
Delegationens öde – Del 2
– Sergeant?

Du väcks plötsligt utav Farohns röst och frågor börjar genast rusa i ditt huvud:

Hur kunde du somna? Hur länge har du sovit? Hade något hänt? Vilket föredöme är du för 
soldaterna under ditt befäl?

– God morgon sergeant, fortsätter Farohn.

Du vet att du måste ställa sig upp, men hela din kropp är utmattad och tröttheten ligger som 
ett tungt varmt täcke över dina axlar. Med ren viljestyrka lyckas du tvingar dig sig själv upp 
på fötter.

– Jag ber om ursäkt Herre, det var oansvarigt av mig att somna.

– Det kvittar sergeant, fienden väntar ut oss ändå. Sov när ni kan, jag behöver er 
klarsynt.

Han suckar djupt och verkar försöka gnugga tröttheten ur ögonen med sin ena hand, innan han 
fortsätter.

– Vad är er bedömning av situationen, sergeant?

– De senaste dagarnas regnande innebär att vi har vatten nog att klara oss i upp till två 
veckor. Vattnet i brunnen är inte tjänligt att dricka, men duger för tvätt av kläder. Jag 
har informerat männen om att de inte kan dricka ur brunnen, och som ni säkert vet 
herre, har jag gett order om att samla så mycket vatten som möjligt medan regnet 
håller i sig.

– Och maten?

– Våra matförråd kommer inte räcka mer än två dagar till. Om ransonerna skulle 
minskas till minsta möjliga kan vi klara oss i kanske en vecka till, men då skulle vi 
vara för svaga för att strida. Jag lämnar det beslutet till er herre. Ett alternativ… ett 
alternativ vore att… slakta Thor och Kinef, våra hästar. Med deras kött kan vi klara 
oss upp till en månad på minimala ransoner. Utan dem svälter vi, och dem, inom några 
dagar.

– Jag förstår sergenant, Farohn ser märkbart ledsen ut samtidigt som han tittar ner.

– Och männen? Hur många har vi kvar?

– Vi förlorade 5 man i överfallet, och ytterligare 11 är skadade. Det lämnar oss med 32 
man i stridbart skick, utöver det har vi även två av ambassadörens livvakter. Det ger 
oss sammanlagt 36 stridande med oss inräknade.

– Och utöver det?

– 15 icke stridande, varav en är magiker

– Nåväl, jag ska informera alla om ransoneringen och själv ta hand om Thor, han är min 
så det är inte mer än rätt att jag är den som tar hans liv. Vad nytt från spanarna?

– Fienden håller sig utom räckvidd för våra bågar, herre. Innergården är säkrad, och det 
verkar som om de planerar att svälta ut oss. En mindre grupp skulle kunna försöka 
stjäla förnödenheter under natten, men bara att ta sig in och ut osedda skulle vara 
mycket riskfyllt, så det bästa alternativet är utan tvekan att… slakta hästarna.

– Din bedömning sergeant?



– Vi bör inte riskera några män i onödan, men förr eller senare måste vi slå oss ut eller 
kapitulera. Någon kommer nog att sakna oss tillslut, men det är knappast troligt att de 
skickar en styrka för att rädda oss i tid. Om vi ger upp kommer vi antagligen att säljas 
som slavar, om ni har tur kanske ni utbyts som gisslan herre. Jag föreslår att vi 
försöker hålla ut så länge som möjligt… både jag och männen dör hellre i strid än 
lever resten av våra liv som slavar, herre.

– Nåväl sergeant, ni kan återgå till er vila nu. Ni ser ut att behöva den.

Lättad låter du dig själv somna om.
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