
Resan
Du sitter på en häst som sakta för dig genom en mörk skog.

Något rör sig hotfullt i skogen och du greppar tyglarna hårdare. I fjärran kan du se en ett varmt och 
välkomnande ljus, men trotts dina försök att få hästen att röra sig snabbare lunkar den på i samma 
långsamma takt. Snart ser du även ett svagt ljus in skogen, och inser att det kommer ifrån ett hus 
vid sidan av vägen. Hästen för dig sakta vidare genom skogen och stannar tillslut mitt emot huset. 
Du försöker få den att röra på sig, men istället stegrar den och du faller till marken. 

När du tittar upp härnäst syns inte ett spår utav hästen, 
men en mystisk man står och ser ner på dig. Utan ett ord 
tar han din hand och hjälper dig upp på fötter igen.

Han ser på dig under några sekunders tystnad innan han 
fnyser ur sig ett ”hm” och går in i skogen.

Innan du hinner säga något till honom känner du doften 
av brandrök och hör  en bekant röst bakom dig;

*Host* *host* Hjälp… mig…, det är Amarics röst.

Han sitter lutad mot väggen till höger om husets dörr, och 
håller  en  ung och  tillsynes  livlös  kvinna  i  sina  armar. 
Hennes ansikte täcks av hennes vita hår, fläckat rött utav 
det blod som Amaric hostar upp. 

Du skyndar till Amarics sida, samtidigt som lågor slår ut 
ifrån huset. Hettan är först intensiv, men känns inom ett 
ögonblick  kall  istället.  Du  når  Amarics  sida  och  inser 
snabbt att han har flera stick och skärsår.

Det samma är även sant för kvinnan, som ger ifrån 
sig  några  svaga  rosslande  andetag.  I  kvinnans 
högerhand  håller  hon  en  blodig  dolk,  och  vid 
Amarics sida ligger ett blodigt svärd.

Kanske har de gjort det här mot varandra?

Utan  tid  att  fråga  försöker  du  stoppa  blödningen 
ifrån hans sår,  men inget du gör verkar ha någon 
effekt.  Amaric  greppar  din  axel  med  sin  blodiga 
vänsterhand och säger;  ”Fly”,  innan han ger ifrån 
sig en sista suck. I samma ögonblick som Amaric 
drar sitt  sista andetag slår elden upp med förnyad 
styrka, och du kan inte hjälpa att höja armarna för 
att inte bli bländad medan hettan tvingar dig bakåt. 

När du väl sänker armarna igen är skogen, Amaric, 
kvinnan och huset borta. Istället står du framför ett 
bål  med  två  stenstatyer  framför  sig.  Ur  lågorna 
stiger  en  mardrömslik  varelse,  som med  dånande 
vrål kommer mot dig.

Du vaknar lätt andfådd, och ditt hjärta slår för fullt.
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