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VÅRSOL

Tam satt uppkrupen vid ett fönster i prinsessan 

Chaias rum. Från det lilla södra tornet hade 

han utsikt över både drakstallet och fältet 

utanför. Där nere gjorde man sig just redo att 

ta emot drakarna.

Nyfiket sträckte han ut en tanke mot Sky.

”Allt är bra”, försäkrade den blå drakhonan. 

”Vi är snart hemma igen.”

Tam lyfte blicken och spanade bort över 

slätten, men ännu kunde han inte se dem.



Kvällssolen fick honom 

att kisa. Det var äntligen 

vår, och han njöt av att 

känna solstrålarna värma 

mot ansiktet.

Han såg inte solen så 

ofta numera.

I vintras hade tvillingarna Seva och Hanjar 

fått Tam misstänkt för stöld. Soldaterna hade 

fört honom till fängelset. Ända sedan dess hade 

han varit tvungen att hålla 

sig gömd – ingen fick 

ju upptäcka att han 

rymt därifrån!



Det var prinsessan Chaia som räddade 

honom, precis som hon gjort en gång tidigare.

Hon visste allt om de lönngångar som löpte 

kors och tvärs genom hus och murar. I dem 

gick det lätt att hålla sig undan. 

Tam hade tagit ett av de dolda rummen som 

sitt eget. Där stod redan ett bord med flera 

stolar, och en kista som han kunde ha sina saker 

i. När de burit dit en mjuk madrass, några 

kuddar och ett varmt täcke att dra om sig, hade 

han allt vad han behövde.
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Tam suckade. 

Han kunde verkligen inte klaga över något! 

Hela vintern hade han sluppit att frysa och 

svälta.

Ändå var det som om det kröp i kroppen. 

Han längtade efter att få springa ut i solskenet!

Ibland kändes det som om hela hans liv låg i 

mörker …



Plötsligt skämdes Tam över sin otålighet. 

Han sneglade mot Chaia, som satt vid det andra 

fönstret. Hur hade hon klarat alla dessa 

långa år, när hon levt undangömd och 

instängd?

I solskenet syntes spåren av 

hennes sjukdom tydligt. 

Förhårdnaderna och 

blåsorna hade spritt 

sig närmare mun och 

ögon, och när hon 

lyfte handen för att 

klia på dem kunde 

Tam inte låta bli att 

dra efter andan.

Hennes hand 

hade blivit så 

svullen och 

förvriden!



Chaia hejdade sig och såg bort mot 

honom.

– Jag vet, sa hon.

Hon drog fram det långa, silvervita håret 

så att det skymde ansiktet.

– Mamma och pappa har 

nästan givit upp. De verkar tro 

att jag ska få leva resten av 

mitt liv här i tornet.

Hon talade lugnt och 

samlat, men Tam 

förstod hur ont den 

tanken gjorde. Han 

visste inte vad han 

skulle säga.
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– Det blir bara värre! fortsatte hon. I går sa 

doktor Marnum att han försökt precis allt för 

att bota mig. Förut pratade de ibland om att 

göra en mask åt mig, som jag skulle bära om 

jag var ute bland folk. Men nu …
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