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Till Spike



Like blood in my veins 
Darkness is sinking

Darkness is sinking me
Commanding my soul 
I am under the surface

Where the blackness burns beneath

- "Deep End", Ruelle
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Prolog

15 år sedan

Regnet smattrade ner över Kersovords mörka gator. Ljudet var 
obarmhärtigt. Kalla, stora droppar fyllde staden med pölar och de råt-
tor som vågade springa mellan husraderna pep ilsket när de träffades 
av dem.

Nadiya sprang så fort hon kunde. Hon höll sig i skydd av skuggorna. I 
en av de mindre gränderna satte hon sig tillrätta utom synhåll och försök-
te hämta andan. Hon hörde vakterna ropa och skynda nedför gatorna.

De letade efter henne.
Hon väntade tills de passerat och lät det gå någon minut innan hon 

reste sig från sitt gömställe, men fick med ens tvärstanna just som hon 
höll på att springa ut på en större gata. Hon backade in i skuggorna 
igen, tryckte ryggen mot husväggen och höll andan. 

Vaktpatrullen sprang förbi och Nadiya slappnade av en aning. Hon 
sänkte blicken till det lilla knytet i sin famn och det högg till i hjärtat 
när hon tänkte på dem hon lämnat bakom sig. 

Bebisen gnydde till och hon kastade en orolig blick mot gatan innan 
hon såg ner igen för att hyssja barnet.
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“Vi är snart i säkerhet, min lilla älva”, viskade Nadiya och rättade till 
filtarna som var virade om bebisen. “Men vi måste vara tysta.”

Om hon lyckades ta sig ut genom stadsmurarna skulle hon lätt kun-
na försvinna ute i slummen. Hon behövde ta sig till tågen där Eron 
väntade. Han skulle föra hennes dotter i säkerhet. Det var allt som 
betydde något.

Ett högt larm satte plötsligt igång och spred sig över huvudstaden. Hon 
visste att det innebar att ännu mer vakter snart skulle fylla gatorna. Hon 
behövde skynda sig om hon skulle ha någon som helst chans att ta sig ut. 

Nadiya kikade ut på gatan innan hon sprang tvärs över till sidogatan 
mittemot. Hon fortsatte nedför den, halkade till några gånger på den 
blöta asfalten, men lyckades hålla sig på fötter. 

Stadsborna vaknade till av att vakterna började banka och slå på de-
ras dörrar för att begära tillträde till deras hem. Människorna kastades 
ut på gatorna, deras hem vändes upp och ner i sökandet efter Nadiya 
och barnet.

Hon led med dem, men det fanns inget hon kunde göra. Om vak-
terna var upptagna med att leta efter henne i invånarnas hem gav det 
henne chansen att undkomma dem. 

Så hon fortsatte trots att varje muskel i kroppen skrek i protest, trots 
att en del av henne fortfarande tyckte att det var bäst att vända tillbaka 
och ge upp sin desperata flykt. 

Nadiya skakade bort sina orosfyllda tankar, för hon visste att det inte 
var hennes egna. Inte helt och hållet. Han försökte påverka hennes val. 

Stadsmurarna som omringade huvudstaden kryllade av vakter, men 
efter så många år hade hon noterat dess svaga punkter. Hon visste 
precis hur hon skulle ta sig ut osedd.

Ute i slummen hade kaoset börjat ta vid. Vakterna letade efter henne 
även här och nu var de än mer vårdslösa mot människorna än tidigare. 
De som vägrade säga något, eller som helt enkelt inte visste något, 
slogs ner på öppen gata. 
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Plötsligt såg hon hur nattens mörker lyste upp när kåkhusen försat-
tes i brand. Trots det tunga regnet lyckades elden överleva. Orättvisan 
som befolkningen utsattes för var tragisk och ännu en gång fylldes hon 
av hopplöshet när hon inte kunde stanna för att hjälpa dem.

När Nadiya närmade sig tågen fattade någon plötsligt tag i henne, 
förde en hand över hennes mun och drog in henne i skuggorna.

“Det är jag.”
Erons röst fick Nadiya att slappna av. Han lät sin hand falla från 

hennes mun, men höll kvar henne.. Ute på gatan sprang det förbi en 
grupp med vakter just där som Nadiya stått för bara ett ögonblick se-
dan. När hon och Eron var utom fara släppte han henne. Hon vände 
sig mot honom.

“Tågstationen är full av vakter, du kommer inte komma närmare än 
så här”, sa han och såg sorgset på henne. Han sänkte blicken mot hen-
nes famn och fick en orolig rynka mellan ögonbrynen. “Men var är-”

“Jag kunde bara ta en, jag fick…”, började Nadiya i en viskning och 
svalde hårt. Tårarna brände bakom ögonlocken, men hon skakade be-
slutsamt på huvudet och rätade på sig. “Jag fick välja, men det betyder 
inte att jag ska överge någon. Jag ska tillbaka efter dem, men om jag 
inte lyckas är det viktigaste att hon kommer härifrån.”

Eron tittade länge på Nadiya och först trodde hon att han skulle 
försöka få henne att tänka om, men sedan nickade han bara kort.

“Jag kommer föra henne i säkerhet, jag lovar.”
Nadiya andades ut i lättnad och log svagt mot honom. Hon sänkte 

blicken, förde undan tygstycket och såg på sin dotter. Den lilla flickan 
såg upp på henne med sina klara, blå ögon. Hennes lilla ansikte var 
rosig efter färden och hon log stort vid åsynen av sin mamma. Hon 
gav ifrån sig ett gurglande ljud och försökte att sträcka sig efter Nadiya 
med sina små händer.

“Jag kommer aldrig att glömma dig, min lilla älva. Tanken på att du 
är i säkerhet kommer ge mig styrkan att fortsätta”, viskade Nadiya och 
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placerade en öm kyss på bebisens panna. Hon knöt loss det tunna, blå 
sidenbandet som höll upp hennes mörkbruna hår och placerade det 
försiktigt på sin dotters mage. Hon strök henne över kinden innan hon 
täckte över henne igen och sträckte fram henne till Eron.

“Jag ska inte svika ditt förtroende, Nadiya. Jag lovar att hålla din 
dotter säker.”

Nadiya nickade, men det gjorde ont i henne när hon inte längre hade 
bebisen i sin famn. Hon tog ett steg framåt, såg på dotterns ansikte en 
sista gång och försökte inpränta varje liten detalj av henne på minnet. 
Hon svalde hårt och kände hur tårarna sakta började falla nedför kin-
derna. 

“Du är mitt allt”, viskade hon. “Var stark, Faey.”

1 år sedan

Ljudet av fotsteg mot det vita marmorgolvet ekade genom den 
långa, mörka korridoren. Vägvinnande steg tillsammans med mindre, 
brådskande. Skuggorna tycktes växa i samband med att ljudet närmade 
sig och i nästa stund rundade en man hörnet med en ung pojke vid sin 
sida. Pojken kastade oroliga blickar upp mot mannen, såg ut att vilja 
fråga något, men var rädd för att yttra sig. Till slut tog nyfikenheten 
över.

“Far..?”
Sonens röst var svag när han talade. Det svarta håret hade tappat sin 

lyster och den bleka huden hade inte fått smaka på solskenet under 
en lång tid. Hans steg var trevande, benen skakiga av den plötsliga 
språngmarchen. 

“Far? Vart är vi på väg?”
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Faderns hand kramade om sin yngste sons axel och pojken tystnade 
med ens. 

Efter en kort stund stannade de till framför en dörr i slutet av kor-
ridoren. Minnen från förr svämmade över hos fadern i samma stund 
som han öppnade dörren till den gamla barnkammaren. Hans planer 
hade gått upp i rök under en natt. I 15 år hade han väntat och nu hade 
han äntligen beviljats en andra chans.

“Tiden är inne”, sa han, såg ner på sin son och mötte de klarblå 
ögonen med sina egna. “Det är dags att vi hittar henne.”


