
Delegationens öde – Del 3
Du befinner dig i ett rum med Fahron. Ni har slut på mat och bara vatten för två dagar till. Det 
är över nu. Ni måste ge upp eller försöka slå er ut eller skicka män för att stjäla från fienden, 
medan ni fortfarande står upp.

Farohn står framför dig och slår näven i bordet.

– Förbannat! De fega kräken kommer att svälta ut oss om vi inte gör något!

Farohn suckar djupt innan han ger orden:

– Skicka dem. Vi har inget annat val.

Du lämnar rummet och möter upp med en grupp soldater. De verkar inse redan innan du 
hinner säga vad du är på väg att beordra.

– Sergeant. Jag och Kandeo anmäler oss frivilliga.

Mannen heter Adras, och det är troligt att han och Kandeo inte kommer överleva uppdraget.

– Lycka till män, vår överlevnad beror på er framgång.

– Ja sergeant! Tack sergeant! Svarar båda männen samtidigt som de gör honnör.

I nästa ögonblick står du och ser ut över havet tillsammans med Farohn. Adras och Kandeo 
borde ha kommit tillbaka nu, men de har inte synts till.

– Om de hade lyckats skulle de ha varit tillbaka nu. Vi måste anta att de fångats eller 
dödats. Du vet lika väl som jag att var mycket liten chans att de skulle lyckas… vi 
måste, säger Farohn innan han tystnar och suckar.

– Jag skulle föredra att dö i strid; det skulle vi alla. Men beslutet är upp till er herre.

– Jag ledde inte delegationen hit för att den skulle fångas in som vilddjur och säljas som 
slavar, eller vad nu de må ha för planer! Jag strider hellre till sista man än låter min ära 
tas ifrån mig av de här fega kräken!

– Ge orden sergeant. I gryningen ska vi visa dem hur man dör med äran i behåll… och 
slakta så många av de lortiga svinen som möjligt.
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