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rfilen kom som en fullständig överraskning för
Julia. När hon dök upp i hallen med sin tioåriga
lillebror Edvin kunde deras mamma först bara krama dem och gråta. Edvin flämtade fram en andlös
förklaring till allt – eller snarare, allt som han tyckte var viktigt. Hur de hade hamnat i Tusenvärld och
hur han hade fått plugga krigskonst på akademin i
Pallantor. Hur märkligt allting hade varit i den magiska världens vita huvudstad. Hur han hade lärt sig
att prata lite sulalliska och hur de hade hört en massa
saker om pappa som visade sig ha varit en stor hjälte.
Hur han och Julia också hade blivit hjältar och slagits
mot fördunklare.
Mamma stelnade till när Edvin nämnde de mörka rökmonstren och Julia såg hur hennes hand, som
hade smekt Edvins ostyriga kalufs, tog ett plötsligt,
krampaktigt grepp om de bruna lockarna.
”Men vi var trygga hela tiden”, inflikade Julia.
”Vi hade folk som tog hand om oss. Maja och LarsPetter – du vet, Trubaduren – och Pallantu ...” Hon
nämnde ingenting om hur Pallantu, Rådets mäktiga
talesman, hade förvandlats av fördunklarnas kraft,
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hur hans safirblå ögon hade blivit svarta och hur
han hade attackerat dem. I stället försökte hon styra samtalet bort från allt vad fara hette. Hon berättade om den goda maten på akademin, om hur
Kasir hade lärt henne att göra teckningar som blev
levande – om allt som var trevligt och magiskt och
underbart.
Hon skulle precis berätta om sitt fina, lyxiga rum
på akademin när Trubaduren äntligen dök upp i dörröppningen, flåsande efter det långa loppet från portalen vid torget hem till dem.
Julias mamma spärrade upp ögonen och stelnade
till när hon såg den store medelålders alkoholisten,
nu klädd i rena vita kläder från en annan värld. Hon
släppte sina två barn och stegade fram mot mannen
som stod och kippade efter andan på dörrmattan med
händerna på knäna.
”Rebecca”, flämtade Trubaduren. ”Barnen vet. Du
måste –”
Örfilen kom så plötsligt och kraftfullt att Julia häpnade. Hennes mamma var ingen stor kvinna – knappt
ett halvt huvud längre än sin tolvåriga dotter – men
kraften i hennes slag fick Trubaduren att ragla till.
Den åttasträngade lutan ramlade av hans axel, och han
skulle ha ramlat över den själv om han inte lyckats ta
tag i dörrkarmen. Han stod på ett knä och skakade på
huvudet medan Rebecca Andersson tornade upp sig
över honom som en vred krigsgudinna med storm i
blicken.

”Jag antar att jag förtjänade det”, grymtade
Trubaduren. Han famlade efter den fallna lutan med
ena handen medan han gnuggade sin kind med den
andra.
”Nej”, fick Julia fram. ”Det gör du verkligen inte.
Det gör han inte, mamma! Han räddade våra liv!”
Mamma låtsades inte om henne. Hennes isiga blå
ögon såg ut att vilja borra hål i Trubaduren. ”Mina
barn”, sa hon och pekade på Julia och Edvin med en
darrande hand. ”De är mina barn, Lars-Petter! Inte
dina elever. De är inte som Henrik – du kan inte bara
lura bort dem till en annan värld med falska löften om
äventyr och magi och ... Fattar du inte att de är allt jag
har kvar? Allt som finns kvar av ...”
Julia såg hur hennes mammas knytnävar skakade
och hur hennes ögon glänste av tårar.
De är inte som Henrik. Julia tänkte på det inramade
fotot av pappa på hennes nattygsbord. Mammas ord
skavde.
”Rebecca”, sa Trubaduren. ”Jag förstår att du är
upprörd. Men Julia och Edvin förtjänar att –”
”De förtjänar att lämnas ifred”, avbröt mamma.
”Ut ur mitt hus – nu, Lars-Petter!”
Trubaduren gapade. ”Rebecca, det är för sent! De
vet. Och fördunklarna känner till dem. De måste
tränas!”
”Ut!” röt mamma. ”Just nu letar polisen efter mina
barn som har varit försvunna i snart en vecka. Om du
inte försvinner omedelbart, då ringer jag dem direkt
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och berättar vad som hände. Hur du kidnappade mina
barn!”
”Men det gjorde han inte, mamma!” protesterade Edvin. ”Korak var här och jagade efter oss, och
Trubaduren hjälpte oss att fly till Tusenvärld. Han tog
hand om oss!”
Mamma ignorerade honom. ”Försvinn, LarsPetter”, sa hon. ”Och prata aldrig med mina barn
igen. Om du så mycket som tittar på dem så ringer jag
polisen direkt. Förstår du?”
Trubaduren hängde sin luta på axeln och rätade på
sig. ”Jag måste tillbaka till Paradisum”, sa han. ”Men
jag kommer tillbaka. När du känner dig redo att ...”
”Nej”, avbröt mamma. ”Aldrig. Aldrig igen.” Hon
föste ut den store mannen genom dörröppningen,
smällde igen dörren och låste den.
Låsets klickande slog gnistor i Julias tankar och tände eld på orden hennes mamma hade sagt: De är inte
som Henrik. Hon blängde på sin mamma. ”Vi är som
pappa”, sa hon och försökte hålla rösten stadig. Inga
tårar nu, bara kall vrede. Hon skulle inte visa sig svag.
”Vi har skapartalanger, precis som han. Vi besegrade
Korak. Vi är precis som pappa, men vi skulle aldrig ha
fått veta om det! Varför berättade du aldrig om pappa?
Varför ljög du för oss? Du sa att han var brevbärare,
men han var en hjälte! Han räddade världar! Och nu
har vi gjort samma sak!”
Mamma stirrade på henne. ”Julia”, sa hon. ”Det räcker för ikväll. Vi får prata om det här en annan gång.”

”En annan gång?” sa Julia upprört. ”Förstår du
inte att du inte kan lura oss längre? Det finns statyer
av pappa i Tusenvärld. Vi har sett dem! Folk pratar
om honom med respekt! Han var stor där, viktig!
Men du berättade aldrig. Tror du inte att pappa skulle
vilja ...”
”Han ville skydda er!” sa mamma häftigt. ”Förstår
du inte att det fanns en sak som var viktigare för honom än alla de där pojkaktiga äventyren? Han kom
hem för att ni skulle vara trygga! Han ville att ni skulle ha en trygg uppväxt, med två kärleksfulla föräldrar
som tog hand om er – inga dumdristiga äventyr i andra världar!”
”Fast det fungerade inte.” Edvins röst var ovanligt
tyst och tonlös och han tittade ner i mattan. En fruktansvärd tystnad följde, och Julia önskade att hon kunde sudda bort hans ord ur luften.
”Han dog ändå”, fortsatte Edvin, lite högre. ”Han
blev ju sjuk – det var inte tryggt här. I Pallantor finns
det läkare med särskilda krafter. Om han hade varit
kvar där ...”
”Gå till era rum!” röt mamma så häftigt att både
Julia och Edvin hoppade till. Stormen i hennes ögon
hade stigit till en sådan intensitet att det såg ut som om
hon kunde svepa bort hela Tusenvärld med en enda
blick. ”Nu, med en gång. Och byt om! Jag vill inte se
de där löjliga vita kläderna på er!”
Julia försökte möta sin mammas blick, letade efter några förkrossande ord att ta makt över samtalet.
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Men Edvin hade redan sagt de mest förkrossande orden av alla. Nu brast det för henne och med tårar i
ögonen flydde hon till sitt rum och slängde igen dörren efter sig.
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en första dagen tillbaka i skolan var svår. Julia
kände blickarna på sig så snart hon kom in på
skolgården. Hon såg hur de andra eleverna – inte bara
hennes klasskamrater i 6B, utan även de andra sexorna
samt femmorna och fyrorna – slutade med sina samtal, sina lekar och allt de hade för sig när de fick syn på
henne och Edvin. En fotboll rullade förbi målet utan
att någon brydde sig om att hämta den. Efter en stunds
stirrande började det viskas i små klungor. Alltså fanns
det gott om prat om det som hänt, det som stått i tidningen om hennes och Edvins försvinnande – men
ingen kom fram för att säga någonting till henne. Det
kändes som om hon skulle kvävas av den pratfyllda
tystnaden medan hon följde sin lillebror in i skolan.
Här är jag inte en sådan person man pratar med, tänkte
hon och gick med raska steg mot sitt skåp för att hämta några böcker. I stället pratar man bara om mig. Så hade
det varit sedan femman när hästtjejerna hade fått sina
hästar och börjat umgås vid stallet, och Julia hade inte
ens fått en mobil. Och nu sticker jag ut ännu mer, tänkte
hon förbittrat. Nu är jag tjejen som försvann. Jag hade lika
gärna kunnat stanna kvar i Tusenvärld!
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Hon smällde igen dörren till sitt skåp onödigt hårt.
”Hej Julia.”
Julia vände sig om och nästan hoppade till. Där
framför henne stod Caroline, en av hästtjejerna som
hade varit hennes bästa vän på lågstadiet. Numera
pratade de aldrig med varandra. Carolines fina kläder
och sminkade ansikte fick Julia att känna sig ful, barnslig och fattig. Som om hon inte var någonting. Hon
längtade tillbaka till Pallantor, där hennes bästa vän
var en prins och där folk förstod att hon var Henrik
Anderssons dotter och vad det betydde.
Caroline harklade sig. ”Jag ville bara säga att jag är
glad att du är tillbaka”, sa hon. ”Att du har klarat dig.”
Sedan klev hon fram och gav Julia en kram. Julia stelnade till, helt chockad, innan hon kom på att hon skulle besvara kramen.
Är vi vänner igen? undrade hon medan den populära hästtjejen som hon knappt vågat titta på sedan
femman kramade om henne. Eller vill hon bara visa upp
att hon är snäll? Hon sneglade på de andra hästtjejerna
som stod ett stycke bort och tittade på. Elin, som också hade varit hennes vän en gång i tiden, mötte hennes
blick och tog ett halvsteg fram mot henne, men tvekade och slog ner blicken
Omfamningen tog slut och Caroline gick tillbaka
till de andra. Julia gick in i klassrummet, fullständigt
förvirrad. Hon undrade vad hon skulle se om hon tittade på Carolines ansikte i den lilla handspegeln som
hon hade fått i Tusenvärld – den som hennes pappa

hade gjort och som ibland kunde visa ett annat djup i
saker och ting. Men handspegeln låg hemma i hennes
sovrum tillsammans med de vita, paradisiska kläderna.
Dessutom visste hon inte ens om den skulle fungera
här i Åsvik. Sedan hon kommit tillbaka hade den inte
visat henne någonting särskilt.
Nu hade hon i alla fall annat att tänka på. Hennes
lärare Ulf hade ringt hem dagen före för att fråga om
hon ville ta en minut och förklara allt för klassen med
sina egna ord. Efter lite tvekan hade hon tackat ja. Nu
ångrade hon det bittert. Hon försökte ignorera klasskamraternas viskningar medan de tog sina platser.
Men då föll hennes blick på den tomma skrivbänken
bredvid, och hennes mage vände sig av ångest.
Julia och Edvin hade enats om en historia för polisen, tidningen och klasskamraterna: de hade gått vilse
i skogen. Skog fanns det gott om runt omkring Åsvik.
Om de fick frågan varför de inte ringt efter hjälp skulle de bara skylla på mamma som aldrig köpt mobiltelefoner till dem. Det var inte särskilt snällt mot mamma,
men det var sant, och Julia kände inte för att vara snäll
mot henne just nu. Om någon frågade hur de hade
överlevt skulle de säga att de precis hade handlat och
var på väg hem med all mat när de irrade bort sig i
skogen. (Edvin hade röstat för att säga att han hade
lärt sig allt om överlevnad via videoklipp på internet.
Sedan ville han kolla in en massa sådana klipp så att
han kunde berätta för klassen hur man fångade och
rensade fisk med pinnar. Men Julia hade röstat emot
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och hon var äldre.) De hade tänkt igenom en förklaring på allt utom Kasirs försvinnande. 6B:s nyaste elev,
den tystlåtne flyktingpojken, hade försvunnit samma
dag som de. Och till skillnad från dem hade han aldrig
kommit tillbaka.
Mamma hade sagt åt dem att glömma Kasir, att inte
nämna honom, inte tänka på honom. Hans försvinnande skulle vara en separat händelse som inte hade någonting med dem att göra. Om de nämnde Kasir inför
henne blev hon upprörd och bytte samtalsämne. Men
vad skulle Julia svara nu om någon frågade om honom?
”Okej, klassen”, sa Ulf när alla hade satt sig. ”Jag
har förstått att det har gått den del rykten om allt som
hänt nu under påsklovet. Ni kanske märker att Kasir
är borta. Kanske har ni läst i tidningen att han försvann samtidigt som Julia och hennes bror Edvin.”
Julia önskade intensivt att jorden skulle öppna sig
och sluka henne. Hur ska jag undvika frågor om Kasir nu?
tänkte hon panikslaget.
Ulf fortsatte. ”Jag har pratat med Kasirs gode man
Eva om saken. Hon har förklarat att det hela bara var
ett missförstånd. Kasir försvann aldrig, han bara flyttades till ett nytt boende.”
Julia blinkade.
”Men fröken”, inflikade Tony, klassens pajas, i en
överdrivet gnällig ton. ”Varför stod det i tidningen att
han försvann?”
”Ett missförstånd”, sa Ulf. ”Sådant händer ibland,
Tony. Hur som helst så hälsar Eva att Kasir har det

bra på sitt nya boende, och vi behöver inte bekymra
oss om honom. Men nu ska Julia få berätta lite om
vad som hände henne och Edvin. Julia, vill du komma
fram?”
Julia försökte smälta det hon precis hört medan hon
reste sig och gick fram. På ett sätt var det en lättnad att
inte behöva förklara Kasirs försvinnande. Men Ulfs
förklaring väckte ännu fler frågor hos henne än hos
Tony. Varför skulle Eva hitta på en sådan historia?
Hon var god vän med mamma – hade mamma sagt
åt henne att säga det där? Eller visste Eva sanningen?
Kände hon till Tusenvärld?
Nu hade Julia dock annat att tänka på. ”Hej”, sa hon
till sina stirrande klasskamrater. Ingen förutom Ulf
svarade, och hon ångrade bittert att hon hade börjat på
det sättet. Hon harklade sig och började om. ”Ja, alltså
... Ulf frågade mig om jag kunde förklara det som hade
hänt. Ni vet, allt det där som stod i tidningen och ...”
Hon hade tänkt igenom det här talet noga, skrivit
ner det, sagt allt tyst för sig själv gång på gång i sitt
rum hemma. Men nu inför klasskamraterna gick hennes noga förberedda tal i tusen bitar och kom ut som
en massa tvekanden och upprepningar. Hon kände sig
lika utpekad som om hon stått där i sina vita, paradisiska kläder. Klassens tystnad slukade hennes framstammade ord. Det kändes som om hon pratade och
pratade utan att komma någonstans.
När Tony äntligen öppnade munnen för att skämta
kom det som en lättnad. Tills han nämnde Trubaduren.
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”Var det alltså inte han som kidnappade er?” sa han.
”Det är det alla säger.”
Julia fyllde den spända tystnaden som följde med
ett litet skratt som skulle låta avfärdande. I stället lät
det sjukt och nervöst. Några elever längst bak började
viska med varandra. ”Nej”, sa hon. ”Jag sa ju vad som
hände – hörde du inte?” Orden kom fram en smula hårdare än hon menat. Men hon fortsatte i samma
spår. ”Det är faktiskt jättesvårt att stå här och prata
om allt som hände, för det var jätteskrämmande att
vara med om det. Så om du skulle kunna sluta med
dina skämt och vara tyst skulle jag verkligen uppskatta
det.”
Tony gapade. Som klassens största mobbare var han
inte van vid att hans offer sa ifrån. Sedan smalnade
hans ögon, och så vände han sig till Erik som satt bredvid och viskade tillräckligt högt för alla att höra. ”Hon
och Trubaduren rymde nog för att gifta sig.”
Några skrattade. Julias kinder brann. Ulf sa ingenting.

När Julia kom hem marscherade hon raka vägen till
sitt rum och slängde igen dörren med en smäll. Inte
för att någon var hemma och skulle höra det. Mamma
jobbade i mataffären, och Edvin hade redan fått skjuts
till fotbollsträningen med sin vän Johan. Julia var alltså helt ensam med sin besvikelse på skolan, Åsvik,
Sverige och världen. Hon slängde sig på sängen och
16

försökte fly in i sin bok om rymdtjuven Rapp Galacto.
Men på något sätt blev hon bara rastlös och missnöjd
av att läsa om tjuvens äventyr i andra världar. Då tog
hon fram sitt block och började teckna i stället. Men
varje teckning blev någonting som påminde henne
om Tusenvärld. Hennes badkar i akademin. Kasir
som slogs mot en fördunklare. Den flygande hjorten
Gryning.
Julia tittade på den enkla teckningen av Gryning och
suckade. Vad hon längtade efter att se den bevingade
hjorten igen! Tänk om hon kunde få rida på hennes
rygg och flyga bort från allt och alla!
Nej, att teckna hjälpte inte. Julia kom att tänka på
sin handspegel, den magiska spegeln som hennes pappa hade skapat och som den gamla konstnären Maja
hade gett henne. Kanske fanns det ändå någon liten
möjlighet att den skulle fungera idag. Kanske hade
den bara inte haft någonting att visa henne när hon
försökt igår.
Hon reste sig ur sängen, gick till sin garderob och
grävde fram den lilla kartonglådan där hon hade gömt
handspegeln tillsammans med sina paradisiska kläder.
Lådans oväntade lätthet fick henne att flämta till. Hon
öppnade den och hennes rädsla besannades. Lådan
var tom. Både hennes paradisiska kläder och den magiska silverspegeln var borta.

är Edvin kom hem fick Julia äntligen utlopp för
sin förtvivlade, misstänksamma vrede. ”Har du
varit i mitt rum?” sa hon innan han ens hunnit stänga
dörren bakom sig.
Hans fotbollskläder stank av sport. Som vanligt
hade han varken bytt om eller duschat. ”Nej”, sa han
med stora ögon. ”Varför skulle jag gå in i ditt rum? Ja,
just det. Jag lånade en serietidning från din bokhylla
igår. Men mamma sa att ...”
”Jag bryr mig inte om någon serietidning!” utbrast
Julia. ”Var är pappas spegel?”
”Hur ska jag veta det? Jag har inte ens sett den sedan
vi kom tillbaka.”
”Den är borta”, sa Julia. ”Du har inte varit inne och
grejat med mina paradisiska kläder?”
Edvin stirrade på henne. ”Det där med din klänning hände bara en gång”, sa han. ”Och jag var bara
fyra och visste inte bättre. Jag har inte grejat med någonting. Kanske plockade du fram kläderna själv och
glömde att lägga tillbaka dem på rätt ställe. Eller ...”
De två syskonen såg varandra i ögonen och förstod
i samma ögonblick vad som hade hänt. Edvin rusade

iväg till sitt rum, och Julia hörde hur han rotade bland
sina leksaker. ”Pappas dolk!” sa han. ”Den är borta –
och mina kläder också!”
Julia gick raka vägen till mammas rum. Först genomsökte hon lådorna i skrivbordet. Den första innehöll
bara en massa gamla anteckningsblock. I nästa hittade hon sygrejer. Den tredje lådan innehöll ett märkligt litet träskrin längst bak, inlindat i trasor, men när
Julia öppnade skrinet hittade hon bara en massa små
smycken. Konstigt, tänkte hon. Mamma brukar aldrig bära
några smycken. Hon lindade in skrinet igen och fortsatte
till nästa låda.
”Julia!” sa Edvin förtvivlat och kom rusande in i
rummet. ”Jag kan inte hitta min dolk någonstans! Vi
måste hitta den! Vi kan inte klara oss i Tusenvärld utan
den!”
”Och varför skulle vi behöva klara oss i Tusenvärld?”
svarade Julia bittert. All vrede hon kände mot sin
mamma sköljde nu över hennes lillebror som en glödhet våg av magma. ”Tror du verkligen att vi någonsin
kommer dit igen? Vi kan inte använda portalen själva
och mamma har skrämt bort Lars-Petter. Och även
om hon inte har skrämt bort honom, varför skulle han
komma tillbaka efter oss?”
”Vad säger du Julia?” sa Edvin med stora ögon.
”Han ville ju att vi skulle komma tillbaka. Han lovade!
Tänk om Tusenvärld behöver oss!”
Julia himlade med ögonen. ”Till vad? De har gott
om folk som kan slåss mot fördunklare. Okej, så vi
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kunde hjälpa dem genom att öppna den där kistan
pappa hade skapat och förstöra Dunkelstjärnan, men
nu är det gjort. Du är ett barn som lärt sig lite kampsport, och jag kan säga snälla saker som gör folk lite
starkare om de förstår mig – vilket ingen gör! Tror du
verkligen att folket i Tusenvärld behöver oss? Nej, de
behöver mäktiga skapare, sådana som Pallantu, Maja,
Lars-Petter. Sådana som pappa.” Hon tvekade, men
tillade sedan bittert: ”Mamma hade rätt om oss. Vi är
inte som han.”
Orden gjorde ont i henne, och hon såg att de gjorde
ont i Edvin också. Glöden i hans ögon falnade, och
hans axlar sjönk. Samtidigt kände Julia en grym njutning av att säga det – hon kunde ju inte ta ut sin vrede
på mamma som var på jobbet, alltså fick hon ta ut den
på sin bror och sig själv. Såra alla hon kunde.
Edvin tittade ner i golvet. Sedan, utan att säga ett
ord eller möta Julias blick, vände han sig mot mammas
byrå och drog ut en låda.
Julia stirrade på honom. Sedan suckade hon och
började hjälpa till. Fast nu var hon inte så säker på att
hon ville hitta den lilla handspegeln. Åtminstone ville
hon inte se sin spegelbild i den – inte efter vad hon
hade sagt.
De rotade genom alla mammas grejer utan att hitta
något spår av vare sig spegeln eller dolken, inte heller
av kläderna. Sedan genomsökte de hela huset. Det tog
inte lång tid, då huset inte var särskilt stort. När de
hade letat överallt började Julia få onda aningar om

Julia och Edvin sa aldrig någonting om spegeln, dolken eller kläderna till sin mamma, och mamma nämnde dem inte heller. Det var som en invecklad lek. De
ville inte låta henne veta att de visste att hon visste om
de magiska föremålen som de aldrig hade visat upp
för henne. De ville inte göra henne misstänksam och
ge henne anledning att leta efter deras nya gömställe.
Låt henne tro att pappas skapelser var försvunna på
soptippen någonstans.
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att det kanske inte var mamma som hade tagit deras
magiska föremål. Men sedan kom hon på ett ställe där
de inte hade letat och rusade ut ur huset.
Den översta säcken i soptunnan, en hopknuten
plastkasse från mammas arbetsplats, innehöll bara
slafsiga matpaket, hushållspapper och annat sådant.
Plastpåsen under den var inte mycket bättre. Men
sedan grävde Julia fram den som låg längst ner. Hon
kände det paradisiska tyget genom plasten. Och de två
hårda metallföremålen.
Julia och Edvin bestämde sig för att låta kläderna
vara kvar i påsen. Det viktiga var dolken och handspegeln som de nu gömde i trädgårdsskjulet, bland verktygen som legat och rostat sedan pappa gått bort.
Kläder hade de i alla fall mer av i sina rum på akademin i Pallantor. Om de någonsin skulle komma tillbaka dit.

Det var en komplicerad lek, men inte någon rolig
lek. Dagarna och veckorna gick och avståndet mellan
barnen och deras mamma växte. Vid måltiderna pratade mamma ibland om oviktiga, meningslösa saker
för att försöka få dem att prata, att le, att vara som
vanligt. Men när till och med Edvin slutade låta sig
lockas in i samtal gav hon upp. Det blev många svåra,
tysta måltider.
Av någon anledning verkade mamma bli inkallad till
mataffären allt oftare och Julia och Edvin blev tvungna att fixa sina egna måltider. Förut hade Julia hatat
sådana kvällar då mamma varit borta och hon måste
leka mamma för sin ostyriga lillebror. Nu kom de nästan som en tröst – fast ingen stor tröst. Tröst verkade
ha blivit en bristvara i Julias liv. Skolåret fortsatte och i
skolan var hon utanför som vanligt, och nu hade hon
inte ens Kasir. Att vara hemma och uthärda den spända tystnaden var ännu värre. Inte ens i sitt rum fann
hon någon ro. Ibland låg hon i sängen sent på natten,
tänkte på Tusenvärld och försökte ignorera mammas
gråt som hördes genom väggen.
Verkligheten kändes gråare och gråare, och Julia hittade ingen tillflykt i sina böcker eller i sitt tecknande.
Till och med Edvin, som alltid brukade vara munter,
verkade ständigt nedstämd, och han började ta varje tillfälle att vara borta hos vänner, att slippa vara
hemma.
Men han var i alla fall hemma en tisdag kväll i maj,
när han och Julia stod i köket och bråkade om vem
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som skulle diska innan de gick och lade sig. Deras
bråk avbröts av någonting som slog i fönstret, hårt.
Julias blick drogs till fönstret och hennes blod frös
till is. I mörkret utanför stod en högrest, svart gestalt.
Medan hon stirrade, förskräckt, kom den glidande
mot huset.

4

”J

ulia!”
Edvins panikslagna röst väckte liv i Julia.
”Kom”, sa hon och ledde sin lillebror ut ur köket med
snabba steg. De hade ingen tid att förlora.
Att gå igenom det mörka vardagsrummet fick det
att krypa i skinnet på henne. Det var där fördunklaren
Korak hade dykt upp förra gången. Men det var också
den kortaste vägen ut till trädgårdsskjulet bakom huset. Hon rusade raka vägen till bakdörren, slet i dörrhandtaget och ledde sin skrämda lillebror ut i trädgården. Natten var kall och mörk. Månen och stjärnorna
gömde sig bakom en kompakt massa av mörka moln.
”Jag kan gå runt och distrahera honom”, föreslog
Edvin med skälvande röst. ”Om du hämtar dolken.”
Julia hyschade honom. ”Vi går tillsammans”, viskade hon. ”Vad ska jag ha din dolk till? Den fungerar
bättre för dig.”
Om den ens kommer att fungera i den här världen. Julia
vågade inte säga tanken högt. Alla misslyckade försök
med hennes spegel pekade åt att saker från Tusenvärld
inte fungerade i den vanliga världen. Men Kasirs pensel hade ju fungerat förra gången.
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Julia hoppades innerligt att det skulle vara på samma
sätt med dolken medan de skyndade över den kalla,
blöta gräsmattan i bara strumporna. Trädgårdsskjulet
hukade i mörkret vid skogsbrynet som ett ruvande
monster. Halvvägs dit högg det till av smärta i Julias
fot och hon snubblade och föll. Hon hann inte kväva
sitt plågade utrop.
”Fortsätt!” väste hon när hon såg att Edvin hade
stannat för att hjälpa henne. ”Dolken!” Hon tog sig
smärtsamt upp på fötter. ”Hämta dolken!”
Edvin skyndade till trädgårdsskjulet och slet upp
dörren. Den smällde i skjulets trävägg med ett ljud
som ekade igenom den annars tysta natten. Julia bet
ihop tänderna och haltade efter sin lillebror. Hennes
fot gjorde fruktansvärt ont. Det kändes som om hon
hade trampat på en stor, vass spik.
Hon nådde trädgårdsskjulet och tog en snabb blick
bakåt.
En stor, mörk figur kom halvhasande, halvglidande
runt husknuten.
”Skynda dig!” väste hon till Edvin. ”Den kommer!”
Edvin rotade i ett mörkt hörn, välte den gamla,
rostiga skottkärran med buller och bång och skramlade sedan med verktygslådan de hade gömt under
den.
Den mörka figuren verkade ha fått syn på dem och
ökade takten. Den kom springande över gräsmattan
med snabba, lite ostadiga steg. ”Edvin!” varnade Julia
hest.

Medan figuren närmade sig trädgårdsskjulet insåg
Julia att den inte var som någon fördunklare hon någonsin sett tidigare. I stället för att vara helsvart hade
den ett fruktansvärt blekt huvud med korta, ljusgrå
röktentakler som liknade skägg. Och den prasslade
och flämtade på ett konstigt sätt. Fördunklare brukade
inte låta alls.
Edvin skyndade sig förbi henne och ställde sig i
dörröppningen med dolken i högsta hugg.
Den märkliga fördunklaren talade. ”Julia! Edvin!”
”Lars-Petter?” sa Julia och klev förbi sin lillebror.
Hennes högerfot gjorde ont när hon trampade på den,
men inte lika ont som förut.
Den stora, medelålders mannen var helt klädd i
svart. Det prasslade om honom på ett märkligt sätt
när han rörde sig.
”Vad har du på dig?” frågade Julia. ”Är du utklädd
till fördunklare?”
”Fördunklare?” sa Lars-Petter. ”Nej, jag ...”
”Du luktar konstigt”, sa Edvin, som nu hade stoppat dolken i sitt bälte. ”Varför luktar du som ...”
Öl, tänkte Julia och gav Trubaduren en granskande
blick. Han skulle ju ha slutat dricka.
Trubaduren harklade sig. ”Ja, de här sopsäckarna
var inte nya när jag tog dem”, sa han. ”En av dem kan
ha haft några tomma ölburkar i sig.”
Nu insåg Julia varför Trubaduren såg så konstig
ut. Han var klädd i en dräkt gjord av svarta sopsäckar, rivna och hopknutna för att täcka hela hans stora
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kroppshydda och även hans huvud. På vissa ställen
kikade det vita tyget av hans paradisiska kläder fram
genom hål i den svarta plasten. Julia stirrade. ”Vad har
hänt dig?” frågade hon.
”Ja, du vet – jag visste inte hur er mamma skulle
reagera om jag dök upp igen, och mina paradisiska
kläder syns lite för mycket i mörkret och ... hon är inte
hemma, eller?”
”Nej”, sa Edvin. ”Hon jobbar.”
Trubaduren andades ut av lättnad. ”Då kan vi gå in
och hämta era grejer”, sa han. ”Men vi måste skynda
oss. Vi har en lång resa framför oss och inte mycket tid.”
”Ska vi tillbaka till Tusenvärld?” sa Edvin andlöst.
”Vi vet inte om vi ska någonstans överhuvudtaget”,
inflikade Julia. Hon vände sig mot Trubaduren. ”Du
kan inte bara dyka upp utan förvarning och säga åt oss
att vi måste åka till Tusenvärld. Tänk om vår mamma
inte vill det? Tänk om vi vägrar?”
Hon väntade inte på Trubadurens svar. I stället gick
hon in i trädgårdsskjulet och grävde fram sin handspegel. ”Du kan inte förvänta dig att vi bara ska lämna allt
och åka bort till Tusenvärld när det passar dig”, sa hon
högt medan hon rotade i verktygslådan. Hon kände
någonting platt och svalt och plockade fram spegeln.
”Vi har egna liv här”, fortsatte hon och haltade ut ur
trädgårdsskjulet igen. Hon ledde Trubaduren och sin
lillebror genom trädgården till bakdörren. På vägen dit
sparkade hon till den knöliga pinnen hon hade trampat på förut.

”Jag vet, jag vet”, sa Trubaduren medan de närmade sig huset. ”Men det här är viktigt. Vi måste rädda
Kasir.”
Julia blev så chockad av Trubadurens ord att hon
inte ens sa åt honom att ta av sig skorna när de gick
in i det mörka vardagsrummet. ”Kasir?” sa hon. ”Vad
har hänt Kasir?”
”Vi ska rädda honom!” lovade Edvin ivrigt. ”Var är
han? Visa oss vägen så ska vi ...”
”Än så länge har ingenting hänt honom”, avbröt
Trubaduren. ”Men han är i stor fara, och om vi inte
når Pallantor i tid vet jag inte vad som kommer att
hända honom.”
Julia fick en inre bild av Kasir i en likkista, och hennes vrede drunknade i ett kallt hav av rädsla. Hon
fattade ett snabbt beslut. ”Kom Edvin”, sa hon. ”Vi
hämtar våra grejer.”
Det blev inte mycket att hämta: skor, jackor och ett
par ficklampor. Julia antog att de skulle få mat och allt
annat de behövde hos Maja på väg till Paradisum. Det
viktigaste var ändå dolken och spegeln, som de redan
hade.
”Jag är redo”, sa Edvin när han hade hämtat de två
ficklamporna.
Julia skulle precis följa honom till dörren när hon
kom att tänka på mamma och tvekade. ”Vänta”, sa
hon. Hon skyndade till köket och tog fram papper och
penna för att skriva ett hastigt meddelande. Men vad
skulle hon skriva till kvinnan som hade dolt sanningen
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för henne så länge, kvinnan som hade slängt pappas
gåvor och som absolut inte ville att hon och Edvin
skulle åka till Tusenvärld?
Hej mamma, började hon. Jag vet att du sa att ... Hon
knycklade ihop papperet och slängde det i sopkorgen.
För mesigt. Hon tog fram ett nytt papper.
Vi är som pappa, skrev hon till slut. Sedan, när det
kändes lite för hårt och hon tänkte på att mamma kanske skulle ringa polisen: Vi måste hjälpa Kasir. Men vi
kommer snart tillbaka.
Fast det kunde hon egentligen inte lova.

5

D

et var inte lätt att ta sig till portalen. Eller,
praktiskt sett var det lätt – det handlade bara
om att småspringa in till staden och ta sig till torget.
Smärtan i Julias fot hade avtagit, och foten bar henne
utan problem. Det gick dock inte lika bra att övertala
Trubaduren om att han borde ta av sig sopsäckarna.
På något sätt verkade mannen tro att de svarta sopsäckarna gjorde honom mindre iögonfallande än de
vita paradisiska kläderna. Julia hoppades bara att ingen hon kände skulle se dem. Hon visste inte hur hon
skulle överleva ryktena som skulle florera på skolan
om någon såg henne springande med en hemlös alkoholist klädd i trasiga sopsäckar.
Men det glömde hon snart när Lars-Petter förklarade situationen med Kasir. Trubaduren var varken
ung eller smal och kämpade och flåsade medan de tog
sig till torget, men han lyckades flämta fram tillräckligt mycket så att Julia och Edvin kunde lägga ihop
pusselbitarna.
När de hade lämnat Kasir i Paradisums huvudstad
Pallantor hade den tystlåtna flyktingprinsen sagt att han
måste prata med stadens Råd av skapare och berätta
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att deras ledare Pallantu hade förrått dem. Rådsmed
lemmarna måste få veta hur Pallantu hade använt fördunklarnas fruktansvärda vapen Dunkelstjärnan och
försökt döda Kasir, Julia och Edvin.
Kasir hade berättat det men uppenbarligen hade
Pallantu svarat med egna anklagelser. Han hade berättat om hur Kasir hade misshandlat hans livvakt och
hur han hade valt att förstöra Dunkelstjärnan, som
Pallantu menade var deras enda hopp mot fördunklarna, i stället för att ge den till Rådet. De senaste
veckorna hade Kasir, Pallantu och Rådet alltså varit
låsta i en lång, utdragen ”sanningsprövning” – en
sorts rättegång. Rådet hade inte uttalat någon dom,
och Lars-Petter trodde att rådsmedlemmarna var
ganska jämnt fördelade, med sex för Pallantu och sex
emot honom.
”Och då måste vi vittna om vad som egentligen
hände i Sulallia när Pallantu attackerade oss”, sa Julia
när Trubaduren hade berättat klart.
”Ja”, flåsade han. ”Det är en del av det.”
”En del?” sa Julia.
”Politiken i Pallantor är lite ... komplicerad”, sa
Trubaduren.
”Behöver vi döda Pallantu?” frågade Edvin allvarligt.
”Var inte dum, Edvin!” sa Julia. ”Vi ska inte döda
någon!”
De hade kommit fram till Åsviks centrum, och precis när hon sa detta sprang hon nästan in i en äldre man

som kom gående runt ett hörn på gågatan. ”Ursäkta”,
sa hon och skyndade förbi honom, mot torget. Hon
kunde känna hans förvånade blick på sin rygg.
Men nu var de nästan framme. Hon kunde se de
två stora skulpterade bronshänderna, Välkommen och
Givmildhet, som stod i torgets mitt. Lyckligtvis verkade
torget vara helt tomt på folk.
”Okej Lars-Petter”, sa hon medan de saktade in vid
skulpturerna. ”Gör det snabbt och tyst innan någon
lägger märke till oss.” Hon tog tag i ett av Välkommens
stora fingrar, och Edvin gjorde likadant.
Trubaduren harklade sig. ”Jag kan göra det”, sa han.
”Men tyvärr blir det inte tyst.” Han prasslade med
sopsäckarna på sin rygg och äntligen tog han av sig
dem. Hans fina paradisiska kläder lyste nästan i mörkret. Sedan drog han fram sin åttasträngade luta och
började spela.
”Vad gör du?” sa Julia.
”Jag har inte prins Kasirs pensel den här gången”,
sa Trubaduren ursäktande. ”Och det är ganska få föremål som har makten att öppna en portalsten här i vår
värld. Lyckligtvis kunde Quintonius som byggde den
här lutan sin sak.” Han fortsatte att spela.
Spelandet var vackert nog, men för högljutt för
Julias smak. Hon tittade sig nervöst omkring medan
Trubaduren smekte strängarna. När han sedan höjde
rösten och började sjunga på det främmande, jollrande språket som var sulalliska blev det nästan mer än
hon kunde uthärda.
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”Kan inte du sjunga lite tystare?” väste hon. Men
då försvann världen runt omkring henne, och allt blev
svart.

Skogen i Majas domän Bonavita var precis lika mörk
och kuslig som Julia mindes. Träden tornade upp sig
som hotfulla skuggor i den kalla, bleka dimman. En
fågel – eller någonting – kraxade på ett sätt som lät lite
för mänskligt. Julia rös. Hon såg verkligen fram emot
att komma till Majas trevliga dal där allt var solsken
och grönt gräs, blommor och fjärilar och frid. Och
där de dessutom skulle vara trygga för varelserna som
lurade i skogen. Hon granskade träden runt omkring,
och hennes grepp om spegelns handtag hårdnade.
”Då så”, sa Trubaduren. Han höll på att studera ett
stort marmorklot i det bleka månljuset som silade ner
genom trädtopparna. Klotet var en portalsten kopplad till skulpturen hemma i Åsvik. Det var också en
karta. Lars-Petters fingrar trevade över dess yta medan
han tog ut riktningen. ”Åt det hållet”, sa han och ledde
dem förbi skulpturen.
”Men är det inte precis tvärtom jämfört med hur vi
gick förra gången?” sa Edvin.
Trubaduren tvekade. ”Du har ett bra minne”, sa
han. ”Jo. Vi måste ta en annan väg. En genväg.”
”Om det finns en väg som är kortare, varför tog vi
den inte förra gången?” frågade Julia misstänksamt.

”Vi ska till en annan portalsten”, grymtade LarsPetter och fortsatte framåt utan att titta på henne. ”Vi
vill inte till Blomsterstaden igen efter det som hände
förra gången.”
Julia mindes med en rysning hur Pallantus svartvitklädda ”forskare” hade gett sig på dem med sina rökvapen. Hon försökte låta bli att tänka på den bevingade hjorten Gryning, helt förvandlad av fördunklarnas
mörker.
”Men vart ska vi då?” sa Edvin.
”Direkt till huvudstaden”, sa Trubaduren. ”Jag känner till en annan portalsten.”
”Ska vi inte träffa Maja?” frågade Julia besviket.
Trubaduren var tyst en lång stund. ”Nej”, sa han
till slut. ”Vi ska inte störa henne den här gången. Och
förresten borde jag spela lite osynlighet över oss innan
ett levande träd eller något ännu värre tar tag i oss.”
Han plockade fram sin luta och började spela en lugn
melodi medan han gick.
”Vad har du gjort med vagnen?” frågade Edvin nyfiket. ”Varför måste vi gå? Behövde du ge den tillbaka
till Maja?”
”Nej”, sa Trubaduren med hörbar frustration. ”Jag
tog bara inte med mig den. Var tyst nu och låt mig
spela.”
Julia plockade fram sin ficklampa. Det gick nätt och
jämnt att urskilja den smala stigen framför dem, och
efter det som hänt med pinnen i trädgården hemma
ville hon inte ta några onödiga risker.
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Tyvärr fungerade inte ficklampan. Hon suckade.
”Testade du inte ficklamporna?” frågade hon Edvin.
”Jo”, sa han. ”Eller, en av dem i alla fall. Ta min, den
fungerar säkert.” Han försökte slå på sin egen ficklampa men ingenting hände. ”Vad konstigt”, sa han. ”Jag
testade den, jag lovar!”
Julia suckade igen men bestämde sig för att inte
göra någon stor grej av saken. Batterierna i de gamla ficklamporna hade nog inte bytts ut sedan pappa hade dött för sex år sedan. Hon följde bara efter
Trubaduren med blicken på stigen och spegeln i ett
fast grepp, även om hans spelande borde göra dem
osynliga för alla faror.
Medan de gick märkte hon att den kraxande fågeln
– om det nu var en fågel – hade fått sällskap, och att
deras kraxande hördes högre och högre. Skulle solen
snart gå upp? Höll de på att vakna? Men trots att Julia
och de andra gick i den mörka skogen i vad som kändes
som en evighet blev det aldrig ljusare. Fåglarna blev
däremot mer och mer högljudda. Trubaduren verkade störas av detta och spelade högre, men då ökade
kraxandet ännu mer som om fåglarna ville överrösta
honom.
”Julia”, sa Edvin och gick närmare sin storasyster
med dolken i ett krampaktigt grepp. ”Jag tror att det
är någonting fel på de där fåglarna.”
En stor, mörk skepnad flög över deras huvuden och
försvann i dimman. Julia skrek till. En rörelse i ögonvrån fångade hennes blick, och hon såg en svart varelse
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landa på en trädgren och titta rakt ner på henne. Dess
gula ögon glödde svagt i dunklet. ”Lars-Petter?” sa
hon oroligt. ”Jag tror att de ser oss.”
”Omöjligt”, sa Lars-Petter. Sedan tittade han upp,
kom av sig och spelade fel.
Julia följde hans blick och såg en trädgren, högt över
deras huvuden, med en massa stora knölar. Varje knöl
hade två gula, svagt lysande prickar.
En av de stora knölarna rörde på sig, och medan
Julia tittade förskräckt på, bredde den ut sina mörka
vingar och dök ner mot dem.
”Spring!” ropade Trubaduren.

