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för det första: hämta vatten från brunnen.
Det var ännu en grå morgon när jag gick den van

liga vägen för att hämta vatten. En gång, för länge 
sedan, hade vattnet kommit från kranarna i köket. 
Det droppade långsammare och långsam mare tills 
där inte fanns något kvar. Som tur var hade vi alltid 
haft en brunn, och pappa byggde ett skyddande lock 
över den med en liten gnisslande lucka. Vattnet var 
nämligen det viktigaste vi hade, därför måste det 
skyddas. Iskallt vatten skvätte på mina händer när 
jag fick upp hinken. 

Hösten var här och det betydde kyla. Jag hatade  
att frysa. Men, idag tittade solen i alla fall fram mel
lan de grå molnen och värmde i ansiktet. En gång 
i tiden, när jag var mycket liten, låg himlen som ett 
stort mörkt tak över världen. Inget ljus kom ige
nom och solen var bara något som fanns i sagorna. 
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Men, så tittade solen fram en dag och jag har älskat 
den sedan dess.

För det andra: mjölka geten.
Den första hinken tömde jag i spannen vid det 

tomma hönshuset. Genast kom getterna spring
ande ut ur ladan och lapade snabbt i sig vattnet. 
Smulan lunkade fram. Hon var en stor och grå get, 
ganska gammal nu. Lilla Bettan var piggare och 
trängde sig ivrigt framför sin gamla mor. Hennes 
gulblonda päls var som en färgklick i allt grått. 

”Var inte så glupsk. Du har bara en mamma”, sa 
jag och kliade Bettan bakom örat. Hon älskade det.

När de fått att dricka tog jag pallen och den tom
ma spannen och satte mig vid Smulan. Hon var 
en snäll get och krånglade aldrig när man skulle 
mjölka henne. Men, det kom inte så mycket den här 
morgonen heller. Hon slog med huvudet, som om 
hon var ledsen för det.

”Ingen fara, Smulan. Vi försöker igen i morgon.”
För det tredje: glöm inte att ta av skorna när du 

går in. 
Ingen smuts fick komma in i huset. Så, av med 

skorna innan jag tömde hälften av vattnet i diskhon. 
Det kändes skönt att komma in i värmen. Elden i 
den gamla eldstaden sprakade och det var fortfaran
de tyst i huset. Pappa och Frida sov nog ännu, men 
mammas stövlar och stora skinnjacka var borta.  
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Hon gick tidigare och tidigare varje morgon.
För det fjärde: förbered frukosten.
Jag hällde upp vatten i tekannan, men det fick 

vänta att koka. Jag fick inte använda spisen, för 
mamma var rädd att jag skulle slösa på gasen. Eller 
värre, sätta eld på huset av misstag. Förut hade spi
sen inte fungerat, men vi hade vår egen gas och 
pappa hade kommit på tricket att tända spisen med 
en låga. Men, det var svårt och kunde vara farligt. 
Därför använde vi nästan alltid eldstaden för att 
laga mat. 

Just nu puttrade gårdagens gröt i grytan som 
hängde över elden. Mamma kokade alltid gröt av 
havren. Och det fanns knäckebröd kvar i brödbur
ken. Det bakade vi när det fanns gott om frön och 
nötter att hitta. Synd bara att det inte fanns något 
smör kvar. Av den lilla mjölken Smulan gett skulle 
det nog inte bli något smör heller. 

Tre skålar på bordet och en på brickan, och lite 
knäckebröd vid sidan av. Det var allt. Så snart 
mamma kom tillbaka kunde vi äta frukost. Borde 
jag väcka Frida, eller var det för tidigt? Äsch, hon 
fick ju alltid sova ut på morgonen, bara för att 
hon var för liten för att bära tunga vattenhinkar. 
Hon kunde väl också hjälpa till? Jag tänkte just gå 
och väcka henne. Men, så hördes ett ljud från det 
andra sovrummet. Det brukade vara mammas och 
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pappas. Men, nuförtiden sov mamma på soffan. 
Ljudet hördes igen. Pappa måste vara vaken. Jag 

såg ut genom fönstret, men mamma syntes inte 
till. Egentligen borde jag inte, men skulle det skada  
om jag bara bar in frukosten? Nyckeln hängde på 
kroken vid dörren. Äsch, det gjorde väl inget? Jag 
hade ändå inte pratat med pappa på ett tag. 

Jag tog frukostbrickan och låste försiktigt upp 
dörren. Morgonljuset sipprade in genom de tjocka 
gardinerna där inne. Det luktade instängt.

”Pappa? Är du vaken?”
Jag satte ner brickan på bordet vid dörren och 

vågade mig fram till fönstret för att dra isär gardi
nerna, precis som mamma brukade göra. Egentli
gen ville jag inte titta, men det var svårt att låta bli. 
Synen av pappas ansikte gav mig en klump i magen. 

”God morgon, pappa.”
Pappa hade alltid varit en lång och stark man, 

starkare än mamma. Hon sa att jag var så lik pappa 
och Frida var så lik henne. Mamma och Frida hade 
båda blont, mjukt hår och blå ögon. Jag och pappa 
hade tjockt, barkbrunt hår och likadana grå ögon, 
som knappt fungerade utan glasögon. 

När jag fick pappas gamla glasögon hade mamma 
sagt att det var synd att jag ärvt pappas dåliga syn. 
Men, jag brydde mig inte. Jag tyckte faktiskt om de 
runda glasögonen på näsan. 
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Pappas var ännu större, men mamma hade lagt 
undan dem i byrålådan tills pappa skulle bli bättre. 

Vi tyckte båda om att skämta, pappa och jag. 
Även om himlen föll ner skulle han säkert komma 
på något lustigt att säga om det. Han tyckte inte 
om när vi var ledsna eller arga, därför var han alltid  
så bra på att få oss att skratta. Lustigkurre, bru
kade mamma kalla honom.

Men, han som låg i sängen just nu liknade inte 
alls pappa. Han hade blivit så tunn sedan förra vin
tern. Den store, starke mannen liknade mer vår sis
ta höna som tappat lusten att äta. Han var blek och 
håret var mer grått än brunt. Men värst var de svar
ta fläckarna som täckte hans ansikte, som mögel på 
en gammal ost. Jag hatade dem.

Han tittade på mig. Äntligen. Så, han förstod 
faktiskt att jag var där?

”Frukost, pappa.”
En rosslig utandning kom från hans mun, som 

var som ett mörkt gap in i intet. 
”Liv …”, sa han, men det var så svagt att det 

knappt hördes. Men, han log mot mig, samma 
leende han alltid hade gett oss varje morgon.

”Det är kallare idag”, sa jag. ”Vi kanske får regn 
snart. Men, jag hjälper mamma samla ved.”

Pappa svarade inte, men han log fortfarande. 
Han var rosslig i halsen och därför pratade han inte 
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mycket numera. Det var märkligt. Det var som om 
hela huset hade tystnat sedan pappa blev sjuk.

”Liv!”
Jag ryckte till. En hand grep tag i mig och drog 

mig ut ur rummet. Det var mammas starka hand 
som höll i mig.

”Du får inte gå in dit. Det vet du!”
”Men, jag rörde honom inte.”
”Det spelar ingen roll. Du vet vad som kan hända 

om du kommer för nära.”
Ja, jag visste. Mamma tjatade om det varje dag.
Den andra sovrumsdörren knarrade och Fridas 

trötta ansikte tittade ut. Hennes hår stod som ett 
rufs och hon klängde sig tätt om sin rosa gosekanin.

”Har Liv gjort något dumt igen?” sa hon och 
gnuggade ögonen.

”Strunt i det du”, sa jag. 
”Liv, var snäll mot din syster”, sa mamma och 

låste dörren till pappas rum. 
Men, den här gången lade hon nyckeln i fickan.
”Gick du in till pappa?” sa Frida och tittade stor

ögt på mig. ”Tänk om demonen tar dig! Då måste vi 
låsa in dig också!”

”Ingenting kommer att ta er, så länge ni håller er 
borta från pappa. Nu äter vi”, sa mamma. 

Hon tog mjölkspannen och tömde den i två kop
par.
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”Blev det inte mer?”
Jag skakade på huvudet och mamma suckade.
”Smulan är gammal och trött, mamma. Kanske 

om hon får vila lite.”
”Nej, jag tror inte hon har mycket mer mjölk att 

ge.”
”Kan inte Bettan ge mjölk?” sa Frida och satte sig 

på kökssoffan.
”Getter kan inte ge mjölk om de inte fått ungar.” 
Jag satte mig bredvid Frida.
”Jaha, kan hon inte få en unge då? Jag vill gärna 

ha en getunge.”
”Det går ju inte utan en pojkget, fattar du väl?”
”Varför då?”
Jag skakade på huvudet och slevade upp gröt till 

oss tre. Frida var fortfarande för liten för att fatta.  
Bettan hade ju haft en pappa förut, innan han blev 
för gammal förra vintern. Och några fler getter 
fanns inte häromkring. Det var synd. Jag hade ock
så gärna haft en liten killing. 

”Mamma”, sa Frida medan mamma kokade upp 
vattnet på spisen. ”Kommer pappa bli bra snart?”

”Det frågar du ju varje morgon”, sa jag.
”När han fått vila färdigt. Men, det kan ta tid”, sa 

mamma.
”Jo, men om det är demonen som gör honom 

sjuk, kan vi inte jaga iväg den då?”
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Mamma suckade och lade ner nässlor i det varma 
vattnet. 

”Man kan inte bara skrämma iväg en demon”, sa 
jag eftersom mamma inte var på humör att förklara. 
”Vi kan bara låsa in den och hoppas på att den trött
nar på pappa och lämnar honom i fred. Men, det 
är viktigt att vi håller oss borta ifrån den, annars 
kanske den attackerar oss istället.”

”Men, hur lång tid tar det innan den sticker då?”
”Nu tycker jag vi slutar fråga så mycket. Ät grö

ten innan den blir kall”, sa mamma och kom med 
nässelteet till oss. 

Nässlorna var nyplockade, så teet smakade gott 
och värmde. Mjölken räckte så vi kunde få lite var 
till gröten. Det var alltid bäst att få i sig den medan 
den var färsk. Bara på vintern kunde maten hålla 
länge i kylan.

”Fångade du något, mamma?” frågade jag, men 
hon skakade på huvudet.

”Jag måste ut igen efter frukosten. Och ni flickor 
kan väl gå och leta mer nässlor?”

”Kan …” Jag var rädd för att fråga, men jag ville 
så gärna. ”Kan inte jag få följa med idag?”

Mamma slutade äta och lade ner skeden. ”Det är 
viktigt att plocka svamp och nässlor också.”

”Jo, men i vintras sa pappa att jag skulle få …”
”Ja, han hade alltför bråttom med att ta med dig 
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på sådant som du är alldeles för liten för.”
”Jag är inte för liten nu.”
”Liv, tänk om du skulle tappa glasögonen. Vi kan 

inte skaffa nya.”
”Men, jag ska vara så försiktig.”
”Någon måste ta ansvar när jag är borta. Nu talar 

vi inte mer om saken.”
Det var ingen idé att bråka med mamma. Hon 

gav sig aldrig. Men, Frida kunde väl klara sig själv i 
huset? Vad var det värsta som kunde hända? Pappa 
var ju också hemma, och den enda grannen som 
fanns kvar var inte farlig. 

Vi åt upp frukosten under tystnad och sedan gick 
jag efter samlarkorgen. Det var en vanlig korg som 
jag själv hade gjort om så man kunde hänga den 
bak på ryggen. Mamma hade varit riktigt stolt när 
jag visade den. Hon blev alltid glad när man kom 
med något praktiskt. 

Jag hoppade i kängorna igen och fick på mig 
min stora ylletröja. Jackan var för liten för mig och 
det var inte lätt att sy en ny. Frida hade min gamla 
jacka. En gång hade den varit rosa, men nu var den 
mer gråaktig. Men, hennes röda stövlar gjorde det 
lätt att hitta henne.

”Du kan inte ta med dig den där, det vet du”, sa 
jag och pekade på kaninen som Frida aldrig gick en 
meter ifrån. 
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”Men, Lotta tycker inte om att vara ensam.”
”Hon får vakta huset. Där ute blir hon bara smut

sig.”
”Jo …”, sa Frida och lade ifrån sig kaninen på 

kökssoffan.
”Ett ögonblick”, sa mamma. ”Få se era händer.”
Precis som varje morgon kavlade vi upp ärmarna 

och mamma granskade våra händer och armar nog
grant. Hon tittade också på våra halsar och nackar. 
Men, hon hittade ingenting idag heller.

”Bra. Iväg med er nu.”
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vårt hus låg högt uppe på en höjd och nedanför 
bredde dalen ut sig. På sluttningarna fanns fortfa
rande många nässlor att hitta. 

För några veckor sedan hade där också funnits 
vinbär, som snabbt försvunnit ner i våra korgar. Vi 
hittade också svamp och hasselnötter. Men, Frida 
hade svårt att skilja på de ätbara och de giftiga 
svamparna.

För länge sedan fanns det så mycket mer. Jag 
mindes när korgen var full av stora, söta bär. Men, 
varje år hittade vi färre och färre. Tänk om vinbären 
också skulle försvinna.

Uppe på sluttningen fanns en rostig gammal 
lekplats. Åt andra hållet låg skogen, men dit fick vi 
inte gå själva. Från lekplatsen kunde man se ut över 
dalen. Granngårdarna låg där, men de var tomma 
nu, förutom …
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”Kom! Knuffa fart!” sa Frida och hoppade upp på 
gungan.

”Vi har inte tid.”
”Bara lite!”
Frida skulle ändå bli besvärlig om hon inte fick 

leka lite. Så, jag ställde ifrån mig korgen och gav 
henne några knuffar. Hon skrattade högt för varje 
knuff.

”Högre! Högre!”
Jag tog i allt vad jag kunde. Frida kvittrade av 

skratt. Men, plötsligt brast repet och Frida flög 
som en vante. 

”Frida! Hur gick det?”
Hon var lika smutsig som marken, men skrat

tade ändå. Den ungen kunde skratta åt allt. Men, 
hon var i alla fall inte skadad. 

”Gungan gick sönder”, sa Frida.
”Äsch, det var en gammal, skruttig gunga ändå. 

Vi kanske kan laga den senare.”
”Om pappa var frisk så kunde han göra det. Han 

är bra på att bygga saker”, sa Frida och gick i förväg 
längre uppför sluttningen. 

Mamma tyckte egentligen inte om att vi var där, 
för på toppen sluttade det rakt ner i dalen. Men, det 
var där man hade bäst utsikt.

Vi satte oss ner ett slag. Frida kunde lätt bli lite 
skrajsen av att sitta så högt, men jag fick aldrig nog 
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av utsikten. Man kunde se så långt. Bortom de röd
färgade gårdarna gick en väg som ringlade sig likt 
en orm genom landskapet. Där var skog och mer 
skog, men bortom den skymtades skuggan av höga 
hus. Ja, det var som en skugga, för ibland var det 
svårt att se. En tjock dimma täckte ofta utsikten 
långt borta. Men, jag visste att det var en stad som 
låg där. Pappa och mamma hade bott där en gång, 
men jag hade aldrig varit i staden. 

Pappa brukade berätta om alla hus som fanns 
i staden, marken som var täckt av sten och andra 
saker som jag aldrig sett. På den långa vägen hade 
massor av bilar en gång rullat fram. Människorna 
hade använt dem för att komma till arbetet och 
något som kallades skola. Det lät konstigt. 

Jag och Frida hade fått lära oss saker av mam
ma och pappa hemma. Jag undrade hur det skulle 
vara att sitta i ett rum med så många barn, fler än 
jag någonsin känt. Men, nu fanns det inte en enda 
människa kvar i staden. Jag och Frida fick inte ens 
gå nära. 

”Liv, hur ser demonerna ut egentligen?” sa Frida. 
Hon frågade alltid så mycket, även om pappa 

berättat för oss.
”Jag vet inte. De visar sig aldrig.”
”Hur ska vi då kunna veta när vi ser en?”
”Du vet väl att pappa berättade att de gömmer 
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sig, som skuggor? De tycker om att bo i den dåliga 
luften och i svart vatten, kanske också i gammal 
mat.”

”Ja, jag vet. Därför får vi inte gå ut i regnet.”
”Precis. Men, i staden, där syns de hela tiden, för 

där behöver de inte gömma sig.”
Ja, så många gånger hade pappa berättat hur han 

och mamma varit tvungna att packa vad de kunde 
bära och flytta ut hit, till mormors och morfars stu
ga. Det var tur att de gjorde det, annars skulle de ha 
råkat ut för samma sak som alla andra i staden. Jag 
ryste när jag tänkte på det.

”Staden ligger väl långt borta?” sa Frida och tit
tade med stora ögon mot dimman. Jag flinade lite. 
Det var alltid så lätt att skrämma henne.

”Ja, men ibland går demonerna ut från staden 
för att leta efter människor. De kan komma hit och 
smyga sig in genom din näsa eller dina öron när du 
sover.”

Jag höjde armarna över henne, som för att forma 
ett monster och väste högt.

”Sluta! Det är inte roligt!”
Jag skrattade. ”Du är en sån barnunge!”
”Jag ska berätta för mamma!”
”Det gör du inte!”
Jag tog tag i hennes arm innan hon fick för sig att 

springa hem. Hon skulle ändå inte kunna springa 
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ifrån mig, för jag var mycket snabbare.
”Jag vill inte bo här om demonerna är så nära!”
”Näe, inte jag heller”, sa jag.
Staden låg som en skugga i horisonten. Jag sa 

det aldrig till någon, men varje gång jag såg den 
så var det som om ett mörkt obehag lade sig över 
mig. Jag förstod inte hur pappa hade vågat sig dit 
flera gånger. Han hade alltid kommit hem med bra 
saker, som verktyg, gas till spisen och andra saker vi 
kunde använda. Men, en dag blev han sjuk. Det var 
då vi förstod att en demon hade tagit sig in i honom.

Mamma ville aldrig prata om det, men pappa 
berättade ofta om det stora kriget innan jag och 
Frida föddes. De mörka trollkarlarna, som bodde 
långt borta i fjärran land, skickade sin svarta magi 
till oss. Den hade förstört så mycket och dödat så 
många. Det var svårt att förstå när pappa pratade 
om det, men jag hade sett bilder i vår fotobok. 

På de bilderna fanns så många klara färger, som 
Fridas stövlar, och där fanns mat och massor med 
människor och djur. Men, trollkarlarnas svarta  
magi hade förstört allt. Det som fanns kvar var 
mörkt, smutsigt och giftigt. Och demonerna. De 
hade tagit över städerna och attackerade dem som 
kom för nära. Många grannar hade attackerats och 
dött. Andra reste iväg innan demonerna hann ta 
dem. 
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Mamma hade sagt åt pappa att inte gå till staden, 
men pappa sa att vi behövde sakerna som fanns där. 
Men, så fick en demon tag i honom också. Och vi 
hade ju ingen magi som kunde jaga bort den. 

”Titta, där kommer Sam”, sa Frida.
Jag såg hans mörka hår blåsa i vinden. Han kom 

gående uppför sluttningen, nästan snubblade på 
hängselbyxorna som var för stora för honom. Jag 
vinkade och han vinkade tillbaka. Men, han kom 
inte ända fram. Man gick inte nära dem som hade 
en demon i huset. Därför hade vi inte fått gå nära 
Sam sedan pappa blivit sjuk. Och det var konstigt. 
Förut hade jag gått till Sams hus nästan varenda 
dag. Vi brukade plocka svamp tillsammans, gå till 
lekplatsen eller bara prata.

”Hej! Vet ni vad?”
”Du har hittat en ny kantarellgömma?” sa jag.
”Nä, pappa har byggt färdigt bilen.”
”Jaha …? Så, ni ska åka nu?”
”Ja … eller jag tror det. Pappa vill åka före vin

tern, men det blir inte lika kallt om vi väntar till 
våren.”

”Men, jag trodde vi skulle åka tillsammans.”
”Jo … jag med. Men, kan ni inte komma med 

då?”
”Det går inte när pappa är sjuk, fattar du väl?”
Sam kliade sig i huvudet, som han brukade när 
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han var besvärad. Innan pappa blev sjuk hade jag 
och Sam ofta roligt tillsammans. Han kunde alla 
svampsorter och kände till de allra bästa ställena 
att plocka på. Men, nu var jag tvungen att gå med 
Frida istället. Det var väl inget fel med det, men när 
jag var med Sam så kände jag mig inte så …

”Förresten, titta här vad jag har hittat!”
Sam rotade fram något ur fickan. Det var en 

märklig, klarröd kula i plastpapper.
”Vad är det?”
”Godis, så klart. Jag hittade den på bottnen av 

lådan med julpynt. Jag kanske smakade lite … Den 
är jättegod! Här, du får den.”

”Men, den är ju din.”
Men, Sam lade ifrån sig kulan på en sten, så jag 

kunde ta den utan att komma för nära.
Ett märkligt kvittrande hördes och vi tittade upp.
”Titta! En älva!” ropade Frida när hon såg varel

sen med vingar, näbb och fjädrar. Det fick mig att 
skratta.

”Det är ingen älva. Det är en fågel.”
Det visste jag, för jag hade sett fåglar när jag var 

liten. Men, nu såg man dem lika sällan som älvor
na. Mamma hade sagt att fåglarna inte överlevde, 
för det fanns ingen mat. Men, jag tror hellre på det 
pappa sa, att de flög iväg över havet.


