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Jag kan känna den kalla leran fastna mellan mina nakna 
tår, svettdropparna som rinner längs med mitt bleka ansik-
te och den kyliga vinden som ylar bland träden. Kraften 
inom mig får mitt blod att koka och från svärdet i min 
hand droppar det mörkt blod ner på marken.

“Damn, girl.” 
Tritos står en bit bort, lutad mot ett träd och ser med en 

road min på det stora, tvåbenta monstret som nu ligger liv-
lös framför mig. Han drar handen genom sitt vågiga, guldi-
ga hår som på ett irriterande sätt alltid ligger perfekt. Han 
går fram till mig och tar fram en svart näsduk ur bröstfick-
an på sin röda kavaj. 

Jag tar emot den utan att säga någonting om hans kom-
mentar och torkar av blodet från händerna. Jag orkar inte 
prata med honom, orkar inte se på honom just nu, för jag 
vet att det bara skulle göra mig arg. Allt med honom irrite-
rar mig, hans perfekta hår, mörka röst, nästan svarta ögon 
och sättet han går på som om han vore en jävla kung. 

“Kom igen, se inte så bitter ut. Du fick ner den jäveln, 
utan min hjälp till och med”, säger han med lättsam röst 
som om monstrets död inte betyder någonting. 

Jag och Tritos är väldigt olika på det sättet. Han ser dö-
dandet som en självklar uppgift, som att det är ett helt van-
ligt arbete och att det är för allas bästa. 
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I mig går en bit av själen sönder för varje monster jag 
fäller med mitt svärd. 

Tritos ler och ser självgod ut, vilket visar de perfekta tän-
derna. Hans ständigt sarkastiska kommentarer driver mig 
till vansinne.

Jag hatar hans sätt att se på livet, som om det vore en dans 
på rosor. Som om ingen kan överleva utan hans charm.

Jag blänger på honom och kastar den blodiga näsduken 
på hans axel. Han grimaserar åt fläcken som uppstår på 
hans kavaj, som säkert är helt ny. Det lindrar min ångest 
lite. 

Jag vänder mig om, samlar ihop pinnar och grenar som 
jag lägger ovanpå det stora,  muskulösa monstret, vars sort 
kallas för maskop. 

En maskop är till utseendet lik människan med två ben 
och två armar. Det som skiljer oss från dem är att de har 
lila lysande hud, svarta klor istället för naglar, hovar istället 
för fötter och två små hårda horn på huvudet.

Nu när maskopen är död har huden slutat skimra.
De få svarta tunna hårstråna på huvudet ligger framför 

den vänstra sida av det robusta ansiktet, medan den andra 
halvan pressas mot marken. Huggtänderna sticker ut i en 
hotfull grimas. De och den stora kroppen, nästan dubbelt 
så stor som min, tyder på att det är en hane. Han dog mor-
randes, rädd över att förlora livet. De långa svarta klorna 
har blod på sig - en blandning av mitt och hans. 

Jag har några få skärsår här och där, men inte alls lika 
stora som maskopens. Får vara tacksam att det inte är en 
annan människas blod, trots det känns det ändå inte bra. 
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Det gör det aldrig, men det är vårt jobb. Att skydda männ-
iskorna mot odjur som denna. 

Det är vad vi har blivit lärda, men jag tror inte på det. 
Inte sedan jag mötte Elvoren en sen kväll när jag var ute 
och sprang. Det var tre år sedan och precis i början av min 
tid på Akademin. 

Paniken, som allt för ofta försökte få övertaget om mig 
när ensamheten var för stark, drev mig att omedvetet vika 
av från stigen jag sprang på. Tids nog hamnade jag vid en 
vacker liten sjö med magiskt blått vatten. Månljuset reflek-
terades på det, vilket gjorde att det såg ut som om vattnet 
var fullt med stjärnor. 

Jag var helt utmattad av ångest, rädd över att inte hitta 
tillbaka. Jag föll till slut ner på knä och grät hejdlöst. 

Från ingenstans dök en kattliknande varelse upp fram-
för mig. Dess kropp var enorm för att vara en vanlig katt 
och liknade mer en panter till storleken. Den hade nyfikna 
blå ögon, stora trekantiga öron, vita klor som små knivar, 
fluffig lång svans och kritvit päls som såg ut att vara lika 
len som sammet. Det var det vackraste djuret jag någonsin 
sett. 

Jag stelnade till av skräck, rädd för att den skulle attackera 
mig, men det främmande djuret lade bara det smala huvu-
det på sned och tittade på mig. Sedan vände den sig om 
och gick. Jag satt kvar och stirrade när den långsamt rörde 
sig framåt som om den gick på moln. Jag valde att följa 
efter den i ren nyfikenhet tills jag upptäckte att jag plötsligt 
stod utanför Akademins stenmur. 

Elvoren satte sig elegant ner och blicken växlade mellan 
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mig och muren. Varelsen hade visat mig vägen tillbaka. 
Den kvällen förstod jag att inte alla främmande varelser 

är monster, utan oskyldiga liv som också vill leva i fred.
Jag skakar snabbt bort det gamla minnet och tillåter inte 

mig själv att översvämmas av känslor. Istället ställer jag mig 
framför maskopen och börjar gnugga mina händer tills 
den välbekanta glöden sprider sig över fingrarna för att 
sedan utvecklas till små lågor. Jag håller fram händerna och 
släpper infernot fritt. 

Tritos brukade alltid skämta om att jag var en levande 
braständare, tills en dag då jag fick nog. Han har fortfaran-
de kvar ärret över axeln och jag har inte hört det eländiga 
skämtet på flera månader.

Jag böjer mig framåt, lägger mina brinnande händer på 
den provisoriska graven och låter all ved brinna. Jag tar 
några steg tillbaka och ser på när elden slukar maskopen. 
Långsamt blir han till lilafärgat damm.

Tritos ser det här som städning, men jag ser det som en 
begravning. Det är det närmsta en begravning monstren vi 
dräper någonsin kommer att få.

Jag vänder bort blicken. Det har jag lärt mig, att det känns 
lite mindre om jag inte tittar på dem när de brinner upp. 

Efter en stund kommer Tritos fram och ställer sig bred-
vid mig. Jag lyfter på huvudet för att se på lågorna som 
sakta börjar minska.

“Är du klar med din lilla grej? Vi måste tillbaka till Aka-
demin.” 

Jag svarar inte, utan fortsätter bara titta in i de små lågor-
na där resterna av maskopen nu är helt borta. 
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Tritos lägger sin hand på min axel och jag vänder blicken 
mot honom, förvånad över beröringen. 

“Var inte så hård mot dig själv, Ledina.” 
Det är första gången jag hör Tritos Montrués säga 

någonting som inte innehåller sarkasm. Vi har inte känt 
varandra så länge. Vi möttes för första gången när vi tog 
examen förra året. 

När unga bändare upplever sin magi för första gången 
vid 16 års ålder skickas de iväg till Akademin - en inter-
natskola för de som besitter ett element. Här tränas ung-
domarna för att lära sig att kontrollera sina krafter och bli 
Jägare. Efter tre år tar man sin examen och blir matchad 
med en annan ny Jägare, som man förväntas dräpa mons-
ter tillsammans med för att skydda mänskligheten.

Jag är den yngsta någonsin att ta examen från Akademin. 
Min magi visade sig tidigt och började växa i en sådan fart 
att det skrämde mina fosterföräldrar fullständigt. Jag var 
14 år gammal när de skickade iväg mig. Det var inte första 
gången jag blev ivägskickad från en fosterfamilj, men den 
här gången skickades jag till Akademin. 

Rektorn Kallaugh såg potential i mig och gick med på att 
låta mig gå på skolan. Det tog knappt ett år innan min magi 
var fullt utvecklad. Den utvecklades mycket snabbare än 
normalt och Kallaugh hade ivrigt observerat utvecklingen. 

Jag jobbade hårt med att lära mig att kontrollera min 
magi. Jag ville aldrig någonsin igen se skräcken i någon 
annans ögon när de såg på mig.

Kallaugh tror att mitt öde är att bli någonting stort. Själv-
klart tror jag inte på honom. Förutom att jag är skicklig 
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med mina förmågor och med mitt svärd, är jag inte mer än 
ett oönskat missfoster. 

Nu är jag en Jägare tillsammans med Tritos. 
Jag lyfter handen, som nu är helt sval, och gör en rörel-

se framför bröstet som liknar en halvmåne. Med rörelsen 
kommer vinden fram från träden och släcker det sista av 
glöden. Jag suckar och vänder mig om mot Tritos, som för 
en gångs skull ser allvarlig ut. Han nickar tillbaka när jag 
nickar åt honom, nu med sitt vanliga flin på läpparna. Jag 
himlar med ögonen och plockar fram medaljongen som 
hänger i en lång kedja runt halsen. 

Den får man när man tar examen från Akademin. Det är 
ett bevis på att man är en riktig Jägare. Medaljongen är ock-
så en teleportör som tar en direkt tillbaka till Akademin. 
Den är gjord av stark metall och visar vilken gåva man har, 
vilket antingen är jord, vatten, eld eller luft. 

Min har alla fyra.
Jag blundar och drar med tummen över den skrovliga 

ytan. Beröringen gör att den ger ifrån sig en explosion av 
färger som omsluter mig. I ena sekunden ser jag bara ett 
starkt sken av rött, blått, vitt och ljusbrunt. En färg för 
varje element. 

I nästa sekund står vi vid Akademins stora entredörrar. 
De är säkert dubbelt så höga som mig och är gjorda i mörkt 
trä. På dagarna står dörrarna alltid öppna. Det är mycket liv 
vid den här tiden på eftermiddagen när de flesta springer 
mellan campus, den lokala puben, det alldeles för dammiga 
biblioteket och till lektionssalarna. 

Jag måste snabbt hoppa åt sidan för att inte krocka med 
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en elev som har näsan så djupt i en bok att hon inte ser 
vart hon går. 

Tritos står och lutar ryggen mot den grå stenväggen med 
ett långt grässtrå i munnen. Han skrattar åt mitt osmidiga 
hopp. 

Jag drar ihop ögonbrynen och placerar två fingrar runt 
det torra strået. Det fattar genast eld. 

I ren panik slänger han det på marken och stampar som 
en galen tupp. 

Skrattet bubblar upp i halsen av åsynen och nu är det han 
som lägger armarna i kors och visar sig grinig som ett barn. 

När Tritos plötsligt får syn på två killar som kommer ut 
genom entrédörrarna sprider sig ett stort leende över hans 
läppar. Han kliver genast fram och ger dem en ordentlig 
kram under tiden jag står kvar och gömmer mig i skuggan.

Den längre av dem, som jag vagt känner igen som Pen-
tez, frågar Tritos om han vill hänga med till den lokala pu-
ben som alla skitstövlar hänger på varje kväll. Den korta 
killen med krulligt rött hår har jag aldrig sett innan. 

Jag försöker smyga förbi utan att de märker det, men 
hinner inte mer än någon meter innan Tritos vänder sig om 
och ropar på mig. 

“Ledina! Häng med vettja!” 
Jag? I en pub med honom, de där två och en massa andra fulla 

puckon som stirrar på mig? 
Det suger till i magen.
“Skulle inte tro det. Inte min grej direkt”, svarar jag och 

fortsätter att gå. När han ropar igen suckar jag, vänder mig 
om och blänger på honom. 
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“Du behöver komma ut och ha lite kul.” 
Jag ska precis fräsa ifrån när jag inser att den dåren har 

rätt. Jag går aldrig ut och faktiskt umgås med någon. An-
tingen sitter jag i mitt rum och läser, tränar eller jagar 
monster. Jag är rädd för vad som kommer att hända om 
jag släpper in någon för nära. Rädd för att historien ska 
återskapas och att jag ska blir sårad eller övergiven igen. 
Men ibland blir även min egna ensamhet för mycket. 

Det kryper i skinnet när jag tänker på att tillbringa ytter-
ligare några timmar med mina ensamma tankar. Min tanke 
landar snabbt på den påbörjade boken som ligger på min 
säng och lockar, men jag intalar mig själv att den kommer 
vara kvar där om någon timme också. 

“Okej, jag hänger med, men jag kommer inte stanna 
länge! Jag ska bara gå till mitt rum och fräscha upp mig 
först, sedan möter jag er där.” 

Tritos ögonbryn far så högt upp att jag tror att de ska 
flyga iväg. Han brukar alltid fråga för att vara artig, men 
det här är första gången som jag faktiskt säger ja. När inne-
börden av mina ord landar ler han brett och gör små över-
drivna glädjeskutt likt en kanin efter de andra två killarna. 

Jag går upp till mitt lilla enkla rum som enbart består av 
en smal säng, en sliten byrå under det enda fönstret, ett 
kantstött ljust skrivbord intill den mörkgråa väggen och 
en bokhylla full med böcker som blivit lästa alldeles för 
många gånger. 

Jag sätter kurs mot badrummet. Blicken hinner landa på 
spegeln en eländig sekund innan jag snabbt drar undan 
den. 
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Håret ligger klistrat mot min blodstänkta kind och ögo-
nen är röda efter att ha kämpat med att hålla tårarna inne. 

Jag låter bli att titta mer på personen i spegeln och plock-
ar fram svärdet med det torkade blodet från remmen vid 
höften. Metodiskt gör jag rent det, som jag så många gång-
er har gjort förut, och lägger det på tork bredvid handfatet. 

De smutsiga kläderna drar jag snabbt av mig, samtidigt 
som jag undviker att se in i spegeln igen, och tar klivet in 
i duschen. 

Medaljongen känns sval mot huden där den vilar strax 
nedanför nyckelbenen. Trots att den visar varför jag är an-
norlunda tar jag aldrig av den. Den är en trygghet. Lika en-
kelt som den kan peka ut mig kan den få mig att försvinna. 

Det vita klinkergolvet i duschen färgas snabbt röd när 
det varma vattnet smeker min hud. När jag är klar kliver jag 
ur duschen. Jag behöver ingen handduk, utan torkar mig 
genom att få vattnet att avdunsta från huden med hjälp 
av värmen som flyter inom mig. Därefter tar jag på mig 
en enkel mörkgrön polotröja med långa ärmar och svarta 
byxor med ett smalt brunt skärp. Det chokladbruna håret 
får hänga fritt och jag tar inte på någonting smink förutom 
mascara. Det framhäver mina silvriga ögon. 

När jag var liten hatade jag mina ögon, då de betyder att 
jag inte är som alla andra. Nu har jag lärt mig att det inte 
längre spelar någon roll. Att det är som det är.

Jag går nedför stentrappan som leder från lägenheterna 
till huvudentrén och skyndar mig fram med håret fram-
för ansiktet för att dölja det en aning när jag går förbi alla 
elever. 
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Jag saktar inte ner förrän jag kommer till ett mindre trä-
hus. När jag går in genom dörren till puben möts jag av ett 
dunkelt ljus, doften av öl som sticker i näsan, skratt och 
glasklirr från olika håll. I hörnet ser jag att Tritos sitter med 
Pentez och den rödhåriga killen i ett av båsen intill väggen. 

Tritos ser mig och vinkar dit mig. Jag slår mig ner bredvid 
honom, hälsar på Pentez och den andra killen som tydligen 
heter Remeo och är Pentez partner. 

Tiden går fort och vi har faktiskt kul. 
Tritos och Pentez sitter och skrattar åt allt mellan him-

mel och jord. Det märks att de har hunnit få i sig någon öl 
innan jag kom hit. 

Jag sitter fortfarande och sippar på mitt honungsvin och 
kan inte låta bli att småskratta åt hur töntiga de låter när de 
sluddrar på orden och drar allt för dåliga skämt. 

Remeo har dock suttit tyst nästan hela tiden och bara 
stirrat på mig. Flera gånger har jag sett honom göra det och 
då har han genast vänt bort blicken. 

Jag börjar ilskna till. Jag gillar inte när folk stirrar på mig, 
det väcker alltid igång gamla minnen från barndomen när 
jag blev utpekad och skrattad åt. När jag för sjätte gången 
ser att han stirrar ställer jag ner glaset med en duns och ser 
på honom. 

“Har du något du vill säga eller?” frågar jag med en hård 
röst. 

Han stelnar till. Tritos och Pentez slutar att skratta för att 
istället titta förvånat på oss. 

När Remeo inte svarar höjer jag ögonbrynen och lägger 
armarna i kors för att visa att jag väntar på svar. 
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Han ser på mig igen och samlar mod för det han tänker 
säga. 

“Förlåt, men... är det du som är Fyrbriden? Den som 
föddes med alla element?”  

Självklart. Det går aldrig en dag då jag inte är Fyrbriden. Miss-
fostret. Den som styr inte bara ett element, utan alla fyra.

“Ja, det är jag... men jag heter Ledina, inte Fyrbriden”, 
svarar jag drygt.

Det har varit så skönt att ha kul i några timmar och inte 
behöva tänka på att jag inte är som alla andra för en stund. 
Men nu när jag ser Remeos illgröna uppspärrade ögon och 
munnen formad som ett litet o kan jag inte hålla inne käns-
lorna längre.

“Vet ni vad? Jag tänker inte sitta här och bli utstirrad som 
ett föremål på ett museum”, säger jag bestämt och reser 
mig ilsket upp. 

Jag ska just gå när Tritos tar tag i min handled.
“Ledina, lugna dig. Jag är säker på att Remeo inte menade 

något illa med det.” 
Remeo nickar instämmande så att de korta röda lockarna 

studsar mot huvudet. 
Tritos har säkert rätt, men han anar inte hur trött jag är 

på att bli utpekad och att jag efter all den här tiden har svårt 
att visa medlidande istället för ilska. 

Det är min största svaghet, jag tror alltid det värsta först. 
“Nej. Ni och era äckliga öl kan dra åt-”, börjar jag, men 

precis när jag ska avsluta meningen avbryts jag av att mar-
ken plötsligt börjar att skaka kraftigt. 

Skrik bryter ut, glas faller och krossas på flera olika håll 
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när de skakar av borden ner på golvet. Jag håller på att 
ramla, men Tritos, som fortfarande håller mig i handleden, 
fångar upp mig. 

“Vad är det som händer?!” utbrister Pentez skrämt med-
an han håller hårt om bordskanten. Hans halvlånga svarta 
hår faller framför ansiktet på honom. 

Remeo sitter skrämt bredvid och håller hårt om Pentez 
arm som om det ska skydda honom.

“Ta skydd!” ropar Tritos och drar med mig ner under 
bordet. “Jisses, den här jordbävningen är för kraftfull. Det 
är onaturligt!” 

Jag kan inte annat än att nicka eftersom jag aldrig har 
upplevt någon jordbävning här tidigare. 

En hylla faller av väggen vid baren. Alla glasflaskor på 
den faller mot golvet och krossat glas flyger åt alla håll. 
De som inte har hunnit gömma sig eller lämnat puben får 
vasst glas inborrat i huden. Någon blir träffad av en lampa 
som faller ner från taket och skriker till av smärta. En stark 
lukt av alkohol sprider sig i hela rummet som ett osynligt 
giftmoln.

Vi måste göra någonting och det är snabbt. 
Jag vänder mig mot Pentez och Remeo som är under 

samma bord som oss.
“Är någon av er jordbändare?!” ropar jag i ett försök att 

överrösta ljudnivån. 
Remeo räcker tveksamt upp handen. 
“Bra. Du och jag tar oss ut och försöker tämja den här 

besten. Tritos och Pentez, ni berättar för alla jordbändare 
ni hittar att ansluta sig till oss. Skynda er!” 
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De nickar för att visa att de har förstått, kryper bort från 
bordet och kämpar ut från det skakande huset för att spri-
da budskapet. 

Jag släpper fokuset på killarna och vänder mig mot Re-
meo som ser på mig med skräck i blicken. Jag suckar, tar 
tag i hans arm och drar med honom bort från båset. 

“Kom. Vi har inte tid för att vara mesar nu.”
“Men, men…”, mumlar han förskräckt, men tystnar när 

taket återigen börjar skaka kraftigt. 
Denna gången är det så hårt att det känns som om det 

ska falla in. Som tur är hinner en vattenbändare forma pe-
lare för att hålla taket uppe tills alla har hunnit ta sig ut 
oskadda. 

Det är en utmaning att ta sig ut utan att trilla på stolar, 
bord och lampor på vägen, men vi klarar det. När vi kom-
mer ut ur puben möts vi av rent kaos. 

Jag ser flera som är sårade och alla har panik och springer 
runt för att söka skydd. Jag försöker att tänka snabbt. 

Vad är smartast att göra nu? 
Jag spanar runt och fastnar vid ett öppet område med bar 

mark längre fram. Jag pekar ditåt så att Remeo förstår och 
märker att han har ryckt upp sig. Han står rakare i ryggen 
och tvekar inte på att följa efter mig när jag springer dit. 

När vi kommer fram ser jag att Tritos och Pentez kom-
mer springandes på trötta ben. Med sig har de fyra andra. 

Fan. Vi behöver fler. 
Ett enormt brak får oss alla att vända oss om. Det är 

ett av tornen som faller, det som används för lektioner på 
Akademin. 
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Mer skrik bryter ut. 
Skit också, vi hinner inte vänta längre. 
Jag vinkar alla fyra jordbändare till mig och vi springer ut 

till mitten av det öppna området.
“Alla jordbändare, ställ er i en ring och följ mina rörel-

ser!” 
De gör som jag säger och vi ställer oss i en ring. Jag ser 

att Tritos och Pentez springer fram till några rädda första-
årselever som sitter på marken längre bort. 

Jag tar ett djupt andetag och fokuserar istället på 
uppgiften. 

Det här måste gå. 
Vi tar av oss skorna så att våra fötter är nakna mot den 

bara marken, som känns både hård och mjuk på samma 
gång. Vibrationerna får det att kittlas under våra fötter.

Jag fokuserar ytterligare, stänger ute allt ljud och försöker 
hitta jordbävningens puls under fötterna. Efter några 
andetag hittar jag den. Jag släpper lös min egen jordgåva, 
låter kraften sila nedåt och in i jorden. Hittar jordens rytm 
och förbinder min kraft till den. Min puls och jordbävning-
ens blir till ett. 

Det är då jag ropar “NU!” och slår med full kraft ner min 
hand i marken. 

Alla i cirkeln står på ett knä och härmar mina rörelser.
Kraften som strömmar genom jorden sugs upp genom 

min hand och vidare in i mig. Den är stark. Ju mer kraft 
jag suger åt mig desto mer bränner det i mig. Det blir ett 
enormt tryck som hotar med att spränga mina trumhinnor 
inifrån. 
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Jag hör i bakgrunden att flera av jordbändarna skriker av 
trycket. 

Bara lite till... 
Till slut stannar allt. Det strömmar inte längre ut kraft 

från jorden och trycket i kroppen lättar. 
Jag släpper taget och lägger mig ner på marken som nu är 

alldeles stilla. Äntligen kan jag andas ut. Jag känner hur min 
kropp absorberar kraften, minskar den för varje sekund. 

Det funkade. 
Tritos kommer och sträcker fram sin hand till mig. 
Kroppen skakar i protest när jag reser mig upp. Tröjan 

har klibbats fast vid huden. Jag känner mig yr, men jag står 
fortfarande rak i ryggen. 

Tritos har fått ett litet jack i pannan som det rinner blod 
från, men trots det flinar han. Sedan blir han plötsligt all-
varsam.

“Vad fan var det där?” frågar han i en viskning.
“Jag har ingen aning, men det var ingen vanlig jordbäv-

ning”, svarar jag och torkar bort svetten från pannan med 
handryggen medan min blick granskar den förstörda mar-
ken.

Från ingenstans dyker vår historielärare Fru Melis upp 
bakom oss. Jag hoppar till och är nära på att slänga ur mig 
ett fult ord innan jag ser vem det är. 

Lärarna kan teleportera sig fritt inom skolans område, 
därför märkte vi inte när hon kom.

Någonting med hennes blick skrämmer mig. De annars 
så bestämda och sofistikerade bruna ögonen är oroliga. 
Ansiktet med de släta rynkorna har samma stränga uttryck 
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som alltid och precis som vanligt står hon med händerna 
knäppta bakom ryggen. Det är ögonen som avslöjar att jag 
har rätt. 

Det var ingen vanlig jordbävning.
Kalla kårar far genom mig. 
Fru Melis är aldrig rädd.
Utan någon förvarning störtar en kraftvåg genom mig 

som tvingar mig att ta ett skälvande andetag. På en sekund 
fylls himlen med oroväckande mörka moln och som på 
kommando börjar regnet falla ner över oss. Men någonting 
är fel på dropparna som rinner längs min arm. 

De är svarta.
Mina ögon möter Fru Melis igen vars ögonfransar blir 

tunga av regnet och jag inser att hon känner exakt samma 
sak som mig. 

Hon ser stelt på oss och hennes röst är hes när hon talar.
“Rektorn vill se er.”


