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Vintermorgon

Det var tidigt på morgonen, dagen efter 

midvinterfesten.

Högt uppe i staden Demar, innanför den 

femte stadsmuren, var allt tyst. Snön på slottets 

tinnar och torn glänste i gryningsljuset. 

Röken från de första eldarna steg mot en kallt 

isblå himmel.

Bara kring drakstallet syntes folk i rörelse. 

De åtta drakarna behövde mat och 

omvårdnad för att klara kylan.



Utanför stallporten 

stod de unga 

drakdrängarna och 

väntade. Ivrigt viskade 

de med varandra medan 

de stampade i marken 

för att hålla sig varma.

Nog fanns det att skvallra om …

Under midvinterfesten hade nya drakdrängar 

utsetts, två för var och en av de åtta drakarna. 

Kungen själv hade läst upp namnen på dem, 

och det hade gått som ett sus av förvåning 

genom salen när Tams namn inte funnits  

med på listan.



Nu pratade alla om magister Taftar, som 

blivit så rasande. Någon hade hört hur han 

anklagat en av adelsfamiljerna för att ha fuskat!

Och Tam var försvunnen!
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Vad skulle Sky, den blå drakhonan, ta sig till 

när hon fick veta allt som hänt?

I höstas hade hon utan förvarning svept 

ner mot yttre stadsmuren och plockat med sig 

Tam. Han var ingen speciell, bara en stackars 

föräldralös tiggarpojke. Men till allas häpnad 

hade Sky plötsligt talat, och sagt att just han 

skulle bli hennes nya drakdräng.



Ingen, inte ens kungen, kunde neka Sky 

det hon ville – det var ju första gången i 

mannaminne som någon hört en drake tala. 

Så varför hade Tam inte blivit utnämnd till 

drakdräng?

Det kunde bara finnas en anledning. Han 

hade misslyckats på det stora provet!



Drakdrängarna sneglade 

nervöst mot den stängda porten.

Skulle Sky förstå att en 

tiggarpojke faktiskt inte passade 

som drakdräng vid det kungliga 

slottet? Eller var hon rasande av 

besvikelse?

Bara Seva, Skys nya drakriddare, 

log ett stolt leende när porten till slut 

gled upp, och stallmästaren 

vinkade in dem.

  *  *  *



17

Den ensamma flickan hade väntat så länge vid 

den låga lönndörren.

Tam tänkte inte komma, det förstod hon nu.

Trots att det var hon som hjälpt honom när 

han blev inlåst i skolsalen, utan möjlighet att ta 

sig till det stora provet, så brydde han sig inte 

om att hålla sitt löfte.

Hon hade hoppats för mycket.

Inte ens en fattig tiggarpojke ville vara vän 

med någon som såg ut som hon! 
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Drakens VreDe

Sky, den blå drakhonan, hade spärrat ut 

vingarna så mycket det gick inne i drakspiltan.

Hon klöste med klorna i luften och slängde 

med huvudet.

Rasande såg hon sig omkring.

– Tam! vrålade hon. Var? Hämta!

Förskrämda hukade hennes drakdrängar 

längs stenväggarna, de båda yngsta höll 

varandra hårt i händerna.

De hade aldrig sett en drake så här arg.
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Seva tog ett par steg framåt, och hon 

höll ett stadigt tag om fästet till sitt nya 

drakriddarsvärd.

– Lugna dig, Sky, sa hon och försökte låta 

bestämd. Sluta bråka. Jag förstår inte varför du 

alls bryr dig om den där tiggarpojken!
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Sky stelnade till för ett ögonblick. Så väste 

hon hotfullt.

– Gå härifrån. Omedelbart! sa magister 

Taftar.

Med hastiga steg kom han instormande i 

Skys drakspilta.

– Det gäller dig också, Seva, tillade han.

När drakriddaren tvekade gav han henne en 

knuff.

– Nu! beordrade han. Och stäng efter er. Ni 

kan vänta på mig innanför skolporten.

De andra drakarna rörde oroligt på sig längre 

in i stallet.

Bleke, den stora vita draken som varit dålig 

i så många månader, lyfte sitt huvud och 

grymtade som av smärta.

Sky gav upp ett nytt vrål som fick väggarna 

att skaka. Seva bleknade. Snabbt gav hon sig av 

efter de andra. 
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Magister Taftar stod lugnt kvar och såg på 

den blå drakhonan.

– Akta dig, Sky, varnade han när den tunga 

spiltdörren gått igen. Du avslöjar alldeles för 

mycket! Du vill väl inte att de ska få veta vem 

Tam egentligen är?

Draken blinkade till och tystnade. 
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Så sänkte hon vingarna.

– Tam, sa hon betydligt tystare och nästan 

bedjande.

– Du måste lita på mig, sa magister Taftar. 

Jag vill bara hjälpa dig. Jag vet vad som hände 

i går kväll, under midvinterfesten, och varför 

Tam håller sig undan.


