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 Det här är de sista orden jag skriver. ”Berätta alltsammans ända från bör-
jan”, sa du. ”Förklara för mig varför du gjorde det.” Det har jag gjort. 

Det finns inte längre något kvar att berätta för dig.
Dammet virvlar fram över stenplattorna på den tysta balkongen. En mörk 

vind – höstens första vind – bläddrar bland sidorna och bakom den träder stjär-
norna fram på den allt mer urblekta himlen. Ljus och skratt stiger upp från rum-
men långt därnere; ännu längre ner börjar stadens ljus bli synliga i det tätnande 
mörkret. När du var här, för en halvtimme sedan, tände du en lampa åt mig. Nu 
får brisen ljuslågan att fladdra och bläddrar tillbaka till de första sidorna. Den 
här boken utgör de senaste fem åren i mitt liv. Hur ska jag kunna slå igen den nu?

Jag har inte styrka nog att gå ner till festens ljud och ljus. Så istället vänder jag 
på bladen i boken och följer orden jag skrev. Det finns delar av den här berättel-
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om någon gömde sig i skuggorna. Jag kände mig plötsligt illamående. Kan-
ske fanns det spöken här, osynliga andar som rörde sig i närheten. Jag vände 
mig bort.

Innan jag hade tagit tre steg stötte foten emot något tungt och jag snubb-
lade till. I snön låg något svart, prickigt av de flingor som mina fötter hade 
rört upp. Först trodde jag att det var ett dött djur, kanske en råtta, som låg 
stelfrusen där.

Jag böjde mig närmare. Och då såg jag att det inte alls var något djur utan 
en bok. Bara en bok. Försiktigt sträckte jag ut handen mot den. Jag kunde 
fortfarande känna en märklig närvaro – någon annans tankar likt imma i 
luften.

Jag försökte få bokpärmen att slå upp sig själv genom att ytterst lätt spän-
na fingrarna och sinnet. Den rörde sig inte. Det var ett trick jag hade kunnat 
i åratal, och det brukade fungera. Fast det var inget annat än just ett billigt 
trick. Det fungerade inte ens på Bibeln.

Jag var misstänksam mot boken. Jag visste inte om jag borde röra vid den. 
Kanske vore det bättre att låta den ligga kvar. Jag vände mig för att gå däri-
från. Men jag kunde inte. Jag skulle ta upp den, det visste jag att jag skulle 
göra. Det var oundvikligt. Alltså var det ingen vits med att resonera med 
mig själv.

Innan jag ens hade bestämt mig började fingrarna dra sig närmare de 
mörka skinnpärmarna. För ett ögonblick betraktade jag dem där de svävade 
ovanför boken, som om de var någon annans. Jag försökte dra bort handen. 
Jag kunde inte. En sekund var jag rädd. Sedan slöt sig fingrarna kring boken, 
och i samma ögonblick försvann närvaron. Jag tog upp boken och slog upp 
den.

Bladen var styva och gula av solen, likt ark av ben. Första sidan var blank. 
Jag vände blad. Ingenting. Även nästa sida och den därefter var tomma. Jag 
slog otåligt upp boken så att alla sidorna fladdrade, bröt upp bokryggen så 
långt att den nästan gick sönder, så att det knastrade om det torra limmet. 
De var blanka allesammans.

Medan jag varit upptagen av annat hade vädret slagit om. Vinden mor-
rade fram längs de smala gatorna, med allt gällare röst. Snöflingorna slog 
emot ansiktet likt malet glas. Käken värkte av kylan, och fingrarna mot 

sen som fortfarande hemsöker mina drömmar, som upprepar sig i alla mina vakna 
tankar och vägrar att släppa taget. Men det var inte de sakerna jag började med 
att skriva om.

Jag började med boken, och snön.



Snön började falla medan jag gick hemåt. Det var mörkt och kallt, trots att 
klockan knappt var fem. Min andedräkt böljade ut som ett vitt moln i mörk-
ret och allt var stilla. Till och med klirrandet och dunsarna från soldaternas 
hästar var dämpade. Flingorna var så kalla att de nästan brändes där de nud-
dade mitt ansikte, och de lade sig på kläderna och fastnade. Jag försökte 
borsta bort dem och drog upp rocken tätare runt halsen.

Jag var van vid snö, det var vi allesammans, men inte i slutet av maj. Det 
såg ut som om det skulle fortsätta vara kallt i minst en vecka. Vi fick snö så 
det räckte och blev över på vintern.

På sätt och vis var det väl vackert, antar jag. Molnen hade lagt sig som ett 
lock över himlens smala fyrkanter, och gaslyktorna var redan tända. Snön 
bildade en skorpa på lyktornas glas och de glödde i gult. Jag stannade och 
stod orörlig och då blev det nästan helt tyst, utan ens knarret från mina steg. 
Stilla, inte tyst. I den stilla luften kunde jag höra det fjäderlätta ljudet av 
snöflingorna som lade sig till ro.

Jag blickade upp i himlen. Snöflingorna vällde in mot ansiktet på ett 
sådant vis att det kändes som om jag svävade uppåt. Det blev mörkare. Det 
blev kallare.

Jag funderade på att gå hem, men det gjorde jag inte.
Jag började darra men fortsatte stirra upp mot himlen. Det blev ännu 

mörkare. Jag skulle kanske ha kunnat stå där hela natten. Det var som en 
förtrollning. Och jag ville ändå inte gå hem än. Snöflingornas oavbrutna, 
frenetiska rörelser gjorde mig yr, och nacken värkte av att jag stått och tittat 
uppåt. Fortfarande föll snön. Jag var hypnotiserad.

Plötsligt kände jag att någon fanns nära mig. Förtrollningen var bruten. 
Jag var tillbaka på gatan igen. 

Jag såg mig om, men det fanns ingen där. Bara en närvaro i luften, som 
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hon bort blicken och sa: ”Du har blivit så lik Harold. Han hade också grå 
ögon när han var i din ålder. Det var det jag tänkte på.”

”Farmor?” sa jag och ställde mig upp.
Hon vände sig mot mig igen. ”Vad?”
Jag ändrade mig. ”Ingenting.”
”Godnatt, Leo”, sa hon sorgset. ”Gud välsigne dig.”
Hon såg ut som om hon tänkte lägga handen på min axel, men sedan 

bestämde hon sig tydligen för att låta bli. Hon gick ut och stängde dör-
ren bakom sig. Jag hörde hur dörren till hennes eget rum stängdes med ett 
slamrande ljud. Den behövde lagas. Skruvarna hade börjat rosta och ett av 
gångjärnen hade brutits av. Jag borde ha fixat det. Dörren skulle ramla loss 
snart. Men det var svårt att få tag på gångjärn nu för tiden, när fabrikerna 
bara tillverkade kulor.

Jag väntade ett ögonblick innan jag ställde mig på knä och sträckte in 
armen under sängen efter boken. Jag kände ett hörn och fick fatt på det. 
Men det jag drog fram var en helt annan bok. Större och äldre. Jag blåste 
bort dammet från omslaget, så tyst jag kunde, och det kittlade i näsan. Den 
här måste ha legat där länge.

Sedan mindes jag vad det var för bok. Det var flera år sedan jag lade den 
där. Farmor skulle ha blivit galen om hon hade vetat att jag fortfarande hade 
ett exemplar.

Det gyllene väldet av Harold North. En inbunden bok, i läderband. Det 
var en bästsäljare. Hundratusentals människor läste den där boken. Sedan 
förbjöds den. De brände hela den andra upplagan. Min far var redan långt 
borta. Det var märkligt att farmor nyss hade nämnt honom, och här höll jag 
nu hans bortglömda bok i handen.

Jag drog med fingrarna över omslaget. Han var den bäste, min far, vår 
tids bäste författare. Men nu hade det gått sju år och jag kunde knappt min-
nas hans ansikte. Jag var åtta då, i Stirlings ålder. Kanske skulle inte far ha 
känt igen mig heller.

Pärmen drog sig motvilligt bort från titelsidan. Under den tryckta titeln 
avtecknade sig fortfarande min fars namnteckning i bleknad skrift. Jag kom-
mer ihåg att han signerade boken åt mig, för att jag bad honom. Jag sa att jag 
ville bli författare precis som han.

bokpärmen var röda och blöta av den smältande snön. Jag stoppade boken i 
rockfickan och begav mig hemåt.

Senare, när jag höll upp boken mot skenet från fotogenlampan i sovrummet, 
undrade jag om jag borde ha låtit den ligga kvar. Det var något konstigt med 
den som gjorde mig illa till mods. Jag hade varit säker på att det fanns någon 
bakom mig på gatan, och jag kunde inte låta bli att förknippa boken med 
den närvaron. Kanske var det en dum tanke. Det var bara en tom bok.

Jag vände mig bort från lampan och tryckte kinden mot fönstret för att 
åstadkomma en skugga så att jag kunde se ut. Vinden hade slitit upp ett 
hål i snömolnen och några enstaka stjärnor lyste igenom. Jag tyckte om att 
se på stjärnorna. En av dem hette Leo, men jag visste inte vilken. Jag hade 
aldrig vetat vilken. På gatorna frös snön till och blev hård. Den fångade upp 
varenda svag ljusglimt från gaslyktorna och återspeglade det som isblått. I 
morgon skulle det bli kallt – väldigt kallt.

Ett ljud fick mig att vända mig in mot rummet igen. ”Leo!” ropade far-
mor med skarp röst. Jag sköt boken över golvet, in i mörkret under min säng, 
och lutade mig bakåt på fönsterbrädan. ”Leo!” sa farmor igen och steg in 
i rummet. Hon tittade på Stirling som låg och sov i sin säng i det bortre 
hörnet. Sedan vände hon sig mot mig. ”Leo, behöver du den där lampan?” 
Hennes ögonbryn sänktes så att ögonen låg i skugga, som hos ett skelett. 
”Släck den!” sa hon åt mig. ”Du slösar med fotogen. Vad håller du på med?”

”Jag var på väg att gå och lägga mig.”
”Javisst. Det är sent.”
Hon betraktade mig för ett ögonblick. I skuggorna såg hon så gammal ut, 

fast hon bara var sextiofem. Det grå håret glänste, hårt åtdraget över hjässan, 
och de lösa testarna runt öronen fångade upp ljusskenet från lampan. Lin-
jerna runt ögonen och munnen var framträdande och ansiktet spänt. Hennes 
ansikte var alltid spänt när hon pratade med mig. 

”Fick du sitta kvar efter skolan i dag igen?” sa hon. ”Leo, jag har tappat 
räkningen på hur många gånger det har hänt den här månaden.”

Jag svarade inte. Hon såg länge på mig utan att säga något. ”Vad är det?” 
sa jag till slut.

Jag väntade mig att hon skulle fortsätta tjata på mig. Men istället vände 
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När det första solljuset jagade uNdaN den dystra grå gryningen glödde det genom 

gardinerna i sjukhusrummet. Den unge mannen drog tyst isär dem och tittade ut. Han 

såg hur ljuset korsade järnvägsspåren och bredde ut sig över taken på de fyrkantiga 

grå husen. Det förvandlade det spretiga ogräset på stickspåret till klart purpurröda 

blommor, som stod orörliga i morgonens tystnad. Tårarna rann i ansiktet på honom, 

men han stod kvar där vid fönstret tills de var borta. Ett tåg passerade och ljudet dog 

bort igen. Han tänkte på människorna som just vaknade i husen och människorna på 

det där tåget, som tyckte att det här var en vanlig dag, medan solen hade stigit upp så 

annorlunda för honom.

Den unga kvinnan ropade hans namn. Han vände sig om och gick fram till henne 

och lade ena handen på spädbarnets huvud. Hon vaknade inte. Han tog kvinnans 

hand. Han fäste blicken på henne en liten stund, fast hon inte såg det. Hennes blonda 

lockar föll ner i ansiktet på barnet när hon höll henne och hon tittade ut genom 

fönstret, tvärsöver det övergivna järnvägsspåret, på ett trasigt stängsel där fåglar hop-

pade omkring och sjöng. Det gick inte att höra dem genom glasrutan, och barnet sov. 

Solljuset spred sig in i rummet och förvandlade allt till guld.

Det dröjde länge innan tystnaden bröts. En medelålders kvinna skyndade in. Hon 

såg på det sovande barnet och började själv gråta, och sedan skratta, och den yngre 

kvinnan skrattade också och kramade sin mor. Barnets mormor tog av sig något hon 

hade runt halsen. Det var en guldkedja med en tung amulett – en fågel besatt med 

ädelstenar som nu fångade ljuset och skickade iväg solkatter runt det lilla vita rummet. 

Barnet öppnade plötsligt ögonen, fast det måste ha varit en slump. ”Ditt halsband, 

mamma”, sa den unga kvinnan.

”Jag ska ge henne det nu”, sa den äldre kvinnan. ”Jag ska ge det till min dotterdot-

ter.” Hon räckte över det till barnets far. ”Spara det tills hon blir äldre. En sten saknas, 

men så har det alltid varit.”

”Det spelar ingen roll”, sa den unga kvinnan. ”Låt henne ha det på sig nu, mamma, 

bara en liten stund.” Hennes man knäppte spännet runt barnets hals och rätade ut 

kedjan. Smycket nådde nästan ända ner till midjan på henne, så liten var hon. Tyst 

betraktade de barnet.

”Jag ser redan nu att hon kommer att bli vacker”, sa barnets mormor.

”Jag önskar att jag fick leva och se henne växa upp”, sa mannen och kysste 

Jag smällde igen pärmen, sköt tillbaka boken under sängen och vände 
mig om för att blåsa ut fotogenlampan. Men det behövde jag inte göra. 
Det var slut på fotogen. Lampan blinkade till en gång … två gånger … och 
slocknade.

Nästa morgon vaknade jag till en kall vit gryning. Vit, inte grå, på grund 
av snöns märkliga ljus. Det var det jag såg när jag öppnade ögonen – snön 
på gatan likt rena vita vågor som frusit till i en kanal, och snö som hängde 
tungt på himlen ovanför de smutsiga husen. Sedan mindes jag att jag inte 
kunde se gatan från sängen. Varenda morgon när jag vaknade såg jag bara 
himlen. Men nu tittade jag ner på gatan.

Jag satt på fönsterbrädan. Huvudet var hårt tryckt mot det iskalla fönst-
ret, och det gjorde ont att dra sig loss. Varför var jag här? Jag mindes att jag 
hade gått och lagt mig kvällen före, sedan lampan hade slocknat. Jag reste 
på mig.

Boken låg på fönsterbrädan, bredvid den helt kalla lampan. Den där boken 
som jag hade hittat i snön. Det var konstigt, för jag var säker på att jag hade 
lämnat kvar den under sängen, dit jag vårdslöst skjutit in den kvällen före. 
Jag tog upp den och blinkade sömnigt medan jag frånvarande bläddrade i 
den. Det var tidigt och jag var trött. Klockan kunde inte ha varit mycket mer 
än sex. Så hajade jag till. Det fanns något skrivet i boken!

Jag slog igen boken med en smäll. Den hade varit blank dagen före – jag 
hade sett efter på varenda sida. Jag slog upp den igen. Ja, det fanns text där. 
Tättskrivna rader i svart med en handstil jag inte kände igen. Då måste väl 
ändå boken vara något mer än vad den såg ut för. Den kunde inte vara annat 
än ondskefull. Snabbt lade jag ifrån mig den på fönsterbrädan, rädd för att 
hålla i den. Jag såg länge på den.

Jag visste att jag skulle läsa den. Jag ville veta vad det stod. Kanske hade 
det varit dumt av mig att bli rädd, en bok kunde inte göra mig illa. Jag för-
sökte slå upp den igen med viljekraft. Jag koncentrerade mig på det allt jag 
kunde. Hjärnan värkte av ansträngningen, men det fungerade inte. Boken 
förblev igenslagen. Jag betraktade den ett ögonblick, snappade sedan åt mig 
den och slog upp den.

Det fanns flera blanka sidor. Jag bläddrade fram till första textsidan och 
började läsa. 
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”Prata inte om det nu”, sa kungen och strök barnet över huvudet. ”Han är fortfa-

rande liten.”

I takträdgården nedanför dem slog sig fåglar ner i träden. Solen gick ner, blodröd. 

De betraktade den tysta där de stod tillsammans som vilken familj som helst, var som 

helst. Sedan var det inte tyst längre; alldeles i närheten skrek människor.

Slottsporten föll med en högljudd explosion. Plötsligt stod kungen och drottningen 

på knä och stirrade på varandra. ”Rör dig inte”, sa mannen till sin son. Därnere ropade 

rebelltrupper. Över balustraden kunde pojken se hur de svärmade in på borggården 

likt myror. Familjen höll sig tätt ihop. Kungen drog en kniv ur bältet och i solned-

gången blänkte den till med rött sken. I ett rum nedanför dem hördes en plötslig 

skottsalva. ”De har eldvapen”, andades mannen i sin hustrus öra. ”De har eldvapen, 

är det möjligt? Vem har tillverkat eldvapen?” Hon tog hans hand; det lilla klicket när 

deras ringar nuddade vid varandra lät skarpt i tystnaden.

Tunga steg närmade sig bortom balkongdörren. Kungen ställde sig upp och drott-

ningen gjorde detsamma. Utan att släppa dörren med blicken grep prinsen efter sin 

mors hand och hittade den. Hon ställde sig mellan honom och dörröppningen. Stegen 

kom närmare.

Dörren slogs upp, kungen rusade framåt och två skott ekade plötsligt runt slottets 

torn och tak. Kniven föll ur kungens hand och skramlade ner på marken, och kungen 

och drottningen landade hårt på balkongens stengolv. Ingen hade gjort motstånd mot 

angreppet. Det kom för plötsligt.

Det blev tyst. Ena minuten hade mannen och kvinnan varit vid liv, i nästa var de 

inte det. Blodet kröp långsamt över stenläggningen och ingen rörde sig.

Prinsens tårar fastnade i halsen, och han plockade upp kniven och kastade den mot 

soldaten som hade skjutit. Den skar in i ögat och ansiktet på honom och fastnade där 

för ett ögonblick. Mannen släppte pistolen och föll på knä med händerna tryckta mot 

ansiktet. Blodet vällde fram mellan fingrarna, tjockt och mörkt, och stänkte ut över 

stenläggningen. En annan soldat höjde sitt gevär.” Nej!” ropade den som blivit sårad, 

fortfarande med händerna över ansiktet. ”Kom ihåg profetian! Döda inte prinsen!”

De var på väg hem. Flickan, nu fem år gammal, och hennes mormor. Radion var på 

och kvinnan sjöng med lite och höjde volymen. Den lilla flickan viftade med armarna 

som en dansös. Hennes mormor skrattade. ”Du kommer att dansa på scenen en vacker 

dag.”

barnets ansikte. En tår föll från hans öga ner på hennes kind, och då började hon 

också gråta.

Långt därifrån i ett stenrum med högt i tak sov ett annat spädbarn. Hans mor drog 

sammetsdraperiet runt sängen åt sidan och böjde sig fram för att se på honom. Hen-

nes man höll barnet i famnen medan prästen välsignade det. ”Skydda denne prins och 

låt honom bli allt visare”, sa prästen och gjorde korstecknet, men kungen hörde inte 

på. Han hade blicken fäst på sin hustru. Det tidiga solljuset speglades scharlakansrött 

i hennes ansikte, och tröttheten och det där ljuset fick henne att se ännu yngre ut än 

hon faktiskt var. Kungen försökte finna spår av hennes och sitt eget ansikte i barnets 

men slutade eftersom det gjorde honom tårögd. Han hade ännu inte fyllt arton och 

hon var yngre, och nu när han höll det här barnet i famnen kände han sig som en 

pojke.

Inte långt efter det att prästen hade gått vaknade barnet. Kungen lade varsamt 

tillbaka honom i drottningens armar och föll på knä intill henne, och de betraktade 

honom tyst. Hans ögon var redan märkliga – stora och mörka, med en ovanlig styrka 

för någon som var så liten. En konungs ögon, skulle folket säga senare. En underlig 

stillhet vilade över rummet medan de iakttog barnet. Han grät inte ens. ”Hurdan ska 

den här pojkens framtid bli?” sa kungen och tänkte på sitt eget liv.

”Jag har dig, och nu en son”, sa drottningen och torkade bort tårarna. ”Om vi 

alltid är sådana vi är nu, om vi alltid håller ihop, ska jag aldrig be om något mer än 

detta under resten av mitt liv.”

Fem år gick och de var alltid tillsammans. Och den där sista kvällen befann de sig alla 

tre på slottets högsta balkong när drottningen hörde rop och vände sig om för att 

se ner mot staden. Bakom henne fäktades prinsen och hans far med träsvärd. ”Vad är 

det?” sa kungen och kastade en blick mot sin hustru.

”Jag ser inte.” Hon vände sig mot dem igen. ”Fortsätt med er match.”

Kungen sänkte svärdet och log. ”Jag tror inte att jag borde hålla på och leka så 

här.” Men han handskades med leksaken som om det var ett riktigt vapen. När hon 

såg det log drottningen också.

Prinsen passade på när fadern inte var på sin vakt och slog svärdet ur handen på 

honom. Då skrattade de allesammans, och kungen lyfte upp sin son och snurrade runt 

med honom i famnen. ”Han skulle bli en fin soldat”, sa drottningen.
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Där slutade texten. Jag satt stilla med boken fortfarande uppslagen i knäet. 
Det konstiga var att jag bestämt visste att jag hade läst den här berättelsen 
förut. Och den var inte påhittad. Jag var säker på att den var på riktigt; det 
hade verkligen hänt.

Det kan tänkas, funderade jag, att den lilla pojken var prinsen som hade 
fötts samma år som jag, prinsen som lär ha förvisats till det där legendariska 
landet. Prins Cassius. Vad hette landet? Änglaland, eller något i den stilen. 
Men det landet fanns inte på riktigt. Luciens trupper dödade alla i slottet 
den där kvällen; de dödade kungen och drottningen och prinsen. Rådgi-
varen Talitha bar ansvaret för det; hon hade stora krafter, och det skulle ha 
varit en smal sak för henne att döda en femårig pojke. Det här var alltså bara 
en berättelse, inget mer än så.

Men flickan då? En del av orden i avsnittet om henne förstod jag inte. 
Vad var en bil för något, eller en instrumentbräda eller en radio? Det lät som 
utländska ord. Hon kanske var i ett annat land. Kanske Änglaland hon med. 
I så fall var hon också påhittad.

”Leo! Stirling!” ropade farmor. ”Skynda er upp nu. Det kommer att ta 
längre tid att gå till skolan i snön.” Stirling muttrade och vände på sig. Jag 
stoppade boken i rockfickan. Jag visste ännu inte vilka krafter den ägde, och 
jag ville ha den med mig.

När jag gick ner för att hämta vatten kom jag ihåg vad det där påhittade 
landet hette. Det där legendariska landet, i en annan värld, som farmor bru-
kade berätta sagor om. Det var inte alls ”Änglaland”. Det var ”England.”



På väg till skolan tänkte jag fortfarande på boken. Varifrån hade skriften 
kommit? Jag kanske aldrig borde ha tagit upp boken. Berättelsen hade ing-
enting med mig att göra, och nu hade jag kanske blivit indragen i den. Men 
jag var intresserad; jag kunde inte låta bli att undra om den där pojken var 
prinsen, och i så fall om han fortfarande levde. Om han gjorde det kunde 
profetian gå i uppfyllelse. Men …

”Leo?” Jag återvände från mina tankar. Det förvånade mig att se att 
gatan, snön och husen fortfarande fanns kvar. Jag vände mig mot Stirling, 

”Det hoppas jag att jag får, om jag övar mycket”, sa flickan, så allvarligt att hennes 

mormor skrattade igen. Fågelamuletten hängde fortfarande runt halsen på flickan och 

hennes ögon hade nu fått en skarpare, klarblå färg – samma blåa nyans som stenen 

mitt på halsbandet, som om det hade varit gjort för henne.

Trafiken på den flerfiliga vägen rörde sig snabbt. På andra sidan av vägen köade 

bilarna i långa rader, tätt ihopträngda. Flickan började dåsa till i eftermiddagsljuset 

och gungade åt sidan för varje kurva. Sandiga snäckskal och småstenar skramlade på 

instrumentbrädan. Kvinnan sträckte sig fram och rörde vid sin dotterdotters kind 

medan hon sov.

Plötsligt trumpetade tutor genom musiken. En lastbil kom farande tvärsöver vägen, 

svajande. Flickan vaknade, förvirrad och redan skrikande, i bilen som väjde undan. 

Det sista hon såg innan det blev mörkt var sin mormor, som kämpade för att vrida 

ratten åt än den ena sidan, än den andra, medan lastbilar tornade upp sig framför bilen 

och däck tjöt någonstans alldeles i närheten. ”Det är ingen fara, det är ingen fara”, sa 

hennes mormor förtvivlat, trots att flickan inte visste varför hon sa det. Sedan voltade 

bilen och allt försvann. 

Hela den natten grät flickan i sin mors famn, på ett kallt vitt sjukhus med tätt 

mörker utanför. De kunde ha åkt hem, men det föll ingen av dem in. Den lilla flickan 

hade varit här många gånger förut. Det här var sjukhuset där hon hade fötts; ett år 

senare hade hon burits hit varje dag i tre veckor medan hennes far låg för döden. Hon 

hade varit här många gånger förut, men det här var den gång hon skulle komma att 

minnas.

Även pojken grät, plötsligt ensam i ett främmande land, med bara en främling som inte 

kunde trösta honom. Han blickade ut mot aftonstjärnan, den stjärna som tändes allra 

först utanför hans fönster i slottet, men till och med stjärnan var fel och annorlunda 

här. Den såg blek och urtvättad ut mot en matt, orangegrå natthimmel. ”Gå bort från 

fönstret”, sa främlingen och lade en filt runt axlarna på pojken. ”Försök vila lite.” Men 

pojken ville inte flytta sig. Inte den kvällen, eller nästa, eller kvällen efter det.

Flickan låg på sin säng och tittade på samma stjärnor. Hon såg dem dyka upp på kväl-

larna och blekna bort på morgnarna. Hon hörde klockorna slå i staden och räknade 

varje timme vartefter den gick. Men det fanns inget de kunde göra, någon av dem, för 

att hindra tiden från att gå.
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”Profetian som skrevs av den store Aldebaran.” Aldebaran var vår gam-
melmorbror, men det höll vi tyst om. Att Harold North var vår far räckte 
mer än väl. ”Ingen bryr sig om de där gamla profetiorna nu för tiden”, sa 
jag.

”Det borde de göra”, sa han. ”Den är inte gammal – den är sexton år. 
Dessutom brukar de stämma.”

”Kanske det. Vad vet du om profetior?”
”Inte så värst mycket. Men de riktiga som jag har hört talas om har slagit 

in. Om de framstående som gör förutsägelserna faktiskt kan se in i framti-
den så måste de vara sanna.”

”Ja, men det här kanske inte var en riktig en.”
”Det var en riktig en”, sa han. ”Det betyder att England finns på rik-

tigt.”
”Okej då”, sa jag. ”Det kan tänkas att England finns på riktigt.” Men jag 

trodde inte riktigt på det, nu när jag sa det högt.
”Apropå profetian …”, började han.
”Vad då?”
”Jag ville fråga dig … men …” Vi närmade oss skolgrinden, och vi över-

gick alltid till meningslöst pladder när vi kom fram just hit. Det var vi över-
ens om, trots att vi aldrig sa det – just här mittemot tidningsståndet, i hörnet 
av Paradisvägen. ”Senare”, sa han.

Det var ingen kö, så jag köpte en tidning. ”Vad står det i rubriken?” frå-
gade Stirling.

” ’Dödläge’.” 
”Vad är det?” 
”När någonting står alldeles stilla.”
”Kriget, alltså. Vad står det mer?”
”För mycket för att kunna tala om nu”, sa jag.
”Läser du det för mig när vi kommer hem?”
”Okej.” Jag vek ihop tidningen och stoppade den i fickan. ”Vet du vad, du 

måste lära dig att läsa. Du är ju åtta år.” 
”Jag kan läsa, nästan. Och för den delen så kan man bli smart även om 

man inte läser.”
”Jag vet. Du tänker mycket.”

som småsprang bredvid mig. I min tankspriddhet hade jag gått fort – för fort 
för honom.

”Vad?” sa jag och saktade in på stegen.
”Leo, vad tänker du på?” frågade han. Jag skakade på huvudet och log 

mot ansiktet som så allvarsamt vändes upp mot mitt.
”Ingenting. Bara en saga.” Jag ryckte på axlarna. ”En av de där gamla 

sagorna om England, men det minns du förmodligen inte.”
”England?” sa han. ”Jodå, jag minns.”
”Vad för något?” frågade jag.
”England var det där stället som farmor brukade berätta om. Upptäckts-

resande gick in i en annan värld och hittade det.”
Jag blev förvånad. Han kunde inte ha varit mer än tre år gammal när hon 

berättade de där historierna för oss. ”Och prinsen åkte dit”, fortsatte Stirling. 
”Prinsen skickades till England.”

”Prins Cassius, som skulle ha blivit Cassius den tredje”, sa jag. ”Minns du 
sagorna också?”

”Ja, det är klart. Fast jag tror inte att det var några sagor.”
”Hur menar du?”
”Jag tror att landet finns på riktigt.”
”På riktigt?” sa jag. Han nickade. ”Hur kan det finnas på riktigt?”
”Många människor tror att det gör det”, sa han. ”Det är inte bara jag.”
”Nu för tiden är det bara du, Stirling.”
”Nej, det är det inte alls”, envisades han. ”Och jag har tänkt mycket på 

det, och det verkar faktiskt rimligt att England finns på riktigt.”
Medan vi fortsatte gå iakttog jag honom noga, fortfarande häpen över 

att han kunde minnas allt det där. ”Varför det?” sa jag. ”Varför verkar det 
rimligt?”

Han tänkte efter ett ögonblick. ”Prinsen skickades dit, till exempel. Och 
prinsen fanns på riktigt.”

”De flesta tror att prinsen blev dödad”, sa jag.
”Inte jag.”
Jag log åt att han var så säker. ”Är det allt?”
”Nej”, sa han. ”I dikten som farmors bror skrev stod det att prinsen skulle 

resa dit, inte att han skulle dö.”
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Han måste ha varit i princip den enda människa i Malonia som inte drog sig 
för att missbruka Guds namn. Jag såg att Stirling rynkade pannan när han 
gjorde det.

Det såg sergeant Markey också. Vi gick in, men utan att skynda oss. 
Jag drog avsiktligt fötterna efter mig för att reta honom. Sergeant Markey 
blängde, men Stirling gick in så fogligt att han inte kunde säga något.

När vi gick hem från skolan hade snöslasket frusit till, så det var halt. Gator-
na låg i skugga och det var bittert kallt. ”Jaha, tror du att jag kan ha rätt då?” 
frågade Stirling igen när vi halkade fram längs Paradisvägen. ”Tror du att 
landet England kan finnas på riktigt?”

”Det kan det göra”, sa jag. ”Det går inte att bevisa.”
”Men profetian …”
”Den sa bara att prinsen skulle tvingas i landsflykt. Den sa aldrig vart. 

Och även om alla trodde att det var till England, dit Aldebaran skickades, 
behöver det inte nödvändigtvis ha varit det.”

”Men det var till en annan värld.”
”Om han alls drevs i landsflykt. Om han inte blev dödad. Döden är också 

en annan värld, vet du. Ibland kan man inte lita på orden som folk använ-
der.”

”Jag tror inte att de skulle ha dödat honom. De skulle ha vetat att det 
fanns en profetia.”

Det var sant att Aldebarans profetia varit respekterad en gång i tiden, och 
kanske skulle Luciens män ha varit ovilliga att döda pojken på grund av den. 
Profetian hade definitivt sagt att ingen fick skada prinsen. Den sa att han 
inte skulle bli dödad utan sändas i landsflykt.

Snön fick husens gula tegel att se smutsigt ut. Jag undrade om molnen 
som gled ihop över staden var snömoln eller regnmoln. Det största, alldeles 
ovanför kyrkan långt därnere på torget, såg ut precis som en utsträckt hand. 
Det var så nära korset högst upp på byggnaden att jag föreställde mig att det 
kunde sträcka sig fram och nudda vid det. Men det var bara vinden som fick 
molnet att röra sig.

”Alltså kan det finnas på riktigt”, envisades Stirling.
”Vad?” Han hade pratat på men jag hade inte lyssnat.

”Ja”, sa han. ”Mest under lektionerna. Och i kyrkan. Tycker du att det är 
fel?”

”Nej”, sa jag. ”Fast farmor kanske gör det.”
Farmor tog med sig Stirling till mässan varje dag. I juli skulle han ta natt-

varden för första gången – den tjugoförsta juli, datumet var redan bestämt. 
Jag hade aldrig tagit nattvarden, och nu när jag var femton hade farmor slu-
tat föreslå det. Och jag vägrade att gå i kyrkan annat än på söndagar. Jag 
tror att det berodde lika mycket på att jag avskydde att någon sa åt mig vad 
jag skulle göra som på att jag inte var särskilt religiös, även om bådadera 
stämde. 

”Ja.” Han skrattade. ”Farmor kanske gör det. Skulle Gud tycka att det var 
fel?”

”Jag tvivlar på att han ens lägger märke till det.”
”Det gör han. Han lägger märke till allt. Sparvarna och allt. Så han skulle 

definitivt lägga märke till om folk inte lyssnade i kyrkan ibland. Om det var 
fel.”

”Okej, okej”, sa jag. ”Predika inte. Och du vet att jag inte gillar när någon 
frågar mig om religion.”

”Varför inte? Jag frågar bara vad du tycker.”
”Stirling, lägg av.”
”Ursäkta.” Han sa det så ödmjukt att jag fortsatte i mildare ton: ”Jag är 

säker på att han inte tycker att det är fel. Hur som helst är det jag som kom-
mer att hamna i helvetet, för jag hör aldrig på i kyrkan.” Han skrattade. 
”Kom nu”, sa jag. ”Vi är sena.”

De sista pojkarna skyndade förbi oss genom grinden och rusade genom 
snösörjan på skolgården för att ställa upp på led. Sergeant Markey, Stirlings 
lärare och den värsta i skolan, övervakade dem med sin vanliga uppsyn, som 
var svår att koppla ihop med någon känsla över huvud taget. Hans min över-
gick till förakt när han fick syn på Stirling och mig. Han hatade oss, och det 
gjorde han inte någon hemlighet av.

Jag blängde tillbaka och gav Stirling den blick jag gav honom varje mor-
gon – en tålmodigt uthärdande blick, likt en brottsling som förlikat sig med 
att han ska avrättas – och vi vände oss mot grinden. Blicken retade serge-
ant Markey. ”Pojkar, för Guds skull, skynda er in nu!” spottade han fram. 
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Vi fortsatte vår försiktiga promenad. ”Om farmor visste skulle hon slå 
ihjäl dig”, kommenterade jag. ”Du vet väl att den där boken står med på 
listan över böcker med hårda restriktioner. Du kan få tre månader bara för 
att du har den.”

”Tre månader? Vad då tre månader?”
”Tre månader i fängelse! Det är en allvarlig förseelse. Farmor skulle bli 

jättearg om hon någonsin fick veta det.”
”Ja, jag vet. Sch.” Han såg sig ängsligt omkring. ”Tala inte om det för 

henne, är du snäll.”
”Okej, jag ska låta bli.” Jag hade aldrig tänkt göra det. Jag ville bara säga 

åt Stirling att vara försiktig. ”Och jag kan läsa den för dig om du vill.”
”Tack”, sa han. ”Tack, Leo.”
”Du borde ändå inte ha den.”
”Jag är inte den enda som gömmer böcker”, sa han med ett flin.
”Vad?”
”Du har ju den där som far signerade åt dig – Det gyllene väldet.” 
”Hur kan du veta det?”
”Du brukade jämt titta på den, när jag var jätteliten. När du trodde att 

ingen såg dig. Du brukade …”
”Jaja”, sa jag och avbröt honom. ”Det är skillnad. Det gyllene väldet har 

bara restriktioner. Den där profetian har hårda restriktioner, vilket är allvar-
ligt. Och dessutom var det där min bok. Jag stal den inte. Du tog den …”

Jag tystnade tvärt. När vi kom till en vägkorsning var vi på vippen att 
halka rätt in bland en grupp soldater till häst. Vi snubblade fram emot dem 
medan de plötsligt brast ut i hest skratt. Den närmaste hästen skyggade sid-
ledes och ryttaren tyglade den och fick den att ställa sig på sin plats i cirkeln 
igen. Vi skyndade oss förbi nästa kvarter med hus. Snön på marken gjorde 
alla ljud märkligt dämpade, och vi hade inte hört soldaterna.



Vi gick tysta, utan att titta på varandra. ”Tror du att de hörde oss?” viskade 
Stirling när han trodde att vi kommit utom hörhåll.

”Naturligtvis inte”, sa jag. ”Och ifall de gjorde det så spelar det ingen 

”England kan finnas på riktigt.”
”Ja”, sa jag trött. ”Kan du inte sluta prata om det nu? Jag borde aldrig ha 

fört det på tal, du har inte släppt det en enda gång sedan jag nämnde det. 
Och vi kommer aldrig att få veta.”

”Nej”, sa han. ”Men profetian …”
”Vad är det med den?”
”Om den gick i uppfyllelse, då skulle vi få veta om England fanns på 

riktigt eller ej. För prinsen skulle komma tillbaka, och …”
”Stirling”, avbröt jag honom. ”Profetian – du skulle berätta något för mig 

om den. Minns du det? I morse sa du att du skulle berätta det senare.”
”Just det …” Han såg sig om. ”Okej.” Han sänkte rösten till en viskning. 

Nu stod vi alldeles stilla på den tysta gatan.
En kvinna dök plötsligt upp runt hörnet och skyndade förbi oss, bärande 

på ett hostande spädbarn som var omsorgsfullt insvept i en filt mot kylan. 
Stirling väntade tills hon hunnit förbi och satte sedan huvudet tätt intill 
mitt. ”Kommer du ihåg när farmor brände fars böcker?”

”Oh ja”, sa jag. ”Jag minns.”
”Du behöver inte låta så där.”
”Hur då?”
”Så där. Det var inte hennes fel.”
”Han sa åt mig att ta hand om dem medan han var borta. Hon fick mig 

att bryta mitt löfte, och …”
”Apropå profetian”, avbröt Stirling. Vi hade haft det där samtalet flera 

gånger förut. ”När farmor brände dem tog jag en bok. Jag har fortfarande 
kvar den, jag hittade den igen förra veckan. Och jag lyckades tyda vad det 
står på omslaget.”

”Läste du omslaget?” sa jag. Han nickade. ”Vad stod det då?”
”Det stod så här: ’En profetia av lord Aldebaran, skriven under det sjätte 

året av Cassius den andres regeringstid’.”
”Det är precis den”, sa jag. ”Det måste det vara.”
”Jag trodde väl det. Och jag ville be dig att läsa den för mig. Det tog mig 

minst en timme att läsa omslaget, och du läser fort, Leo.”
Jag såg på honom. ”Det är en väldigt sällsynt bok. Och jag hade ingen 

aning om att du hade den.” Det log han stort åt.


