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På drakfältet

Drakarna var på väg mot staden.

På det stora fältet nära kungens slott stod 

drakdrängarna och väntade. De var beredda 

med filtar och tunnor fulla av het, kryddad 

cider. 

Vintern hade kommit, och kylan var svår för 

drakarna att tåla.

Bleke, den stora vita draken, hade inte mått 

bra senaste tiden. Ändå hade han flugit ut på ett 

nytt uppdrag!



Tam höll spänt 

utkik där han stod 

tillsammans med 

nybörjarna, lite vid 

sidan om. Ännu hade de 

inga egna arbetsuppgifter, utan var 

här för att lära.

De andra pratade och 

skrattade och brydde sig inte 

mycket om det som hände 

ute på fältet.

De förstår inte hur 

fantastiskt det är att 

få vara här! tänkte 

Tam och strök 

med händerna 

över sina 

varma, nya 

kläder.



Dessutom var de bara elva år, och yngre än 

han. Eller, rättare sagt, Tam trodde att de var 

yngre. För egentligen visste han ju inte hur 

gammal han själv var.

Saria, en gammal tiggarkvinna, hade hittat 

honom gråtande i en gränd när han var liten 

pojke. Pesten härjade i staden det året, och alla 

antog att hans familj dött i sjukdomen.
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”Bleke är dålig! Bleke 

behöver hjälp!”

 Rösten Tam hörde i sitt 

   huvud tillhörde Sky,  

 den blå drakhonan. 

Det var nära att Tam 

ropat högt, men han 

hejdade sig, och stod i 

stället tyst och spanade 

oroligt upp i luften. Sky 

hade förbjudit honom att avslöja 

för någon att de två kunde tanketala.
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Människor gör hemska saker mot varandra 

när de blir avundsjuka, hade hon sagt.

Tam suckade.

De är redan hemska mot mig! 

tänkte han och sparkade 

med foten i sanden.

Drakdrängarna 

valdes alltid  

ut bland barn  

i de allra finaste 

adelsfamiljerna. 

Därför hade det  

blivit stor skandal,  

när Sky plockat upp 

tiggarpojken Tam från 

den yttre stadsmuren 

och bestämt sagt ifrån, 

att han skulle bli hennes 

drakdräng.



Det var mycket sällan som drakar talade – 

Tam visste att de tyckte att människoljud var 

svåra att uttala – och inte ens kungen kunde 

neka Sky det hon bad om. Men innan Tam fick 

bli drakdräng måste han klara av 

vinterns stora prov, som alla 

nya drakdrängar måste 

klara. Det hade Sky  

fått gå med på.
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Så ända sedan den kvällen hade Tam gått 

i skola med de andra nybörjarna och haft sin 

sängplats i deras sovsal. 

Och han kände sig så ensam … Visst fick han 

all mat han kunde äta, och slapp frysa, men det 

var ingen som pratade med honom!



Tam saknade nästan den ynkliga koja, där 

han bott förut! Och han saknade sin vän Indre.

Han sparkade åter i sanden framför sig.

Vad de andra här skulle tycka om hans och 

Skys stora hemlighet, det kunde han inte ens 

föreställa sig …
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Bleke i fara

Tam spanade uppåt.

Där kom drakarna!

Bleke flaxade mödosamt i täten, med Röde 

och Moln vid sin sida. Han tog sig precis över 

skolbyggnadens tak, och landade klumpigt på 

fältet, alldeles nära där nybörjarna stod.

Flera av barnen flyttade hukande på sig, när 

han svepte fram över dem. Drakarna skrämde 

dem, det hade Tam märkt trots att de inte 

riktigt ville visa det.



Tam fnös lite föraktfullt.

Han var helt säker på att han inte hade 

någonting att frukta från de enorma varelserna. 

Sky var den enda som Tam kunde tanketala 

med, men de andra drakarna tittade vänligt på 

honom, om han någon gång var i närheten.

Bleke var den som brukade nicka mot 

honom. Tam tyckte alltid att drakens guldgula 

ögon såg så oändligt sorgsna ut.



Nu sjönk Bleke ner på mage i sanden. Alla 

hans åtta drakdrängar kom rusande, ledda av 

magister Taftar, läraren i praktisk drakkunskap.

Drakdrängarna var klädda i grå uniform med 

drakemblem på, i samma färg som deras drake. 

Tam längtade efter den dag då han själv skulle 

ha en blå drake broderad på bröstet!

Men innan dess hade han mycket att lära.


