
Delegationens öde - Del 1
Felicia vaknar på ett kallt stengolv. Omkring sig hör hon vapenskrammel, skrik och vrål. Det 
är ingen tvekan om att hon vaknat mitt i en strid.

Innan hon hinner mer än resa sig upp på knä kommer en man rusande rakt mot henne med sin 
stridsyxa i högsta hugg, instinktivt höjer hon ena armen för att skydda ansiktet ifrån hans 
attack. Yxan slår ner med full kraft mot hennes arm, men klarar inte till hennes förvåning att 
slå igenom hennes rustning. Hon ser ett svärd ligga på marken bredvid henne och greppar det 
med sin fria hand. Innan mannen hinner höja sin yxa för ett andra anfall svingar hon sitt svärd 
med full kraft mot hans ben. Träffen är kraftig nog att kapa mannens vänstra ben strax under 
knäet, och han faller skrikande till marken.

Felicia reser sig och försöker orientera sig. Längs med sin ena kind känner hon något varmt 
rinna, men det finns ingen tid att känna efter vad det är, då hon i samma stund träffas i ryggen 
av ett hammarslag så kraftigt att det slår henne till marken. Felicia rullar över på rygg, bara 
för att se hur mannen med hammaren höjer den för att krossa hennes huvud. Hon lyckas rulla 
undan i sista sekunden, och kommer i samma rörelse åter upp på fötter. Mannen svingar åter 
sin hammare mot henne, men hon parerar och styr undan hans attack med sitt svärd. I nästa 
ögonblick svingar hon sitt svärd med full kraft mot mannens ansikte. Han har inte en chans att 
undvika hennes attack, och det varma blodet stänker över hennes ansikte när svärdet träffar 
honom i ansiktet.

Felicia torkar snabbt blodstänket ur ögonen med sin fria hand, lagom för att se hur en annan 
man, denne beväpnad med en yxa, svingar den mot henne. Slaget träffar i bröstkorgen och 
rustningen tar det mesta av smällen, men hon slås åter till marken. När hon träffar marken slår 
hon även i bakhuvudet, och för ett ögonblick tappar hon bort mannen. När han åter dyker upp 
i hennes synfält trampar han på hennes svärdshand och höjer yxan för ett sista dödande hugg. 
Sedan ger han ifrån sig ett vrål av smärta och tappar yxan, då en pil träffar honom i ryggen. 
Han går ner på ett knä bredvid henne och ytterligare en pil landar i hans rygg, vilket får 
honom att falla död till marken bredvid henne.

I nästa stund står Farhon över henne och räcker henne sin hand och ropar:

– Inte idag löjtnant!

Han drar upp henne på fötter och Felicia inser att det är dags för reträtt. Hon greppar hornet 
från sitt bälte och höjer det till sina läppar. Med all sin kraft blåser hon sedan reträtten, bara 
för att i nästa stund vakna på bädden i köket.
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