
Trystans   besynnerliga   upptäckt     
  

Trystans   trogna   resekompanjon   stampar   nervöst   i   marken.   Akeela   vädrar   i   luften,   backar   och  
går   av   och   an   på   platsen   så   att   den   rödbruna   sanden   rivs   upp.   Trystan   ser   sig   om.   Allt   som   
finns   är   berg,   karga   marker   och   sandiga   kullar.   Han   klappar   henne   lugnande   över   manken.   
Akeela   klipper   nervöst   med   näbben   till   svar.   Det   är   sällan   hippogriffen   känner   sig   otrygg   och   
Trystan   förstår   att   hon   märker   av   något   som   han   inte   gör.   “Såja,   vännen   min.”     

Han   sätter   av   och   leder   henne   bredvid   sig   medan   dem   sakta   fortsätter   framåt.   De   kan   
inte   vända   nu.   Allt   mer   förändras   marken   de   går   på,   den   värmer   skosulorna   och   luften   blir   
kvavare   och   tjockare.   Då   känner   även   Trystan   lukten.   Det   fräter   i   näsan   på   honom   och   Akeela   
burrar   upp   vingarna   så   som   fåglar   gör   när   de   upplever   obehag.   Scenen   framför   de   får   håret   att   
resa   sig   på   Trystans   armar.   Det   påminner   om   döden.   En   tjock   grå   dimma   ligger   tung   över   det   
som   en   gång   varit   en   stad.   Överallt   ser   han   skelett   och   lavamassorna   har   till   stora   delar   dränkt   
hela   byggnader.   Det   tjocknar   i   halsen   på   honom   och   Trystan   måste   hosta.   Precis   som   han   
bestämmer   sig   för   att   vända   om,   finna   en   annan   väg   avsides   från   kartan,   hör   han   hur   någon   
skriker.    Märkligt,   det   låter   som   ett   barn ,   tänker   han.     

Trystan   och   Akeela   lyssnar   efter   ljudet.   Det   kommer   inifrån   staden,   och   Trystan   viker   
av   från   huvudgatan,   med   bestämda   steg,   rakt   in   i   det   tjocka   rökmolnet.   Akeela   följer   tveksamt   
efter.   Det   blir   svårt   att   höra   ljudet   då   hostan   kväver   alla   ljud   runt   omkring   och   han   drar   upp   
kappans   svarta   tyg   över   mun   och   näsa.   Ögonen   tåras   av   rökmolnets   starka   kraft.     

“Hallå?”   Ingen   svarar.     
Istället   frustar   Akeela   i   protest.   Hon   vill   inte   gå   längre   in   i   staden   och   Trystan   låter   

henne   vänta   kvar.   Han   avtar   från   huvudgatan   och   tar   sig   fram   mellan   gränderna   och   
stommarna   till   det   som   brukade   vara   hem   åt   folket   som   bodde   här.   Han   river   upp   kappan   i   
bråten   och   skosulorna   blir   så   heta   att   de   bränner   mot   huden.   Ändå   fortsätter   han.   Trystan   
klättrar   över   timmerstockarna   och   sätter   försiktigt   ner   fötterna   mot   marken.   Något   krasar.     
Han   stannar   upp,   tar   ett   djupt   andetag   och   tittar   sedan   ner   mot   sina   fötter.   Han   har   trampat   på   
ett   skelett.   Illamåendekänslan   är   nästan   värre   än   röken   som   svider   i   ansiktet.   Han   vill   spy.     

Skriket   ökar   allt   mer   och   han   inser   att   han   måste   vara   nära   nu.   Trystan   letar   sig   in   i   ett   
av   husen   och   lyfter   undan   några   förkolnade   plankor   och   flyttar   flera   tunga   tegelstenar   som   är   
så   heta   att   han   bränner   fingrarna.   Inget   där.   Han   ser   sig   stressat   omkring.   På   ett   hustak   sitter   
en   korp   och   blänger   på   honom.   Den   verkar   helt   obrydd   över   hettan   den   omges   av.   Trystan   
vänder   sig   om   och   fortsätter   med   snabba   steg   in   till   nästa   hus,   och   nästa.   Det   värker   i   hela   
kroppen.   Snart   orkar   han   inte   fortsätta   letandet.     

Trystan   stöttar   sig   mot   fasaden   på   ett   av   tegelstenshusen   som   fortfarande   står,   och   
försöker   andas.   Det   leder   bara   till   ännu   en   hostattack.   Han   bestämmer   sig   för   att   göra   ett   sista   
försök   och   skyndar   längre   in   bland   lavamassorna.   Då   hör   han   skriket   så   tydligt   att   han   kan   
avgöra   exakt   varifrån   det   hörs.     

I   det   som   måste   ha   varit   en   liten   stuga,   klättrar   han   över   bråten   och   in   i   ett   litet   rum,   
och   upptäcker   till   sin   förvåning   precis   det   som   inte   borde   vara   möjligt.   Bredvid   en   hög   av   
tegelstenar   finner   han   en   bebis.   Han   stirrar   på   den.   Kan   det   verkligen   vara   sant?   Trystan   
plockar   upp   spädbarnet   och   det   förkolnade   skynket   faller   av:   hennes   mörka   hy   har   blivit   svart   
av   sotet   och   tårarna   har   bildat   små   oregelbundna   linjer   över   ansiktet.   Hon   verkar   inte   ha   några   



brännskador.   De   ser   varandra   i   ögonen:   bebisen   nyfiket,   han   chockat.   Trystan   undersöker   den   
lilla   flickan   och   noterar   att   hon   ser   helt   frisk   ut.    Hur   kan   du   vara   vid   liv?     

Han   lindar   in   henne   i   sin   kappa,   stoppar   henne   under   armen   och   trycker   henne   mot   
bröstet.   Hostande   börjar   han   leta   sig   ut   mot   huvudgatan   där   Akeela   väntar.   Han   lägger   märke   
till   att   korpen   sitter   kvar   på   samma   plats.    Det   är   nästan   som   om   den   där   korpen   iakttar   mig ,   
tänker   Trystan   och   hukar   sig   för   att   komma   under   några   timmerstockar   som   blockerar   vägen.     
Den   följer   honom   med   blicken   och   kraxar   åt   honom   sex   gånger   innan   den   lyfter   mot   skyn.     

Med   sina   nersotade   händer   famlar   han   efter   vattenpluntan   i   Akeelas   sadelväska.   Han   
sitter   på   knä,   för   trött   för   att   orka   stå,   och   hans   trogna   hippogriff   böjer   sig   försiktigt   mot   
honom   så   att   han   ska   nå   flaskan.   Han   drar   försiktigt   kappan   åt   sidan   och   låter   vattnet   droppa   
mot   bebisens   mun.   Akeela   stirrar   på   barnet.   Hon   skakar   på   huvudet   och   tittar   storögt   på   
Trystan   som   för   att   säga    du   kan   inte   bara   ta   någons   barn.     

“Men   annars   överlever   hon   inte”,   svarar   han   och   klappar   henne   över   fjädrarna.   Han   
reser   sig   mödosamt   och   hasar   sig   upp   i   sadeln.   När   han   ser   sig   om   upptäcker   han   flera   korpar   
som   stirrar   på   dem.    Vad   i   hela…?     

Akeela   klipper   med   näbben   mot   dem.   Sedan   krafsar   hon   med   sina   klor   för   att   se   om   
lavan   håller   deras   vikt,   tar   sats   och   breder   ut   sina   vingar.   Hon   sjunker   med   bakhovarna.   
Doppar   vingspetsen   i   det   heta   och   ger   ifrån   sig   ett   högt   skri.   Hon   trampar   och   trampar.   
Försöker   få   nytt   grepp   om   den   stelnade   ytan   och   gör   ett   nytt   försök.   Trystan   inser   att   de   måste   
ut   från   staden   innan   hon   kan   ta   sig   upp   i   skyn.   Han   manar   på   henne   att   gå   istället,   men   när   
korparna   ser   att   de   försöker   fly,   lyfter   dem   mot   himlen,   och   störtar   ner   mot   Akeela   och   
Trystan.     

“Spring   Akeela!”     
Men   korparna   är   redan   framme   och   griper   tag   i   hans   kappa,   drar   och   sliter   i   Akeelas   
fjäderprydda   päls.   Hon   försöker   ruska   av   sig   fåglarna   och   galopperar   rakt   in   bland   husen.     

“Nej   Akeela,   andra   hållet!”    
Hon   rusar   fram   över   det   genomdränkta   lilla   samhället,   genom   gränderna   och   över   
husresterna.   Hon   fastnar   ideligen   och   skriker   skrämt   precis   som   bebisen   i   Trystans   famn.     

Röken   gör   det   svårt   att   se   och   korparna   kamoufleras   väl   i   dimman.   Deras   kraxande   
läten   är   så   högljudda   att   det   ringer   i   öronen   på   honom.   Korparna   sliter   honom   i   håret   och   river   
upp   sår   över   hans   ansikte   när   han   försöker   slita   sig   från   dem.     

För   en   sekund   får   han   ögonkontakt   med   en   av   korparna.   De   svarta   ögonen   blänker   
ilsket   på   honom   och   hugger   mot   bebisen.   Han   drar   åt   kappan   hårdare   runt   flickan   medan   han   
håller   i   selen   med   ett   krampaktigt   grepp.     

Först   när   de   kommer   ut   mot   huvudgatan   igen   lättar   dimman   och   hans   trogne   vän   kan   
äntligen   breda   ut   sina   stora   vingar   och   ta   sats   med   hela   sin   tyngd   innan   hon   lyfter   från   
marken.   Korparna   drar   i   hennes   fjädrar,   försöker   hålla   henne   kvar,   men   så   snart   hon   klyver   
luften   med   sina   vingar   kan   inte   korparna   hinna   ifatt   henne.   Trystan   andas   in   den   friska   luften,   
lättad   över   att   de   är   i   trygghet.   Han   ser   ner   på   flickebarnet   och   möts   av   klarblå   ögon   som   
speglas   i   himlens   djupblå   nyans.     


