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på DRAKvIngAR

Tam spejade bakåt. Där borta vid horisonten 

kunde han fortfarande urskilja toppen av 

drakön.

Det kändes som om de flugit i flera timmar, 

och så hade de inte kommit längre …

Otåligt skruvade han på sig.

I hela sitt liv hade han längtat efter att få rida 

på en drakes rygg. Men nu, när han flög fram 

högt över havet, ville han inget hellre än att 

komma hem så fort det bara gick.



Bleke hade skickat ut ett nödrop!

Kanske höll den vita draken på att dö, utan 

att veta att de hittat nydraken?

I så fall skulle allt deras arbete vara förgäves.

Ända sedan midvintertid hade Tam hjälpt 

magister Taftar och Sky att söka efter nydraken. 

De letade överallt i böcker och skriftrullar, men 

ingenstans fann de någon ledtråd.
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Då kom Bleke själv med ett råd – drakön!

Redan nästa dag gav de sig iväg. Och trots 

att ön var öde och staden låg i ruiner, var det 

där de upptäckte gåtans lösning.
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Tam kände sig så dum när han tänkte på det. 

Om han bara använt sin hjärna, och förstått 

att tyda tecknen, borde han ha begripit långt 

tidigare hur det låg till!

Men det var inte förrän Sky berättade att 

nydraken var en ung människa, och inte en 

vinglös ödla som Tam föreställt sig, som han 

började ana …
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Inom sig hade han sett Chaias 

förstörda ansikte – och Sky 

fångade genast upp bilden ur 

hans tankar. Hon förstod det 

han inte kunnat se: Nydraken 

hade funnits vid hans sida hela 

tiden!

Så nu visste Tam att det 

varken var sjukdom eller en 

förbannelse som fläckade Chaias 

ansikte och händer. Det var hon 

som skulle bli den nya draken, och 

hennes kropp förberedde sig inför den 

stora förvandlingen.

Men för att den skulle kunna ske måste 

hon vara på plats när Bleke dog, och ta emot 

drakelden från honom.

Tam hade inte vågat fråga vad som skulle 

hända annars …
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”Sitt stilla”, tanketalade Sky när han oroligt 

rörde på sig. ”Faller du av hinner jag inte dyka 

ner i havet och plocka upp dig.”

Tam satte sig till rätta och tog ett stadigt tag i 

magister Taftars bälte.

Han visste att Sky inte menade allvar, 

och remmarna som höll honom på plats var 
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ordentligt fastspända. Ändå hade han känt sig 

tryggare på väg ut till ön, när hans plats varit 

längst fram i sadeln.

Nu satt magistern där med en säck böcker 

i famnen. Han hade hittat dem i det stora 

biblioteket och han tänkte inte släppa dem 

ifrån sig.



Magistern vaknade upp ur sina funderingar 

när han kände Tams hårdare grepp.

– Kan du fråga Sky hur långt det är kvar,  

bad han.

”Jag hör vad han säger”, svarade Sky utan 

att vänta på Tams tanketal. ”Jag är inte döv! 

Tala om för honom att vi är framme strax efter 

midnatt. Om bara du sitter still och inte gör 

något dumt.”

Tam tolkade vad Sky sagt åt 

magistern. Fast inte det där 

sista … Han kände sig 

faktiskt lite ledsen.

Varför var Sky 

så arg och 

irriterad?
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DRAKRIDDAREns vREDE

– Ser du någonting? Hur många är det som 

har kommit?

Prinsessan Chaia knuffade lätt på Indres 

axel.

De befann sig i lönnrummet innanför 

skolsalen. Här ifrån hade hon följt de andra 

elevernas lektioner, utan att någon annan än 

magister Taftar känt till det.

Men de som samlades i salen nu var inte 

här för att lära sig någonting!

I Demar, kvällen innan
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Chaia kände hur hennes hjärta bultade  

av oro.

Tänk att allt kunnat gå så fel, på så kort tid!

I går kväll hade hon talat med sin pappa och 

bett att Sky skulle få flyga iväg från Demar 

tillsammans med magister Taftar.

Tams namn nämnde hon inte. Alla trodde ju 

att Tam hade stulit från familjen Palar och att 

han fortfarande satt inlåst i sin cell i fängelset.



Först hade kungen skakat på huvudet, 

men Chaia hade dragit slöjan bara aningen 

åt sidan. Hon visste att han inte kunde neka 

henne något om han blev påmind om hennes 

sjukdom.

Hon hade inte förstått att det hon bad om 

var så farligt! Men nu började hon ana varför 

hennes pappa sett så bister ut …

För i morse när Skys drakriddare Seva 

upptäckte att drakspiltan var tom hade hon 

blivit rasande. Det var hennes drake!



Sevas familj och släkt hade haft det blå 

drakemblemet broderat på sina kläder och 

inristat i smycken och husväggar så länge 

någon kunde minnas. Ingen utom de hade 

rätt att bestämma över den blå drakhonan. 

Allra minst magister Taftar som inte ens var 

adelsman!

Sky fick inte flyga någonstans 

utan sin drakriddare!

Hela dagen hade Seva 

och hennes tvillingbror 

Hanjar sprungit runt i 

slottsområdet och pratat 

upprört.

Chaia hade snappat upp 

en del av allt som sagts 

medan hon oroligt följt 

efter dem i lönngångarna.


