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Kapitel 1

– Kolla in m
in piruett! 

Tjejen i den rosa dunjackan för den ena vita skridskon 
fram

för den andra och tar sats. K
illen i hennes sällskap följer 

henne beundrande m
ed blicken. D

e befinner sig i ett vack-
ert vinterlandskap. Runt dem

 är träden klädda m
ed rim

-
frost. Sjön är istäckt och alldeles spegelblank.

M
itt i rörelsen tvärstannar hon. 

– Vad var det där? Jag tyckte jag såg något under isen! 
K

illen skrinnar m
ed några snabba vana rörelser närm

are. 
H

an lägger sig på m
age och tittar ner. 

– N
ej, jag ser inget, det är alldeles svart, säger han lugnande. 
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– D
är var det igen! D

et var något som
 fladdrade till.

N
u ser killen det också. H

an ryggar tillbaka. En text i 
eldskrift dyker upp under isen. 

Först är den suddig, sedan knivskarp. D
e tittar förskräckt 

på orden som
 träder fram

 under dem
. 

– Vad står det? frågar tjejen i dunjackan m
ed skälvande 

röst.K
illen läser:

N
u är tiden 

på livets rand 
Slut på friden 
inta m

itt land 
D

et tänds en gnista 
isen den brista

Precis när han uttalat de sista orden händer det något. 
Texten löses upp och ögonblicket senare tänds ett par glö-
dande ögon under isen. En vacker kvinna m

ed svart hår, 
röda läppar och blek hy blir synlig. Flera ljusblixtar strålar 
ut rakt nedanför dem

. Ett förfärligt brak hörs och m
ed ens 

bildas en djup spricka som
 sträcker sig över det tjocka spe-

gelblanka istäcket. 
– H

jälp! Vad händer? 
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Tjejen som
 kom

m
it upp på benen igen står först som

 
förstenad. 

– Skynda dig! Vi m
åste bort från isen!

N
u blir det fart på dem

 båda. Efter några snabba skär 
kastar de sig fram

stupa för att nå land. D
är blir de liggande 

i snön. D
eras fläm

tande andetag bildar en uppåtstigande 
pelare av rök i det kalla vinterlandskapet. Bakom

 dem
 räm

-
nar isen och upp genom

 isflaken träder den vackra kvinnan, 
Svarta dam

en. 



Sofia och Leo är på väg hem
 från skolan. D

e har kom
m

it 
en bra bit när de passerar vattenkraftverket. Som

 alltid går 
de balansgång på dam

m
vallen m

ed vattnet dånande en bit 
nedanför. 

– G
å inte så nära kanten Leo, säger Sofia uppfordrande. 

Leo skrattar. 
– O

roa dig inte. Jag kan ta vara på m
ig själv. Jag är fak-

tiskt större än du, har du inte m
ärkt det? säger han retsam

t. 
– K

anske det, m
en jag är äldre, säger Sofia m

ed spelad 
viktig röst. 

Sofia stannar tvärt. H
on vet inte varför, m

en hon slås 
av en tanke. H

on känner en stark längtan att gå sam
m

a väg 
runt dam

m
en m

en m
otsols. Sofia tvekar. Att gå sam

m
a run-

da som
 de alltid gör fast åt fel håll känns konstigt. M

en hon 
gör det ändå. H

on bara m
åste.

– Vart ska du? frågar Leo, som
 upptäckt att Sofia inte 

längre går bakom
 honom

. 
Sofia svarar inte. H

on balanserar åt det andra hållet m
ed 

arm
arna rakt utsträckta. D

et är någonting fram
för hen-

ne. H
on tycker sig se Snöugglans sigill glim

ta till i luften. 
Sam

m
a sigill som

 hon tidigare sett i Sagofallen. Sigillet m
ed 

ugglan m
ed de kritvita fjädrarna och de runda kloka ögo-

nen. U
gglan som

 hade räddat dem
 undan flera faror. 

N
är Sofia kom

m
er fram

 till platsen där hon tyckte att 
bilden skym

tade till, är den borta. H
on ser den en bit längre 
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bort istället, på andra sidan dam
m

en. N
u ser även Leo den. 

H
an har vänt om

 och skyndat ikapp Sofia. 
– Såg du? Snöugglans sigill! säger han upprym

t. Vi m
åste 

ta oss till andra sidan!
Sofia och Leo vinglar bort till platsen där de såg bilden. 

D
e är nu båda väldigt nära kanten. N

edanför dem
 rasar vat-

tenm
assorna. 

– Titta, m
in klocka! säger Sofia förskräckt. 

D
e ser hur Snöugglans sigill glim

tar till på urtavlan. 
Sedan börjar visarna på arm

bandsuret att röra sig. I en faslig 
fart snurrar visarna bakåt, varv efter varv. Vad är det som

 
händer? Sofia och Leo utväxlar skräm

da blickar då även vatt-
net nedanför dem

 börjar att snurra. En stor virvel blir synlig. 
D

e känner båda vinddraget från den och försöker hålla sig 
upprätta, m

en draget blir till slut så starkt att de tappar ba-
lansen. Både Sofia och Leo sugs rakt ner i vattenm

assorna. 
Bakom

 dem
 sluter sig virveln.13



Kapitel 2

Sofia och Leo ser en vit tunnel fram
för sig och rädslan de 

tidigare känt är konstigt nog som
 bortblåst. D

e går genom
 

tunneln och m
öts på andra sidan av ett starkt ljus. Sofia 

blinkar några gånger och ser sig om
kring. På ängen fram

för 
dem

 svävar dim
slöjor ovanför m

arken. U
nder deras fötter 

finns daggvått grönt gräs och färgglada blom
m

or. Ljum
m

en 
som

m
arluft ström

m
ar m

ot dem
. 

– D
im

m
iga ängars ö i Sagofallen, säger Sofia igenkän-

nande. 
Ett leende sprider sig på hennes läppar. 
– Som

 jag har längtat efter den här platsen!

14

Sofia tar ett djupt andetag och andas in de härliga dof-
terna. H

onung och liljekonvalj. D
et doftar om

 m
öjligt ännu 

bättre än hon kan m
innas. 

– Titta! utbrister Leo. Vi har andra kläder på oss.
Av de tjocka vinterjackorna syns inte ett spår, istället har 

de tunna som
m

arkläder på sig. 
– Tilia! utropar Sofia. 
Sofia springer och m

öter flickan m
ed det snövita långa 

håret som
 redan är på väg m

ot dem
. Flickans vita klänning 

fladdrar. 
Tilias läppar är lika röda som

 Sofia m
inns. H

ennes ögon 
lika blå. H

året tycks fortfarande glöda.
– Vad glad jag är att se dig igen! säger Sofia upprym

t. 
– Jag hälsar er i Snöugglans nam

n, säger Tilia och lägger 
m

ed rak arm
 sin högra hand på Sofias axel. 

Sofia återgäldar hälsningen. 
– O

ch så här gör vi i vår värld!
Sofia ger Tilia en stor kram

.
Tilia nickar igenkännande och ler brett m

ot dem
 båda. 

– Snöugglan behöver er hjälp. Jag är glad att ni kom
 när 

han kallade, säger Tilia.
– K

allade han? säger Sofia förvånat. 
Sedan m

inns hon bilden av Snöugglan som
 hade glim

tat 
till när de gått runt dam

m
vallen och hur de hade valt att 

följa efter den. 

15



– Vad har hänt? undrar Leo. 
Tilia ser allvarlig ut. 
– Svarta dam

en är tillbaka! N
ågon, eller rättare sagt nå-

got, har fått henne att återvända. D
et har börjat m

ullra och 
osa om

 en vulkan uppe i M
örka berget. D

et är m
ycket illa-

varslande och det känns i luften att m
örkret tätnar för varje 

tim
m

e. Svarta dam
en har börjat sam

la sina styrkor och vi 
har fått reda på vad hon har siktet inställt på. H

on är ute 
efter den här!

Tilia tar fram
 en tjock bok m

ed läderpärm
ar. D

et är en 
bok de båda känner igen. En bok som

 när de sist såg den, 
hade slukat Svarta kungen rakt in bland sidorna. D

et sista 
som

 hade fladdrat ut ur boken var en orm
tunga. I sam

m
a 

ögonblick hade tiden vridits tillbaka. Sidorna hade varit 
helt blanka när de bläddrat i boken. Världen hade fått en ny 
chans, utan Styx, utan Svarta kungen. Sofia och Leos föräld-
rar var återigen i säkerhet. 

– Tidens bok, fläm
tar Leo. 

– O
m

 hon får tag i den kom
m

er hon att återställa allt 
som

 det var tidigare. M
örkret börjar redan bli starkare. 

Sofia tänker förfärat på Styx, Svarta kungen och alla i 
Sagofallen som

 tidigare fallit i m
örker och hur ondskan brett 

ut sig även i deras egen värld. D
et får bara inte upprepas! 

– N
i m

åste stoppa henne! Boken m
åste förstöras en gång 

för alla, säger Tilia bestäm
t. 16

– H
ur gör vi det då? undrar Leo, som

 även han förstår 
allvaret.

– Följ vägen som
 är utstakad på den här kartan. N

i m
ås-

te ta er till Stjärnfallens kulle. Låt ingen få veta vilken väg ni 
tänker ta, eller vart ni är på väg. D

et är säkrast så, i m
örkret 

lurar m
ånga faror. D

et är m
ed oro jag m

åste säga att ni har 
en farofylld vandring fram

för er. 
Tilia räcker över kartan till Leo. 
– Följer M

ånstråle m
ed oss den här gången också? frågar 

Sofia hoppfullt. 
H

on har inte glöm
t den vackra vita enhörningen. 

Tilia skakar sorgset på huvudet. 
– Både han och de andra enhörningarna är försvunna. 

Vi tror att m
örkret har tagit dem

 till fånga. Vårt folk letar 
efter dem

, m
en än så länge har de inte fått upp några som

 
helst spår. 

Sofia känner hur det bildas en klum
p i m

agen. D
eras 

fine vän M
ånstråle tillfångatagen av m

örkret. O
m

 de lyckas 
förstöra boken och stoppa Svarta dam

en från att återkalla 
Svarta kungen, borde m

örkret försvagas. D
å kanske M

ån-
stråle kan räddas. D

et är helt klart värt ett försök. 
– Ett uppdrag utan hopp, m

ed sm
å chanser att lyckas. 

N
är börjar vi? frågar Leo. 

H
an försöker låta m

unter. 
– N

og finns det hopp, svarar Tilia, m
en uppdraget kom

-
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m
er att bli tufft. H

elt utan hjälp kom
m

er ni dock inte att 
vara. M

onalie kom
m

er att följa m
ed er. H

on kom
m

er att 
berätta för er hur boken ska förstöras. 

Fram
 träder en kvinna, den vackraste varelse Sofia nå-

gonsin sett. H
ennes ansikte lyser och det skim

rar om
 hela 

hennes skepnad. K
läderna är vita och över axlarna bär hon 

en cape. Stora ljusa lockar faller m
jukt ner över hennes axlar. 

– N
är skenet runt henne m

attas av är m
örkrets krafter 

nära. Låt er inte luras av hennes vackra skepnad. H
on är en 

riktig krigare, förklarar Tilia. 
M

onalie nickar m
ot Sofia och Leo. 

– Vi har precis fått rapporter om
 att Svarta dam

en och 
hennes följe är på väg hitåt, säger M

onalie. H
on har tyvärr 

redan fått nys om
 att ni är här. D

et lilla försprånget vi hade 
är nu borta. Vi m

åste kom
m

a iväg genast.
Sofia tittar beundrande på M

onalie, så spröd och vacker, 
sam

tidigt både kraftfull och bestäm
d. 

Tilia räcker över Tidens bok till Sofia, som
 varsam

t stop-
par ner den i sin ryggsäck. 

– D
en får inte falla i orätta händer. D

en m
åste till varje 

pris förstöras! upprepar Tilia.
 Leo rullar upp kartan han fått och efter en snabb blick 

säger han:
– Första punkten på kartan är Sanna dröm

m
ars stig. Följ 

efter m
ig! 

18

Sofia, Leo och M
onalie skyndar m

ed raska steg iväg över 
ängen.
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Kapitel 3

Efter att ha korsat den sm
ala bron av träplankor, som

 
leder bort från D

im
m

iga ängars ö, fortsätter de västerut. 
Fram

för dem
 är landskapet kuperat. N

edanför ringlar en 
flod. – Jag undrar vad vi kom

m
er att m

öta på vägen? säger 
Sofia. 

– Bara inte den svarta röken jagar oss den här gången, 
det orkar jag bara inte m

ed, säger Leo. 
– Kom

m
er du inte ihåg att röken svarar på vår fruktan? 

Eftersom
 vi avslöjat hur den fungerar, behöver vi åtm

instone 
inte bekym

ra oss för den, svarar Sofia. 

20

H
on stryker m

ed handflatan bort svetten ur pannan. Ty-
get har i hettan börjat klibba fast m

ot ryggen. 

Efter en lång och krävande första etapp tar Leo åter fram
 

kartan. 
– Vi börjar närm

a oss Sanna dröm
m

ars stig. Bara en bit 
till, sedan borde den dyka upp rakt fram

för oss. 
Leos blick dras till en skylt m

ed stora svarta bokstäver 
vid sidan av den breda stigen som

 strax därefter blir synlig. 
”Sanna dröm

m
ars stig.” 

På andra sidan stigen finns en annan skylt.
”Vänd om

” och strax därefter ytterligare en skylt m
ed 

texten: ”Sista varningen! Vänd om
 innan det är för sent!” 

– Vad gör vi? frågar Sofia nervöst. N
ågon vill visst varna 

oss för att gå på den här stigen. D
en verkar farlig. K

an vi inte 
försöka hitta en annan väg?

– O
m

 vi gör det kom
m

er vi förlora flera dagar. Så m
yck-

et tid har vi inte. Svarta dam
en kan vara över oss när som

 
helst, svarar M

onalie.
H

on säger det utan att vika undan m
ed blicken. Skyl-

tarna verkar inte skräm
m

a henne det m
insta, noterar Sofia. 

Sofia önskar att hon själv inte hade så livlig fantasi. H
on kan 

i alla fall kom
m

a på m
inst tio skäl till vad skyltarna vill varna 

dem
 för, det ena alternativet värre än det andra. U

ndrar just 
vad som

 finns där inne i skogen egentligen?
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– D
et gör valet enkelt, säger Leo bestäm

t. Vi fortsätter 
rakt fram

. 
Sofia stannar upp och tittar på sin lillebror. H

an har bli-
vit så stor. På längden har han vuxit om

 henne för länge 
sedan, m

en det är något m
er. Sedan deras förra äventyr i 

Sagofallen har han förändrats. H
an är nu m

ycket säkrare på 
sig själv och inte alls lika ängslig som

 tidigare.

På båda sidor om
 stigen reser sig höga tallar. Stigen sm

alnar 
efter hand av och tvärsöver den snor sig flertalet synliga röt-
ter. Ju längre in bland träden de kom

m
er, desto m

örkare blir 
det. Sofia tycker sig ändå se något röra sig där fram

m
e. Tänk 

om
 det är något farligt? H

on stannar till ett ögonblick och 
tvekar. N

u är det hon såg i alla fall borta. D
et var nog bara 

en synvilla. Eller var det inte det? N
yfikenheten tar till slut 

över. H
on bestäm

m
er sig för att se efter. D

å ser hon en flicka 
som

 står halvt skym
d bakom

 en björk. Flickan kikar blygt 
fram

 m
ot sällskapet på stigen. H

ennes svarta lockar skym
tar 

genom
 det gröna lövverket. 

– Leo, viskar flickan m
ed de svarta lockarna.

– Vem
 är det där? utbrister Sofia förvånat.

Leo tittar häpet på flickan fram
för sig.

– Am
anda, i m

in klass! säger Leo. H
ur kan hon vara här 

i Sagofallen? 
– Kom

 Leo, jag har väntat på dig, lockar Am
anda och 
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plutar m
ed sina läppar. H

on klipper sam
tidigt m

ed ögon-
fransarna.

– D
et är från en av dina dröm

m
ar, eller hur Leo? säger 

M
onalie allvarligt. H

on är inte verklig. 
Leo hör henne inte för han är fullt upptagen m

ed att gå 
fram

 till Am
anda, som

 sträcker sig fram
 för att ge honom

 en 
kyss. M

en innan Leo hinner m
öta hennes läppar m

ed sina, 
suddas hon ut och löses upp i tom

m
a intet. Kvar står Leo 

och tittar sig förvirrat om
kring. 

– Såg ni det där? frågar han generat.
– Är det vad du går och dröm

m
er om

 Leo? säger Sofia 
retsam

t.
H

on höjer snabbt på ögonbrynen ett par gånger.
Leo inser att det är svårt att förneka. 
– Äsch, det är väl inget fel m

ed det, försvarar han sig. 
M

en det var så verkligt. D
et känns riktigt kusligt faktiskt. 

H
an skakar på huvudet, som

 för att kom
m

a till sans 
igen. 

D
e går vidare längs stigen och efter en stund kom

m
er de 

fram
 till en liten tim

m
erstuga. Stugan har kupolform

at tak 
och i m

itten av taket sticker en vit skorsten upp. U
tanför 

stugan syns fyra sm
å barn, alla m

ed lockigt ljust hår. D
e 

skrattar och leker kull. 
– D

et m
åste vara från M

onalies dröm
m

ar, viskar Leo till 

Sofia. Ska vi tala om
 för henne att det bara är en dröm

? 
– N

ej, stör henne inte. H
on ser så lycklig ut. Titta på 

henne. 
M

onalie går fram
 till stugan och tar upp ett av barnen 

i fam
nen. H

on om
fam

nar den lille pojken och håller ho-
nom

 hårt intill sig. Barnet skrattar och burrar in sitt ansikte 
i M

onalies hår. En lång stund står hon bara där. Sedan löses 
barnen upp och försvinner. Kvar står M

onalie m
ed tom

het 
i blicken. 

Sofia ryser. Vad är egentligen verkligt? Stugan, är den 
verklig eller bara en dröm

? Tänk om
 Leo också är en syn-

villa? K
anske befinner hon sig i skogen helt ensam

? Eller är 
hon kanske kvar i sin egen vinterkalla värld, m

itt i en dröm
? 

Sofia nyper sig hårt i arm
en. D

et gör ont. D
et kanske inte är 

en dröm
 i alla fall. 

Sofia tvingar sig tillbaka till verkligheten igen då hon ser 
hur något fram

för henne förändras. M
onalies skepnad lyser 

inte längre lika starkt. Skenet har m
attats av. Tecknet på fara!

 
Sofia hör ett illavarslande och skräckinjagande ylande som

 
får håren på arm

arna att resa sig. H
ennes m

un blir m
ed ens 

kruttorr. En stor vargflock närm
ar sig. Sofia stirrar förfärat 

på vargen som
 går i täten av flocken. D

en befinner sig bara 
ett stenkast bort. Vargen har rest ragg och dragit tillbaka 
överläppen så att huggtänderna blottats. Besten m

orrar dovt. 
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Fler och fler vargar dyker upp bland träden och ansluter till 
flocken. 

– Åh, nej, vargarna från m
ina värsta m

ardröm
m

ar, fläm
-

tar Sofia. 
H

on står där orörlig som
 en staty. H

ennes kropp är stel 
och har slutat att lyda henne.

– Ingen fara, säger Leo. O
m

 de kom
m

er från dina m
ar-

dröm
m

ar, finns de ju inte på riktigt. 
H

an tar upp en lång pinne och petar på en av vargarna. 
Vargen slår ihop sina käkar m

ed en sm
äll och rycker loss 

pinnen ur Leos hand. Pinnen flyger iväg i en vid båge och 
landar på stigen bakom

 flocken. Leo backar ett par steg.
– Vargen känns väldigt verklig för att bara vara en dröm

, 
säger han förskräckt. 

– N
i två, ta skydd! ropar M

onalie och drar fram
 sitt 

svärd.Leo rycker tag i Sofia som
 står som

 fastfrusen. H
an prak-

tiskt taget knuffar henne fram
för sig m

ot tim
m

erstugan, 
m

en dörren är låst! Äntligen börjar Sofias ben att lyda henne 
igen. D

e slänger sig in i skydd under tim
m

erstugan. D
et 

var i sista stund. Vargarna kastar sig efter dem
 och slår ihop 

käkarna, precis där barnen nyss stod. D
e m

orrar skräckin-
jagande och sträcker in sina huvuden under stugan på jakt 
efter dem

. Sofia och Leo gör sig så sm
å som

 m
öjligt och 

kryper baklänges in så långt de kan. D
å hugger en varg tag 
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i Sofias stövel bakom
 henne. N

ågra av vargarna har tagit sig 
runt stugan och attackerar dem

 även från det hållet. 
– H

jälp! skriker hon förtvivlat. 
Vargen börjar dra henne bakåt. Snart är hon inom

 räck-
håll även för de andra vargarna. 

Leo får i sista stund tag i hennes utsträckta händer och 
börjar dra henne tillbaka in under stugan. 

– Jag släpper dig inte! M
en du m

åste sparka dig loss! 
ropar han.

Leos tag om
 Sofia hårdnar, för vargen har inte gett upp 

än. Vargen tar ett nytt grepp om
 stöveln och börjar dra hen-

ne åt andra hållet. Sofia känner sig som
 ett gum

m
iband. Leo 

på den ena sidan. D
en raggiga vargen på den andra. H

on 
skriker och sparkar vilt om

kring sig. Till slut lyckas Sofia 
träffa vargen m

ed en välriktad spark över nosen. Ett ylande 
hörs och besten släpper äntligen sitt grepp. Sofia och Leo 
ålar snabbt fram

åt igen, noga m
ed att hålla sig i m

itten av 
stugan den här gången. Sofia håller andan och blundar. H

on 
känner sig alldeles yr. Var är M

onalie? undrar hon sedan och 
öppnar ögonen igen. Vargarna har gett upp försöken att 
kom

m
a åt dem

. Istället har de vänt sig om
 efter M

onalie, 
som

 ligger på m
arken. M

ed ett m
orrande slänger de sig över 

henne.
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Kapitel 4

Sofias tankar går runt, runt i ett fullständigt kaos. H
on ser 

M
onalies ansikte fram

för sig och skräcken i sin lillebrors 
ögon när hon blundar. Sofia känner hur hennes händer dar-
rar bara vid tanken på vargens blottade tänder. D

et börjar 
bli svårt att få ner tillräckligt m

ed luft i lungorna. U
tan va-

pen är de chanslösa och vargar är det Sofia fruktar m
est av 

allt. M
en de kan inte bara läm

na M
onalie i sticket. N

ågot 
m

åste de göra, m
en vad? Leo verkar inte heller ha någon idé. 

– Vad gör vi? väser han. Vi m
åste rädda henne på något 

sätt! D
å lägger de m

ärke till att m
orrandena har tystnat. D

e 
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lyssnar spänt. Inga gläfsanden eller ylanden hörs längre. 
Ett par svarta stövlar blir strax synliga fram

för dem
 och 

de hör en främ
m

ande m
ansröst. 

– N
i kan kom

m
a fram

 nu. 
Sofia kikar försiktigt fram

 under stugan. O
vanför hen-

ne står en lång och sm
al ung m

an i gröna kläder. H
an har 

m
örkt kort hår och ögonen är m

örkt bruna. I handen håller 
han en pilbåge. Runt stugan ligger några av vargarna orör-
liga. D

e övriga har tagit till flykten. M
annen stoppar tillbaka 

en pil i sitt koger som
 han bär på sin rygg.

– En bågskytt, viskar Sofia. 
– N

i borde inte vistas på den här stigen, såg ni inte var-
ningsskyltarna? säger främ

lingen förm
anande. 

H
ans röst är djup och han talar en främ

m
ande dialekt. 

Leo nickar skyldigt.
– M

onalie? frågar Sofia oroligt. 
D

å flyttar sig m
annen åt sidan, så att de båda kan se 

henne. M
onalie står upp och ser ut att vara oskadd. H

on 
borstar av sina kläder och stoppar tillbaka svärdet i skidan. 

– Jag hade dem
 nästan, om

 det inte hade varit för vargen 
som

 attackerade m
ig bakifrån och fick m

ig att tappa balan-
sen, säger hon trum

pet. 
Sofia kan se att skenet runt M

onalie åter börjar lysa. 
H

on andas ut och tittar på m
annen, sedan på M

onalie och 
sedan på m

annen igen. Sofia ler m
enande m

ot M
onalie. 
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M
onalie blänger tillbaka på Sofia. 

– Titta inte på m
ig, han kom

m
er inte från m

ina dröm
-

m
ar, viskar M

onalie. 
– Jag heter Athrian och jag tillhör skogsfolket, säger 

m
annen. Jag var ute och jagade och såg på håll att ni var på 

väg in på den här farliga stigen. Jag gissade att ni förm
odli-

gen skulle behöva m
in hjälp. O

m
 ni vill följer jag er gärna på 

vägen, tills ni är i säkerhet. 
– Tack, m

en vi klarar oss, säger Sofia. 
Leo tittar frågande på Sofia. 
– Är du dum

? viskar han. Vi behöver all hjälp vi kan få. 
– H

ur vet vi att vi kan lita på honom
 då? viskar Sofia 

tillbaka. 
– D

å bjuder jag er farväl, säger Athrian m
ed en lång 

blick på M
onalie. 

H
an bugar lätt åt Sofia och Leo och vänder sig därefter 

om
 och börjar gå åt m

otsatt håll. 
– Vänta! ropar Sofia. 
H

on hade fått syn på något. På hans koger där han för-
varar sina pilar fanns ett m

ärke. 
– Snöugglans sigill! utbrister Sofia. 
– För m

ig var det inget svårt val, jag tillhör den vita si-
dan, säger Athrian. Så hur är det nu. Vill ni ha m

in hjälp 
eller inte?

– D
et förändrar faktiskt saken. Vi tar tacksam

t em
ot din 
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hjälp, säger Sofia.
– U

tan dig hade inte någon av oss varit vid liv vid det här 
laget, så jag gissar att vi redan är skyldig dig ett tack, tillägger 



Leo. Välkom
m

en i vårt sällskap!
– Ingen orsak, det är bra att ni är försiktiga, m

en vi m
ås-

te snabbt ta oss ifrån den här farliga stigen innan någon m
er 

dröm
 blir verklig, svarar Athrian. Ju längre tid vi befinner 

oss här, desto svårare blir det att urskilja vad som
 är dröm

 
och verklighet. O

m
 det vill sig riktigt illa fastnar vi alla i 

dröm
världen. 

Sällskapet beger sig vidare längs den slingriga stigen, som
 

äntligen börjar närm
a sig sitt slut. M

onalie passar på att be-
rätta för Athrian vart de är på väg och vad uppdraget går ut 
på. H

on har bestäm
t sig för att lita på honom

. Athrian höjer 
förvånat på ögonbrynen och visslar lågt. N

og hade han anat 
att något var i görningen, m

en att läget var fullt så illa hade 
han inte ens kunnat dröm

m
a om

. 
– Jag ska göra vad jag kan för att käm

pa m
ot m

örkrets 
krafter. O

m
 det så leder m

ig in i döden, säger Athrian, m
ed 

en blick av beslutsam
het.

H
an skulle inte vika ner sig för någon, den saken är klar. 

Athrian rör sig m
ed lätta, sm

idiga steg och spanar hela tiden 
om

kring sig.

Ett par skogsdungar senare bestäm
m

er de sig för att pusta ut 
en stund. M

onalie tar fram
 några gröna blad och brödbitar 

som
 hon delar ut till de andra. 
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– D
e här ger oss styrka och håller oss m

ätta, förklarar 
hon. Sofia tittar skeptiskt på bladen. D

e ser inte särskilt aptit-
retande ut. Torra och spröda.

– Låt dig inte luras av utseendet, säger M
onalie och ler 

m
enande.

Sofia förstår vad M
onalie syftar på när hon lägger ett 

blad på tungan och känner den goda sm
aken. Växterna är 

både syrliga och söta på sam
m

a gång. Sm
aken påm

inner om
 

kardem
um

m
a. Brödet är lätt sötat och sm

älter även det i 
m

unnen. 
D

e har alla sträckt ut sig i gräset en stund och Sofia be-
stäm

m
er sig för att fråga M

onalie om
 en sak som

 hon har 
gått och grubblat på. 

– N
är vi var vid den där stugan tidigare var det svårt att 

inte lägga m
ärke till att du dröm

m
er om

 barn. H
ur kom

m
er 

det sig att du inte har några egna? 
Sofia tänker på Athrians blick. H

an hade tittat på henne 
m

ed en blick av beundran och han var säkert inte den första. 
M

onalie vänder sig m
ot Sofia. H

ennes ansiktsuttryck anty-
der att hon inte tagit illa upp av frågan.

– Först m
åste värm

e från m
itt hjärta stråla ut till den 

rätte. N
är våra hjärtan förenas av kärlek är det för evigt. D

et 
sker när tiden är m

ogen. Tills dess är det bara att vänta.
Sofia uppfattar en ohörbar suck och ser hur M

onalie slår 
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ner blicken. N
ågot säger henne att M

onalie är trött på att 
vänta. 

”N
är våra hjärtan förenas av kärlek är det för evigt”, 

det låter i alla fall verkligen rom
antiskt, tänker Sofia vidare. 

Tänk om
 det skulle fungera på sam

m
a sätt i hennes egen 

värld. 
Leo tar upp kartan. 
– N

ästa plats vi m
åste ta oss förbi är Stridens fält. Varför 

heter det förresten så? tillägger han nyfiket.
– I tidernas begynnelse rasade en stor strid här. D

et har 
också hållits tornerspel på fältet, m

en det är länge sedan nu. 
H

ur som
 helst, att gå över det öppna fältet gör oss alltför 

sårbara. Vi m
åste ta oss fram

 osedda, säger Athrian. 
– D

et tar för lång tid att gå runt, protesterar M
onalie. 

Tid vi inte har. Vi vet inte hur långt ifrån oss Svarta dam
en 

och hennes följe är. Vi vet bara att hon har siktet inställt på 
oss. D

et är illa nog. H
on kom

m
er vara skoningslös!

– D
et spelar ingen roll, att ta sig över Stridens fält är för 

riskabelt, säger Athrian. 
N

är han avslutat m
eningen ser de alla att skenet runt 

M
onalie börjar m

attas av. I öster avtecknar sig en svärm
 m

ed 
vita prickar m

ot den blå him
len. Svärm

en rör sig över gran-
topparna och dyker ner rakt m

ot dem
. 

– Spring! viskar M
onalie. D

et är spejare. 
– Ö

gontjänare, väser Athrian. G
öm

 er och skydda era öron!
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Sofia och Leo hukar sig och springer så snabbt de kan. 
D

e tittar sig desperat om
kring för att hitta något att ta skydd 

under. Till slut ser Sofia ett om
kullvält träd. 

– Kom
 fort, ropar Sofia så högt hon vågar.

Sofia och Leo kryper ner i hålet och göm
m

er sig i skydd 
av de tjocka rötterna som

 bildar ett tak. D
et var i sista stund. 

O
vanför deras huvuden kom

m
er svärm

en närm
are. D

en är 
nu tillräckligt nära för att Sofia och Leo ska se vad det är. 



Svärm
en består av vita ögon. Ö

gonen har klargröna eller blå 
linser och snurrar åt alla håll. D

e verkar registrera allt i sin 
väg. Ett fruktansvärt ljud följer som

 fullständigt skär ige-
nom

 m
ärg och ben. Sofia skyddar sina öron så gott det går 

m
ed händerna. Ljudet är nästintill outhärdligt. D

å ser hon 
Leo. H

ans arm
ar hänger slappt utm

ed sidorna av kroppen. 
Blicken är tom

 och han försöker resa sig upp på fötter. Ö
ver 

deras göm
ställe cirkulerar ögonen. D

e flackar och snurrar åt 
alla håll. K

anske har de redan upptäckt honom
?
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Kapitel 5

Sofia slänger sig över Leo och håller fast honom
 m

ed all sin 
styrka. H

ela hans kropp skakar. N
är svärm

en efter en stund 
dragit vidare lugnar han sig och när ögontjänarna är på be-
tryggande avstånd, klättrar barnen upp från sitt göm

ställe. 
– H

örde du det där? D
et var det värsta ljud jag upplevt, 

säger Leo utm
attad. 

– Bra gjort Sofia, säger M
onalie allvarligt. D

et där var 
ögontjänare, utsända av m

örkret. Ljudet ni hörde var ren 
och skär fruktan. M

ånga av oss klarar inte av att genom
lida 

oljudet, utan ger upp bara för att slippa höra det. Vi får hop-
pas att de inte upptäckte oss bara. D

et kom
m

er vi i så fall 



snart att m
ärka, tillägger hon. 

Sofia plockar bort jordklum
par ur sitt bruna hår. 

– Är du okej Leo? frågar hon. 
Leo nickar till svar och ler snett. 
– Ja, m

en det där var nog det värsta jag någonsin varit 
m

ed om
 …

, förutom
 när vi blev jagade av röken i labyrinten 

då förstås, eller när jag trodde att jag hade förlorat dig vid 
dam

m
en, eller när Svarta dam

en låste in oss i glaskulan, el-
ler …

 
– Vi m

åste vidare! Kom
! avbryter Athrian, vänligt m

en 
bestäm

t. 
H

an hoppar m
ed ett vigt språng upp på en stubbe och 

spanar för att försäkra sig om
 att inga andra faror är i när-

heten. D
å hör han något som

 knäpper till. Ljud från kvistar 
som

 bryts. Athrian lägger en pil på sin båge. H
an lyssnar 

spänt. 
– Jag skulle inte röra m

ig om
 jag var du! säger en främ

-
m

ande röst.
Athrian blir helt överrum

plad. H
an vrider snabbt om

 
pilbågen m

ot en m
an som

 nu dyker upp bakom
 en stor sten. 

M
annen är kraftig, har svart skägg och bister uppsyn. H

an 
bär grå kläder och har ett svart tjockt läderbälte om

 livet. 
I ena handen håller m

annen en björnfälla, i den andra ett 
svärd. På svärdsbladet finns ett m

ärke ingraverat. Sofia kän-
ner igen det, m

en kan inte riktigt placera det. 
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Athrian håller pilbågen spänd fram
för sig, redo att skju-

ta.
– O

m
 du skjuter m

ig kom
m

er vi alla att vara döda inom
 

fem
 sekunder, säger m

annen lugnt. Ta ner den där. 
H

an nickar m
ot pilbågen. Athrian håller den fortfarande 

m
isstänksam

t fram
för sig. 

– D
u står på en sprängsvam

p, fortsätter m
annen och pe-

kar på Athrians fot m
ed svärdet. 

– Vad är det? frågar Sofia. 
– O

m
 han rör på foten det m

insta kom
m

er svam
pen att 

explodera, svarar m
annen. Varför i hela världen går ni över 

Stridens fält, vet ni inte att hela fältet nu för tiden är fullt av 
sprängsvam

par?
– M

enar du allvar? Jag trodde inte det fanns några svam
-

par kvar här efter den stora striden, säger M
onalie. 

– Tydligen har någon ynka liten svam
p blivit kvar, som

 
gjort att de m

ed tiden har förökat sig. H
ela fältet är nu osä-

kert. Sällskapet ser sig om
kring och upptäcker till sin för-

skräckelse att de har ham
nat långt ute på fältet i förvirringen 

som
 uppstod under flykten från ögontjänarna. 
Sofia stirrar på m

annen, sedan på Athrian, sedan på 
m

annen igen. H
an verkar m

ena allvar. 
– H

an har rätt, säger M
onalie. D

u står faktiskt på en 
sprängsvam

p, Athrian. H
åll dig stilla! 
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H
on ser m

isstänksam
t på den kraftiga m

annen fram
för 

sig. – Vem
 är du? frågar M

onalie.
– Jag heter O

ssian och jag har kom
m

it för att varna er 
för Svarta dam

en. H
ennes arm

é växer och hon är er i hasor-
na. I hennes diadem

 lyser en pärla som
 förhäxar alla i hennes 

väg. Ingen kan stå em
ot henne. Jag har själv sett det. En hel 

arm
é är på väg bakom

 er. För några tim
m

ar sedan läm
nade 

de D
im

m
iga ängars ö och de borde vid det här laget vara 

fram
m

e vid Sanna dröm
m

ars stig. 
D

im
m

iga ängars ö! Tilia! tänker Sofia förfärat. H
on bara 

m
åste ha undkom

m
it m

ed livet i behåll! 
På Athrians panna börjar stora svettpärlor tränga fram

.
– Vi har inte en sekund att förlora. Ta er härifrån! Jag 

stannar här, säger han bestäm
t. 

– Vi kan inte bara läm
na dig, säger Sofia förskräckt. 

– N
i har inget val, ni m

åste, säger Athrian. 
– Jag har en annan idé, säger O

ssian. O
m

 vi lägger en 
tyngd på sprängsvam

pen borde det hindra den från att ex-
plodera. Jag kan förstås inte garantera att det fungerar, m

en 
det finns i alla fall en chans.

Sofia tittar på Leo och M
onalie. Alla verkar vara överens. 

D
et här ska de göra tillsam

m
ans. O

ssian tar försiktigt några 
steg närm

are Athrian. 
– Jag ställer ner björnfällan där du står, sedan kliver du 
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försiktigt bort när jag säger till, instruerar O
ssian. N

i övriga 
står absolut stilla. 

– Vad gör vi sen då? undrar M
onalie.

– På m
in signal springer ni så fort ni kan över fältet. Vi 

kan bara hoppas att ingen av oss springer på någon annan 
sprängsvam

p. Björnfällan kom
m

er förm
odligen att köpa oss 

tid, m
en inte särskilt länge. N

är svam
pen exploderar kom

-
m

er den m
ed säkerhet påverka fler svam

par, säger O
ssian. 

Sofia och Leo tittar allvarligt på varandra. D
e förstår 

båda vad det betyder och fältet fram
för dem

 är så m
ycket 

större än det först såg ut. D
et blir en rejäl språngm

arsch för 
att kom

m
a i säkerhet till den andra sidan, om

 de nu inte 
springer på en sprängsvam

p igen. D
å kom

m
er det hela att få 

ett hastigt slut. D
et sista vågar Sofia knappt tänka på. H

on 
tittar på fältet fram

för sig och gör sig redo. 
O

ssian står nu alldeles intill Athrians stubbe. H
an ställer 

försiktigt ner björnfällan där Athrian har sina fötter. 
– N

u! säger O
ssian m

ed kraft. 
Sofia börjar springa det snabbaste hon kan över fältet. 

Bakom
 dem

 hörs strax en kraftfull explosion. Tryckvågen 
som

 följer, får dem
 alla att kastas huvudstupa fram

åt. Sofia 
kom

m
er raskt på fötter och hjälper Leo att ställa sig upp. 

Bakom
 dem

 hörs i sam
m

a ögonblick fler explosioner och de 
om

ges snabbt av ett eldhav. 41



Mer av Hanna Blixt:

Äventyren i Sagofallen

M
issa inte de andra delarna i den populära serien Äventyren i 

Sagofallen! Serien kom
m

er att innehålla sju böcker där varje 
bok är riktiga bladvändare som

 håller läsaren i sitt grepp till 
sista sidan. 

Sagt om
 böckerna i Äventyren i Sagofallen:

”Årets bästa fantasy/ungdom
sbok” - im

inbokhylla 

”Barn- och ungdom
sfantasy när den är som

 allra bäst” 
 

- M
addes Bokblogg 

”Karaktärerna är så härliga. H
andlingen är spännande   

och underhållande och jag älskade språket som
 är så  

 
m

ålande och vackert.” - Bokugglor blogg
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