

Den släppte inte igenom särskilt mycket varken av dryadens sång eller hundskallen och bara de som 

bodde i utstugorna hade orolig sömn och drömde om att vara vilse i en skog som tätnade ju mer de 

försökte hitta ut. En del vaknade kallsvettiga och sade till sig själva att det bara var en dröm. De visste 

inte bättre. 

 

Vito, som hade tagit några knektar och patrullerade skogen kring gården kände sig obekväm. Skuggorna 

från månen föll annorlunda än han mindes från andra nattpatruller och Vedias svek irriterade honom 

och gjorde honom fåordig. Han hade aldrig fruktat mörkret, tvärtom var han ju en av de som trivdes i de 

skyddande skuggorna, men i natt skavde det mot hans sinne på ett sätt han inte kunde förklara. Träden 

såg ut att sträcka sig efter honom och han red upp mot det stora trädet vid gläntan där han kommit på 

felven och såg forskande på det som för att utmana det, men givetvis var det bara inbillning. Han fnyste 

åt det och tecknade åt de andra att fortsätta. 

 

När han kom tillbaka var nyckeln kvar i låset men Vedia var borta. Han drog sig till minnes nu att hon 

aldrig haft problem att träffa honom när som helst innan de var gifta, låsta dörrar eller ej, och han svor 

tyst. Efter jakten i morgon skulle han ta hand om henne och lära henne veta hut, men nu måste han få 

lite sömn i sig innan jakten började i gryningen. Han sov djupt men i drömmen stred han mot ett träd 

med armar och ben som försökte slingra sina grenar runt hans hals. 

Han var inte på gott humör när gårdstuppen gol några timmar senare när himlen började gråna. 

 

--- 

 

Rhevenil vaknade utan att veta riktigt varför. Vagnens mörker var nästan lika tryckande som tidigare, 

men några svaga glimtar av kallt gryningsljus letade sig in i springan mellan burens vägg och tak. Hon 
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hade inte trott att hon skulle kunna sova, men en sång som verkade komma från skogen själv hade 

lugnat och tröstat henne, svept undan all hennes oro och sorg och lindat henne i en drömlös 

avslappning. Utvilad, men stel av nattens kyla och det hårda brädgolvet, började hon försiktigt mjuka 

upp sina muskler och leder medan öronen åter uppfattade skeenden runt omkring. De hörde hur de 

vakter som hade morgontjänst stökade runt bland förråden och gjorde upp eld, de nåddes av hästarnas 

oroliga trampande en bit bort och de anade sången från skogen. Tonen var en annan nu i gryningen, 

men sången var densamma. Det som inte hördes någonstans var prat. Alla i lägret utförde sina sysslor 

under tystnad. 

 

--- 

 

Vedia vaknade i gryningen och kände sig väl utvilad trots den korta sömnen. Hon hade smugit in till sin 

barndomsvän, jägmästarens dotter Anja, som först släppt in henne i vapenförrådet för att hon skulle 

kunna välja ut en bågsträng och sedan bäddat åt henne på golvet utan att fråga något. Vedia skulle 

förklara senare men just nu vad det skönt att få vara ensam med sina tankar. Hon klädde sig snabbt och 

smög ut. Precis innanför dörren låg ett knyte och en fasanfjäder, en sådan som Anja gillade. I knytet 

fanns bröd, ost och fläsk för dagen. Hon skickade varma tankar till sin vän som fortfarande sov, stack 

fjädern i håret och smög sig ut i den svala gryningen där fullmånen var på väg ned i väster. 

 

--- 

 

Handund Hundfrände drog på sig rustkläder. Han såg fram emot jakten. När sydländaren började dyka 

upp och svansa hos hans syster för att vinna hennes dotter hade det bara varit han som sett hans 

potential och det hade lönat sig bra att anställa honom. Vito passade bra in i hans planer för framtiden. 

Det hade varit dyrt att leja folk till att röja den nya karavanleden och det hade tagit tid men nu hade den 

börjat löna sig och Neuhof skulle växa. Kanske skulle det så småningom bli en liten stad här söder om 

Gluewald som skulle möta karavanerna först och kunna plocka det bästa. Med tiden skulle Handwald, 

som staden skulle komma att kallas, växa och bli minst lika livfull som Gluewald. Mickel von Gluewald 

skulle bli tvungen att utnämna honom till greve. Och sedan, vem vet...? Det gäller att skapa sin egen 

lycka, och Handund hade redan som barn upptäckt hur lätt det var att få andra att göra som han ville. 

Det fanns olika sätt att öka trycket givetvis, men han hade märkt att stora idéer lätt får folk att vilja följa 

dem av egen vilja. Bortsett från jägmästaren hade det inte varit något problem att få med alla på idén 

om en större gård och en ny rutt för karavanerna. Andram var hans vän, men när det kom till den nya 

leden hade han gått mot honom. Aktivt motarbetat honom faktiskt, och var nu tyvärr fåordig. Synd att 

han inte klarade av att härbärgera större visioner i sitt huvud. Det skulle alltid vara så smått och precist 

när det kom till honom. På så sätt hade Vito varit ett fynd och hade övertagit mycket av jägmästarens 

funktioner, framför allt när det gällde de mer… intressanta jakterna. Han kände upphetsningen svälla i 

bröstet och log. I eftermiddag förväntades karavanen återvända från Gluewald och då skulle han bjuda 

in Swarimshi på middag. Kanske även Vito och den där vitklädda karavanvakten som han verkade 

intresserad av och hade samarbetat med borde bjudas in? Som belöning? Det skulle kunna bli en 

intressant kväll.  
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Men först skulle middagen fångas in. Han knäppte klart rocken, drog på sig handskarna och gick ut till 

det väntande följet på gården. 
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Jakten 
“Jag öppnar dörren nu. Försök inget dumt, två laddade armborst pekar på dig och det finns nog med 

muskler här att ta ner dig innan du hinner hoppa en enda gång.” 

Rhevenil klev ner på marken. Strana hånlog när hon såg de bara fötterna och bältet som låg kvar inne i 

buren. Talande djur är ändå bara djur. Inget förstånd alls.  

“Vi ska ta en liten promenad, du och jag, och jag kommer att hålla mig fem steg bakom dig hela tiden. 

Du hinner inte ifrån skäktan, så tänk inte ens tanken.” 

 

--- 

 

Handund satte sig tillrätta i sadeln och gav order om signal. Vito höjde hornet, blåste rendezvous och 

jägarna tystnade och såg spänt på sin herre. Han red bara som master i den röda rocken när han 

väntade sig något ovanligt villebråd. Det var inte många i sällskapet som visste vad herrn trodde sig 

kunna hitta i skogen denna gång och sorlet tog fart med spekulationer och vilda gissningar. 

“Släpp ut hundarna! Aufbruch!” 

 

--- 

 

Efter sista hästbytet hade Rhovan släppt den andra hästen och vågade sig nu på att galoppera sista 

sträckan när ljuset blivit tillräckligt. Han närmade sig Neuhof och bron över Viltån när han hörde 

jakthornet. Mille brutto demone! Är jag ändå för sen? Han kunde inga signaler och visste inte om jakten 

just påbörjats, avslutats eller något däremellan. Han hade satsat allt på ett kort och just nu kändes det 

inte som att han satt med trumf på hand. Han hade hoppats på att sätta igång sin plan innan jakten 

började men nu blev det tvunget att först avbryta jakten. Tankarna rasade i samma takt som 

hästhovarna och när han kom över bron och ut på leden över fältet såg han jaktlaget utspritt i en båge 

upp mot skogsbrynet till höger. Han svängde ut hästen mot den han antog var Handund, en 

dominerande gestalt i röd rock i centrum av en liten klunga som lätt kunde överblicka hela scenen. 

Armborst och spjut så långt han såg. Han avskydde armborst. De hade ingen finess. Krävde ingen 

skicklighet. Inte som med en kniv, eller för den skull, en båge.  

 

När han närmade sig den lilla gruppen kom han att tänka på att Handund i alla fall knappast kände 

Michail Meis.  

 

--- 

 

Rhevenil rörde sig längs en näst intill osynlig djurstig. Utan åtsittande bälten eller snörningar tog hon sig 

fram helt obehindrat och hennes bara fötter parerade varje liten ojämnhet i marken och lät henne näst 

intill sväva fram. Bakom henne kämpade den vitklädda sig fram över marken högljutt och klumpigt, men 

utan att tappa avståndet eller koncentrationen. Hon hade ändå inga planer på att försöka fly eller slå 
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tillbaka. Sången kallade på håll och hon följde den nästan som i trans, den var lockade och tröstade och 

hon hade inget annat val än att lita på den. 

 

--- 

 

Allt var stilla. Skogen verkade hålla andan inför vad som skulle ske när viskandet från över hundra tassar 

närmade sig. Jockum hade Harja och några gårdspojkar till hjälp att sprida ut hundarna i en solfjäder 

som spände över hela skogsområdet från Viltån i norr till gränsen mot de stora fälten i söder där jägarna 

väntade. Så snart Harja syntes i skogsbrynet skulle hornet blåsa för treibens och skallen skulle eka från 

alla håll. 

 

--- 

 

Strana kände sig obehaglig till mods. Hon hade inga samvetskval för ett djurs skull, men felven betedde 

sig inte som något annat djur hon sett. Den borde känna sig hotad, men tog sig fram genom skogen 

lugnt, avspänt och lätt utan att försöka vare sig fly eller slå tillbaka. Skulle den ens ha vett att försöka 

springa ifrån hundarna? Hon ville inte bli anklagad för att ha missbedömt villebrådets skick och därmed 

förstört jakten. 

 

--- 

 

En av granngårdssönerna uppmärksammade Handund på nykomlingen. Han hade visserligen lagt märke 

till honom för länge sedan men tackade ändå. Just de här hade aldrig varit inbjudna till någon av hans 

jakter förut men han hade gjort en del observationer som tydde på att de kunde vara… mottagliga. Det 

var en av de nya karavanvakterna som ridit i förväg och verkade ha bråttom att få något sagt. Den där 

med en båge. Nåväl.  

 

“Säg vad du har att säga”, ropade han till ryttaren som ännu inte stannat sin häst, och tillade till 

entouraget, “så får vi se om det är något att lyssna på." Det genererade som väntat en del skratt, och 

han lyssnade till tonen i dem. Trudi lät mer självklar, mindre insmickrande. Så märkte han att ryttaren 

inte börjat tala ännu och vred sig om ordentligt för att se honom.  

 

“Var hälsad Handund Hundfrände!”, Ryttaren gjorde en artig nick. Inte som en underställd, som togs för 

givet, utan mer som en… jämlik? “Och tillåt mig att be om ursäkt om jag avbryter er jakt." Han betonade 

lätt ordet avbryter. Vad var det här för något? Handund lyssnade noggrannare med ett visst mått av 

uppvällande irritation. “Men”, fortsatte ryttaren, “det är så ställt att jag kommer med nyheter från 

Baron von Gluewald, ställda direkt till er."  

 

Direkt från Baronen? Varför skicka bud med karavanen om det var ämnat för hans öron? Vad för spel 

var det här? Högt sade han: “Och ni kommer direkt från honom själv ser jag?”  

“Jo visst. Jag förstår att ni är förvånad över både budbärare och budbärarens usla skick men det finns en 

förklaring till båda, jag försäkrar er. Tillåt mig först att få visa upp det här." Ryttaren plockade upp ett 
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brev och räckte över det till Handund. Det var ett nyligen utfärdat lejdbrev med Mickel von Gluevalds 

sigill.  

 

--- 

 

I den Viratsiska bukten finns flera öar som är hem för handelshusens familjer. Till ön Soleda kommer du 

med en liten färja. Från den lilla hamnen är det en lång väg upp till familjen Soledas gods där de 

hemligaste familjeangelägenheterna dryftas. För en utomstående är det otänkbart att ens ta sig upp på 

ön. Alla känner alla där. Därför har ingen hittills kunnat kopiera den komplicerade inskriptionen på 

Soledas sigillring och inte heller lyckats avslöja de exakta ingredienser i lacket som ger sigillet dess 

karakteristiska färg. Det är, med andra ord, omöjligt att kopiera handelshuset Soledas sigill.  

 

Baron von Gluewalds sigill däremot hade Madams organisation kunnat kopiera i flera år. Genom att 

nästan aldrig göra det hade Baronen ännu inte fått nys om detta. Lejdbrevet som Rhovan presenterade 

var alltså så vitt Handund kunde avgöra fullt i sin ordning. Det hade utgjort merparten av skillnaden i 

värde mellan ismossan och resebrevet från Soleda, men just nu var det värt allt det och lite till för 

Rhovan. Men det visste förstås inte Handund.  

 

“Nåväl”, Han lämnade tillbaka brevet. “Och nyheterna? Och ert namn?”  

Mitt namn vill jag för tillfället låta vara osagt, men de i karavanen känner mig helt enkelt som Rhovan. Ni 

vill inte…”, Ryttaren tvekade ett ögonblick men fortsatte sedan, “...få ta del av meddelandet mer 

enskilt?”  

 

Handund skrattade högt och såg sig runt omkring bland de unga männen och den svartklädde 

vaktkaptenen. Det slog Rhovan plötsligt att det var han som var Vito. Mitt märke, tänkte han och gjorde 

en nästan omärklig nick åt hans håll. Han noterade också att det bara var män närvarande. En indikation 

på att saker redan stod fel till, att balansen var gravt störd. Men det visste han ju förstås redan. 

Handund såg på honom och svarade: “Jag tror nog att det som Mickel von Gluewald har att säga till mig 

tål att höras av de som finns här.  

 

Utan att ens våga känna någon besvikelse av oro att bli avslöjad fortsatte Rhovan som om ingenting 

hade hänt.  

 

“Då så. En hälsning till Handund Hundfrände: det finns angelägna saker att diskutera rörande den här 

gårdens framtid och även rörande karavanerna. Jag själv är utsänd som Baronens agent för att 

undersöka säkerheten i dessa karavaner. Det torde förklara min klädsel. Baronen låter vidare hälsa att 

han ämnar gästa Neuhof redan i kväll för att dryfta dessa ärenden med er personligen. Han anländer i 

skymningen med ett litet följe. Jag kanske kan tillägga att han ser fram emot detta möte och hoppas på 

god och riklig förplägnad.”  

 

Rhovan tystnade och hoppades. Hoppades att jakten skulle avbrytas på grund av dessa storslagna 

nyheter som Handund rimligen bara kunde tolka som ett steg på vägen i sin utnämning till Greve. 
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Madame hade gödslat med upplysningar kring Handund för att minska på priset på andra delar av deras 

affär. Men det fanns trots allt en del saker som varken Madame eller Rhovan visste.  

 

Handunds inre jublade, men han var inte så lössläppt att han visade det för den här agenten som trots 

allt säkert skulle rapportera tillbaka. Så Mickel von Gluewald skulle gästa hans gård i afton. Utmärkt. Det 

skulle krävas en hel del förberedelser men han skulle sitta med trumf på hand. Det skulle bli en alldeles 

underbar middag.  

 

Handund log och släppte Rhovan med blicken och vände sig mot Vito. “Signalera att släppa drevet” 

ropade han muntert till alla andras förtjusning. “Triebens!” Vito höjde hornet och stötte ut signalen som 

rullade ut sitt varsel om död över fälten och skogen.  

 

--- 

 

En hornsignal skar genom tystnaden och genast svarade hundarna. Skogen fylldes av skall och felven 

stannade. Strana backade några steg, nu var hennes uppdrag slutfört. Fången vände sig om och såg på 

henne en stund och hon backade lite till. Obehaget hon känt ville inte lämna henne. 

“Det är dags nu. Rör på dig. Det är inte oss människor hundarna jagar. De har tränats på att jaga sådana 

som du.” Skallen kom närmare och äntligen skymtade hon en glimt av rädsla i djurets ögon. “Just det, 

spring du. Se om du kan ta dig ur det här. Spring!” 

 

--- 

 

I sin egenskap av Baronens representant blev det självklart att Rhovan nu fick delta i jakten. Han 

introducerades till granngårdssönerna, Trudi, Neijdl och Berthold, vaktkaptenen Vito, stallmästaren, och 

några översynsmän. Han erbjöds ett jaktspjut men avböjde och indikerade sin båge vilket drog fram 

några sneda småleenden från Trudi som han bemötte med ett eget, för syns skull. Han hade aldrig förut 

önskat mer att han kunde skjuta bättre än nu.  

 

--- 

 

Rhevenil sprang. Fötterna flög över den sviktande skogsmarken och öronen lystrade efter skogens sång. 

Nu gällde det att ta sig igenom hundflocken, men var? Var fanns det en öppning? Hundarnas skall 

dränkte sången och hon stannade till, villrådig. Skallen hördes överallt och den enda fria vägen ledde 

mot skogsbrynet och de öppna fälten.  

 

--- 

 

Om Gimbe hade pratat sanning och inte yrat så var det Rhevenil som var villebrådet. Hon hade varit 

infångad och nu säkerligen släppts framför hundarna. Det fanns ingenting mer Rhovan kunde göra just 

nu. Hans hastigt påkomna plan för att avleda uppmärksamheten hade fallit platt. Det var uppenbarligen 

något mellan Handund och Baronen som han inte klart förstod, men han kunde inte lägga tankarna på 
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det just nu. Om Rhevenil klarade sig ut på fältet…? Vad skulle han kunna göra då? Hon skulle ha 

hundarna bakom sig och armborst och spjut framför sig. Det fanns flera saker han skulle kunna göra 

men han behövde skapa sig avstånd till de andra först. Och i ärlighetens namn var det oklart om han 

själv skulle överleva i det här sällskapet om han blev påkommen.  

 

Ett kort tag undrade han om han valt rätt när han attackerade Gimbe. Det verkade bara alltför sannolikt 

att han skulle misslyckas med det han föresatt sig och linda in sig själv i en dödsfälla utan att 

åstadkomma någonting, men när karavanen kom fram senare så skulle den fällan slå igen lika hårt om 

han inte löste situationen. 

 

Han lyssnade kort på Handund som pratade om säkerhet med Trudi och de andra. Det som började med 

gårdens säkerhet blev snabbt till “våran” säkerhet med en hel del obehagliga undertoner, men särskilt 

Trudi verkade genuint intresserad och kom med infall och föll in i det som Rhovan kände igen som 

familjeövertalning. Med en kort kommentar om hur illa han tyckte om att “stå still” började han istället 

röra sig längs linjen med väntande jägare. Skallen från drevet började nu höras. En del fåglar flög ut från 

skogen redan, men han skrittade lugnt upp mot den del av linjen som låg närmast skogen, närmast 

gården. Där fanns bara några utplacerade knektar. Det var en chansning, det visste han, men han 

misstänkte att hon inte skulle bryta skogsbrynet rakt fram utan försöka undkomma i sidled. Frågan var 

på vilken sida. Blev det fel så hade han en strategi för det också, men det skulle röja ett trumfkort han 

behövde för sin plan senare. Hennes läger vid tårpilen var dock åt det här hållet så han hoppades att 

hon skulle söka sig hitåt, kanske försöka skaka av sig dem mellan gårdsbyggnaderna och falla tillbaka i 

skogen igen bakom drevet. Men det skulle krävas en lucka i linjen då. Han lade upp en pil på strängen.  

 

Alla visste ju vilken usel skytt han var, tänkte han och placerade sig så han hade båda knektarna inom 

skotthåll.  

 

--- 

 

Rhevenil stannade upp och såg sig om. Hon förstod mycket väl att den öppna vägen mot fälten var 

alldeles för inbjudande och därför den farligaste, men hon kunde fortfarande inte hitta någon lucka i 

drevet. De stora träden såg mycket lockande ut och hon tog ett par steg mot ett av dem innan hon 

besinnade sig. Ett träd skulle snabbt bli omringat av hundar och sedan skulle hon vara fast. Nu behövde 

hon sången mer än någonsin, men skallen som kom närmare och närmare dränkte den fortfarande. Hon 

stannade, blundade och drog ett djupt andetag. De bara fötterna uppfattade något i marken. 

Vibrationer spred sig i skogen, av toner så låga att mycket få kunde höra dem. 

 

--- 

  

Ett rådjur bröt igenom skogsbrynet och fälldes av en av Vitos knektar innan det tagit mer än några 

språng. Rhovan hade i bakhuvudet börjat fundera på vilka knektar som var ute på jakt och alltså vilka 

som var kvar på gården. Det skulle behövas till senare. Om det blev något senare. Ett till rådjur sprang ut 
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på fältet, upptäckte linjen med jägare och bar av åt höger, bort från Rhovan. Det hann nästan till slutet 

på linjen innan det blev fällt.  

 

Handund, Vito, Trudi och de andra började nu sprida ut sig för att bättre fylla ut linjen. Två vildsvin bröt 

igenom och Neijdl och Berthold utbrast i förtjusta rop och red skickligt ned varsitt med spjut. Skallen var 

helt nära skogsbrynet nu och Rhovan märkte hur förväntningarna steg. En av knektarna, den som var 

tvåa från skogsbrynet, skiftade position och Rhovan försökte placera sig så han kunde hålla uppsikt över 

båda. Allt handlade om balans. Han behövde hitta precis den punkten där det fanns balans mellan de 

båda knektarna, precis som han behövde hitta balansen mellan Handund och Swarimshi senare.  Precis 

som han behövde hitta balansen mellan sitt liv och Rhevenils så att inget skulle spillas.  

 

--- 

 

Rhevenil hade försökt följa Viltån men insåg nu att hon inte skulle hinna ut åt sidan eller ens till sitt läger 

där Vedia hade sagt att hon skulle lämna bågen. När hon på håll såg stigen mot tårpilen var det som om 

hon plockade upp vibrationerna i marken igen. De ledde bort från hennes läger, men hon tvekade inte 

ett ögonblick innan hon följde dem. Löpandes så snabbt hon kunde bröt hon några sekunder senare 

igenom skogsbrynet och fortsatte ut på fältet. 

 

Hon bedömde att hon ändå rört sig en hel del till vänster genom skogen i sin jakt efter bågen. Men vad 

skulle hon göra nu? Rätt fram fanns knektar med armborst och spjut. Till höger såg hon fem ryttare som 

omedelbart satte sina hästar i lätt galopp mot henne. Hon sprang snett ut åt vänster där linjen såg 

glesare ut. Kanske kunde hon nå gården? Hon hörde hästarna bakom sig, hundarna till vänster om sig, 

fortfarande i skogen, och såg tre ryttare framför sig, redo att spärra hennes väg.  

 

En av dem var Rhovan.  

 

---  

 

Vedia hade lagt bågen, pilarna och kniven vid tårpilen precis som Rhevenil sagt och gömt sig i ett 

buskage för att vänta. Men när skallen kom upp närmare gläntan och hon insåg att Rhevenil inte blivit 

släppt tillräckligt nära sprang hon fort bort och hämtade dem igen och skyndade sig så fort hon kunde 

mot skogsbrynet.  

 

Den hon såg först när hon kom fram var sin man, Vito. Han och morbror Handund och några av 

grannpojkarna, för äldre var de inte, skrittade långsamt fram med fällda spjut mot Rhevenil som stod 

som förstelnad ute på fältet och stirrade mot de tre knektarna, nej, två knektarna och den där 

bågskytten från karavanen - var de tillbaka nu? Hon såg Vito och de andra närma sig Rhevenil. De tänkte 

döda henne. Mörda henne. Hon fattade ett snabbt beslut. På det här avståndet kunde hon inte 

bestämma var pilen skulle träffa, hon ville visserligen inte skada någon mer än nödvändigt, men 

Rhevenil skulle dö inom några sekunder om hon inte gjorde något. Karavanens bågskytt höjde sakta sin 

båge.  
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---  

 

Hon kunde inte fatta att hon missbedömt honom så. Hade han till och med varit den som sålt ut henne? 

Och som nu var med och jagade henne? Plötsligt gav hon upp. Blodet susade i hennes öron och allt stod 

still. Hon hörde hur hundförarna bröt igenom brynet och tystade hundarna med köttbitar. Hon hörde 

ryttarna bakom sig falla ned i skritt, säkra på sin seger. Hon såg en av knektarna framför sig sitta av och 

förstod att hon skulle dö. Gårdsherren med den röda rocken skulle komma fram till henne och spetsa 

henne med spjutet. Han skulle vilja att hon stred mot honom så att han fick visa sig skicklig och stor och 

stark men utgången skulle bli densamma. Hon skulle sluta som trofé.  

 

Hon ville inte ge honom den tillfredsställelsen. Hon stod stilla i stormens öga och såg hur alla närmade 

sig. Rhovan spände upp en pil på sin sträng - vilken ironi om han skulle fälla henne efter att hon lärt 

honom skjuta. Han tittade på henne och hon mötte hans blick men hon förstod inte längre hans ögon.  

 

Hon vände bort blicken och såg därför inte hur han vred lite på bågen och siktade på den ännu beridna 

knekten som ridit i förväg mot henne.  

 

--- 

 

Vedia visste inte varför hon inte siktade på bågskytten. Han var just nu farligast och dessutom lättast att 

träffa där han satt beriden utan rustning. Kanske berodde det på något udda i hans sikte, kanske hade 

hon redan gjort sitt val för länge sedan då hon sett Guntram slå en häst, kanske var det för att den 

andra knekten just suttit av sin häst och därför gjort sig långsammare medan Guntram fortfarande var 

beriden. Men oavsett orsak var det Guntram som hon lossade ett skott mot. Och träffade. Inte förrän då 

såg hon vart den andra bågskytten egentligen siktade. 

 

Handund ryckte till när han hörde signalen. Aufbruch! Avbrott i jakten? Vem hade mage att… Sedan såg 

han hur flera bröt ledet och rusade fram mot Guntram som fallit från sin häst. En pil med oranga 

styrfjädrar stack snett ut ur hans kropp. Den måste kommit från skogen. Han vred på huvudet men såg 

ingen skytt.  

 

Just då passade rävslynan på att rusa iväg. Snett fram hade Albrecht, som suttit av, rusat upp mot 

Guntram och i det hålet mellan de nu åter kopplade hundarna och folkskaran som bildades runt 

Guntram smet den in och dök in i skogen igen, helt nära bron. Han kunde inte följa efter den, inte med 

en skadad man på fältet framför alla andra, och det skulle inte spela någon roll. Den var borta. Vito 

skulle få söka rätt på den igen. Ingen middag ikväll. Det skulle få bli rådjur i stället. Så synd. Men så 

märkte han att Baronens agent sporrade sin häst och satte efter villebrådet in mot skogen. Han tog sig 

tankfullt om hakan. Agent för baronen må han vara, men jägare var han då inte. Och någon hade lossat 

pilen från skogen, men vem? Han red upp till Guntram som fått pilen in i sidan, på ryggsidan och förlorat 

en hel del blod. “Ett rådjur till vår hjälte” ropade han och fick genast allas bifall. Men hans tankar gick 

fortfarande till de båda bågskyttarna som dykt upp så plötsligt och nu försvunnit lika hastigt. Mest 

funderade han på Baronens agent.  
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Frågan var ju, tänkte han, exakt vad han faktiskt var.  

 

--- 

 

Plötsligt såg hon knekten framför sig falla, men inte från Rhovans pil som fortfarande låg på bågen. 

Rhovan ryckte till och såg mot skogen men hon stirrade på pilen redan innan knekten fallit av hästen. 

Hennes pil. Vedia. Hon stod alldeles still. Rhovan hade sänkt bågen och tittade på henne. Nu kände hon 

igen hans ögon igen. Vedia hade på något sätt manövrerat in i rätt position för att hjälpa henne, var det 

vad han också gjort? Runt omkring började alla rusa mot den fallna knekten men hon hörde att en av 

hästarna bakom henne stod still.  

 

Hon kastade sig iväg. Hon bytte lätt riktning några gånger ifall någon skulle försöka sig på ett spjutkast 

men ingen kom efter henne och hon nådde skogsbrynet igen utan problem och gav sig in längre in i 

skogen. Senare skulle hon söka upp dem båda och tacka dem men just nu behövde hon få vara ensam 

en stund.  
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Balansgång 
Rhovan såg förvånat hur knekten föll ur sadeln, genomborrad av en pil från skogsbrynet. Pilen liknade 

Rhevenils. Fanns det flera ute i skogen? Han mindes hennes ord om hur farligt det skulle kunna bli för 

både henne och andra felver. Kanske borde han försöka ta hand om pilen…? Han sänkte bågen och såg 

på henne. Det var redan farligt. Hon stod blick still medan alla på något sätt verkade glömma bort 

henne. Sedan var hon plötsligt iväg. Blixtsnabbt undvek hon den återstående knekten och satte av mot 

skogen igen. Han följde henne med blicken och andades ut. Faran över. Sedan såg han den vita skuggan 

lösgöra sig från ett träd och följa efter henne. Han sporrade sin häst. Dags att sätta planen i verket.  

  

Det är visserligen svårt att spåra till häst men Strana hade bråttom efter Rhevenil och brydde sig inte om 

att röra sig försiktigt. Med hästen hann han snart ifatt henne. Hon ville inte stanna för honom så han 

blev tvungen att ropa efter henne:  

“Strana, vänta! Gimbe…”  

Som väntat blev kombinationen av hans egen närvaro, Gimbes frånvaro och hans rop en för stark 

kombination att inte vara nyfiken på. Strana tvärstannade och såg ursinnigt på honom medan han red 

lite närmare och sedan satt av så att hästen kom mellan dem. Han drog snabbt upp skriftrullen ur 

sadelväskan och med pentagrammet redan i handen mumlade han orden bakom hästen och förstod 

plötsligt hur han skulle övertala henne. Det här momentet var kritiskt.  

“Vad har du att säga om Gimbe” krävde hon. “Skynda dig, och ge mig hästen." Hon tog tag i tyglarna och 

började sitta upp från andra sidan. Rhovan lossade snabbt sadelväskan och sade med plågad röst, 

“Strana...Gimbe… han...han blev överfallen. Vi blev rånade. Jag vet inte om…” han skakade med spelad 

förtvivlan på huvudet och tog upp biten av Gimbes blodiga jacka ur väskan samtidigt som han med stöd 

av pentagrammet styrde sina tankar in mot Stranas och vek försiktigt undan barriären. Lade bort hennes 

tvekan. Gjorde henne mottaglig för allt. Öppnade henne.  

 

“Det var tre knektar från Neuhof. Han den långa skägglösa med sned näsa, han som kallas Altern och har 

brett svart skägg och ser ut som ett troll och hon vars hår är flätat under hjälmen. Kort med runt ansikte 

och dubbla koger för skäktor. De anföll i natt när jag hade vakten och Gimbe kom upp….” 

“Vad hände med Gimbe”, röt hon, nu på marken igen efter att ha suttit upp och hoppat av igen på hans 

sida i en enda smidig rörelse. Hon slet åt sig den blodiga läderbiten, tog ett grepp om Rhovans tunika 

och tryckte upp honom mot ett träd. Han lät henne. Ilskan behövde släppas fram.  

“Jag vet inte, han… var i dåligt skick när jag red." Han slog ned blicken och höjde den sedan igen. 

“Knektarna”, sade han, “De måste ha kommit till gården bara lite före mig. De var inte med i jaktlaget. 

Ingen kommer att märka om du tar dem nu." Han viftade hennes tvivel åt sidan och såg på henne att 

hon tog det som en sanning. Men det som hände sedan var helt oväntat. Som tur var så pratade hon 

bort tillfället hon hade.  

“Du” sade hon och tog ett fastare tag om hans hals. “Du satt vakt. Om du inte hade suttit och sovit hade 

det här aldrig hänt. Det här är ditt fel." Tack vare pratet hann han märka när hon drog sin egen dolk från 

bältet och sedan tog hans reflexer över. Han förde upp vänsterhanden i en snabb blockad och tvingade 
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bort bladet från kroppen samtidig som högerhanden tog tag tvärs över hennes hals på hans vänstra sida 

och drog henne åt höger. Han skiftade sin vikt och använde högerbenet till att svepa loss hennes 

vänsterben som hon nu hade all vikt på. Hon föll men försökte dra dolken baklänges över hans bål men 

hans blockad släppte dolkhanden lagom när han hunnit backa en handsbredd och gick fri. Han lät sig 

falla på henne och med båda händerna fångade han hennes hand och tvingade med ett hårt grepp av 

henne kniven som han placerade under hennes haka. Med andra handen höll han nere en av hennes 

armar. Hans fingrar slingrade sig runt en av de vita läderfransarna på hennes jacka och slet loss den, 

något hon knappt märkte med hennes egen dolk så nära sitt liv. Så satt de så i någon sekund innan 

striden åter skiftade till hennes inre. Medan han ställde sig upp kämpade han för att hålla undan hennes 

tvivel, funderingar och misstankar med sin nyvunna syn. Han vände på dolken och räckte ut den till 

henne och sade, “Det är inte jag som är din fiende Strana. De ligger och väntar på dig på gården." Sakta 

ändrades hennes ansiktsuttryck. Från raseri till vansinne till beslutsamhet och kontrollerad ilska. Hon 

tog dolken från hans utsträckta hand, reste sig, såg på honom och sade “Håll dig utanför det här." Sedan 

satte hon sig upp på hästen och sprängde iväg mot gården.  

 

Rhovan stod kvar en kort stund och hämtade sig en stund, mer för ansträngningen av att använda magi, 

sådan som dessutom inte var hans egen, än för den korta striden. Sedan lade han ned den vita fransen i 

sadelväskan och började följa efter henne till fots mot gården. Det var dags för del två i planen.  

 

Balansen måste hållas.  

 

--- 

 

Rysningar spred sig uppför Vedias armar när hon såg den tomma lägerplatsen. Det hade tagit en stund 

för henne att ta sig bort från kaoset vid jakten osedd och nu verkade det som att Rhevenil använt tiden 

till att ge sig av. Det var bra, intalade hon sig. Det var vad hon borde ha gjort för länge sen och 

förmodligen var vännen i säkerhet nu, men Vedia önskade ändå att hon fått träffa henne en gång till. 

 

Hon hade varit tvungen att skjuta Guntram, han hade spärrat av Rhevenils flyktväg. Hon hade aldrig 

skjutit en annan människa förut och även fast hon inte hade tyckt särskilt mycket om honom hoppades 

hon att han skulle klara sig. Hon visste att han hade fru och tre barn. Hon hade lekt med lillen och lärt de 

två äldsta att räkna, först på fingrarna, sedan med hjälp av bönor när inte fingrarna räckte till. Nu skulle 

hon inte träffa dem mer och hon hoppades att någon annan skulle ta över lektionerna. 

 

Tröttheten, saknaden och ovissheten överväldigade henne och hon sjönk ner på marken och grät. Hon 

hade haft allt en människa hade rätt att begära av livet och nu var det borta. Kvar fanns bara en båge 

och några pilar, tillverkade av en felv hon mött en gång. 

 

Vedia visste inte hur länge hon suttit vid klippan när hon kände en arm om sina axlar och hörde en 

viskning tätt intill. 

“Tack. Tack för mitt liv.” 

Hon såg upp och mötte felvens blick. 
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“Du lever! Du kom tillbaka…” 

Rhevenil nickade trött.  

“Jag kan inte gå iväg, jag har en oavslutad affär här. Fast just nu vet jag inte hur och jag vet inte var jag 

kan ta vägen medan jag listar ut det. Den här platsen är inte säker och hela skogen verkar vara full av 

hundar och människor som är ute efter mig.” 

“Då kanske du behöver de här.” Vedia räckte över bågen som nu hade fått en passande sträng, pilarna 

och jaktkniven. “Det är en bra båge du har gjort.” 

Hon såg på under fundersam tystnad när Rhevenil plockade fram sin ränsel från en klippskreva, dold 

bakom en enbuske, och tog fram ett enkelt bälte, ett litet extrakoger och några bitar torkat kött.  

“Följ med mig till min mors gård. Skeinhof ligger ett par timmar bort genom skogen och vi måste ta oss 

över ån utan hjälp av någon av broarna, men där finns både visthus och några tomma stugor. Där kan vi 

vila och tänka ifred. 

 

--- 

 

Salix tystnade och skogen andades ut. Det hade varit ett svårt stycke att spela men spelarna hade själva 

velat spela med. De hade hört temat och de spelade fortfarande sina egna melodier på samma 

grundläggande tema. Dryaden skulle själv ta upp sången igen senare.  

 

När trycket ökat tillräckligt. 

 

--- 

 

Det var nu sent på morgonen och gårdsfolket hade mycket att göra. Baronen skulle komma och 

Guntram hade sårats allvarligt under jakten. Det sprang folk både här och var men det var ändå inte så 

svårt att hålla sig gömd nu när ingen letade efter honom. Desto lättare att se den som inte förväntar sig 

att bli följd. Han hade väntat tills han sett Strana smyga bort och spränga norrut igen till häst innan 

innan gick in i knektbostaden.  

 

Fyra knektar låg döda där. Exakt de tre han hade lyckats beskriva ur minnet och ytterligare en från 

jakten. Två hade skäktor i bröstet, en av dem var helt genomborrad av hennes svärd och den sista hade 

fått huvudet skiljt från kroppen. Det var Strana som hållit i armborst och svärd men det var likafullt han 

som dödat dem. Men de hade dragit på sig detta själva. De hade troligen alla varit med på Vitos 

nattpatruller och Handunds jakter. Inte idag men andra gånger; de förtjänade allt som kom deras väg. 

Han hade inte arbetat så mycket med den här typen av operationer förut men han var bekant med 

metoderna. Han studerade mönstret som han såg framför sig. Han kunde nästan se hur hon hade rört 

sig när hon attackerade. Först måste hon ha samlat dem, troligen fått dem intresserade av pengar, spel 

eller henne själv, sedan höjt båda armborsten och fällt de båda närmaste, bytt till svärd under de två 

steg som krävdes att komma upp till den tredje och sedan… Den siste var Altern. Kraftig som två, även 

nacken. Hon hade dragit ut svärdet ur kvinnan och tagit ett steg fram med vänster fot, svingat runt 

högerbenet bakåt, runt, och tagit dubbelgrepp för att få tillräcklig kraft.  
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Han såg sig omkring. Fyra döda och inte en möbel vält. Det här dög inte. Ingen skulle tro på det här. Han 

tog upp den vita fransen och satte den i kvinnans hand. Hon var den som kommit närmast Strana och 

kunde ha tagit fransen från henne. Sedan gick han, så tyst det gick, löst på inredningen. Han skar upp 

stolar och ställde ett bord på ända. Kastade ut innehållet i två stop mjöd på golvet. Välte ned en bänk. 

Bättre. Nu såg det ut som om de hade stridit mot sex, sju personer. Nu var det nästan bara att vänta. 

Han kontrollerade att kusten var klar och gick för att söka upp Vito.  

 

--- 

 

Hon sprängde fram på karavanleden full av adrenalinstinn ilska. Hon hade varit med Gimbe i flera år nu 

och gillade honom allt mer. Hon hade till och med tänkt tanken att faktiskt fästa sig vid honom men 

trots att hon visste vad som hade hänt var hon inte orolig. Arg naturligtvis, vansinnigt arg, men inte 

orolig. Hon hade aldrig känt oro i sitt liv förut. Det som hände hände och skulle han vara död skulle hon 

vända tillbaka och döda några till. Hon var inte orolig.  

 

Karavanen var närmare gården än hon trott. De måste ha startat direkt efter överfallet. Hon föll av på 

takten och hörde hur Cham som förde första vagnen ropade bakåt, “Strana kommer." Hon ropade själv: 

“Gimbe, lever han”, och Cham nickade tydligt och pekade in i vagnen och sade något bakåt som hon inte 

hörde. Sedan klättrade Gimbe upp på kuskbocken och höjde en hand i hälsning till henne.   

 

“Vad hände, är du svårt skadad”, frågade hon omedelbart. Gimbe spottade åt sidan som han brukade 

och sade: “Knappt en rispa. Men han skrämdes rejält, det ger jag honom."  

“Vem av dem var det?” Hon såg några märkliga...klösmärken på hans hals. En rispa på kinden. Men han 

stod upp. Jackan var trasig och blodet bara till hälften avtorkat.  

“Hur då dem”, frågade han. “Det var bara han." Han spottade igen.  

“Rhovan." 

 

Strana stirrade på honom misstroget först. Sedan skakade hon på sig som en hund som kommit in från 

regnet och det kändes som att någonting släppte. Hon tittade på honom igen med förvånad blick och 

halvöppen mun. Sedan stängde hon munnen. Hon såg ned. “Rhovan”, sade hon. Hon såg upp mot 

honom igen. “Rhovan kom till mig och sade att du låg döende efter ett anfall av Handunds knektar i 

natt.” Hon såg ned igen. “Jag kanske...överreagerade lite…” Varför såg jag inte detta tänkte hon. Hur 

kunde han lura mig så? Hon tänkte på hur hon skulle strypa honom långsamt när de möttes igen.  

 

Gimbe såg frågande på henne. Han förstod ingenting. Ännu. Strana vände sig om till Cham och sade 

“Inte ett ord om det här till någon, förstått?” Cham nickade. Han visste att inte sätta sig upp mot någon 

av vakterna. Han hade betalt för att köra, inte prata, och det hade han överlevt länge på.  

 

“Kom”, sade Strana till Gimbe. “Nu ska vi prata bara du och jag en stund. I min vagn. Och när vi pratat 

klart ska du få slipa svärden medan jag pratar med Maurice.” 

 

--- 
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“Signore?” Rhovan använde den Viratiska artighetsfrasen mot Vito. Vi introducerades under jakten 

tidigare i morse. Jag skulle, om ni har tid, gärna vilja byta en del ord med er om, skall vi säga… säkerhet. 

Och karavaner. I egenskap av er position känner jag att vi båda bör försöka agera på den information jag 

har medan våra respektive herrar superar i afton.” 

 

Vito studerade karavanvakten. Agent från Baronen. Hemlig agent från Baronen rättade han sig. Hans 

uppfattning om denna Baron han hittills aldrig sett hade fått sig en uppsving i morse när denne man 

tillkännagjorde sitt uppdrag. Det här var metoder han var van vid. Och delvis genomförda av en annan 

Viratsier. Bra val, tänkte han. Och nu ville han upprätta en informell kontakt. Nåväl, vad fanns att 

förlora?  

 

“Va bene, kom in så får jag höra mera. Lite vin?”  

 

De hade knappt hunnit igenom hälften av artighetsfraserna och inte mer än ett glas vin förrän Harja 

rusade in oanmäld. Vitos automatiska utskällning stannade i halsen när han såg Harja. “Vad är det? Fort, 

ut med det? Har Guntram dött?” 

“Nej...”, fick Harja ur sig. “...men Ullvi, Altern, Drögg och Vilhelm ligger dräpta i Alterns stuga”, fortsatte 

knekten viskande. Ansiktet var blankt.  

 

Ullvi var Harjas trolovade.    

 

--- 

 

“Gå försiktigt här, vi är mycket nära det stora huset. Alla morbrors egna rum har fönster åt det här 

hållet.” Vedia rörde sig så lätt och tyst att hon lyckades imponera på en felv. Inte många människor 

kunde ta sig fram ohörda genom skogen. 

“Varför går vi så nära?” Rhevenil hade inte för vana att vara nervös, men det senaste dygnet hade lärt 

henne mycket om trakten och vilka som bebodde den. 

“För att vilken annan väg som helst till Skeinhof skulle antingen ta oss ännu närmare husen eller ta en 

halv dag. All skog i området är inte framkomlig, ens till fots.” Plötsligt stannade Vedia, men inte med det 

avslöjande ryck som de flesta människor skulle ha gjort. Hon slutade helt enkelt bara att röra sig. 

Rhevenil gjorde detsamma och såg uppmärksamt på kvinnan framför, som långsamt pekade ner mot 

gårdshusen. 

 

Ett sällskap på tre kom ut ur en av de närmaste stugorna och fast de var gott och väl åttio steg bort och 

ån rann mellan dem kändes det fruktansvärt nära. Så länge de avlägsna personerna på gården höll sig i 

skuggan vid dörren gick det inte att urskilja några detaljer, men de skarpa felvögonen behövde bara lite 

solljus för att identifiera den störste av dem och hon väste svagt när hon såg vem det var.  

 

Vito! 
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Hon tog bågen i ett stadigt grepp i vänster hand och vände mycket långsamt sin vänstra sida mot 

gården. Fötterna fann jämn mark och rättade in sig parallellt och axelbrett. Hon drog försiktigt en pil ur 

kogret och lade den på strängen och kontrollerade samtidigt dess spets och fjädrar. Hon skulle bara få 

en chans, så hon tänkte inte lämna något åt slumpen. Hon visste att avståndet inte skulle ha varit något 

problem för Nessa, men det här var Nessas dotter och hon hade ännu inte skjutit sin första pil med 

henne. Under inga andra omständigheter skulle hon ha försökt sig på ett liknande skott, men nu kunde 

hon inte tänka klart. När hon såg Vito såg hon inte en ansvarstyngd vaktkapten som gick över en 

gårdsplan, hon såg mannen som brutit Nessa, låst in hennes vän, spottat på henne i karavanens bur och 

ridit mot henne med spjut i hand. Hon ankrade strängen mot kindbenet och riktade pilspetsen rakt mot 

Vitos bröstkorg. 

 

“Nej.” Vedias viskning var som en vindil, men den hejdade henne för ett andetag. Ett enda andetag, så 

hade hon inte längre Vito framför pilspetsen, utan en av de andra i sällskapet. Hon morrade till, irriterat, 

men kom av sig när hon såg vem det var som klivit rakt in i hennes sikte. Rhovan. På ren instinkt ryckte 

hon undan bågen och vände sig framåt för att se bättre. Rörelsen i snåret fick honom att se upp mot 

skogen och deras blickar möttes. För en kort stund trodde hon att han skulle peka ut henne för Vito när 

han blev tilltalad av kaptenen, men han vände sig bort och fortsatte tillsammans med de andra två in i 

en annan stuga. 

 

--- 

 

Han visste inte vad som egentligen fångat hans uppmärksamhet, men när han fokuserade blicken 

bortom gårdshuset på andra sidan ån såg han de röda öronen igen. Han mötte Rhevenils blick och 

önskade att hon kunnat höra hans tankar. Jag jagade inte dig. 

“Vad ser du?” Vitos röst drog tillbaka Rhovans uppmärksamhet till gården. 

“Ingenting, en vindpust bara.” Han vände sig snabbt mot Vito och började gå igen på ett, som han 

hoppades, obesvärat sätt. Vito fick absolut inte börja undersöka skogen nu. Han hade inte behövt oroa 

sig, kaptenen hade redan glömt meningsutbytet och var på väg mot något mer angeläget än några 

rörelser i ett videsnår. Fyra döda knektar, under hans kommando. 

Rhovan stannade upp för att artigt låta Vito och Harja gå före in i knektbostaden. När de andra hunnit 

genom dörren kostade han på sig en snabb blick mot skogen. Snåret var tomt och övergivet. Som 

väntat. 

 

--- 

 

“Säg fort, det du skulle säga” sade Vito till Rhovan medan han gick runt och studerade ödeläggelsen. Hur 

hade ingen hört detta? Var hade de kommit ifrån? Vad ville de? Vad var motivet? Var var de nu? Skulle 

det komma ytterligare attacker?  

“Mi scusi, signore, Det rörde säkerheten på karavanen jag var satt att bevaka. Jag har uppdagat 

allvarliga brister med både deras inre säkerhet och...skall vi säga...deras motiv. Det har förts en märklig 

och ohälsosam diskussion mellan karavanledaren och en grupp i deras vaktstyrka om hur den bästa 

vinsten kan fås. Och karavanen är utrustad med… ovanliga skyddsåtgärder. Vapen om ni så vill, som är 
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mer anpassade för attack än försvar...” Rhovan pratade på. Små lögner smakfullt inlindade i stora bitar 

sanning är svåra att motstå, särskilt då man inte är i emotionell balans och gärna vill ha svar. Vilka svar 

som helst.  

 

Harja reste sig från Ullvi och släppte handen som nu kallnat. Knekten gick fram till Vito och höll fram sin 

utsträckta hand. “Jag vet vilka som gjort det här."  

 

I handen låg en vit bit läder.  

 

--- 

 

Strana hade pratat med Maurice och Maurice hade pratat med Swarimshi. Rhovan, den usle bågskytten 

hade inte bara attackerat Gimbe under natten utan också tagit sig till gården och dräpt flera knektar. 

Han spelade tydligen efter helt egna regler och just nu var det svårt att förstå hans motiv, men 

uppenbarligen hade de alla underskattat honom. Nu gällde det att hitta honom och att skapa fred. 

Handund skulle vara rasande. Det skulle ingen märka förstås utom hon, men hon kände honom 

tillräckligt väl. Han skulle behöva lugnas ned. Kanske skulle det behövas förhandla om en del priser. Hon 

suckade. Hon trodde nog det skulle gå att reda ut men hon hade inte tagit sig så här långt genom att tro 

saker. Hon behövde förbereda sig. Ta fram de speciella parfymerna som övertalade, men också andra 

saker. “Sätt hela karavanen i dolt beredskapsläge”, sade hon till Maurice.  

 

Salix, dryaden, började sjunga igen, och skogen ryste medan karavanen sakta rullade in mot gården.  
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Armborst och Magi 
De hade gett sig ut att leta. Vito, Rhovan, Jochum, sex knektar och lika många hundar. De fann 

ingenting. Rhovan och Vito samspråkade om vad som troligen hänt och om säkerheten för gården, som 

låg Baronen varmt om hjärtat då han skulle gästa den i natt och hur situationen skulle redas upp. Nu var 

karavanen på väg ned mot Neuhof och Vito och de andra stod beredda i skogsbrynet på rastplatssidan 

av leden. Om de skulle försöka göra något mot gården kunde Vito falla dem i ryggen. De hade fått backa 

längre in i skogen eftersom deras egna hästar och hundar blivit oroliga. Himlen som varit någorlunda 

klar på morgonen var nu mulen igen och det drog ihop sig till regn, kanske värre. Vito såg ut mellan 

träden när ett sus gick genom männen. En vitklädd figur uppenbarade sig i en öppning mellan två 

parkerade vagnar. Strana. Ingenting av vad karavanfolket gjorde förebådade någon attack. Vito kom till 

ett beslut. Han behövde lämna Handunds meddelande till karavanledaren men ville inte rida fram själv. 

“Alla faller in bakom mig. Ingen gör något dumt. Vi ska bara prata, inget annat." Han red ut ur 

skogsbrynet och de andra följde efter.  

 

--- 

 

Maurice stod vid ballistan när utkiken visslade kodsignalen för attack på högersidan och kikade ut. Runt 

tio stycken varav en del till häst samt några hundar. De hade gjort rätt när de laddade med småsten 

tänkte han och vred runt ballistan så den pekade mot ryttarna.  

 

--- 

 

Skeinhof var till ytan lika stort som Neuhof, men gav inte samma intryck av att nyligen ha växt för fort. 

Huvudbyggnaden vätte ut mot den gamla karavanleden och arbetshusen och de lite slitna stugorna låg 

utplacerade runt gårdsplanen med kvarnhuset, bageriet och visthusboden närmast ån. Vedia och 

Rhevenil kom till gården från skogen i nordväst och undgick upptäckt från vakterna på framsidan. Vedia 

berättade att den lilla stugan närmast skogen som de nu vilade ut i var ett gästhus som aldrig användes 

nu när den gamla karavanleden mer eller mindre fallit ur bruk. En gång hade gården blomstrat, men 

efter att Handund skurit en ny led genom skogen passerade få resanden och gästhusen stod tomma. 

Mor hade varit rasande när han placerat de extra knektarna hos henne, säkert bara för att slippa ifrån 

kostnaderna för deras uppehälle. Av någon anledning som varken Vedia eller någon annan kunde förstå 

hade hon dock gått med på det och nu var den redan ansträngda gården tvungen att härbärgera tjugo 

personer till. Vedia hade inte haft den ringaste lust att ta tjänst hos morbror, men hon hade inte haft 

mycket till val. Skeinhof höll på att gå under och även om hennes och Vitos inkomster inte var mycket 

att skryta med var de ändå silver in istället för ut. 

 

Ett besök i visthuset försåg dem med en tung brödkaka och lite lök och potatis till en varm soppa. Vedia 

skar av en liten bit av ett av de få fläskstyckena. Hyllorna, som borde varit överfulla så här års, var 

tomma både här och där. Rhevenil sade ingenting, men Vedia kände sig ändå tvungen att kommentera. 
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“Morbror begränsar vår jakt, och skogarna är ändå nästan tomma nuförtiden. Vi gör så gott vi kan, men 

vi kan inte besvärja fram vilt med magi och grisarna är värda mer på marknaden i Gluewald än i våra 

magar.” Hon sänkte rösten, nästan viskade för sig själv. “Neuhof svälter ut oss, men själva festar de på 

rådjur och vildsvin.” 

 

--- 

 

Rhovan visste exakt vilken den täckta vagnen med ballistan var och höll sig en bit sidledes från de andra 

och drog manteln djupt ned över ansiktet. Harja hade inte sänkt sitt armborst och manövrerade också i 

sidled, mot honom. Han förstod. Från deras position kunde de båda se Stranas figur. Rhovan lutade sig 

över mot Harja och viskade, “Där står hon, hon som dräpte Ullvi."  

 

Harja grep hårdare i armborstet och lossade skäktan som borrade sig djupt in i Stranas arm. 

 

Kaos utbröt. Fanns där demoner i närheten så festade de på spillrorna av både de levande och de dödas 

själar. När Harjas skäkta träffade Strana och hon skrikande föll ned på knä så uppfattade Vitos knektar 

det som om Vito beordrat en attack, föll ut i bredd och stormade karavanen. Maurice och de andra 

vakterna attackerade genast tillbaka. Tre knektar och två hundar dog omedelbart av Ballistans skott av 

“småsten." I det här fallet en lös korg med knytnävsstora stenar. Flera fick mindre träffar på sig. Men 

knektarnas skott hade funnit mål de också. Cham och två vakter föll från deras skäktor innan Vito 

lyckades beordra reträtt och falla tillbaka i skogen. De cirklade tillbaka till gården som en hund med 

svansen mellan benen.  

 

--- 

 

Först kände hon stöten i armen. Sedan kom smärtan sköljande och nästan dränkte henne. Strana 

tappade balansen och föll ned på knä. Hon stöttade sig med den arm som hon trodde var oskadd och 

tvingade sig att andas rytmiskt. Avlägset hörde hon ljudet av ballistan och skrik. Plötsligt var ingen ute 

på planen längre utom hon. Hon andades in igen. Stridsläge. Hon tvingade sig att se sig omkring och 

försökte ignorera smärtan. Larmet dog ut. Attackerarna verkade dra sig tillbaka. Hon andades ut och 

prövade att ställa sig upp. Hon andades in. Hon stod och väntade tills yrseln avtog. Först nu tittade hon 

på armen. Det var mindre blod än hon trott men skäktan hade gått nära benet. Hon uppfattade en 

visselsignal som berättade att faran var över. Hon andades ut. Var var Gimbe? Maurice? Hon andades in 

och började gå mot närmsta vagnen där hon stötte på en av extravakterna. Båda tittade på varandra 

misstänksamt, som om den andre kanske hade något att göra med allt detta och Strana frågade: “Vilka 

var det?”  

“Gårdens vaktkapten”, svarade den andra vakten. Med knektar, och…” Tvekan. 

 

“...Rhovan var med dem."  
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Stranas kropp blev alldeles kall. En våg av kylig beslutsamhet drog genom henne och hon glömde bort 

skäktan i armen. Glömde bort att andas. Glömde till och med bort Gimbe. Det här var personligt nu. Hon 

började gå mot hästarna när Swarimshi plötsligt kom mot henne från sidan.  

 

“Låt mig vara! Jag behöver göra det här nu. Det kan inte vänta. Försök inte hindra mig.” Hon skulle ha 

sagt mer, men Swarimshi sade bara ett enda ord till Strana.  

 

“Sov!” 

 

--- 

 

Konsten, som många kallar den, har många namn. En del säger att det är magi, andra att det rör sig om 

illusioner. Somliga att det är en kraft från andra dimensioner och ytterligare andra att det är en flod vi 

simmar i. Gemensamt för alla dessa benämningar var att ingen av dem rymde hela sanningen. Ingen 

enda har kunnat allt som finns att lära och olika personer hittar olika vägar att gå längs de irrande virvlar 

av kraftfält, formler, styrkor och varelser som vanligen är osynliga för oss. De i sällskapet Astra Lycea, i 

vars lära Rhovan blivit satt att studera i unga år, lär ut balans och fokuserar på förståelse men skulle inte 

kunna locka fram ett djur till sin middag, eller lyfta en gåsfjäder med tanken och det var få konster som 

Rhovan regelbundet funnit någon nytta med.  

 

Swarimshi var upplärd i en annan skola. I de mörka svala källargångarna under de heta sanddynerna i 

Khwarezms ökenstäder vandrade hemliga sällskap som förde uråldrig kunskap vidare muntligt från mor 

till dotter, från far till son. Med tiden hade deras läror skiljt sig åt så att de inte längre visste helt vad de 

andra kunde. Men hon visste mycket väl vad hon själv kunde. Allt hon lärt sig, alla magiska drycker och 

parfymer, alla kommandoord och ritualer, syftade mot samma mål.  

 

Kontroll.  

 

Och den här situationen behövde snabbt komma under kontroll. Hon lät några av förarna ta hand om 

Strana. Hon skulle själv se över hennes sår sedan, och andras. Men först skulle hon sätta sig och skriva 

ett brev till Handund. Ett brev med skriftliga kommandoord, dränkt i hennes mest inbjudande parfym. 

Med symboler längs botten som fick den som såg dem att fokusera… annorlunda. Se saker som hon ville 

att han skulle se dem. Hon gick mot sin vagn och sade åt Gimbe som vaktade den att hon inte fick bli 

störd den närmaste timmen.   

 

Gimbe drog båda sina långsvärd och spottade i marken.  

 

--- 

 

Handund satt vid det lilla, men eleganta bordet i sitt privata troférum. Det som mycket få utomstående 

fick se. Han hade inrett det som av en impuls efter sin första måltid. Båda tassarna var monterade på en 

tavla ovanför dörren. Med tiden hade det blivit flera tavlor. Svansar, tassar, klor, huvuden och horn 
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prydde väggarna i det lilla rummet som annars bara var möblerat med ett litet bord och två stolar. Hit 

hade han nyss tagit in Vito på ett samtal. Ett älskvärt samtal som inte på något sätt kunde missförstås. 

Ett samtal om vad en vaktkaptens uppdrag borde vara, och inte borde vara. Och genom att hålla 

samtalet här, också om vad som kunde hända om han inte snabbt förbättrade situationen. Han ville inte 

mista Vito, han var bra på så många sätt, men den här situationen hade helt urartat. Någon gång i 

skymningen skulle Baronen anlända med sitt följe. Matlagningen och fyrfaten var igång sedan länge 

men alla var oroliga och sju av hans gårdsknektar låg döda. Fyra av dem av okänd orsak, men det 

verkade onekligen som om karavanfolket hade med det att göra. Om det inte var den där agentens verk, 

men han hade ju varit med Vito större delen av morgonen och kunde knappast ha dräpt de fyra i 

knektstugan själv. Det var något han inte förstod här och det irriterade honom fruktansvärt.  

 

Handund var rasande. Inte utåt givetvis, det hade inte sett bra ut. Inte alls bra. Utåt hade han varit 

upprörd, orolig, medkännande och förtvivlad mot gårdsfolket och knektarna som överlevt karavanens 

motattack. Men i hans inre bubblade något svart.  

 

Swarimshi hade skrivit ett av sina brev till honom igen som han låtit en läskunnig dräng läsa åt honom 

för att undvika de effekter hon brukade belägga sina brev med. För det var ju trots allt mest effekter. 

Ingen styrka. Ingen makt. Han själv nyttjade också konsten, något som han lärt sig då han slöt sitt 

förbund med den andre för några år sedan. Det var då han började se världen för vad den var och på 

allvar börja utöva sin makt. Röja leden. Utvidga gården. Planera för framtiden. Det var också då som han 

på allvar börjat uppskatta jakten. Och smaken. Och förstå sitt eget inflytande, nu senast över Trudi och 

tidigare över andra. För honom var konsten inga illusioner eller förföriska dofter utan ett medel som 

ledde allting mot ett mål. Makt.  

 

Han hade skickat ut Vito igen och satt igång en del försiktighetsåtgärder. Mark, gårdskarlen, hade fått i 

uppdrag att utrusta alla som inte var sysselsatta med att förbereda för middagen med enkla vapen att 

försvara sig med och förbereda för en attack mot själva gården. Vito, Jochum och de återstående 

dussinet knektar patrullerade gården i grupp, till häst, med ett fullt dussin av de bästa hundarna. De 

andra hundförarna stod beredda att släppa loss fler från kennlarna. En ryttare hade fört bud till hans 

systers gård i skogen om hjälp. Bara ifall att. Om nya komplikationer skulle uppstå. De skulle komma om 

några timmar. Under tiden skulle han själv besöka Swarimshi. Lära henne att lyda.  

 

Detta nonsens måste få ett slut, tänkte han, och stirrade tankfullt på en tom bit av väggen.   

 

--- 

 

“Stanna ett tag till. Vi sover här inatt och går tillbaka imorgon.” Vedia såg oroligt på när Rhevenil rastlöst 

vandrade runt i stugan. De hade ätit och vilat en stund, men nu betedde felven sig som ett instängt djur. 

“Jag måste få veta vad som händer. Imorgon har karavanen dragit vidare och då har jag missat min 

chans.” 

“Till vad?” Vedia hade frågat flera gånger om hennes ärende, men Rhevenil hade ännu inte kunnat 

förmå sig att svara. Hon fortsatte sitt rastlösa trampande och mumlade för sig själv. 
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“...jag förstår inte… ...vad gjorde han med jaktlaget, och med Vito… ...jag var så säker…” 

“Vad pratar du om? Vem pratar du om?” Vedias röst väckte henne ur funderingarna. 

“Rhovan. Vakten med bågen. Han skulle hjälpa mig, men när jag mötte jägarna hade han bågen dragen 

mot mig.” Hon tystnade en stund, ovillig att avsluta sin tanke. “Lurade han mig att stanna… för jakten?” 

Hon satte sig på bädden och rösten sjönk till en viskning. “Kan jag ha tagit så fel?” 

Vedia reste sig och gick fram till henne, satte sig bredvid henne och tvingade henne att titta upp. 

“Jag tror inte att du tog fel. När jag såg honom i Handunds jaktsällskap trodde jag att han var en usel 

skytt med ett uselt sikte, för hans pil pekade inte på dig. Han siktade på samma knekt som jag, en av 

dem som spärrade vägen för dig.” 

 

Det tog en stund för orden att sjunka in. Rhovan hade trots allt inte svikit henne, tvärtom hade han 

tydligen varit beredd att röja sin lojalitet för att rädda hennes liv. Hon undrade om han fått tag på 

ismossan. Nu var det dags att vara helt ärlig mot Vedia. 

“Jag måste gå tillbaka. Jag har ett viktigt ärende och det måste ske ikväll. Nej, vänta, du kan inte följa 

med mig.” 

“Varför? Vad är det du inte berättar för mig?” 

Rhevenil tog ett djupt andetag, och såg rakt på henne. 

“Jag ska döda Vito. Din man.”  

 

--- 

 

Det är inte ofta någon står framför en och säger att de ska döda ens utvalda livspartner, men efter att 

han låst in henne hade hon redan förstått att deras liv tillsammans var över och när hon sett linjen med 

beridna män med spjut, anförda av sin egen man och Handund, närma sig Rhevenil som om hon var 

en... bit kött, så hade hon i tanken vänt sig från allt vad de stod för. Så när nu Rhevenil, hennes nyvunna 

vän, såg henne i ögonen och sade att hon skulle döda hennes man så föll allting plötsligt på plats för 

henne. Hon skulle inte behöva bli orättvist anklagad för otrohet eller något annat. Hon skulle avsluta det 

här. Plötsligt såg hon Neuhof och Handunds och Vitos smutsiga verksamhet som en blodförgiftad hand 

och hon förstod vad som behövde göras.  

 

De skulle skära av armen.  

 

--- 

 

Vedia höll hennes blick en lång stund utan att säga något. Orden verkade eka i stugan. Till slut bröt 

Vedia tystnaden och sade: “Då vill jag hjälpa dig.” 

Rhevenil kände en våg av lättnad skölja över sig. Men hon var förvånad. Hon hade trott att Vedia skulle 

sätta sig emot henne, att hon skulle förlora henne som vän, och nu det här? Det måste ha funnits en 

djup spricka mellan dem. En avgrund. Hon övervägde kort om hon skulle acceptera hennes hjälp men 

det skulle bli för farligt för henne.  

“Du anar inte vad det betyder för mig”, svarade hon, “men du måste stanna här. Om någon tror att du 

har med det att göra, vilket inte är så långsökt efter allt som hänt, är du förlorad. Du kommer aldrig att 
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kunna återvända hit. Inte heller kommer du att kunna visa dig i närheten av Viratsia, eller längs någon 

av deras handelsleder. Gå in till dina föräldrar och stanna där några dagar. Det borde finnas tillräckligt 

med folk där inne som kan intyga att du var hos dem när Vito dog.” 

 

--- 

 

Handund och hans osynliga skugga lämnade karavanen. Det var så lätt tänkte han. Han hade lärt sig så 

mycket av sin osynliga kompanjon som talade till honom i mörkret, lärde honom av konsten och 

betvingade andras viljor som om de vore gräs i vinden. Swarimshi hade tänkt sig förföra honom igen 

men han stod emot hennes dofter och insinuationer. Han hade tvingat henne till rätta och inte ens 

hennes förvuxne livvakt kunde göra något mot honom sedan han spänt blicken i honom. Livvakten hade 

rusat in med båda svärden dragna just när han höll på att tala den där spåkvinnan tillrätta. Läxa upp 

henne. Den andra hade fått henne att sända iväg honom. Hur kunde någon av dem ens tänka tanken att 

stå emot honom? Med sin länk till de andra världarna var han omöjlig att stå emot. Han hade njutit av 

uppläxningen och spenderat flera timmar där. Det hade verkat kortare men nu skymde det redan och 

höstens första storm verkade vara i antågande. Det blåste hårt och skogen tjöt. Det verkade kunna börja 

regna när som helst.  

 

Han skyndade upp mot gården för att se över de sista förberedelserna för aftonens middag.  

 

--- 

 

Hon var tillbaka i samma videsnår där de stått när hon sett Rhovan sist. De röda öronen var på helspänn, 

liksom den skarpa blicken. Det var så mycket hon inte förstod. Varför han varit med i jaktlaget, varför 

han siktat på henne, men inte skjutit, varför hon sett honom på gården med Vito. Om hon inte gjort sin 

största missbedömning någonsin fanns det mer i den här historien än vad som gick att se. Hon ville 

väldigt gärna veta vad och det betydde att hon måste hitta Rhovan. Tyvärr hade hon ingen aning om 

hur. Hon hade börjat med att återvända till tårpilen, men platsen hade aldrig känts så ödslig förut. 

Resterna av hennes egen gamla lägereld hade sett spöklika ut och den tilltagande vinden hade jagat 

mellan grenarna, nästan föst iväg henne. Hon hade inte velat gå nära gården igen, men om hon ville få 

veta något var det antingen dit eller till karavanen. Av två onda ting valde hon det hon uppfattade som 

minst farligt. 

 

Skymningen närmade sig och vinden blåste starkare och starkare. De få som hade ärenden över 

gårdsplanen skyndade sig med huvorna nerdragna och blickarna i marken. Hon förstod att hon måste 

närmare om hon skulle få veta något. En kökspiga skyndade förbi med en mjölkkanna och gården blev 

helt tom. Rhevenil slank in mot väggen till den närmsta stugan och började kika in i fönstren. Inne var 

det tomt, som väntat. Så här dags borde de flesta vara i tjänst i det stora huset. Resten av gården låg på 

andra sidan ån. Hon spanade så långt det gick åt alla håll, sedan sprang hon så fort hon kunde. Ingen 

verkade ha sett henne korsa gårdsbron och hon smet kvickt utom synhåll för herrgården runt hörnet på 

vad som verkade vara en bagarstuga. Där inne var det febril aktivitet, men ingen hade tid att titta ut 

genom de små fönstren.  



54 
 

--- 

 

Rhovan hade blivit bjuden på mer vin hos Vito, som dock hade med sig en knekt hela tiden i sin stuga. 

De hade pratat om säkerhet och metoder och Vito hade frågat Rhovan vilket hus han hörde till.  

 

“Prinsens eget”, hade han svarat. Huset Soleda var inte välsett hos det Sista Huset eftersom de öppet 

motsatte sig deras överlägsna attityd och hur de försökte tala för alla husen som om de fått mandat att 

göra det trots att de egentligen var senkomna uppstickare. Prinsens eget handelshus var dock strikt 

neutrala i alla sammanhang och fungerade bra som en bakgrund för en förmodad rekrytering från 

Baronen och Vito lät sig nöjas med det. Han visade alla tecken på en ozioso, en latmask från 

kärnfamiljen som uppmuntrats att söka sig alternativa karriärvägar eftersom han inte var tillräckligt 

ambitiös eller intresserad, och ofta inte heller hade den nödvändiga snabblärdheten som en karriär i 

Handelshusen eller deras gillesgrenar krävde. Nu satt han här och drack hellre vin med en främling än 

att försöka ta reda på den skyldiga till morden på hans knektar.  

 

Men när budet kom att Vito skulle bege sig för att avlägga rapport hos Handund, tackade Rhovan för sig 

och antydde att han var tvungen att se till en del egna ärenden, men kunde de inte ses senare? På tu 

man hand kanske? För det fanns ju fortfarande en del viktiga ärenden att prata om.  

 

Vito nickade, distraherad av kallelsen. “Gärna”, sade han. “Senare. Kanske i kväll när det här har lugnat 

ned sig."  

 

“Precis min tanke”, svarade Rhovan, bugade, och såg när Vito gick upp mot huvudbyggnaden.  

 

--- 

 

Swarimshi smörjde sina blåmärken med snabbläkande salvor. Hon hade försökt förföra honom men han 

hade inte varit villig. Hon hade bönat och bett men han hade hotat henne. Slagit henne. Gimbe hade 

kommit in och hon hade blivit tvungen att skicka iväg honom. Till slut hade han känt sig nöjd och gett sig 

av. Hon satte undan salvan och tillät sig ett litet leende.  

 

Allt hade gått enligt planerna.  

 

Hon hade förutsett hans handlingar i detalj. På sitt ansikte hade hon smort en lugnande kontaktsalva 

som hon själv för länge sedan utvecklat motståndskraft mot. När Handund slagit henne första gången 

hade han fått salvan på sin hand. Sedan hade han blivit desto medgörligare. 

 

En detalj stack ut. Strana. Han hade velat ha Stranas huvud. Troligen även hennes döda kropp. Hon rös. 

Han sade sig ha bevis, en bit av hennes klädsel. Hon hade inte sagt något för att få honom att tro något 

annat. Han skulle inte vara mottaglig för att Rhovans påhitt om Baronens besök inte var sanning. Hon 

skulle leverera Strana till honom så fort de fick tag på henne, hade hon sagt. Hon kunde inte vara långt 
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borta, sade hon. Skadad i skogen. Hon hade spelat för tid. Bättre att låta Handund själv upptäcka och 

dra slutsatser i morgon.  

 

Men hon var ändå orolig. Handund var lugnad för tillfället men kunde lätt bli aggressiv igen. Kanske 

skulle han få för sig att en nattlig raid skulle vara bästa sättet att dämpa sin ilska när Baronen inte kom. 

Hon kallade på Maurice och instruerade honom att sätta karavanen i belägringsläge. Lägga ut larm och 

spänna upp snubbellinor. Sända ut långdistansvakter.  

 

Och smörja sina vapen med gift. Bara i fall att.  

 

--- 

 

Nästa byggnad var det hus som hon sett Rhovan komma ut från tillsammans med Vito och Harja. Där 

fanns det ingenstans att gömma sig och hon gick med bestämda steg över gårdsplanen. Hon visste 

mycket väl att det bästa sättet att gömma sig oftast var att inte gömma sig alls. Ändå blev hon stående 

paralyserad, som en mus framför en orm, när hon såg den resliga gestalten komma gående från 

rastplatsen mot det stora huset. Hon tyckte sig möta de kalla ögonen igen, de som senast såg på henne 

som ett villebråd att spetsa på spjut, men de kan inte ha sett tydligt i det falnande ljuset, för mannen i 

den röda rocken vände bort blicken och gick in genom den stora porten. 

 

--- 

 

I mörkret var det inte helt tydligt vad alla höll på med, men det var å andra sidan lättare att komma nära 

utan att upptäckas, särskilt som det blåste kraftigt. Rhovan hade sett en del som han kände igen, som 

snubbeltrådar, signallinor och gömda yttre vakter men det var en hel del rörelse kring Swarimshis vagn, 

den mörkröda dubbelvagnen, som han inte blev klok på. Uppenbarligen hade extravakterna inte fått ta 

del av alla säkerhetsrutiner. Märkligt, tänkte han, hur några som är så upptagna av yttre säkerhet kunde 

ta det så lätt med den inre säkerheten. Han mindes hur lätt det varit att ta sig in i vagnar och kistor 

under färden. Ännu en obalans.  

 

I hans eget lilla spel var balansen inte så bra heller. De hade vänt sig mot varandra och karavanen hade 

hittills övertaget, men nu verkade det som om de höll på att sluta fred. Handund hade kommit på besök 

ensam, utan någon livvakt. Det var dags att röra runt lite i grytan igen. Han hade egentligen inte någon 

bra plan men han ville av personliga skäl göra en visit in till Swarimshis vagn och se exakt vad som fanns 

i hennes röda kista. Han visste en del av vad som måste finnas där. Lejdbrev. Kanske magiska föremål. 

Sådant som hade varit hans specialitet att ta hand om under de bra åren i gillet.  

 

Efter en stunds väntan såg han det han väntat på. Kvällsronden. Swarimshi gick ut från sin vagn och tog 

Gimbe med sig och så började de gå runt på en inspektionstur. Det skulle ta kanske en knapp halvtimme 

innan hon kom tillbaka. Hon brukade alltid gå ut till de yttre vakterna också. Han satte sig sakta i rörelse.  

 

--- 
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Vitos och Vedias hus var tomt och mörkt. Hon såg förbi de små blommorna i fönstret och noterade 

några jakttroféer på väggarna. Hjorthorn, järvskinn och en rävsvans. Visst jagade hon själv, men bara för 

att få mat och varma kläder, aldrig för att skryta med det. Hon rös och gick runt hörnet till nästa hus, det 

där Rhovan gått in efter att han sett sig om efter henne. Inte heller där fanns en levande själ. Fyra döda 

människor, däremot. Huset var uppenbarligen städat, men spår av våld och blod dröjde sig kvar runt de 

fyra lindade kropparna. Ett ljus brann på ett bord och en blomma låg på varje bröstkorg. Vad hade hänt 

här? 

 

Rhevenil var nu nästan borta vid hundgårdarna och vågade inte längre vara kvar på gården. Hundarna 

skulle snart uppfatta hennes vittring och det fanns inga hus eller stugor kvar hon kunde titta in i utan 

alltför stor risk. Om Rhovan befann sig i det stora huset var han ändå utom räckhåll för henne. 

 

--- 

 

Den tilltagande vinden lekte med gräset på gårdsplanen och de första regndropparna svalkade Vedias 

kinder när hon gick med tunga steg mot huset. Vad ska mor säga? Så mycket hade hänt på bara ett dygn 

och så många av besluten hon tagit hade verkat rätt i stunden, men hur skulle hon kunna förklara dem 

för någon som inte varit där?  

 

Innan hon hann fram till dörren nåddes hon av ljudet av hästhovar längs den östra leden. En budbärare 

från Neuhof. Hon gick för att ta emot budet, hon hörde trots allt till familjen på områdets äldsta 

storgård. 

 

--- 

 

Vagnarna stod uppställda i en slags stridsformation. Karavanen var inte så stor att den kunde forma en 

full cirkel men vagnarna var ändå uppställda på ungefär en tredjedel av cirkeln, med hjulen pekandes 

rakt inåt och med hästarna i mitten på cirkeln. Rhovan visste att remmar och seldon låg utlagda på 

insidan så att de i bästa fall kunde snabbkoppla hästarna på någon minut och börja köra iväg. Swarimshi 

hade mycket specialrutiner som till och med extravakter som han själv hade fått ta del av.  

 

Med båge och koger gömda i skogsbrynet smög han sig närmare vagnarna direkt från norr mot 

Swarimshis egen vagn som stod, till synes obevakad, ytterst på ena sidan. Han visslade en låg 

igenkänningssignal och fick svar. Drim, en av de andra extrainhyrda vakterna sänkte sitt armborst och 

såg med förvåning när Rhovan smög upp mot honom.  

 

“Rhovan? Vad gör du här? Swarihmshi sade…”, kom det viskande.  

“Hon sade vad hon sade bara för att spela spelet och för att ni alla behövde tro på det ifall något gick 

snett”, svarade Rhovan också viskande. “I själva verket är det större saker på gång och jag måste få 

prata med henne ostört. Är hon i sin vagn?”, frågade han, väl medveten om svaret.  

“Nej, hon tar en rond just nu. Lyssna - hon vill verkligen ha tag i dig."  
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“Och jag vill verkligen ha tag i henne - men ingen får se något. Jag väntar i hennes vagn tills hon 

kommer. Låt ingen annan veta det, då kan det bli problem. Handund är inte så fredligt inställd som hon 

tror men hon måste få ta besluten.”  

 

Och det var det, egentligen. Drim kunde naturligtvis inte argumentera emot och just därför inte heller 

förmå sig till att varna eller meddela de andra. Med tvekan i blicken såg Drim när Rhovan klättrade in i 

vagnen, men efter några sekunder var det som om något hördes från skogen och extravakten återgick 

till att fokusera blicken utåt.  

 

Han hade inte jättemycket tid, men heller inte jättelite. Han stack in ett knivblad i springan mellan 

locket och kistan och prövade. Låst. Han plockade upp några verktyg och efter en kort stund lyckades 

han vrida om kolven. Han prövade med kniven igen. Där fanns någon slags lina såg han. Linan ledde till 

en mekanism av något slag... Han flyttade på sig och kikade igen, från ett annat håll. Kanske en ampull… 

Han vred upp locket lite mer och med kniven blockerade han mekanismen medan han lyfte upp locket. 

Nu såg han säkerhetsspärren som var tvungen att vara intryckt för att undvika att få giftet sprutat i sitt 

ansikte när locket öppnades oförsiktigt. Han kikade noggrannare. Om han lossade en hävstång just där 

skulle det fortfarande kännas likadant när spärren trycktes in men den skulle inte längre stoppa giftet. 

Med lite tur skulle Swarimshi snart falla i sin egen fälla.  

 

Så till innehållet. Som han väntat sig låg lejdbreven där. Han plockade på sig dem, några fjäderpennor 

och några små flaskor som han skulle vara tvungen att låta undersöka innan de skulle bli användbara. Så 

stängde han locket och vred om kolven igen. Dags att ta sig därifrån. Han ville verkligen inte träffa 

Swarismhi nu.  

 

Han gled ut från den andra sidoingången, i mörkret mellan de två vagnarna och stängde luckan bara för 

att finna sig öga mot öga med Stranas vita spökgestalt. Det var dock inget spöklikt alls med hennes 

höjda armborst. Jag hatar verkligen armborst hann han tänka innan Gimbe kom upp bakifrån och lät 

hjaltet på ett av sina långsvärd landa i huvudet på honom och han segnade ned, medvetslös.  
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Slaget 
Nu fanns det bara en plats kvar att leta på, om hon inte skulle ge sig ut på måfå i skogen. Hon var 

tvungen att gå till rastplatsen och undersöka karavanen. Kanske satt han utanför någon vagn, eller 

skötte om hästarna. Hon tog en stor omväg runt gårdens södra sida och hoppades att de tända ljusen i 

husen skulle göra invånarna blinda för vad som hände i halvmörkret utanför.  

 

Rhevenil var fortfarande ute på öppen mark och lite för nära gårdshusen för att känna sig riktigt trygg 

när hon hörde hur hundarna började skälla upphetsat i sina rastgårdar. Hon övergav försiktigheten för 

snabbhet, hundarna litade ändå mer på sitt väderkorn än på sin syn och hon ville verkligen inte få dem 

efter sig igen. Tack och lov verkade skallen stanna på gården för tillfället och när hon kom över 

karavanleden kunde hon inte längre höra dem. 

 

--- 

 

Dryaden hade under eftermiddagen sänt ned sina rötter och låtit dem omringa ett stort underjordiskt 

klippblock som nu skrek av smärta när det kramades hårdare och hårdare ju starkare Salix sjöng. 

Tårpilen uppfattade skriket och smärtan och förmedlade det genom sitt eget utbredda rotsystem till alla 

i omgivningen, vare sig de trodde sig kunna uppfatta det eller ej. Sakta, sakta hade dryaden ökat trycket 

och nu, en stund efter skymningen, ungefär samtidigt som en del andra händelser, krossades 

klippblocket.  

 

Salix drog upp sina rötter och begav sig ut mot karavanen.  

 

--- 

 

Handund var nu säker på att Swarimshi var Baronens utsända vapen för att kuva honom. Han hade sänt 

en ryttare, diskret, norrut för att möta Baronens följe, hälsa dem välkomna och genast återvända. 

Eftersom ryttaren ännu inte återvänt betydde det att Baronen inte var på väg, vilket i sin tur betydde att 

karavanvakten inte var utsänd av Baronen och att allt som hänt idag troligast var ett försök att nöta ned 

hans försvar inför en attack. Kanske var Baronen trots allt på väg, tänkte han torrt. Med fyrtio knektar 

för att bränna ned Neuhof. Och han hade valt Swarimshis karavan som sin förtrupp och de hade lagt ut 

rökridåer och fått honom att förlora värdefull tid. Och män. Var var nu Vito när han behövde honom? 

Han hade skickat ut honom att patrullera, men skulle behöva prata med honom snarast. Men först 

skulle han hämta ut Malphas och Marbas. De bägge jättehundarna hade han tränat själv och de 

lyssnade inte på någon annan. Han kände sig illa till mods men men längst ner i sitt inre mörker låg den 

andre tryggt och väntade. Med ett svart stråk av bestämdhet i ansiktet gick han ned till hundgården.  

 

--- 
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Han vaknade paradoxalt nog av ett till slag. Maurice levererade det med baksidan av handen och hans 

ring rev upp en rispa på kinden. Huvudet bultade hårt och det hade mörknat ännu mer. De var inte 

mellan vagnarna längre utan en bit upp mot bron. Ett träd mot ryggen. Ett till slag fick honom mer 

fokuserad. Strana till vänster. Gimbe till höger. Maurice tog utstuderat sats för ett tredje slag. Rhovan 

höll snabbt upp handen för att stoppa honom men Maurice lät slaget falla i alla fall. Förbannat. “Stopp”, 

sade han så tydligt han förmådde med nästan domnad kind. “Ni vet inte vad…” Maurice landade sitt 

fjärde slag och Rhovan kände blod droppa från ansiktet. Han kände sitt midjehölster, det hade de inte 

tagit men den stora dolken och lilla sidokniven var borta. Han försökte parera för nästa slag och fick 

istället Maurice vänsternäve mellan örat och näsan. Han skulle inte vara så lycklig länge till. “Swarimshi 

har…”, hann han med innan han blev tvungen att vrida sig så nästa slag landade på magmusklerna 

istället för i solar plexus. Han svettades redan. Det här kunde bli både en lång och en kort natt och just 

nu var inget alternativ bra.  

 

“Maurice!” Stranas röst. “Maurice! Vi behöver honom. Han kan visa oss till rävslynan, felven. Vi behöver 

den för att blidka Handund.”  

“Vi behöver ingenting”, sade Maurice lugnt medan han landade nästa slag på Rhovan som nu började 

vika sig. “Särskilt inte den här gredin. Scélérat!”  

“Maurice! Sansa dig nu." Stranas ton hårdnade. Maurice bet ihop och gav Rhovan ett rejält slag som 

fällde honom till marken och vände sig mot Strana. “Vad är ditt problem? Han har uppviglat 

gårdsknektarna mot oss så de har fått lust att utrota oss. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att bli 

av med honom än att slå ihjäl honom just nu och just här och sedan erbjuda hans huvud till Handund. 

Han stirrade vilt mot Strana som inte böjde undan för blicken.  

 

--- 

 

Rhevenil närmade sig karavanen från sydost. Här fanns ingen skog, bara öppna fält. Hon höll ett rejält 

avstånd men var tvungen att lita på att hennes ögon var skarpare än vakternas, människornas. Hon gick 

bara tillräckligt nära för att kunna känna igen bekanta gestalter, men hon såg ingen. Några vakter satt 

på sina poster, men de hade vinden i ögonen och verkade inte se så långt. Hon fortsatte västerut och 

kom in i skogen på sin runda runt vagnarna. Fortfarande lugnt. Hon hade kommit nästan hela varvet 

runt rastplatsen när hon hörde ljud norrifrån. Människor, närmare stora bron. Hon fortsatte genom 

skogen, mot Viltån, med öronen spetsade. 

 

--- 

 

Swarimshi stod på avstånd i de vindpiskade skuggorna och såg hur de misshandlade Rhovan. De 

behöver den här upprättelsen, tänkte hon. De kommer att fungera bättre och lugnare när de är klara 

med honom. Och sedan kan jag ge hans huvud till Handund. Men det var ändå något i henne som 

gnagde. Något som inte stämde. Ett åskväder började mullra högt ovanför henne och hon kände 

enstaka regnstänk i håret. Hon skulle just fortsätta sin avbrutna rond när en blixt lyste upp hela 

landskapet. Den mörka skogen till höger och de öppna fälten rätt fram och gården till vänster.  
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Ute på fälten kom ett träd gående mot karavanen.  

 

--- 

 

Svärdsklingan glimmade till i blixtens sken och Rhevenil följde dess riktning med blicken. Svärdet, nej 

svärden, pekade på någon på marken, men med sikten skymd såg hon inga detaljer. Platsen framför 

skogsbrynet var bedrägligt lugn, bortsett från mannen med svärden och fången fanns där bara två 

personer till. De förde ett samtal som hon på avståndet hon höll inte hade en chans att höra. De 

verkade dock inte vara överens och när de rörde sig en aning runt varandra såg hon att en av dem var 

kvinnan i vitt, den som låst in henne i en bur bara för att släppa ut henne som en kanin för jakt. Deras 

samtal blev mer och mer upphetsat och Rhevenil kunde börja urskilja fraser: …han kan visa oss till 

felven… …borde slå ihjäl honom direkt…  

En hemsk misstanke slog rot i henne och hon började röra sig i sidled för att se bättre. Mycket riktigt, 

fången med två svärd mot nacken var ingen annan än hennes vän och allierade, Rhovan, vars liv nu 

hängde på hans förmåga att skänka bort hennes. Alla tvivel på hans lojalitet var nu som bortblåsta med 

vinden. Tydligen tänkte han inte sälja ut henne, inte ens med två svärd och iskalla dödshot över sig. 

 

Såvitt hon kunde bedöma var det största hotet just nu inte den vitklädda, utan mannen hon 

argumenterade med. Han verkade tala med störst auktoritet, förmodligen var det vaktkaptenen. Han 

ville uppenbarligen inte ge sin opålitlige vakt några fler chanser. Rhevenil behövde ta ett snabbt beslut, 

snart nog skulle han tröttna på att lyssna på kvinnans argument som alla handlade om samma sak: … vi 

behöver felven… … Handund vill ha felven… … Vito betalar bra för felven… … guld för felven… … felven…  

En idé formade sig i hennes medvetande, en med mycket små marginaler, och med plågsamt 

långsamma rörelser lade hon en pil på strängen och höjde bågen. 

 

Strana stod näst intill paralyserad för ett ögonblick när Maurice helt utan förvarning och helt ljudlöst föll 

framåt. Hon stirrade misstroget på de randiga styrfjädrarna innan hon höjde blicken. Felven stod helt 

still bara tjugo steg bort, som för att skryta med vad den gjort. Inte förrän hon ryckte loss en av hästarna 

och kastade sig upp försvann den bort mot skogen. Den här gången skulle den inte få komma undan. 

 

--- 

 

Rhevenil hade alltid varit stolt över Nessa, hennes träffsäkerhet hade varit osviklig i väldigt många år. 

Hon var också stolt över att Nessa aldrig, under alla år, riktats mot en annan tänkande varelse.  

Nessas dotter hade spänts två gånger och lossat två pilar. Båda hade fällt sina mål. Båda hade varit 

människor. Visst hade syftet varit att rädda oskyldiga liv båda gångerna, men Rhevenil kunde inte låta 

bli att rysa. Skulle en sådan båge någonsin nöja sig med att jaga kaniner och hjortar? 

 

Hästhovarnas tunga steg avbröt hennes funderingar. Det var dags att avsluta det hon påbörjat. 

 

--- 
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Gimbe stod näst intill paralyserad för ett ögonblick när Maurice helt utan förvarning och helt ljudlöst föll 

framåt. Han stirrade misstroget på Strana som gav sig av utan ett ord. 

 

Rhovan såg inte särskilt mycket av vad som hände runt omkring honom, men när Maurice plötsligt föll 

raklång framför honom med en bekant pil i nacken och Strana galopperade iväg i högsta fart var det inte 

svårt för honom att förstå vad som hände. Han vågade sig på en snabb blick uppåt och såg Gimbe stå 

och titta åt andra hållet. Ett ögonblick som var för värdefullt för att inte utnyttja, men Gimbe hade båda 

svärden fortfarande bara några handsbredder från hans nacke och Rhovan låg hopvikt på marken och 

kom inte åt sina knivar med mindre än att han först vred sig. Det skulle ge Gimbe all tid i världen att 

spetsa hans hals i ett snabbt utfall. Men vänsterhanden låg ovanpå en lagom stor sten. Han skulle få 

exakt en chans.  

 

I en svepande rörelse grep han tag med vänsterhanden om stenen medan han reste sig upp med hjälp 

av högerhanden. Gimbe hann precis vända på huvudet innan stenen träffade honom hårt över 

ögonbrynet och sände honom rätt in i mörkret.  

 

--- 

 

Swarimshi hade under sina långa träningsår tillägnat sig syn. Och nu såg hon med växande fasa hur 

denna uråldriga varelse närmade sig hennes karavan genom stormen med uppdämt hat.   

 

Hennes före detta karavan såg hon med plötslig klarhet. Den här karavanen var dömd. Hon hade på håll 

sett Maurice falla och Strana ge sig av, förblindad av hat igen. Hon såg Rhovan fälla Gimbe. Hon hörde 

skallen från hundarna närma sig. Det var dags att ge sig av. Hon hade försäkringar. Finansiärer. Hon 

skulle utrusta en ny karavan. Hon snabbkopplade två hästar med de utlagda, nu blöta, remmarna och 

hoppade upp på sin vagn och snärtade med tömmarna. Hästarna drog men vagnen stod still. Hon 

mumlade några kommandoord, hästarnas muskler tog spjärn och de drog allt de kunde, men vagnen 

rörde sig inte. Hon tittade ned mot hjulen.  

 

De var fastvuxna i rötter.  

 

--- 

 

Rhovan reste sig mödosamt upp. Kroppen värkte. Gimbe var tillfälligt oskadliggjord men resten av 

Karavanen skulle snart veta vad som hänt. Han skulle inte hinna ifatt en flyende felv och en ryttare till 

häst, så mycket stod klart. Det Rhevenil förmodligen behövde mest just nu var avledning. Han plockade 

upp den lilla silvervisslan han fått från Madame ur sin bältesväska, satte den i munnen och blåste hårt.  

 

Ingenting hördes.   

 

--- 
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Hon kämpade mot paniken när hon störtade in i vagnen. Hon måste bort. Fort. Några saker bara. Hon 

låste upp kistan och tryckte in spärren innan hon lyfte locket och fick ansiktet nedsprutat av gift.  

 

Hon föll till golvet och strök snabbt av det mesta med en sjal och tog fram flaskan som hängde runt 

halsen. Hon drack girigt och smetade en del över ansiktet. Ett ögonblick kände hon kramper innan de 

släppte igen. Hon andades tungt och vågade sig på att öppna ögonen. Så han hade varit här. De hade 

inte Strana sagt något om när hon kom för att hämta Gimbe. Bara att de fångat honom, men inte var. 

Visst var han uppmärksam, men det går inte att mörda en av Kwarzeems döttrar med hennes eget gift. 

Hon rotade runt i röran som var kvar i kistan. Hon plockade några småsaker och lovade sig själv att 

Rhovan skulle dö långsamt. Sedan gick hon.  

 

Det vill säga försökte gå. Dörren öppnades inte. Paniken kom tillbaka. Sidoutgångarna gick inte heller att 

få upp. Där ute hörde hon hundskall, armborst och skrik om vartannat. Hon trodde att hon var fångad 

tills hon såg rötterna slingra sig in och takbågarna kollapsa under trycket från rötter och grenar. Hon 

försökte nå ut för att sprida skräck i varelsen, men den var oändligt mycket starkare än hon. Hon förstod 

inte att hon skulle dö förrän hon kände rottrådarna leta sig in i hennes egen kropp och spränga den i 

stycken.  

 

I en sista akt av trotsig vilja uttalade Swarimshi Gahladijn ett sista ord.  

“Eld” 

 

--- 

 

Dvärgarnas hantverksskicklighet är känd över hela Neidaras Vagga. Överallt där de lever och verkar 

skapar de undersköna smycken och bruksföremål. En del säger att deras svärd är magiska medan 

mästersmeder funderar över om det är härdningen som gör de så speciella. Dvärgarna som fanns i 

närheten av Gluewald och Skeinskogen hade hittat silver som de formade till fantastiska föremål då 

silvret tillät dem att smida extremt små och precisa detaljer.  

 

Som visslan.  

 

Det fanns många som använde hundar i trakten och dvärgarna själva använde en del stora hundar både 

till jakt och gruvdrift. De var dock otåliga med träning och hade därför skapat verktyg för att kunna 

kontrollera hundar utan att slösa tid på dressyr. Visslan var ett sådant verktyg. Rhovan hade anat att det 

skulle kunna komma till pass och hade haft den beredd under jakten i morse i fall Rhevenil skulle bryta 

igenom för långt bort. Då hade han inte behövt använda den men nu blåste han i den. Locksignalen.  

 

Sedan väntade han.   

 

--- 
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Salix brann. Smärtan i de finaste rottrådarna och tunnaste kvistarna spreds genom grenar och bark ända 

in i kärnveden. Den vibrerade genom marken och ekade i skogen. Rottrådarna som genomborrat häxan 

från Kwarzeem drogs tillbaka, det som var kvar av dem. Dryaden höll andan och pressade ut vätska 

genom sina porer och släckte elden, men några grenar glödde fortfarande. Salix behövde vatten, mycket 

vatten, och det snart. Viltån var närmast, där den rann förbi den stora tårpilen. 

 

--- 

 

Hundskötaren öppnade hundgården. “Var försiktig” sade han till Handund. “De är oroliga i kväll”, men 

Handund gick in bland de skällande och gläfsande bestarna som om de varit kattungar. Han gick bort till 

den inre delen och öppnade grinden till sektionen där Malphas och Marbas hölls. De var stora som små 

ponnyer och han såg nöjt att också de var upphetsade. Han tog fram kopplet när plötsligt hela 

hundgården exploderade i aktivitet. Malphas och Marbas kastade sig fram och han undgick med nöd 

och näppe att bli översprungen av dem när de rusade ut till de andra hundarna och följde strömmen 

som vällde ut ur hundgården. Hundföraren försökte stänga grinden men blev vält när Malphas störtade 

mot grinden. Handund svor och tog upp sin lockvissla och blåste i den.  

 

Marbas och två andra hundar tittade mot honom. Sedan följde de efter resten av hundarna som i full 

fart strömmade ut och bort över gårdsplanen.  

 

--- 

 

För andra gången under samma dygn sprang Rhevenil för sitt liv genom en skog ekande av hundskall. 

Skeendena upprepade sig, men ändå inte. Hon hade hört visslan och fått kämpa för att stå emot 

impulsen att följa ljudet. Hon var helt säker på att hundarna inte skulle komma efter henne den här 

gången och lika säker var hon på att den vitklädda kvinnan skulle göra det. Skogen var fylld av brandrök 

som sved i ögon, fick dem att tåras och sikten att skymmas, men vibrationerna i marken kändes 

tydligare än någonsin och hon följde dem med lätthet. Hon visste vad hon skulle göra, hon hade valt det 

själv och hon gjorde det inte bara för sin egen skull. Mycket stod på spel och det var dags att jämna ut 

oddsen. 

När hon sköt karavanens vaktkapten hade hon bara embryot till en färdig plan, det hade inte funnits tid 

för mer, men allt eftersom detaljerna föll på plats insåg hon att idén varit komplett från början. Nu 

sprang hon med förblindade ögon, bultande hjärta och blodet susande i öronen. Sången hade ökat i 

styrka och vibrerade inte bara i marken längre, utan i hela hennes kropp. Hon visste exakt vart hon var 

på väg. Till tårpilen. Platsen där allt började skulle för hennes del också bli platsen där allt slutade, på ett 

eller annat sätt. 

 

Hon hörde trampet av hästhovar på håll när hon kom fram till gläntan vid pilen och visste på ett 

ögonblick när hur lång tid hon hade på sig innan den vitklädda kom ifatt. Hon lade ränseln och kogret 

bakom pilens breda stam, ställde sig mitt i gläntan och vände sig långsamt runt ett helt varv, tog lugnt 

och metodiskt in hela platsen, alla dess detaljer och hela dess medvetande. När karavankvinnan kom in i 
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gläntan stod Rhevenil vänd mot henne, helt stilla, med slutna ögon och ett litet leende på läpparna. I 

handen vilade en ny båge av pilträ, med en pil med styrfjädrar av fasan. 

 

--- 

 

Jochum svor till när hundarna plötsligt satte av. Det regnade bara lätt men blåste desto värre och 

himlen lystes upp av ytterligare en blixt i vars sken han såg hundarna försvinna. Han kallade på dem och 

blåste i sin lockvissla, men det var som att de inte hörde den i blåsten. Han kastade en blick mot Vito 

som sporrade sin redan oroliga häst och ropade genom vinden. “Efter hundarna, de har hittat något." 

Men Jochum tänkte att det de hittat måste vara svartkonst om de inte lyssnade på visslan. Med bävan 

tvingade han hästen framåt, efter Vito.  

 

--- 

 

Om Strana hade tänkt efter en aning hade hon insett att det gick alldeles för lätt att följa efter felven 

genom skogen. Å andra sidan så hade hon, även om hon hade tänkt på det, inte brytt sig om det. Inget 

hade fått henne att låta ett sådant tillfälle glida henne ur händerna. Hon hade uppfattat både mer och 

mindre under sin oroliga och onaturliga sömn än vad Swarimshi antagligen haft för avsikt, och hon var 

övertygad om att en felv var hennes bästa chans till räddning undan fredsavtalet med Handund. Det 

fanns en anledning till att Swarimshi kallades Besharam av sina likar. Om hon vann på att lämna ifrån sig 

en av sina bästa vakters huvud skulle hon göra det. Felven var just nu så värdefull för Strana att hon till 

och med hade bett Maurice skona Rhovan, åtminstone tills han lett dem till den igen. Ändå stannade 

hon upp när hon äntligen kom ifatt den. Den stod helt fridfullt och stilla i vinden och röken, vänd mot 

henne med pilen på bågen sänkt mot marken och ögonen slutna. Felven blundade faktiskt! Hon satt av 

hästen och laddade armborstet. Helst ville hon ha den levande, men den fick under inga omständigheter 

komma undan igen. Hon höjde armborstet för att skjuta. 

 

--- 

 

Harja höll in sin häst och lyfte handen som signal för de andra att stanna. Nu fick det vara nog. Vito såg 

inte ens att de höll på att göra samma misstag som tidigare. De sex som stannat lät de andra rida på. 

Det var utom synhåll efter redan några sekunder. “Nu då?”, frågade hon som stod precis bredvid Harja. 

“Det är dags att söka en ny arbetsgivare”, svarade Harja. “Men först ska vi proviantera."  

 

De vände hästarna och började skritta mot gården.  

 

--- 

 

Rhevenil kände fortfarande vibrationerna i kroppen när hon hörde hästen stanna, kvinnan sitta av och 

armborststrängen spännas. Hon uppfattade knarret av det vita lädret när armen med vapnet lyftes. 

Utan att öppna ögonen höjde hon bågen, spände strängen och lossade skottet, allt i en enda smidig 
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rörelse. Hon hörde pilen träffa kött och ben och hon hörde en armborstskäkta vina förbi. Tre. Tre skott, 

tre människor. Den här bågen kommer att dra olycka över mig. 

Vibrationerna upphörde och hon tittade upp. Röken hade skingrats och hon fick klara sig själv. Kvinnan 

hade redan dragit pilen ur höften och stod beredd framför henne med en kort kniv i höger hand och en 

längre dolk i vänster. Rhevenil lade varsamt ner Nessas dotter på marken och drog jaktkniven ur bältet. 

Det var dags för slutet. 

 

--- 

 

Rhovan fortsatte att vissla samma ton tills han såg hur de första hundarna kom, genom mörkret och 

vinden och duggregnet. Då vred han på den och visslade en annan ton. Tonen som Madame förklarat 

betydde Fortsätt jobba och stör mig ej. Djuren rusade förbi honom under ledning av två jättelika 

monster till hundar och fortsatte jobba med de de kunde bäst.  

 

Jakt. 

 

--- 

 

Handund satt upp på en av de färdigsadlade knekthästar som av någon anledning stod på gårdsplanen 

och började ta sig ned mot karavanen när han uppfattade tramp från den lilla skogsvägen och hans 

systers knektar uppenbarade sig. Han såg Vedia rida i spetsen för dem. Hade hon tänkt som han och 

gett sig av dit för att hämta dem? Onödigt, givetvis, men en god gest. Hon kanske inte bara var värdelös 

trots allt.  

 

“I språng”, ropade han. “Följ mig. Lämna inga levande." 

 

--- 

 

I blixtarnas sken genom det lätta regnet utspelades ett märkligt slag. Vito och några återstående knektar 

for av och an och högg ned karavanförare och vakter som flydde ut på planen. Hon såg förvildade 

jakthundar, och morbrors avelsexperiment, attackerande både knektar och karavanfolk. På ett ställe låg 

inte mindre än sex döda hundar och en död knekt. I den mittersta vagnen var aktiviteten febril för att 

ladda om ett belägringsvapen. En till av Vitos knektar blev precis träffad av en kroksabel över armen och 

drog sig tillbaka men föll sedan ihop på marken. Vagnen närmast gården brann och vagnarna stod så 

nära varandra att branden höll på att sprida sig. I siluett mot elden red Handunds mörka och formidabla 

gestalt med ett höjt jaktspjut. “Framåt” ropade han igen. “Framåt. Lämna ingen levande."  

 

Vedia höll upp handen och Klahn, Skeinhofs vaktkapten, stannade de två dussin soldaterna som 

marscherat i ilfart genom skogen. De som Handund hade övertalat henne att hyra in på grund av alla 

faror. Det var Handund själv som var faran, det såg hon klart nu. Mor hade tydligt gett henne 

kommandot när de lämnat hennes gård. “Det är du som måste fatta besluten på plats”, hade hon sagt.  
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“Lämna ingen hjälp till någondera parten”, sade hon till Klahn. “Försvara er om ni själva blir attackerade 

och låt ingen slippa undan. Men ta hellre fångar än att döda någon."   

 

--- 

 

Felven och kvinnan släppte inte varandra med blicken. De var båda fullt medvetna om att minsta 

misstag, minsta öppning, skulle kosta. Utgången var på intet sätt given. Det den ena saknade i stridsvana 

tog hon igen i rörlighet och reflexer. Det den andra saknade i instinkter tog hon igen i muskelstyrka och 

samvetslöshet. 

 

Strana begick det första misstaget. Hon var för koncentrerad, för fokuserad på sin fiende, och en 

ojämnhet i marken fick henne att snubbla lätt åt sidan. Rhevenil dök in under henne och förvandlade 

snedsteget till ett regelrätt fall. När Strana slog i marken försökte Rhevenil få tag på kniven i hennes 

hand, men hon fortsatte vant rörelsen runt i en kullerbytta och kom upp på fötter igen strax bakom sin 

motståndare. Sparken mot knävecken kom direkt och när Rhevenil föll bakåt gled Strana åt sidan bara 

för att i nästa stund vända sig och sätta sig gränsle över henne med vapnen redo. Det var en väl 

beprövad manöver, men hon hade underskattat felvens smidighet. Knappt hade den landat på rygg 

förrän jaktkniven var uppe och mötte henne på väg ner. Det långa smala bladet skar genom 

skinnkläderna in i Stranas sida och hon kunde inte hålla emot när rävavkomman vred sig ur hennes ben 

och kom upp på fötter.  

 

En visselsignal ekade genom skogen. Rysningar löpte uppför Rhevenils ryggrad. Allt hon ville var att 

springa bort ifrån ljudet så fort som möjligt och impulsen fick henne att ta några steg åt fel håll. När hon 

lyckats skaka av sig känslan stod hon vänd med ryggen mot fienden och Strana var inte sen att utnyttja 

det. Hon höjde högra handen och kastade kniven. 

 

Smärtan borde ha varit outhärdlig, men det var som att kroppen valde att inte registrera den ännu. Hon 

vände sig sakta mot kvinnan i de en gång så skinande vita läderkläderna. Jägaren såg på sitt byte med 

ett triumferande leende och den glimmande dolken kvar i vänster hand. Rhevenil hade mycket svårt att 

röra armarna och jaktkniven gled ur hennes hand. Benen darrade och känseln i svansen var helt borta. 

Vinden tystnade och skogen blev suddig. Som i en glaskupa såg hon den vitklädda komma närmare. 

 

Stranas kropp darrade av adrenalin. Hon märkte knappt såret i sidan när hon gick långsamt och lätt 

haltande, men ändå självsäkert, fram till Rhevenil och lade en vass egg mot hennes hals. Kvinnan såg 

felven i ögonen och viskade: 

“Du gav dig i lag med fel person. Nu är det slut, både för dig och för din patetiske vän, Rhovan.” 

 

Rhovan. En bild blixtrade förbi hennes ögon. En vakt som inte passade in. Han fick en knuff i ryggen av 

en kvinna i vitt läder. Namnet befriade både smärtan och handlingsförmågan. Rhevenil skulle aldrig få 

veta var hon fick styrkan ifrån, men nu tog hennes rävinstinkter över. Hon tog ett steg bakåt, snurrade 

runt ett varv och träffade Strana över hakan med ena axeln. Huvudet flög bakåt och blottade halsen. 
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Utan läder till skydd hade Rhevenils tänder inga svårigheter att nå både pulsådern och luftstrupen. Den 

vitklädda var död innan hon nådde marken. 

 

--- 

 

Handund kastade spjutet som borrade sig igenom en av vakterna på vagnen i mitten. De två 

återstående riktade ballistan och avfyrade den, men inte mot honom utan mot Malphas och två andra 

hundar som föll, sårade av mängder med knytnävsstora stenar. Malphas dog inte direkt utan ylade en 

gång först och lade sedan långsamt ned huvudet som för att sova och ryckte till lite. Handund vände 

om. Hans systers knektar hade spritt ut sig en bit upp men avancerade inte. Han red upp mot dem när 

en av dem lossade sin skäkta rätt i bröstet på hästen som föll ihop under honom. Han kom av hästen 

stående och stirrade mot knektraden. Bakom stod Vedia i regnet. En blixt lyste upp hennes ansikte och 

han förstod.  

 

Några sekunder stod han så. Sedan fnyste han och vände sig om, drog sitt svärd och gick ned mot 

striden igen.  

 

--- 

 

När Harja och de andra till slut bröt sig in i det barrikaderade köket flydde alla därifrån. Kockar och 

betjänter, alla sprang ut i regnet och gav sig av. Knektarna försåg sig med rådjurssadel och 

vildsvinsspett. De smakade på vinet och drack till sina fallna kamrater. Till Ullvi. Det var Vitos fel 

alltihopa, det var de överens om. Allt dåligt hade börjat med Vito. Att Vito hade blivit anställd just för att 

Handund själv länge hade försjunkit i mörker hade de ingen uppfattning om. De var vana vid mjöd men 

det starka vinet, som de drack som om det vore mjöd, gick dem snabbt åt huvudet.  

 

“Ska vi verkligen låta Vito komma undan?”, frågade en.  

“Han kanske har värdesaker vi kan ta”, föreslog en annan.  

“Inget ska han få behålla”, sade en tredje.  

 

De tog sina överfyllda sadelväskor och skulle precis dra vidare till Vitos bostad när en av dem lyckades 

välta ett fyrfat på stengolvet. De andra skrattade. Någon tände en fackla från kolet som svalnade på 

golvet. “Vi behöver se tydligt vad vi ska ta när vi kommer dit” sade någon. Sedan gick de, omedvetna om 

att några kol lagt sig under en rottingkista bredvid en gardin.  

 

--- 

 

Räven i Rhevenil är ett intelligent djur som föredrar att slinka ur knipor hellre än att slå sig ur dem. Det 

är ett rovdjur som dödar för att äta, det är inte ett djur som dödar för nöjes skull. 

Alven i Rhevenil vet att allt levande hör ihop och att när livet vänder sig mot sig självt ger det ekon som 

är mycket svåra att förutsäga. 
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Felven Rhevenil hade måhända inte haft något val. Ett liv för ett liv, så enkelt är det ibland. Hon eller jag. 

Hon eller jag. Hon eller jag… 

 

Med händerna mot den stora tårpilens stam och tårar strömmande nerför kinderna krävde nattens, 

dagens och kvällens påfrestningar till slut sin gäld. Nu spelade inte jakthundars väderkorn eller fanatiska 

vakters armborst längre någon roll. Benen vek sig och Rhevenil föll åt sidan, ner i väntande armar. 

Armar starka som pilens grenar lyfte henne högt, högt upp i trädets krona, långt utom räckhåll för nosar 

och skäktor. En sång letade sig in i hennes medvetande och under ett oändligt andetag svävade sinnet 

fritt. När hon landade i sin trygga lövklädda bädd sov hon redan djupt. Salix var känd för att kunna vara 

hårdhänt, men nu lindade dryaden mycket varsamt pilens läkande grenar runt hennes sår och ekona 

från dagen klingade långsamt av. 
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Andra natten 
Dryaden lade mycket varsamt felven till rätta i lövverket. Kniven i ryggen togs försiktigt bort av långa 

smala fingrar och såret slöts av läkande bark. Salix ändrade sin sång gradvis, lät den leta sig in i felvens 

sinne och blod, lät kroppen påbörja sin läkning. Ett ord kunde uppfattas i ackordet.  

 

Vila. 

 

Detta djävulskap måste få ett slut. Eldskenet lyste nu starkt genom skogen, dansade och kastade sina 

skuggor över levande och döda. Ändå var det inte allt. Ett virvlande mörker blandade sig med ljuset. 

Något nytt hade anslutit sig till striderna. Salix vände sig beslutsamt mot det och påbörjade sitt återtåg. 

 

--- 

 

Rhovan letade rätt på sin båge och gav sig iväg mot tårpilen. Han behövde vila. Och leverera Ismossan. 

Om Vito fortfarande levde. Om Rhevenil fortfarande levde. Han hade sett henne springa åt det här 

hållet och hoppades att hon skulle vara vid tårpilen. Det värkte här och var på honom. I ansiktet. I 

midjan. I huvudet. Han hade parerat så gott det gick, men Maurice slag hade nött ned honom snabbt. 

Nu gällde det att se var Rhevenil och Strana var. Han lade upp en pil på strängen. Strana hade ju 

armborst…  

 

När han kom fram till gläntan vid tårpilen såg han att han hade oroat sig i onödan. En bit från trädet låg 

ett avlångt blekt bylte, dött i en pöl av blod och jord. På marken låg en pilbåge, men Rhevenil fanns 

ingenstans att se. Han sökte runt och vågade sig på ett rop men hon gick inte att hitta.  

 

Han ställde trött bågarna mot trädet och plockade ihop pinnar för att göra upp en eld. Om hon skulle 

komma tillbaka. När hon skulle komma tillbaka. Några minuter senare brann den. Avlägset hördes larm 

från striden fortfarande men han orkade inte fokusera på det. Han kände sig färdig med strider och 

slagsmål. Han satte sig ned vid elden och efter en stund var det som om vinden mojnade och larmet dog 

ut. Det blev tyst. Så tyst att han hörde fotstegen bakom sig. Rhevenil, tänkte han och vände sig om. Men 

det var inte Rhevenil.  

 

Det var Gimbe.  

 

--- 

 

I de brinnande vagnarnas sken såg han den till sist. En trädvarelse som karavanfolket måste böjt till sin 

vilja. Nu var den ensam om att stå upp. Hans hundar hade fällt de sista karavanråttorna och Handund 

kände sig segerviss. Först skulle han förgöra det här redan brännskadade knippet av grenar och sedan 

skulle han ta itu med sin uppstudsiga syster och hennes dotter. Han kände styrkan i sig växa.    
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Han släppte lös demonen som han bar på och gemensamt rusade de fram mot varelsen.  

 

---  

 

Trollkvinnan hade släppt loss eld från de svarta virvlarna i urmörkret och förgjort sig själv och skadat 

bark och mindre grenar och kvistar, men veden var, i alla fall till största delen, fortfarande oskadd när 

nästa port av mörker föll över dryaden. En skarp dov klang rang genom mörkret och träffade i sidan och 

Salix sinne blev överraskat över styrkan i attacken. En virvel i mörkret sammanföll med personen som 

störtade fram med draget svärd och började slå. Svärdshuggen gick en bit in i veden och gjorde ont men 

de var inte allvarligt farliga än så länge. Först några grenar mot svärdshanden…  

 

--- 

 

Plötsligt satt han fast. Massan av virvlande grenar hade lyckats få fast svärdshanden och han kom inte 

loss. Han drog sin dolk och började attackera grenarna som höll fast honom. Samtidigt sökte han efter 

varelsens kärna och provade olika kommandoord mot den. Under tiden attackerade demonen från 

andra hållet. Det här skulle snart vara över.  

 

--- 

 

Hade Salix varit yngre kanske attackerna hade fungerat bättre men åldern drar med sig inte bara vishet 

och erfarenhet utan även ett visst mått av orubblighet, även mot magi. Den gamla dryaden kände 

virveln börja omsluta sig men vred sig lite och kom på så sätt att istället omfamna virveln och låste den i 

sin tankes famn.  

 

De såg på varandra. Handund såg att både han själv och demonen fångats in men förstod inte, kunde 

inte förstå, att deras strid var över. Hans tankar var låsta vad gällde magi men han hade alltid varit en 

stor man, även innan demonen kom till honom och lärde honom konsten. Nu var det uppenbarligen 

dags att skifta allians.  

 

“Lär mig”, sade Handund till varelsen. “Lär mig din styrka och jag ska tjäna dig." Tills jag kan krossa dig, 

tänkte han i en hemlig vrå av sitt sinne. “Jag ser mitt misstag nu. Tag min tjänare, demonen som färdas 

med mig och gör vad du vill med honom. Ät honom. Förslava honom. Han är din. Ditt pris. Men låt mig 

tjäna dig och lära av dig. Tillsammans kan vi bli större.” 

 

Dryaden såg på honom och ett mörkt ljud kom från den. Ord. Han visste inte riktigt om han hörde orden 

eller förnam dem genom något annat sinne men han förstod dem.  

 

“Du vill ge mig ditt mörker?” frågade den, och Handund svarade, men var inte säker på om orden 

passerade munnen. “Ja, ta honom. Som min gåva till dig."  
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“Där finns ingen annan.” Handund förstod inte. “Hur menar du, ingen annan? Ser du inte demonen som 

följer vid min sida? Han är under min kontroll men jag ger honom till dig.” 

 

“Menar du den här”, frågade varelsen och kramade om det mörker som Handund antydde var en 

demon. Ett tryck kom över Handunds hjärta. Varelsen kramade hårdare och Handund kände trycket öka. 

Han förstod inte.  

 

Sedan förstod han plötsligt.  

 

Han hade aldrig blivit uppsökt av någon demon. Ingen varelse från den mörka världen hade guidat 

honom i hans sökande efter konsten och makten. Ingen hade viskat råd i hans öra om nätterna. Ingen 

hade föreslagit för honom hur gott kött kunde smaka eller hur upphetsande det kunde vara att döda 

tänkande varelser.  

 

Det hade varit han hela tiden. Han hade själv sökt konsten och lärt sig den. Han hade själv förstått 

maktens vindlingar. Han hade själv insett sin lust och agerat efter den.  

 

Men om det var han själv hela tiden fanns inte längre några begränsningar. Ingen demon som undanhöll 

sanningar. Ingen som sade “vänta till det rätta ögonblicket.  

 

Det här var det rätta ögonblicket. Han kände det. Djupt ned i mörkret skickade han sina tankar och allt 

uppenbarade sig för honom. Han kunde sträcka ut sin hand och ta på trollformler, peka på mörkret och 

få det att virvla och hålla det i sin näve och få det att gråta. Han var inte längre fast och sträckte 

jublande och hånfullt ut sin hand efter dryadens hjärta.  

 

Salix såg vad som höll på att hända. Handunds gestalt höll på att upplösas i mörkret och bli en del av det 

och den del av mörkret som varit Handund attackerade nu dryaden som inte längre kontrollerade det. 

Men den fysiska kroppen fanns fortfarande kvar. Salix tryckte in en av sina långa fingrar mellan 

Handunds skulderblad, genom ryggraden och hjärtat, och det mörker som varit Handund löstes upp 

som ett utandat dimmoln i regnet en kylig morgon.  

 

--- 

 

Vito genomlevde en mardröm. Sikten förvirrades av både regn och dansande skuggor från den 

brinnande karavanen, ballistans småsten haglade över honom och eldens dån överröstades bara av skrik 

från skadade krigare och ylande hundar. I ett slag som utkämpades på tre fronter verkade alla vara 

fiender och var han än vände sig blixtrade svärdsklingor att parera. Handund syntes inte till någonstans 

och i ett ögonblick av klarsynthet insåg Vito hur mycket herrn styrt honom. Vad han fått honom att 

göra.  

Han blödde från minst två hugg, ett i sidan och ett i knäet, men hade inte tid att känna det. Det var näst 

intill omöjligt att se klart och han visste ibland inte om han slogs mot en vän eller en fiende. Någon 

närmade sig från höger och han höjde svärdet igen innan han såg att det var Klahn, Skeinhofs 
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vaktkapten. En snabb känsla av lättnad for genom Vito, men den äldre, mer erfarne, kaptenen satt helt 

stilla i sadeln med svärdet kvar i skidan och blicken fäst på någon bredvid honom. Fördömt! Skulle han 

inte hjälpa till nu när det behövdes som mest? Sen såg han ryttaren bredvid Klahn. 

 

Vedia. Hans fru. Hon satt med handen höjd till halt för det dryga dussinet knektar som ännu inte behövt 

ge sig in i striderna. Ett drygt dussin som skulle kunna avgöra galenskaperna lika fort som de börjat.  

 

Hon sänkte handen och knektarna vände och skrittade lugnt bort från striden. Klahn slöt upp bakom 

dem. Vedia satt lugnt kvar och mötte sin makes blick. Hennes gick inte att misstolka. Du bestämmer inte 

över mig längre. Även hon vände hästen och Vito såg bara hennes raka rygg och höjda huvud när hon 

red bort från honom.  

 

--- 

 

Gimbe! Rhovan hade slarvigt antagit att kalabaliken nere vid karavanen skulle sköta sig själv men här var 

ytterligare något som krävde hans uppmärksamhet. Han försökte dra sig till minnes vad han visste om 

Gimbe. Han hade gärna berättat för de andra vakterna som låtit sig bli imponerade. Han kom från 

trakten tydligen, och hade hade börjat sin bana som garnisionsknekt och snabbt stigit i graderna. Han 

hade sedan varit ute i över tio år och stridit som legoknekt i öster. Och överlevt utan ett ärr. Han bar 

typiskt ett armborst och två långsvärd i strid men kunde slåss med de flesta typer av svärd. Han var inte 

så särdeles duktig med vare sig siffror eller människor men han var en mästare i strid.  

 

Nu stod hans formidabla och skräckinjagande gestalt där i eldens sken mellan Rhovan och Tårpilen, där 

bågarna stod, inte tio steg bort, med två dragna långsvärd och en ny, skinande rustning som Rhovan inte 

sett förut och stirrade på Stranas lik. Och på Rhovan.  

 

Rhovan visste att Gimbe inte var så mycket för rustningar för det mesta. Han måste ha överlevt attacken 

från hundarna och sedan dragit upp denna från en av sina personliga kistor som Rhovan aldrig varit och 

snokat i. Den täckte hela hans kropp med metall. Det fanns skyddande kanter runt hals och armhålor 

och de blankputsade pansarfjällen ovanpå brynjan täckte även armar och ben. Han hade handskar och 

stövlar av metall och på huvudet en rejäl hjälm med skydd för kinderna och med ett galler som gick att 

fälla ned över ansiktet. Det var en rustning för en kung och Rhovan hade aldrig sett den på Gimbe förr. 

Han ställde sig försiktigt upp från sin hopkrupna position vid elden. Det här skulle bli...svårt.  

 

De flesta andra skulle säga omöjligt.  

 

--- 

 

Gimbe såg det han anat när han kom till gläntan. Ljuset från elden hade dragit honom dit och där låg 

hon. Strana. I en pöl av lera och blod precis som så många andra ikväll och andra dagar. Död. Borta. 

Dags att glömma och gå vidare, men det ville sig inte riktigt med glömmandet. Hon hade stannat hos 
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honom. Brytt sig. Gillat honom. Fått honom på gott humör. Nu var det över och han insåg att han aldrig 

skulle träffa någon som hon igen.  

 

Allt var hans fel. Rhovans. Som den råtta han var satt han hukad vid elden. Han hade lurat henne, och 

därför hade gårdsknektarna attackerat dem. Han hade haft hjälp av den där skogsslynan men det var 

han som tänkt ut det. Iscensatt det. Nu hade de dödat Strana också. Han grep hårdare tag om svärden. 

Dödandet var inte klart ännu.  

 

--- 

 

När han växte upp som barn på ön hade han sprungit på klipporna och kastat småsten. Senare hade han 

lärt sig kasta pinnar och större stenar. När han på tio stegs håll träffat en springande ekorre i huvudet 

hade några äldre barn låtit honom prova med en kniv. Kniven roterade och han blev tvungen att 

bedöma avståndet och rotationshastigheten men efter några kast kunde han träffa samma plats på 

ladans trävägg varje gång från fem stegs håll. 

 

Senare hade han tränat upp detta ännu mer. Han visste utan tvivel att han skulle kunna träffa precis 

vilken punkt som helst på Gimbe på tio stegs håll och inte missa med mer än två fingerbredder. 

Problemet var bara att Gimbes rustning inte hade ett enda hål som var stort som två fingerbredder. Det 

fanns helt enkelt ingenstans att träffa.  

 

Utom ansiktet. Gallret var fortfarande uppfällt. Nu talade Gimbe. “Du dödade henne”, sade han enkelt. 

Som ett konstaterande.  

“Efter vad hon gjorde med knektarna skulle många tycka att det inte var mer än rätt”, svarade Rhovan, 

och tillade, “Det var inte särskilt svårt."  

 

Rhovan visste ingenting om det förstås, syftet var att reta upp Gimbe, få honom arg och irriterad, så att 

han skulle fås att göra ett misstag. Som att prata mera och låta gallret vara öppet. Han kliade sig 

demonstrativt bakom örat med högerhanden.  

Gimbe svarade avmätt, “Du blir heller inte särskilt svår lilla luffare.”Rhovan kliade sig med 

vänsterhanden på magen och skrattade till lite. “Inte du heller Gimbe, inte du heller. Eller har du glömt 

bort förra natten redan”? Och i en snabb rörelse stack han in vänsterhanden i tunikans veck och drog ut 

kniven. Han tog inte upp handen bakom huvudet för att få full kraft utan vred på kroppen åt höger och 

kastade kniven direkt i förlängningen av rörelsen som drog fram den. Den typen av kast är lite svårare 

att sikta med och ger inte full styrka men går mycket fortare och Rhovan ville inte ge Gimbe någon 

chans.  

 

Tyvärr missade han.  

 

--- 
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När kastet kom var Gimbe beredd. Han visste att Rhovan var en messer meister från södern nu. Men 

han visste också att han inte kunde hantera svärd och var en usel bågskytt. Han hade anat att han skulle 

ha ett förråd av kastknivar på sig som de inte plockat av honom tidigare. Det var därför han plockat ut 

drakrustningen från sin brinnande vagn. När han gått från den ödelagda karavanen hade några 

främmande knektar försökt stoppa honom. Några hade skjutit skäktor på honom men de hade inte varit 

någon match för den dvärgsmidda och välhärdade rustningen. Några hundar hade han dräpt på vägen, 

bland annat en riktig bjässe. Regnet hade tvättat av blodet från bladen men sedan hade det slutat regna 

och han hade sett ljuset från elden.  

 

Han hade medvetet lämnat visiret öppet för att bjuda in ett kast mot ansiktet. Få honom att tappa en av 

knivarna. Han hade stått på spänn hela tiden, något han visste inte skulle synas genom rustningen. Nu 

när kastet kom räckte det med en lätt vridning av huvudet samtidigt som han lutade sig lite framåt för 

att tandpetaren riskfritt skulle slås bort av nackskyddet i stället. Han skulle kunna leka mera men han 

var trött och arg och ville få det här överstökat. Han drog ned visiret och höjde ena svärdet och började 

avancera.  

 

Rhovan backade långsamt och tänkte febrilt. Bågarna var han effektivt avskuren från. Han hade en kniv i 

handen nu och en kvar i det dolda midjehölstret. Gimbe hade visat sig läsa situationen mycket bättre än 

han räknat med. Nu fanns det i stort sett bara två vägar. Antingen höll han sig på avstånd och lyckades 

få in ett kast, men var? Sedan Gimbe fällt ned gallret över ansiktet fanns det inget hål han kunde se som 

en kniv kunde penetrera. Eller så tog han sig innanför Gimbes svärd som han gjort förut och hittade en 

springa att köra in en kniv i. Just nu verkade det som det enda rimliga alternativet. Att vända och fly 

fungerade mycket sällan. Det skulle blotta hans rygg och han trodde Gimbe om att vara snabbare än han 

själv, även med rustning. Men att komma in skulle kräva att han först tog sig förbi båda svärden. Och 

även innanför svärden skulle han inte ha mycket att sätta emot Gimbes stridshandskar som, så vitt han 

kunde se i det svaga ljuset från elden, hade små spikar på knogarna. Om han kom in skulle han behöva 

leverera ett dödande hugg omedelbart.  

 

Gimbe avancerade och Rhovan provade ett till kast mot ansiktet. Med det tunna dubbelslipade bladet 

platt, i samma vinkel som springorna i gallret fanns det en liten chans att bladet skulle kunna gå in men 

när kniven kom fram låg den i aningen fel vinkel och spetsen gled bara in en fingerbredd innan den 

fastnade och studsade ut igen. Rhovan tog ut sin sista kniv och höll den i handtaget, inte bladet, som om 

han bytt taktik och nu tänkte slåss mot svärden. Gimbe höll ena klingan framför sig och höjde andra 

bakom huvudet för ett hugg och tog några steg till framåt. Rhovan fintade åt en sida för att dra till sig 

sköldsvärdet och sedan springa in men Gimbe lät inte lura sig.  

 

Och ändå blev han lurad.  

 

Båda svärden var i position för att slå åt vänster, motsols. När Gimbe inte flyttade garden åt vänster för 

att inte blotta högersidan tillät det Rhovan att göra ett oväntat drag. Han tog ett snabbt steg till åt 

Gimbes vänstersida och använde sin fart för att hoppa upp på honom.  
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Gimbe vred sig och lät båda svärden falla ned men Rhovan var innanför hans bekväma slagradie och 

klängde på honom på vänster sida så vänsterhanden blev tillfälligt blockerad. Gimbe såg kniven och 

tvingades parera den med högerhanden som annars skulle slagit mot Rhovans oskyddade kropp. Nu 

drog den ett sår i Rhovans vänsterhand som tydligen var hans primära knivhand och stoppade slaget. 

Han pressade på och Rhovan flämtade till och släppte kniven som föll till marken. Men en hand runt 

Gimbes nacke drog Rhovan upp fötterna och med spjärn mot hans plåtklädda kropp kastade han sig ut 

igen innan Gimbe han nå honom med vare sig hand eller svärd.  

 

Rhovan landade på rygg och fick ett ögonblick att överblicka situationen eftersom Gimbe behövde 

återfå sin balans. Han var obeväpnad och vänsterhanden blödde från två djupa jack, men vägen till 

pilbågarna var öppen. Han skulle aldrig hinna få upp en pil på strängen men kanske kunde han få in en 

av Rhevenils smäckra spetsar genom gallret? Han satte händerna i marken för att komma upp och 

kände något kallt under handen. En kniv.  

 

Rhevenils jaktkniv.  

 

Han bytte taktik. Satte sig upp men höll kniven mot ryggen som om han slagit ryggen. Stapplade upp 

och bakåt, snett mot bågarna så Gimbe skulle tro det var dem han var ute efter. Släpade lite med ena 

benet och höll sin skadade hand framför sig som om han fruktade den. “Gimbe, vänta…”, flämtade han. 

 

Gimbe tog två snabba steg framåt och höjde högersvärdet igen för ett slag. Han höll in vänstersvärdet 

mot kroppen för att komma så nära att inte bara svärdsspetsen, utan hela svärdets tyngd skulle bära 

ned på Rhovan och började fälla ned högerarmen. Han log inte. Han kände överhuvudtaget inte så 

mycket just nu. Det var något som behövde göras bara, som så ofta förr.  

 

Svärdet föll, och Rhovan hoppade ännu en gång. Rätt upp på Gimbe som med vänsterhanden låst av ett 

svärd som blockerades av Rhovans kropp och med högerhanden fortfarande i luften inte kunde göra 

något medan Rhovans sårade vänsterhand grep om hans nacke ännu en gång och högerhanden drev in 

Rhevenils kniv genom en springa djupt in genom Gimbes vänstra öga.  

 

--- 

 

Rhovan lösgjorde sig sakta från Gimbes metallprydda kropp. Han ställde sig sakta upp och torkade av 

smuts och blod från sitt ansikte. Sedan rev han av en bit tyg från nederdelen av tunikan och lade om sin 

hand. Den värkte den också. Hans huvud och mage värkte sedan tidigare och han var rejält trött nu. Han 

hade aldrig tyckt om strider men han tackade nu sina tränare för allt de gett honom under tiden i Gillet. 

De hade lärt honom att tänka och att förutse motståndaren. Att förutse nästa steg. Alltid nästa steg. Att 

en strid är som en dans där det i varje steg gäller att komma i rätt position för nästa steg. Men även 

annat. Att hitta balansen i att vara rädd och kylig. Gimbe hade, bedömde han nu, varit för kylig. Hade 

han varit räddare hade han inte blottat sig på det sättet han gjorde. Men nu var det över.  

 

Han satte en fot på Gimbes bröstplåt och drog ut kniven när han hörde hästen.  
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--- 

 

Vito var egentligen på väg söderut, bort från gården, när han såg ljusskenet från skogen och vände för 

att undersöka det. När han kom nära såg han att det var en eld som lös i den där gläntan. För ett 

ögonblick trodde han att felven återvänt men sedan såg han Baronens agent stå över två kroppar. Han 

drog ut en kniv ur den ena av dem.  

 

Han steg av hästen, haltade närmare och såg sig förundrat omkring. Det stod två bågar mot den stora 

pilen. En eld lös en bit bort och Strana och en storväxt riddare i flott rustning låg döda på marken. Och 

den andre Viratsiern hade just torkat av kniven och stuckit in den i sitt bälte. Deras ögon möttes.  

 

“Bravissimo”, sade Vito och gjorde en svepande gest över gläntan. “Imponerande minst sagt. Jag ser att 

ni tagit hand om de sista säkerhetshålen?” 

 

Tröttheten värkte i Rhovan och blodet pulserade i halsen. Det här hade han inte väntat sig, men han 

lyckades ändå på något sätt lägga på sitt sneda leende och svara.  

“Lite väl sent tyvärr. Skadan är redan skedd. Hur är läget nere vid karavanen?” 

 

“Tutto finito”, svarade Vito med ett obestämbart ansiktsuttyck. Han gjorde fast hästen i ett träd och 

linkade upp mot elden. Tog av sig handskarna och värmde sig. “Karavanen är slut. Alla döda. Men 

gården brinner och Handund är död också. Jag tror han dog i elden nere vid karavanen. De flesta av 

gårdens egna knektar har dött. Visste ni att karavanens folk hade förgiftade vapen? En del överlevare 

håller på att ta sig härifrån nu. Min fru har lämnat mig. Hon tar de överlevande till sin mors gård, men 

jag är inte välkommen. Så här står jag nu. Ingen fru, ingen gård, förrådd av karavanfolket och särskilt 

den där Strana som gått bakom ryggen på mig och påbörjat attacken. Vilken dag va? Jag ämnar dra mig 

söderut tillbaka till Viratsia och min familj. Och ni?” 

 

Där skulle du inte bli långlivad, tänkte Rhovan när han lyssnade. Inte där heller. Han tänkte på Rhevenil 

som han hoppades hade överlevt. Han visste fortfarande inte var hon var men han hoppades att hon 

inte var allt för långt borta. Nu var ju Vito, märket, här men Rhevenil hade inte fått ismossan ännu och 

skulle kanske inte få något bättre tillfälle. Nåväl. Bara en sak att göra.  

 

Högt sade han, “Jag ska avlägga rapport hos Baronen givetvis. Så här skiljs väl egentligen våra vägar, 

men det skulle vara trevligt att språkas en stund till först. Tyvärr har jag ingenting att bjuda på men vi 

kan väl sitta en stund vid elden i alla fall?” 

 

“En utmärkt idé." Vito sken upp. Landsmän kunde man i alla fall lita på. “Jag fyllde mina sadelväskor från 

visthuset innan jag lämnade gården. Låt mig se om där inte finns något jag kan bjuda er på."  

 

--- 
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Tårpilens grenar rörde sig lätt i den svaga brisen och kittlade Rhevenil i ansiktet. Hon behövde inte ens 

öppna ögonen för att veta var hon befann sig och vad som hänt, pilens grenar som hade lindats runt 

hennes kropp hade inte bara läkt hennes sår, de hade fyllt hennes sinne med skogens medvetande. Hon 

hade känt den skarpa smaken av blod, den förtärande smärtan av eld och den förlamande skräcken av 

mörker. Hon hade uppfattat dryadens vibrerande sång och förstått att det var den som väglett henne i 

allt det senaste dygnet. Hon hade känt obalansen, och hur den var på väg att upphävas. Det vara bara 

lite kvar nu.  

 

Två röster letade sig upp från marken till hennes plats i grenarnas omfamning. Hon kände igen båda och 

insåg att kombinationen av dem var betydelsefull. De skulle kunna häva obalansen, eller göra den värre 

än någonsin. Rhevenil stannade kvar på sin plats högt över deras huvuden, dold av grenar och löv. Och 

lyssnade.   

 

--- 

 

“Klahn!” Namnet ekade över larmet och kaptenen vände sig mot sin befälhavare. Vedia såg ut över 

rastplatsen från en liten höjd bara ett kort stycke från de nu nästan helt utbrunna vagnarna och han lät 

hästen ta några galoppsprång mot henne för att fort få höra vad hon ville. 

“Det finns inget mer för oss att göra här. Nu ger vi oss tillbaka till Skeinhof med alla överlevande vi kan 

hitta.” 

“Alla?” Klahn såg tveksam ut och såg sig omkring. Några av Handunds soldater rörde sig på platsen, 

letade efter överlevande från karavanen och stack svärden i alla kroppar de såg. 

“Alla. Morbrors ondska tar slut här.” 

 

Det var en formidabel uppgift att samla ihop de som skulle iväg från platsen, men Vedia och Klahn hade 

ett tjugotal någorlunda oskadade krigare till hjälp och snart nog var de på väg. De passerade Neuhof och 

fick med sig resten av gårdsfolket, de som inte varit med vid striderna. Det var inte svårt att hitta dem, 

de hade samlats på gårdsplanen och såg på den brinnande herrgården. Några grät och några såg sig 

oroligt omkring, men de flesta var sammanbitna. Huset hade helt kollapsat, som om marken brutits upp 

underifrån, och den en gång så ståtliga byggnaden var nu bara en hög med brädor, sten och smält 

koppar. 

 

Sällskapet från Neuhof var gott och väl över femtio personer, till häst, i vagnar och till fots, men ingen 

fann något att säga och de färdades längs den östra leden, utefter Viltån, under tystnad. 

 

--- 

 

Vito och Rhovan förberedde en nattlig måltid. Vito tog fram små stycken av hjortkött, ost och nötter och 

Rhovan lade på mer ved och spetsade ett par pinnar att trä upp köttet på. De småpratade om Viratsia 

och annat. Så plockade Rhovan upp pentagrammet och gjorde det han gjort så många gånger förut. Som 

gett honom tillträde till så många lokaler där han fritt kunnat plocka med sig magiska föremål åt Gillet. 
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Som räddat honom ur så många knepiga situationer. Den av konsterna som han lärt sig på Akademin 

som han haft absolut mest nytta av.  

 

Med pentagrammet dolt i handen fångade hans Vitos blick och sade “Glöm!”  

 

--- 

 

Det är svårt, många skulle säga ogörbart, att få någon att glömma det som skett. Hur skall detta 

avgränsas? Hur ska den som lägger besvärjelsen veta att den andra inte plötsligt minns genom en 

oväntad association som inte blockerats? En människas sinne är en labyrint och lätt att gå vilse i för en 

främling.  

 

Bättre och lättare är då att se till att inget hamnar där. Rhovan öppnade porten för att se Vitos sinne och 

gjorde den enkla justering som skulle förhindra honom att minnas något av det som skedde den 

närmaste stunden.  

 

“Här”, sade Rhovan och log mot Vito. Jag har lite krydda som skulle passa bra till köttet. Och tog upp 

ismossan från sin insvepning i bältesväskan. I mörkret såg den ut som vilken ört som helst.  

 

“Va bene”, sade Vito och log uppmuntrande tillbaka. “Desto bättre!” 

 

De åt under tystnad. Rhovan hade ignorerat ett spett som han nu själv åt av. Vito åt glupskt av det 

förgiftade köttet, utan något minne av att de ens “kryddats". Elden värmde och skogen hade blivit 

torrare nu. Vinden hade mojnat och molnen dragit bort. Fullmånen lös klart över deras huvuden genom 

lövverket på pilen. Skogen var full av skuggor.  

 

“Det har varit trevligt”, sade Vito till sist, “att i alla fall få avsluta den här trista historien på ett bra sätt. 

Men nu är det dags att dra vidare.” Han reste sig upp. Rhovan också, tröttare. Vito höll fram sin hand 

och Rhovan tog den. “Nämn gärna mitt namn för Baronen”, sade Vito.  

“Givetvis”, sade Rhovan. “Så fort jag träffar honom."  

 

Rhovan såg på när Vito satt upp på hästen och ett bekymrat drag drog över Vitos ansikte. Han tog sig för 

magen och log, aningen plågat mot Rhovan. “Jag måste ha ätit för fort”, sade han. “Men det går väl 

över. Arrivederci.”  

 

Om ungefär tre dagar, tänkte Rhovan medan han såg honom rida iväg genom skogen. Om tre dagar är 

det över. Han satte sig ned vid den nu falnande elden igen och kände sig tom. Han hade dödat över tre 

dussin människor det senaste dygnet. Utplånat en karavan. Bränt ned en gård. Det var precis vad han 

hade föresatt sig att göra, och någonstans under tröttheten kände han en liten tillfredsställelse att han 

lyckats, och dessutom överlevt. Huset Soleda skulle ha varit stolt över att han bidragit till att stoppa den 

här trafiken. Men han var ändå tom inombords. Han visste ingenting om sin framtid.  

  



79 
 

Midnatt 
Vendela gav ifrån sig ett svagt rop och sprang ut på gårdsplanen för att möta det återvändande 

sällskapet. Vedia och Klahn red i spetsen för knappt två dussin knektar med Skeinhofs vapen. Ett par 

förluster, noterade hon, men inte alls så många som det kunde ha varit. Inga överraskningar där. 

Överraskningen kom bakom knektarna. Ett stort följe från Neuhof. Några få vakter, mer eller mindre 

rustade, men alla illa tilltygade. Bakom dem några vagnar körda av gårdsfolk, med män, kvinnor och 

barn. Fler gående bakom. De vuxnas ansikten stela, barnens antingen skräckslagna eller sovande. 

 

Vedia red henne till mötes. “Mor, det finns så mycket att berätta, men först måste gårdsfolket tas om 

hand. De kan inte stanna på Neuhof. Din bror är död och gården brinner.” Hon tystnade för ett 

ögonblick. “Och Vito kommer inte hit mer.” 

 

Vendela hade tagit hand om många gäster, många resande, under åren längs karavanleden, hon visste 

vad som behövde göras. Hon såg till att var och en fick ett varmt mål mat och en varm bädd. Hon tog 

hand om de skadade och gav sitt gårdsfolk stränga order om att vara extra uppmärksamma på barnen. 

När alla hade fått vad de behövde ropade hon till sig gårdsförmannen. 

“Alawin, nu har jag ett mycket viktigt uppdrag åt dig. Samla ihop de mest utvilade av gårdsfolket, ta våra 

största vagnar och far till Neuhof. Det är måhända tömt på folk, men har vi tur är visthuset, bageriet och 

redskapsbodarna inte tomma än. Ta hit allt vi kan behöva. Gudarna ska veta att allt sådant hör hemma 

här hos oss nu.” 

 

--- 

 

Han kunde känna hennes närvaro bredvid sig, men väntade ändå en stund innan han vände sig om och 

såg på henne. Hon såg tankfull ut, med blicken långt, långt borta.  

“Lång dag.” 

Hans ord kallade henne tillbaka till nuet. Hon visade inte med en min vad hon såg i hans ansikte, men 

hon tog upp en liten träkista ur sin ränsel och öppnade den. Den var full med små skinnpåsar och 

glasburkar, men inte av den sort han tagit från Swarimshi. Hon öppnade en glasburk med något vitt, 

strödde i några torkade örter från skinnpåsarna och rörde om med en liten snidad pinne. När hon vände 

sig mot honom och försiktigt strök salvan över blåmärkena, risporna och jacken i handen förstod han 

vad hon gjort. Han kände doften av kamomill, lavendel och något mer... salvia, förstås. Bultandet över 

kindbenet avtog och för första gången på vad som kändes som en evighet vågade han sig på ett riktigt 

leende. 

 

Rhevenil lade tillbaka kistan i ränseln och tog upp något annat och räckte honom. Något avlångt inslaget 

i en bit tyg.  

“Ett halvt dussin ugglor till den som hämnats Nessa. Och många andra tror jag.” 
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Rhovan lindade upp tyget och såg på pilarna i sin hand. De raka, släta skaften glänste svagt, 

hornspetsarna såg ohyggligt vassa ut och fjädrarna var de typiskt randiga han lärt sig känna igen som 

hennes. Fasanfjädrar. Nyckeln till att bli en bättre skytt och kunna ändra sin framtid. Han hade nästan 

glömt bort att det var så det startade. Händelserna hade tagit en egen vändning.  

“Ugglor?” 

“De kallas så, de bästa pilarna. De flyger ljudlöst och dödar med precision. De är hälften av en felvs 

jaktlycka.” 

“Tack.” Det lät så torftigt, han hade velat säga mer, men hon såg på honom och verkade förstå.  

“Det är jag som ska tacka. Du gav Nessa frid.”  

“Det låter som att du pratar om en kär vän.” 

“Det gör jag.” 

“Jag är ledsen. För din vän.” 

“Det är jag också, men nu är det dags att lära känna en ny.” 

 

De satt tysta en stund. Pilens löv rasslade lätt i den svaga vinden. Några jagande fladdermöss knarrade 

och visslade. En skogsmus letade mat bland löven och vattnet i Viltån porlade svagt bakom dem. Natten 

var full av ljud, och alla verkade falla in i samma ackord. 

“Hör du sången?” 

Han blundade och lyssnade. Till en början lät skogen precis som den alltid gjort, men han andades in 

den svala nattluften och tillät sig att slappna av och känna. En efter en uppfattade han tonerna som 

vibrerade i träden, i luften, i vattnet och i jorden. Rytmen. Så förstod han att han hört dem hela dagen. 

 

“Vad är det för något?” Han frågade, men hon svarade inte. Hon mötte bara hans blick, lugnt och 

stadigt. Hans tankar strövade bakåt längs dagens händelser, han såg dem igen från nya håll och han 

stannade upp vid viktiga ögonblick. Den nattliga ritten förra natten. När han positionerade sig under 

jakten. När han jagade Strana. När han blåste i visslan. När han såg sig om vid vart och ett av dem lade 

han märke till samma skugga, en närvaro som höll sig i utkanten av synfältet, men ändå påverkade allt 

levande i sin närhet. Tonerna var annorlunda för varje scen, men sången var omisskännligen densamma. 

En dryads sång. Han rös, visst hade han hört talas om dryader och vad de kunde göra, men att få 

uppleva det själv, att höra sången, att känna den… 

 

Det var inte bara jag, tänkte han. Dryaden hade också stridit. Lett dem. Kanske inplanterat idéer i dem. 

Tyngden av alla döda lättade lite. Vi var en bra grupp, tänkte han sedan, som om det hade varit en 

planerad operation. Sedan insåg han att det kanske hade varit det.  

 

Rhevenil började sakta sjunga för honom. Tonerna dansade runt dryadens motiv och rytmer och han lät 

sig sjunka ännu djupare in i musiken, lät den skölja över honom tillsammans med resten av natten. 

Spänningar och tvivel lossnade och han läkte inombords.  

 

Den lugna stadiga blicken var kvar när hon tystnat och hans tankar återvände till gläntan vid tårpilen. 

Han såg ner i marken. Det var dags att möta verkligheten igen. Dags att dra vidare. På något sätt. Men 

först…  
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“Jag har något som är ditt, något som räddade mitt liv. Tack för lånet.” Han drog jaktkniven ur bältet och 

räckte över den till henne. “Allt som skulle göras är avslutat. Tack för pilarna.” Han tvekade. “Och för 

träningen förut."  

 

Hon såg tankfullt på honom. Han gav intryck av en varg som av någon anledning betedde sig som en 

strykrädd hund. Efter allt som hänt och efter allt han gjort borde han väl förstå vad han var kapabel till, 

vilken styrka han besatt. Vad var några pilar mot allt det? Han förtjänade så mycket mer, förtjänade 

vargens frihet, och om det stod i hennes makt att visa honom den skulle hon göra det. 

“Kom med mig så ska jag lära dig att jaga. Kan du det behöver du inte ta fler vakttjänster. Kan du det är 

du fri. Ta bågen så sätter vi igång.” 

“Nu? I mörkret?” Rösten lät tveksam men hon såg hur det glimmade till i hans ögon. Visst fanns vargen 

där inne. 

“Det är inte mörkt. Finns det skuggor finns det ljus. Fullmånen är uppe.” 

Det är sant, tänkte han. Det är inte mörkt.  

 

Jag ser ditt leende.  

 

--- 

 

En annan natt, samma måne: Två skuggor rör sig i skogen. Rhevenil visar Rhovan hur han ska stå, hålla, 

sikta och släppa. Vargen hade gömt sig, tänker hon. Men nu har den vaknat igen. Och upptäckt att den 

har tänder och inte bara klor.  

 

Det är märkligt hur det kan bli, tänker han där han fokuserar på siktet. I flera år försökte jag gömma mig 

och vara tyst som en mus i en värld av katter och jag var till slut nära att gå under. Sedan träffar jag en 

räv, och hon förvandlar mig till en varg som kan bita ifrån. Det finns ingen anledning att söka strid, 

särskilt inte med Sista Huset. Men jag är inte rädd längre, tänker han och lossar skottet. Pilen flyger 

ljudlöst och med precision mot målet. Rhevenils blick talar högt och tydligt när hon ser på Rhovan. Du är 

redo.  

 

Du som färdas genom Neidaras vagga, längs med karavanleder och genom skogar, förbi gårdar och 

värdshus, kommer säkert på kvällarna att byta historier med andra resenärer och bofasta och höra 

sånger och berättelser om gudar och hjältar, om politik och skvaller och om äventyr och märkliga 

händelser. Du kan då, om du har tur, för de är vitt spridda, även om de inte är vida kända, få höra en del 

märkliga historier om en räv och en varg som blev vänner en gång för länge sedan. Historier som 

berättar om hur räven lärde vargen att bita och hur de tillsammans hindrade ett mörker från att sprida 

sig över Skeinskogen och mycket annat. Även om det mesta du kommer att få höra är påhittat, skarvat, 

hopljuget eller tillagt finns det något som lyser igenom i alla dessa berättelser.  

 

Vänskapen.  
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Epilog 
Nattfall bredde ut sitt svarta hår över bäcken och lyssnade. Det tog lång tid att berätta alla detaljer och 

Salix uråldriga röst använde figurer och former som den unga nattväktaren inte var van vid. Flera av de 

som lyssnade hade gråtit under berättelsen, för Salix och för allt det han upptäckt. Att såret hade blivit 

så djupt, så fort. De hade knappt hunnit märka skadan förrän det nästan varit för sent.  

 

Salix själv hade skadats. Ny bark växte knöligt där eld och svärd skadat hans ved. De hade erbjudit 

honom vila. Ett skogsväktaransvar över en skog i norr som mådde bra. Ett erkännande, men också en 

vilsam belöning.  

 

Dryaden hade tackat nej.  

 

Nu lyssnade de på argumenten. Och Nattfall kunde bara hålla med. Om de inte hade utsett Salix till 

Thane i tid skulle Skeinskogen kunna ha fallit i mörker under lång tid framöver. Det var bara tur att 

Magikern inte funnit sin fulla styrka tidigare.  

 

Men några var oroliga. Det var inte deras väg, sade en del, att använda våld. Den som utses till Thane 

utses för ett specifikt uppdrag, inte för all framtid. Rättigheterna borde lämnas tillbaka nu. Men det 

skulle göra alla oskyddade i dessa tider då människorna allt mer söker makt och magi, ofta i farlig 

kombination, sade andra. Bättre då att sätta väktare och spejare längs gränserna. Ytterligare andra 

undrade varför det alls fanns gränser och mindes gamla tider då skogarna var en enda skog som sträckte 

sig från hav till hav över hela Neidaras vagga. Debatten fortsatte genom natten.   

 

Till slut var det Nauli, fenixen, som fällde avgörandet. Förändring kräver anpassning sade den lilla, men 

uråldriga varelsen. De som inte kan förnya sig när tiden själv förändras, kommer att dö ut. Fenixens 

ögon spelade över dem alla i mörkret. Fjädrarna glänste. Nauli var bara några handfullar av år i sin 

nuvarande gestalt och visste allt om förändring. De såg alla sanningen i vad som sades när det kom från 

fenixens mun.  

 

“Så”, sade Ymrich, “är det avgjort. Salix blir vår första, permanenta Thane. Vaka över oss väl Salix!”  

 

“Jag, och andra”,  svarade dryaden och sjöng ett ackord. Nattfall såg skepnader i ljudet. Räven och 

Vargen. Nattfalken. Flera andra. Det gav hopp om framtiden.  

 

“Hopp”, tänkte Nattfall, är trots allt, allt som någon av oss någonsin har.  

 

--- 

 



83 
 

Tårpilens grenar rörde sig lätt i den svaga brisen och kittlade Vedia i ansiktet. Hon hade svårt att förstå 

att ett träd kunde växa så fort, men när hon tänkte efter hade det ju faktiskt gått flera år sedan Salix 

kommit till Skeinhof med skottet från den gamla pilen och givit det rötter i den nya jorden.  

“Träden behöver dig, skogsande” hade dryaden sagt.  

“Marken, vattnet, djuren och skogsfolket också. Ta hand om dem. Tårpilens barn kommer att hjälpa dig, 

liksom människornas, om du undervisar dem.” 

Skottet hade varit starkt och under Vedias omvårdnad hade det vuxit sig högt över hennes huvud. Nu 

behövde det unga trädet inte längre daglig tillsyn, men hon brukade ändå gå ut i gryningen varje 

morgon och hälsa det med händerna på barken. Dess flöden blev starkare och tydligare för varje år, 

eller kanske var det hon som blev bättre och bättre på att uppfatta dem. 

 

Solen steg över trädtopparna och barnen började samlas. För varje år blev de fler och fler och några av 

dem kom nu med sina småsyskon i handen. Det första året hade det bara varit några få, bland dem 

Guntrams tre. Nu hade hon fått ställa iordning en stor lägerplats för att alla skulle få plats att sitta och 

lyssna. Längst fram, på en fårskinnsfäll, satt Anjas yngsta. Det röda håret gnistrade i solen och Vedia log 

vemodigt åt minnena som Nilla väckte. 

Flera föräldrar hade också börjat följa med, men de fick stå bakom sina barn. Visst var det bra för dem 

att få höra vad hon hade att säga, men det var inte de som skulle föra Salix arv vidare, utan deras små, 

och sedan deras små, och sedan...  

Vedia stack en fasanfjäder på plats i håret och vände sig mot barnen. En förväntansfull tystnad spred sig 

som ringarna runt skräddarna på kvarndammen. Tårpilens knoppar hade just spruckit ut i späda löv och 

det var dags för vårens första Erzählung. 

 

“En gång var denna skog skådeplats för en serie mycket märkliga händelser…” 


