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Vi vill dedikera den här boken
till all random humor som florerar 
bland Brickebergskyrkans ungdomar! 

We love you all!....................  ☺♥♥♥
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Davids förord
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Melodramatisk: “Överdriven, patetisk, 
känslofylld, teatralisk, högtravande, sentimental”. 
Jag måste erkänna att dessa ord på ett 
utmärkt sätt beskriver denna bok! Faktum 
är att jag själv aldrig läst något liknande 
tidigare. The awakening of fröken Drömlund är 
en unik blandning av äventyr, såpopera 
och science fiction. Lägg till en rejäl dos 
ironi och allmän galenskap så...there it is! 

Varför detta ändlösa beskrivande av 
boken, kanske du undrar, medan en 
känsla av att du blivit lurad växer sig allt 
starkare. Har jag betalat för detta?  (nej 
dumsnut, du har laddat ner den gratis). 
Anledningen att jag yttrar dessa ord om 
boken är följande: antingen så kommer du 
att älska boken, eller så kommer du att 
avguda den. Eller hata den. 

Bilden på baksidan av boken är faktiskt 
hur denna historia fick sin början. Edit 
lade upp en familjebild på facebook från 
när hon var liten, - ett fotografi där hon av 
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någon anledning inte tittar in kameran 
utan...tittar på...någonting annat (nu vet du 
vad melodramatiskt är!). Hanna (vän) 
frågade då lite skämtsamt i en kommentar 
v a d E d i t t i t t a d e p å . H o p p l ö s 
facebookpirat som jag är lade jag mig 
förstås i det hela och sedan började 
konversationen gradvis spåra ur...

Första kapitlet av boken innehåller denna 
spontana konversation nästan oredigerad 
(inkl facebookdesign!). Sedan började 
teorierna kring Edits mystiska blick spåra 
ur på allvar. Det visar sig att jag inte är 
den jag utgett mig för att vara. Kapitel 2-7 
ä r e n r e l a t i v t o r e d i g e r a d  
meddelandeväxling mellan mig & Edit,  
där jag för henne allt djupare in i en episk, 
tragisk, och hopplöst överdramatisk intrig 
med flera oväntade vändningar och djup. 

Dialogen inramas och fördjupas av 
prologer och epiloger. Tonen i dem är mer 
seriös och mörk. Dessa utgör faktiskt 42 av 
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102 sidor! (i original-layouten) Den 
dramatiska upplösningen berättas genom 
hela sex epiloger. 

Som sagt, detta kanske inte är någon 
vanlig bok! ;)

Edits förord
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Att skriva The Awakening of Fröken 
Drömlund har nog varit en av de 
konstigaste och mest random sakerna jag 
har gjort i  hela mitt liv – och det säger 
någonting! Jag hade väldigt roligt under 
mitt jullov när boken sakta växte fram. 
Inlägg efter inlägg i kommentarsfältet 
under bilden på Facebook och hur det 
bara blev längre och längre (och 
konstigare och konstigare!)

Att det överhuvud taget blev en bok var 
för att jag sa, mest på skämt, ”Detta skulle 
kunna sluta i en liten roman!”, för att det var 
så mycket text. Här sitter jag med den 
klara boken på över 100 sidor (original-
layout) och undrar ”Hur i all världen 
kunde vi få det att bli så långt?!”

Jag tror inte att jag kan beskriva hur det 
var att skriva den här boken, eftersom jag 
och David har använt oss av våra egna 
namn och blandat in sanningar från 
verkliga livet. Ibland tänkte jag faktskt att 
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jag är personen i boken, vilket var en 
väldigt konstigt känsla  eftersom det var 
som att jag levde två helt olika liv eller 
hade två olika identiteter. Jag drömde till 
och med om att jag var ”Edit” i boken en 
gång!

“Från början var det 100 % trams och fokus på 
humor, - det är det fortfarande men nu börjar det 
kreativa skapandet och storyn leva sitt eget liv...”

Texten ovan är ett utdrag från en av de 
kommentarer som David skrev på 
Facebook medan vi skrev boken och jag 
tycker verkligen det beskriver ”vår lilla 
resa” fram till slutresultatet ;)
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Prolog nummer ett
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Ondska. Luften vibrerar av den. Ett 
onaturligt mörker sträcker sig långt man 
kan se. Aska och eld. Hela kvarteret ligger 
i ruiner. En fågel har gett upp hoppet om 
att finna en plats att vila på och lyfter 
högre och högre. Bort från förödelsen. 
Bara för att finna att förödelsen är total. 
Det som var Örebro är nu kaos och död.

Ett dunkelt ljussken skär igenom mörkret. 
En späd gestalt i långa svarta tyger svävar 
över staden. Den mörka klädnaden 
fladdrar i vinden. Hon stannar upp och 
lyssnar. Tystnaden är total. Tårar rinner 
längs hennes kinder. Hennes ögon…hennes 
ögon. Någonting är fel.

Tillbaka till kvarteret. Ett ensamt hus står 
kvar. Verandan och balkongen på 
baksidan huset är raserad. Resterna av 
ytterväggen ligger utspridda i trädgården. 
Vardagsrummet gapar tomt. På soffbordet 
ligger en bärbar dator. Den är inloggad på 
Facebook.
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En blå dimma stiger från ena delen av 
rummet. Där står ett piano…
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Prolog nummer två
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En blåsig kväll. Vinden tilltar. Det blåser 
som aldrig förr. Vinden är som ett slag i 
ansiktet. Tusan vad det blåser. Små djur 
tappar fotfästet och träd välter. Moder 
natur verkar ha förväxlat begreppen "en 
lätt kvällsbris" med "vi blåser alla till 
fördärvet". Hur som helst. 

Denna mörka kväll i ett mörkt hus smyger 
sig en ganska mörkt klädd person ut. 
Någonting har väckt honom ur sin 
sömn. Utan att veta vart han är på väg ger 
han sig ut i natten. "Åh vad det blåser" 
muttrar han för sig själv, och drar jackan 
närmare intill sig. En gatulampa kastar ett 
sken över den frusne gestalten. Han är i 
sjuttonårsåldern, är lång, har långt 
mellanblont hår och gröna ögon. Trots att 
han är ung så ser han sliten ut. Det 
senaste årets resande i Österrike har satt 
sina spår.

Han kommer att tänka på den ovanliga 
händelsen som sägs ha inträffat i 
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grannbyn några månader tidigare. När 
han tänker på byn överaskas han av en 
varm ilning inombords. Ingen har besökt 
byn på flera månader. Det ryktas att ingen 
är välkommen längre. Någonting i byn 
kallar på honom...

Ju närmare byn han kommer, desto 
intensivare och ljuvligare blir värmen i 
hans bröst. Han kan tänka klarare, han 
känner sig lättare samtidigt som en 
outhärdlig molande längtan har väckts. 
Efter frid. Efter lycka. Efter ljus. 

Pojken smyger in i byn, utan att veta vad som 
väntar honom...
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Prolog nummer tre

18



Jag gick in genom dörren, slängde igen 
den snabbt efter mig för att inte den bittra 
ky lan sku l l e komma in , kas tade 
ryggsäcken på golvet och ropade ”Jag är 
hemma!” Som vanligt kom det bara ett vagt 
”...heej” från TV-rummet där min bror satt 
och spelade x-box.

Jag hängde av mig den tjocka vinterjackan 
och sparkade av mig skorna. På vägen 
mot köket kollade jag mig i spegeln, fixade 
till tofsen som hade åkt ner efter 
cykelturen hem, lade en brun hårslinga 
bakom örat och tog samtidigt ur 
hörlurarna som fortfarande spelade 
musik.

Efter att ha fått i mig två smörgåsar och 
en kopp varm choklad satte jag mig ner i 
fåtöljen framför brasan och njöt av att 
vara varm men tvingade mig sedan att 
läsa igenom kapitel 4 i Biologiboken. När 
jag tyckte att jag hade hyfsad koll på vad 
de olika organen hette på latin tog jag 
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fram datorn och loggade in på Facebook 
och belönade mig  själv med en påse 
Ahlgrens Bilar.

Uppe i högra hörnet på skärmen stod det 
som vanligt vilka som fyllde år denna dag, 
25 december. Jag kunde inte vänta tills 
mitt namn skulle stå där. Visst det var ett 
tag kvar men 16 år, det var en bra ålder. 
Skulle få välja gymnasium och börja 
övningsköra. Jag klickade mig fram till 
min profil och tryckte på min profilbild. 
Nu skulle jag få byta den. Äntligen!

Kvällen innan hade jag och mamma 
kollat på massa gamla familjefoton från 
när jag var liten. Vi hade skrattat åt hur 
både jag och mamma hade sett ut och jag 
var g lad för t iden v i hade haf t 
tillsammans. Det kändes som om den 
falska fasaden som var mellan mig och 
henne hade försvunnit under den 
stunden.
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Jag laddade först upp bilden på mig som 
4-åring med ett glatt och oskyldigt leende. 
Sedan fotot på mig, pappa, mamma och 
min storasyster. Mamma och pappa 
tittade duktigt in i kameran men jag och 
syrran var upptagna med något annat. 
Troligtvis paketen under granen. Det var 
ju trots allt jul.

”Edit! Det är mat!” ropade pappa från 
köket. Snabbt sparade jag ändringarna, 
loggade ut och slog ihop datorn i mitt 
knä. 

”Kommer!”
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Prolog nummer fyra

22



En mörk natt tänds ett stearinljus i ett litet 
skjul. En svart katt ligger vid häcken och 
smälter in i det dunkla sceneriet. I 
mörkret ser även löven mörka ut. Katten 
vaknar till och börjar stryka sig längs 
skjulets väggar. De senaste dagarna har 
familjen Sigfridssons hopplöst nedgångna 
skjul inte stått öppet som det brukar. 
Katten sneglar svartsjukt upp mot det 
svaga skenet som tittar fram bakom det 
övertäckta fönstret. 

Plötsligt lyses hela trädgården upp, en bil 
svänger runt hörnet. Likt många katter ser 
Snuttis detta som ett utmärkt tillfälle att 
rusa över vägen till andra sidan. Hennes 
små tassar smattrar som ett nytänt 
tomtebloss då hon springer ut framför 
bilen. Snuttis undviker framdäcket med 
en hårsmån och känner vindraget från 
bilen som susar förbi. Det var nära ögat 
för Snuttis. 
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En dov ringsignal hörs inifrån skjulet. 
Ljuset släcks och ersätts av viskningar i 
natten:

"Ja g ä r v i d u t p o s t e n…va r f ö r ?…. j a g 
förstår….bilden….då är det alltså dags, efter alla 
år av övervakning…det kommer att krossa henne, 
jag….nej, Rösten har aldrig haft fel…men hon 
tror att jag är hennes ungdomspastor…
uppfattat…jag kontaktar henne imorgon 
kväll...inleder med att tramsa till det lite, för att 
lugna den oro bilden väckt...klart slut."

Månen kastar ett svagt sken över den 
gestalt som snabbt avlägsnar sig från 
skjulet. Katten Snuttis kliver förnöjt in i 
sin gamla boning. En svag doft har dröjt 
sig kvar i luften. 

Det luktar Dubbeljapp. 
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kapitel 1

FAMILJEBILDENS TYSTA 
BUDSKAP
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*LOGGAR IN PÅ FACEBOOK*

Hanna Maria Margareta Holford Edit... du 
kollar inte mot kameran! Vad kan vara så 
intressant som du ser...?
December 25, 2012 at 11:48 · Like · 3

Edit Palm Haha, jaa du Hanna... vem vet?
December 25, 2012 at 12:33 · Like

Edit Palm hm...jag vet att det står ett piano där, 
kanske jag kände hungern efter att vara vid det, 
utforska det...? Eller nåt...
December 25, 2012 at 14:04   Like · 1

David Wellstam Eller så stod det en godisskål 
på pianot?
December 25, 2012 at 14:34 via mobile · Like

Hanna Maria Margareta Holford David... du 
kan verkligen inte sluta tänka på godis eller 
hur? Edit, vad menar du med utforska? Låter 
spännande...
December 25, 2012 at 14:35 · Like · 8

David Wellstam Hm...nu tycker jag inte att vi 
ska prata om mig, låt oss återgå till Edits 
godisskålstittande! Edit, snyggt försök att rikta 
fokus på musiken som en dimridå för ditt 
verkliga intresse: godisskålen.
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December 25, 2012 at 15:05 via mobile · Like

Edit Palm Godis-teorin är en väldigt bra teori... 
det medger jag, men jag tror ändå att godiset 
måste ha varit något väldigt speciellt...för att få 
sådan uppmärksamhet... Tänk om pianot (som 
är gjort av mörkt trä) egentligen är gjort av 
choklad! (i Edits 2 åriga fantasi-hjärna) 
December 25, 2012 at 15:12 · Like

David Wellstam Så pianot skulle ha varit gjort 
av choklad? Ja, ingenting är uteslutet på det här 
stadiet. 

Det kan mycket väl vara så att det är ett så 
kallat “fusionpiano”, där delar av träet ersatts av 
mörk choklad. 
December 25, 2012 at 18:01 via mobile · Like

Hanna Maria Margareta Holford Haha David, 
inte. Men Edit, det känns ibland som att du 
pratar mycket om pianot, minns att du brukade 
göra läxorna där när du var liten. Känner du 
ibland en slags frid eller samhörighet där Edit?  
December 25, 2012 at 18:12 · Like 

David Wellstam Hanna: Tycker att det är DU 
som står för  lustigheterna här! ;) Låter som 
taget ur en melodramatiskt patetisk bok: 
“känner du ibland en slags frid eller 
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samhörighet där Edit?” HAHA!!! Själv försöker 
jag hålla mig inom rimlighetens fyra ramar och 
till fusionspianon... 
December 25, 2012 at 18:13 via mobile · Like

Edit Palm  Hahaha! Ni är tokiga båda två! Men 
jag gillar fusionsteorin. 
December 25, 2012 at 18:22 · Like · 1

David Wellstam 
EDIT!!! Har du kontrollerat om ert piano än idag 
är ett fusionspiano? 

Checklista:

1) Hänger det en wonderbaum eller blomma 
    med stark doft i närheten? En klassiker för att 
    dölja eventuell chokladdoft. 

2) Blev dina föräldrar nervösa och arga när du 
    försökte bita i pianot som barn?

3) Har ni kakao hemma ibland? Fusionpianon 
    kräver underhåll. 

4) Äter ni choklad hemma ibland? Vanligt sätt 
    att förklara eventuell doft av choklad och 
    skapa en visuell differens mellan pianot och 
    annan choklad. 

5) Är pianot gjort av choklad?
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Sådär. Kan du kryssa i två av dessa är 
sannolikheten stor att ni har ett Fusionpiano 
hemma hos er.
December 25, 2012 at 19:12 via mobile · Like

Edit Palm wow. Wow. WOw. WOW, WOW, 
WOOHW!!! VI HAR ETT FUSIONPIANO HEMMA! 

1) Vi brukar ha blommor på borden i vardags 
    rummet.

2 Jag vet faktiskt inte om jag brukade bita i 
   pianot när jag var liten... men det var vanligt 
   att ja la min citron klubba på pianot! Inte 
   konstigt att det alltid smakade bättre efteråt...

3) Kakao? Hallå? Hur överlever man utan det? 
    Det är familjen Palms bas föda!

4) Vi har ALLTID choklad hemma. Mörk choklad. 
    I exakt samma färg som pianot!

5) Det måste ju vara choklad om man tänker på 
    ovanstående!

Jag är en STOLT ägare av ett FUSIONSPIANO! 
HAHA!
December 25, 2012 at 19:25  Like
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kapitel 2

ENTERING DAVID 
BRUTÉUS
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David Wellstam
Kl 19:30  25 december 2012

Hej Edit! Ganska random samtal det blev 
om ert “fusionspiano”! :D Galet! Du 
kommer snart att förstå varför jag nu går 
över till att skicka privata meddelanden 
istället för att fortsätta kommentera på 
bilden där alla kan läsa. 

Okej Edit. Det finns någonting som du 
måste få veta. Det är dags nu. Jag...jag är 
inte den som jag har utgett mig för att 
vara. Som du vet anställdes jag som 
ungdomspastor i Brickebergskyrkan för 
4,5 år sedan. Sanningen är att det inte finns 
någon David Wellstam...

Mitt namn är David Brutéus. Just nu kan 
jag inte säga mer än att jag är en slags 
hemlig agent. Du...du är mitt uppdrag 
Edit. Under dessa år har jag vakat över 
dig, skyddat dig,- väntat på rätt tillfälle. Nu 
är tiden inne.

31



Jag vet inte riktigt var jag ska börja...

Din familj är i själva verket en f.d. statlig 
underrättelseenhet som går under namnet 
“enhet Palm”. Ditt riktiga namn är Edit 
Drömlund.  

Pianot... det var faktiskt bilden du lade 
upp som gjorde att jag nu väljer att träda 
fram. När Hanna Holford (kinesisk-
australiensisk spion planterad i din 
skolklass) började ställa frågor kring 
pianot var jag tvungen att handla snabbt. 
Tanken att du skulle ha tittat mot pianot 
som liten, att du har ett intresse för det... 
det kan oroa somliga. Jag försökte lägga ut 
en dimridå genom att försöka tramsa till 
samtalet och lägga locket på. Hannas syfte 
var att se om du undermedvetet vet mer 
än vad du tror...

Sanningen är att ert piano rymmer 
hemligheter som kan förändra hela 
världen...som...nej,du är inte redo ännu.
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Du har en djupare koppling till pianot än vad du 
förstår Edit.

OBS! Inatt tog jag mig friheten att smyga 
in i ert hem och installera ett slags 
program som körs dolt i bakgrunden på 
din dator och telefon. Alla meddelanden 
som du skriver i denna samtalstråd via 
facebook är osynliga för dem som 
“avlyssnar” ditt konto.

Edit Palm
Kl 19:55  25 december 2012

David... du är inte seriös va? För ärligt 
talat så vet jag inte... I början så var jag 
säker på att du drev, men nu...när jag fick 
tänka lite...jag menar....om det du säger är 
sant så förklaras en del saker.

Som varför min familj alltid verkar bli lite 
nervösa när jag pratar om vem jag är mest 
lik. Mamma eller pappa, för egentligen är 
jag inte lik någon av dem. Vi brukar alltid 
säga att jag är lik min faster... fast vi är 
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ganska olika vi också. Och varför det blev 
problem med mitt personnummer när jag 
o c h p a p p a s k u l l e b o k a i n e n 
övningskörningslektion, jag fanns inte i 
deras databas... Jag fanns inte i en databas 
där varenda person i hela Sverige finns! 

Jag har aldrig riktigt passat in. Det känns 
som om mamma och pappa alltid har 
varit... falska på något sätt... inte riktigt 
tänkt mig som deras dotter. Ensam i min 
egen familj.

David...om det här är sant...vad är 
sanningen egentligen?

David Wellstam
Kl 20:13  25 december 2012

Jag förstår att tankarna snurrar i skallen 
som en flock ilskna bävrar just nu Edit. 
Du känner dig som en främling inför dig 
själv. Mannen du möter längs gatan känns 
närmre än din egen familj. Jag vet. Jag har 
själv vandrat längs vägen Edit. Jag har 
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själv fått min tillvaro omkullkastad av 
sanningens brutala tåg. Det var då jag tog 
namnet "David Brutéus". 

Men hindra inte pusslet att läggas på plats 
inför dina ögon Edit. Nej, gör inte det. 
Som du skriver förklarar mina ord allt. 
Det jag visat dig om pianot och din familj 
är tyvärr din nya verklighet. Din 
“lillebror” är i själva verket en ovanligt 
ung agent. Hans syfte är att försöka väcka 
det som slumrar inom dig. Din storasyster 
ä r e n i n hy r d r y s k d u b b e l a g e n t 
kontrakterad av Österrikes Afrikanska 
motsvarighet i Australien. Jag har länge 
misstänkt att hon har kopplingar till 
Hanna Holford.

Själv är jag som sagt en hemlig aktör som 
infiltrerat kyrkan som ungdomspastor. 
Mitt uppdrag? Att vaka över dig Edit. Din 
riktiga familj... jag var en del av den... när 
familjen slogs i spillror svor jag att 
beskydda dig. Pianots hemlighet får inte 

35



hamna i fel händer. För 4,5 år sedan 
upptog jag närmare kontakt med dig 
under alias “ungdomspastor David 
Wellstam”.

Edit Palm
Kl 20:37  25 december 2012

Min riktiga familj? Vilka är min riktiga 
familj? 

*Ilskna bävrar förvirrar mig*

Ska jag fly? Ska jag avslöja denna lögn om 
min "falska" familjs existens? Ska 
jag...döda dem??! VAD ÄR DET FÖR 
FEL MED VÅR VÄRLD!! Allting är en 
lögn... världen är en lögn... allt som verkar 
vara är inte, och allt som inte är... FINNS!

Vad ska jag göra med den här kunskapen 
David Brutéus? Hur vet jag vem som talar 
sanning?!? Vilka kan jag lita på? Men 
Hanna...hon har varit mig nära i så 
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många år! Hur kan hon... ha förått mig 
så?

Varför Brutéus!? Varför!? Varför just 
jag...? 
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kapitel 3

NÄR MÖRKRET KOM
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David Wellstam
Kl 10:00  26 december 2012

TA DIG SAMMAN Edit Drömlund!!! 
*häftig andhämtning* Förlåt... jag... mycket 
står på spel just nu. Jag beklagar att jag 
inte hann kontakta dig tidigare. Efter att 
jag skickat mitt förra meddelande så 
släppte någon in tolv galna kamphundar i 
min lägenhet. Man kan säga att detta 
sysselsatte mig resten av kvällen. 

Men åter till dig Edit. Det ENDA som 
betyder något är att DU är i säkerhet. Att 
du mår bra. 

Dina riktiga föräldrar. Jag... kände dem. 
Ca ett halvår innan fotot togs så 
attackerades erat hem. Din mamma... jag 
är så hemskt ledsen Edit, men hon miste 
livet. Hon räddade dig med sitt eget liv. 
Du kanske har undrat över det ärr du har 
på din vänstra lilltå? När fienden öppnade 
eld mot dig så var det den enda kulan som 
träffade dig. Resten av kulorna.... din 
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mor... hon räddade dig Edit. Snart insåg 
“enhet Palm” att din mor gjorde dem en 
tjänst. De insåg att de behövde dig levande...

Din far lever, så mycket kan jag säga. Vi 
får återkomma till det. 

Hanna är värsta sortens kinesisk-
australiensisk agent. Lita inte på henne. 
Du kanske minns den konstiga festen 
Alice Hall anordnade för ett år sedan? 
Hon firade att hon skulle få tandställning 
även i övre delen av munnen och kallade 
f e s t e n “ Ta n d s t ä l l n i n g 2 0 1 1 ” . 
Skrämmande. Hur som helst. Du trodde 
att du snubblade i trappan och att Hanna 
som gick bakom försökte fånga dig. Så var 
det inte riktigt...

Även om Hanna än så länge vill hålla dig 
vid liv så vet vi att hon lätt tappar 
tålamodet.

Försök att hålla masken hemma. Dina 
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"föräldrar" misstänker något, men vet 
ännu inte att du vet. 

Har du några frågor som tynger dig, 
fröken Drömlund? Tveka inte att fråga!

Edit Palm
Kl 10::34  26 december 2012

Vad vet du om min fader? 
Varför hamnade jag in i denna falska 
"familj"?
Varför kunde jag inte fått växa upp i ett 
annat hem?
Varför attackerades min riktiga familj? 
Vilka attackerade dem?
Vad är det för speciellt med mig som 
ödesbestämt mig att gå denna hemska 
väg?
Vad händer om "min familj" får reda på 
att jag känner till sanningen?!! Kommer 
de att...döda mig.?

*paniken börjar ta över mitt sinne och ilskna 
bävrar invaderar mina tankebanor... igen!*
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*har lugnat ner mig själv och sedan belönat mig 
med en jordgubbs-klubba*

Vad hette min mor?
På vilket sätt var du en del av vår familj?
Vad ska JAG göra nu när jag vet 
sanningen?

David Wellstam
Kl 11:05  26 december 2012

Oj! Du har onekligen “några” frågor som 
tynger dig Edit Drömlund! Jag förstår så 
innerligt väl, mer än du anar. När det 
förflutnas tåg hinner ifatt. När aphusets 
lilla bananbord ersätts med ett stort 
buffébord med plats för djungelns alla 
frukter så kommer även jaguaren på 
besök. Eller som min senile farbror 
(brukade kalla sig själv för Lars-Åke 
Gunnarsson trots att han i själva verket 
hette Lennart Andersson) brukade säga: 
"När natten blivit kväll och man ställer en fråga, 
så kan man upptäcka att frågan inte längre ger 
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svaret, utan frågan leder till ett nytt svar bortom 
frågan." Nåt sånt var det i alla fall.

Nu till dina frågor fröken Drömlund. Jag 
ska försöka svara på dem i tur och 
ordning. Men jag är rädd Edit, rädd. Ditt 
sinne är redo, men ditt hjärta är ungt. 

Din fader... kände jag väl. Det första året i 
ditt liv gjorde han allt för dig. Tills 
mörkret kom. Efter din mors död 
förlorade han förståndet och blev ett med 
natten. När fienden gjorde anspråk på din 
framtid tvingades han att fatta ett 
fruktansvärt beslut: att överge dig Edit. Att 
lämna över dig i händerna på dem som 
mördade din mor. Jag förstår om du aldrig 
kommer att förstå hans val. Men du måste 
förstå... tragedin gjorde något med din far. 
Han förlorade sig själv. Det finns mer... 
saker ditt hjärta inte kan omfamna just 
nu. Kanske senare.
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Du hamnade i familjen Palm. Till en 
början var de en ihopsättning av landets 
främsta spioner. Deras uppdrag var att 
bevaka pianot och uppdaga dess 
hemligheter. Det sista de lyckades få ur 
din far innan han nedbruten och förvirrad 
försvann var följande: 

"Edit, min älskade Drömilunda...hon är nyckeln 
till pianot...öppnar en väg..." 

När åren gick så stängde regeringen ned 
projektet. De hade börjat tvivla på pianots 
b e t y d e l s e o c h a v s a d e s i g a l l 
kommunikation med "enhet Palm". Men 
deras uppdrag... hade blivit deras liv. Enhet 
Palm fortsatte som om ingenting hade hänt... 

Du föddes i en mindre by på Österrikes 
landsbygd. Din far skriver i sina 
dagboksanteckningar från den tiden att 
han av en slump upptäckt någonting 
extraordinärt. Någonting han kallar 
"ljuset". Sen upphör anteckningarna. Tio 
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månader senare flyttar dina föräldrar & 
du hem till Sverige (din fars hemland) 
med dig och bosätter sig i Norra Bro. Två 
veckor senare anländer en specialleverans 
till er dörr: ett piano...

Din far glömde tyvärr kvar sin dagbok där 
han bodde innan han kom till till byn där 
han träffade din mor. Den hamnade i 
händerna på en mellanhand som sålde 
i n f o r m a t i o n e n v i d a r e t i l l fl e r a 
u n d e r r ä t t e l s e t j ä n s t e r. DÄ R F Ö R 
attackerades din riktiga familj av "enhet 
Palm". Därför har sedan dess spioner från 
hela världen försökt få sin del av kakan.

Du undrar vad som händer om enhet 
Palm inser att de är avslöjade? Det är 
omöjligt att säga. Kanske kommer de att 
försöka framtvinga resultat med våld. 
Kanske kommer de att försöka att 
lokalradera specifika delar av ditt minne, 
utan att påverka de delar som kan vara 
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nyckeln till pianot. Vem vet att vad de är 
kapabla till?

Bra Edit att du finner frid genom godis. 
“Godisfrid är den bästa friden”, brukade min 
vän Henrik säga (vi jobbade tillsammans 
med cellplastisolering i Vårgårda). Du har 
alltid älskat klubbor, jag minns när... 

*plågat ansiktsuttryck och tårar faller längs med 
kinderna*

...du älskade verkligen klubbor som barn 
Edit. Familjen hade alltid en citronklubba 
i babyvä skan nä r v i s ku l l e åka 
regionaltrafik. Om du var snäll och lydig 
så belönades du med en jordgubbsklubba. 
Ibland två. Försök att vara stark Edit. 
Lösningen är nära.

SKIT OCKSÅ!!! 
...råkade visst spilla ut lite av min Risifrutti 
på tangentbordet.  
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*torka, torka, torka*

Din mor hette Sarah Edit Drömlund. Du 
är döpt efter henne, och du har verkligen 
din mors ögon! *biter ihop*

Du undrar hur jag blev en del av familjen 
Drömlund. Här blir det svårt att... se 
klart. Jag fanns med från början, men det 
hela började med att Sarah (din mamma) 
fann mig. Allt jag just nu kan säga är att 
familjen Drömlund var mitt liv. Resten, 
såsom skalden Johannes skriver i det 
litterära mästerverket "Ostarnas natt", "är 
höljt i dunkel för dig, min kära mr Näbbmus". 
Ack så sant...

Du frågar mig vad du ska göra nu. Just nu 
behöver du begrunda det jag har skrivit 
till dig. Sök inom dig, svaret till pianots 
hemligheter finns inom dig Edi t 
Drömlund. Men än är du inte redo.
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Det finns även saker som förbryllar mig. 
Du ska veta att jag... ibland tappar jag 
fattningen och... föreställer mig saker. 
Ansikten från det förflutna möter mig. Jag 
minns saker som om jag vaknat upp från 
en dröm, men hur vet jag vad som är 
sant? Hur kan jag skilja dröm från 
verklighet? Hur kan jag veta vem jag är?

Jag är David Brutéus.

Edit Palm
Kl 14:00  26 december 2012

Alla svar... det tynger mitt sinne och mitt 
hjärta slår lika snabbt som en kolibris 
vingar när den jagas av en osynlig vind!

Jag vet inte vad jag ska säga... min mor... 
Sarah Edit Drömlund... hon... hon.... 
offrade sig för mig?

Jag kommer aldrig att få träffa henne... 
*får blanka ögon*... aldrig få känna en kram 
från min egna mor och andas in doften av 
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hennes, kanske äckliga, parfym... att vi 
aldrig... *snyft*... aalddrigg k-k-kommerr 
få baaka lussek-kattter och annat gott!!!

*Torkar bort tårarna från mina kinder*

Så, jag är på något konstigt sätt nyckeln 
till en hemlighet i pianot? Och det är det 
alla vill åt. Jag...antar att jag kan försöka 
finna lösningen! 

Mission: “Pianot" : Accepted
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kapitel 4

OVÄNTAT BESÖK
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David Wellstam
Kl 15:32  26 december 2012

Ja fröken Drömlund, mitt ibland ilskna 
bävrar och kolibrier som jagas av osynliga 
vindar så svävar våra tankar inom ramen 
för  alluminiumförstärkta verktygslådor.

Stackars flicka... din mor... lussikatterna... 
att behöva höra så mycket sorgliga 
saker...ditt unga hjärta. Jag... nu gråter jag 
också. Detta är andra gången jag gråter 
sedan jag tog namnet David Brutéus. Du 
för mig tillbaka till det brutala förflutna 
Edit, och någonting väcks inom mig...

Okej. Nu är det dags att gå in i fas två. 
Innan mörkret kom instruerade mig din 
pappa hur jag skulle gå till väga i en 
situation som denna. Ditt accepterande av 
uppdraget ger mig tillåtelse att leda dig 
djupare in i mysteriets mystiskt hemliga 
sekretess. Som när en häst hittar en 
blomma i en hemlig dal. Hur som helst.
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Det finns fler saker som du behöver veta, 
kära Drömilunda. Men jag vill inte 
berätta. Du kommer kanske att hata 
mig...men jag måste. Jag kommer att 
berätta en sak i taget. Du får när du vill 
välja att inte veta mera, att dra dig ur, att 
låtsas som att det regnar. Edit... du får själv 
välja väderlek i detta ovädrets karga 
vinterland. 

Den första hemligheten gäller pianot. Jag 
har inte berättat allt, din far var mycket 
noga på den punkten: 

"Drömilunda måste få upptäcka sanningen i sin 
egen takt, LOVA MIG DET!" 

Here we go. År 1999 syntes ett mystiskt 
stjärnfall över en av Österrikes byar. 
Under följande månader så förändrades 
byn. Det var svårt att säga om det var till 
det bättre eller till det sämre. Relationer 
till människor utanför byn kapades. När 
anhöriga hälsade på upplevde de det som 

52



om alla spelade ett spel, spelade teater. De 
dolde något...

Mystiska ljud hördes om natten. Byn 
vaknade till liv när det blev mörkt. Men 
ingen syntes. Det var som om ljuden och 
ljusen kom från underjorden. En ung man 
lyckades smyga sig in och fann en hemlig 
gång som ledde ner under marken. Det var 
din pappa Edit. 

Sarah, din mamma... kom från byn och 
hon blev omedelbart förälskad. Hon 
räddade hans liv Edit, när resten av byn 
ville tysta honom. Precis som hon räddade 
dig... åh Sarah...*drömmer sig bort*

Jag hoppas vid det här laget att du börjat 
lita på mig Edit. Sanningen... är att 
någonting ingen hade kunnat tänka sig 
skedde. Någonting extraordinärt. 
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Några månader innan din pappas 
ankomst till byn så... kom de till oss Edit. 
De kom till jorden.

Utomjordingarna...

De hade ett syfte med sitt besök Edit, de 
kom fö r a t t v i s a o s s någon t ing 
fantastiskt...och någonting fruktansvärt. 
De kom för att beskydda oss. 

Ett år senare lämnade dina föräldrar byn 
och bosatte sig i Norra Bro. En tid senare 
levererades som du redan vet pianot. Dina 
föräldrar hade blivit utvalda Edit... 
utvalda att gå vidare i det uppdrag som 
byn fått av planetens invånare. Din fars 
sista dagboksanteckning talar om en 
dörr... en port... en väg till en annan värld. 
EDIT DRÖMLUND! Pianot är en portal 
till en annan planet!

Hur mår du Drömilunda? Jag blir så 
orolig! Förstår att det är mycket att ta in. 
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Tyvärr så går mysteriet ännu djupare...

Edit Palm
Kl 01:24  26 december 2012

Jag...kan inte somna... mår... bra... tror 
jag. En annan värld? Aliens? Portaler? 
Allting är väldigt förvirrande... att det 
finns! Men fortsätt berätta Brutéus! Jag 
måste få veta sanningen! Om mina 
föräldrar var villiga att dö för det här... jag 
ska inte svika dem!!! Om det så tar mig 
över regnbågen och tillbaka så ska jag 
finna sanningen och avsluta det mina 
föräldrar påbörjade.

För re s ten , var för ka l l a r du mig 
Drömilunda? Är det mitt kodnamn? 
Vänta...du sa något om att min fader 
kallade mig det va? Vad hette min fader? 
Nej... det får vänta tills senare... om min 
fader har tappat förståndet och inte är 
mentalt stabil så... vill han ens träffa mig?
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*andas tungt, stoppar två jordgubbsklubbor i 
munnen och struntar i att bäst-före-datumet gick 
ut 2010 och de inte längre smakar jordgubbe*

David Wellstam
Kl 11:39  27 december 2012

Du är stark Edit, precis som din mor! En 
g å n g l y f t e h o n e n g a n s k a s t o r 
shetlandsponny upp ur ett dike, men det 
hör egentligen inte hit. Utomjordingar 
och portaler till andra planeter kan inte 
bekomma dig fröken Drömlund.

D u f r å g a d e ö v e r s m e k n a m n e t 
"Drömilunda". Som du skrev brukade din 
pappa ibland kalla dig det. Jag kopierar 
och klistrar in det jag skrev tidigare i vår 
konversation:

"Det sista de lyckades få ut ur din far innan han 
nedbruten och förvirrad försvann var följande: 
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"Edit, min älskade Drömilunda, hon är nyckeln 
till pianot...öppnar en väg..." 

Jag förstår att du vill veta din faders 
namn. Tyvärr så är det ännu dolt för mig. 
När mörkret kom till din familj så föll 
även min värld samman. Någonting brast 
inom mig och delades som ännu inte är 
helt. Jag minns fragment av din pappa 
Edit... men hans namn är höljt i dunklets 
dystra förgårdar just nu. Som ett kantstött 
redskap dolt under en Rhododendron. 

Jag vet inte om din far vill träffa dig Edit. 
Jag vet inte ens om han fortfarande lever...

Bra att du äter klubborna Edit... jag 
misstänker att de har mer att göra med 
pianots hemlighet än vad du anar. Din far 
hintade det en gång. 

Jag skickar detta meddelande nu och 
återkommer när jag får möjlighet med 
nästa hemlighet. Du kanske minns de 
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galna kamphundarna? Eftersom att jag 
inte är så pigg på att stifta bekantskap 
med andra kamptränade djur så är jag 
numera i ständig rörelse.

kapitel 5

WHO AM I?
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David Wellstam
Kl 21:18  27 december 2012

Nu så! Jag, David Brutéus, är tillbaka igen. 
Jag är förföljd. Härom dagen stod Hanna 
Holford utanför affären när jag kom ut. 
Hon nynnade på titelsången till “Den lilla 
sjöjungfrun”. Mycket obehagligt. Hur som 
helst.

Nästa hemlighet kommer i fel ordning. Jag 
minns att din far ville vänta med den till 
sist...eller näst sist. Faktum är att det 
tyvärr finns några hemligheter kvar Edit. 
Den sista... hur kan man begära något 
sådant av en liten flicka... tänk om... tänk 
om det är ute med oss? 

*återkommer till verkligheten med en hostning* 

Det finns någonting du behöver veta om 
din mamma Edit. Jag ber att ditt unga 
hjärta ska kunna bära detta. Om jag vore 
du skulle jag se till att jag hade åtminstone 
fyra klubbor nära till hands, och då bör 
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citron och jordgubb var två av smakerna. 
Faktum är att jag tror att du behöver två 
jordgubbsklubbor. Den fjärde får du välja 
själv, men välj inte citron (eftersom du 
redan har en sådan). 

Din mamma.... hon... kom inte från byn. 
Den Österrikiska byn menar jag. Faktum 
är att hon.... hon inte kommer från någon 
by alls.

Edit... din mamma... 
Det var din mamma som kom till oss. 
Din mamma är en utomjording.

Edit Palm
Kl 21:31  27 december 2012

.................va?

...........................Va?!
VAA?!!!
V A R M I N M O R E N 
UTOMJORDNING??
EN ALIEN?!!!!!
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*Stoppar två jordgubbsklubbor in i munnen, en 
citronklubba och sedan en äppleklubba. Springer 
sedan fram till mixern och mixar tolv olika sorters 
klubbor och dricker upp innehållet. Går långsamt 
tillbaka till datorn och andas ut*

Vad är jag för något? Snyft, hela mitt liv 
har varit en lögn...

VAD ÄR JAG FÖR NÅGONTING 
DAVID BRUTÉUS!?

David Wellstam
Kl 22:15  27 december 2012

DET ÄR INGET FEL PÅ DIG EDIT!!!! 
OCH LÅT INGEN SÄGA NÅGOT 
ANNAT!!! 

Du är... du är... perfekt. Du är det bästa av 
två världar... energins fulländning... 
divinity in motion. Du är ett mästerverk 
Edit Drömlund. Unik. Du är den första av 
ditt slag, men kanske inte den enda. Vi får 
återkomma till det...
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När man talar om utomjordingar eller 
individer från andra planeter så ser man 
lätt framför sig en dreglande mordiskt 
bestialisk vild beast med skägg som endast 
har ett mål med tillvaron: att skrämma 
slag på andra, slita dem i stycken och 
lägga ägg i deras hjärnor. Detta kunde 
inte vara vara längre bort från sanningen 
Edit. 

Sarah... din mor... kom ensam till jorden, 
men öppnade våra ögon för hennes värld. 
Hela byn blev förälskade i Sarah och den 
tillvaro som lyste igenom henne. Att träffa 
Sarah var som att inse att man aldrig hade 
levt. Den högre energin och det ljus hon 
hade inom sig lade sig som ett täcke över 
hela byn. Det var den som drev din far att 
smyga in i byn. Ljuset visade på hans 
mörker och gjorde honom desperat efter 
upplysning. Ljuset ledde honom ner under 
jorden...
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Sarah. Din pappa. Det var som om två 
världars öden förde dem samman. Deras 
kärlek blev som blixtar i natten. 
Kärlekslågorna fyllde rummet och blev 
kvar. Deras giftermål skapade hopp... om 
en ny framtid, en brygga mellan två 
världar. Om räddning från det mörka 
hotet...

Det viktiga för dig att förstå just nu är 
detta: DU, Edit Drömlund, är resultatet av 
deras kärlek. När två världar möttes blev 
du mästerverket. Du frågar mig vem du 
är, vad du är. Jag säger det igen: du är det 
bästa av två världar. Du bär din mors ljus 
inom dig, du är nyckeln till pianot. Endast 
kärlekslågan mellan två världar kan öppna 
porten. Vad som finns på andra sidan... 
din mors värld... är helt fantastiskt. Tyvärr 
så... nej... du har hört tillräckligt för nu.

Jag förstår om du bara vill sjunka ner och 
tyna bort som ett fågelfrö en kall 
decemberdag, och låta lidandets fåglar 
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kalasa på ditt lidande. Att fortsätta en 
färglös tillvaro där höjden av glädje är att 
vända på en brun filt. Där missmodets alla 
sånger för evigt går på repris. Där... där 
kan du glömma smärtan... ansvaret... 
David Brutéus, din mor och hennes värld, 
din förlorade far och sist men inte minst: 
det faktum att hela ditt liv varit en lögn 
och din familj i själva verket är en grupp 
psykopatiska agenter besatta av ett piano. 

Eller så reser du dig upp... och blir det 
hopp som världen behöver. Och slutföljer 
det som din mor påbörjade. Anledningen 
till att hon kom till vår värld. 

Valet är ditt, Drömilunda. 
Valet är ditt. 

Edit Palm
Kl 13:55  28 december 2012

Jag... jag... jag vet inte vad jag ska göra! 
Allt det här... allt som du har sagt 
Brutéus!.... det... det är för mycket! Jag 
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klarar inte av det!!.... just nu... Jag... jag 
måste få tänka!! Jag måste få tänka 
KLART!!!! 

*går fram och tillbaka medan jag biter på mina 
fingernaglar tills de ser ut som ett alpint 
skidlandskap i längdskillnad*

Du måste lämna mig... ett tag iallafall... 
jag måste bort. Bort från allt det här! Bort 
från världens plågor och dess tunga av 
lågor som spottar lögner vart jag än går! 
Mörkret håller sin hand av förvirring över 
mig... jag står inte ut!!! Jag kan inte... 

*gråter av förtvivlan* 

Jag kan inte Brutéus!! Men jag kan inte 
heller strunta i allting!

*tar upp en handväska och packar ner 2 påsar 
ahlgrens bilar och fyller resten av väskan med 7 
olika sortert klubbor tills det knappt går att dra 
ihop dragkedjan*
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Hejdå Brutéus.  Jag måste bara få tänka... 
bara få andas. 

Hejdå.

*springer ut i den kalla vinternatten, det enda 
man kunde se av Edit Drömlund var de långa 
skuggorna som månens ljus gjorde synliga för 
omvärldens dolda dunkel*

David Wellstam
Kl 14:19 15 december 2012

Jag... jag... Edit. Du får inte ge upp, lämna 
mig! Du måste. . . ne j . Förlåt mig 
Drömilunda. Du måste ingenting. Din 
pappa fruktade att detta skulle hända, för 
honom var du viktigare än hela världen, 
inklusive sitt eget liv. Jag lovade honom att 
låta dig gå...

Jag... *rösten stockar sig* ...om jag inte hör 
från dig igen så... 
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ska det vara som om du aldrig träffade 
David Brutéus. 

I'm out of  your life, I'm out of  your love
Oh daughter of  light, coming from above
I will fight all day, I will fight all night
For your happiness, with all my might
Even when you turn grey, and the sky is falling
I silently will be there, protection enthralling
So take heart, oh girl of  the light
Everything will be alright. 

But my heart is like a stone,
right after you're gone, right after you're gone. 
Right after... you're gone... 

*sobbing uncontrollably*

Edit Palm
Kl 21:07  5 januari 2013

Hej David Brutéus. (gott nytt år förresten!)
Jag fick ditt meddelande... jag gömde mig 
t i d i g a re i e n h u n d k o j a u t a n f ö r 
Oskarshamn innan jag reste vidare. Sedan 
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bodde jag på ett landsbygdshotell i 
nordöstra Ryssland. Jag reste tillbaka till 
Sverige igår och anlände till Stockholm 
15:47 med flyget. Du behöver inte vara 
orolig, jag mår bra. Jag  är nu hemma och 
det verkar som att mina “föräldrar” svalde 
min påhittade historia.

Förlåt för att jag sprang iväg. Men jag 
behövde tid... Jag behövde försvinna ett 
tag... Men jag är redo nu. Jag har tänkt, 
jag har funderat, jag har tagit beslut och 
sedan ändrat mig. Men jag ser nu vägen 
klart framför mig. Jag vet var jag ska gå. 
Men jag kan inte göra det själv... 

Jag behöver din hjälp Brutéus. Jag 
behöver dina erfarenheter och din 
kunskap, ditt mod och din kraft. Berätta 
sanningen för mig. Jag är redo för den. Jag 
vill inte leva mitt liv i det fördolda. Det 
handlar inte bara om min familj längre. 
Det handlar om hela min existens... Jag 
MÅSTE få veta Brutéus. Jag måste få veta...
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död vid midnatt
ett litet mellanspeL
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Skogen bakom familjen Palms hus är 
ovanligt tyst. Gatulamporna längs vägen 
som skiljer trädgården från skogen 
slocknar plötsligt. En svartklädd figur 
sitter på huk precis vid skogsbrynet och 
tittar ner mot sin klocka. Den visar 00:00. 
Nu ska Edit dö.

Edit sitter ihopkrupen i soffan inne i 
vardagsrummet med ryggen mot de stora 
fönstren som vätter mot gatan och skogen. 
Hon noterar att ljuset förändras och 
vänder sig om. “Det måste vara för kallt till 
och med för gatulamporna” tänker hon och 
kastar en tacksam blick mot kaminen som 
sprider sitt varma sken över rummet. Hon 
är inloggad på Facebook och avslutar 
meddelandet: “Jag måste få veta Brutéus. Jag 
MÅSTE få veta.”  

*send*

Den mörka gestalten reser sig sakta upp 
och börjar gå från skogen ned mot huset...
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Men någon står i hennes väg. Vad gör han 
här? 

- Hej Rasmus! säger Hanna och försöker 
  låta naturlig på rösten.
- Är du också ute och går?! fortsätter hon och 
  ler. 

Rasmus säger inte ett ord, utan står där 
tyst i hennes väg. Hanna synar honom 
och tycker att hennes klasskamrat 
ser...annorlunda ut. Han verkar äldre, 
starkare. Blicken är fast och hans blå ögon 
ser rakt igenom henne. Hans ögon... 
Hanna ryser ofrivilligt till. Det finns en 
hårdhet och kyla i dem som hon inte har 
sett tidigare. 

- Hejdå Hanna. Rösten är tom och ihålig. 

Hon hann aldrig reagera.
När hon faller bakåt bildas ett rökmoln ur 
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hennes mun i den kalla vinternatten. 
Bye bye beautiful.

Rasmus sopar systematiskt igen spåren 
efter sig och går mot den svarta skåpbilen 
som närmar sig. Där sitter fyra till från 
klass 9 på Viktoriaskolan. Edits klass. Sam 
sitter vid ratten. Musklerna spelar 
oroväckande under den vita tighta tröjan. 
På andra raden sitter Naomi och justerar 
sina hörlurar medan Ida försöker 
bestämma sig för vilket One Direction-
gummiband hon ska ha på sig resten av 
kvällen. Längst bak i bussen, ensam på sin 
rad, sitter... sitter hon. Elise. Elise Ralston.

- “Hanna måste ha förlorat förståndet,” muttrar 
Sam bakom ratten. Han svänger ut på 
landsvägen vilket gör att hans biceps 
framträder med all sin härlighet.

- “Mmmm...” mumlar Naomi som äntligen 
verkar ha fått öronsnäckan att sitta kvar i 
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örat. 

- “Hur vet vi att vi kan lita på dig, MR 
HOLFORD?” Idas röst är spänd, och gör 
allt som står i hennes makt för att slita 
blicken från musklerna under den tighta 
tröjan.

- “Ja precis, Tänk om Hanna inte bara tappade 
   tålamodet. Tänk om den australiensisk-kinesisk 
   underrättelsetjänten har beslutat att döda Edit 
   utan att meddela oss andra aktörer? Du är ju 
  trots också anlitad av dem och placerad i samma   
  hem som Hannas tvillingbror” säger Rasmus.

En tyst suck hörs från längst bak i bussen. 
Det var allt som krävdes, - alla tystnar 
omedelbart. Nu väntar de spänt på vad 
hon ska säga. Elise Ralston. Legenden. 
Myten. Vålnaden. Enligt somliga är hon 
ondskan själv. Hatad av många, fruktad av 
alla. Redan i unga år värvades hon av 
Skottlands hemligaste organisation: 
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“Black Rose”. Sedan dess har hon deltagit 
i operationer över hela världen. 

Appropå operationer... i själva verket är 
Elise 46 år gammal. Innan hon placerades 
i Edits klass genomgick hon avancerad 
plastikkirugi. Det sägs att det inte är första 
gången. Ingen vet hur hon såg ut från 
början... inte ens hon själv. Det sägs att hon 
en gång slagit ut ett helt rum med 30 
elitsoldater med hjälp av endast en påse 
frukt. Inget vet säkert...

Så när Elise suckar längst bak i bilen så 
räcker det för att fylla hela bilen med 
vördnad och fruktan. 

- Hanna begick ett misstag. Sam visste inget.   
  Våra underrättelsetjänster är fortfarande enade i 
   att avvakta. Det finns inget mer att säga om 
   saken”. 

Alla ger sitt tysta medgivande. Hon har 
talat. Från början arbetade de olika 
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ländernas organisationer oberoende av 
varandra, lyckligt ovetande om att 
samtliga placerat spioner i klassen. Men 
för två år sedan förändrades allt. 
Organisationerna upptäckte inte bara 
varandras spioner. De upptäckte att det finns 
ett större hot... ett djupare mörker.

Ett dunkel t l jus g l imrar t i l l v id 
skogskanten en bit längre fram längs 
landsvägen. Ett svagt rött sken fyller bilen. 
Det s i s ta som de fem spionerna 
registrerade innan de dog var en stark 
känsla av hopplöshet och ensamhet. Vid 
nästa kurva kör bilen ned i diket och 
krockar mot ett träd. Men alla var redan 
döda...

Det dunkla ljuset vid skogskanten lyfter 
och blir ett med natthimlens mörker...
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kapitel 6

MR DRÖMLUND
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David Wellstam
Kl 21:23  5 januari 2013

* t y s t n a d * . . . E d i t . . . E d i t . . . E D I T ! ! ! 
Drömilunda!!!! Jag trodde... när du 
försvann till Oscarshamn... jag trodde 
aldrig du skulle överleva. Jag...*rösten bryts*

Ja, Gott nytt år önskar jag dig med.
Mitt nyårslöfte är att hata alla hundar jag 
ser. Faktum är att jag fortfarande inte kan 
sitta ordentligt efter incidenten med 
kamphundarna. Hur som helst. 

Tur att enhet Palm verkade svälja din 
historia. Du ska veta att din flykt skapade 
kalabalik utan dess like. Din "pappa" högg 
ved fyra timmar i sträck. Han sa inte ett ord. 
"Mamma" lämnade huset i bilen och 
verkar ha varit dig hack i häl ändå tills du 
lämnade landet till Ryssland. “Lillebror“ 
han... han... (förbered dig på det värsta) 
tittade på inspelade avsnitt av På spåret & 
Bingo Lotto för att bestraffa sig själv för 
sin försumlighet. “Storasyster” fick rycka 
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in och rädda honom från vansinnets 
yttersta brant precis innan han matade in 
en gammal VHS-kassett med det tyska 
po lkabandet "Trumpeten i s t das 
übermacht"s enda livespelning. Det var 
nära ögat för lillebror.

Nu är det dags att ta nästa steg Edit, men 
jag är rädd, så rädd Edit. De sista dygnen 
h a r j a g v a n d r a t g e n o m 
vanföreställningarnas innersta dalar... 
jag... minns saker. Ser... hör... känner igen. 
Sedan mörkret kom och jag tog namnet 
David Brutéus har jag varit som levande 
död, fröken Drömlund. Among the living, I've 
been like the dead...

Nu är det någonting som skakar mig. 
Någonting som kastar mig tillbaka i tiden. 
Jag ser Sarah... jag ser dig, Drömilunda... 
Drömilunda... jag ser... jag ser... jag 
känner... NEEEEEEEJ!!!!!!! NEEEEJ!!! 
*våldsamt desperat skrik* NEEEEJ!!!! 
AAAAAAARGH!!!!
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David Brutéus...
...räddade mig från vansinne... han... 
räddade mig. Han låste in smärtan jag 
inte orkade bära, men nu har jag hittat 
nyckeln...Drömilunda...

Edit.... I'm your father.
Jag är David Drömlund.

David Wellstam
Kl 23:12 5 januari 2013

Jag har suttit framför datorn i snart två 
timmar och väntat på ditt svar... Jag 
förstår om mitt förra brev kom som en 
chock för dig, älskade Drömilunda. Först 
trodde du att jag var David Wellstam, 
trevlig och random ungdomspastor. Sen 
trodde du att jag var David Brutéus, 
stenhård mystisk agent, och nu - David 
Drömlund, din pappa...

Jag måste få förklara...
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Samvetskval. Jag hade så dåligt samvete 
igår förmiddag att jag slog mig själv 
medvetslös med min tandborste. Lita på 
mig Edit, det tog sin lilla tid. 

Hur kunde jag överge dig? Hur kunde jag 
lämna dig i enhet Palms psykopatiska 
omvårdnad? TYST! Säg det inte Edit. 
Försvara mig inte. Visst, jag såg min fru 
dödas inför mina ögon. Visst, jag fick ett 
psykiskt sammanbrott. Visst, de utsatte 
mig för mental lasertortyr. Men aldrig... 
jag kan aldrig... förlåta mig själv. Jag skrev 
på papper Edit. Jag... lämnade dig Edit. 
Som tur var hade inflytandet från din 
mors ljus ännu inte helt sinat inom mig så 
jag lyckades fly...

Jag sprang Edit. Lämnade dig ryggen och 
omfamnade mörkret. Natten blev min 
vän. Kvällen min kusin. Skuggan... 
skuggan blev mitt namn. David Brutéus... 
i skräckens bländande mörker blev han 
min vän, min beskyddare. Han tog hand 
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om mig Edit... låste in allt det hemska... 
alla bilder... alla känslor... han låste in dig 
Drömilunda, och kastade nyckeln. Jag har 
letat efter den sedan dess...

Redan inom några veckor kontaktade han 
mig. The Voice. Han är en oerhört mäktig 
ledare från din mammas planet. Han tog 
hand om mig Edit... badade mina sår med 
ljus. Hans telefonsamtal guidade mig, 
hjälpte mig att till fullo låsa in det som 
varit och gav mitt liv en ny mening. 

Han gav mig uppdrag... förde mig i 
kontakt med andra som kontaktats av 
utomjordiska ambassadörer såsom din 
mor Sarah... åh min Sarah... *tunga 
snyftningar* ...min fru...

The Voice berättade mer om deras värld, 
men talade främst om vår egen... om 
jordens framtid. Vi får återkomma till det  
Edit, om du inte väljer att vända mig 
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ryggen. Jag förstår om du aldrig vill se mig 
igen.

En dag bad the Voice mig att söka 
t j ä n s t e n s o m u n g d o m s p a s t o r i 
Brickebergskyrkan. Jag vakade över dig i 
4,5 år. Om jag bara hade vetat... att du 
var du. The Voice hjälpte mig att börja 
minnas, men visste att den fulla sanningen 
skulle krossa mig. Han visste att samtalet 
med dig så småningom skulle leda till min 
uppståndelse från de döda. 

Jag lever igen Drömilunda... jag är David 
Drömlund... jag är din pappa, och jag 
älskar dig så! Jag ska... *rösten brister*...jag 
ska ALDRIG lämna dig igen!

Edit Palm
Kl 09:45  6 januari 2013

Jag... jag.
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Jag förstår inte? Va? Är du min pappa? 
Va?! Men... men... VA?! Nej... nej, nej nej 
nej Nej NEJ!!! Du kan inte!... 
Hela den här tiden!

NEJ! VA?!!!

*tystnad*

Varför? Varför har du inte sagt något? 
Först talar du om för mig att mina 
föräldrar inte är mina riktiga föräldrar. 
Sen, berättar du att du är en agent och 
inte är den mannen jag trodde jag kände! 
Min ungdomsledare!!! Min vän!!!! Sedan 
börjar du prata om utomjordingar och att 
min mor var en av dem!!!!! 

FATTAR DU HUR JAG KÄNNER!! 
*gråter av ilska* SEDAN, NÄR JAG 
TILLSLUT TROR ATT JAG HAR 
KOMMIT ÖVER DET VÄRSTA! ATT 
HELA MITT LIV VARIT EN LÖGN 
OCH... SÅ FÅR JAG REDA PÅ ATT 
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DU! DU! Du, du, DU!!!! INTE ALLS ÄR 
DEN AGENT DU SA ATT DU VAR 
UTAN ATT DU ÄR MIN EGEN 
FAR!!!!!!!!!! 

*snyftar hejdlöst och faller ner på golvet av 
utmattning medan tårarna strömmar ner för 
kinderna*

Hur... hur... Varför sa du inget? *låter 
väldigt ömklig* Du... du kunde bara ha sagt 
något. Varför på det här sättet? Vem är 
du? Egentligen. Hur ska jag kunna lita på 
dig om du aldrig talar om för mig vem du 
verkligen är?!! Vad har du gjort under alla 
dessa år?! Varför har du inte sagt 
något??!!!! Under fyra års tid!!! Fyra år!!!!! 
Jag trodde jag kände dig!!! I FYRA ÅR!!!

MITT LIV ÄR BORTA!! HUR SKA 
JAG NÅGONSIN KUNNA LITA PÅ 
NÅGON IGEN?! NÄR MINA EGNA 
VÄNNER, MIN EGEN FAMILJ 
SPIONERAR PÅ MIG OCH LJUGER 
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FÖR MIG!!! VAD HAR JAG LEVT 
FÖR LIV?????? Vad... vad har jag levt för 
liv... vad... har jag... levt...

*Edit gick tills hon inte orkade gå mer, och 
upptäckte att hon stod framför Örebro Slott. En 
guidad visning påbörjas och hon slinker med men 
avviker snart från turen och följer en lång trappa 
som verkar leda under jorden. När hon kommit ner 
började allt snurra...

Det svartnade för Edit Drömlunds ögon. Hon 
kände vinddraget mot hennes hud när hon föll. 
Föll mot det kalla stengolvet i Örebro Slotts gamla 
fängelsehålor. Smärta for igenom kroppen när 
huvudet fick kontakt med stenplattorna och det 
sista man hörde från Edit Drömlund var ett tyst 
jämmer som ekade ut i den kalla vinternatten...*

David Wellstam
Kl 10:52  6 januari 2013

Å h E d i t . . . D rö m i lu n d a . . . d i t t . . . 
*snyftningar* ...unga hjärta... NEJ MEN 
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VA SJUTTON, AAAAJ!! ! ! ! ! *tys ta 
kvidande*

Typiskt också! Halkade på en tom 
RisiFrutti-förpackning. Hur som helst. 

"Jag förstår din smärta, jag förstår dina kval
Men Edit du ska veta, jag hade inget val
När Brutéus kom till kyrkan, inte visste han
Efter alla mörka år, det var hans dotter han fann"

Om jag hade vetat att du var min dotter 
hade jag omedelbart berättat det för dig. 
Men jag visste ingenting. Jag borde aldrig 
ha lämnat dig till enhet Palm. Men... 
mörkret kom över mitt sinne och jag 
förlorade mig själv. De gjorde saker mot 
mig Edit... Det enda jag mindes var att jag 
på något sätt funnits nära Sarah & din 
Pappa några år innan du föddes. Jag 
mindes dig som liten, men min roll i det 
hela var alltid suddig och diffus. Men nu 
är minnena tillbaka. Jag är tillbaka! 
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Känn ingen press mitt barn. Jag inser att 
vi inte kan låtsas som att vi känner 
varandra som far och dotter. Du känner 
mig dock mer än du anar. David Wellstam 
är mer lik David Drömlund än man kan 
tro. Tror jag lät mitt sanna jag komma 
fram mer i den rollen. Mr Brutéus 
däremot... känner jag allt större avstånd 
till. 

En dag Drömilunda... hoppas jag... min 
längtan... *paus* Jag vill ta igen all tid vi 
förlorat, men just nu är tid någonting vi 
inte har. Jag har ännu inte berättat allt. 
O m va r f ö r T h e Vo i c e vä n t s i n 
uppmärksamhet mot dig Edit. Om hotet 
mot jorden. Och... det finns en sak till som 
du behöver veta om din riktiga familj. Jag 
ber varje stund att ditt unga hjärta ska 
orka bära sanningen. 

Valet är och har alltid varit ditt.
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Edit Palm
Kl 19::50  8 januari 2013

Hej... David? Uhm... 
Du... du är... min pappa? Du är min 
pappa...

Imorse vaknade jag med huvudvärk och 
lätt liggsår på min högra sidas vänstra 
ytterkant. Det tog sin lilla tid innan jag 
mindes att jag gömt mig i Örebro Slotts 
underjordiska källare. Jag har ont i 
huvudet, början till liggsår och luktar 
dessutom potatis. Nu är jag i alla fall 
hemma igen och kan fokusera på att 
gripas av panik p.g.a. att mitt liv har varit 
en lögn igen.

Vem är the Voice? Vilket hot? Om du har 
hemligheter som du inte ha sagt innan, så 
måste du säga dem!! Jag klarar inte av att 
leva i osanning! Jag måste få veta!
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kapitel 7

The end of all hope
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David Wellstam
Kl 21:13  8 januari 2013

TACK OCH LOV!!! Jag har oroat mig så.

Jag är så stolt över dig Drömilundan min! 
Du är stark, precis som din mor (minns du 
shetlandsponnyn jag berättade om?). Min 
största önskan är att vi inte levde i den 
mest episkt melodramatiskt avgörande 
tidsepoken i jordens historia just nu. Att 
avskärma oss från omvärlden och bara 
lära känna varandra. Kanske titta på 
ishockey. Köpa en vävstol. En ny start. 
Tyvärr så måste sådana saker vänta.

Du undrar över the Voice, vår familjs sista 
hemlighet och om jordens framtid Edit. 
Sedan jordens begynnelse har människan 
sökt efter svar. "Kan svalan flyga bortom 
skymningen?" "Drömmer kameleonter i svartvitt?" 
"Varför visar de alltid samma klipp ur filmerna 
på Kalle Ankas Julafton?" Ändlösa frågor 
som söker svar.
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Hur som helst. Nu är det dags...
It's time for you to know... everything.

Edit...
Du har en tvillingsyster. 

Meredith... hon föddes fyra minuter efter 
dig. Ni ser identiska ut bortsett från att 
Meredith har en blond strimma i håret. 
Hon har även ett ganska litet svagt brunt 
födelsemärke strax bakom vänstra örats 
kanske allra nedersta del. Efter mörkret 
kom till Norra Bro placerades du med 
enhet Palm. Du hade tur Edit...

Meredith fick aldrig ens en falsk familj. 
Hon fick ingenting. Instängd i ett vitt rum 
på en av underättelsetjänstens hemliga 
forskningsanläggning anlyserades hon, - 
de ville utröna om det fanns ett sätt att dra 
nytta av det ljus som fanns inom henne. 
De visste. Mina dagboksanteckningar som 
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den Österrikiska mellanhanden sålde till 
dem ledde dem på rätt spår.

När Meredith var 13 år gammal, alltså för 
2 år sedan, rymde hon. Du förstår... 
Meredith upptäckte till skillnad från dig 
ljuset inom sig. Till en början gav den 
henne tröst och kraft. Sedan började hon 
manipulera sin omgivning... oförklarliga 
saker började ske. Kornflexpaket börjar 
försvinna spårlöst. Ingen förstod... ingen 
såg... människor började dö Edit.

Under sin fruktansvärda flykt tog hon 
många människors liv. Ingen kunde ha 
förebrått henne, ensam och rädd - inlåst 
som en försökskanin. Ändå vädjade något 
inom Meredith under flykten att vara 
varsam, att inte ta liv. Men hennes smärta 
var för stor...

Den rena kraften böjdes. Den högre 
energin hittade nya mönster. Hennes inre 
ljus fördunklades. Vi kan bara spekulera i 
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vad som hände Edit. Din mors planet är 
allt igenom kärlek och harmoni. När dess 
rena ljus förorenades av din systers 
handlingar fick det fruktansvärda 
konsekvenser. Hon lämnade ett spår av 
förödelse hundrata l s mi l utanför 
forskningsanläggningen. 

En överlevande kvinna i en stad ca 50 mil 
från forskningsanläggningen berättar hur 
din syster svävat fram över marken, med 
t å r a r r i n n a n d e l ä n g s m e d 
kinderna...hennes ögon... lyste röda i 
natten. Ljuset hade fallit och antagit dödens 
nyans.

Tyvärr så är inte Meredith den första som 
fallit. The Voice är mycket förtegen om 
ondskans usprung, men en gång nämnde 
han att det från början fanns två Röster 
på din mors planet. Deras syfte var att 
vara ett uttryck från Källan till allt skapat. 
En av rösterna svek oss Edit...
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Det sägs att den Mörka Rösten fallit så 
djupt att det röda ljuset nu helt 
kontrollerar honom. Under namnet “the 
Dark Voice” har han sedan dess förmedlat 
sitt dunkla ljus och lyckats förleda 
invånare från Sarahs planet. De lät sig 
berusas av det röda skenet. Några sökte 
herravälde över hela planeter. En efter en 
har dessa fallna personer besegrats av 
väktare från planeten.

Din syster föll precis när man trodde att 
alla utom den Mörka Rösten var 
utplånade. Meredith är den sista av sitt 
slag... kanske den mörka Röstens sista 
chans... och han är fast besluten att lyckas.

Tyvärr Edit. Jorden... det är för sent. Din 
syster har snart makt att ödelägga hela 
planeten. Jag antar att du har sett på 
nyheterna den senaste tiden. Att ett 
oförklarligt mörker vilar över Asien och 
Kanada. All kontakt är bruten. Det är bara 
början...
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Vår älskade Sarah kom till jorden för att 
rädda oss Edit. The Voice visste att the 
Dark Voice riktat sin uppmärksamhet mot 
jorden på grund av profetian (återkommer 
till den snart). Vem kunde ana att Sarahs 
ankomst var precis vad den Mörka Rösten 
behövde? Att hennes kärlek till mig skulle 
leda till din och Merediths födelse. Att 
Meredith skulle bli en mörkrets lärjunge.

Åter till dig Edit. 

På Sarahs planet har det sedan den mörka 
röstens fall ekat en profetia:

"From the planet of  man, from the planet of  earth
Flames of  love will arise, of  light giving birth
She will vanquish the night,she will bring down Dark Voice
By the portal of  worlds, by the power of  her choice.
Death will turn to life, awaken spiritlight inside
Perfection will be birthed, destiny untied."

The Voice tror att DU är the choosen one 
Edit. Min och din mors kärlekslåga födde 

95



dig, du är hoppet för hela universum. 
Även om jordens dagar är räknade så 
finns det galaxer bortom galaxer...

Pianot är portalen...och du är nyckeln till 
pianot. Du måste aktivera porten till din 
mors planet, och fullborda ditt ljus. Först 
då kan du möta den Mörka Rösten, först 
då kan du uppfylla...your destiny. Den sista 
delen av profetian är oklar, inte ens the 
Voice förstår den. Framtiden är ännu höljd i 
dunkel.

Din syster är en marionettdocka i den 
Mörka Röstens händer. Men än är det 
inte för sent att rädda henne Drömilunda. 
Innerst inne är hon fortfarande den lilla 
föräldralösa flickan, skild från sin syster... 
tagen från sina föräldrar... jag... det gör så 
ont... *snyftar häftigt* 

MEREDITH!!! Kom tillbaka min lilla 
flicka...kom tillbaka... förlåt mig...
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Edit Palm
Kl 22:33  8 januari 2013

Va? Har jag en tvillingsyster? En ond 
tvillingsyster?... 

*andas djupt in och ut i en tom klubbpåse för att 
hindra mig själv från att åter igen falla i diket av 
överkänslighet-för-känslor och svimma igen*

Om the Voice tror att jag kan hindra 
denna värld, jorden, från att gå under så 
ska jag klara det! Jag ska kämpa för att 
hitta mitt ursprung och förinta the Dark 
Voice! Jag ska inte låta mörkret erövra 
universum! Det ska inte få ta över fler 
sinnen! Inta ta fler offer... som min syster. 
Jag ska göra allt för att stoppa det! Även 
om det betyder att jag måste döda mitt 
eget kött och blod! Fler människor och 
varelser i Universum ska inte behöva lida 
för min syster och den mörka Rösten!

Jag är på väg hem från skolan just nu. 
Min "familj" är i Småland och gör något. 
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Vad vet jag inte. Jag skriver senare om jag 
lyckas öppna portalen.

Om... om vi inte träffas och någonting 
skulle hända mig... för jag vet nu att jag 
går en farlig väg. Jag måste hoppa över 
tagg-buskarna om jag ska nå fram till den 
mjuka, gröna gräsmattan vid vägens slut. 

Men om jag inte hör av mig igen så vill 
jag att du ska veta... jag... jag... *sväljer* Jag 
är glad att jag vet vem min riktiga far är. 
De här senaste veckorna har varit de 
b ä s t a i m i t t l i v , ä v e n f a s t 
omständigheterna inte har varit de bästa. 
Jag är glad att jag vet vem du är och att 
jag har börjat lära känna dig som min far. 

Jag skyller inget av det som har hänt mig 
på dig. Jag vet att du ångrar en del av dina 
val, men jag är inte arg på dig. Du är ett 
offer, precis som jag. Jag hoppas verkligen 
att vi båda överlever det här så att jag kan 
få tillbringa tid med min riktiga pappa...
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David Wellstam
Kl 22:40  8 januari 2013

Drömilunda...*gråter* ...min lilla flicka... 
tack för din kärlek... jag förtjänar inte en 
sådan dotter som du... AAAAAAAJ!!! 
VAD I SJÄLVASTE?!!! Aldrig mer 
Risifrutti. Om vi överlever det här SÅ 
SKA JAG STÄMMA DEM!!! Ibland vet 
jag inte vad som är värst, the Dark Voice 
eller DEN HÄR HIMLA LÅTSAS-
YOUGHURTEN *andas häftigt*  Hur som 
helst. 

*städar upp Risifruttin och plåstrar om ena 
armbågen*

Nu så. När ska jag få se dig igen? Även 
om vi träffats varje vecka de senaste åren 
så... ser jag dig annorlunda nu. Du är inte 
längre Edit Palm, en av ungdomarna, du 
är Edit Drömlund - min dotter. Min 
alldeles egna tonårsflicka. Du har din mors 
ögon...
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Må Rösten vara med dig... och kom ihåg: 
du är nyckeln till pianot. Du kommer att 
finna en väg. Meddela mig så snart du 
lyckats.

Edit Palm
Kl 20:00  10 januari 2013

David. David!! Jag öppnade portalen! Jag 
öppnade den!!! 

Min låtsasfamilj var fortfarande i Småland 
så jag kunde arbeta ostört. Jag gick in i 
vardagsrummet, fast besluten att avslöja 
pianots hemlighet. Men hur? Jag visste att 
jag på något sätt var nyckeln till portalen 
men hur jag skulle bära mig åt visste jag 
inte. 

Jag lade händerna på pianot och jag 
kunde förnimma ljuset som var inlåst 
inuti. Det var som om svag, svag kraft 
vibrerade från pianot. Känslan väckte 
något inom mig, som om ett glömt minne 
försökte ge sig tillkänna. Jag försökte hitta 
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källan men det var som jag hade en 
mental mur som jag inte kunde klättra 
över. Jag försökte och försökte men det 
gjorde inte någon skillnad. 

Då mindes jag hur du berättade att the 
Voice hade hjälpt dig och att han kanske 
kunde hjälpa mig nu. Jag kände mig 
väldigt dum när jag pratade ut i luften till 
någon jag varken kunde se eller höra och 
frågade efter hjälp. Men ingenting hände. 
The Voice verkade inte svara på min 
fråga. Frustrerad gick jag bara runt i 
vardagsrummet. Jag visste vad pianot var 
och jag visste att bara jag kunde öppna 
den, men det gick inte!

Till slut satte jag mig på pianopallen och 
bara stirrade på tangenterna. Bedrövat 
drog jag med fingrarna över först de vita 
och sedan de svarta. Jag tittade ner på 
mina knän och flyttade sedan  blicken 
tillbaka på pianot, men nu var något 
annorlunda. Det var som små rispor 
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täckte tangenterna. Jag drog med 
pekfingret över fårorna och kände hur 
träet böjde sig. När jag drog bort handen 
var runor inristade i varje tangent. Ivrigt 
tittade jag närmare på runorna. De var 
inte gjorda av någon mänsklig hand, det 
märkte man på hur de olika linjerna var 
dragna. Något exotiskt, något graciöst 
vilade över runorna.

Jag stäl lde mig upp och flyttade 
pianopallen ur vägen. Jag kände hur det 
började pirra i handflatorna och jag lyfte 
mina händer mot pianot. En brännande 
smärta skar genom händerna och när jag 
tittade på dem fanns det en runa inristad 
på vardera hand. Runorna började lysa 
och jag riktade händerna direkt mot dem. 
Blått ljus lyste från mina händer och när 
de rörde vid pianot så började runorna på 
tangenterna också lysa!

Efter någon sekund började ljuset bli så 
starkt att jag var tvungen att blunda och 
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sedan kände jag hur ljuset från mina 
händer började avta. Jag öppnade ögonen 
och där stod  den... portalen. Pianot stod 
och strålade av blått ljus.

Kom hit! Men... jag är är nervös... första 
gången vi ses som... ja du vet.
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EPILOG NUMMER ETT
Portalen
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Den 23 januari 2012. Kvällens mörker 
faller över Norra Bro. Det har snöat på 
morgonen. Det har snöat mitt på dagen. 
På eftermiddagen snöade det. Även nu på 
kvällen så snöar det. Naturens vita täcke 
läggs som ett vitt dunbolster över 
kvarteret. Det är vitt. Vitheten är den färg 
som dominerar den årstid som råder. 
Snön ligger vit om taken. Och så vidare.

I familjen Palms vardagsrum sitter Edit 
Drömlund uppkrupen i sin favoritfåtölj. 
Någonting är annorlunda. Den senaste 
månaden har raserat hela hennes tillvaro, 
men ändå... Någonting har väckts inom 
henne. Kontakten med pianot. Portalen 
som nu glöder utifrån pianots inre. Detta 
möte med något från hemplaneten blev 
gnistan som påbörjade uppvaknandet av 
Edits utomjordiska identitet.

Trots att hon sitter stilla i sin fåtölj så 
omges hon av en intensiv pulserande 
närvaro. Shades and swirls of light. Just nu 
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tänker hon på sin pappa, David 
Drömlund. Hennes ögon blir glansiga. Jag 
har en pappa... jag har ett hem. Mitt i allt kaos... 
är han min frid, mitt hopp om en ny början... en 
normal tillvaro... Edit drömmer sig bort till 
en annan värld, där inte hela hennes 
tillvaro varit en lögn. Ett normalt liv.

Plötsligt står han där...

Mannen hon sett så många gånger. Alla 
ungdomsmöten... alla samtal... all 
r andomnes s ! Men nu ä r a l l t i ng 
annorlunda och Edit inser plötsligt hur 
nervös hon är. Vad säger man till sin egen 
pappa? Han står ute på balkongen och 
tittar in genom glasverandadörren som 
hon lämnat på glänt för att kompensera 
för värmen från kaminen. David Drömlund 
sträcker sig mot handtaget och kliver in i 
vardagsrummet...

Hon reser sig upp och tittar blygt mot den 
långe mannen som står framför henne. 
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Långsamt torkar hon av handsvetten på 
byxorna och tar osäkert ett kliv framåt. 
Mannen står och tittar på henne medan 
ett osäkert leende sprider sig över hans 
läppar. Han iakttar flickan framför sig och 
tar ett steg närmare den lilla gestalten. 
Utan att kunna hejda sig springer han 
sedan fram till flickan och omfamnar 
henne. 

”Drömilunda. Min lilla Drömilunda! Jag är här 
nu. Allt kommer bli bra.” viskar han medan 
tårarna rinner nedför hans kinder. 

Långsamt lägger Edit armarna runt 
honom och försiktigt och sedan allt mer 
bestämt, kramar honom. Tillsammans 
står far och dotter i en omfamning som 
uttrycker en större sorg än världen 
tidigare har skådat men ändå, - en lättnad 
över att ha fått återförenats. 

David Drömlund hejdas i sin glädje över 
att åter igen få vara i närvaron av hans 
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älskade Drömilunda, av ljuset som 
strömmar från den öppna portalen. 
Ljuset...det är ett ljus han kommer ihåg. 
Det påminner om hans första möte med 
Sarah, hans älskade Sarah. Edit 
Drömlund tittar upp på sin far och säger: 
”Jag öppnade portalen. Jag öppnade den. Jag 
dras till ljuset David. Jag känner hur det kallar 
på mig.” 

David Drömlund börjar forma ett svar 
men en kall mäktig bris sveper in i 
rummet och blåser ut det lilla stearinljuset 
på bordet. De två gestalterna är nu bara 
upplysta av skenet från den öppna 
portalen och de dansande lågornas sken i 
kaminen. Utanför har kvällen mörknat till 
den mörkaste vinternatt och ingen måne 
och inga stjärnor syns på himlen. Det är 
någonting med mörkret som känns 
onaturligt. David och Edit går fram till 
fönstret och ser mot skogen där en mörk 
gestalt syns sväva över de frusna granarna 
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med svarta trasor virvlande i vinden. 
Meredith.

När David ser sin andra dotter ute i 
mörkret springer han ut i natten och ropar 
upp emot himlen. ”Meredith! Meredith!!!!” 
Ett rött sken bryter mörkret och träffar 
honom i bröstet. Ett vrål av smärta 
lämnar hans läppar och ekar ut i natten 
när David Drömlund faller till marken. 
Ropet smälter samman med Edits skri av 
förtvivlan när hon ser sin pappa falla ned 
som död. 

Hon börjar springa. Hon springer 
snabbare och snabbare och hennes hjärta 
bankar i bröstet när hon närmar sig den 
liggande gestalten. Ett nytt rött ljussken 
kastar skuggor mot husväggarna och 
spränger sönder murväggen. Edit kastas 
bakåt av den mäktiga tryckvågen efter 
explosionen och slås till marken. Smärta 
far genom kroppen och det känns som ett 
revben knäcks och det blir svårt att andas. 
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Men hon bryr sig inte. Hon känner inte 
den fysiska smärtan, för rädslan att David 
Drömlund kanske inte längre andas 
överskuggar allt. 

Edit hör inte längre ljuden av väggar som 
exploderar, stenar som faller till marken 
och braken när hus rämnar. Hennes enda 
mål är att komma fram till sin pappa i tid. 
Sin pappa... Hon kravlar sig fram över 
gräsmattan medan en annan tegelvägg 
sprängs sönder och stenar flyger genom 
luften. Hon är rädd. Paniken börjar ta 
över och tårar börjar rinna ner för 
kinderna och blandas med hennes eget 
blod. Meter för meter kommer hon 
närmare sin far. 

När Edit ser Davids livlösa kropp syns 
inget fysiskt sår men färgen hos en 
välmående människa har lämnat honom 
och hans ansikte avspeglar ren och skär 
smärta. Synen är tillräcklig för att få 
rysningar att gå längs Edits ryggrad och 
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strömmen av tårar tilltar. ”Nej nej nej nej 
nej... det här kan inte hända... David! David!!! 
Snälla svara, snälla, pappa snälla svara...” 
Men inget ljud hörs från David. 

Blind av tårar och bedövad av smärta tar 
Edit tag i sin pappas kropp och släpar 
honom mot huset och mot portalen. 
Glassplitter skär igenom natten och river 
sönder deras kläder men Edit noterar det 
knappt. Hon vägrar tro att hennes pappa 
är död. Hon intalar sig själv att om hon 
tror att han lever, så kanske det kan bli 
sanning.

Första steget in i rummet är en lättnad. 
Snart är de framme... Men både väggar och 
tak darrar och hon vet inte hur länge de 
kommer att stå emot Merediths vrede. De 
få återstående metrarna till den lysande 
portalen verkar vara ett avstånd på 
kilometer. Steg för steg kämpar Edit sig 
fram med känslan att de är dömda till att 
aldrig komma fram. Rummet lyser upp av 
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rött ljus om och om igen när koncentrerad 
kraft träffar marken utanför och träd, 
buskar och hus fattar eld. 

E d i t k ä n n e r h u r d e n f y s i s k a 
ansträngningen börjar bli för stor och 
benen viker sig. Far och dotter faller 
handlöst t i l l golvet . Hon känner 
hopplösheten sprida sig till varje cell och 
hennes syn blir suddig. Portalen är så nära 
och hon känner hur luften vibrerar av 
kraft. Med en sista viljeansträngning föser 
hon sin pappas kropp genom portalen. 

Det svartnar för ögonen och ett starkt ljus 
fyller rummet när en  kraft greppar tag i 
henne och lyfter Edit Drömlund från det 
kalla trägolvet. 

Snart ligger hela jorden i ruiner.
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EPILOG NUMMER TVÅ
Where the sun never dies
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Allt är ljus. Två år. Jag har precis kunnat 
börja urskilja svaga silhuetter runt 
omkring mig. Tillvaron bländar mig. 
Denna plats är så ljus att det inte gör 
någon skillnad om jag sluter mina ögon. 
Where the sun never dies, it’s so bright I wanna 
shut my eyes...

Jag är David Drömlund. Ibland behöver 
jag fortfarande påminna mig om det. Det 
händer att mörkret gör sig påmint. Så 
mycket sorg...minnen från en annan värld. 
Men det börjar allt mer likna ett urblekt 
vykort...från någon jag kände för länge 
sedan. 

Det första som överväldigade mig när jag 
och Drömi lunda nådde p laneten 
var...olidlig smärta. Det röda skenets låga 
hade hunnit börja påverka mig....jag 
pendlade mellan liv och död. Hatad av min 
egen dotter... hon tvekade inte... inte ens ett 
ögonblick. Drömilunda räddade mig. När vi 
materialiserades här genom portalen så 
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mångdubblades smärtan. Det var som om 
själva atmosfären här angrep mig...den 
röda lågan gjorde allt för stanna kvar, men 
det var en strid där nederlaget bara var en 
fråga om tid.  

Även om mina ögon ännu inte har vant 
sig vid ljuset så är mina sinnen klarvakna. 
Luften är levande och vibrerar av energi 
och värme. Jag känner mig omsluten och 
levande. Än så länge kan jag inte 
kommunicera med planetens invånare. 
Varje gång de säger något så översköljs jag 
av en sådan ljuvlig närvaro och eufori att 
jag slås till marken och skrattar som ett 
barn. Kroppen blir så överladdad att jag 
måste återhämta mig i flera timmar 
efteråt. 

Några av de små tycker detta är jättelustigt 
och förföljer mig och angriper mig på alla 
möjliga sätt. Det börjar gå mig på 
nerverna, men Drömilunda bara skrattar. 
En gång lyckades jag fånga en av dem och 
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satte på munkavel. Jag “bestraffade“ 
honom (eller henne, jag ser ju inget) 
genom att knyta ihop hans tummar med 
gummiband. Sedan kittlade jag honom/
henne en god stund. Hur som helst.

Förutom att njuta av tillvaron och hålla 
mig undan från de små illbattingarna (om 
jag bara kunde se deras föräldrar) så ägnar 
jag mig åt att oroa mig för Drömilunda. 
Hon lämnade planeten igår. Vi visste att 
det bara var en fråga om tid. Den Mörka 
Rösten och Meredith... jorden... det får inte hända 
igen.

Innan hon begav sig av försökte jag 
pumpa henne på information om Källan. 
Det Högsta ljuset. Exakt en vecka innan 
avfärd så kom the Voice med bud från 
Salen, en inbjudan. The Voice ja. Under 
min tid på jorden ägnade jag mycket tid åt 
at t fundera över hans ut seende. 
Frustrationen är nu total. Som sagt, jag ser 
ju inget. 
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Men jag...känner honom. Som röst åt 
Källan bär han en dimension av energi 
som får de eländiga små busungarnas 
röster att framstå som stilla viskningar. 
När jag känner hur han närmar sig så går 
jag åt motsatt håll. Han förstår och talar 
te lepat i skt med mig på avs tånd. 
Drömilunda säger att han både är 
fantastisk och fruktansvärd att se. 

Just det, Källan. När jag frågade min 
dotter om Den (han/hon?) så fylldes 
hennes ögon med tårar och hon blev så 
överväldigad av ljus att hon inte kunde 
prata på en lång stund. En dag kanske jag är 
redo att möta honom...

Okej, kära ljuddagbok (svårt att skriva när 
man inget ser), detta blir mitt första försök 
att sätta ord på mina tankar. Efter mörkret 
kom till familjen Drömlund så slutade jag 
skriva. Om det inte varit för att skurken 
hittat mina dagboksanteckningar i 
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Österrike och sålt dem vidare så kanske 
Sarah hade varit här med oss...kunde bara 
inte fortsätta skriva efter det. Men nu...här 
på hennes hemplanet...så är hon mig 
nära. Det är som om hon vandrar vid min sida...
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EPILOG NUMMER Tre
Källan
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Jag är Edit Drömlund. 
Jag är Edit... Drömlund....
Ljus... Ljus omslöt mig... 
Ljus vibrerade runt mig..... ljus...

Jag vaknar och flämtar efter syre. Söt, 
ljuvlig luft fyller mina lungor och jag 
känner hur jag blir lugn. Förvånad av vad 
jag känner tar jag ett till andetag och en 
frid sprider sig inom mig. Åter igen fyller 
jag lungorna och njuter av hur varje cell 
verkar förnyas med kraft. En tydlig 
närvaro uppfyller atmosfären och jag 
känner hur hjärtat börjar dunka hårdare 
och blodet börjar rusa genom ådrorna. 
Ljuset som omger mig verkar pressas mot 
mig och jag kan inte röra en enda muskel. 
Jag känner hur något nuddar min arm. 
En explosion inträffar. Ljuset som omger 
mig genomstrålar huden och fyller mitt 
inre. Psykiska barriärer sprängs sönder, 
tunga känslor försvinner, stress, hat och 
prestationskrav lämnar mig. Allt lyfts bort 
när ljuset spetsar mitt innersta. 
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En sprudlande glädje väcks inom mig och 
utan att kunna hejda det börjar jag 
skratta! Jag skrattar och skrattar och det 
verkar som att det inte finns något slut. 
Glädje! Lättnad! Trygghet! Efter ett tag 
öppnar jag mina ögon och sätter mig upp. 
Jag ser mig omkring. Mina ögon fylls av 
tårar när jag betraktar den vackra 
omgivningen. 

Jag sitter i en trädgård, den vackraste 
trädgård jag någonsin har sett. Allting 
ve rkade pu l s e ra av l i v. Träden , 
blommorna, gräset. Allt hade sin egen 
strålglans, men allt bleknar i jämförelse 
med gestalten som jag nu ser sitter 
bredvid mig. Han ser ut som en människa 
men man kan ändå inte tänka sig att den 
här mannen är från jorden. Parallellt med 
hans jordiska yttre finns närvaron och 
konturerna av en vibrerande mäktig 
ljusgestalt. När jag ser på honom märker 
jag att jag instinktivt börjar kisa eftersom 
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ögonen har svårt att fokusera och omfatta 
vad de ser. 

”Hej Edit.”

Ljudet från hans röst var som porlande 
vatten och jag kan inte förmå mig att 
öppna munnen och säga någonting till 
svar. 

”Välkommen till din mors hemplanet, och nu, ditt 
hem.” 

Jag stirrar på honom och han fortsätter:

”David har berättat om mig för dig. Jag är The 
Voice. Jag har alltid vakat över dig Edit. Det var 
min kraft som lyfte in dig i portalen när du 
förlorat medvetandet och även fast du inte har 
vetat det så har jag guidat dig genom livet. Du har 
aldrig varit ensam. Din pappa mår bra, men tas 
om hand just nu. Oroa dig inte.” 
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The Voice reser sig upp och ler mot mig 
och sträcker fram handen. Jag tar 
långsamt tag i hans hand och jag känner 
elektriska strömmar fara igenom mig. The 
Voice leder mig genom trädgården tills vi 
kommer ut på en stor slätt där andra 
människor står. 

Medan vi fortsätter att gå kommer fler 
och fler ”människor”, eller “ljusets barn” 
som jag tycker verkar vara mer passande, 
komma fram. Barn, vuxna och gamla. 
Alla var de lika vackra. Alla har sin egen 
strålglans. De tittar på mig med 
nyfikenhet och glädje i blicken. En liten 
flicka, i sjuårsåldern börjar skratta och 
hon öppnar munnen och börjar sjunga. 
Tonerna fyller luften och fler och fler 
stämmer in. De sjunger inte på ett språk 
som jag förstår men jag känner kraften 
bakom orden.

Plötsligt stannar The Voice framför mig 
och jag tittar upp och ser en väldig port 
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några meter längre fram. Porten verkar 
inte ha något slut uppåt och på sidorna 
finns inga väggar. Det var som om porten 
står där i tomma intet utan att ha ett rum 
som den leder till. Långsamt öppnas 
porten och ett ljussken sipprar fram 
mellan de väldiga trädörrarna. The Voice 
backar långsamt bakåt och nickar 
menande mot porten. Långsamt tar jag ett 
steg framåt och går igenom porten...

Strålglans. Kraftexplosion. Skönhet. Jag 
kan inte beskriva det. Orden räcker inte 
till. En bit längre bort står en man, 
vackrare än någon annan, och betraktar 
knopparna på ett ungt körsbärsträd. 
Medan jag går närmare blåser mannen på 
en av knopparna och framför mina ögon 
vecklas bladen ut och en utslagen 
körsbärsblomma förgyller trädbården. 
Mannen ler. Han vänder ansiktet mot mig 
och tittar in i mina ögon och strömmar av 
brinnande ljuvlighet översvämmar mitt 
inre...
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”Hej Edit. Jag har väntat på dig. Jag är Källan. 
Vi har mycket att prata om...”
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EPILOG NUMMER fyra
Planet hell

“Rysningar går längs med ryggraden när ljudet från ett 
    hjärtskärande skrik bryter den totala tystnaden. Det var som 

all världens olycka hade släppts lös. Skriket uttryckte alla
de hemska stunderna, alla de gånger tårar hade hållits 
gömda, alla gånger ondskan hade gjort sig påmind...

      Ett barns, smutsigt och undangömt, 
     förtvivlade skri av hopplöshet...”
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Små gnistrande vågor slår emot den lilla 
träbåten när vi åker över den stilla sjön. 
En svag bris far igenom träden och får 
löven att sjunga en uråldrig melodi som 
inte liknar någonting jag hört på jorden. 
Jag sitter lugnt medan vi närmar oss land 
och tittar ner på silverarmbandet jag fått 
av Källan. Han hade sagt att det innehöll 
läkande kraft och kunde hela nästan alla 
sår. Tanken på varför jag skulle behöva ett 
sådant föremål får mig att må illa. Jag är 
rädd. Vad kan jag göra egentligen? Jag vet 
att jag fick kraft när jag kom till min 
mors...min hemplanet men fortfarande. 
Vem är jag att stå emot the Dark Voice?

”Edit...” en röst avbryter mina tankar. ”Vi 
är framme.”

Jag tittar upp och ser ett femtiotal 
välbekanta ljussken. Portaler. Varje portal 
vilar på små öar utspridda i det mörka 
vattnet. Min guide och båtkarl stiger ur 
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båten till en av dem och och jag följer 
efter honom.

”Det här är portalen du ska färdas igenom. Den 
leder till den mörka Röstens planet. Den är 
förseglad så att ingen kan färdas igenom den. 
Precis som portalen mellan jorden och denna 
planet.” 

Pianot. Allt det där känns så avlägset nu. 
Men om den är förseglad, hur ska jag då kunna 
gå igenom? tänker jag. Som om mannen 
hade läst min tankar fortsätter han: 

”Det finns en nyckel som låser upp portalen. Du 
har fått den.”

Jag? Jag har inget minne att jag fått en 
nyckel till en portal?

”Du har ett halsband på dig,” 

Instinktivt rör min hand halsen och under 
fingrarna känner jag en tunn kedja.
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”The Voice gav dig den tidigare. Nyckeln hänger i 
kedjan. Jag önskar dig lycka under din färd. 
Världarnas hopp vilar i dina händer.”

Jag tar av mig halsbandet och längst ner 
på kedjan ser jag en liten medaljong med 
en blodröd sten i mitten. Medaljongen har 
samma slags runor som var inristade i 
pianot hemma på jorden. 

Jag går fram mot portalen och ju närmare 
jag kommer desto mer verkar den vibrera 
av kraft. Jag håller upp medaljongen och 
ser hur den reflekteras i det blåa ljuset 
från portalen.  Plötsligt blir medaljongen 
onaturligt stilla och jag ser hur den 
blodröda stenen börjar lysa tills den utan 
förvarning spricker och bitarna flyger in i 
portalen. Bara på ett ögonblick ändras 
portalens blåa färg till en virvlande 
blandning av svart och rött och en hotfull 
aura omger den. 
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Jag känner hur min hals blir torr och 
händerna blir fuktiga när jag tar ett steg 
mot portalen. När jag tar det sista steget 
in i portalen känner jag hur kraft omsluter 
mig och hur den rycker bort mig från det 
enda stället...det enda stället där jag någonsin 
varit trygg.

***

Med en duns landar jag på fast mark. 
Under mina fötter känner jag stenar, grus 
och aska. Jag ser mig omkring och mitt 
hjärta börjar dunka långsamt när 
omgivningen suger ur det lilla hopp jag 
hade. Planet hell.

Planeten jag kommit till uttrycker inget 
annat än död, sorg, förtvivlan och ondska. 
Himlen är grå med svarta partier som 
virvlar över mitt huvud. Inga moln syns 
på himlen och ingen sol verkar finnas här. 
Landskapet gapar tomt. Inga träd. Inget 
gräs. Inga sjöar eller floder. Ingenting. 
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Berg, ståtliga och skräckinjagande, höjer 
sig över marken. Stenar och aska ligger 
som en tjock matta och en svag vind 
blåser virvlar av stoftmoln upp i luften 
som är det enda som ger denna plats en 
känsla av liv.

Jag står på något som liknar en väg och 
d e s s a vä g a r ve rk a r g e n o m k o r s a 
landskapet. Alla leder de åt samma håll. 
Enade om en riktning som denna planet 
cirkuler kring. Ett berg. Mörkare och högre 
än de andra bergen med skuggor som 
faller runtom. Jag börjar gå mot det ställe, 
mot berget, där mitt inre säger mig att jag 
kommer att finna the Dark Voice och min 
syster. Jag följer den slingrande vägen och 
känner att något inom vill mig vända om 
och springa för mitt liv, bort ifrån den här 
platsen som inte lovar annat än död och 
förintelse. Men jag fortsätter och ju 
närmare jag kommer berget desto 
starkare blir tvångstanken att vända. Min 
kropp stretar emot och vill inte ta ett steg 
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till. Mitt sinne intalar mig att jag måste 
vända, att det inte finns någon chans. Men 
jag fortsätter...

Snart. Snart är jag framme. Bara några 
steg tills jag är framme vid bergets fot. 
Hopplösheten slår mig starkare än förut 
när jag inser att jag måste klättra hela 
vägen upp för berget. Men som om berget 
hade hört min tanke dyker plötslig en 
passage upp till toppen. Jag tar mitt första 
steg uppför berget och känslan att jag 
måste återvända börjar minska. Med ny 
kraft börjar jag min resa uppåt.

När jag närmar mig toppen känner jag 
hur tankarna kommer tillbaka, starkare 
och fyllda av ilska. Edit. Dumma barn. Tror 
du att du kan vinna över den mörka Rösten? Tror 
du att en liten flicka som du kan stå emot ondskan 
själv? Jag försöker skaka av mig de 
obehagliga tankarna som tränger in i mitt 
sinne. Varför? Varför gör du det här? För att din 
far sa att du skulle göra det? Ge upp Edit. Ge 
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upp. Du vet att du kommer dö. Du vet att du inte 
har någon chans. Ge upp Edit... Ge upp... 

Jag skakar på huvudet och försöker tysta 
den hatiska rösten. Den här rösten är inte 
min egen. Jag gör inte det här för att 
David sa det. Inte för att The Voice och 
Källan gett mig uppdraget. Inte heller för 
att en gammal profetia verkar handla om 
mig. 

Hmm... du gör det för makt... för att få ära!  
Nej. Nej! Det är inte sant!  Du är ute efter att 
se ditt namn i böcker. Böcker om hur stor och 
mäktig du var. Hur du erövrade världen... NEJ! 
Jag vill inte lyssna på rösten. Edit... du kan 
inte gömma dig här...men du vet väl...det finns 
andra sätt att bli mäktig...att få vad man vill 
ha...Du kan få allt du någonsin drömt om. Du 
kan få frid...en familj...sanning!...Inget kommer 
kunna stå i din väg. För du kommer vara 
mäktigast av oss alla! Alla kommer böja sig inför 
dig! Viska ditt namn i beundran. Himmel och hav 
kommer buga sig inför dig!!...Ta den mörka 
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vägen...kom till mig Edit...Du behöver bara säga 
ja till mig...och allt kommer bli ditt...

Rösten gör mig osäker. Jag vill så gärna ha 
en familj...jag vill ha frid...jag vill...jag 
vill... Ja Edit...du kan få allt det! Frid! En 
familj! Kärlek...allt som du någonsin drömt om! 
Acceptera min inbjudan. Säg ja till skuggorna... 
Jag vill...men...jag har en familj... jag har 
David... Meredith... jag ska ta tillbaka 
Meredith...Jag ska förgöra den Mörka 
Rösten och återvända till min mors 
planet. Där Källan finns! Där all skönhet 
finns!

Ljus fyller mig när jag tänker på Källan 
och allt han berättade för mig och helt 
plötsligt försvinner skuggorna från mitt 
sinne. Jag känner mig fri! Jag ser marken 
täckt av aska under mina fötter och 
märker att jag har stannat. Jag tittar upp 
och ser att jag står högst upp på berget.
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Framför mig ser jag inte en spetsig topp 
som jag väntat mig utan en enorm 
plattform. Den är flera hundra meter och 
bildar en perfekt cirkel. Marken är platt 
förutom en upphöjning längre bort och 
det är där jag ser den mörka skepnaden. 
Vänd mot mig, iklädd en lång svart kappa 
med en huva som döljer ansiktet. Jag ryser 
av obehag. Det vilar en tung olustig 
närvaro över plattformen. Nedanför den 
lilla klippan står en annan gestalt. Meredith. 

Mitt inre darrar när jag för första gången 
ser hennes ansikte. Det är som att se en 
kopia av mig själv med undantag från en 
blond strimma i hennes hår och de röda 
ögonen. De röda ögonen. 

Hon ser utmärglad ut men ustrålar ändå 
makt och styrka. Men det är någonting 
annat som fångar min uppmärksamhet, - 
hon utstrålar sorg... och verkar vilsen. 
Hon står där och stirrar på mig och jag 
ser att någonting i hennes ansikte väcks till 
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liv men när jag blinkar så ser hon död ut 
igen. Levande begravd...

En tyst viskning hörs och utan förvarning 
attackerar Meredith. Ett rött ljussken far 
mot mig och jag använder ljuset inom mig 
och trycker ifrån marken. Jag far flera 
meter upp i luften och undviker på så sätt 
det röda ljusskenet men ett nytt är redan 
påväg och jag lyckas precis undgå 
attacken. Jag känner hur ljuset vibrerar 
inom mig och hur det darrar av kraft i 
fingertopparna. Men jag vill inte skada 
Meredith. Jag vill inte attackera henne. 
Svävande tre-fyra meter upp i luften 
inväntar jag hennes nästa drag.

Ett nytt ljussken lyser upp mörkret och jag 
väjer undan och ser Meredith i ögonvrån. 
Hon kastar sig upp i luften mot mig och 
innan jag hinner reagera känner jag 
hennes hand greppa tag i min handled. 
Ett kallt hårt slag träffar mig i bröstkorgen 
och jag tappar andan. Jag stirrar in i 
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Merediths röda ögon och överaskas av 
tårarna på hennes kinder. Osäkerheten i 
hennes ansikte går inte att ta miste på. 

En viskning hörs i mörkret och jag ser hur 
osäkerheten försvinner och åter igen 
känner jag en näve träffa min kropp. Jag 
ser hur en röd gnista tänds i Merediths 
hand och jag kämpar för att komma fri 
men Meredith håller sin kalla hand hårt 
om min handled. Desperat använder jag 
ljuset inom mig och kastar mig bakåt med 
omänsklig kraft och Merediths grepp 
lossnar. Jag snurrar genom luften och 
stannar svävande i upprätt läge ungefär 
tio meter bort. En värme sprider sig till 
där jag blivit slagen och jag ser hur 
silverarmbandet lyser. Smärtan försvinner. 
Det fungerar!

Meredith svävar i luften en bit bort och 
jag ser att osäkerheten är tillbaka. Hon 
sträcker långsamt fram handen och jag 
gör mig redo att väja för ännu en attack. 
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Men ingenting händer. Inget nytt ljussken 
syns. Jag tittar misstänksamt mot 
Meredith där hon svävar i luften helt 
stilla. Hon vänder på huvudet och tittar 
mot den mörka gestalten på den upphöjda 
lilla klippan och sedan tillbaka på mig. 
Hon öppnar munnen för att säga något 
men innan hon finner ord hörs viskningen 
ingen och Meredith darrar till. Hon står 
fortfarande stilla och tittar på mig. 

”Meredith...?” säger jag svagt och Meredith 
får en ny blick i hennes ögon. Viskningen 
hörs igen och den här gången kan jag 
känna kraften som ligger bakom. Jag hör 
inte vad viskningen döljer men jag kan se 
hur Meredith blir alldeles stel och hennes 
blick blir mörk. En marionettdocka i hans våld.

Jag far högre upp i luften när jag undviker 
ett nytt rött ljussken och ser att ett annat 
är farligt nära mig. I panik tänder jag en 
gnista av ljus i min hand och får det att bli 
stort som jag kan på någon sekund och 
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kastar det mot det ankommande röda 
klotet. En explosion av vitt och rött kastar 
skuggor när de kolliderar och deras kraft 
urladdas. Små röda och vita lysande 
gnistor regnar ner över den cirkelformade 
plattformen.

”Meredith! Jag vet att du inte vill göra det här!” 
ropar jag desperat. ”Kämpa emot honom. 
Kämpa emot mörkret! Vi är systrar, jag vill inte 
kämpa mot dig, Meredith! Lyssna inte på the 
Dark Voice! Han talar bara lögner!”

Meredith tittar på mig och skakar på 
huvudet. Hon ser så vilsen ut...ser så 
ledsen ut... 

”Kämpa emot! Du kan göra det! Det behöver inte 
vara på det här sättet.”

För första gången hör jag min egen syster 
tala. Med låg röst hör jag henne säga: ”... 
jag vill inte... jag vill... inte...” Ilskna 
viskningar hörs och Meredith skakar på 
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huvudet och vrider ansiktet i smärta. 
Hennes händer täcker öronen som om det 
ska stoppa viskningarna att nå fram till 
henne. Men jag vet att det inte bara är 
utifrån de kommer. Jag förstod att det 
hade varit den mörka Rösten som pratat i 
mitt sinne när jag gick uppför berget. 
Viskningarna plågar Meredith också.

Ilskna röda strålar utgår ifrån Meredith 
utan att vara riktade mot någonting. 
specifikt. Det är som om den böjda 
kraften börjar agera på egen hand. Som 
om Meredith inte kan hejda den från att 
läcka ur henne. Hennes armar faller längs 
hennes sidor och hon börjar skaka. Jag 
kan se hur rött ljus sipprar ut genom 
hennes hud på vissa ställen och rinner 
längs hennes armar. Rök uppstår när 
kraften bränner hennes hud. Blod blandas 
med ljuset och jag hör Meredith jämra sig. 

Jag tittar närmare på Meredith och ser att 
någonting är påväg att hända. En tyst 
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strid utkämpas. Det är som om hennes 
kropp tvingar henne att attackera men 
hennes huvud är böjt och ögonen slutna i 
djup koncentration. Under hårslingorna 
ser jag hur hennes ansikte är ansträngt 
och smärtan är tydlig. Jag kan höra den 
Mörka Röstens viskningar om och om 
igen och kraften i hans ord fyller luften 
och slår emot oss. 

Framför mig ser jag hur Meredith häftigt 
skakar till och drar efter andan. Hon tittar 
upp och fäster sin blick på mig, hennes 
kinder är blöta av tårar. Hon öppnar 
munnen och under några sekunder kan 
hon inte få fram ett ljud. Jag ser hur 
läpparna formar ett enda ord... hjälp!

Sedan är det som om tiden stannar. 
Rysningar går längs med ryggraden när 
ljudet från ett hjärtskärande skrik bryter 
den totala tystnaden. Det är som om all 
världens olycka helt plötsligt släppts lös. 
Skriket uttrycker al la de hemska 
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stunderna, alla de gånger tårar har hållits 
gömda, alla gånger ondskan har gjort sig 
påmind. Ett barns, smutsigt och undangömt, 
förtvivlade skri av hopplöshet.

Jag möter Merediths blick och ser ett rött 
ljussken explodera ifrån henne. Jag kastas 
bakåt och känner både lockelse och  avsky 
när den mörka kraften omsluter mig och 
slungar mig genom luften mot den hårda 
marken. Grus och stenar skrapas mot 
armar och ben när min kropp kolliderar 
med den mörka plattformen. Smärta far 
genom kroppen men genast känner jag 
hur en lugnande värme sprider sig genom 
min skadade kropp när den läkande 
kraften helar mig. Jag reser mig upp och 
längre bort ser jag Merediths kropp ligga. 
Orörlig. Nej. Nej!

Då kommer jag ihåg vad Källan hade sagt 
till mig. Att kraften inte var skapad för att 
göra ont och om någon använder den på 
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ett felaktigt sätt kan mörkret ta över och i 
värsta fall, slutligen ta livet av sin bärare. 

Meredith. Kraften hade varit för stor...nått 
för djupt.

Jag lyfter min blick och känner hur tårar 
rinner nedför kinderna och ser mot den 
upphöjda klippavsatsen där the Dark 
Voice står. Där står ondskan som utplånat 
planeter. Där står ondskan som ödelade jorden. 
Ansiktet fortfarande skymt av huvan, vänd 
bort ifrån Merediths medvetslösa gestalt. 
En stilla viskning ekar i natten. Han står 
där. Lika stilla, lugn, som om inget hade 
hänt. Det enda som rör sig är hans mantel 
när de svaga vindarna tar tag i det svarta 
tyget och leker med det.

Vi står båda helt stilla. Ingen av oss gör 
något försök att attackera den andre. Jag 
kan inte slita blicken från flickan på 
marken. Meredith... Mina ögon fylls på nytt 
av tårar och synfältet blir suddigt. Jag 
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torkar bort tårarna med handen och 
stirrar stint mot den mörka Rösten. Luften 
runt honom börjar skifta och strimmor av 
rök bildas runt honom. Röda ljusgnistor 
sipprar ner från handen och fräter den 
redan brända marken. 

Marken börjar vibrera under mina fötter 
och ett onaturlig mörker lägger sig runt 
berget. Det hotar om någonting värre än 
döden själv. En suck hörs och mörkret 
verkar rygga undan från ljudet men tilltar 
sedan. Jag tänder en låga av ljus i min 
hand när jag börjar få svårare att se och 
kastar upp den i luften och låter den sväva 
över våra huvuden. Fortfarande droppar 
det röda ljuslågor från hans händer. 

Långsamt vänder den mörka Rösten 
huvudet mot mig och jag kan känna hans 
genomträngande ögon se in i mina under 
huvan. Jag känner mig kall och stel 
inombords men intalar mig själv att det 
här bara är ett av hans trick. The Dark 
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Voice försöker få mig att ge upp. Tvivla 
på vad jag kan göra. Försöker att ta fram 
någonting ont inom mig som han kan 
använda sig av. Men jag tänker inte låta 
honom göra det.

Jag blundar och tar ett djupt andetag. Jag 
hittar kraften inom mig och försöker låta 
den fylla hela mig och känner hur kylan  
allt mer försvinner. Jag öppnar ögonen 
igen. En svag glöd verkar skimra från min 
hud och jag kan nästan se kraften som 
gömmer sig under. Röken runt the Dark 
Voice har tätnat och virvlar runt honom, 
hotfullt. Plötligt händer det.

På bara ett ögonblick fylls luften av röda 
ljusklot. De flyger runt i luften och 
började cirkla runt mig. Genast skapar jag 
ett eget ljusklot och kastar mot den 
närmsta lågan av rött och det exploderar 
men ett nytt klot är redan påväg. 
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Alla resterande klot stannar upp högt upp 
i luften över mig. Jag hinner precis kasta 
mig åt sidan och flyga iväg innan alla röda 
klot landar där jag för en sekund sedan 
stod. Nya lågor bildas i luften, fler och 
större den här gången. Den här gången 
kastas de direkt mot mig. Jag undviker de 
första men känner hur ett av kloten 
snuddar min arm och fräter sönder min 
hud. Jag skriker av smärta och känner hur 
blodet börjar rinna. Jag tittar ner på min 
arm och ser att huden är alldeles svart vid 
såret och mina ådror buktar utåt. Jag tittar 
på medan såret långsamt börjar läka när 
armbandet registrerar skadan. Men även 
när såret inte längre finns kvar känner jag 
smärtan av det. 

Åter igen fylls luften av röda, hotfulla 
ljusklot och omringar mig. Jag tittar på 
kloten medan de delar på sig och blir fler 
och fler, och fyller upp tomrummet 
ovanför. Det finns ingen chans att jag kan 
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u n d v i k a a l l a d e h u n d r a t a l s 
ljusprojektilerna.

Edit. Du vet att du kommer att dö om du 
fortsätter kämpa... Den kalla rösten ekar i 
mitt huvud. Tänk dig smärtan... hur lång tid 
tror du att det tar tills du dör? En sekund... en 
minut... en dag...? Ständigt i smärta... Jag 
känner hur det bränner till där jag blivit 
träffad av det röda ljuset och jag 
grimaserar. Sedan känner jag hur jag blir 
kall och det börjar sticka i armar och ben 
och det börjar sedan bränna. Mer och 
mer... Det kommer vara smärtsammare än allt 
du någonsin har känt...och när du dör... kommer 
inget av det här ha varit värt det. Du kommer inte 
ha åstadkommit någonting... 

Jag känner hur smärtan plötsl igt 
försvinner och den mörka rösten ekar i 
mitt huvud igen. Men, du behöver inte dö. 
Edit... Du kan göra skillnad. Jag behöver dig... 
det enda som krävs är att du säger ja till mig... du 
kan glömma ditt gamla liv Edit... du kan få en ny 
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identitet. Fruktad av alla... Ge upp Edit... Ge 
upp...

Kanske...nej! Jag går hellre under än låter 
mörkret få greppet om mig.  Jag torteras 
hellre än att kraften inom mig ska böjas, 
bli giftig och bli ondskans redskap. Det är 
inte jag... jag har ett högre syfte. Det har 
Meredith också...hade. Min tvillingsysters 
livlösa gestalt påminner mig om varför jag 
är här. Jag tänker inte luras av den mörka 
Rösten.

Jag öppnar ögonen och tittar upp mot 
ljuskloten. Jag tar fram all kraft som jag 
har och låter den sippra ur mig. Den 
silver- liknande substansen börjar växa 
från marken och börjar bilda en stor sköld 
tills den omsluter mig helt. Sedan faller de 
röda ljuskloten. Rött och vitt exploderar åt 
alla håll när den röda kraften sprängs 
sönder mot min sköld. Jag känner kraften 
dunka mot skölden och min styrka börjar 
avta. 
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Inifrån min sköld börjar jag skapa mina 
egna ljusklot och låter dem sväva i luften. 
När det inte finns några fler röda lågor 
kvar låter jag alla mina ljusklot fara 
genom skölden mot the Dark Voice. Jag 
ser honom göra en elegant bakåtvolt upp i 
luften och undviker på så sätt alla klot. 
Han landar på marken och bara en gnista 
faller på hans huva och bränner ett litet 
hål. 

Jag skickar iväg en ny våg av ljusklot men 
The Dark Voice verkar inte ha något 
problem med att undvika dem. Jag har 
ingen chans mot honom på det här sättet. 
Kanske...jag kanske borde ge upp? Jag låter min 
sköld av ljus blekna bort. 

”Jag ger upp...” säger jag svagt. ”Jag har 
ingen chans mot dig... jag är för svag... jag vill bli 
starkare...” Jag stirrar stint ner på askan 
under mina fötter. ”Jag accepterar ditt 
erbjudande.”
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Vinden tilltar och får mitt hår att flyga 
runt mitt ansikte. När jag tittar upp ser jag 
den mörka Rösten stå några meter 
framför mig. Jag kan inte se hans ansikte 
under huvan men jag hör viskningen när 
hans mun rör sig och kalla kårar fyller 
hela mig av ljudet.

”Edit... Du är en smart flicka... Du kommer att 
trivas med makt... Din syster gjorde det. Du vet 
att... du var aldrig älskad på jorden... din familj... 
var inte ens din riktiga familj... din syster... 
Meredith... försökte döda dig och din far... du 
känner honom inte ens... tror du verkligen han 
älskar dig? Under alla dessa år har han låtsats 
vara någon annan... låtit dig gå i vilsenheten... 
ovetande om sanningen... Är det ett tecken på 
kärlek? Makt Edit. Ja makt! När du har det 
kommer du inte behöva kärlek... det är bara för 
svaga människor...” 

Jag nickar och känner obehaget av att stå 
så nära den mörka Rösten. Samtidigt så är 
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hans närhet...berusande! Tårar av ilska 
rinner nedför mina kinder när jag hör 
hans ord om min far. Min pappa. Jag ser 
genom tårarna hur the Dark Voice 
sträcker ut sin hand mot mig. Jag kan se 
små gnistor av rött vila på hans 
fingertoppar. Jag går emot honom och 
sträcker ut min egna hand och darrande 
nuddar jag den bleka handen. Onskans 
hand.

Smärta. Jag känner obeskrivlig smärta när 
de små gnistorna fräter sönder min hud 
men jag tvingar mig själv att hålla kvar 
handen. Jag känner mig kall och sorgsen 
vid beröringen medan ondskans ljus 
börjar uppfylla mig, men jag motstår 
apatin. Jag vet vad jag måste göra. Jag 
fyller min andra hand med ljus och the 
Dark Voice hinner bara rycka till innan 
jag pressar ett stort ljusklot mot hans 
bröstkorg. 
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Rött ljus exploderar ifrån honom och jag 
känner hur jag blir träffad men står kvar, 
ignorerar smärtan, pressar ljusklotet 
hårdare mot honom. Jag känner hur jag 
börjar förlora mig själv och ser hur mitt 
armband exploderar. Viskningar från 
tusen personer fyller luften och ljudet är 
så högt att det skär i öronen.  Hela berget 
skakar och marken skälver. Stora sprickor 
bildas i platån, men jag utestänger allt 
detta. Sedan blir allting tyst. Mitt ljus 
försvinner och det röda ljuset försvinner. 
Framför mig ser jag en siluett. En 
kompakt, mörk siluett av den mörka 
rösten. En sista viskning når mina öron: 

“Vad har jag gjort?”

Sedan upplöses han i rök och finns inte 
längre. Den ondska som hemsökt 
universum är förintad. För första gången 
tycker jag nästan synd om honom. En 
gång fanns han på min mors hemplanet 
och förmedlade Källans vilja tillsammans 
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med The Voice. Med tiden verkar 
ondskan ha tagit över honom så mycket 
att när den böjda kraften nu lämnade 
honom fanns det ingenting kvar. Förutom 
ett sista ögonblick av ånger.

Jag tar ett häftigt andetag och känner hur 
en lättnad sprider sig i kroppen. Jag klarade 
det. Jag klarade det faktiskt! Ett leende lägger 
sig på mina läppar när jag vänder mig om 
för att gå men det försvinner lika snabbt 
som det kom. Meredith...

Den u tmärg lade k roppen l i g ge r 
fortfarande orörlig på marken. Jag tar ett 
steg mot henne och faller tungt framåt. 
Jag kan inte känna mina ben. Jag kämpar mot 
paniken och drar mig fram, meter efter 
meter, mot min syster. När jag med 
uppskrapade armar når fram drar jag 
oroligt bort en hårslinga från hennes 
ansikte. Merediths hud är kall och 
kroppen livlös. Tänk att få somna in. Tänk att 
få dö...
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Medan jag känner hur livet lämnar mig 
talar jag ut i tomma luften, pratar med 
min syster. Vem försöker jag lura?

Vi ska hem Meredith. Du kommer bli bra. Du 
ska överleva det här. Du ska få träffa din far. Du 
ska få träffa din familj igen. Det här är inte din 
sista dag Meredith. Håll ut. Du kan klara det. 
För David... För mig... Du kan inte dö... du får 
inte... vi får inte...pappa...
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EPILOG NUMMER fem
Home
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David Drömlund sitter orörlig under 
skuggan av ett träd. Inte för att det gör 
någon skillnad, - ljuset bländar honom 
fortfarande och omgivningarna är ett 
suddigt fyrverkeri av l jusnyanser. 
Invånarna har lämnat honom ifred (till 
och med de eländiga små busungarna) 
sedan Edit lämnade planeten. Till och 
med the Voice har hållit sig på avstånd, 
även om David vet att han aldrig är långt 
borta. 

Atmosfären på planeten har skakats i sin 
grund den senaste veckan. Även om glädje 
och frid är lika verklig som luften man 
andas här, så vilar nu en orolig förväntan i 
luften. För några dagar sedan samlade 
The Voice alla och uppenbarade sakernas 
tillstånd. Att Källan sänt ut Edit att 
bekämpa the Dark Voice. Att universums öde 
vilar i fröken Drömlunds händer. 

David sitter och försöker hålla ångesten 
och likgiltigheten tillbaka. Är det möjligt att 
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känna såhär på denna plats? tänker han 
uppgivet. Att ta farväl av sin nyligen 
återfunna dotter gjorde någonting med 
honom. Han har försökt att vara stark, 
men funnit sig ständigt övermannad av 
ilska och panikattacker. Tre dagar efter 
Drömilundas avfärd sprang David i panik 
ut i ingenstans. Sönderslagen och blodig 
fann han till sist en viloplats under ett träd 
och har sedan dess motvilligt låtit 
planetens helande atmosfär göra sitt verk. 
Låt mig dö...

Plötsligt hör han något. Det första ljudet 
på fem dagar. David lyfter på huvudet och 
lyssnar. Under en ganska lång stund är det 
tyst, men han känner sig iakttagen. 

“Ge dig iväg! Lämna mig ifred!” 

Tystnad. 
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“Hör du inte! Gå tillbaka dit du kom kom ifrån! 
Hälsa the Voice...hälsa honom....att jag inte orkar 
mer...”

Då hör han det. Först tyst, sedan starkare. 
Snyftningar. Sedan steg. David Drömlund 
stelnar till och förbereder sig på att bli 
besviken. Plötsligt känner han en hand i 
sin. Edit? 

“Pappa...”

“Meredith!”
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EPILOG NUMMER sex
The awakening of fröken Drömlund
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Mörkret lägger sig över den cirkelformade 
platån. Tystnaden är total. Vinden är stilla 
och det är som om hela planeten ängsligt 
lyssnar efter livstecken hos de livlösa 
gestalterna. Spår av den våldsamma 
striden finns överallt. Luften osar av bränd 
sten och spår av blod finns överallt. Dödens 
cirkel.

Meredith ligger utrsträckt på rygg med sin 
syster tätt intill. Edit ligger ihopkrupen på 
sidan med huvudet tätt intill Merediths 
med ena armen beskyddande runt henne. 
Edits ansikte är svart av sot och blod 
rinner nedför ett sår i pannan. Ögonen är 
halvslutna och tomma. Hon blinkar till. 
Låt mig dö.

Nu har hon inte långt kvar. När den sista 
livsandan lämnar Edit börjar livet 
passerera revy. Blandade bilder från det 
förflutna spelas upp framför hennes ögon. 
Barndomsminnen. En varm sommardag. 
Hennes låtsaspappas dåliga skämt. 

160



S o m m a r s t u g a n i S m å l a n d . E n 
klasskamrats svek. Lögnen. Familjefotot. 
David Brutéus... 

Edit öppnar ögonen en sista gång och ett 
leende sprider sig över hennes läppar. 
Pappa... Sarah... mamma... glädjetårar rinner 
nedför Edits kinder och hon känner hur 
en varm känsla sprider sig i kroppen. Jag 
är älskad...

Edit sluter ögonen och släpper taget. Hon 
känner hur allt blir suddigt och hur livet 
lämnar henne. Allt blir svart. 

En vit fågel cirklar över platån på den 
mörka himlen. I kontrast till dödens 
planet är dess skönhet nästan outhärdligt 
vacker. Den gör mörkret mörkare, och 
tragedin djupare. Den ger ifrån sig ett ljud 
och dyker ned mot tvillingsystrarna och 
slår sig till ro  en bit från dem. Heaven came 
down.
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Edit är död. Men varför är jag kvar? tänker 
Edit och grips nästan av panik. Hon kan 
inte känna sin kropp. Alla hennes sinnen 
är stängda. Men jag finns kvar...

Edit hör hur fågeln nynnar på en bekant 
melodi. Under sin tid på Källans planet 
hörde hon den sjungas flera gånger. 
Profetian...

"From the planet of  man, from the planet of  earth
Flames of  love will arise, of  light giving birth
She will vanquish the night, she will bring down Dark Voice
By the portal of  worlds, by the power of  her choice.
Death will turn to life, awaken spiritlight inside
Perfection will be birthed, destiny untied."

Sensation av ljus. En ilning av välbehag 
far genom Edit. Men den känns 
annorlunda. Hon har fortfarande ingen 
kontakt med sin kropp. Den känns allt 
mer som ett tomt skal. Ännu en ljusstråle 
genomborrar henne. Och en till. Och igen 
och igen. 
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Fågeln fortsätter att nynna den uråldriga 
melodin men flaxar bort en liten bit då 
Edits kropp svagt börjar vibrera. Ögonen 
öppnas och ljuset i dem växer sig starkare 
tills de är som strålkastare i natten. Edit 
rullar skakandes runt några varv bort från 
Meredith och hamnar på rygg. Ögonen 
lyser upp natthimlen och vitt glödande 
l ju s s t rå lar nu u t igenom Edi t s 
söndertrasade kläder. 

Hela platån badar i vitt ljus och ett vitt 
moln har bildats över berget. Fågeln lyfter 
från plattformen och flyger in i molnet. 
Blixtar slår ned från himlen och vita 
eldsgnistor sprutar från berget och kastas i 
alla riktningar. Plötsligt hörs en djup men 
behaglig röst från molnet:

“Awaken”

Molnet lyfter sakta och försvinner i 
fjärran. Små explosioner av ljus fortsätter 
sporadiskt att skjuta upp skurar av vita 
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eldsgnistor som sedan regnar ned från 
berget och dansar runt över platån. 

Edit öppnar ögonen. Allt är annorlunda. 
Hon känner ljus pulsera inom henne med 
varje hjärtslag. Hennes tankar är klara 
men samtidigt bortom hennes kontroll. 
De rusar snabbt och uråldrig kunskap och 
vishet är som ett tredimensionellt 
landskap i hennes sinne. Hon är djupt 
medveten om sin omgivning. Hon känner 
den. 

Ännu en miniexplosion av vita eldsgnistor 
virvlar upp en bit framför henne och 
kastar ett ljus över hennes späda gestalt. 
Hon är klädd i en lång vit klädnad som 
både är enkel men samtidigt ständigt visar 
på nya vita nyanser och linjer. Tyget har 
stänk av silver som då och då gnistrar till 
när energi spontant verkar utgå från Edit. 
Ögonen har återtagit sin vanliga färg men 
har fortfarande en genomträngande 
kvalité och utstrålar styrka och renhet. 
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Håret är blekt vitt, också med stänk av 
silver. 

Edit ser sig omkring och letar efter platsen 
där Meredith ligger. Varje rörelse sänder 
iväg knappt synliga chockvågor av ljus och 
energi ifrån henne. Shades and swirls of light. 
Edit rör sig mot sin livlösa tvillingsyster 
och blir förvånad över sina känslor. Som 
väntat känner hon stor sorg och chock, 
men samtidigt så känner och tänker hon 
åt någon annan.

Edit sätter sig knä framför Meredith och 
motstår impulsen att åter igen gå in i 
hopplöshetens tankar. Istället öppnar hon 
sig för den andra rösten, för Källan. Nu är 
hon säker på sin sak. Hon känner igen 
närvaron och klangen från sitt möte med 
Honom. Det verkar efter molnets ankomst 
finnas en djup koppling mellan dem. Hon 
betraktar sin syster och känner auktoritet 
och kärlek välla upp inom sig. Plötsligt 
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formas en tanke, som blir känsla, som blir 
ord: “ljus återvänd.”

Edit smakar på orden och talar bestämt ut 
dem: LJUS ÅTERVÄND! En stark ström 
pulserar genom Edit och gnistrande vitt 
ljus börjar lekfullt virvla omkring på 
platån, som om det hade ett eget liv. Det 
stannar över Meredith, koncentreras till 
en enda punkt och genomborrar sedan 
hennes panna. Meredith skakar till men 
saknar fortfarande alla livstecken. 

Ett sätter sig ned en bit bort och väntar. 
Inom sig hör hon Källans porlande men 
ändå djupt distinkta stämma: Nu är du 
klarvaken Edit. Hela världar väntar på sin 
skapelse. Galaxer ropar efter läkedom. Den 
Mörka Röstens fall påbörjar en ny era. Edit blir 
lätt yr då hon för sitt inre reser igenom 
universums avlägsna hörn, till platser 
Källan visar henne. Hon minns att David 
skrev om detta till henne i ett av sina 
Facebookmeddelanden, - att även om 
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hoppet för jorden är ute så finns det 
galaxer bortom galaxer. 

En tår faller längs Edits kinder då hon 
tänker på jorden. På alla människor. Då 
ser hon det...en kvarleva. En ny början... 

Vem är jag? Edit riktar frågan till Källan, 
och hoppas innerligt att denna slags 
kommunikation är möjlig. Du är Edit 
Drömlund, dotter av jord och dotter av Min 
planet. Du dog Edit...eller snarare, den jordiska 
delen av dig dog. Din andra identitet överlevde, och 
med Min hjälp väcktes  den till fullo. Jag har 
utvalt dig till någonting alldeles speciellt Edit. Att 
ge liv till galaxerna, att vara min röst till 
världarna. Edit Drömlund...du är the White 
Voice....

Då hör hon det. Hostningar. Meredith. På 
ett ögonblick är hon vid hennes sida. 
Meredith jämrar sig och öppnar långsamt 
sina ögon...och ser sig själv. 
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“Förlåt...jag...”

Meredith hinner inte avsluta meningen 
innan hon känner sin systers omfamning. 
Familj. Jag har en syster. De gråter och 
skrattar om vartannat. Tiden står stilla på 
den cirkelformade mörka platån och 
natthimlens mörker börjar så sakterliga ge 
vika för morgonens dunkla ljus. 

Edit reser sig upp och tar sin systers hand 
och hjälper henne upp. Hand i hand går 
de bort mot stentrappan som leder ned 
från berget som tidigare hyst ondskan 
själv. De återvänder under tystnad längs 
den dystra stigen som leder mot portalen. 
Väl framme slår de sig ned på en klippa 
alldelels intill. Edit vänder sig mot sin 
återfunna syster:

“Meredith, det finns någon jag vill att du ska 
träffa. Som väntar på dig, som väntat på dig hela 
ditt liv. Han heter David, och...han är vår 
pappa!”
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THE END

Eller...?

;)
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170

Ett p iano . TVÅ världar . tolv galna kamphundar . 

En f l i ckas sökande e f ter s i t t ursprung . r i s i frutt I . 
E n ö s t e r r i k i s k b y . c i t r o n k l u b b o r . J o r d e n s 

undergång .  L jusets  ankomst .   Katten  snutt i s .   

allt börjar med ett fotografi...

e t t hopplöst överdramat i skt äventyr  präglat av 

ö d e s m ä t t a d å n g e s t, o m t u m l a n d e k ä n s l o r o c h 

allmän  randomness .  

Edit Palm går första året på Risbergskas 
Gymnasium i Örebro. Hon spelar tvärflöjt och 
sjunger i ett lovsångsteam i kyrkan. Hon finns 
med i Brickebergskyrkans ungdoms-
verksamhet.

David Wellstam är ungdomspastor i 
Brickebergskyrkan Örebro tillsammans med 
sin fru Julia. Han gillar att skapa egna 
galna och smått farliga lekar och ser ibland 
verkligheten genom sitt “randomfilter”!  


