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Den 8 Pahn'mon, ar 1691 – Kyiborg 

Jag kan knappt förstå att det är sant. Aldrig i mina 

vildaste drömmar hade jag kunnat tro att det 

skulle lyckas. Jag var säker på att hon skulle se 

igenom min förklädnad och avslöja mig för den 

bokmal jag är. 

Med det gjorde hon inte! Och det som är ännu 

bättre: hon anlitade mig. 

Jag, Marnamas, den briljantaste hjärnan att sätta 

sin fot i Vetandets salar på aratal, är en del av 

Lady Elenells expedition till orchmarkerna. När 

jag återvänder med uråldrig kunskap och skrifter 

som länge trotts förlorade ska Sormolyn allt få se 

vem som skrattar sist! Hela konklavistan kommer 

att buga sig för mig med den djupaste respekt och 

böna och be att jag återvänder till de lärdas skara. 

De kommer att erkänna sitt misstag och allt 

kommer att förlåtas. 

Ack, hur ens lycka kan vända på det mest 

oförutsägbara av sätt! 

Faktum är att det höll på att gå galet där ett tag på 

värdshuset. Jag måste ha sett fullkomligt bisarr ut 

med ett svärd vid sidan och krigartunikan över 

axlarna. Vid HYPERIONs skägg, jag klarar ju 

nästan inte av att raka mig själv! Och där stod jag 

och låtsades vara den djärvaste utbygdsjägaren 

norr om Omenfloden. Lady Elenell hade knappt 

kastat ett öga på mig innan hon viftade bort mig 

med en kommentar om att hon inte anlitade 

gäldkrigare förrän i Pellán. 

Lyckligtvis uppmanade hennes färdkompanjon, 

svärdsbäraren i huva, henne att lyssna på mig. 

Konstigt nog verkade det som om Lady Elenell 

väntade på, och också fick, en nästan osynlig 

nickning från svärdsbäraren innan hon beordrade 

mig att infinna mig vid den södra porten ett glas 

efter soluppgång. Nå, huvudsaken är att hon 

köpte det jag sa och värvade mig. 

Imorgon börjar färden österut! Först till 

skeppsdockan vid brofästet och sedan uppströms 

längs Omenfloden. 

Det kommer att bli gloriöst. 

Den 13 Pahn'mon, ar 1691 – Dag 5, Omenfloden 

I fem dagars tid har min blick svept över den 

jättelika vattenmassan som klyver Nord och Syd i 

tu. Till en början såg jag på Omenfloden enbart 

som en förvuxen älv – en monstruös men icke 

desto mindre stillsam variation av ett harmoniskt 

vattendrag som följer den lag landskapet dikterar. 

Så bred, så trögflytande, och så sovande tycks den 

stora floden vara. Den har nästan lyckats vagga 

mig till ro, och nästan lyckats inhysa en falsk 

förtröstan om dess välvillighet i mitt sinne. 

Men under den blida ytan har jag förnummit 

Omenflodens sanna natur. Den är ett odjur. 

Dess bredd och djup gör den inte rasande som en 

fors, men jag har sett styrkan i dess grepp. Jag har 

sett strömmen svepa med sig oförsiktiga rådjur 

och plötsliga malströmmar suga ner vilsna stockar 

i de svarta djupen. Att det är något ödesdigert 

över floden borde inte komma som någon 

överraskning för mig. Omenfloden är ju trots allt 

övernaturlig i sitt ursprung. 700 ar har förflutit 

sedan jordmagikerna åberopade SERIM att rämna 

marken för att sakta ner hären av underjordens 

varelser som avancerade norrut för att utplåna 

alliansen mellan människor, dvärgar och alver. En 

klyfta revs upp likt ett fult ärr tvärs över AEAs 

ansikte och med tiden fylldes den av vatten. 

Jag känner en djup vördnad inför domarguden 

och känner att jag sitter i det största templet i hela 

världen. Jag betvivlar att någon av de andra, 

kanske med undantag av vattenmagikerna, 

känner likadant. 

Vår färd har välsignats av en fördelaktig vind i 

flera dagar och roddarna har haft ett lätt arbete. 

Andan är god och enligt flodskeppets kapten 

ligger vi i förtid. Jag har försökt undvika de 

andras sällskap bäst det gått, för jag är fortfarande 

rädd att min bluff ska avslöjas och att jag ska 

slängas överbord. Att undvika Lady Elenell och 

hennes svåger – den försvunne Lord Aslakins 

bror, Lord Ranetheon – har dock inte varit svårt. 

De tycks ändå inte ägna mig en tanke. 

Jag har frågat en av Lady Elenells personliga 

livvakter varför vi inte seglar med en större trupp 



 
3 

direkt längs Omenfloden så långt österut som den 

bär. Tydligen har ensamvargen med den stora 

klingan på ryggen sagt att expeditionen måste gå 

via Pellán och Thunion. Svärdsbäraren är 

expeditionens ledsagare, och kallas redan för 

"Vägvisaren". 

Jag undrar om... nej, det kan inte vara. Fast varför 

inte? Jag täcks inte skriva ner tanken. Om jag bara 

fick ta mig en närmare titt på den där klingan... 

 

Den 15 Pahn'mon ar 1691 – Dag 7, Högbymyr, 

Omenfloden 

Vid middagstid idag löpte vi in i hamnen i 

Högbymyr, en liten bosättning på Omenflodens 

södra strand halvvägs mellan Kyiborg och Pellán. 

De senaste dagarna har jag desperat försökt få en 

ensam pratstund med svärdsbäraren, så när jag 

såg denna gåtfulla färdkompanjon lämna hamnen 

och ensam försvinna in mot byn skyndade jag 

efter. Jag hann ikapp och gjorde några försök att 

konversera, men Vägvisaren var avfärdande i sina 

korta svar. Hur som helst gav det mig en 

möjlighet att studera svärdet som min tystlåtna 

vän bar på ryggen. Bladet täcktes av 

svärdsskidan, men det som fångade min 

uppmärksamhet var parerstången. Där hjaltet och 

bladet förenas satt nämligen en kompass insänkt i 

metallen! 

Den såg inte ut som någon kompass jag sett 

tidigare och jag var så fascinerad av den att jag 

först inte märkte att vi kommit in på ett litet torg 

fullpackat med människor. Förbi de många 

ryggtavlorna såg jag en galgställning och tre män 

som stod på den. Vi hade precis stigit in på en 

offentlig hängning. 

Den mest välklädda av de tre männen förde talan. 

Han höll på att förkunna domen över ett slödder 

som stod bakbundet bredvid bödeln. Den sjabbiga 

mannen hade dräpt en av byns vakter och skulle 

nu sota för det. Jag såg frågande på Vägvisaren 

och märkte till min förvåning att denna stirrade ut 

i fjärran med en frånvarande blick. Med ett knyck 

vaknade svärdsbäraren plötsligt ur sin dvala och 

klev framåt. Förbryllad följde jag efter och 

förundrades över hur folkmassan skingrade sig 

för oss. Framme vid ställningen sprang vi upp 

innan någon hann stoppa oss, och i en klar röst 

krävde Vägvisaren att den dödsdömde mannen 

skulle friges. Mannen som fört talan, antagligen 

byäldsten, beordrade att vi skulle gripas. Några 

beväpnade vakter rusade snabbt upp på 

ställningen. 

Då drog Vägvisaren lugnt sin väldiga klinga. Det 

var då jag såg den: runskriften som löpte längs 

bladet! Det rådde inte längre någon tvivel, detta 

var gudasvärdet Vägvisaren, PAHNs svärd! Inte 

undra på att dess bärare också kallar sig vid detta 

namn. 

Situationens allvar slog mig som en åskknall och 

jag drog mitt svärd med darrande händer. Det låg 

blodutgjutelse i luften. Till all lycka hördes då 

Lady Elenells klara stämma som begärde att få 

veta vad som stod på. Med ett allvar som sände 

kalla kårar längs min ryggrad svarade 

Vägvisaren: "Vi behöver honom." 

Det är häpnadsväckande vad som kan 

åstadkommas med en pengapung full med 

eldarondaler. Här sitter vi nu tillbaka på 

flodskeppet, med en ny passagerare. Men vem är 

han? Och varför är han så viktig? 

 

Den 17 Pahn'mon, ar 1691 – Dag 9, Omenfloden 

Expeditionens nyaste medlem är sannerligen en 

egendomlig figur. Hans namn är Bosco och han 

har varit mycket pratsam om sitt liv. Hans 

sällskap har gjort den monotona flodfärden 

nästan njutbar de senaste dagarna. 

7 ar sedan var Bosco ännu en kopplare och niding 

som inte brydde sig om annat än pengar. Han 

förde ett omoraliskt leverne och bar ett föga 

smickrande tillnamn: Bosco Orm. Han levde efter 

ett antal ogudaktiga regler som han själv hittat på. 

Ingenting beskriver bättre det slags man han en 

gång var än hans regel "Allt är till salu, till och 

med vänskap". Efter en festival som förvandlades 

till ett blodbad tog Bosco till flaskan. Av någon 

anledning hamnade han efter några ar i 

Högbymyr. En dag medan han satt och söp under 
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en döende ek i utkanten av byn fick han en 

uppenbarelse. 

Han insåg att han blivit precis som sin far. 

Plötsligt var hans regel "Naturen murknar, men 

pengar består" bara tomma ord. Han förstod att 

hans liv var meningslöst och att han inte skulle 

lämna efter sig någonting i denna värld. Han 

insåg att vid meningslöshetens ytterlighet ligger 

ett val där två makter möts. Utan ingenmansland. 

Då hände någonting sällsamt där han satt under 

den döende eken. Bosco kände plötsligt ett 

märkligt släktskap till det anemiska trädet. 

Hädanefter kom Bosco allt oftare för att sitta 

under eken, och allt oftare lämnade flaskan 

hemma. Det var så han fann harmonin i naturens 

kretslopp. Och försonades med sitt förflutna. 

Så när byarådet i Högbymyr bestämde att eken 

skulle huggas ner gjorde han naturligtvis 

motstånd. Sin gamla vana trogen reagerade han 

dock med dödligt våld och för det skulle han ha 

förtjänat att hänga i galgen. Det medger han själv 

också. Men det verkar som om gudarna ännu har 

ett syfte med Bosco, fast de alena tycks vet vad 

det är. Eller så vägrar svärdsbäraren att avslöja 

det. Trots allt var det Vägvisaren som insisterade 

på att Bosco skulle räddas... Men varför? 

Vem vet. Kanske vi aldrig får veta varför. Vem vet 

varför nån av oss egentligen är här? Människan är 

så närsynt när det kommer till konsekvenserna av 

hennes val och gärningar. Vi ser bara det som 

ligger rakt framför näsan på oss: våra småsinta 

planer för att hävda oss själva, våra primitiva 

drifter och begär som måste mättas. 

Vad betyder det egentligen om jag får min 

hämnd? Om jag når den berömmelse jag suktar 

efter? Kanske allt jag borde hoppas på är att få en 

glimt av det gudomliga; att ens för ett ögonblick 

se sammanhangen i den stora väven. Att uppleva, 

att mitt liv inte varit förgäves, när domargudens 

hammare väl faller... 

 

Den 24 Pahn'mon, ar 1691 – Dag 16, Pellán 

Jag är en sån idiot! Marnamas, varför kan du inte 

hålla din stora käft stängd? Den sätter dig alltid i 

knipa. För en gångs skull kunde du ha lagt band 

på tungan och inte låtit munlädret löpa amok. Vid 

avgrunden, du ska ju föreställa en av dessa tysta, 

sammanbitna stridsmän som trängt in i sitt 

kolossala krigarskal och bara har enstaviga ord i 

sin vokabulär! Men nej. Du var tvungen att axla 

föreläsarmanteln. Du var tvungen att med en 

historikers inblick berätta om ditt favoritämne: 

myten om det östra imperiet. Och du var tvungen 

att predika inte bara inför Vägvisaren, Bosco och 

fältskären, utan också så att Lord Ranetheon 

skulle höra. 

"För din skull önskar jag att ditt svärd är lika 

rappt som din tunga, gäldkrigare." 

Det var inte bara lordens kommentar som var 

giftig. Hans blick var svart som natten. Och nu vet 

jag varför. Rekryteringen av gäldkrigare har inte 

gått så bra här i Pellán. Det har gjort Lady Elenell 

sur, och jag har märkt att det som gör henne sur 

gör också Lord Ranetheon sur. Så det var inte 

bara mitt fel, men jag kan förstå lordens 

misslynthet. En av hans gäldkrigare beter sig som 

en sagoberättare... Du är en idiot Marnamas. Inga 

fler berättelser, i alla fall inte före orchmarkerna. 

Än kan de ge dig sparken. 

Ärligt talat förstår jag ladyns och lordens 

frustration. Kvartermästaren berättade att Lady 

Elenell hade hoppats på att anlita åtminstone en 

hel gäldkrigargrupp i staden. Men inget av dessa 

kotterier är i Pellán för stunden och vi kan inte 

vänta längre än vad vi redan gjort. Pellán är en 

blomstrande handels- och hantverksstad, medan 

Thunion är en rykande bordell- och kroghåla. Det 

säger sig självt vilket slags gäldkrigare som finns 

att finna där. Inte nödvändigtvis alls mindre 

kapabla i en strid, men med ett annat, låt oss säga, 

beteendemönster... 

Några utbygdsjägare och knappa halvdussinet 

fristående gäldkrigare har däremot anslutit sig till 

expeditionen, så Pellán är ingen katastrof. Om jag 

räknat rätt är vi därmed 30 stycken som styr 

stegen mot Thunion imorgon. Det ska bli en 



 
5 

lättnad att inte färdas på Omenfloden längre. Det 

var något betungande med den, eller så var det 

kunskapen om dess historia som fick mig att 

inbilla mig ett och annat. Vattenmagikerna är 

dock besvikna över att vi lämnar vattenvägen, 

medan zordakiterna gläds åt att få sätta kroppen i 

bruk. 

Så är det väl i livet: en människas lycka är en 

annans kval. 

 

Den 28 Pahn'mon, ar 1691 – Dag 20, någonstans 

mellan Pellán och Thunion 

Jag är vid liv. 

Jag säger det högt för mig själv och skriver det 

som för att bekräfta att det är sant. 

Jag är vid liv. 

Ändå är det som om verkligheten glidit ifrån mig, 

som om döden jag gäckat trots allt hemsöker mig. 

Gjort mig till en levande död i en skuggvärld av 

vålnader. En svag spegling i grumliga ögon. Så 

unga. Så kalla. Men så väldigt, väldigt 

mänskliga... 

Fragment. Det är allt jag kan minnas. Allt gick så 

hastigt, och hjärnskakningen... Men jag måste 

dokumentera. Gräva mig ut ur mardrömmen. Se 

det som är. Minnas... 

Vapenbäraren. Plötsligt stod han bara där, Lord 

Ranetheons vapenbärare, frusen mitt i ett steg 

med ett pilskaft stickande ur huvudet, bara några 

famnar framför mig. Och så föll han framstupad 

och helvetet bröt lös. Pilar ven genom luften; 

dunsade mot kärrorna, skrapade mot stål, 

genomborrade kött och lem. Jag minns hästarna i 

panik. Och Lady Elenells kammarpigor som 

skrek. En klänning dränkt i blod. Jag minns att 

blodet var mörkt, så väldigt mörkt. Varför minns 

jag just det? 

Jag ville hjälpa, men mina ben rörde sig inte. Jag 

bara stod där och såg på, lamslagen och... inte 

rädd. Bara lamslagen. Förstenad. Det här kan inte 

hända, tänkte jag. Det här händer inte. Men ur 

sina gömställen kom de, med svärd och yxor i 

hand, med smutsiga ansikten förvridna av 

stridsrop och ursinne. Kaos följde, fast i den, en 

ordning av två klarröda mantlars glidande färd. 

En dans till stridens osynliga rytm, varje rörelse så 

sparsam, så elegant som en målares varsamma 

penseldrag. Det var en studie helt i rött, för var de 

än gick fram gapade fiendeleden snart tomma. 

En klinga skar genom luften mot mig och väckte 

mig ur min dvala. Jag backade undan, snubblade, 

föll bakåt och slog huvudet i ett vagnshjul. Genom 

tunnelsyn och smärta såg jag min bane. Det 

snabba leendet och i det, segerns visshet. 

Dödsstöten... 

Hon såg aldrig klubbslaget komma. Hon föll som 

en trasdocka bredvid mig. Gäldkrigaren stod 

beskyddande över mig och ropade något som jag 

inte hörde för suset i mina öron. Hon låg och såg 

på mig, den döda. Med vidöppna ögon. Hon vara 

bara en flicka, en ung kvinna. En mörk och klibbig 

hårtest hade fallit i hennes ena ögonvrå, och ur 

den droppade det, och färgade långsamt ögat rött. 

Hennes ögon, de var så unga. Så tomma. Men så 

väldigt, väldigt mänskliga... 

 

Den 30 Pahn'mon, ar 1691 – Dag 22, Thunion 

Idag har vi anlänt till Thunion, den fulaste och 

laglösaste staden i Nordanländerna. Mina tankar 

är dock fortfarande vid händelserna som 

utspelade sig i förrgår. 

Stråtrövarnas bakhåll kostade oss dyrt, men inte 

så dyrt som om vi inte haft vattenmagikerna med 

oss. Så gott som ingen undgick att bli sårad, så 

magikerna och fältskären hade mycket att stå i 

efter striden. Det är verkligen förunderligt att 

bevittna, för att inte tala om att själv uppleva, hur 

sår och skador tycks försvinna helt av sig själv, 

bara med hjälp av lite vatten och en öm beröring. 

Det är något heligt över det och jag tror att jag nu 

förstår anhängarna av livskraftens och vattnets 

gud HYPERION lite bättre. Döden är inget 

mysterium – det är livet som är det. 

Ändå lämnade vi sex jordhögar med SERIMs T-

kors intill vägen mellan Pellán och Thunion. Lord 
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Ranetheons vapenbärare, personliga livvakt och 

kammarherre Toman var inte den enda som 

redan gått hädan när magikernas helande händer 

väl hann fram. Tre gäldkrigare som värvades i 

Pellán, en av Lady Elenells livvakter, samt en av 

hennes kammarpigor, Gunli, finns också bland de 

döda. Hon hade djupa skrattgropar, Gunli, och 

alltid ett glatt leende till skänks. Följet kommer att 

vara en dystrare plats utan henne. 

Det är inte bara vattenmagikerna som vördas högt 

av oss andra efter striden. Ingen säger det öppet, 

men vi vet alla att det är de två zordakiternas 

förtjänst att vi inte alla ligger i vägrenen som 

kråkmat just nu. Rödmantlarna uppvägde 

oddsen. 

Jag tror ingen märkte hur tafatt jag var under 

striden. Det var ett sådant pandemonium runt 

oss. Fast Kaylas, gäldkrigaren som räddade 

skinnet på mig, har liksom vägt mig med blicken. 

Misstänker han månne något? Det skulle 

antagligen inte skada att vinna hans förtroende. 

Han är en enstöring i följet, precis som jag. Igår 

kväll satt jag, Kaylas och Bosco kring elden och 

samtalade. Kaylas var rätt fåordig, men vi 

lyckades få veta att han varit soldat hela sitt liv, 

en riktig veteran. Han har stridit i lejonhären 

såväl mot dvärgar som mot orcher. Han utger en 

känsla av stabilitet, kraft. Som om han härdats i 

hundrade eldar. Trots det kan jag förnimma en... 

sorg om honom. Och han döljer något. När Bosco 

frågade hur soldatlivet kommit att bytas ut mot 

gäldkrigarens, steg Kaylas bara upp och gick och 

pissade i mörkret. 

Jag antar att jag är skyldig Kaylas mer än ett tack, 

men jag vet inte vad. Hur kan man någonsin 

återgälda någon för att ha räddat ens liv? Livet är 

inte ett nollsummespel. 

Eller? 

 

Den 4 Gaea'si, ar 1691 – Dag 26, Thunion 

Sorlet av röster och skratt är nästan 

öronbedövande innanför Rosengravens 

källarväggar. En besk och urvattnad ursäkt till öl 

flödar fritt ur krogens tunnor, men klientelens 

munterhet vittnar om dess potens. Skökor och 

skökare av den lägsta sorten dansar på borden 

och blottar sina behag för hungriga blickar. Det är 

annat än i Manderons inrättningar, fast jag antar 

att man inte kan vara kräsen när det dröjer 

gudatider till nästa gång. 

Luften är tung av facklornas sot och instängda 

människoodörer. Inte ens doften av världens alla 

rosor kunde göra rättvisa åt namnet på denna 

slödderhåla. Det här är inget mer än en rutten 

grav. 

Det är sista kvällen i Thunion, tack och lov. Lady 

Elenell har äntligen nått en överenskommelse 

med två gäldkrigargrupper, Järnknogarna och 

Askans Knektar. De sistnämnda är mycket 

beryktade i staden, till och med legendariska. 

Särskilt deras kapten som kallas Frälsaren. Nåja, 

huvudsaken är att expeditionen är fulltalig och vi 

kan komma iväg. Thunion gör mig illa till mods. 

Koncentrationen av mänskligt avskum är för hög. 

Det var Bosco som drog med mig på denna sista 

kväll av dekadens. Sedan han fick blodad tand 

under striden mot stråtrövarna har han inte varit 

sitt vanliga jag. Eller snarare har han väl varit mer 

som sitt gamla vanliga jag. Den sedeslösa och 

omoraliska Bosco. Man kan kanske inte klandra 

honom. Thunion tycks dra fram det värsta i 

människan. 

Jag vet inte riktigt varför jag följde med honom 

hit. Kanske av en önskan att höra samman – trots 

allt är det många andra från expeditionen här 

ikväll, bland annat min nyfunne vän Kaylas. Men 

väl här vid njutningens källa saknar jag aptit. För 

jag är redan fylld. Fylld av bävan. Det känns 

nämligen som om jag stod inför ett ofantligt stup. 

Ett stup som jag varit på väg mot en lång tid, och 

nu återstår endast det sista steget. Det 

oåterkalleliga steget som kommer att förändra 

allt. 

Orchmarkerna är det stora okända i våra liv, i 

våra sinnen, i våra hjärtan; den del av oss själva 

som för de flesta förblir en dunkel gåta tills 

SERIM fäller sin dom. Vad är detta mörker, detta 

främmande jag med bävan tar ett steg uti? Först 

nu, i skymningstimmen av mitt forna trygga liv 
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öppnar sig en strimma ljus av det förestående. 

Och jag förstår ingenting. 

Jag fruktar, att sömnen inte kommer lätt inatt. 

 

Den 6 Gaea'si, ar 1691 – Dag 28, Orchmarkerna 

Orchmarkerna! Som jag drömt om att få se dem 

med mina egna ögon, och nu är jag, Marnamas, 

äntligen här! I egen hög person. Visserligen bara 

två dagsmarscher från civilisationens utkanter, 

men ändå. Det är fantastiskt. Jag brinner så av 

iver att berätta för mina färdkompanjoner om 

dessa länders historia, att jag knappt kan sitta 

stilla under de få pauser Lady Elenell unnar oss i 

vår vandring. Lyckligtvis har jag dig, Mimete. 

Får jag kalla dig det? Mimete? Ja, jag vet ju inte 

vem du är, men här där jag sitter ensam med 

mina tankar tycker jag gott att jag kunde ha någon 

att skriva till. Och jag har alltid tyckt att Mimete 

är ett så vackert namn. 

Det är inte många som känner till det, vet du; att 

Mimete är ett gammalt alviskt ord för minne. Eller 

egentligen står det för minnesruna eller dödsruna, 

om vi ska vara noggranna. Men det är ändå inget 

att fästa sig vid. Det betyder ju heller ingenting. 

Orchmarkerna ja. Det var det du ville höra om, 

Mimete. För det första måste du förstå att dessa 

länder inte alltid varit i orchernas våld, utan att 

ruiner, gravar och uråldriga föremål vittnar om 

att de östliga skogarna sett uppkomsten och fallet 

av flera riken under tidsåldrarnas lopp. För det 

andra, tyder de arkeologiska fynden på att det en 

gång i tidernas begynnelse fanns ett rike som 

täckte hela orchmarkerna. Det var en guldålder 

som ingen av de senare rasernas blomstringstider 

och herravälden kan mäta sig med. Inte 

dvärgarnas, inte alvernas, och sannerligen inte 

dagens människors! Så vem var de? Vem lade 

grunden till det östra imperiet som vi lärda 

brukar kalla det? Och kanske ännu viktigare: vad 

fick det att falla? 

Jag vet att du Mimete genast tänker på jättarna, 

men du ska förstå att detta var efter att jättarna 

seglat över Västanhavet och lämnat AEA. Var det 

förfäder till dvärgarna? Eller alverna? Eller... En 

annan gång ska jag berätta för dig vad jag tror, 

Mimete. Vad JAG utrönte, inte Sormolyn, den 

asfågeln! Och hans ränker som fick MIG utkastad! 

Nåja, bry dig inte om mig min vän. En orättvisa 

har vi alla rätt att tappa humöret över. Se på Lady 

Elenell bara. Hennes höghet har varit spydig ända 

sedan vi lämnade Thunion. Vi är väl 

provianterade och marschen har börjat i god fart. 

Dessvärre krävde Thunion sitt offer. När vi skulle 

lämna staden var en av ladyns två kammarpigor 

försvunnen. Ingen hade sett henne sedan kvällen 

innan, och vårt letande ledde ingen vart. 

Inget gott omen enligt min vidskeplige 

gäldkrigarvän Kaylas. 

 

Den 9 Gaea'si, ar 1691 – Dag 31, Orchmarkerna 

Jag minns att en krigsherre, som länge sedan mött 

jordens omfamning, i tiderna skrev: "Krig avgörs 

ej på slagfälten, utan under milstegen som leder 

fram till striderna". Utan tvekan skulle han ha 

varit en makalös härförare under långa fälttåg. 

Ironiskt nog svalt han ihjäl inuti en dammig borg, 

belägrad av fienden. Ödet är sannerligen en 

nyckfull älskarinna – ja, ibland rent av en 

förrädisk mara. 

Eller vad säger du... vad var det jag egentligen 

kallade dig? Låt oss se... Mimete, så var det ja. Jag 

har märkt att den fysiska påfrestningen av vår 

marsch trubbat mitt annars så skarpa intellekt. 

Min kropp som inte är van vid annan träning än 

vandring mellan katedern och bokhyllan, samt 

lyftandet av gamla, fast visserligen tunga böcker, 

är konstant utmattad av den hårda takt vi håller. 

Blotta tanken på att mina ben och mina axlar till 

råga på det enträgna trampandet över mossa och 

barr, från soluppgång till solnedgång, borde ha 

krafter över att ge sig in i strid på liv och död, är 

tillräcklig för att fullständigt demoralisera mig. 

Igår kväll var jag så trött efter marschen, att jag 

somnade bredvid lägerelden i samma stund som 

vi fått lägret i ordning. Jag mer eller mindre 

ramlade ner i ljuvlig medvetslös vila i 

marschutrustning och allt, lyckligt obrydd om 
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svullna fötter och stanken av svett som osade 

omkring mig. 

Imorse vaknade jag ur dödens gränsland till en 

fruktansvärd smärta i min högra fot. Först trodde 

jag att ett skogsdjur, en varg eller något, höll på 

att gnaga i sig min stortå, men mina ögon fann 

ingen yttre förövare, så jag övergick till att under 

något vilda rop efter vattenmagikerna dra av mig 

stöveln. Uppståndelsen hade väckt inte minst 

Kaylas, som med ett mäktigt ryck som sände nya 

strålar av smärta upp längs mitt ben äntligen fick 

av mig den förbannade sulan. Strax därefter var 

också fältskären där med ord om att inget mindre 

än utpösande tarmar – om ens det – hade någon 

orsak att besvära magikerna. 

"Vad är det här för pjosk?" häpnade hon några 

ögonblick senare när hon tagit sig en titt och 

körde kniven i den vätskefyllda och sprängfulla 

jätteblåsan som förvandlat min stortå till något 

blomkålslikt. "Vi behöver ju inte ens amputera, så 

sluta pipa som en stucken gris" fortsatte hon 

muntert medan blåsan tömdes, trycket lättade och 

en euforisk känsla grep mig. Det var som att bli 

smord och kysst av GAEAs döttrar. 

Kom ihåg det, Mimete; varje slott, även luftslott, 

behöver en stadig grund. 

 

Den 10 Gaea'si, ar 1691 – Dag 32, Orchmarkerna 

Jag har nog aldrig träffat någon som är så 

vidskeplig som Kaylas. 

Tidigare ikväll slog vi läger intill en kolossal 

skifferstensklippa. Det var skymning; bakom oss i 

väst hade solen precis sjunkit under horisonten 

och några av oss, jag och Kaylas medräknade, 

hade klättrat upp på bergsknallen för utsiktens 

skull. Oss obemärkt måste terrängen sakta men 

säkert ha stigit allt högre under de senaste 

dagarnas vandring, eller så ligger de vida 

skogarna framför oss på en ofantlig lågplatå, ty 

när vi stod där uppe på höjden var det som om 

marken sjunkit undan för oss och landet öppnat 

det grepp som vi varit inneslutna i. Vi stirrade ut 

över en trollbindande vy av mörkgrön vegetation 

som sträckte sig så långt ögat nådde. Här och var 

hade små moln av dimma redan lagt sig över 

trädtopparna i den allt svalare kvällsluften. 

Himlen var bar och skiftade i alla nyanser av blått, 

och övergick till en djup violett kulör en 

fingerbredd ovan himlaranden. 

Jag skulle just svänga mig om för att studera de få 

stenblock som vittnade om en ruin – ett uråldrigt 

utkikstorn antar jag – när en stor flock svarta 

fåglar reste sig ur landskapet. Det måste ha varit 

en synvilla, men för ett ögonblick var det som om 

konturen av de mörka fåglarna tecknade en 

svulstig, oval kropp med långa, smala utspröten... 

"Skuggan hänger ödesmättad över landet, och 

Hennes beröring markerar Nattens ankomst", 

sade Kaylas lågmält, fast det lät nästan som om 

han citerade någon. Och mycket väl: mellan 

himlaranden och det violetta som tog vid låg ett 

ogenomträngligt mörker. "Vidriga ting är i farten 

inatt. Hennes varelser ynglar av sig." Jag kände en 

oro gå genom oss alla, men ingen vågade bryta 

tystnaden som följde. 

Senare när mörkret lagt sig om världen satt jag, 

Kaylas, Bosco, fältskären Aska och gäldkrigaren 

Vargtass och spelade lite tärning. På sin tur satte 

Kaylas några gula rovdjurständer med i 

kastkoppen. Det var för turens skull menade han, 

vilket fick Bosco att skrocka högt. Bosco sade sig 

alltid ha förlitat sig på LORTEMs lycka, och inga 

kärringtrick. En häftig dispyt bröt ut. Bosco 

berättade om en kvinna som bett till LORTEM att 

hennes motståndare skulle falla av hästen i en 

kapplöpning. Istället föll hon själv oskadd av och 

hittade en säck med 100 guldmynt i vägrenen. 

Kaylas berättade däremot om en man som på ett 

värdshus åkallat turens gud inför ett tärningskast. 

Tärningarna hade fallit på golvet där ett 

tjänstehjon stigit snett på dem, till påföljden att 

dvärgaspriten han burit skvätte över en 

brinnande ljusstake. Hela värdshuset brann ner. 

Säga vad man vill om det blinda oddsets gud, 

men mitt mod räcker inte till för att be till Honom. 

Oberoende av att Bosco faktiskt drog hem potten 

ikväll. 
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Den 13 Gaea'si, ar 1691 – Dag 35, Orchmarkerna 

Vi är de vi är. Det är en insikt jag nått under de 

senaste dagarnas outtröttliga vandring genom 

vildmarken. Vi må försöka förändra oss längs 

livets väg, men förändring är tillfälligt. Förr eller 

senare viker vi av på en väg som kröker sig 

tillbaka och det förgångna går igen. Tror du mig 

inte, Mimete? 

Se bara på Bosco. En tid fann hans själ ro här på 

jorden. Där under eken levde han sitt eremitliv 

och trodde sig ha blivit fri från alla laster. Men ro 

och avhållsamhet är inte jordelivets mening. Vi är 

de vi är och det du en gång var kommer för alltid 

att hemsöka dig. Sann frihet, Mimete, ligger i 

denna insikt, ty då är du fri att omfamna ditt 

innersta. 

Allt liv är skapat i ett samarbete mellan tre gudar: 

HYPERION som gett den ursprungliga 

livsgnistan; PAHN som format kropparna vi bär i 

den förgängliga världen; och GAEA, 

beskyddarinnan som skänker vart nytt liv en ren 

själ ur sin källa. Vi är alla barn till dessa 

godhetens gudomar och således är vårt väsen i 

grunden gott. Så länge våra handlingar är i 

samklang med de vi är, borde konsekvenserna 

också vara goda. Ondska föds ur förändring och 

vår illusoriska tro på förändringens självändamål. 

Men förändringen kan aldrig rubba på vårt 

ankare, som fötts ur godhet. Därför säger jag till 

dig Mimete, att vi är de vi är, att detta är något 

gott och att detta är värt att omfamna. 

Jag tänker inte längre streta emot den jag är. Inga 

fler ursäkter, inga fler försök till att göra mig själv 

bättre och ädlare än vad jag är. Jag vill ha 

erkännelse och berömmelse, Mimete. Jag vill 

krossa min ärkefiende Sormolyn som fick mig 

utkastad ur Vetandets salar. Han stal min 

forskning om orchmarkerna och det östra 

imperiet. Han manipulerade konklavistan och fick 

de äldste övertygade om att det skulle ha varit jag 

som plagierat honom, och inte tvärtom. Dock 

förstod han inte att min publikation bara var 

upptakten till den verkliga upptäckten, som jag 

än så länge inte kan bevisa utan endast har en 

hypotes om, nämligen att det östra imperiet i 

själva verket var den första mänskliga 

högkulturen. En sådan upptäckt skulle krossa 

myten om Lejontronen, skriva om historien och 

skapa fruktansvärd uppståndelse. Mitt namn 

skulle leva för evigt! 

Vad hade jag då för val, Mimete, när det stora 

bibliotekets uråldriga skrifter blev avspärrade för 

mig, annat än att söka mig ut till själva källan? 

Svaren måste också finnas ute i orchmarkerna. 

Kanske jag finner en sida ur Caion-Dias dagbok, 

som avslöjar sanningen om allt? Eller kanske 

beviset ligger i en ännu oplundrad grav? Vad vet 

jag, men det är därför jag är här. För att finna 

sanningen. 

 

Den 14 Gaea'si, ar 1691 – Dag 36, Orchmarkerna 

Bosco är inte längre med oss... Han är död. 

Det är ofattbart att det i denna värld inte längre 

finns något annat kvar av honom än en livlös 

kropp under sex fot jord och SERIMs T-kors. Det 

är ofattbart att vi så sent som igår kväll förde ett 

livligt samtal om PAHNs tynande närvaro i 

världen, och idag är Bosco blott en skugga i mitt 

sinne. Det är ofattbart, vilken... tomhet, han har 

lämnat efter sig. 

Gudarna ska veta att Bosco var långt från en god 

människa. På många sätt förtjänade han att dö, 

men det fanns även godhet i honom, och vilja till 

botgöring... Jag undrar om han redan nått 

Domargudens salar, eller om han ännu stryker 

omkring i Niburheim som en osalig ande i väntan 

på att bli dömd. Måtte hans själ inte väga för 

tung! 

Lägret är i kaos – våra hjärtan är i kaos – och så 

har det varit ända sedan Bosco blev funnen i 

gryningen. Mördad. Av en av oss. 

Man fann honom sittande med ryggen mot en 

trädstam i utkanten av lägret. Vägvisaren hävdar 

att det var exakt där han lämnade Bosco att hålla 

vakt under nattens småtimmar. Bosco hade inte 

kunnat sova och tänkte att han lika väl kunde 

avlösa Vägvisaren så denne skulle få vila i några 

timglas till. Det blev Boscos sista vakt. 

Vattenmagikerna och fältskären Aska har 
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undersökt kroppen och fastställt att Boscos 

halspulsåder först skurits upp bakifrån, varefter 

dolkeggen körts in under hakan, djupt – och 

lämnats där. Brutalt och finessrikt på en och 

samma gång. Det tog länge innan man anade 

oråd, ty sett från lägret sitter han bara lutad mot 

trädet iklädd sin mantel och huva. Inte förrän 

man ser honom framifrån förstår man att han gått 

ifrån oss levande; tunikan dränkt i blod, det 

gapande såret i halsen, och dolken som sticker ut 

under skägget, inborrad i nacken och trädets 

bistra bark. Antagligen såg han aldrig sin 

baneman. Antagligen hann han aldrig förstå 

varför han mötte sin stigs ände. 

Men jag vet. 

Nu vet jag vilket syfte gudarna hade för Bosco. 

Nu förstår jag varför Vägvisaren var så mån om 

att Bosco skulle räddas undan galgen i Högbymyr 

och värvas till expeditionen. Det är Vägvisarens 

mantel och huva som Bosco sitter klädd i... Det 

var en ovanligt kall natt, och i mörkret är det 

omöjligt att se skillnad på skepnad alena. När 

man dessutom tror sig veta att en annan skall sitta 

på vakt... Ack och ve, vad visste du, våra vägars 

visare? Vad har Visdomens Klinga viskat i ditt 

sinne? Och varför önskar någon lämna ditt kalla 

lik under sten och mark i orchmarkernas ändlösa 

skogar? 

 

Den 15 Gaea'si, ar 1691 – Dag 37, Orchmarkerna 

Färden går vidare. Dock har en otäck spänning 

lagt sig över vår gemenskap sedan Bosco blev 

funnen död i gryningen igår. Vi är som en 

trumhinna som spänts för hårt och snart kommer 

att brista. Jag kan se dem, de små tecknen på 

missämja: de nervösa skratten, de 

misstänksamma blickarna, fingrarna som tummar 

på vapenhjalten. Tilliten är borta. Anklagelser har 

redan kastats fram och tillbaka om vems dolk 

Bosco mördades med. Men den leder oss 

ingenvart, för det är en vanlig dolk som vem som 

helst av oss kunde äga. Inte har någon heller 

tillkännagjort att den saknar sin dolk... 

Nu mer än någonsin behöver vi Lady Elenells 

ledarskap. Gudars skymning! Tänk att det inte är 

nog med att vi måste uthärda hotet från orcherna, 

nu måste vi leva med fruktan för en orm mitt 

ibland oss också! Oenighet leder till en säker 

undergång. 

Igår kväll konfronterade jag Vägvisaren inför 

Lady Elenell och Lord Ranetheon. Han var inte 

glad åt att jag avslöjade att han var mördarens 

egentliga måltavla, men när Lady Elenell 

motsträvigt gick med på att inte omgärda honom 

med livvakter och begränsa hans frihet för resten 

av färden, så blev han tillmötesgående igen. Han 

yppade, att när han i Högbymyr insisterade att 

Bosco skulle värvas visste han inte varför. 

Gudaklingan ger inga förklaringar, endast den 

kortaste vägen. Och ibland går denna väg genom 

själ och hjärta, genom kött och blod... Boscos syfte 

var att rädda Vägvisaren. Han dog för en högre 

sak – en sak värd att dö för. Gudarna har 

sannerligen en plan för oss alla... 

Efter mötet sökte jag, Vägvisaren och Kaylas ro en 

bit utanför lägret. Jag hade en flaska dvärgasprit 

som jag köpt i Thunion. Vi drack för Bosco. 

Medan brännvinet värmde oss berättade Kaylas 

om sin första strid i orchkriget "Klyvararm", 30 ar 

sedan. En av hans vapenbröder offrade sig under 

en reträtt för att hans kamrater inte skulle bli 

nedmejade. Inga hjältesånger sjunger om honom. 

Vi drack för vänskap och hjältemod. 

Jag blev glad när fältskären Aska och Jolann 

Jarvar, eller Vargtass som hon kallas, sökte upp 

oss och slog sig ned. Flaskan gick runt. Kaylas 

berättade om sina två söner och sin dotter – alla 

soldater – vilka föll i strid under det senaste 

orchkriget medan han plöjde marken hemma. 

Aret innan hade han begravt sin hustru i lungsot. 

Kaylas tog sin skamfilade stridshammare i sina 

händer och sade, att det här var allt han hade 

kvar. 

Vi drack för allt vi har kvar. 
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Den 16 Gaea'si, ar 1691 – Dag 38, Orchmarkerna 

Jag tappade bort dig i några dagar Mimete, men 

nu har jag funnit dig igen. Det är givetvis det som 

hände Bosco som ligger bakom det. Det är inte så 

att jag inte skulle ha sett död på nära håll tidigare, 

tvärtom. Minnesbilden av den unga 

stråtrövarkvinnan som Kaylas slog ihjäl på vägen 

till Thunion kommer aldrig att lämna mig ifred. 

Men henne kände jag inte. Henne hade jag inte 

delat bröd med. Henne hade jag inte svurit och 

satt upp tält med i ösande regn. Henne hade jag 

inte växlat tankar med i lägereldens sken en kall 

natt. 

Så du må förlåta mig för att vissa ting kommer 

bort när man sörjer en vän. 

Jag undrar, vad det är som kommer bort när man 

inte sörjer en vapenbroder, utan en äkta hälft. 

Känner du ett gapande hål av allslukande tomhet 

i ditt bröst, Lady Elenell? Vilka andra delar av ditt 

liv har blivit ödelagda till följd av längtan och 

sorgen efter din make? För det råder ingen tvivel 

om att du kommer att driva ditt hus i ruiner 

genom denna expedition. Riddarsporrens 

ståndaktiga hus som uthärdat Blomdansen i flera 

generationer kan omöjligen återhämta sig, såsom 

du investerat i detta företag. Kan Lord Aslakin 

verkligen vara värd allt detta? Är det verkligen så 

att kärleken inte har ett pris, att blotta hoppet om 

att återförenas är skäl nog att riskera sitt eget liv 

och det högborna arv som gått vidare från 

släktled till släktled? Kan blott en man uppväga 

värdet av alla de människoliv som detta åtagande 

redan har och ännu kommer att spilla? 

Han kan ju redan vara död. Visdomens klinga ger 

inga absoluta sanningar. Tänk om det är Lord 

Aslakins ruttnande lik vi vandrar mot? Som vi 

riskerar liv och lem för att finna? 

Eller är det så att vi är insvepta i en av 

Blomdansens vilda piruetter? Älskar du din man, 

Lady Elenell, eller är han enbart en nyckelfigur i 

en komplicerad koreografi? Är han knuten som 

håller ihop ett helt nät av intriger? Är han en 

nödvändig bricka i ett mycket större spel? Om 

något, så har tvillingstädernas historia lärt mig att 

inte underskatta adelshusens ränksmiderier. Lord 

Aslakin kan vara oerhört betydelsefull trots att 

han inte verkar höra till de slugaste eller mest 

inflytelserika adelsmännen i Manderon-

Randeron. Det trodde man inte heller för 5 ar 

sedan om förrädaren Lord Andai Lagraine av det 

nu omkullkastade huset Orkidén, men så visade 

det sig att han var själva hjärnan bakom en 

storskalig och välplanerad komplott att störta 

Fursten. 

Hur som helst önskar jag att han är värd allt detta. 

Inte för min skull, ty jag har som du redan vet 

Mimete mina egna skäl att vara här, utan för dem 

som redan offrat sina liv för honom. 

 

Den 19 Gaea'si, ar 1691 – Dag 41, Orchmarkerna 

Gryning. Jag krafsar ner några hastiga rader innan 

marschen kallar. De senaste dagarna har jag varit 

alltför trött för att orka öppna dagboken till 

dagens slut. Mina fötter värker, mina knän 

protesterar och mina ben är i lågor innan 

morgonen ens glidit över i förmiddag – och ändå 

måste jag pressa vidare utan den vila hela min 

kropp skriker efter. Jag är så trött på den här 

förbannade vandringen! De ändlösa milstegen vi 

ännu har kvar att tillryggalägga, den knöliga och 

kalla marken vi förväntas finna vederkvickelse på. 

Och inte nog med det. Du, Marnamas, blir 

givetvis vald till en räddningspatrull som ska leta 

reda på våra två utbygdsjägare, som är så 

skogsvana spejare, att de uppenbarligen gått vilse. 

Mera trampande för dina ack så oförtrutna ben 

Marnamas – icke att förglömma halvdussinet 

lyckofränder som gör dig sällskap denna ljuvaste 

av morgnar! 

* 

Förmiddag. Vi har tvingats ta en lång paus för att 

hämta andan. Är vi verkligen alla sju så här slitna 

att några glas känns som en hel dag? Till och med 

Tehani, den annars så stoiska gäldkrigarinnan 

från Portalle, har klagat på hur osedvanligt tung 

vår färd är denna dag. Det är som om inte bara 

våra krafter sinat, utan också själva naturen 

arbetar emot oss. Kvistar vägrar vika undan, löv 

klibbar sig fast i våra mantlar, och 
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undervegetationen sätter krokben för oss. Vad är 

detta för häxkonster? 

* 

Eftermiddag. Jag tror mig ha funnit svaret på vår 

orkeslösa belägenhet. Det är ingen kraft vi har 

emot oss, utan avsaknaden av en kraft som vi 

tidigare haft på vår sida: Vägvisaren, 

skogsgudens svärd. Vår patrull befinner sig 

utanför gudasvärdets beröring. Utan tvekan 

kommer våra bördor att kännas betydligt lättare 

när vi återförenas med expeditionen och 

gudasvärdets bärare. 

* 

Skymning. Vi har funnit en av spejarna. 

Medvetslös dinglade han högt ovanför marken 

med ena foten i en snara. Det var ett konststycke i 

sig att få ner honom utan knäckt nacke. När han 

kvicknade till berättade han, att den andra 

spejaren for iväg för att hämta hjälp, men aldrig 

återvände. Det är snart ett dygn sedan, så 

expeditionen lär av allt att döma vara en 

utbygdsjägare mindre. 

Det verkligt tragiska är att jag är för utmattad för 

att riktigt orka bry mig. 

 

Den 21 Gaea'si, ar 1691 – Dag 43, Orchmarkerna: 

"Marans hult" 

De senaste nätterna har jag lidit av fruktansvärda 

mardrömmar. Till min förskräckelse har det visat 

sig att jag inte varit ensam om det, utan att så gott 

som alla har gripits av skräckens kalla klor i 

drömmarnas värld. Det är något förnedrande med 

att en klippa som Kaylas ropar ut i mörkret likt ett 

spädbarn i sin krubba. Eller att en ståndaktig 

krigare vaknar med klenmodets kallsvett på 

pannan och brokorna våta av sitt eget piss. 

Vanligen skulle sådant leda till hejdlöst hån mot 

den olycksamme, men inte nu. Det är omöjligt att 

begabba en vars härjade blick och bleka ansikte är 

en spegel av en själv. 

Bland de yngre gäldkrigarna, de som kallar sig 

Järnknogarna, hörde jag det sägas, att Frälsaren är 

den enda som inte gnytt av ängslan eller skakat 

av fasa under de lång marritter vi fått uthärda. 

Sergeanten för Askans Knektar råkade också höra 

detta. Han svarade vilt kacklande att den som 

följer SERIM intet har att frukta i det levande 

livet. Men vad händer en människa som av 

oräddhet blickar in i avgrunden alltför länge? 

Kaptenen för Knektarna har i mina ögon från 

första början haft något hädangånget över sig. Det 

är som om döden inte blott står inskriven i honom 

och allt han gör, utan också omhöljer honom i en 

skrud av stelnad förgängelse. Jag betvivlar att 

någon gastkramning rubbat vad som än rör sig 

inuti hans kranium, men till vilket pris? 

Övertygade om att någon förbannelse ligger över 

trakterna vi färdats genom de senaste dagarna, 

fortsatte vi skyndsamt vår frammarsch vid dagens 

första ljus. När solen stod som högst på himlen 

återvände vår spejare med bud om att ett ödelagt 

läger låg framöver. Vi möttes snart av en rutten 

stank och en rörig förintelse: sönderrivna 

vindskyddsdukar, strimlade rustningsdelar, 

brutna svärd, inslagna hjälmar, herrelösa 

läderstövlar, mörkfläckiga filtar... Intill resterna 

av en slocknad lägereld låg ett kråkätet orchlik 

under ett surrande moln av feta svarta flugor. Lite 

längre bort hittade vi ytterligare två stela 

orchkroppar, som nu endast var till nytta för 

allsköns baggar, larver och maskar. Knähöga 

ormbunkar som befläckats av ett rostrött regn 

dolde en krossad träsköld av nordanländskt snitt. 

Ur dess skamfilade mörka yta sneglade en blek 

dödskallemålning skrattande på oss. 

"Rötans söner" viskade gäldkrigarna från Thunion 

bestörtat och hängde sina huvuden för gruppen 

av fallna yrkesfränder. 

"Och så begynner det..." viskade Anória Silváni – 

den zordakanska paladinen – medan hon drog sitt 

svärd och saluterade det gapande 

människohuvudet som stod spetsat på ett 

orchspjut, och med sönderpetade ögonhålor 

stirrade mot väst. 
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Den 22 Gaea'si, ar 1691 – Dag 44, Orchmarkerna 

All vår storhet är i grunden blott väder och vind. 

Vi dyrkar hjältemod och bedrifter, lyfter upp våra 

bragdmän och bragdkvinnor på piedestaler, utan 

att förstå verkligheten som ligger bakom. 

Gaddtandskriget nådde sin ände tack vare ett 

hjältedåd av en kapten i lejonhären. Hon mötte 

orchernas härförare, orchjätten Hrauul 

Gaddtanden, i envig på slagfältet – och besegrade 

honom. ZORDACs ärkeängel B'Ryandil lär ha 

svävat bakom henne och förlänat henne sin gunst 

och sin styrka. Eller så sägs det i alla fall. När hon 

återvände med Gaddtandens huvud i sin näve 

lovordades hon som rikets räddare. Hon blev 

hjälteförklarad och belönades av Kungen själv. 

Hon bor väl i en ståtlig herrgård idag. Genom 

denna ena storslagna bragd blev hon känd i hela 

Nordanriket och upphöjd bland legender som 

Ariadin Stjärnljus och Raymond Ebondagger. 

"Andila Gaddvärn" kallar man henne för att hedra 

stridsgudens himmelske förkämpe som stod 

henne bi. 

Men vad av detta är saga och myt? Vad fakta och 

sanning? Jag kan bara undra, här där jag sitter 

bland stridens kvarlämningar. Skulle någon skald 

sjunga om Järnknogen, vars liv pumpade ut på 

marken medan vår fältskär Aska febrilt försökte 

förbinda artären länge nog för en vattenmagiker 

att nå fram? Eller skulle skalden istället sjunga om 

Alyssa Eldwin som våghalsigt kastade sig in 

mellan fiendeklingorna och med LORTEMs tur 

undgick att bli huvudet kortare? Skulle någon 

bard sjunga om den tomma blicken hos vår 

fältkock Queiron Taros där han satt och 

uttryckslöst såg in i intet, medan hans händer 

mekaniskt skrubbade grytan han krossat en 

orchskalle med? Eller skulle barden istället sjunga 

om zordakiten Ryvas Noré, som med sitt 

svärdsblad avledde en fiendepil i luften och fick 

projektilen att borra in sig i en orchkrigare 

istället? 

De kom mot oss som en stor, mörk flodvåg; 

orcherna. Rytande, dundrande och vilt 

framstormande som bestar ur avgrunden. Jag var 

skräckslagen. Till all lycka hade vår spanare Belas 

Morann förvarnat oss om orchernas närvaro, så vi 

var beredda. Ett överraskningsanfall skulle ha 

betytt vår undergång, så mångtaliga var 

gråskinnen. Hur vi lyckades driva dem på flykten 

undgår min förståelse. Ändå har vi förlorat 

många, och vattenmagikerna sliter fortfarande för 

att rädda de svårast skadade. Allt som inte är 

livshotande sköter Aska om. Den största förlusten 

är vattenmagikerlärlingens död. Hans bortgång 

har dragit ner allas moral, inte bara magikernas. 

Att det här bara var början, att det här bara var 

den första av många strider vi antagligen har 

framför oss med orcherna, är en tanke som får 

kallsvetten att bryta ut på mig. Medan Askans 

Knektar sjunger sin dödshymn och stämmorna 

sköljer över mig, är min enda tanke denna: Där 

ute väntar döden, inte hjältemod. 

 

Den 24 Gaea'si, ar 1691 – Dag 46, Orchmarkerna 

I början misstänkte jag att det endast skulle vara 

en tidsfråga innan min hemlighet skulle komma i 

dager; innan jag skulle avslöjas som en bedragare. 

Men vi hade kommit så långt utan att det 

uppenbarats, att jag redan hunnit börja hoppas... 

Idag har det skett, Mimete. Idag har den falska 

rustningen jag burit genomborrats av sanningens 

lans. Jag är inte längre en gäldkrigare i 

expeditionen, utan åter en lärd man. 

Det var Sergeanten för Askans Knektar som 

konfronterade mig. Han sade att han sett mig 

under striden mot orcherna i förrgår, och att jag 

hållit mig undan som en rädd mus. En liten 

åskådarskara hade bildats kring oss. Han bad mig 

sparra med honom, visa vad jag går för. Jag hade 

inget val. När han slog svärdet ur min hand med 

det andra hugget grep han mig i nacken och 

släpade mig till kvartermästaren Rania. Det var en 

förnedrande upplevelse må jag säga, men jag kan 

gott förstå hans indignation. 

Rania tog mig givetvis direkt till Lady Elenell som 

tvingade hela sanningen ur mig. Hon var 

ingalunda glad att en av hennes gäldkrigare i 

själva verket är en, i hennes ögon värdelös, 

bokmal. Flyförbannad, är nog det rätta ordet att 

beskriva henne. Du ska veta Mimete, att det var 

nära jag skulle ha lämnats åt vildmarken. Så tacka 
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gudarna för Vägvisaren! Han gick i godo för mig, 

eller snarare insisterade han att Lady Elenell 

måste låta mig stanna. Svärdets önskan... vilket i 

sig inte är särskilt betryggande när jag tänker 

efter. Gudasvärdet valde också Bosco till 

expeditionen, och du vet Mimete hur det gick för 

honom! Motvilligt gick ladyn med på att 

respektera Vägvisarens önskan, och med ett "gör 

honom duglig till någonting" till Rania, fick jag 

gå. Lite senare kallades hela expeditionen att 

lyssna på kungörelsen om mitt falska spel. 

Det är både en lättnad och en börda att öppet 

kunna vara den jag i verkligheten är. För första 

gången under färden har jag "fiender" bland de 

våra. Ladyn och Lord Ranetheon har naturligtvis 

bara onda blickar att ge mig och paladinen Anória 

är både arg och besviken. Och visst vore jag det 

själv också som befälhavare, men de förstår inte 

att jag var tvungen till det här! I historiens ljus är 

mitt värv minst lika viktigt som ladyns! 

En del av gäldkrigarna ser inte på mig med blida 

ögon heller, men märkligt nog verkar Sergeanten 

inte hysa agg mot mig. Han skrattade bara sitt 

kacklande skratt när han hörde att jag är en lärd 

man, gav mig en klapp på axeln och sade "det är 

skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig 

spänna en båge". Jag oroade mig för hur min vän 

Kaylas skulle ta nyheten. Till min stora 

överraskning berättade han att han länge vetat att 

jag inte är någon gäldkrigare; ända sedan han 

räddade mitt liv. När jag frågade varför han inte 

avslöjat mig, svarade han: "För du har en krigares 

själ, om inte kropp". 

 

Den 26 Gaea'si, ar 1691 – Dag 48, Omenfloden 

Omenfloden. Än en gång sitter jag och stirrar ut 

över dess flyktiga yta, som nu glimmar likt en 

ädel ådra i den mörkaste av gruvor, färgad av 

månens silverne ljus. Även om den stora 

världsdelaren är smalare här än längre västerut 

kring Pellán, Kyiborg och i synnerhet 

tvillingstäderna, så är den fortfarande 

imponerande – och skrämmande – i sin ofantliga 

bredd. Inte ens Kaylas skulle kunna kasta en sten 

längre än en bråkdel av avståndet till den 

motsatta stranden. 

Själv skulle jag för tillfället inte ens orka lyfta en 

sten. Efter en hel dag med yxan i hand är mina 

armar tunga som bly och slappa som ett par döda 

braxar. Det har blivit dags att korsa Omenfloden 

och för det behöver vi många bastanta flottar. 

Hela dagen har vi huggit träd och bundit ihop 

dem. Vattenmagikern Arymis har precis återvänt 

från att i kvällningens sviktande ljus gått över 

vattenmassan till andra sidan och försäkrat att 

den är fri från orcher. Magikers förmågor... 

Imorgon försöker vi ta oss till den södra stranden 

och fortsätta färden därifrån. 

Helt konfliktlöst var beslutet att korsa 

Omenfloden dock inte. När Vägvisaren igår kväll 

meddelade att vi nått den plats där färden vänder 

söderut protesterade Askans Knektar och några 

andra gäldkrigare som tidigare varit såhär djupt 

in i orchmarkerna. Enligt dem är det mycket 

oklokt att korsa floden här på grund av dess 

bredd och styrka. De menade att om vi ska 

söderut, borde vi först fortsätta österut tills vi når 

en stor förgrening i Omenfloden. Det är säkrare 

att korsa Omenflodens utlöpare än den egentliga 

världsdelaren i all dess storhet. Detta logiska 

argument föll dock på döva öron och Lady Elenell 

beslöt att följa Vägvisarens vägledning. 

Detta har orsakat en del missämja bland 

gäldkrigarna, som anser att även om Vägvisarens 

rutt blir kortare, medhaver den onödiga risker. 

Jag är säker på att Vägvisaren vet vad han gör, 

men jag har också all förståelse för en 

rustningsklädds krigares motvilja att stiga 

ombord på en tillfälligt konstruerad flotte och 

bege sig ut över 20 famnars djup. Det låter som 

inbjudan till en olycka. 

För säkerhets skull kommer jag att binda in denna 

dagbok i läder och hoppas, att ifall katastrofen 

slår till under flottfärden imorgon, så bär 

Omenflodens ström dagboken ända fram till 

Nordanriket och någon fiskares nät. Att denna 

krönika över dessa människors riskfyllda företag 

för en mans skull skulle gå förlorad, är ett öde 

värre än att jag skulle gå miste om mitt eget liv. 

Om jag inte kan vara en gäldkrigare för detta 
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värv, kan jag åtminstone vara dess krönikör och 

försäkra att berättelsen om Lady Elenells 

expedition går till historiens annaler. 

 

Den 27 Gaea'si, ar 1691 – Dag 49, Orchmarkerna, 

söder om Omenfloden 

Efter mycket möda och besvär har vi korsat 

Omenfloden. Helt utan missöden gick det 

däremot inte. En av flottarna greps av en kraftig 

ström halvvägs över vattenmassan och en plötslig 

malström fick flotten att kantra. Det gick så 

hastigt och strömmen var så stark att 

vattenmagiker Arymis, som gick på vattnet 

bredvid flotten, inte kunde hejda krafterna som 

verkade under ytan. Tre gäldkrigare sveptes med 

av floden och en hel del utrustning försvann i det 

grumliga vattnet. Det höll på att gå illa även för 

en annan flotte när vår sista packåsna fick panik 

och föll av. Lyckligtvis kunde vattenhögmagikern 

Valyyria stabilisera flotten innan världsdelarens 

slukande gap tog något mer. 

Själv kom jag över utan värre obekvämheter än 

kallsvett och våta fötter. Och som du kan läsa 

Mimete, föll inte heller dagboken i floden, utan 

jag kan gott fortsätta min dokumentation av 

färden. 

Ärligt talat har jag också ett behov av att fritt 

kunna ventilera mina tankar – och farhågor. Jag 

kan ju inte yppa allt som oroar mig för de andra i 

expeditionen, inte ens för min vän Kaylas som 

annars är min förtrogna. Jag kände en skiftning i 

expeditionens sinnelag när vi nått den södra 

stranden av Omenfloden. Den var som mest 

tydlig bland gäldkrigarna och zordakiterna; det 

var som om de tidigare varit aningen 

sömndruckna och nu blivit fullständigt alerta. Jag 

känner hur deras rovdjursinstinkter vaknar till liv 

nu när vi verkligen inkräktar på orchernas 

jaktmarker. Här börjar orchernas obestridda 

herradöme, som vi mot allt sunt förnuft tvingas 

tränga ännu djupare in i. Jag räknade inte med att 

expeditionen skulle färdas så här långt, och av 

signalerna att döma, räknade inte många andra 

med det heller. Faran att vi stöter på en orchstam 

som är för stor för oss att nedkämpa är större än 

någonsin. Och moralen gynnas inte av att 

fruktlöst leta efter strömtagna vapensystrar och -

bröder längs med Omenflodens strand... 

Jag undrar hur länge gäldkrigargrupperna går 

med på att följa Vägvisaren djupare och djupare 

in i spindelns håla. När fastnar vi i ett nät som 

inga klingor biter på? Nåja, Lady Elenell visar 

åtminstone gott ledarskap. Efter att vi slagit läger 

här på södra stranden har hon gått omkring bland 

gäldkrigarna och sagt uppmuntrande ord. 

Dessutom har hon ätit middag med bl.a. Frälsaren 

och några Järnknogar flera kvällar under färdens 

gång, så de lejda svärden lär vara tämjda – i alla 

fall för stunden. 

Men så är hon ju också en lady av ett av 

Blomsterängens adelshus. Att spinna gäldkrigare 

kring sitt lillfinger borde vara en barnlek för 

henne. Synd att orcher inte är lika medgörliga. 

 

Den 29 Gaea'si, ar 1691 – Dag 51, Orchmarkerna, 

söder om Omenfloden 

Kaylas är en förbluffande man, vars vänskap jag 

är mycket tacksam för. Bakom det vidskepliga, 

brutala och barbariska skalet döljer sig en 

överraskande visdom, som förlänats honom med 

ålderns rätt. Det är alltid mycket givande att 

samtala med honom. 

Denna morgon fick jag och Kaylas vara vittne till 

fältskärens febrila sökande efter en tång som hon 

tappat bort. Hon vände upp och ner på sin 

fältskärsväska, hon rotade igenom sin 

utrustningssäck och hon finkammade marken 

kring vår lägereld. Utan resultat. Flödet av 

svordomar hade redan blivit till den grad 

intensivt att jag började kasta besvärade blickar 

mot adelssällskapets eld, när Kaylas påpekade att 

Aska faktiskt hade en tång instucken i bältet. 

Givetvis var det den hon sökt efter hela tiden, och 

vi fick oss alla ett riktigt gott skratt. 

Då vår munterhet ebbat ut, sade Kaylas, att han 

under sitt långa och strapatsrika liv märkt att det 

ofta är just så här med människans sökande, 

oberoende om det är efter stort eller smått, 

konkret eller abstrakt. Hon märker inte, att det 
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hon söker i själva verket finns i hennes eget 

sökande, och när hon inte söker det där, är det i 

all evighet inte att finna. 

I synnerhet människans sökande efter hennes 

plats i världen följer detta mönster. Vi lockas och 

bedras av det ena efter det andra, utan att förstå, 

att vi i oss själva redan bär fröet till vår inre frid. 

De flesta bryr sig helt enkelt inte om att söka där, 

utan vilseförs av de skimrande slott som hägrar i 

horisonten; av allt som kunde vara. Och den som 

tar dessa illusioner till sina ledstjärnor drabbas 

lätt av högmod, ty att följa dem är att inte känna 

sig själv och sina egna begränsningar, och att vara 

blind för de offer de kräver. 

Jag anade att Kaylas inte längre enbart drog 

allmänna slutsatser, utan också talade specifikt 

om expeditionen. När jag undrade vad han tror 

om våra chanser, menade han att styrka 

visserligen finns i antal, men att det alena inte 

räcker så djupt som vi stuckit in handen i 

getingboet. Expeditionen är som en brinnande 

stridsvagn, som ständigt väjer undan 

uppstickande stenar i dess väg. Den kan välta och 

slås till spillror när som helst. Och den enda som 

numera kan styra vagnen hem är 

gudasvärdsbäraren. Frågan är hur länge det finns 

något kvar att styra, innan vagnen blivit förtärd 

av sina egna lågor. 

"Så du tror inte längre att vi kommer ur detta med 

livet i behåll?" frågade jag honom oroligt. 

"Marnamas, vem har sagt att jag ens trott det från 

första början?" 

 

Den 30 Gaea'si, ar 1691 – Dag 52, Orchmarkerna, 

söder om Omenfloden 

Två nätter sedan, strax efter att vi korsat 

Omenfloden, ertappade jag Kaylas med båda 

händerna i en hares inälvor. Blodet glänste på 

hans kraftfulla händer och hans väldiga gestalt 

kastade en lång skugga från lägerelden. Jag svalde 

mina kväljningar och frågade honom lite osäkert 

vad han gör. 

"Spår framtiden", svarade den vidskeplige 

krigaren och vände sitt skeva grin mot mig. Hans 

ögonvitor lyste onaturligt vita i det av smuts 

svarta ansiktet. Jag visste inte vad som var värre: 

stanken av hans otvättade kropp och läderbrynjan 

som var nersölad av levrat fiendeblod, eller synen 

av det färska harkadavret han rotade omkring i. 

Sällan hade jag sett min vän i en så ociviliserad 

dager, men det påminde mig om att han var 

skuren av ett annat, hårdare och råare, virke än 

jag själv. 

Jag tänkte lämna honom åt sin skrockfulla 

galenskap, men hejdade mig och undrade vad det 

var han såg i inälvorna. Kaylas drog loss en 

klibbig klump ur harens innandöme och reste sig 

till sin fulla längd. Ur svärdsbältet hängde hans 

troféer: en rad orchöron, missfärgade och veckade 

som torkade murklor. 

Han studerade klumpen i det fladdrande skenet 

och svarade lakoniskt "Död". Sedan borrade han 

sin vemodiga blick i min och tillfogade menande 

"Vi har inte mycket tid kvar Marnamas." 

Vid gudars skymning så rätt han hade. 

Idag blev vår förtrupp överrumplad av en 

orchpatrull. Kaylas tog en pil i axeln och ett spjut i 

låret. En sågtandad klinga sprätte upp hans buk. I 

det kaos som rådde efter striden skyndade jag 

fram till honom där han låg i sina dödskramper. 

Som ett litet barn höll han varsamt om sina 

utspretande, söndertrasade tarmar. Hans händer 

glänste röda och sporadiska spasmer skakade 

hans mäktiga statur. Ändå fanns det en frid i hans 

flackande ögon, en lättnad i hans kroppsspråk där 

han låg bland ljungen och förblödde. 

"Vad ser du?" frågade jag stockat av min trofaste 

vän. Hans röst kom som från fjärran; från branten 

av en ofantlig klyfta, vars rymd själen endast kan 

korsa en gång: 

"Deras ansikten... Jag kan äntligen se deras 

ansikten. De väntar på mig... Låt mig gå till dem 

Marnamas... Döda mig! Snälla! Befria mig min 

vän... innan vattenmagikerna— Jag vill inte—" 
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Den 1 Zorda'rill, ar 1691 – Dag 53, 

Orchmarkerna, söder om Omenfloden 

Älskas det gudaktiga av gudarna därför att det är 

gudaktigt, eller är det gudaktigt därför att det 

älskas av gudarna? 

Vad är gudaktigt? Vad är rätt och riktigt? Vad fel 

och förkastligt? Frågor som en gång var så klara, 

har grumlats till. Världen, som från min 

arbetsbänk i Vetandets salar en gång tedde sig så 

svart och vit, har visat sig bestå av ljus och 

skuggor, som glider in i varandra likt droppar av 

bläck i vatten. 

Jag har upplevt det jag tidigare endast läst om – 

kamratskapen som uppstår mellan vapenbröder 

och vapensystrar genom berättelser vid 

lägerelden, tysta vaktturer i sommargryningens 

dis, blod och aska och striders larm, tärningsspel 

och långa marscher. Jag har skrattat, gråtit och 

svurit. Jag har älskat, hatat och sörjt. Jag har 

vunnit mitt eget liv åter, och jag har förlorat liv 

som blivit mig kära... 

Såret efter Kaylas är stort och smärtfullt, men jag 

finner tröst i att detta var hans vilja. Mimete, jag 

vet att du frågar dig varför Kaylas dog. Jag har 

själv också grubblat över det, och tror mig nu till 

viss del förstå min vän; Kaylas kom till 

orchmarkerna för att dö. Allt gott han någonsin 

skapat i sitt liv – ett kärleksfullt äktenskap och 

dess frukter – låg bortom Domarens salar. Han 

kunde inte vara tillsammans med sina barn i livet, 

så han gick för att vara tillsammans med dem i 

döden. Ändå önskar jag att han kunde ha funnit 

en annan frid i detta liv; att gudarna skulle ha gett 

honom en ny kallelse, ty meningen med denna 

lösning undflyr mig. 

Jag frågar mig själv varför han inte kunde ha 

hållit ut en dag till? ZORDAC har inlett sitt 

vakande över AEA och zordakiterna fröjdas. 

Stridens gud skulle väl inte ha låtit en så tapper 

krigare som Kaylas falla? Är de levande inte 

viktigare än de döda? 

Samtidigt som jag gläds över att Kaylas fann det 

han sökte efter, är jag arg och besviken på honom 

för att vår vänskap inte betydde tillräckligt för 

honom. För är det inte gudaktigt att odla sin 

vänskap? Och att hjälpa sin vän om man kan? 

Den springande punkten är dock denna: är det 

gudaktigt att leva ett liv utan mening? 

 

Den 6 Zorda'rill, ar 1691 – Dag 58, 

Orchmarkerna, söder om Omenfloden 

Att ta värvning i expeditionen är mitt största 

misstag. Jag fruktar att det även kan vara mitt 

sista. 

I aratal har jag suttit mellan skriptoriets dunkla 

väggar och marscherat i de storas fotspår. Genom 

bläcket har jag stått sida vid sida med härskare 

och sett dem karva ut sina riken med vildsint 

beslutsamhet. Jag har solat mig i glansen från 

deras härlighet och gripit efter krönikornas sägner 

som den döende efter livet. Och under nattens 

långa ensamma timglas har mitt hjärtas enda 

önskan varit att själv känna solrodnaden från 

Isacas tempel beröra mitt anlete. Att själv höra 

porlandet från de Tusen Suckarnas Bro vid 

Omenflodens källa. Att själv känna östanvinden 

från Världsryggens bortersta tinnar blåsa genom 

mitt hår. 

Att vandra genom vaggan för ett av forntidens 

mest blomstrande kungadömen. 

Men bläcket sade inget om såriga fötter. Ej heller 

om vanvettet som de infernaliska insekterna 

driver mig till. Eller skuggan som gömmer sig i 

allas våra ögon, blottlagd av ödemarkens hårda 

lag. Och var finns ruinerna av gångna tiders 

prakt? Var står borgar och monument? I detta rike 

ligger inget annat än förvittrade stenblock som 

kanske är gravar från en svunnen tid. Mossa och 

förmultnande flora gör det omöjligt att säga. Hur 

kunde jag någonsin tro att jag skulle finna några 

svar här? Att några spår av den civilisation jag 

söker skulle finnas kvar? Artusenden av väder 

och vind och plundrande äventyrare har utplånat 

alla fornlämningar. 

Jag har varit en dåre. En dåre på en dåres 

uppdrag. Död och förruttnelse är allt som återstår, 

och allt har varit förgäves. 



 
18 

Färden framöver är i gudarnas händer. Våra 

glesnande led följer Vägvisaren allt djupare in i 

vildmarkens gap, som lovar fler sargade hjärtan 

och slocknade blickar. Jag kan åter höra 

trumslagen som närmar sig för var dag. Jag kan 

åter höra ylandet av den oändliga hungern som 

dväljes bortom horisonten. Hungern, som suktar 

efter oss. 

Jag har läst de gamla sägnerna. Om tidens ände, 

om mörkrets marsch. I öster lurar den, 

människosläktets bane. Ett slumrande hot, som en 

dag skall resa sig... 

Här, vid de mörka stigarnas ände, förstår jag 

äntligen värdet av det liv gudarna gav mig. 
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