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Svarta kullen 
Så när jag hörde att Lord Varek anställde soldater så tog jag värvning. Varek var en flykting från de 
Hängivnas länder och lika rik som Belisarius. Han ville ha hämnd på de Edsvurna, och bildade ett fritt 
kompani som kallades Blodsbröderna för att ta denna hämnd åt honom. Alla Bröderna var män som hade 
något otalt med de Hängivna, flyktingar som förlorat sitt land, sina vänner och familjer genom deras 
försorg. Vi anställde alla sådana. Deras hjärtan var fulla av hat, och de levde bara for att ta hämnd. Det 
var en underlig skara; förvisade högländare, människor, ljusalver, dvärgar, till och med ett troll. Där 
fanns krigare och magiker och handelsmän och tjuvar. De som kunde slåss var välkomna. De som inte 
kunde fick lära sig. Och vi tränade hårt. Hård träning ger lätta strider, som man säger. Och vi tränade 
hårdare än någon annan. 

De närmsta åren slogs vi överallt. Vi understödde uppror mot de Hängivna. Vi låg i bakhåll för deras 
karavaner och pilgrimståg. Vi smög oss in i och ut ur de Hängivnas länder och städer, och vi slaktade 
dem i hundraral. Varje gång vi tog en fånge var det jag som förhorde honom, och tro mig, jag var inte 
snäll. Jag ägnade mitt liv åt att bli expert på de Hängivna så att jag skulle bli bättre på att döda dem. 

Vill ni veta vad tempelherrar är? Det kan jag berätta. Man ser dem på gatorna i de Hängivnas kvarter. De 
är långa och spinkiga, nästan skelettliknande, och klädda helt i svart. De är de Hängivnas präster. Folk 
säger att de är inkarnerade demoner, underliga varelser från andra världar. Jag vet att det inte är sant. 
De är människor. Människor som har bilvit så förvända och perverterade av sina magiska ritualer att de 
inte är mänskliga längre. Med kropp och själ tillhör de Karon. 

Vill ni höra lite om de Hängivnas teologi? Jag kan debattera Ravennias magiska kammare eller betydelsen 
av Venoms svärd lika bra som en präst. Jag vet allt om historierna och legenderna om Karon och Venom 
och Svartnäve och Vezelay Krigsmagikern och förrädaren Ravennia. Jag vet exakt var Volkanos ligger och 
jag vet vilka krafter demonsmedjorna där har. Jag kan berätta vem Själtajuven är. Jag kan fanimej 
namnen och datumen för vartenda fältslag som krigsherren Kublai vann, bättre än någon av de Hängivna 
egna historiker. Jag är en av världens främst experter på ämnet. 

Jag vet hur de Hängivna arbetar. Jag vet hur de alltid skickar ut missionärer först, och sedan trupper. Jag 
känner alla lögnerna som de slår i sina unga rekryer bland de Edsvurna för att göra dem villiga att kasta 
bort sina liv. 

De Edsvurna, pojk? De är de Hängivnas arméer. De stolta heliga krigarna som erövrar städer och krossar 
legioner och dödar kvinnor och barn. Och vill du höra det mest skrämmande av allt? De är precis som du. 
De är unga och stolta och de har uppfostrats till att tro att det de gör är rätt och gott. Att det skyddar 
deras medmänniskor från ondskan och främjar allas lycka. De tycker att det är en ära att tjäna sina 
gudar, och att döda alla otrogna som hotar deras plats i världen. De gör sitt yttersta för det som de tror 
på. Därför kontrollerar de Hängivna större delen av vår kontinent, och snart kanske de styr hela världen. 
De är så många och med sin magiker och deras arméer av demoner, kan de göra det. 

Hur som helst. För att återgå till berättelsen så hade Bröderna häcken full med att slå ihjäl Edsvurna. Det 
blev bråk mellan Chronopia och de Hängivna, och vi blev hjältar. Vi fick rykte om oss att vara 
oövervinnerliga och vi begick misstaget att tro på det. Sedan kom Svarta Kullen. 

Ni hörde trubaduren sjunga om det igår kväll. Balladen om Svarta Kullen. Brödernas sista strid. En strid 
som blivit en legend. Bara ridderlighet, mod, ära och vackra sista ord från döende hjältar. Vilken soppa 
av lögner! Poeterna berättar aldrig om verkligheten. Verkligheten är alltid smutsigare. 

Jag var med vid Svarta Kullen, pojk. Det var en massaker, helt enkelt. Vi skeppades nedför kusten och 
steg iland på de Hängivnas område. Vi var på väg inåt land mellan höjderna som är gränsen mot 
Djävulsträsket. Vi planerade att slå till mot en av de Edsvurnas befästa städer, Barjon, bara en räd 
egentligen. Vi var tusen man, hela Kompaniet, alla till häst. Det var en klar kylig morgon i början av 
oktober. 
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En del bilder fastnar i minnet. Jag minns tydligt hur vår andedräkt ångade i luften, hur ståtliga vi var i 
våra skinande rustningar och mantlar i grått och guld. Spanarna hade ridit i förväg och det fösta tecknet 
på att något var fel kom vid middagstid när vi började undra vart de hade tagit vägen. Ingen av dem 
kom tillbaka som de skulle. Jag var sergeant då, hade hundra man under mitt befäl. Jag red i spetsen för 
min trupp. Det var som om jag kunde ana något i luften, och jag var just på väg att öka farten för att se 
vad som hade hänt, när jag hörde ropet. 

Vi var i en dal med kullar på båda sidorna. Plötsligt kryllade det av Edsvurna på båda sidorna, led efter 
led, alla i de glittrande svarta och röda rustningarna de alltid bär. En vindpust fick deras svarta och röda 
baner att fladdra i luften. I deras mitt red stenryttare på väldiga stenhingstar, och mastodonter - väldiga 
monster som ser ut som svarta, taggiga elefanter. Man kunde se de elektriska blixtarna från käpparna 
som de styr mastodonterna med. Jag såg mig om och deras styrkor svärmade ned för att skära av vår 
reträtt. Likadant var det framåt. De var mångar gånger fler än vi och vår enda chans var att försöka slå 
oss igenom omringningen. Jag beordrade min trupp att anfalla. 

Vi stormade framåt och träffade dem som en kulblixt. Deras led stod pall i några sekunder men bröts 
upp. Jag högg åt höger och vänster med mitt Runsvärd. Sågsvärden studsade mot min magiska rustning. 
En del av Bröderna var mindre väl rustade och hade inte sådan tur. Jag hörde deras dödsskrik bakom 
mig när stenryttarna skar av vår styrka från resten av Bröderna. 

Just när jag trodde att vi var igenom upptäckte jag vad som väntade. Det var som om själva helvetets 
härar hade kommit för att utkämpa Ragnarök. De Hängivna tog inga risker när det gällde Bröderna. De 
hade manat fram varenda demon de kunde få fram. De måste ha skrapat botten på avgrunden. Där var 
Flygrockor; stora reptilliknande saker, som platta drakar och de sprutar eld. Eldskenet reflekterades i 
Bestialernas metalliska skal - de är insektsliknande humanoider med långa halsar och vassa klor. Där 
fanns Eldsdjävlar med hud som smält brons och svärd av svavelfärgad eld. Där var de Fördömda, de som 
förlorat sina själar, män vilkas kroppar var besatta av demoner. Deras ansikten var förvridna och deras 
fingrar var beniga klor. Där var andra saker också, saker som marscherade, flaxade och kröp. Saker som 
kanske varit människor en gång och saker som måste ha bevittnat mörkret före skapelsen. 

Rakt fram stod tempelherrarna, långa och likbleka, i sina långa svarta mantlar. Bland dem fick jag syn på 
förrädaren, en man som hette Raphael Edmundsson, en sergeant och Broder som hade anmält sig som 
frivillig spanare samma morgon. Först trodde jag att han var en fånge men sedan upptäckte jag två 
avhuggna huvuden som dinglade från hans sadel -  de andra spanarna. Jag förstod att vi hade blivit 
förrådda. 

Det enda vi kunde göra var att kämpa och dö. Jag hörde kapten Varek ge order om att vika av åt höger 
och vi stormade uppför Svarta Kullen. Det var hårt arbete, vi hade terrängen emot oss i uppförsbacken. 
Vi blev tvungna att sitta av och slåss till fots. De vräkte ned eld över oss. De använde flambössor och 
eldkastare och spikflugor - ett slags glänsande insekter som skjuts iväg från ägarens hand, rätt igenom 
både harnesk och bröstkort, och sedan återvänder. Men de flesta av våra skyddsformler höll och vi 
rusade genom deras led rakt emot en mur av eld och syra och tjutande död. 

Vi intog kullens topp. Jag högg själv ned ett standar och dess bärare och slängde det i den blodiga leran. 
Jag mötte två män med sågsvärd och dödade båda. Jag kämpade som en vansinnig, vrålade förbannelser 
mot gudarna och förolämpningar mot mina fiender. Jag vet inte hur många jag dödade. Jag tappade 
räkningen efter tjugo. Sedan blev allt tyst. Jag såg mig omkring och konstaterade att vi hade tagit kullen. 
Hälften av Bröderna var döda. Många var sårade. Jag var täckt av blod och sår. 

Men när jag tittade ned runt kullen förstod jag att allt var meningslöst. Vi var fortfarande omringade. 
Edsvurna förstärkningar stod i led efter led nästan ända till kanten av Djävulsträsket. De måte ha satt in 
lika mycket mot oss som de hade vid Byla Horath. Då insåg jag vidden av Raphaels förräderi, och jag 
stod som förlamad. Det hade planerats långt i förväg av en man vars liv jag hade rädddat ett dussin 
gånger. Mitt hjärta sjönk och det knöt sig i magen. Jag mindes att det var han som hade rekognosserat 
det här området och föreslagit att vi skulle rida den här vägen, och jag kunde inte förstå vad som hade 
fått honom att göra detta mot sina vänner. 

Jag stod där och tänkte, det tog nog bara några sekunder men det kändes som en timme. De Hängivna 
började avancera uppför kullen. Tempelherrarna skrekt ut formler. Våra magiker kontrade. Blixtar 
piskade jorden. Luften stank av blod och ozon. Stenhingstarnas frustande, mastodonternas böl och 
demonernas kackel fyllde våre öron. Det smakade galla i munnen och kallsvetten rann utmed pannan och 
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ned i ögonen. Allt hände fort nu. De Hängivna var som en maskin, de bara marscherade mot oss, 
tveklöst, obönhörligt. Våra bågskyttar sköt. Deras förluster var fruktansvärda. Vi högg ned dem i drivor 
med det gjorde ingen skillnad. Det kom hela tiden fler. Vi bildade en sköldmur högst upp på kullen och 
drev dem tillbaka. 

Sju gånger anföll de. Sex gånger stod vi emot dem. Den sjätte gången kom en Eldsdjävul så när att jag 
sköt av mitt handarmborst rakt i ansiktet på honom och satte en pil av heligt silver i hans öga. För varje 
anfall blev det färre kvar av oss, medan deras styrkor fortfarande såg lika många ut. Sköldmuren 
vacklade och föll sönder, och nu var det vi som blev slaktade. Vi slogs man mot man, man mot demon. 
De var över oss som en flock vargar på en hjort. 

Ni hörde trubaduren sjunga om hur högländarnen Mak Morne dog med ett leende på läpparna samtidigt 
som han bröt ryggen av en demon. En lögn, han dog gråtande medan han försökte hålla sina inälvor på 
plats i sin uppskurna mage och en demon tuggade på de tarmar som stack ut. Den modigaste man jag 
någonsin mött, och han dog snyftande som ett barn. Det måste finnas gränser för allting. Framför allt för 
människors mod. 

Ni hörde kanske trubaduren deklamera hur kapten Varek led hjältedöden i ett tappert försök att skydda 
vårt standar. Det är fel. Han stacks ned bakifrån av en Edsvuren soldat som var ung nog att vara hans 
son. Jag tror han försökte ge sig. Alven Alasael blev huggen i stycken av ett dussin tempelväktare. Han 
sjöng inte något heroiskt kväde. 

Trubaduren sjöng också om hur Benjamin ben Ishmael, gladiatorn, hittades liggande ovanpå en hög av 
lik, fortfarande med sitt brutna Runsvärd i handen, medan kråkorna hackade ut hans ögon. Det är inte 
sant det heller. Jag är här och kan vittna om att Benjamin ben Ishmael lever, fast han blivit rätt illa 
tilltygad, men ögonen har han fortfarande kvar i skallen, som ni kan se. 

Ja, grabben. Jag överlevde blodbadet. Hur? Jag såg varåt det lutade och jag smlade det lilla som var kvar 
av min trupp omkring mig, och vi gjorde en utbrytning nedför kullen och rakt ut mot träsket. De 
Hängivna trodde att allt var över och blev helt överraskade när femtio blodiga galningar kom stormande 
nedför sluttningen. Det finns alltid svaga punkter i en linje, och så fort alla är upptagna i närstrid kan 
man alltid hitta dem. Femtio män anföll, men jag var den ende som klarade mig ända fram till träsket. 
Poeterna har skrivit fel - det fanns en som överlevde. Jag. Men poeter vill hellre att allt ska stämma med 
deras ideer om vad som är heroiskt och sorgligt. 

Jag måste ha dödat fler män under den där sista spurten än jag gjorde under hela min tid som gladiator. 
Mitt alvsmidda Runsvärd var mäkta magiskt, men det blev faktiskt avbrutet på slutet. Så poeten har i alla 
fall fattat en sak rätt. I det ögonblicket gick jag bärsärkagång. Jag kände inte smärta längre. Till sist kom 
jag ut i träsket. Jag var ensam. Ägnade tre dagar åt att åla mig fram på magen genom leran och vassen 
medan de Edsvurna sökte efter mig. Till sist gav de upp och antog att jag var död. 

− Benjamin ben Ishmael 


