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Malkin satte framtassarna mot fönstret i cockpiten 

och kikade ut. Det silverfärgade luftskeppet följ-

de fortfarande efter dem, och det kom närmare. De spin-

nande propellrarna och suset när det knivskarpa skrovet 

skar genom luften sände en ilning av skräck genom hans 

mekaniska inre.

Räven slet blicken ifrån det och såg på sin husse. 

Johns luftskepp, Trollsländan, var snabbt men hade inga 

vapen. Det silverfärgade luftskeppet var däremot beväp-

nat till bristningsgränsen. Vassa metalltaggar stack ut 

från skrovet och fick henne att se ut som någon sorts kri-

giskt piggsvin.

Trollsländan krängde till när John vred om ratten och 
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John ryckte upp dörren. ”Det finns inte plats för oss 

båda”, sa han. ”Hoppa in, Malkin.”

Räven gläfste i protest. ”Nej. Det måste bli du, John. 

Människor före mekaniner. Det säger lagen.”

John skakade på huvudet. ”Jag kan inte lämna mitt 

luftskepp. Jag måste försöka landa henne – och du har 

inga tummar!” Han skrattade lite halvhjärtat och tog upp 

ett skrynkligt kuvert ur fickan. Sedan satte han sig på 

huk och tryckte in det i skinnpåsen som Malkin bar runt 

halsen. ”Det här är till Lily. Se till att hon får det.”

”Vad är det för något?”

John log. ”Hemligheter. Säg åt henne att skydda dem. 

Hon får inte berätta om dem för någon. Aldrig någonsin. 

Kan du komma ihåg det?”

”Jag tror det.” Malkin buffade till påsen och nosade på 

den.

”Bra”, sa John. ”Ta dig till Brackenbridge, det är där 

hon är. Om jag klarar mig levande ur det här kommer jag 

också dit.”

”Något mer?”

”Hälsa henne att jag älskar henne.” John rufsade till 

mekaninens öron en sista gång. ”Det är minst en dags resa 

härifrån. Har du klickningar så det räcker?”

Malkin nickade.

”Ta med dig uppvridaren ändå.” John tog upp en sli-

girade hundraåttio grader för att susa rakt emot och förbi 

förföljarna.

Det silverfärgade luftskeppet försvann som hastigast 

bakom dem, men bara några sekunder senare hade hon 

vänt för att fortsätta jakten. Hon började närma sig igen; 

hennes propellrar piskade genom molnen och kastade 

mörka skuggor över Trollsländans akter. När de båda luft-

skeppen kom ut ur molnen attackerade hon.

En harpun skar genom skyn, slog in i Trollsländans 

skrov och trängde in i babords sida.

Duns! Ännu en harpun borrade sig in i akterspegeln.

Malkin gav ifrån sig ett förskräckt skall när stanken 

av brinnande gas fyllde förarkabinen och visarna i 

raden av mätare på instrumentpanelen f laddrade upp 

mot de röda varningsnivåerna. Över tjutet från deras 

sviktande motorer hördes knakandet från spända stål-

vajrar. Det silverfärgade luftskeppet hade börjat hala in 

dem.

John låste Trollsländans ratt och slog på autopiloten. 

Han tryckte upp dörren till cockpiten och rusade mot 

motorrummet med Malkin hack i häl.

Pistongerna pumpade och vevaxlarna snurrade med 

full kraft medan farkosten krängde och skakade. Mitt på 

golvet, i ett virrvarr av rör och ledningar, stod en äggfor-

mad metallkapsel.
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ten nyckel på en kedja och hängde den bredvid skinn-

påsen runt rävens hals. ”Inte för att jag vet vem som ska 

vrida upp dig om jag inte är där.”

”Tack, John.” Malkin steg in i f lyktkapseln och kröp 

ihop i sätet. ”Vid allt som tickar hoppas jag att jag får 

träffa dig igen.”

”Och jag dig, gamle vän.” John stängde dörren. Med 

slammer och surr öppnades luckan i golvet och kapseln 

var fri.

När John följde den med blicken och såg den försvin-

na tänkte han på sin dotter, Lily. Om han bara fick träf-

fa henne en sista gång. Berätta sanningen om det förf lut-

na. Han borde ha gjort det för länge sedan, men han 

hade inte vågat. Nu skulle Malkin bli tvungen att ta 

hand om saker och ting. Allt stod i brevet.

Ännu en harpun slog in i Trollsländans skrov. Snur-

rande sågklingor skar igenom farkostens stålskelett och 

slet upp sprickor i plåten. Med ett utdraget gnisslande 

vidgades sprickorna till öppningar och två siluetter träd-

de fram. Deras silverögon glänste i ljuset. Den smalare av 

dem lyfte en stav med en dödskalle i ena änden, och John 

kände en genomträngande skarp smärta innan allt blev 

svart …

Lily rynkade på sin fräkniga näsa medan hon traska-

de fram bland de sista i ledet med f lickor. För varje 

steg bultade hjärtat hårt i bröstet, medan hennes gröna 

ögon svepte över de tummade sidorna i den älskade rysa-

ren i tidningsformat som låg gömd inuti skolboken.

Hon njöt för tillfället av en särskilt blodig scen i Vam-

pyren Varney mot luftpiraterna, där Varney hade tagit 

hjältinnan till fånga på en bortglömd vind på en italiensk 

internatskola och gjorde sig redo att frossa i hennes blod.

Lily var beredd med pennan för att stryka under de 

ruskigaste passagerna så att hon kunde läsa om dem 

senare. Ännu en tvivelaktig publikation balanserade på 

hennes hjässa. Den gungade för varje steg, men hon lät 

sig inte distraheras.

KAPI T EL  1
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”Sträck på er! Blicken rakt fram!” Med ett exemplar 

av Oxfords guide till en perfekt hållning på huvudet ledde 

den medelålders lärarinnan i uppförande, fru McKrack-

en, f lickorna i en cirkel runt stora salen. Hennes platta 

fötter smällde mot det bonade trägolvet. Lily brukade 

kalla henne Kraken – fast aldrig så att hon hörde det, det 

vore alltför farligt.

Kraken var en aning besatt av god hållning, medan 

Lily själv knappt ägnade sin hållning en tanke. Enligt 

henne var det bättre att läsa böcker än att balansera dem 

på huvudet. Det var trots allt det de var till för. Och om 

man ville ha någonting på huvudet fanns det en alldeles 

utmärkt uppfinning som var avsedd för just det ända-

målet. En hatt.

Lily kastade en förstulen blick på de andra f lickorna i 

klassen. Längst fram i ledet gick fröken Lucretia Black-

well med näsan i vädret och tre exemplar av Vett och eti-

kett vid finare tillställningar på sitt perfekt friserade hår.

Efter henne kom fröken Alice Harvey, som balansera-

de sju exemplar av Butterwicks guide till bättre uppförande 

på sin f lätade knut. Med den där enorma, platta bullen 

på huvudet var det inte så konstigt att hon aldrig tappa-

de en enda bok.

Därefter kom fröken Gemma Ruddle. Hon bar fyra 

ostadiga exemplar av Damernas artighetsmanual på hjäs-

san. Efter varje steg stannade hon och låtsades klia sig 

bakom örat för att kunna räta upp sitt lutande torn av lit-

teratur.

Lily hade för länge sedan lagt märke till att de andra 

f lickorna aldrig läste under hållningslektionerna. De ver-

kade inte klara av att tänka och gå samtidigt. Hon tviv-

lade på att en enda viktig tanke någonsin passerade 

genom deras huvuden. Om de här f lickorna någonsin 

stötte på Fjäderfots-Jack, vampyren Varney, luftpiraterna 

eller någon annan av de skurkar som drog omkring i 

Englands mörka gränder, så var det definitivt ute med 

dem. De skulle dö långt innan de hann öva på sin kon-

versationsfranska, dö innan de artigt hann diskutera 

vädret eller bjuda på te eller kaffe, dö innan deras perfekt 

balanserade kroppar slog i kullerstenen. Och vad hade 

man för nytta av gott uppförande när man var död? 

Ingen. Ingen nytta alls.

”Stopp!” hojtade Kraken och f lickorna stannade en 

efter en på ett prydligt led bakom henne. Alla utom Lily, 

som inte hade märkt att hennes skosnören gått upp och 

som därför snubblade, trampade Gemma på foten och 

föll.

”Aj!” Gemma stapplade framåt och grep tag i Alice för 

att inte tappa balansen, men förgäves – de fyra exempla-

ren av Damernas artighetsmanual gled av hennes huvud.
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”Försiktigt!” kved Alice och tappade sju exemplar av 

Butterwicks guide till bättre uppförande.

Duns-duns-duns-duns-duns-duns … duns.

Lucretia vinglade från sida till sida och lyfte händer-

na till huvudet, men för sent. Tre exemplar av Vett och eti-

kett vid finare tillställningar rasade från hennes hjässa och 

slog golvet i ett virrvarr av f laddrande sidor.

”Varför kan du inte se dig för, din klampande kluns?” 

tjöt Kraken. ”Vad har du att säga till ditt försvar?”

Lily tittade upp från havet av tappade böcker. Pratade 

kvinnan med henne?

”Ursäkta?” försökte hon.

Kraken fnös. ”Jag sa: VAD-HAR-DU-ATT-SÄGA-TILL- 

DITT-FÖRSVAR? Äsch, strunt samma.” Hon lyfte ner 

Oxfords guide till en perfekt hållning från huvudet och kas-

tade den mot Lily, som duckade när den tunga boken 

susade förbi hennes öra.

”Du har läst. Det är inte tillåtet att läsa på mina lek-

tioner …”

”Jag tänkte …”

”Inte att tänka heller.” Kraken lade armarna i kors 

över bröstet. Hennes ansikte hade antagit en ytterst 

osmaklig rödlila nyans som matchade hennes purpurfär-

gade klänning perfekt. Var det kanske den strama korset-

ten som fick henne att rodna så?

Det ringde ut och de andra f lickorna rafsade ihop sina 

böcker och slog igen dem. De placerade dem i högar på 

Krakens kateder, ställde upp sig intill väggen och vänta-

de på tillstånd att få gå.

”Iväg med er!” Kraken viftade med handen och de 

unga damerna marscherade ut, skadeglatt viskande till 

varandra.

Lily borstade av sina tights och reste sig för att följa efter.

”Inte du, fröken Grantham. Jag vill prata med dig.” 

Kraken tultade fram till henne. ”Vad får dig att tro att du 

bara kan strunta i mina lektioner och istället läsa de här 

rövarhistorierna?” Hon tog skolboken ur Lilys hand och 

granskade rysaren inuti. Särskild uppmärksamhet ägnade 

hon bilden av ett blodigt lik med f laddermusvingar. ”Var 

i hela friden har du fått tag på den här smörjan?”

”Pappa skickade den i sitt senaste paket. Han vet att 

jag tycker om rysare.”

”Jaså, det gör han.” Kraken såg inte imponerad ut.

Lily fortsatte. ”Han anser att man behöver läsa myck-

et mer än bara uppförandemanualer om man har för 

avsikt att skaffa sig en förstklassig utbildning. Håller ni 

inte med?”

Kraken vägde rysaren i handen. ”Nej”, sa hon. ”Det 

gör jag inte. Dessutom är den här sortens trams inte god-

känt av akademin. Det saknar utbildningsvärde.”
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”Man lär sig om sjöröveri och luftstrider.”

”Och vilken ung dam behöver kunna sådant?” Kra-

ken drog ett djupt andetag. ”Nej. Jag måste tyvärr konfis-

kera den här, fröken Grantham. Och om du har f ler lik-

nande historier är det lika bra att du ger mig dem med en 

gång.”

Lily ryckte på axlarna. ”Jag har inte en enda tidning 

till av den sorten.”

”Struntprat. Du har ju en där.”

”Ursäkta?”

”Den du gömmer.”

Kraken sträckte på halsen för att försöka se vad Lily 

höll bakom ryggen. Lily f lyttade tidningen mellan sin 

vänstra och högra hand.

”Jag vet inte vad ni menar.”

”Hit med den.” Kraken sträckte fram sitt dasslock till 

hand.

”Okej då”, muttrade Lily och lämnade ifrån sig Fjäder-

fots-Jack och skurkarna.

”Såja. Det var väl inte så svårt?” Kraken klämde fast 

båda tidningarna i sin svettiga armhåla.

”Nej, fröken.”

”Bra.” Kraken lämnade tillbaka Lilys skolbok. ”Glöm 

inte”, sa hon och viftade med ena pekfingret, ”att om du 

har f ler av de här hemska blaskorna kan du vara säker 

på att jag kommer att hitta dem. Iväg med dig nu så att 

du inte kommer för sent till nästa lektion. Och släta ut 

förklädet, det är skrynkligt som ett elefantöra.”

”Ja, fröken. Tack, fröken.” Lily slätade till sitt veckade 

förkläde med bläckfläckiga fingrar och neg, men när Kra-

ken vände sig mot katedern räckte hon ut tungan åt hen-

nes breda ryggtavla. Med så mycket värdighet hon kunde 

uppbringa skyndade hon sedan ut ur rummet och vidare 

genom korridoren.

Fröken Octavia Scrimshaws f lickpension bestod av en 

samling vindpinade, röda tegelbyggnader i ett vildvuxet 

hörn av England. Skolan skröt gärna om sitt goda anse-

ende i societetstidningarna, men sanningen var att dess 

rykte, precis som själva byggnaderna, hade förfallit under 

många år och nu var i desperat behov av renovering.

Lilys far hade skickat dit henne efter att hon tröttat ut 

ett stort antal guvernanter. Den huvudsakliga anledning-

en till att han valt just Fröken Octavia Scrimshaws f lick-

pension var att skolan låg avskilt och att ingen där skulle 

ställa frågor om henne. Han hade till och med gett henne 

ett falskt efternamn, Grantham – en kombination av G 

som i Grace (efter hennes mamma) och Hartman, deras 

riktiga efternamn. Han hade aldrig förklarat varför eller 
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vad han försökte gömma henne för, men sedan hennes 

mammas död hade han gjort allt för att hålla Lilys vistelse-

ort hemlig. De hade till och med f lyttat från London till 

landsbygden. Lily antog att han bara var nervöst lagd till 

sin natur, men han insisterade fortfarande på att hon 

skulle växa upp som en normal och välartad viktoriansk 

ung dam.

Problemet var, tänkte Lily medan hon gick uppför den 

sista trappan till sovsalen, att hon inte ville leva som en 

normal och välartad viktoriansk ung dam. Hon ville leva 

som en luftpirat.

Och det var därför hon, efter sin sammandrabbning 

med Kraken, bestämde sig för att skolka från lektionen i 

fransk konversation för att istället gå och gömma sin åter-

stående bunt med rysartidningar innan de blev konfiske-

rade eller – ännu värre – förstörda, som alla andra intres-

santa eller otillåtna saker på den här institutionen.

Dörren till sovsalen var låst, men det kunde hon lösa. 

Hon lossade en nål ur sin röda hårknut, rätade ut den 

med tänderna och stack in den i nyckelhålet. Sedan vick-

ade hon på nålen medan hon vred på handtaget. Det var 

ett knep hon övat på många gånger sedan hon lärt sig det 

av Den ökände Jack Door, utbrytarkung och mästertjuv – 

boken alltså, inte mannen själv. Fast hon skulle inte ha 

något emot att byta ett par ord om avancerad låsdyrkning 

med honom om de någonsin stötte på varandra. Hur som 

helst, enligt Jack behövde man bara lyssna efter ett …

Klick!

Där var det. Lily drog försiktigt upp dörren och slank 

in i sovsalen. Sulorna på hennes stövlar knarrade mot 

golvet. Knäppande element värmde upp rummet, och i 

klassrummet nedanför hörde hon de andra f lickorna 

rabbla franska verb. En blek novembersol hängde över 

byggnaderna på andra sidan, och enstaka strålar som 

smög sig in genom de frosttäckta fönstren smekte hennes 

ansikte.

Lily stannade vid sin säng och tog upp tidningarna ur 

lådan i nattduksbordet. Hon skulle just gömma dem 

under madrassen när hon hörde en svag, dämpad snyft-

ning.

Hon tittade sig omkring. Det var tydligen inte tomt i 

sovsalen ändå. Bakom ett tunt draperi i bortre änden såg 

Lily siluetten av en figur som satt hopsjunken på ena 

hörnet av en säng. Hon gick dit, kikade bakom draperiet 

och såg att det var Molly Tarnish, den mekaniska tjänste-

f lickan. Molly grät tyst för sig själv så att hennes metall-

axlar skakade under den stärkta, vita uniformen. Bakom 

henne stod dörren till personaltrappan på glänt.

Molly lyfte huvudet och fällde en oljig tår. ”Förlåt, jag 

hörde inte att du kom. Jag borde nog gå.”
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”Nej, det behövs inte”, sa Lily. ”Jag ska egentligen inte 

heller vara här.” Hon drog ut en solkig näsduk ur blusär-

men och gav den till Molly, som snöt sig ljudligt som en 

ångvissla.

”Tack”, mumlade Molly och lämnade tillbaka näsduken.

”Ingen orsak alls.” Näsduken var nu täckt av motorol-

ja, men Lily tryckte ändå in den i ärmen igen. ”Vad är det 

som har hänt?”

Molly tog upp ett klarrosa lakan ur en hög bakom sig. 

”Jag lade de här i tvättmaskinen med skolkavajerna och 

alla blev missfärgade. Fröken Scrimshaw kommer att 

döda mig när hon upptäcker det. Hon kommer att skicka 

mig till kugg- och benhandlarna. Eller ännu värre: plocka 

isär mig och smälta ner mig som stackars Elsie.” Molly 

började gråta hejdlöst igen.

Lily klappade henne på ryggen. ”Gråt inte, Molly. Vi 

kommer på någonting. Kanske kan jag skriva till skolsty-

relsen åt dig?”

Molly skakade till av en snyftning. ”Nej, snälla, dra 

inte in dem. Jag ber dig.”

”Nähä, okej då.” Lily gled med blicken över raden med 

järnsängar och tänkte efter. ”Jag vet”, sa hon. ”Vi kan väl 

använda de missfärgade lakanen som underlakan. Då 

syns de inte. Och så bäddar vi med de gamla vita ovan-

på?” Molly snörvlade. ”Skulle det fungera, tror du?”

”Det borde det göra”, svarade Lily. ”Kom nu.” Hon tog 

med sig ett rosa lakan och drog bort täcket från den när-

maste sängen. Molly tittade på ett ögonblick och kom 

sedan för att hjälpa till.

Det tog inte lång tid innan de hade bäddat rent i de 

f lesta av sängarna, och när täckena väl låg på plats märk-

tes det knappt att underlakanen hade fel färg. De var näs-

tan klara och hade bara en säng kvar när ett ljud fick 

båda två att snurra runt.

Alice Harvey och Lucretia Blackwell stod i dörröpp-

ningen och log elakt.

”Titta, fröken Harvey”, sa Lucretia. ”Lily hjälper hem-

hjälpen.”

”Vad gör ni här?” frågade Lily.

”Madam Laroux sa att vi skulle hämta dig till franska-

lektionen”, svarade Alice. ”Vi håller på med kapitel tjugo-

två i Konsten att konversera artigt.”

”Jag kommer inte”, sa Lily. ”Jag känner inte för det. 

Och madam Laroux skulle inte känna igen en artig kon-

versation om den så bet henne i rumpan.” Hon sneglade 

på Molly, som sänkte huvudet och kvävde ett väsande 

skratt.

”Hur vågar du!” Lucretia ryckte de sista lakanen ur 

händerna på Molly och slängde dem på golvet. ”Titta vad 

du har gjort, din dumma robot, du har färgat dem rosa!”
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”Förlåt mig”, mumlade Molly.

Lily knöt händerna. ”Lämna henne i fred”, sa hon och 

steg fram för att skydda Molly mot de två f lickorna.

”Vad har du med det att göra?” frågade Alice.

”Hon är min vän.”

”Hon? HON?” Lucretia lade armarna i kors och skrat-

tade föraktfullt. ”Den lever inte, Lily. Mekaniner lever 

inte.”

”Dessutom”, sa Alice och makade sig närmare Lucre-

tia, ”vet alla att mekaniner och människor inte kan vara 

vänner. Mekaniner har inga känslor.”

Lily suckade. Det var utmattande att handskas med 

idioter. ”Var inte löjlig”, sa hon. ”Klart att de har känslor. 

De är precis som du och jag.”

Lucretia smackade med tungan. ”Men Lily, Lily, så fel 

du har. Jag ska visa dig.” Hon slängde fram handen och 

slog till Molly i huvudet.

Molly spärrade upp ögonen men sa ingenting.

”Ser du?” sa Lucretia. ”Den reagerar inte alls.”

Molly gned sig gnisslande i huvudet. Hon böjde sig 

ner, tog upp lakanen från golvet och gick mot personalut-

gången. ”Snälla, bråka inte för min skull. Förlåt, men nu 

måste jag gå. Jag har ett jobb att sköta.”

”Gå då, robot”, snäste Lucretia. ”Iväg med dig innan 

du hamnar på skroten.” Hon log triumferande mot Alice.

Lily hade aldrig varit så frestad att klippa till någon – 

hon kunde knappt hejda sig. Men det gjorde hon, för hon 

hade lovat sin pappa att uppföra sig, och att uppföra sig 

betydde att inte ställa till problem. Ändå bultade ilskan i 

bröstet och hotade att explodera. Hon bet ihop käkarna 

och följde Molly med blicken tills hon hade gått ut.

Lucretia började fnissa och Alice stämde in.

Till slut stod Lily inte ut längre – det var en sak att 

inte ställa till problem, en annan att stå upp för det som 

var rätt. Och mekaniner förtjänade lika mycket respekt 

som alla andra.

”Hör här, era tillgjorda, tjockskallade fåntrattar”, sa 

hon. ”Om ni någonsin talar till Molly på det sättet igen 

ska jag … ska jag …”

”Ska du vad?” snäste Alice. ”Kom inte här och hota mig!”

Lily bet sig i läppen och svalde sin replik.

Alice gnäggade som en häst. ”Där ser du, din snoriga 

lilla tönt. Du ska inte göra någonting, och så är det. Tro 

inte att du kan komma här och köra med oss bara för att 

du är en mekaninälskare, för det kan du inte. Be om 

ursäkt nu med en gång så glömmer vi det här.”

Lily skakade på huvudet. ”Ni kommer aldrig att säga 

förlåt till Molly så jag tänker inte säga förlåt till er.”

”Som du vill.” Alice gjorde ett utfall. Lily duckade, 

men Alice ryckte i hennes krage och drog i hennes hår-
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knut. När Lily försökte försvara sig kom Lucretia till sin 

väns hjälp – hon tog tag i Lilys arm och släppte inte 

taget.

Alices långa naglar skrapade mot Lilys hårbotten och 

rev henne på örat. Det fanns inget annat att göra, hon 

måste ge igen. Hon svingade sin knutna näve mot Alices 

ansikte.

Smack. Hennes knogar träffade sitt mål.

”Jag har ju sagt förlåt”, protesterade Lily när Kraken slä-

pade henne genom korridoren med ett fast tag om hen-

nes bluskrage. ”Dessutom var det hon som började.”

”Struntprat”, snäste Kraken. ”Hon ser ju ut som en 

blåslagen rödbeta.”

”Hon har alltid varit lite lilaaktig i ansiktet.”

”Som du ljuger och hittar på, f lickunge.”

De passerade huvudentrén, och Lily hann skymta 

skolans motto som stod inristat i graniten ovanför dör-

ren. Vincit Omnia Veritas – sanningen övervinner allt.

Inte i det här fallet, ref lekterade Lily när Kraken omilt 

föste henne nerför en stentrappa och ut på gården.

Flickor i tjocka vinterbussaronger, yllemössor och hals- 

 dukar gick omkring arm i arm eller satt med spik raka 

ryggar på någon av bänkarna. De viskade bakom sina 

vantklädda händer när de såg Kraken bogsera in Lily i en 

smal gränd vid ena sidan av gårdsplanen.

Alla visste vart den ledde – förbi raden med fallfärdi-

ga skjul, ett utedass med rangliga träväggar och en hög 

mur krönt av trasiga glasf laskor, hela vägen till kolbun-

kern som dolde sig i bortre änden av skolområdet med en 

dörröppning mörk som gapet på en demon.

Det ryktades att de värsta av skolans tidigare elever 

hade begravts i den där bunkern, och när kolet tog slut 

skulle deras vita benknotor blottläggas i dammet.

”Snälla fru McKracken”, kved Lily, ”lås inte in mig 

där. Jag är mörkrädd.”

”Trams. Lite mörker har aldrig skadat någon.” Kraken 

låste upp bunkern och knuffade in Lily. ”Om du envisas 

med att bete dig som en simpel skorstensfejare får du 

också bo som en. Säg aldrig emot folk som är äldre och 

klokare än du. Nu stannar du här tills du har lärt dig att 

uppföra dig.”

Krakens ilskna ansikte försvann tillsammans med den 

smala strimman av ljus när hon slog igen dörren, och Lily 

hörde hur det knäppte till i hänglåset innan lärarinnan 

gick därifrån med tunga, hasande steg.

Rädslan grep tag i Lily när hon stod där ensam i den 

kalla, mörka bunkern. Hon trevade omkring sig, snudda-

de med fingrarna vid kalla kolklumpar. Vid bortre väg-
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gen hittade hon en pall. När hon satte sig på den börja-

de den vingla, eftersom ena benet var halvruttet. När 

hon försökte sätta upp fötterna på tvärslån upptäckte 

hon att den också var trasig. I stället drog hon upp knäna 

till bröstet och slog armarna om dem. Värmen av låren 

mot bröstet tröstade henne en aning.

Något kröp över hennes vrist och hon petade bort det 

med foten. Svaga, krafsande ljud ekade mellan väggarna 

och hon försökte låta bli att tänka på allt hemskt det 

kunde vara: tvestjärtar, spindlar, möss, råttor … Men 

när hennes ögon hade vant sig vid mörkret såg hon 

någonting mycket värre – ur högen med kol stack en 

avhuggen arm upp. Malkin sprang länge, noga med att inte bli sedd 

sicksackade han mellan träden i korta ruscher. 

Han ville komma så långt bort från nedslagsplatsen som 

möjligt. Och innan hans klickningar tog slut måste han 

ta sig till Lily och ge henne Johns sista meddelande.

Solen var borta sedan länge och luften var tung av en 

kall, grå dimma som klibbade vid hans päls i små drop-

par. Buskarna ruskade på sina fuktiga löv när han strök 

förbi dem, och högt ovanför mullrade det silverfärgade 

luftskeppets motorer medan dess sökljus svepte genom 

skogen för att söka efter honom.

Han kom fram till en gammal ek och tog skydd under 

den stora kronan som var täckt av slingrande murgröna. 

KAPI T EL  2
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Hans svarta ögon glänste i dunklet. Marken framför 

honom var full av knäckta grenar och de där taggiga väx-

terna som alltid fastnade i hans svans. Det ryckte i nosen 

av avsmak. Kanske borde han vända om, välja en annan 

väg … Men hans sinnen sa honom att männen var honom 

tätt i hasorna, så han tassade försiktigt vidare.

Marken var sumpig, och när han sprang trängde lera 

upp mellan klorna och skvätte ner skinnpåsen runt hans 

hals. Han lämnade tassavtryck som lätt kunde spåras, 

märkte praktiskt taget ut sin väg för dem, och han för-

bannade den fuktiga marken, det dåliga vädret, männen, 

luftskeppet, allting. Han var en precisionsmaskin, inte 

byggd för den här sortens äventyr. Det var så ovärdigt – 

att bli jagad genom skogen som en simpel asätare!

Fler taggiga buskar – de var överallt.

Han hittade en glipa i ett busksnår och slank igenom.

En tunnel löpte under den våta växtligheten i ett par 

meter och ledde vidare till en smal stig med lite djurspill-

ning. Han stannade till och luktade. En gammal rävstig, 

men den hade uppenbarligen inte använts på ett tag.

Malkin sprang vidare och återigen blev växtligheten 

tätare. En stor björnbärsbuske blockerade vägen och när 

han slank förbi den fastnade de otäcka taggarna i ena 

benet. Det här var outhärdligt!

Han fortsatte, såg sig omkring. Nu när han var djupa-

re inne i skogen syntes inte längre luftskeppets sökljus 

och mullret från motorerna hade avtagit. Långt borta gav 

en uggla ifrån sig ett varningsskrik.

De hårda ljuden av männens röster och skallen från 

deras förbannade hund kom plötsligt nära, ekade omkring 

honom, och snart dök deras lyktor upp mellan några träd 

i närheten. De svävade som feta eldf lugor och blinkade 

när de passerade bakom stammarna.

Malkin kastade en snabb blick bakom sig och räkna-

de lyktorna. Tre stycken. Men männen var f ler: en höll i 

hundkopplet, andra bar vapen. De vällde ut ur luftskep-

pet i en svärm.

Malkin sprang runt en djup ravin full av regnvatten 

och sedan en stor damm. Siluetten av en förfallen kvarn 

tornade upp sig på andra sidan.

Han önskade att han kunnat kasta sig i och simma 

över men han visste att mekaniska djur och vatten pas-

sade dåligt ihop. John hade varnat honom – en liter skul-

le räcka för att få hans innandöme att rosta.

John. Han var borta nu. Förmodligen ihjälbränd eller 

värre i Trollsländans plåtbuk. Den tanken fick kugghjulen 

i Malkins mage att skälva till.

Vid bortre sidan av dammen klättrade han över några 

stenblock, snubblade på en rot och rasade ner i en hög 

med fuktiga löv.
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Han måste skärpa sig. Det skulle bli gott om tid att 

tänka på John senare.

Han reste sig upp, skakade löven ur pälsen och kontrol-

lerade skinnpåsen runt halsen. Den var lyckligtvis kvar.

Hundskallen kom närmare, mekaniska skall, mycket 

djupare än hans egna.

I vinterluften hördes männens buttra röster från 

andra sidan högen med stenblock.

”Jag tror att han gick den här vägen. Ormbunkarna är 

nertrampade.”

”Här också. Det finns spår vid vattenbrynet.”

”Leta vidare. Han är nära.”

Malkin såg en skymt av någonting – en tjock, svart 

siluett med silverögon som vändes mot honom mellan 

träden – och tittade sig omkring efter ett gömställe. Han 

befann sig i en håla med enbart några kala stockar. Han 

måste vidare.

Malkin smög framåt, slank igenom gläntan, höll sig 

nära marken och aktade sig för grenar som riskerade att 

knäckas under hans tyngd.

Han kände på lukten att de närmade sig, hörde att de 

klättrade upp på stenblocken. Deras slamrande mekanis-

ka hund skällde ursinnigt och ryckte i kopplet, men män-

nen höll honom tillbaka. Tur att det var så dimmigt, 

annars skulle de säkert ha släppt honom lös.

”Den här vägen.”

”Jag tyckte jag hörde honom.”

”Han var här för ett ögonblick sedan.”

Malkin kravlade sig upp på en vall och slank in 

bakom några träd. När han rusade mellan två buskar 

vågade han kasta en blick bakom sig.

Den mekaniska hunden måste ha sett en skymt av 

hans vita hals; den drog och stretade i kopplet för att 

släpa sin förare mot honom.

Malkin ökade farten. Han var åtminstone tio meter 

framför dem nu – trodde han i alla fall, men det var svårt 

att avgöra i dimman. Han behövde behålla det avståndet.

Han hoppade över en porlande bäck och sprang sla-

lom mellan några granar Nu kunde ju de där korkade 

köttskallarna försöka följa efter. Längre fram blev det gle-

sare mellan träden, dimslöjor drev mellan stammarna och 

snart såg han de sista granarna resa sig ur ett hav av 

ormbunkar, precis intill ett trästaket som löpte vidare 

över ett öppet fält.

Han smög ut ur skogen, ålade sig genom ormbunkar-

na och hittade en öppning i staketet. Han drog in svan-

sen, duckade under en tvärslå och kom ut på det tomma 

fältet.

Det var kallare här; frosten på marken gjorde att han 

inte skulle lämna några tassavtryck. Han måste vara för-
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siktig eftersom det var så öppet, men den täta dimman 

erbjöd ett gott skydd.

Han smög sakta vidare. På avstånd, mellan de grå 

dimslöjorna, såg han siluetten av en stenmur och anty-

dan till en timmerväg.

Rösterna närmade sig igen, men fältet var inte så stort 

som han först hade trott och han borde ha goda chanser 

att hinna över till andra sidan innan de kom fram till 

kanten. Han började springa över fältet på diagonalen.

När han hunnit halvvägs tändes plötsligt luftskeppets 

sökljus ovanför honom, klöv himlen med sitt bländvita 

sken. Motorerna tryckte bort dimman och plötsligt var 

han oskyddad och stod i stark kontrast till landskapet 

med sina klara färger.

Ett skott brann av.

Malkin såg sig om.

”Stanna!” Siluetten med silverögonen kom ut ur sko-

gen och lyfte ett ånggevär.

Malkin stelnade till när han hamnade öga mot öga 

med sin fiende. Hjärtat bultade mot revbenen och tiden 

stannade upp.

Utan att blinka stirrade han på speglarna i det mörka 

ansiktet, försökte urskilja något uttryck i dem.

Mannen andades tungt. Malkin började backa, ökade 

sakta avståndet mellan dem. Tänkte han verkligen skjuta?

Mannen kikade i siktet och förde fingret till avtryck-

aren. Malkin vände och sprang. Han hoppades att den 

täta dimman skulle rädda honom.

Pang!

En glödande smärta exploderade i ena skuldran.

Marken sviktade under honom. Han rullade framåt, 

slog kullerbyttor över isen och stannade först vid kanten 

av fältet. Luftskeppets sökljus f lackade vilt omkring 

honom och lyste upp cirklar av frost i gräset. En spöklik 

efterbild av de speglande ögonen brände på näthinnan. 

Han sköt den ifrån sig.

Männens långa skuggor for fram över det öppna fäl-

tet bakom ljuset från lyktorna.

”Han är träffad!”

”Jag tror du fick honom.”

”Jag ser honom inte. Vart tog han vägen?”

Omtumlad av chock hävde sig Malkin upp på benen 

och haltade mot muren. Hunden, som kopplats loss, skäll-

de och tog upp jakten på honom medan männen sköt vilt 

omkring sig. Den spegelögda skytten hamnade på efter-

kälken och försökte ladda om, medan de som inte hade 

vapen viftade med sina lyktor mot luftskeppet.

Malkin nådde fram till muren, kravlade sig över och 

rasade ner på vägen bakom i ett regn av lösa stenar. Han 

tog sig upp på benen och sprang vidare.


