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Drakar i skyn

Nästan varje kväll, så långt tillbaka Tam kunde 

minnas, hade han stått uppe på den yttre 

stadsmuren och sett drakarna komma flygande 

över slätten.

Åtta stycken var de, alla i olika färger, och 

han visste namnet på var och en av dem: Bleke, 

Röde, Letta, Bella, Svärta, Moln, Smaragd och 

Sky.

Det pirrade alltid i hans mage av längtan: 

Tänk att få sväva fram, högt över marken!



Den här gången var drakarna senare än 

vanligt. Solen snuddade redan vid horisonten 

när Tam upptäckte dem ovanför skogen 

bortom Dahrfloden. 

Han följde dem med blicken medan de 

närmade sig.

– Du tröttnar visst aldrig på att stå här och 

titta? sa Hind.

Den gamla soldaten lutade sig tungt mot  

sin långstav.



Tam skakade på huvudet.

Så suckade han.

Han visste mycket väl att han aldrig skulle 

komma närmare än så här. Drakarna och 

drakriddarna bodde uppe vid kungens slott, 

innanför den femte stadsmuren.

Dit skulle en tiggarpojke som Tam aldrig bli 

insläppt, så var det bara.

Plötsligt upptäckte Tam något som fick 

honom att rynka pannan.



Drakarna flög i en annan formation 

än de brukade. Två av dem höll sig tätt 

bredvid Bleke, den stora vita. Det verkade 

som om de gjorde sitt bästa för att stötta 

den!

Kunde den ha blivit skadad under 

uppdraget?

Men riddaren på den vita drakens rygg 

såg mer irriterad än orolig ut, när de svepte 

fram över stadsmuren. Tam kunde höra 

hur han skrek åt draken att skynda sig.

– Det där var något nytt, sa Hind. Men 

jag antar att drakar kan bli trötta de också.

Tam visste att drakarna var äldre än 

någon annan – ja, till och med äldre än 

själva staden. Men han hade aldrig tänkt på 

dem som gamla och trötta. De såg alltid så 

skimrande vackra och starka ut.





Oroligt följde Tam Blekes mödosamma 

vingslag, och han kunde inte förstå hur 

riddaren kunde låta så otålig. Kände han inte 

att draken fick kämpa för att ta sig upp till 

slottet? 

Staden Demar var byggd på ett toppigt berg 

som stod alldeles ensamt nära Dahrflodens 



mynning. Det var den enda stad i hela världen 

som hade fem stadsmurar, den ena innanför 

den andra.

Högst uppe på berget låg det kungliga slottet 

och drakstallet.

Nu steg drakarna dit upp, tätt tillsammans, 

och försvann bakom tornen.



Tam gnuggade sig i ögonen. Han hade stirrat 

så länge mot den nedgående solen att de sved, 

och hans huvud dunkade, precis som det gjort  

i flera dagar.

Hind stack handen i rockfickan och drog upp 

en smörgås.

– Här! sa hon. Min dotter bredde en extra  

åt mig. Men du är nog hungrigare än jag, kan 

jag tänka.
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Tam tog emot den. Sedan snodde han runt 

och sprang bort mot trappan.

– Det skulle inte skada att säga tack någon 

gång, ropade Hind efter honom.

Men soldaten skrattade godmodigt. De båda 

kände varandra väl vid det här laget.


