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“Jag såg sagan om Solen och Månen.”
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Prolog

Himlen brann och de flyende vindarnas skrik väste i hennes 
öron. Hennes guldbruna hår flög i vinden, hälften uppknutet 
i en tofs och den en gång vackra klänning hon bar var sliten i 
stycken. Sotet kletade sig fast och de vita vingarna sträckte sig 
högt upp i skyn.

Överallt hörde hon barn som skrek. Hennes folk, det folk hon 
svurit att skydda var nu drabbat. Allting rasade samman och hon 
visste inte varför.

Hon såg sig omkring runtom den vackra dalen omgiven av 
berg från där hon stod i templet på det allra högsta. 

Eclipse, solen och månens berg. Berget blev döpt för tusentals 
år sedan av en generation långt före hennes. En generation som 
inte stod i lågor.

Elden brann, men inte hennes. 
Varför blev det så här? Vad var det som gjorde att hon inte märkte att 

det skedde?
När hon tittade ner mot staden, vars lågor sträckte sig högt 

mot himlen, såg hon kvinnor med barn springa hjälplösa mot 
templet. Blod rann nerför deras pannor och hon drog stressat 
en hand genom håret.

“Vid min sol…”, viskade hon hest, medan hon oroligt gick 
fram och tillbaka. 

Var är han, vad håller han på med? 
Ovanför henne rasade stormen och hon tittade hjälplöst upp. 

Gaias eviga ljus var inte närvarande och hon hade inte fått några 
förvarningar om detta.
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“Min gudinna”, hördes en röst bakom henne och hon vände 
sig hastigt om. 

En ung man med mörk hy och vackra rosa ögon stirrade upp 
på henne från där han satt på ett knä.

“Ställ dig upp Love, det finns ingen anledning eller tid för att 
buga. Status?” frågade hon.

Han reste sig upp. Den röda manteln på hans rygg fladdrade 
i vinden av rörelsen.

“Du lyckades driva bort den östra delens första försvar, men 
han är inte tillbaka ännu”, sa han, varpå hon suckade oroligt.

Hon tittade återigen ut över sitt land, över sitt folk. Hon kun-
de skymta explosioner i fjärran, där det en gång stått vackra, vita 
hus som likt slott rest sig över den ståtliga staden.

“Min Sol, vad är din order?” frågade Love.
Återigen stirrade den unga kvinnan upp mot himlen där Gaias 

storm syntes i fjärran. Hon tänkte djupt innan hon höjde en 
hand och pekade mot centralen av kommunikation.

“Stäng ner alla portaler till världarna. Det kommer bara att bli 
värre om demonerna får kontakt med de andra dimensionerna”, 
beordrade hon innan hon sänkte rösten till en viskning. “Gaia 
nåde mig om de når människorna och djuren.”

Love flämtade till över hennes order. Hans annars så charmiga 
ögon skrek av förvåning och förvirring, men han återhämtade 
sig snabbt och nickade.

“Jag ska omedelbart berätta det för de andra”, sa han innan 
han vände sig om för att gå iväg. 

Hon stoppade honom med en hand.
“Säg till de andra att söka efter min andre hälft. Jag kommer 

att ge mig ut igen”, sa hon bestämt innan hennes vita vingar tog 
sats och hon började att fokusera på sin kraft igen. Hennes hår 
flammade genast upp och elden spred sig i hennes ögon tills det 
att de togs över och började lysa vitt. “Och våga inte göra något 
som kan skada någon.”
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Mannens mantel virades i ett ögonblick runt hans kropp. Han 
tittade hjälplöst upp och förde en hand till sitt bröst. Han knöt 
den hårt mot det svarta tyget. 

Han tyckte inte det kändes bra, men samtidigt så kunde han 
inte ignorera order. Frågan var om han skulle följa efter henne?

Nej! 
Athena, som väntade på honom tillsammans med de andra 

soldaterna, skulle blivit rasande om han gjorde det. Han kunde 
inte svika henne nu.

“Må vår Sol ge oss hopp och må vår Måne ge oss kraft”, vis-
kade han innan han själv begav sig mot de andra som förhopp-
ningsvis ännu var vid liv.

 
Hon föll.

Hon sträckte sig förtvivlat upp mot skyn, där en strimma av 
den ljusblå nyansen fortfarande syntes bakom allt mörker. Hon 
tumlade runt och skrek av smärta. Hennes hjärta var krossat.

“Min käraste…”, viskade hon hest innan hon ännu en gång 
aktiverade sina flammor. Rösten var förtvivlad när hon fortsatte. 
“Jag... jag vill inte, snälla…”

Varför slutade det så här? Vart var han? Vart var hennes älskade?
Hennes ögon var fyllda av tårar och när hon lät dem falla 

fångades de av fartvinden och flög uppåt. 
Åtminstone hade hon beskyddat sitt folk och stoppat Insidiosa från att 

ta sig till människorna.
Blodet rann längs ryggen och hennes ena vinge var borta. 

Snart skulle kroppen slitas itu.
Hon skulle dö. 
Hon blundade och knöt sina händer samtidigt som hon släck-

te sina flammor. 
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De skulle inte hjälpa oss nu, aldrig igen.
“Jag ber för mitt liv och jag ber för hans. Må vi träffas igen, 

du och jag, på en solig dag, om… om världen fortfarande finns 
kvar”, började hon med svag röst. “Snälla, jag vill träffa dig igen. 
Jag kommer att ge allt jag har, så jag ber för dig, Q-Qhua...”

Mer hann hon inte säga innan hon slets itu. Likt blad från en 
vit ros. Det sista hon såg var dagsljuset som snart skulle bli till 
mörker likt natten då hon försvann.

En första gång...
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Kapitel 1
Julia

Stockholm virvlar av klockor som tickar, mystiska byggnader 
och ärligt talat, både normala och konstiga människor. 

Okej, jag är en konstig människa själv om jag ska vara ärlig. 
Idag är det dock mycket värre än vanligt, för idag börjar sko-

lan igen och det är full fart i staden. 
Kanske kommer jag få chansen att lära mig allt om Steam den här 

terminen!
Steam är drivkraften bakom alla djur och fordonen som svävar 

i himlen och tar sig fram på gatorna, men det hela är fortfarande 
ett stort mysterium. Det är nämligen ingen som är helt säker 
på varför Steam finns. Det har inte kunnat studeras ordentligt, 
eftersom stormarna det bildas ur är oerhört farliga att vistas vid.

Men jag vill utforska allt som har med det att göra. Kanske kan jag bli 
den första som faktiskt förstår mig på det! 

Jag ler åt tanken medan jag susar förbi ett stånd med en urma-
kares verk. Mina smutsiga kängor knarrar högljutt när jag hop-
par över en prydnadssten som föreställer en häst. 

Stora torget är alltid aktivt. Här kan man hitta mat, maskinde-
lar till billigt pris och många av de ungdomar som går i skolan 
här i staden. Mitt på torget finns en stor fontän gjord av metall 
som sprutar vatten ur små hål runt hela torget. En riktigt fin syn.

Min korta kjol flyger upp och ner för mina lår, men som tur 
är har jag ett par kortbyxor under. Jag svänger in på stora gatan 
och lyckas hinna före godståget som går genom mitten av den. 
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Jag har inte tid att vänta på att det ska passera, utan måste ta mig 
till Bronce Academy och det snabbt.

Klockan 14:34 kommer porten att öppnas. Med lite tur lyckas jag smyga 
mig in och ta mig dit jag ska. Vänster, höger, höger, vänster igen. Eller 
var det höger?

Jag suckar och skakar på huvudet. 
Varför måste öppningsdagen vara så himla krånglig? Vem kom på att 

alla nya elever måste gå in genom en gränd och hitta en dörr som leder in 
i stora salen? 

Okej, rektor Hattur är ganska smart, men tyvärr får man ju aldrig se 
henne. Antagligen på grund av kriget som pågår. Hon har för mycket att 
tänka på.

“Kom igen Quint! Vi kommer att bli sena!” ropar en röst med 
barsk ton.

Hörde jag precis en kille? Vänta, han kanske ska till skolan?
Jag kikar fram runt ett hörn och ser en pojke i min ålder sucka 

irriterat mot en annan pojke som i ett panikartat tillstånd försö-
ker rota fram en bok ur sin väska. Killen som står upp är fin-
klädd med urverk fastnålade på en vit väst med gröna detaljer. 

Antagligen från en av de finare familjerna. 
Han har välvårdat rött hår med antydan till gult i topparna. 

Ögonen ser jag inte riktigt, men smala är de. Vassa anletsdrag 
och smala läppar.

Den andra pojken, som tydligen heter Quint, är mer av den 
vardagliga typen. En aningen sliten rock som han lyckats hålla 
någorlunda välskött och en hatt som kanske är lite för stor. Han 
ser mer vänlig ut, enligt mig. Kanske är det för hans barnlika 
utseende med fräknar och en liten glugg mellan framtänderna. 

Och det rufsiga blonda håret hjälper ju inte riktigt.
“M-men Zew, vi måste ha manualen för vart vi ska gå! Vi har 

ingen som helst aning om vart dörren är!” säger Quint som ser 
ut att ge upp. 

Men ser han inte att den är i yttersta facket? 
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Hittills har det gått bra att låtsas vara lillasyster till en av elev-
erna och på senare år faktiskt låtsas vara en elev, men nu har de 
ändrat platsen för dörren. Det krånglar till det hela.  

Man måste ju självklart ha en manual för att hitta den. Så himla typ-
iskt.

Jag granskar de båda killarna en kort stund under tiden jag 
funderar över mitt nästa steg.

Vad ska jag säga? 
Kommer det att gå att säga att jag helt enkelt ska gå på skolan?
Få tjejer brukar nämligen gå med i programmet och det har 

alltid varit en större andel killar.
Steam är inte populärt bland tjejer i tonåren. 
De flesta vill lära sig sy kläder och bli modedesigner, ett riktigt 

eftertraktat jobb häromkring. 
Nä fy attan, aldrig i mitt liv. Även om det är standarden i Sverige så 

tänker jag inte följa stereotyperna.
Jag släpper ut mitt vita hår ur knuten i nacken och borstar 

av min vinröda kjol. Jag vänder mig om för att spegla mig i ett 
fönster. Mina bruna ögonbryn står ut mot det vita håret och de 
gråa ögonen stirrar tillbaka på mig. De bruna ögonfransarna är 
långa och kittlar mot huden. Någon sa en gång att jag liknar en 
mutant, något jag valde att ta som en komplimang. 

Få se… är min svarta väst ren? 
Jag spottar försiktigt på högra tummen och gnuggar bort en 

jordfläck, sedan ler jag stort för att samla mig.
Sådär ja. Perfekt.
“Ursäkta? Din bok ligger i yttersta facket”, säger jag mjukt och 

går fram till de två pojkarna. 
Nu ser jag att Zew har neongröna, skarpa ögon och ett jack i 

högra ögonbrynet. Han ser ut att vara äldre än en förstaårselev.
Min röst får dem att vända sig förbryllat mot mig. Quint ler 

nervöst innan han harklar sig och sneglar mot Zew.
“Zew! Det är en tjej!”
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“Tror du inte jag ser det pucko”, fnyser Zew och himlar med 
ögonen. “Öppna yttersta facket!”

Quint nickar och vänder sig om för att plocka fram manualen. 
Jag går försiktigt fram till Zew som stirrar på mig när jag när-

mar mig.
“Jag heter Julia Stormdahl och är här för att utbilda mig om 

Steam.”
Zew ser ner på min utsträckta hand och skakar den försiktigt 

av artighet, men med viss tvekan.
“Zewernicus Af  Cogwalley, sjätte sonen till Christoffer och 

Zaphine Af  Cogwalley. Trevligt att råkas”, säger han med be-
stämd röst och vänder sig sedan mot Quint. Han hostar för att 
tillkalla uppmärksamhet.

Ingen reaktion alls. Quint verkar helt inne i manualen. Ibland 
ger han ifrån sig ett litet “aha” om något han läser. 

Zew blir smått irriterad och puttar till Quint med sin sko, va-
rav den stackars pojken flyger i luften. Förbryllat vänder han sig 
om för att titta ner på Zew med stora ögon.

“Presentera dig, din nöt”, fnyser Zew.
Quint vänder sig mot mig och rodnar från topp till tå till den 

grad att man inte kan se hans miljontals fräknar. Han räcker 
fram en skakig hand och hoppar till när jag mjukt lägger min 
hand i hans.

Han tar ett djupt andetag.
“Jag heter Quint Arnold Ron Broson och jag tycker du är en 

söt tjej, men jag har aldrig pratat med en tidigare, däremot har 
jag stirrat på många förut!”

Det lägger sig en total tystnad mellan oss innan Zew plötsligt 
ger honom en lätt knuff  med ett fortsatt irriterat läte. Quint 
verkar inte beredd, för han tappar genast balansen och faller till 
marken.

“Din idiot, man säger inte så till en brud fattar du väl? Hon 
kommer ju tro att du är pervers!” skäller Zew ut honom.
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Quint ligger kvar på marken, skållhet och röd som hett järn. 
Okej, han sa ju faktiskt att han aldrig pratat med en tjej förut, men det 

där sista var rätt underligt sagt.
“Zew, var det va? Skulle jag kunna få hänga med er? Jag har 

tappat bort boken och har ingen aning om vart jag ska.”
De rödhåriga pojken nickar till svar innan vi tillsammans hjäl-

per Quint upp på benen.
Quint visar sig vara längre än mig med mina 170 cm. Zew är 

däremot kortare, så det blir något av en obalans när vi försöker 
stötta Quint tills det att han fått tillbaka fattningen.

Efter det hjälps vi åt att kolla på kartan. Vi bestämmer oss och 
svänger in i en av de många gränder. Snart hittar vi den hemliga 
dörren.

“Så, Julia, vad gör du egentligen här?” frågar Zew och synar 
mig med blicken. “Borde inte du sy eller något, som vanliga 
tjejer gör?”

Jag är nära på att slå till honom, men eftersom jag är en snäll 
människa så låter jag bli. 

Generöst, eller hur?
Jag tar ett djupt andetag och tänker ut mitt svar.
“Jag är mer intresserad av maskineri och mystiken bakom Ste-

am. Behövs det någon annan anledning? Mer än det att jag fak-
tiskt inte kan sy. Även om jag hade kunnat så är det inte riktigt 
min grej.”

Zew granskar mina kläder, min smutsiga skjorta, den slitna 
västen och kjolen som definitivt har sett bättre dagar. Skorna ska 
man inte ens prata om. 

Det är imponerande att överhuvudtaget litar på mig. Jag menar, jag ser 
ut som en kyrkråtta. Något jag i och för sig också är.

“Du har rätt, det syns att du inte kan sy”, konstaterar Zew. 
“Har du ingen mamma som kan sy åt dig?”

Och där kom det. 
Hur i hela fridens namn ska jag förklara det? 
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Jamen hej, jag har ingen mamma som syr åt mig. Jag bor på ett barnhem 
på loven och flyr in i staden på hösten där jag stannar tills skolan slutar!

Gud vilken bra ide, va? Nej, jag är ingen idiot.
“Nej, hon jobbar dygnet runt som barnmorska”, ljuger jag 

ihop med en bestämd röst för att undvika följdfrågor.
Zew måste märka av tonen i min röst, för han nickar bara och 

släpper ämnet.
Tillsammans hjälps vi åt att öppna den hemliga dörren och 

kliver på rad in i en stor sal fylld av klockor, urverk och kugghjul 
som snurrar överallt.

Jag är äntligen hemma.
Hundratals elever är samlade där inne. Majoriteten är pojkar, 

men här och var ser jag några tjejer. 
Trevligt med tjejer i ens egen ålder.
Zew och Quint, som fortfarande ser aningen omtöcknad ut, 

tar besvärat upp sina tunga väskor.
“Hörru, glöm inte att vi ska samlas snart, så skynda dig till din 

klass”, säger Zew till mig över axeln när de går åt sitt håll. 
Jag nickar, men väntar tills de har gått innan jag smyger mig 

iväg från folksamlingen av lärare och ungdomar som glatt tjatt-
rar vidare utan att lägga märke vid mig. 

Unga elever med drömmar som inte endast går ut på att vrida 
på skruvar och muttrar, utan att utföra stordåd för vårt land och 
skapa maskiner som ska skydda oss ifrån våra mörkaste mar-
drömmar. De mardrömmar som en gång tog vår framtid och är 
på väg att göra det igen. Mörkret vill att vi ska förlora hoppet 
att överleva, att vi ska förlora livsgnistan och dö inombords. De 
vill hindra oss från att bygga upp och bibehålla det lilla försvar 
vi har idag. Men så länge det finns hopp om en bättre framtid, 
finns det en chans att slå tillbaka.
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Mina skor knarrar när jag rör mig genom korridoren. 
Jag kanske lämnar ett spår av damm efter mig, men Lis-Ros tar oftast 

hand om det. 
Jag får be om ursäkt till städerskan senare, för jag har mycket 

att göra idag. Först måste jag starta upp allt, borsta undan det 
damm som samlats och starta upp Bult. 

När jag hittar rätt dörr går jag in genom den för att komma till 
min hemliga verkstad.

Här har jag tillbringat många höstar, vintrar och vårar.
Jag lyckas finna spaken som styr lamporna på väggen i det 

oändliga mörkret och hela rummet lyser med ens upp. Väggarna 
är fyllda med ritningar från olika åldrar. Ritningar över maskiner 
som jag egentligen vill visa omvärlden, men som tråkigt nog 
förblir hemliga. Jag får inte bli avslöjad, då är det roliga slut. 

Tråkigt, men sant.
Jag går fram till en ritning som visar ett svärd man kan öka i 

storlek genom att föra ut bladet från ett hålrum med hjälp av 37 
små kugghjul och lite seg droppvätska som liknar en blå version 
av bensin och luktar starkt. 

Ännu ett mysterium kring Steam. 
Det är nämligen därifrån vätskan kommer. Den utvinns av 

små droppar som kastas ut ur stormarna. De har i sin tur fått 
namnet just för att de ser ut som små kristalliserade regndrop-
par. Dropparna kan man sedan bygga en kropp runt och på så 
sätt skapa liv. Alla mekaniska djur är skapta på det här sättet  
- från små kaniner till stora hästar. Droppvätska läggs till sena-
re i systemet och fungerar lite som djurets blod. Eftersom de 
inte kan producera egen energi med hjälp av föda tillförs det av 
människor på det viset. 
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På tal om droppvätska, hur mycket har jag nu igen? Var det inte sex 
liter sist jag kollade? Kanske har jag använt för mycket till Bult nu igen.

Jag kliver över några gamla maskindelar och flyttar vissa åt 
sidan. Jag borde egentligen städa upp, för det blir bara allt mer 
stökigt ju längre tiden går.

Vart är min säng förresten?
Jag suckar åt min egen förvirring, men inser sedan att det inte 

är någon idé att städa. Fastän jag lever i det här stöket är jag 
faktiskt rätt pedant av mig. Om jag börjar städa nu skulle jag 
aldrig bli klar.

“Droppvätska, var det ja!” utbrister jag när jag minns vad det 
är jag letar efter.

Få se här nu… la jag det i skåp två?
Jag kastar en blick ditåt, men skakar sedan på huvudet.
Jag kan inte ha lagt det i skåp två, tunnan är alldeles för tung för att 

kunna lyftas. 
“Bredvid skrivbordet då?” frågar jag mig själv och går fram till 

det. Med ett svischande läte drar jag bort ett skynke och hostar 
till av allt damm som virvlar, men när det har lagt sig och jag 
tittar runt så blir jag genast besviken.

Inte där heller? Men kanske d-
“Jackpot!” utbrister jag när jag äntligen hittar droppvätskan i 

sin dunk. Jag kikar på mätaren som står på 0,22, vilket betyder 
att jag har runt sju liter i den. “Perfekt, till och med mer än vad 
jag trodde.”

Just det ja, Bult! Han kommer att bli så tjurig om jag råkar glömma 
bort honom. Vart la jag honom nu igen?

Jag kastar en blick mot takbjälken där jag vanligtvis hänger ho-
nom och får genast syn på den mekaniska hunden. Bult hänger 
stilla där uppe. Inget har ramlat av, den överstora käken sitter 
stabilt kvar så vitt jag kan se och hjulet har inte lossnat den här 
gången. Frambenen ser ut som vanligt. 

Inte världens finaste vovve, men han är ju så ful att han är söt. 
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Hur får jag ner honom nu då?
Jag ser mig om efter någon att stå på, som en stege eller en 

någorlunda stabil stol. När jag inte hittar något funderar jag som 
hastigast på hur jag ens fick upp honom dit.

“Äsch!” fnyser jag innan jag går fram till mitt skrivbord och le-
tar fram min kniv. Den ligger i ett virrvarr av pennor och kugg-
hjul i olika storlekar och färger. 

Ett under att Lis-Ros inte har upptäckt hur stökigt det är här inne. Fast 
hon kommer ju i och för sig ikväll med mat.

Jag ställer mig under Bult igen och tittar upp. Med ena ögat 
slutet försöker jag att sikta.

Lite till vänster kanske? Eller hugger jag av örat då? 
“Han är ju gjord av metall”, påminner jag mig själv och himlar 

med ögonen med ett lätt skratt. 
Om jag tar det högra örat finns det ingen chans att jag skadar honom, för 

det är den enda delen som är gjord av titan. 
Jag väger kniven i handen, siktar igen och drar ett förberedan-

de andetag.
Femton gånger hundra och hundra gånger femton, nu kör vi!
Kniven viner genom luften och träffar mitt i prick. 
Jag tror först att jag ska lyckas fånga Bult i fallet, men misskal-

kylerar och skriker till när han inte ramlar ner mot mig som jag 
räknat med. Jag springer fram och hinner åtminstone dämpa 
hans landning, men grimaserar åt det väldiga braket.

Bult vrider och vänder på sig tills han lyckas komma upp från 
ryggen. Han skakar vilt på huvudet innan han glatt tittar upp på 
mig.

“Mjau!”
“Mjau?” frågar jag honom och höjer på ögonbrynen.
Skit också! Röstfunktionen har säkert lyckats bilda mossa eller något, 

antar att jag måste rengöra den förr eller senare.
Jag böjer mig ner mot den klumpiga hunden och för fram 

handen för att klappa honom mjukt på huvudet. 
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Han gnider sig mot den och börjar att spinna.
“Hörru pojken! Du låter och beter dig som en katt”, konstate-

rar jag med ett skratt. “Tvinga mig inte att göra om dig till en.”
Bult fräser till och skakar häftigt på huvudet. 
Jag ler mot honom. Snart börjar han att spinna igen. Han läg-

ger sig klumpigt ner för att bli klappad på magen, vilket synlig-
gör hans droppe. Den levande gnistan inuti honom pulserar i ett 
starkt blått ljus, så jag får kisa för att se något när jag försöker ta 
mig en närmre titt bland kugghjulen.

Oj, det behövs en till skyddsplatta där! 
“Jag får försöka hitta något bra bland allt som ligger här inne”, 

säger jag och ger Bult en sista klapp. “Undvik att gå över före-
mål så länge, okej? Vi vill ju inte att du ska somna in i förtid.”

Bult svarar med ett jamande, vilket får mig att fnissa och skaka 
lätt på huvudet.

Jag svär, jag att kommer att bryta ihop snart om han ska fortsätta att 
bete sig som en katt. Snart blir han väl också en. 

Nej tack.
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Kapitel 2

Klockan är 17:28. 
Det ska bli kul att träffa Lis-Ros igen, som alltid brukar kom-

ma med lite mat till mig runt den här tiden. Hon är en bestämd, 
men snäll gammal dam som arbetar i köket och som städerska 
på skolan. Hon har erbjudit sig att försöka skriva in mig som en 
riktig elev på Bronce Academy, men jag tror inte att det kommer 
att gå vägen då de endast antar dem med gott rykte från tidigare 
meriter. Klasserna har bara plats för extremt smarta människor. 

Och jag är nog inte tillräckligt smart, trots allt... 
Jag suger på matte och kan bara lite av den kunskap som finns 

inom Steam. Jag kommer nog aldrig att få chansen att lära mig 
det ordentligt, hur mycket jag än vill. Det är en komplicerad kurs 
som hålls på skolan och jag är ju inte ens en inskriven. 

Mitt hopp är förlorat och kommer alltid att vara det.
Plötsligt knackar det på dörren och jag väcks ur mina tankar.
“Kom in!” ropar jag.
Dörren öppnas med ett klick av en nyckel. Lis-Ros stiger in 

i rummet med en liten matlåda i händerna, precis som jag för-
utspått. Hon har grått hår med en hint av brunt och gråa ögon. 
Trots sin ålder kliver hon fram över de uråldriga maskindelarna 
utan problem samtidigt som Bult springer, eller snarare rullar, 
runt hennes ben. Han fräser när hon föser undan honom.

Lis-Ros stirrar förvånat på honom och brister sen ut i gap-
skratt.

“Vad i hela friden har den där förbaskade valpen gjort nu då?”
Jag skrattar med henne under tiden jag böjer mig ner och lyf-

ter undan Bult från en maskindel för att skydda hans undersida.
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“Jag har faktiskt ingen som helst aning, Lis. Antagligen har det 
växt mossa på hans röstband”, svarar jag och använder smek-
namnet som jag gav henne för flera år sedan. Vi insåg båda två 
att det skulle bli drygt att behöva säga och höra Lis-Ros hela 
tiden.

Lis nickar och räcker över matlådan till mig. Hon sätter sig sen 
ner på min säng och jag går dit för att göra henne sällskap. 

Vi sitter där, tysta, medan jag äter upp kycklingen och riset 
som hon lagat åt mig. 

Min favoriträtt. Fast var är såsen? Ris funkar inte utan currysås!
“Var är currysåsen?”
“Currysås är inget gott, det ger magknip. Jag gör dig en tjänst.”
Jag grymtar till och fortsätter äta upp den annars så delikata 

måltiden. Maten här är alltid god och som tur är har Lis utbildats 
av kockarna på skolan. 

Otroligt god mat alltså.
“Hur kom du in den här gången, Julle?”
Jag dricker en klunk av mjölken som hon fyllt på i en metall-

flaska och torkar mig sen om munnen med handen.
“Jag träffade på ett par killar som ledde mig till den hemliga 

dörren. Förbaskat att rektorn bestämt ett nytt sätt att hålla in-
gångarna säkra för utomstående.”

Lis lutar sig tillbaka mot väggen och suckar lätt.
“Det var matteläraren som ville att vi skulle vara mer vaksam-

ma i och med allt som hänt i sommar. Hade du bara bestämt dig 
för att låta mig försöka skriva in dig på skolan så-”

Jag vet vad det här leder till…
“Du vet att jag inte kan. Om de får reda på att jag bott här i 

flera år utan tillstånd kommer jag att bli… kokt levande!” utbris-
ter jag dramatiskt. 

Lis suckar återigen och böjer sig ner för att plocka upp Bult 
som febrilt försöker få tag i en mus under sängen. Han släpper 
ut ett litet andetag och sätter sig bekvämt i hennes knä. 
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Hon har alltid haft bra hand med djur. 
Det är tyst en stund innan Lis tar till orda igen.
“Julia, du är 16 år fyllda och kommer inte kunna fly undan 

barnhemmet varje gång. Pojkarna du träffade kommer snart 
undra vart du tog vägen. Du är smartare än så, det vet jag”, sä-
ger hon och puttar därefter ner Bult på golvet som precis börjat 
snarka högt i hennes knä. Långsamt reser hon sig upp och tar 
upp den hyfsat tomma matlådan innan hon kliver över alla de 
lösa delarna på golvet i riktning mot dörren.

Hon hade säkert kunnat göra det i sömnen om hon velat.
“Tänk över det”, uppmanar hon mig och öppnar dörren. 

“Och städa upp i ditt rum.”
När Lis har gått är det som om tiden rinner iväg efter det. 
Jag tillbringar lång tid med att dagdrömma och skissa på ideér 

i en anteckningsbok. Sen tar jag mig en lång avslappnande dusch 
tills det att varmvattnet tar slut. 

Jag stapplar ut ur den iskalla duschen och huttrar till. Egentli-
gen är duschrummet tänkt till personalen som jobbar här, men 
den har inte använts av dem på flera år. Den var inte ens funk-
tionell när jag flyttade in i källaren. Det tog mig ett tag att fixa 
den och under tiden fick jag smyga mig in på elevernas omkläd-
ningsrum, vilket var mycket riskabelt.

Jag kan inte ens räkna alla gånger jag nästan upptäcktes av lärarna. 
När jag kommer in på mitt rum igen låter jag håret hänga fritt 

medan jag tar på mig rena kläder. Håret torkar långsamt trots 
alla mina försök med handduken. Till slut tröttnar jag och börjar 
istället kolla över mina skisser igen under tiden jag låter håret 
självtorka. 

Bult leker bland skrotet på golvet och ljudet från hans stök är 
lugnande på något sätt.

Jag sitter där en lång stund, för nästa gång jag tittar på klockan 
ser jag att den börjar att närma sig 23:00. 

Snart dags att ge sig ut för att rasta Bult, men först borde jag kanske 
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försöka ta reda på vad som är fel med mekanismen på hans röstband. 
Jag reser mig upp och sträcker på mig innan jag visslar lite lätt 

på honom. Med ett klank trampar han över några metallbitar på 
golvet och ställer sig stolt vid mina fötter. 

“Mjau!”
Jag lyfter upp honom med en suck, ställer honom på skrivbor-

det och drar fram en gammal pall som bara har tre av fyra ben 
kvar. Med hjälp av en metallstång lyckas jag balansera upp den. 
Jag böjer mig ner och rotar i nedersta lådan av skrivbordet för 
att försöka hitta mitt stetoskop, men det är lättare sagt än gjort 
med allt annat som ligger i den.

En skiftnyckel, en meckanoj som jag faktiskt inte ens vet vad det är... 
Jag rotar runt en stund tills jag hittar stetoskopet. 
Då ska vi se... fem grader åt höger, sexton åt syd och två mot nordväst. 

Perfekt inställning med hjälp av kugghjul, finns inget bättre.
“Bult, när jag klickar med munnen så skäller du, okej?”
Han jamar bara till svar.
Jag sätter stetoskopet mot en kvadratdel av hans underkäke 

och knackar lätt på den för att höra vart röstbandet ligger. 
Där lät det mer som om det sitter silvertejp i vägen, alltså ligger röstban-

det där. Perfekt.
Jag klickar lätt med munnen och hör ett jamande i mitt högra 

öra med hög marginal. 
Verkar som att den ligger fel, jag behöver nog min hammare. 
Återigen böjer jag mig ner för att se om jag kan hitta 

hammaren i någon av lådorna, men till slut får jag nöja mig 
med en skiftnyckel. Jag knackar lite lätt på vänstra sidan av hans 
underkäke med graderna 45,67. 

“Sådär, nu testar vi!” säger jag innan jag klickar lätt med mun-
nen för tredje gången och väntar på hans skall. Det kan ta tid 
för det att komma ut.

Jag har ju knackat till hans röst, trots allt.
“Mjauff!”
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Lite mer likt en hund, så det får minsann duga för nu. 
Jag har inte tid att räkna grader idag. Jag måste försöka städa 

undan alla lösa delar från golvet och hitta en passande metalldel 
till Bults mage. 

“Skulle brons eller järn funka?” frågar jag rakt ut och ser på 
Bult som om han ska ge mig ett svar. “Har jag något guld?”

Nej, inte guld, alldeles för mjukt. Jag måste byta ut den hela tiden i så 
fall. Guld är för dekorationer.

“Men det skulle ju se sjukt snyggt ut med guldig mage”, kom-
menterar jag och ler mot Bult. “Sen kanske jag borde ge dig ett 
par riktiga bakben?” 

Fast då måste jag ändra platsen för hans droppe. Nej, det funkar inte 
just nu, alldeles för komplicerat. 

Jag funderar en stund medan Bult tålmodigt väntar med blick-
en på mig. 

Jag hade ju kunnat ge honom ett par ben som inte är funktionsdugliga, 
utan mest för syns skull på utsidan av hans hjul. De skulle även hålla 
hjulet stadigt på plats. Ja, det kan nog funka!

Orden Lis lämnat efter sig gör sig påminda och jag ser mig om 
i mitt stökiga rum.

Hon har nog rätt…
“Vad sägs Bult, ska vi städa upp lite här?”
“Mjauff!”
Jag skrattar och vänder mig om för att ta upp ett gammalt 

skrikrosa hjul som Bult en gång har haft. En del av ett stödhjul 
till barn som ska lära sig att cykla. Det funkade bra ett tag, men 
hjulet gick sönder efter en vecka. Det var svårt att laga hela ti-
den, så till slut funkade det inte alls. 

Jag behöver byta ut flera av maskindelarna jag har liggande 
här, de är rent ut sagt uråldriga. 

Till exempel ligger det en gammal sadel till en häst borta i ena 
hörnet av rummet, gjord av fuskläder och metall som jobbar 
tillsammans för att bruka balans till ekipaget. Lädret behöver 
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bytas då det har börjat att mögla. Dessutom är den riktigt rostig 
och dammig.

Kugghjulen borde fortfarande funka, så dem kan jag kanske använda 
till något annat.

Snart har jag städat upp och det är mer ordningsamt i rummet.
Jag får be Lis att ge mig städmaterial. Fast då kommer jag nog i och för 

sig använda det till maskindelarna...
Det är dags att bege sig ut. Jag kommer att behöva min ut-

rustning för att hålla koll så att ingen kommer. Jag brukar alltid 
försöka ta mig ut i staden under terminens första dag. Det är då 
den stora Steamcon festivalen hålls för att inleda terminen och 
motivera studenterna. Sen är det såklart en god anledning att 
passa på att köpa studiematerial. Det säljs allt man kan tänkas 
behöva, inklusive kläder och festivalmat. Med 8000 elever, alla 
föräldrar, barn som är intresserade av kursen i framtiden och 
annat folk blir det rätt trångt på gatorna. 

Var är mina klockor nu igen? Jag kommer att behöva droppklockan, 
midnattsklockan och även molnklockan utöver klockan som visar tiden. 

Droppklockan signalerar om mekaniska djur är i närheten, 
då den innehåller citrondropp som reagerar på djurets droppe 
- deras själars frekvens eller aura så att säga. Hos människor är 
själarna dolda av kött och blod, vilket är anledningen till att ci-
trondropp inte reagerar på oss.

Anledningen till att den inte reagerar på Bults frekvens hela tiden är 
tack vare herr Bolt!

Herr Bolt är en äldre man som äger en butik i staden. Han 
visade mig hur man synkroniserar Bults droppe med vätskan i 
klockan. 

En extremt klurig process som tog oss tre dagar att genomföra med alla 
steg och experiment.

Citrondroppvätskan i klockan är utdraget från citronfjärilar. 
Det krävs bara en liten mängd substans för att det ska funka, 
men tyvärr är det inte en process som fjärilen överlever.
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Hemskt, men sant. Lite fantastiskt att det ens funkar.
De flesta sorters fjärilar överlevde den stora katastrofen vid 

början av 2000-talet och just citronfjärilar håller sig gärna nära 
Steam. Det är bara naturligt att de ska råka svälja lite damm 
därifrån.

Midnattsklockan räknar alla sekunder under midnattstimmen 
och säger mig hur länge det varar. 

Som en nedräkning, för att vara exakt.
Molnklockan är också bra att ha med, då den visar när månen 

går i moln och jag blir minst synlig, då kan jag enkelt försöka 
undvika gatlampor och se till att ingen ser mig, om det skulle 
komma till användning.

Nu kör vi.  
Jag fäster klockorna längs armen och lädret spänner en aning 

mot huden. Jag tar mig en sista titt på dem innan jag nickar åt 
Bult. Vi smyger oss ut ur rummet och jag låser dörren med ett 
knyck med nyckeln. Om vi är försiktiga kommer vi att lyckas 
idag. 

Det är inte ofta jag går utanför rummet, men ibland måste jag 
iväg. Speciellt under terminens första dag. Det är allra säkrast att 
vistas ute en hel dag och vänta tills det blir natt igen. Då kan vi 
smyga oss in på skolan igen utan att bli sedda. Det är för mycket 
rörelse under dagtid.

Jag funderar på vilken väg vi ska ta och inser att om vi tar oss 
igenom maskinsalen, kanske vi kan ta en titt på maskineriet.

Jag kan knappt vänta på att se vad de har ändrat den här gången! De 
har alltid någon ny maskin på gång, alltid lika fantastiska! 

Små eller stora, båda gör lika stor nytta! 
Mina skor klackar mot golvet, vilket gör att jag förtvivlat för-

söker gå lite tystare. 
Jag har på mig en mörkgrön kjol med svarta byxor under och 

en renare skjorta med detaljer av guld på ärmarna. Runt midjan 
har jag ett svart tjockt bälte som är gjort av tyg och fästs ihop 
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med hjälp av kugghjul och knappar. Jag hittade även mina gogg-
les i garderoben. 

De är som stora runda glasögon och täcker nästan halva an-
siktet när jag har på mig dem. Den mörkbruna läderremmen är 
tjock och håller dem stadigt på plats då de är tyngre än vanliga 
läsglasögon. Mycket tyngre, särskilt med linserna jag har kom-
pletterat med för att kunna förstora omgivningen när jag vill. 

Bronsdetaljerna jag har lagt till hjälper inte direkt mot tyngden, men det 
är fint!

Mitt hår förblir utsläppt, men hålls tillbaka av mina goggles. 
Kläderna jag har på kroppen har jag fått i gåva av Lis. Vanligtvis 
köper skolan in kläder till eleverna, som själva får välja vad de 
vill ha på sig. Det råder fri stil på skolan, alla får se ut hur de vill 
helt enkelt. 

Korridorerna ekar av fnitter från livliga ungdomar.
Jamen, första natten på en av de största skolorna som finns i Stockholm, 

det är ju inte så himla konstigt. Jag lovar att de sitter och pratar om det 
nyaste kugghjulet. Eleverna här är riktigt nördiga när det kommer till 
kugghjul, men jag ska väl inte säga någonting om den saken. 

Mina tankar flödar. Jag drömmer om att själv sitta i ett av elev-
rummen, på en av de knarriga sängarna som kan höjas och sän-
kas med en konstruktion av kugghjul och bultar. 

Dricka varm choklad på morgonen med kompisarna, helt en-
kelt vara en normal unge. 

Det kommer antagligen aldrig att hända.
Vi tar oss fram till den stora ingången till maskinsalen, vilket 

är en stor port prydd med kugghjul, bultar och en massa coola 
detaljer.

Hästarna som pryder den är några av de coolaste.
Jag tar lite lätt på dörren och kugghjulen börjar att röra på sig. 

Det klinkar, klankar och låter lite väl högt.
En skugga runt ett av korridorens hörn fångar plötsligt min 

blick. 
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Det är för mörkt omkring mig och jag bannar mig själv för att 
jag inte tagit med mig en ficklampa. Om jag inte hade haft Bult 
hade det varit kört. Tack vare de infraröda linserna kan han se 
i mörker. 

Jag följer blint efter honom med kopplet i handen. 
Jag får titta på maskinerna en annan gång. Åtminstone så-
Mina tankar avbryts av ett pipande.
Droppklockan! Men jag hör inget annat...
Mitt hjärta slår hårt.
Jag måste vänta. Jag riskerar att bli avslöjad om jag springer.
Bakom mig ser jag snart en bekant siluett. 
“Vad gör du uppe, bruden?”
Zew... så jäkla typiskt, men tur i oturen.
“Hej. Jo, jag tog bara en promenad”, harklar jag mig.
Zew glor ner på Bult och granskar honom nerifrån och upp. 

Ficklampan i hans hand är riktad mot den fulsöta hunden.
“Han ser hemmagjord ut”, kommenterar han.
Tiden står stilla.
Hans röda hår påminner om en pyssling. Pysslingen Zew. Hade kunnat 

bli en barnbok. Jag kanske borde börja skriva böcker? Jag menar, vad är 
det för tokigt med att sitta och skriva om en tjej som kanske trots allt inte 
hittar sin livs kärlek? Som slutar med att hon ändå inte kan bli kär på 
det sättet.

Inte så tokigt.
“Kanske för att han är hemmagjord”, svarar jag till slut. “Jag 

har gjort honom.”
“Du skojar!”
Jag skakar på huvudet.
Zew böjer sig ner för att ta en närmare titt på Bult som glatt 

går fram till honom.
“Men… ingen på skolan har någonsin gjort en hund, katt eller 

något levande för den delen. Hur i helvete lyckades du?” fråg-
ar Zew som inspekterar Bult till höger och vänster. Han finner 
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inristningen på underkäken som jag har lagt till, som avslöjar 
datumet och året då jag gjorde honom.

År 2345 - för 6 år sen.
“Jag hittade en droppe på en soptipp och listade ut det själv. 

Får jag gå nu?”
“Om du berättar mer.”
Jag suckar. 
Måste jag stå och berätta för den här förbaskade pysslingen om hur man 

bygger ett levande djur? 
Tydligen.
“Du börjar med att bygga en hjärna, sen för du en ledande 

kanal från den samtidigt som du extraherar bränslet för att göra 
hjärnan duglig så att droppen kan pumpa”, förklarar jag hastigt. 
“Räcker det?”

Zew nickar och reser sig upp. Han borstar lätt av sina byxor 
trots att de är till synes rena.

“Berätta mer imorgon under rasterna. Vi ses”, säger han och 
går sin väg åt det håll han kommit ifrån.

Jag klappar Bult lätt på huvudet och vinkar åt honom att följa 
efter. Vi går vidare genom korridorerna. När vi närmar oss ut-
gången tar jag en sista check så att vi har allt vi behöver. Sovsäck 
och lite andra saker.

Ja, detta ska nog funka utmärkt.
Väl ute på torget inser jag att det är iskallt ute. 
Tornet med de tusen klockorna är knäpptyst. 
En död stad. Alla sover som ros med törn.
Bult traskar några meter före mig och hjulet där bak studsar 

emot stenplattorna. Lite kling och klang hörs ifrån hans under-
sida, som trots allt lyckas stöta i backen. Han grymtar lite, men 
lyckas återfå balansen. Typiskt honom.

Då är frågan vart jag kan hitta nya delar? En bronssköld hade kun-
nat funka till Bult. Fast vanlig metall funkar det med. Så länge droppen 
skyddas blir det bra. 
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Om Bults droppe skadas kan det leda till hans död. Det är 
bränslet till hela hans kropp, utöver oljan till hans drivande hjul. 
Den kräver lite extra diesel ibland. 

Ja, just det! Det behöver jag också! 
Jag kanske kan jag smyga mig in i lokstationen om en vecka 

eller så och ta en dunk. Det brukar gå bra, men just nu behöver 
jag fokusera på att hitta passande delar till Bult.

Sedan behöver jag hitta något att äta. Jag börjar med det sist-
nämnda. 

Det är mest skumma pubar som har öppet vid den här tiden.
Fast det brukar vara kul när det blir slagsmål.
Många undrar säkert hur en hemlös 16-årig har råd med mat? 
Sanningen är den att jag inte har det. Jag fuskar.
Jag stoppar ner handen i fickan och känner på metallbitarna 

jag har filat till så att de liknar pengar. Det har fungerat hittills. 
Ibland betalar jag också med en bit av bronset jag har under min 
säng. 

Brons är snyggt och många brukar ta emot det utan att klaga.
 Jag står mitt i en gränd omgiven av damer som är där för saker 

alla kanske inte tänker på, men som definitivt vissa män gör. 
Okej, jag ska inte vara fördomsfull. Jag är åtminstone inte intresserad. 

Därför har jag Bult! Nej, jag skojar bara. Bult kan inte ens klia sig med 
bakbenen, han har ju inte några! Ironi är min ideologi. 

Jag klarar mig utmärkt själv och är bra på att försvara mig om det skulle 
behövas. Vilket kan komma till nytta i gränder som denna. En fickkniv 
är allt jag behöver och poff, så försvinner alla skurkar. 

I storstaden måste man kunna försvara sig själv. Med Stock-
holms kriminalitet går ingen säker. Inte ens med den bästa po-
lisen i landet.

Jag väljer den puben med mest folk, då finns det alltid någon 
som ställer sig vid ens sida om det händer något oförutsägbart. 
Jag vinkar åt Bult att följa efter och han lyckas nätt och jämt 
hoppa uppför de knakiga trapporna av gammal ek.
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Det luktar cigarettrök överallt i lokalen. Fulla män flörtar med 
damer som tror att de är de snyggaste på planeten. 

Hela jag fylls med avsmak. 
Att folk kan bete sig så, från båda håll.
Jag ställer mig i ett hörn och letar febrilt efter min bruna luva 

som jag vet att jag packat med mig. När jag hittar den trär jag 
den snabbt över huvudet. Den är tillräckligt stor för att täcka 
både hår och överkropp. 

Vi går fram till baren. Jag lyfter upp Bult på en stol och knäp-
per lätt med fingrarna för att kalla på barchefens uppmärksam-
het. Han vänder sig om och lyckas nätt och jämt undvika ett 
flygande glas som kraschar in i väggen bakom honom.

“Vad får det vara här då… ehm, damen?”
Jag plockar upp en meny och tittar snabbt igenom den. Mest 

är det alkohol, men till slut hittar jag något för mig.
“Jag tar äppeljuice. Finns det en meny för icke-organiska livs-

organismer?” frågar jag och kikar på barchefen.
“Det beror på om du kan sluta använda idiotiska ord som 

ingen jävel fattar”, säger han och skrattar rått. Han försvinner 
bakom den turkosfärgade gardinen som är fläckig av öl. 

Tydligen förstod han ändå. 
Medan han tar sin tid ser jag mig omkring från min plats vid 

bardisken. Stolar har välts omkull och borden är kladdiga av 
gammal mat, vin, öl och whiskey. Äckliga gubbar vänder sina 
blickar mot mig, men det räcker med ett iskallt ögonkast för att 
de ska vända sig om igen.

Snart fladdrar gardinen till igen och min blick vänds mot bar-
chefen som tog min beställning. Han lägger fram en meny på 
olika drivmedel och jag tar mig en snabb titt.

“Jag tar en diesel 65, utan tillsatsen av F2984”, säger jag och 
ger tillbaka den.

Han nickar och skriker till kocken som jag hör smäller med 
kastruller.
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Antagligen får stackarn inte någon vidare lön. Jag kan förstå hans frus-
tration.

Under tiden får jag min äppeljuice. Nöjt börjar jag sakta sörpla 
i mig den. 

Ganska fräsch för att komma ifrån en så himla dålig pub. 
“Vi får se hur dieseln ser ut dock”, mumlar jag till Bult.
Dieseln kan se lite underlig ut. Den får verkligen inte innehålla 

F2984, vilket är en tillsats för djurets röstband. Det fungerar 
ungefär som stämbanden på oss människor, fast ändå lite annor-
lunda. De har små metallpinnar styr. De slår olika hårt och olika 
snabbt på bandet, vilket skapar ljud. 

F2984 är inte bra för just Bults typ av röstband. Hans är näm-
ligen gjord på en blandning av smält silvertejp och olika typer 
av lim.

Nu när jag tänker efter behövs den nog bytas ut helt och hållet. Fast då 
måste jag hitta exakt samma material för att den ska vara kompatibel med 
hans kropp. Ett tips, bygg aldrig en egen hund.

Jag suckar och dricker lite mer av äppeljuicen.
“Ett monster!”
Jag vänder mig hastigt om när någon skriker. 
Vadå för monster?
När jag väl vant mig vid åsynen av skrikande kvinnor som fej-

kar sin rädsla och gömmer sig bakom männen, så ser jag en äldre 
herre som ställt sig i mitten av rummet bland alla bord. Han har 
slitna kläder och ett skägg som täcker hela hans mun. 

Det är ett under att han ens hörs.
“Där stod jag, med en vit skepnad framför mig, bevare mig 

väl! Dess andetag var så mänskliga, som om den brukade sy-
ret likt oss människor! Men andningen var likt ett väsande som 
sände rysningar längs ryggraden på mig”, ropar han och viftar 
febrilt med händerna. Hans ögon blir allt större ju längre in i 
berättelsen han kommer. “Monstret hade inga armar, utan rörde 
sig fram på fyra ben och var täckt av blod!”
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Bult skyggar och försöker få mig att ta upp honom i famnen, 
men jag är alldeles för förbryllad. Istället lägger jag en lugnande 
hand på honom.

“Dess fötter var av stål, de klapprade när den vandrade mot 
mig! Blod sipprade ur dess ådror!” fortsätter den äldre herren. 
Det ser ut som att han håller på att svimma av antingen för lite 
luft eller av skräck.

Jag reser mig långsamt upp och börjar röra mig mot dörren. 
Det här är alldeles för konstigt för mig. Bult får klara sig utan sin diesel.
När jag nästan är framme vid dörren springer den äldre herren 

plötsligt fram och tar tag i mig. Jag drar ett häftigt andetag och 
lyckas precis ta tag i min fickkniv. Bult morrar bakom mig när 
jag vänder mig mot mannen.

“Släpp mig”, säger jag spänt. 
Den äldre herren flåsar och jag ser hur skräcken tagit över 

honom, men ansiktet förblir slött och hängigt.
Han har ett snällt uttryck, lite så som jag föreställer mig en morfar. Som 

prästen som besökte barnhemmet för några år sen.
Samtidigt som han tog tag i mig åkte min luva ner, men det 

är först nu som mannen lägger märke till mitt vita hår. Det ly-
ser i månskenet som envist söker ta sig in genom de smutsiga 
fönstren.

“Du vithåriga flicka… du tillhör den varelse som vandrar här, 
du tillhör-”

Nä, det var droppen. Hejdå pucko!
Jag lyckas dra mig loss från hans grepp. Just som jag tar mig 

ut och smäller igen dörren till den förbaskade puben börjar det 
att regna. 

Nu pratar vi inte lite regn, utan droppar som pistolskott. 
Det smäller mot ansiktet och Bult låter som ett gevär bredvid 

mig. Jag lyfter upp luvan över huvudet igen, tar ett nytt tag tag i 
hans koppel och börjar att springa under tiden jag funderar över 
vart vi ska sova inatt. 
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Vi kan i och för sig gå tillbaka till skolan igen, men då blir det svårt att 
smyga sig ut på morgonen när alla vaknar. Det är nog bättre att hitta ett 
temporärt ställe att sova på och sen tillbringa dagen ute i staden på festiva-
len innan vi beger oss till skolan under nattetid. Om jag minns rätt brukar 
det finnas en undanskymd plats på soptippen. Vart är närmsta vägen till 
soptippen då? Kanske den här vägen?

Jag följer en gata fylld med butiker. Till höger ser jag en klock-
affär, där jag bland annat sålt en klocka för en bra krona. Det är 
bara det att butiksägaren är så himla snopen hela tiden. 

Till vänster ligger en klädbutik jag inte vet något om, förutom 
att de säljer riktiga tantkläder. 

Jag menar inget illa, men de är inte alls snygga om jag ska vara ärlig.
Bult lyckas nätt och jämt följa efter mig när vi springer, men 

jag kan inte sakta ner. Klockan börjar att närma sig tre på natten 
och jag behöver minst åtta timmars sömn för att överhuvudtaget 
fungera som en normal människa.

Snart ser vi en stor grind som leder in till soptippen. Det luk-
tar smuts och avgaser, min näsa rynkas av stanken.

Om jag varit helt vaken hade jag antagligen spytt av äckel, men nu går 
jag nästan i sömnen. Det får gå till imorgon.

Vi traskar in på soptippen och ser ett äldre skjul stå i ett hörn 
bakom det massiva sopberget. 

Där borde vi kunna sova över för natten. 
Bult ruskar av sig regnet och jag försöker trycka ut vatten ur 

mina kläder medan de sitter på. Jag får till slut ge upp och ta 
av mig skjortan. Mina byxor har inte blivit blöta tack vare min 
tjocka kjol.  Skorna hänger jag upp i taket.

Jag får sova i sportbehå. Asså, jag är så trött att jag hade kunnat somna 
stående, vilket jag inte har tänkt göra.

Jag tar loss sovsäcken från väskan jag ställde ifrån mig när vi 
kom in i skjulet och vecklar ut den på marken. 

Bult har redan somnat. Hans hjul snurrar lite, vilket tyder på 
att han drömmer. 
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Som tur är sover vi inte på jord.
Med ett litet leende minns jag den gången vi faktiskt gjorde 

det och han lyckades sparka upp jord i mitt ansikte. 
Jag hade sand och grus i näsan i flera veckor.
“Godnatt Bult…”, viskar jag tyst och slår mig försiktigt ner 

på min sovsäck. 
Jag kryper ner i den, hittar en tillräckligt bekväm sovposition 

och låter sedan huvudet sakta falla ner på marken.
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Kapitel 3

Solljuset träffar mig rakt i ansiktet. Det bränner som eld och 
känns som om mina ögon ska koka av värme. 

Jag sätter mig långsamt upp. Mitt hår är en enda röra och lik-
nar ett fågelbo, men jag är åtminstone utvilad. 

Eller så utvilad som jag faktiskt kan bli. Jag menar... jag sov faktiskt 
på ett trägolv.

Bult snarkar högt vid mina fötter. 
Låter mer som en trumpet än en hund.
“Bult, vi måste vakna nu.”
Han rycker till när jag tar honom lätt på örat. Med ett lågt mul-

ler reser han sig upp och tittar på mig, sen börjar han att skälla 
exalterat och gnida sig mot mitt ben. Jag fnittrar till och försöker 
att nå skorna som fortfarande hänger i taket.

Det var kanske dumt att hänga dem där, men det var bästa platsen 
enligt mig. De har torkat, precis som mina kläder. Man kan inte tro att 
det regnade igår... eller snarare i natt.

Efter att ha klätt på mig kikar jag ner på den enda klockan som 
faktiskt visar tiden och upptäcker att den är kvart i tolv. 

Om en kvart öppnar Steamcon festivalen! 
Jag rullar slarvigt ihop sovsäcken och fäster den på väskan, 

sen sätter jag hastigt på Bult kopplet och öppnar den knarriga 
dörren till skjulet. Det luktar fortfarande starkt på soptippen. 

Hoppas att jag inte luktar för mycket skräp. Det märks nog inte.
Vi går tillbaka samma väg som vi kom. När vi närmar oss 

innerstaden hör jag ljudet av musik och skratt. Mina skor klick-
ar och klackar mot gatustenarna. Egentligen gillar jag inte skor 
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med klack, men de här funkar faktiskt rätt så bra. De är inte för 
höga och sitter riktigt bekvämt, men de är lite för feminina för 
min smak. Jag är ingen dam, inte så som en del vuxna vill att 
unga flickor ska vara. 

Nej, jag vill bli mekaniker och utforska Steam. Jag vill vara den första 
som kan bevisa för folk att vi tjejer också kan! Att vi inte är så svaga som 
alla tycks tro. Vi är inga prinsessor i nöd.

Lukten av mat fyller min näsa och min mage börjar förtvivlat 
att längta.

En fralla hade suttit bra. 
Det borde säljas just frallor i något av de alla matstånden som 

finns på festivalstråket. Jag försöker att ta mig genom folksam-
lingen för att hitta rätt och under tiden håller jag ett stenhårt 
grepp om Bults koppel för att han inte ska råka försvinna i vim-
let. Överallt hör jag folk som pratar högt om sitt vardagliga liv. 
I förbifarten hör jag hur någon berättar om sin fars död, vilket 
kanske inte är så trevligt. Jag hör också hur förbipasserande elev-
er pratar om deras första natt på Bronce Academy.

Bara inte Zew och Quint är här. 
Jag vill inte bli avslöjad eller i sin tur råka få dem i trubbel. Jag 

är praktiskt taget trubbel. Om jag ser dem får jag diskret försöka 
vända mig om och gå åt motsatta hållet.

Fast diskretion är väl inte direkt min stil.
Efter några timmar har jag och Bult gått runt lite överallt och 

stannat vid nästan varje försäljningsstånd. Två frallor ligger och 
gottar sig i magen. Jag har även fått chansen att beundra ett par 
åsnor med en ny typ av design. 

De var faktiskt otroligt fina, inte byggda för arbete utan för klass och 
stil.

Jag försöker dra Bult närmre mig, men något stöter till mitt 
ben. Det får mig att titta ner. Till min fasa upptäcker jag att 
den lilla kroken som borde sitta fast i honom har lossnat ifrån 
kopplet. 
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Nu är han försvunnen. 
Helvete!
Jag ser mig febrilt om och börjar ropa hans namn.
Vart kan han ha tagit vägen!? 
Jag trycker mig förbi människorna som hindrar min väg. 
Klocktornet ljuder över staden. 
Herregud, jag måste hitta honom och det snabbt. Hans droppe är nästan 

fullt synlig och om han tar ett felsteg kanske jag inte kan laga honom. Jag 
kan inte laga själar! Måste hitta ett sätt att ta mig upp på hög höjd så att 
jag kan använda linserna på mina goggles för att förstora omgivningen. På 
så sätt kanske jag kan få syn på honom. 

Jag springer och ser mig om efter en högre byggnad. 
Det finns ju ingenstans att ta sig upp på hustaken eller någonting! Om 

jag hade haft ett flygande föremål hade det nog funkat. Ett flygande före-
mål... 

“En luftballong!” ropar jag rakt ut, vilket får folk att titta åt 
mitt håll.

Men vart får jag tag i en?
Jag stannar upp och funderar. 
De brukar ha en luftballong som erbjuder utsikt över hela sta-

den, men jag kan inte komma på vart den brukar finnas. 
Kanske någonstans i mitten av torget? Hur missar man en jätteballong, 

liksom!?
Jag börjar att springa igen och ser mig omkring medan jag 

mumlar för mig själv. Det gör mig okoncentrerad på min omgiv-
ning, för jag ser först inte den rödhåriga killen som står i vägen. 
Precis när jag upptäcker honom vänder han sig om, men jag 
hinner inte stanna. Vi kraschar rakt in i varandra och faller ner 
på marken med en duns. Det ringer i öronen från kollisionen. 
Jag känner smaken av grus och metall i munnen. 

“Vad i helvete, Julia!”
Varför ska den där förbaskade Zew ska dyka upp överallt? Tydligen 

slipper jag inte honom så värst lätt.
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Jag sätter en hand mot pannan och drar ett djupt andetag.
Gud, det gjorde ont. Han är inte bara stor i käften, utan stor i skallen 

också. 
“G-gick det bra? Hörni?”
När jag tittar upp ser jag hur Quint oroligt lutar sig över oss. 

Jag suckar och räcker fram en hand mot honom. Han verkar 
först inte fatta vinken, så jag skakar lite på handen för att visa att 
jag vill ha hjälp upp. 

Zew gör likadant och sparkar till Quint på benet, som till slut 
fattar tag i båda våra händer.

“Alltså Julia, jag fattar varför tjejer ofta stöter på mig, men det 
brukar inte vara så här fysiskt”, fnyser Zew och borstar av sina 
vita byxor, som inte är så vita längre. Stora bruna fläckar klär 
tyget.

Det kommer att ta några tvättar att få ur. 
Quint tar tag i Zews högra arm. Det syns att han är obekväm 

över mötet med mig.
“Trodde du var någon annan snubbe”, ger jag Zew svar på tal 

med ett krokigt leende på läpparna. Sen kommer jag ihåg Bults 
försvinnande och griper tag i killarnas armar för att få dem att 
stanna när de börjar gå sin väg. 

Zew har antagligen bråttom iväg för att glömma sin genans över att jag 
gav honom svar på tal.

“Har ni sett Bult?” frågar jag dem hastigt och ser vilt omkring 
oss.

Ett par okända ansikten har vänts åt vårt håll efter krocken, de 
vill väl se till att vi inte är skadade. 

Quint höjer på ögonbrynen åt min fråga och ser märkligt på 
mig.

“Bult är min hund, jag tappade bort honom i folksamlingen”, 
förklarar jag när jag kommer på att han aldrig har sett Bult förut.

“Nej det har vi inte, men hade vi sett honom hade vi faktiskt 
tagit tag i honom”, svarar Zew och fnyser till. 
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Jag är otroligt trött på hans attityd, nu får han ge sig. 
Jag vänder mig till Quint och tackar för ingenting. När jag 

vänder mig om för att fortsätta leta hostar Zew till.
“Du behöver en luftballong, va? Vi vet vart det finns en”, sä-

ger han och visslar lite lågt på en melodi jag inte känner igen. 
Jag rycker till och vänder mig sakta om.
“Sa jag det högt?” frågar jag förvånat.
“Du skrek det”, rättar han mig med bister min. “Högt.”
Typiskt. Jag skulle ha tänkt mig för innan jag började få panik. 
Jag nickar åt Zew, som fnyser återigen och börjar gå nerför ga-

tan. Quint och jag följer efter. Det är knäpptyst och stämningen 
är stel. 

“Så… hur känner ni varandra?” frågar jag Quint med för-
hoppningen om att det ska lösa det hela.

Det är så himla jobbigt med obekväm tystnad.
“Vi har växt upp tillsammans. Han är ett år äldre, men mina 

betyg gjorde att jag fick börja redan den här terminen”, säger 
Quint med ett nervöst leende.

“Du är alltså yngre? Eftersom du är så mycket längre än ho-
nom trodde jag att du var den äldre!” erkänner jag och skrattar 
till. 

Jag hör hur Zew går med allt raskare steg framme i täten.
Det känns som om jag tryckte på en öm punkt. 
Killar är så konstiga. Vissa är väl snälla, men de flesta gör sig till så 

himla mycket. De kan vara så irriterande. 
Återigen blir det blir tyst mellan oss och jag slutar försöka 

hålla samtalet vid liv. Efter att ha gått ett tag får jag äntligen syn 
på den stora luftballongen Zew leder oss till. Den är prydd med 
spakar, kugghjul och olika bultar. Själva ballongen är gjord av 
syntet och lyser med sin blåa färg. 

Ingen verkar vakta den, så jag borde kunna låna den.
“Det behövs tre för att styra ballongen”, konstaterar Zew med 

ett leende på läpparna som irriterar mig. Han ser så otroligt nöjd 
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ut där han står med armarna i kors. “Vi hänger med!”
Det borde jag ha räknat med. 
Jag suckar djupt och nickar utan motstånd innan vi tillsam-

mans kliver in i korgen under luftballongen. 
“Så, mäster Julia. Du har ju byggt en levande varelse, men vet 

du hur man gör med den här?” frågar Zew.
Quint reagerar inte över det faktum att jag har byggt Bult själv, 

så det verkar som om Zew redan har berättat den detaljen för 
honom.

Är jag ens förvånad?
Jag tar mig en titt på ballongen under tiden jag funderar över 

Zews fråga.
Det verkar vara ett sorts antigravitations system. Det finns någonting 

här som gör att ballongen har tung gravitation när den står på marken, men 
som jag borde lätta på för att den ska kunna lyfta.

Där!
“Ballongen styrs av antigravitation. Det borde antagligen 

finnas en spak, nyckel eller någonting liknande för att lätta på 
tyngden”, förklarar jag tillslut och hukar framför en anordning 
med kugghjul som sitter på insidan av korgen. “Fast de flesta 
ballonger har väl inte en nyckel i sig hela tiden. Jag måste nog 
improvisera.”

Kan jag hitta kugghjulet som är nyckeln till hela kedjereaktionen borde 
jag kunna sätta igång systemet. Tar jag fel kommer den inte att gå igång 
alls. Tillbaka på ruta ett alltså.

Jag inser att jag har ett tjugotal att välja mellan. 
Om jag hade varit den som byggde ballongen hade jag skapat ett så litet 

kugghjul som möjligt för att det inte ska märkas vid första anblicken… 
Jag börjar att inspektera kugghjulen ett efter ett och hittar till-

slut det allra minsta.
Jag har för mig att jag har ett gammalt hårspänne i fickan.  
Min hand förs ner i byxfickorna under kjolen och fiskar upp 

silverhårspännet.
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“Eureka! Där har vi ju den!” säger jag högt för mig själv. 
De båda killarna stirrar förvirrat på mig. Zew pekar på sitt 

huvud och snurrar långsamt med fingret innan han rycker på 
axlarna åt Quint. 

Jag blänger på honom innan jag försiktigt petar på kugghjulet 
med hårspännet.

Först händer ingenting.
Så helt plötsligt börjar det att snurra med ett tickande och ett 

efter ett börjar resten av kugghjulen att snurra. 
Kedjereaktionen sätter igång! Jag valde rätt! Nu upp och iväg! 
Jag håller mig i kanten på korgen och ser förväntansfullt på 

medan allt sätter igång. Nedanför oss kommer några främman-
de män springande. En av dem är alldeles röd i ansiktet och bär 
en kaptenshatt på huvudet. 

Jag slår vad om att det säkert är han som äger ballongen. 
Jag vinkar åt honom med en ursäktande min.
“Nödsituation!”
Det pyser till höger om mig och Quint rycker till åt strålen av 

luft som strålar på hans byxben.
“Okej, bruden. Du är mycket smartare än vad jag trodde”, er-

känner Zew. Han tittar skeptiskt ner på marken som sakta men 
säkert försvinner under oss ju högre stiger.

Jag skrattar nöjt.
Man bråkar inte med mig, Zew. 
“Vart tror du att din hund är?” frågar han och kikar ner över 

torget med milt intresse. 
Jag säger ingenting. 
Jag har faktiskt ingen aning, om jag ska vara ärlig. 
Jag tar ner mina goggles från pannan och drar ner den extra 

linsen. Ena ögat zoomar in som på en kikare. 
Då ska vi se. 
Jag tappade bort honom norr om torget... och eftersom han säkert inte tog 

sig tillbaka till soptippen borde han finnas antingen åt öst eller väst. I väst 
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finns det mest vagnar och andra fordon, lite som en taxicentral. Om han är 
där borde jag se honom tydligare.

Jag zoomar in ytterligare, men får bara syn på en katt som 
liknar en puma målad i rosafärgad brons. 

Dyrt, men faktiskt rätt snyggt. 
Den har en smal form med detaljer av guld och jag kan till och 

med se att ögonen är prydda av kristaller. 
Antagligen en rik familjs katt.
Bult måste vara på östra sidan. 
Fast den leder ju ut från torget?
“Okej, vi har två alternativ”, meddelar jag och drar hastigt 

fram min fickkniv. “Antingen tar ni varsin fallskärm och hoppar 
eller så kraschar ni med mig! Tänk snabbt!” 

De två killarna tittar förvånat på mig när jag klättrar uppför ett 
av repen upp till ballongen för att genomföra min plan. 

“Fallskärm? Vadå för fallskärm?” utbrister Quint och vrider 
på huvudet åt sidan. “Det finns inga!”

Jag ser ner på dem med ett barnsligt leende på mitt smutsiga 
ansikte.

“Dåså, ni har bara ett alternativ! Håll i hatten!” säger jag sam-
tidigt som jag hugger kniven i sidan på ballongen. Den börjar 
genast att pysa och färdas med en väldans fart i riktning mot öst.

Zew och Quint börjar att skrika för full hals.
Jag hoppar ner mellan dem, tar ett fast grepp om kanten på 

korgen och ställer mig stadigt för att hålla balansen på fötterna.
Om jag tänkt rätt ska vi landa på en gräsmatta som ligger precis efter 

ingången till torget.
När vi börjar att närma oss gräsmattan fattar jag tag i killarna 

och skiftar all vår vikt åt höger för att vi inte ska krocka med 
staketet, utan istället landa i en buske på mitten av gräsmattan. 
Marken närmar sig, men jag har kursen rätt. Med en mjuk duns 
landar vi i buskarna och korgen fylls av löv och grenar. 

Jag spottar bort ett par löv som tryckts in mellan tänderna.
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Vi landade ju riktigt mjukt! Precis på toppen av busken!
Jag hoppar ner från korgen med lätta steg och räcker handen 

åt Zew, som vingligt försöker återfå balansen.
“Sådär ja, mina herrar! Tack för att ni flög med Julia does not 

give a shit!” säger jag sarkastiskt.
Det får Quint att skratta till. Han tar gladeligen min hand när 

han väl har kommit på fötter. 
Zew muttrar något, men jag hör inte vad. 
“Jag kan hitta Bult själv hädanefter, men tack för er extremt 

fina hjälp”, säger jag och bugar snabbt.
Innan de hinner reagera springer jag iväg och spurtar mot ga-

torna jag tror att Bult kan befinna sig på. Jag kikar på min klocka 
och ser att klockan är 16:00.

Tiden går snabbt när man umgås med idioter.
Bult gillar skyltfönster och speciellt de med leksaker i. Om 

jag inte tar fel ligger leksaksaffären han brukar vilja gå in i här 
någonstans.

Den ska finnas… få se… femton steg fram, ett tillbaka och tio till 
höger...

Där är det!
Bolts och Colts. 
Herr Bolt, samma gamla man som hjälpte mig med dropp-

klockan, äger butiken och är alltid snäll mot mig och Bult. 
Som en farfar! 
Vi träffade honom första gången vi smög oss iväg till Stock-

holm, vilket var för flera år sen.
Jag sträcker fram handen, tar tag i dörrens handtag och går in 

i den lilla butiken. Det klingar till för att signalera att en kund 
har klivit in. Överallt finns det leksaker. Elefanter, dockor och 
även pussel. 

Det är ett barns dröm här inne. 
Matta färger på väggarna och handgjorda leksaker pryder till 

och med taket. Här fick jag en gång ett leksakståg för att jag 
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hjälpte herr Bolt med sin kanin, Clockington. Ett sidostycke av 
metall hade lossnat så att magen syntes. Det kunde vara förö-
dande för kaninen.

Om något skulle råka stöta till droppen finns det inte mycket att göra, 
tyvärr.

Jag går fram till kassan och viftar med ringklockan som står 
på bänken. 

“Jag kommer!” hörs en röst bakom draperiet förbi kassan.  
Herr Bolt kommer ut. Han har vänliga blå ögon och tunt grått 

hår med en svarta inslag. Ett stort leende sprids över hans läppar 
när han ser mig. Näsan är lika krokig och tunn som hans kropp. 
En pipa vilar i hans ena mungipa.

“Julia! Lilla söta Julia, är du här nu igen?” välkomnar han mig 
och omfamnar mig med de gängliga armarna. Hans läderväst 
trycker mot min kind.

Jag kramar vänligt tillbaka och ler stort.
“Kul att se dig med. Du är-”, hinner jag börja, men han av-

bryter mig tvärt.
“Bulten smulten är här, han sitter i hörnet och leker med en 

leksaksmus”, meddelar herr Bolt och pekar mot ena hörnet av 
butiken. 

Där sitter den lilla förbrytaren och leker glatt med den lilla 
leksaksmusen gjord av tyg. 

Jag visslar lågt och Bult reser sig hastigt upp för att springa 
fram till mig. När han hoppar upp mot mina ben böjer jag mig 
ner för att klappa honom lätt på huvudet. Han börjar genast att 
spinna. 

Fortfarande fel på rösten. Jag får försöka fixa det sen... Jag skulle ha 
fixat det ordentligt från första början. 

“Hans skyddsplåt verkar ha försvunnit”, säger herr Bolt och 
ser roat ner på Bult som lyckas lägga sig på rygg.

Jag förklarar att den måste ha lossnat under tiden jag var iväg 
under sommaren.
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“Men du! Jag har en gammal plåtbit kvar från när du lagade 
Clockington förra året, den borde nog funka för honom.”

Herr Bolt traskar in bakom draperiet igen samtidigt som jag 
försöker lirka bort leksaksmusen som lyckats kila fast sig på 
Bults högra skulderblad när han rullade över på rygg. En lös 
tråd har trasslat in sig i hans skruv. 

Jag skär loss den med min fickkniv när herr Bolt kommer till-
baka.

“Här har du, Julle”, säger han och håller fram en helt utmärkt 
bit plåt.

Jag ler och tar tacksamt emot den. Plåtbiten är i perfekt storlek 
och som tur är har herr Bolt precis rätt verktyg för att fästa den. 

Vi stannar kvar en stund i den gamla butiken och har så trev-
ligt i småpratet med herr Bolt att jag lyckas tappa bort tiden igen. 

Vi borde bege oss tillbaka till skolan. Eleverna går oftast till sängs 
21:00 och då kan jag och Bult smyga oss in obemärkta. 

Eftersom kroken på Bults koppel har lossnat får jag knyta det 
runt Bults hals som en nödlösning tills jag kan laga det. Jag får 
med ens syn på hur ovårdad jag ser ut och borstar av mig. 

Jag måste ha missat att ta bort alla löv som hamnade i håret och på 
kläderna när vi kraschlandade i busken.

“Julia, var försiktig ikväll. Det går rykten i staden”, uppmanar 
herr Bolt med en blick.

“Vadå för rykten?” frågar jag samtidigt som jag tar ut en liten 
gren som trasslat in sig i en av mina vita lockar. 

Han lutar sig framåt som om han är rädd för att någon ska 
tjuvlyssna.

“Det sägs att ett monster härjar i Stockholm. Den är kritvit 
med fyra ben och metallhovar som klapprar på gatorna. Som en 
ande, men gjord av kött och blod”, berättar han och försöker 
reda till det lilla hår han har kvar på huvudet.

Minnet av mannen som skrek åt mig på puben återkommer 
med sina ord och en rysning går genom kroppen. 
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Trots det skakar jag hastigt av mig den plötsliga olusten.
“Jag ska akta mig, men du vet att jag klarar mig själv”, försäk-

rar jag honom med ett lugnande leende. “Tack för att du passade 
Bult. Ha det bra!”

När jag och Bult går ut från butiken har det redan hunnit 
mörkna. Fukten från nattens regn har gjort att en tjock dimma 
sträcker sig över gatorna. 

Steamcon har lagt ner för dagen och överallt är det stilla och 
tyst.

Om jag hade vetat bättre hade jag varit lite rädd, men jag har min fick-
kniv och så Bult. Okej, bara min fickkniv, Bult är inte mycket att hurra 
för. 

Gatorna jag går på är stendöda. Det enda jag kan höra är lju-
det från en och annan lägenhet där det festas efter festivalen, 
men annars är det lika tyst som i graven. 

Så ska man kanske inte säga, men det är sant.
Vi traskar vidare. Det tar ungefär en halvtimme att komma till 

skolan, sen måste vi antagligen vänta ett tag innan vi kan ta oss 
in och smyga till mitt tillhåll.

Medan vi går blir dimman allt tjockare. Gatlamporna flimrar 
till lite då och då, men annars ger de bra ljus i kvällsmörkret. 
Som svaga solar lyser de upp smågatorna.

Vi vänder in på en liten större gata. 
Här är det ändå lite folk som är ute och går. En och annan 

vagn åker förbi med antingen hästar eller tjurar som drar den. 
Hästarna fångar min beundran. De är vackra, oftast tvillingar, 

med fjädrar som dekorationer på huvudena fästa med en sorts 
lim som blir osynligt. 

Jag tror det heter ZW2.  Har själv använt det till Bults röstband. 
Deras hovar i metall klapprar ojämnt mot kullerstenarna. Silv-

ret på deras kroppar blänker från facklorna på vagnen. Herren 
som styr dem lyfter på hatten och jag niger lite fint när de åker 
förbi. Ett par med tre sovande barn åker i vagnen bakom. 
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Om några år kanske man ser barnen på Bronce Academy.
Hoppas att någon av dem vill bli mekaniker.
När alla vagnar har passerat och jag blir ensam rycker jag till 

av plötsliga rop och något som smäller bakom mig. Jag fryser till 
och stirrar åt hållet ljudet kommer ifrån. 

Var det pistolskott?
Jag ser inget, så det måste ha kommit ifrån gatan intill. Snabbt 

tar jag fram fickkniven och drar med mig Bult bakom ett par 
uppstaplade lådor för att söka skydd.

Allt är tyst, tills jag hör det.
Hovar.
Det klapprar som från en metallhäst.
Sen blir det knäpptyst igen. Mina andetag är det enda som 

hörs. 
Skottlossningen måste ha upphört.
Jag är bara nojig, för det kan inte vara sant det som den galna mannen i 

baren och herr Bolt sa. Det är bara människor som är gjorda av kött och 
blod. Allt annat har blivit utrotat. Det finns bara vi och universum.

Just som jag intygar mig det börjar hovarna klappra mot gatan 
igen. Ljudet kommer allt närmare.  

Tiden står stilla.
Månen lyser starkt.
I ögonvrån ser jag ett kritvitt huvud kika fram bakom hörnet 

på lådorna. Ett pälsklätt ansikte. 
Blod.
Riktigt blod färgar varelsens vackra huvud. Den liknar en me-

tallhäst med lång man som växer ur rötter från dess hals. Mjuka, 
snälla ögon kikar fram genom luggen.

Tiden rör sig äntligen igen.
Ett pistolskott flyger rakt mellan oss och får våra kroppar att 

rycka till. Ändå kan vi inte slita blickarna ifrån varandra.
Varelsen muttrar något, men jag är för chockad för att förstå 

vad den säger.
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Kan den prata!? Nej, jag måste ha fått en hjärnskakning från när jag 
krockade med Zew.

Rop och skrik närmar sig.
Varelsen rycker till igen och med en sista blick kastar den sig 

iväg. Lika snabbt som den dykt upp försvinner den nerför gatan 
och springer utom synhåll. 

Rätt som det är susar polisen förbi på sina metallhästar som 
springer så snabbt deras interna hjul klarar. När de också har 
försvunnit börjar jag äntligen andas igen. Mitt hjärta dunkar 
högt i bröstkorgen och jag känner en bitter metallsmak i mun-
nen. Jag lägger en lugnande hand på Bults rygg.

Vad var det som hände?
Jag tittar ner på klockan och försöker att intala mig själv att vi 

borde ta oss tillbaka till skolan så fort som möjligt.
Jag vet vad jag borde göra, men jag vill veta vad som pågår och vad det där 

var för en varelse. Det var något med blicken den gav mig...
För en gång skull väljer jag att strunta i klockan och reser mig 

upp för att springa i samma riktning som varelsen med Bult 
rullande strax bakom mig. 

 




