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ETT

T orak vill inte gå in i det tysta lägret.

Elden är död. Fin-Kedinns yxa ligger i askan. Renns 

pilbåge har trampats ner i den leriga marken. Det enda spåret 

efter Ulv är några tassavtryck.

Yxa, pilbåge och tassavtryck är pudrade med något som 

liknar smutsig snö. När Torak närmar sig flyger det upp en 

svärm av gråa nattfjärilar. Han gör en grimas och viftar undan 

dem. Men när han har gått några steg slår de ner igen och 

börjar äta.

Vid vindskyddet stannar han. Dörrposten är klibbig. Han 

känner den där välbekanta söta, motbjudande lukten. Han 

vågar inte gå in.

Det är mörkt där inne, men han skymtar ett böljande 
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moln av gråa flygfän – och där under tre orörliga gestalter. 

Hans hjärna vägrar att gå med på det han ser, men hans hjärta 

vet det redan.

Han tar ett steg tillbaka. Han faller. Mörkret sluter sig 

omkring honom …

Torak drog häftigt efter andan och satte sig upp.

Han befann sig inne i vindskyddet, hopkrupen i sin sov-

säck. Hjärtat bankade mot revbenen. Han hade ont i käkarna 

för att han hade gnisslat tänder. Han hade inte sovit. Hans 

muskler var spända efter den långvariga vakan. Men han hade 

sett de där kropparna. Det var som om Eostra hade tagit sig in 

i hans hjärna och förvrängt hans tankar.

Det där är vad hon vill att du ska se, sa han till sig själv. 

Det är inte sant. Här ligger Fin-Kedinn och sover i vindskyd-

det. Och Ulv och Mörkpäls och valparna är trygga i sin lya. 

Och Renn är i trygghet hos Galtklanen. Det där är inte sant.

Något kröp på hans nyckelben. Han mosade det med 

handen. Den grå nattfjärilen förvandlades till en sotig fläck 

med en svag lukt av förruttnelse.

Längst inne i vindskyddet landade en nattfjäril på Fin-

Kedinns halvöppna mun.

Torak sparkade av sig sovsäcken och kröp fram till sin 

fosterfar. Fjärilen flög upp, kretsade omkring och fladdrade 

ut i mörkret.

Fin-Kedinn stönade i sömnen. Han hade redan börjat få 
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mardrömmar. Men Torak var klok nog att inte väcka honom. 

Om han gjorde det skulle de otäcka drömbilderna säkert plåga 

Korpledaren i flera dagar.

Toraks egen dröm kletade sig fast på samma sätt som den 

sotiga fläcken efter nattfjärilen. Han drog på sig byxor, jacka 

och kängor och gick ut ur vindskyddet.

Månen i Slånbärens månvarv kastade långa blå skuggor 

över gläntan. Storskogens andedräkt svävade ut och in mellan 

tallarna.

Några av hundarna lyfte på huvudet när Torak gick förbi, 

men i lägret var allt tyst. Man måste känna Korpklanen lika 

väl som han gjorde för att inse hur fel allting var. Vindskyd-

den låg samlade likt skrämda uroxar runt stockelden som 

brann hela natten. Saeunn hade satt upp en ring av rykande 

enbuskar på pålar runt gläntan för att försöka mota bort natt-

fjärilarna.

I en björk satt Rip och Rek uppflugna på en gren. De sov 

lugnt med huvudena instuckna under vingarna. Hittills hade 

de grå flygfäna bara stört människor.

Torak struntade i korparnas gurglande protester när han 

hämtade ner dem och satte sig vid stockelden med famnen full 

av sömnig, fjäderklädd värme. 

I Storskogen brölade en hjorttjur.

När Torak var liten hade han tyckt så mycket om att höra 

rödhjortarna böla under dimmiga höstnätter. Hopkrupen i 
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sin sovsäck brukade han titta in i glöden och inbilla sig att 

han såg små eldröda hjortar som kämpade horn mot horn i 

eldröda dalar. Han hade känt sig trygg eftersom han visste att 

Fa skulle hålla mörkret och demonerna borta.

Nu visste han bättre. För tre höstar sedan, en kväll som 

den här, hade han suttit hopkrupen i ett raserat vindskydd och 

sett sin far blöda till döds.

Hjorttjuren tystnade. Träden knarrade och stönade i söm-

nen. Torak önskade att någon skulle vakna.

Han längtade efter Ulv. Men om han ylade efter honom 

skulle han störa alla i lägret. Och han vågade inte tänka på att 

gå den långa vägen till vargflocken. Hur har det blivit så här, 

tänkte han. Jag är ju rädd för att gå ut i Storskogen ensam.

”Det är just så det börjar”, hade Renn sagt ett halvt mån-

varv tidigare. ”Hon skickar iväg något smått som kommer 

om natten. Något som man inte kan stänga ute. Och de grå 

nattfjärilarna är bara början. Skräcken kommer att växa. Det 

är sådant hon frossar i. Det är sådant som gör henne stark.”

Långt borta ropade en berguv: ho-å, ho-å.

Torak grep tag i en pinne och slog ilsket i elden. Han stod 

snart inte ut längre. Han var redo: han hade ett koger fullt 

med pilar och fingertopparna värkte efter arbetet med att sy 

vinterkläderna. Han hade slipat yxan och kniven tills de var så 

vassa att man kunde klyva ett hårstrå med dem.

Om han bara visste var han kunde hitta Eostra. Men hon 
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hade gömt sig i sin lya i Berget. Likt en spindel hade hon lagt 

ut sitt nät över Storskogen. Likt en spindel kände hon den 

minsta darrning i den mest avlägsna tråd. Hon visste att han 

tänkte jaga henne. Hon ville att han skulle försöka. Men inte 

ännu.

Torak rynkade pannan och tvingade sig att fokusera på 

den glödande askan. Han vaknade när en röst ropade hans 

namn.

Stockarna i brasan hade rasat. Korparna satt i trädet igen. 

Han hade inte drömt den där rösten. Han hade hört den. Den 

var välkänd – outhärdligt välkänd. Det var samtidigt alldeles 

omöjligt.

Torak reste sig och drog fram kniven. När han kom till 

ringen av enbuskar som skyddade lägret stannade han. Sedan 

rätade han på axlarna och gick förbi dem in i skogen.

Månen lyste klart. Tallarna svävade i ett vitt hav av 

dimma.

Ovanför honom på sluttningen förflyttade sig något utom 

synhåll.

Torak andades snabbt och ytligt. Han vågade inte följa 

efter. Men han var tvungen. Han klättrade uppför backen och 

rev händerna på vassa buskar.

Halvvägs upp stannade han och lyssnade. Ingenting annat 

än ett nästan omärkligt dropp, dropp i dimman.

Något kittlade honom på knivhanden.
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Längst ner på tummen satt en grå nattfjäril och sög i sig 

en droppe blod.

”Torak …” hördes en bedjande viskning från träden.

Skräcken nådde in i Toraks bröst och kramade hans 

hjärta. Det här var inte möjligt.

Han klättrade vidare.

I den virvlande dimman skymtade han en högväxt gestalt 

intill ett stenblock.

”Hjälp mig …”, viskade varelsen.

Han snubblade fram mot den.

Den smälte samman med skuggorna.

Den hade inte lämnat några spår; bara en gren som gung-

ade en aning. Men bakom stenblocket hittade Torak resterna 

efter en eld. Veden var kall, täckt med aska. Han stirrade. 

Bränslet hade lagts i ett stjärnmönster. Det kunde inte vara 

sant. Det var bara han och en annan person som byggde en 

brasa på det sättet. 

Titta bakom dig, Torak.

Han snodde runt.

Två steg längre bort hade en pil körts ner i marken.

Torak kände genast igen sättet att fästa styrfjädern. Han 

kände den person som hade gjort den här pilen. Han ville 

förtvivlat gärna röra vid den.

Han försökte slicka sig om läpparna, men han var alldeles 

torr i munnen.
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”Är det du?” ropade han med en röst som var skrovlig av 

skräck och längtan.

”Är det du? … Fa?”
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TVÅ

”D et var kanske inte han”, sa Fin-Kedinn.

”Det var Fa”, sa Torak och rullade ihop sovsäcken. 

”Hans pil, hans brasa, hans röst. Hans ande.”

Fin-Kedinn stötte sin stav i marken framför vindskyddet. 

”Röster kan imiteras. De som kände honom kommer ihåg hur 

han gjorde upp eld. Och när det gäller pilen –”

”Jag vet”, avbröt Torak, ”vem som helst kunde ha hittat 

den. Eftersom jag lämnade honom i skogen. Inga rönnbärsgre-

nar, ingen sång. Bara ett klumpigt försök att göra Dödsmär-

ken. Inte underligt att han inte har funnit ro.”

Han plockade ner strimlor av torkat kött från takbjälken 

och tryckte ner dem i matpåsen. Det torkade hjortköttet, hade 

hans far flämtat när han låg döende. Ta alltsammans. Men i 

hastigheten hade Torak glömt det.



13

”Du var tolv somrar gammal”, sa Fin-Kedinn stillsamt. 

”Du gjorde ditt bästa.”

”Det var inte tillräckligt. Nu ber han mig om hjälp.”

”Eller också vill Eostra att du ska tro det.”

Torak stelnade till. Nu för tiden var det inte många som 

vågade säga det namnet högt.

”Det är så här hon gör”, sa Korpledaren. ”Hon smyger sig 

in i tankar och drömmar. Hon skapar skräck.”

”Jag vet.”

”Vet du verkligen? Har du en aning om hur mäktig hon 

är? Hon har tokorosser som lyder henne blint. Hon har eld-

opalen. Alla de andra Själ-Slukarna var rädda för henne. Och 

du vill söka upp henne ensam.”

Torak dröjde med svaret. Dimman hade tjocknat. Män-

niskorna i lägret hade vaknat – de dök upp och försvann som 

spöken. Han såg spända och skräckslagna ansikten. Han und-

rade om det var Eostra som hade skickat dimman.

Han öppnade medicinpåsen och fann den svarta roten 

som han hade tiggt sig till av Saeunn, ifall han skulle behöva 

andevandra. Men vad skulle det hjälpa mot Berguvsschama-

nen?

”Du har kanske rätt”, sa han. ”Det där som jag såg i natt 

var kanske hennes påhitt. Fa var ju Själ-Slukare en kort tid. 

Hon har kanske någon hållhake på hans ande. Men jag måste 

absolut göra något.”
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”Inte än. Det har bara gått några dagar sedan nattfjäri-

larna kom. Inte ens Saeunn har sett något liknande. Jag har 

fått bud från Durrain, Rödhjortarnas ledare, hon håller med 

mig. Vi måste samla klanerna. Om vi inte gör det – om vi ger 

efter för skräcken – är vi snart i händerna på Eostra.”

”Jag kan inte vänta längre!” ropade Torak. ”Gång på gång 

har jag velat ge mig iväg, och du har alltid sagt nej! Höga Ber-

gen är ett väldigt stort område, du skulle kunna leta hela livet 

utan att hitta henne, har du sagt. Men nu har hon angripit 

oss. Vem vet vad hon hittar på nästa gång? Det är mitt öde att 

möta henne ansikte mot ansikte, Fin-Kedinn. Måste jag vänta 

tills hon har hela Storskogen i sin hand?”

”Så vad tänker du göra, ge dig iväg mot Höga Bergen och 

lita på turen?”

”Det kommer jag inte att behöva! Hon vill ha min makt. 

När hon är redo berättar hon säkert för mig var hon finns.”

”När hon är redo, Torak! När hon har fått dig för sig själv. 

När det är för sent. Nej. Jag tänker inte låta dig gå.”

”Du kan inte hindra mig.”

De såg på varandra. Fin-Kedinn var kraftigare och star-

kare, men Torak behövde inte längre titta upp på honom.

Torak tog sin medicinpåse och drog åt bandet ordentligt. 

”När Renn kommer tillbaka så hälsa henne att jag är ledsen, 

men det är för farligt för henne att följa med. Det är väl i 

alla fall ett beslut som du kan gilla”, lade han till lite bittert.  
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Sedan han hade blivit femton – den ålder då klanlagen tillåter 

en pojke att söka sig en maka – hade det verkat som om Fin-

Kedinn försökte hålla dem skilda åt.

Fin-Kedinn kastade ifrån sig staven, tog några steg och 

kom sedan tillbaka. ”Jag förstår din längtan efter att kontakta 

den döde. Tro mig, jag förstår det verkligen; när din mor dog 

… Men Torak. Man måste stå emot. De levande och de döda 

kan inte vara tillsammans. Det skadar de levande, det kan 

leda till galenskap!”

Han talade med förbluffande häftighet, och först blev 

Torak uppskakad. Sedan axlade han koger och pilbåge och tog 

sin yxa. ”Han är min far”, sa han.

”Din far. Ditt öde. Men det här är inte enbart din strid! 

Det här hotar oss alla!”

”Det är just därför som jag måste ge mig av. Jag kan inte 

längre göra ingenting.”

Torak lämnade Korparnas läger strax därefter. Dimman gjor-

de honom tung till sinnes, men han såg inga grå nattfjärilar 

och kände inget omedelbart hot när han började gå österut.

Mitt på dagen lättade dimman och solen kom fram. 

Daggdroppar gnistrade på brandgula ormbunkar och silver-

grön björnmossa. De sista fackelblomstren glänste i mörklila 

under de gula björkarna och de flammande rönnarna. Det var 
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Storskogens sista praktfulla utbrott innan den gick till vila för 

vintern. Det hade varit en bra höst med mycket nötter och bär, 

och det prasslade i snåren när smådjuren satt och kalasade. 

Nötskrikor grälade om ekollon. Ekorrar grävde ner hasselnöt-

ter i lövjorden.

Rip och Rek flög förbi. De härmade hackspettar och låt-

sades att de inte såg Torak. De var sura för att de måste lämna 

Korparnas läger, där de hade ätit sig feta på offergåvor, särskilt 

Rip. Han hade tappat en vingfjäder i striden mot Ekschama-

nen i våras, och när den växte ut igen var den vit. Det innebar 

att klanerna vördade honom.

Torak lade knappt märke till korparna. Han avskydde att 

lämna Renn kvar. Hon skulle aldrig förlåta honom. Och ändå 

insåg han att det måste bli så. Hans drömsyn om de döda i 

lägret kunde ha varit verklighet. Hans möte med Berguvs-

schamanen måste ske utan Renn.

Och utan Ulv.

Det var skälet till att han hade bestämt sig för att inte gå 

direkt till Höga Bergen. Det snabbaste sättet skulle ha varit 

att gå över floden Askvattnet och fortsätta åt sydost genom 

att följa Forsvattnet uppströms och sedan gå vidare upp på 

heden. I stället gick han mot nordost längs Hästsprångsfloden 

mot åsen ovanför floden, dit Ulv och Mörkpäls nyligen hade 

flyttat med sina valpar.

För att säga adjö.
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Vargarna hade sin viloplats på ett litet stycke slät mark uppe 

på klippan. Platsen kantades på ena sidan av en nedfallen 

askstam och på den andra av ett björnbärssnår. Det var sen 

eftermiddag när Torak kom fram, och Mörkpäls och valparna 

välkomnade honom entusiastiskt. Men Ulv var ute och jagade.

Torak blev lättad. Nu skulle han bli tvungen att bygga ett 

vindskydd och vänta på sin flockbror. Han kunde skjuta upp 

avfärden till nästa dag.

När det började skymma väckte han en eld, byggde 

ett vindskydd av grangrenar intill den nedfallna asken och 

hängde sin packning utom räckhåll för nyfikna nosar. Det 

var bara två valpar som var i vägen för honom. Den som hade 

rödbruna öron, den som Renn hade kallat för Klick, hade dött 

av en sjukdom för ett månvarv sedan.

När vindskyddet var klart gick Torak och plockade björn-

bär och valparna följde med: Skugga, den svarta valpen som 

älskade att gnaga på kängor, och Gnejs, som först av alla hade 

kommit ut ur Lyan och hälsat på Torak i somras. 

Björnbären var så mogna att de föll sönder i handen på 

honom, och valparna slickade dem i sig ur hans handflata. 

Skugga lade framtassarna i hans knä, ställde sig på bakbenen 

och gav honom en kletig vargpuss, medan Gnejs, med nosen 

lilafärgad av bär, skuttade iväg för att anfalla vindskyddet. 
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Han tog en gren i munnen och drog till så att hela bygget 

skakade. Sedan rusade han tillbaka till sin mor.

När Torak såg Mörkpäls slicka sina valpar blev han för-

vissad om att han gjorde det rätta. De var bara tre månvarv 

gamla – alltför små för att gå ända till Höga Bergen. Och Ulv 

skulle aldrig lämna dem kvar, tänkte Torak och kröp ner i 

sovsäcken.

Det var en kylig natt och han var glad för sina vinterklä-

der: väst och byxor fodrade med anddun, jacka och överdrags-

byxor av värmande renskinn och kängor av bäverskinn. Han 

hade inte sovit länge när han väcktes av upphetsade ljud från 

valparna. 

Ulv hade kommit tillbaka. Mörkpäls och valparna sväng-

de med svansarna när de slukade köttet som han kräktes upp 

åt dem, medan Rip och Rek gled omkring och letade efter 

rester. Mörkpäls var för listig för dem, och valparna hade varit 

med om korparnas tjuvaktighet förr och hade lärt sig att hålla 

dem på avstånd genom att morra och slänga sig mot dem.

Viloplatsen glittrade av frost i månskenet och vargarnas 

ögon blänkte silvergrå. Ulv skuttade bort till Torak och de 

rullade runt, vänslades och slickade varandra. Jakten går bra, 

valparna är starka! sa Ulv.

När Torak tittade upp såg han att den mörka himlen var 

prickig av duniga vita flingor.

Det var valparnas första snö, och de tyckte att det var  
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underbart. De jagade och nafsade och smög på det här un-

derliga, tysta bytet, slog efter det med tassarna och slickade 

varandras snöiga pälsar. Torak lade sig på knä och de klättrade 

upp på honom och puffade på honom med sina små kalla 

nosar. Ulv och Mörkpäls blandade sig i leken, och alla jagade 

varandra uppför åsen och runt viloplatsen. Ibland halkade de 

så nära kanten att stenarna plaskade ner i Hästsprånget långt 

nedanför.

Till sist satte sig Torak på huk vid elden och vargarna 

stack upp nosen och ylade mot månen. Torak lyssnade på val-

parnas skälvande yl och föräldrarnas starka, säkra röster. Han 

förstod inte hur han skulle kunna förmå sig att gå därifrån. 

Och det värsta av allt var att han inte kunde berätta något för 

Ulv, eftersom det bara skulle tvinga honom att göra ett plåg-

samt val: antingen följa med Torak och överge familjen eller 

stanna kvar och svika sin flockbror.

Ulv kände på sig att Torak var olycklig. Han slutade yla 

och travade fram till honom. Den tjocka vinterpälsen glittrade 

av snö, men hans tunga var varm när han slickade Torak på 

kinden.

Du är sorgsen, sa han.

Nej, ljög Torak.

Ulv frågade inte igen, men lutade sig mot Torak och trös-

tade honom med sin värme.

Torak kände sig trygg hos flocken och sov utan att tänka 
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på Eostras grå nattfjärilar. När han vaknade i gryningen låg 

valparna i en snötäckt hög med Mörkpäls och Ulv intill sig.

Torak släckte tyst elden och tog packningen på ryggen.

Ulvs tassar ryckte i drömmen, men när Torak lade sig på 

knä bredvid honom, öppnade han ögonen och rörde på svan-

sen. Ska du ut på jakt? sa han med en vinkling av örat.

Ja, svarade Torak på vargspråket. Han begravde ansiktet i 

sin flockbrors päls och andades in den älskade doften i djupa 

tag. Sedan slet han sig loss.

Det var en bittert kall morgon och skaren knastrade un-

der kängorna. På höglänt mark hade vinden blottat fläckar 

av tillplattade björnbärsbuskar med en överraskande färg som 

liknade utspillt blod. På ett ställe hittade Torak en död grå 

nattfjäril. Han rörde vid den med foten, och då smulades den 

sönder till damm.

Senare längs vägen hittade han flera döda nattfjärilar på 

marken. Frosten hade gjort slut på dem.

Eller också behöver Eostra dem kanske inte längre, tänkte 

han. Kanske har de redan gjort sitt.




