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De hade varit ute en hel dag när Milo fick syn på något som stack upp ur marken. Det rörde 

sig sakta i vinden. Hon gick fram och kände på det smala. Det var vasst, men böjde sig villigt 

när hon drog i det. Hon bröt av en bit och stoppade den i munnen och började tugga. Det 

smakade starkt och sött. Hon fick tugga länge, käkarna blev trötta. 

 ”Vad tuggar du på, Milo?” Imak hade kommit fram till henne. 

 ”Jag tog från den där”, svarade hon och pekade mot det som stack upp. 

 ”Spotta genast ut. Har du svalt något?” 

Milo spottade och fick tårar i ögonen. Det sved i munnen, sved som om hon bränt sig. 

 ”Nej, jag lovar.” 

     ”Det är nog bäst det. Det där är farligt för dig. Farligt, hör du det.” 

Milo blev rädd att hon svalt en bit av det starka utan att hon märkt det. Hela kvällen när de var 

i hyddan vaggade hon fram och tillbaka, gnydde, det gjorde ont i magen. Imak höll om henne, 

sjöng för Milo tills hon slutligen somnade. 

 Dagen efter värkte magen fortfarande men hon var inte rädd.  

 ”Du klarade dig. Nu vet du att du inte får röra den där busken igen.” 

 ”Mm, lovar, aldrig mer.” 

 De gick sida vid sida mot vattenhålan. Solen stack Milo i ögonen som den aldrig brukade 

göra, hon kände stanken från diggsens hyddor, och det var som att alla ljud omkring henne 

var mycket högre än de brukade. 

     ”Imak, hur visste du att busken var farlig? Har du själv tuggat på den?” 

Imak fnös till.  

     ”Nej du, det har jag inte. Men min mor berättade för mig att där hon kom ifrån, där fanns 

det sådana som åt av sådana buskar och som inte blev som vanligt efter det. En del blev så 

sjuka att de inte klarade sig över natten, andra kunde inte äta på länge, knappt ens dricka. Hon 

sa att deras magar brändes inifrån.” Imak drog med handen över Milos hår, snodde in sina 

fingrar i det tills Milo vek undan med huvudet. 

 ”Milo, det gick bra nu, du svalde ingenting, eller hur?” 

De gav sig inte ut den dagen, Milos ben darrade när hon försökte ställa sig upp. Imak gick 

bara till vattenhålet med sin påse. De fick klara sig med sitt lilla förråd av torkade reller.  

 ”Var kom din mor från, Imak? Var det långt härifrån, i ytterligheten?” 
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     ”Jag vet inte. Hon sa aldrig det till mig. Hon berättade att det fanns en plats, där vattnet var 

klart och genomskinligt. Inte som det är här. Det lät om det vattnet, som om det sjöng eller 

pratade med fammorna som gick dit med sina vattenpåsar.” 

     Milo funderade. Sjungande vatten, det var svårt att föreställa sig.  

     ”Det fanns mer som min mor talade om. Chenner som kunde springa fort. De levde i 

grupper, ungefär som fammor och diggs, men vad de åt vet jag inte. De hade päls.” 

     ”Vad är päls?” frågade Milo.  

     ”Som kort hår som växer överallt på kroppen.” 

     Milo funderade en stund. 

     ”Som vissa av diggsen då? De har ju hår på kroppen.”  

     Imak skrattade till. 

     ”De är förstås inga chenner, de är diggs. Gamla varrier som inte orkar slåss längre.” 

 Milo satt och funderade på det där.  

     ”Varrier då, vad har man dem till? Varför slåss de?” 

     ”Milo. Lyssna på mig. Meis bestämmer över alla i mitten och i utkanten. Bortanför 

ytterligheten finns andra folk som vi inte ska ha något med att göra. Ibland ger sig Meis ut 

med varrierna för att kriga mot dem. Där finns chassarna också, de som kommer hit med kött. 

De verkar inte vara fiende, eller vän, med något folk. De sköter sig själva.” 

     ”Kan inte vi flytta dit då? Din mamma kom ju därifrån. Och vi kan väl bli chassare vi 

med.” 

     Imak skakade på huvudet.  

     ”Nej, det kan vi inte. Vi bor här. Nu får du vara tyst.” Imak reste på sig och gick ut ur 

hyddan.  

 

   * 
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Milo kände sig fortfarande svag, trots att hon kunnat äta. Det verkade inte som om magen 

blivit skadad av busken hon råkat smaka på. Imak spanade ut mot hållet där solen försvann. 

Flera nätter i rad hade hon drömt att de måste förbereda sig och berättat för utkantsfolket.  

     Det spände i Milos ben och hon ville klia sig där sandalremmarna tryckte mot en fotknöl. 

Så hörde hon ljudet, det höga knastrande ljudet som kunde låta mer än vinden. Ett mörkt moln 

tornade upp sig i ytterligheten, det närmade sig fort och folket sprang ut ur hyddorna med allt 

vad de kunde hitta av påsar och kärl. En iver, det gällde att fånga så många reller som möjligt 

innan de åt upp alla förråd. De kom sällan, men de kunde ödelägga allt i sin väg. Det var i 

självförsvar folket fångade rellerna, samtidigt utgjorde de ett tillskott i kosten. Rellerna kunde 

man både äta som de var, eller torka i solen. De var godare än kockies, kanske för att de inte 

alltid fanns i mitten eller ens i utkanten.  

     Molnet var över dem och det hoppade, flög, surrade reller överallt. Milo hade knutit ett 

tygstycke om näsa och mun och försökte skydda sina ögon, samtidigt som hon försökte fånga 

så många insekter som möjligt. Hon hörde ingenting annat än deras brummande som fick det 

att snurra i hennes huvud. Deras gröna och bruna kroppar med vingar som breddes ut och de 

långa bakbenen som böjdes och sträcktes ut och böjdes. Rellerna var stora, nästan lika långa 

som Milos hand. Hon fick inte bli rädd, det var som om de kunde känna det på sig om man 

blev det. Då sökte de sig till en, försökte bita en i ansiktet.  

     Imak hade visat henne hur hon skulle dra med påsen så de hoppade in i den. Men det var så 

många, så det räckte med att hålla upp den. Påsen fylldes snabbt och blev tung. Det rörde sig i 

den. Milo försökte se var Imak fanns någonstans, men det enda hon såg var mer reller. Hon 

var helt omgiven av dem. Inte bli rädd, inte tänka på hur många de var, hålla igen munnen så 

rellerna inte kröp in, blunda också. Inte bli rädd … 

     Så tystnade ljudet. Enstaka reller hoppade fortfarande runt hyddorna, men det stora molnet 

fortsatte bort. Diggsen och fammorna plockade ihop sina påsar och kärl. Veli, en av de yngre 

fammorna, gick in i sin hydda. Ett skrik hördes och Veli kom ut igen. Hon bar på sin todd, 

naken och med stora sår runt ögonen, näsan och på halsen. En rell kröp fortfarande i ansiktet 

på todden, som inte rörde sig. Milo kunde inte låta bli att stirra. 

     ”Milo, vänd dig om. Vi går härifrån nu.” Imak höll hårt om hennes axlar. ”Det finns inget 

vi kan göra.”  

     Hela kvällen och natten krossade Milo och Imak huvudena på rellerna, de rensade och 

förberedde dem för att torka dem på marken. Ibland tog Imak en och stoppade direkt i 

munnen, men Milo kunde inte förmå sig äta. Hon kunde inte släppa tanken på den lille todden 
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som skulle bäras bort till tomben nästa dag. Han var så liten att han inte ens hade fått något 

namn.  

     ”Jag vet vad du tänker, Milo. Men Veli kommer säkert att få en ny todd och då glömmer 

hon det som hände idag.” Imaks röst hade en klang som Milo aldrig hört förut. Hon tittade 

upp på henne och såg hur det rann ur ögonen och ner på kinderna. 

     ”Mamma, har du haft fler todds? Någon innan jag kom?” Milo hade aldrig tänkt det, att 

hon kanske inte var Imaks enda todd, det hade på något sätt alltid bara varit de två. 

     ”Nej, Milo, det är bara du. Men jag tänkte att, att, hrm…” Hon harklade sig och försökte 

igen. ”Jag tänkte på hur det skulle vara om det var du som blivit biten.” Imak torkade sig i 

ansiktet och reste sig. 

     ”Kan du vänta här? Jag ska nog gå över till Veli, titta till henne.” 

     Milo ville inte lämnas ensam, men nickade till Imak. Hon började bli stor nu, hon kunde 

klara sig själv en stund. Imak kysste henne på pannan och gick ut ur hyddan. Milo sopade 

undan en hög med döda reller och lade sig ner för att sova. 

 

   * 
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Imak satt en bit bort, försökte hålla sig från att rycka in. Milo rörde sig så lugnt och sakta som 

hon blivit lärd. Ändå ville Imak ta över, inte bara se på. Milo var ännu så liten, hennes nya 

tänder för stora för munnen, de stack ut under överläppen. Andra fammor var alltid med sina 

todds tills de var nästan vuxna när de skulle fånga rattlar. Men Imak hade lärt sig av sin mor 

att innan en filla börjat blöda måste hon kunna fånga rattlar, garter och hitta harriägg själv.  

     Milo hade kommit fram till klipporna. Hon stod still, sökte av området med blicken, 

lyssnade efter rasslet från en rattels stjärt. Så hördes det och Milo såg åt sidan. Där låg den, en 

stor hona som låg och värmde sig i solskenet. Ratteln höjde huvudet och stjärten, stack ut 

tungan för att vädra efter faran. Milo höjde staven, väntade tills ratteln lugnade sig och slutade 

rassla. Då slog hon över huvudet, slog och slog tills hon kände Imaks fasta grepp om armen. 

     ”Det räcker nu, den är död.” Imak böjde sig ner och tog upp ratteln. Den var lång och 

tjock, kroppen grövre än Milos arm. ”Bra gjort, min filla. Bra gjort. Kommer du ihåg hur man 

gör i ordning den?” 

     Milo nickade och tog fram sin giss. 

     ”Först tar jag bort huvudet. Usch, det är så kladdigt, mamma. Kan inte du göra det?” 

     Imak tog över gissen, skar av huvudet och kastade det så långt hon kunde. Det skulle hittas 

av någon annan rattel eller gart. Ingenting brukade ligga kvar till månens ankomst, allt 

försvann snabbt.  

     ”Sen då, vad gör du då?” 

     ”Jag tar av skinnet. Nu vill jag försöka. Ge mig den.” Milo fick tillbaka gissen och stack in 

spetsen på gissen där huvudet suttit. Skinnet var segt och det tog lång tid, men till slut hade 

hon fått bort allt. Hon höll det mot ljuset, såg mönstret av gult, brunt och grönt, ränderna som 

gick fram och tillbaka över hela skinnet. Det skulle torkas och sys ihop med andra skinn, till 

en vattenpåse.  

     ”Glöm inte att ta ur den, det är viktigt att det görs nu innan vi går tillbaka.” 

     ”Varför då?” 

     ”Om man inte gör det, förstörs köttet och då var ju allt meningslöst, eller hur?” 

     Milo skar upp rattelkroppen och tittade på innehållet. Där låg en halvsmält gart, 

fortfarande grön. Det hade inte gått många dagar sedan den blev föda åt den större ratteln. 

     ”Men se där, två stycken i en. Synd att det inte går att använda den också, då hade vi haft 

mat för ytterligare en dag. Den får vi slänga bort tillsammans med inälvorna.” Imak tog gart 

och inälvor i händerna och bar det till en torr birk där det ibland satt en tor och höll uppsikt 

över rattlarnas äggläggning.  

      ”Det vi inte kan äta, det ger vi till den som kan. Då vakar toren över oss och vi får hjälp.” 
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Milo nickade, så var det. Om man inte tänkte på att hjälpa andra varelser, stod man ensam den 

dag då man själv inte hade något att äta. För Imak var det något självklart, något hon lärt sig 

av sin mor. Mittens folk hade inte samma vanor. De samlade vad de kunde hitta, eller stal från 

varandra. Det blev ofta bråk mellan de äldre fammorna. Då samlades några av varrierna och 

diggsen för att se när fammorna slogs med varandra. Imak höll sig långt borta, hon ville klara 

sig utan att behöva gå med de andra.  

     Imak skar upp köttet längs med revbenen i smala bitar och lade det i påsen. På väg tillbaka 

skulle de ta vatten och låta köttet ligga i det i två dagar. Då skulle den skarpa smaken mildras.      

     Med rattelhuvudet borta var det inte fara för att de skulle få i sig något gift, körtlarna satt 

nära munnen. Köttet var efter blötläggning mört och läckert. Imak brukade koka det långsamt, 

doften som spred sig drog till sig de närmaste grannarna. Någon drog med fingertopparna mot 

tummen för att avvärja rattelns ande från att komma till hyddorna. Ingen tackade nej om Imak 

bjöd dem att äta. Då och då åt Veli med dem. Hon kunde ta med sig en bit gart eller några 

kockies. När Imak höll fram en ask med torkade reller, höll hon upp handen. 

     ”Nej, inte sådana. De smakar mig inte längre”, sa hon. Månen hade blivit rund och sedan 

tunn som en giss flera gånger, men Veli hade inte fått någon ny todd. Hon såg ibland långt 

efter de små songerna och fillorna som lekte i sanden mellan hyddorna. Så slog hon med 

händerna hårt på sina ben och började kvida. Imak gick fram till henne och lade armarna om 

Velis rygg.  

     ”Så, så, inte tänka på det nu.” Imak gnolade en melodi utan ord, en melodi som hon 

brukade sjunga för Milo när hon drömt något otäckt. Till slut lugnade sig Veli.  

     ”Jag ska nog lägga mig. Tack.” Hon reste sig och gick iväg. 

 

Imak och Milo vaknade av rop utanför hyddan. Dörren öppnades innan de hunnit sätta sig upp 

i bäddarna. Jild stack in huvudet. 

     ”Det är Veli. Du måste göra henne i ordning.” 

     ”I ordning? Vad är det som har hänt?” 

Jild tvekade först, så tog han mod till sig.  

     ”Du vet, hon måste till tomben.” 

     ”Åh nej, jag skulle inte ha låtit henne gå. Hon skulle ha stannat hos oss.” 

     ”Tveksamt om det hade hjälpt. Hon hade valt det förr eller senare. Kom nu, vi måste bära 

iväg henne innan det blir för hett.” 
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Milo smög efter Imak och kikade in i hyddan. Det luktade starkt därinne, Veli hade använt sin 

giss. Både armar och ben var skurna och det var blod över hela bädden. Innan Milo kunde 

hejda sig, hade hon kräkts på golvet. 

     ”Milo! Vad gör du här? Hem med dig, det här är ingenting för dig att se.” Imaks röst var 

som sten. ”Ut härifrån.” 

     Milo sprang iväg, ut från hyddan och förbi alla andra hyddor. Hon sprang och sprang tills 

hon inte orkade längre, tills luften tog slut och det rev i halsen och bröstet. Hon hade sett 

gamla diggs och fammor bäras bort, fast hon egentligen inte hade Imaks tillåtelse att följa 

med till tomben. Om man gjorde det, kunde man bli den nästa att bäras iväg.  

     Hon hade sett Velis lille todd ligga stilla och till och med en varri som skadats så svårt att 

helaren inte kunde hjälpa honom. Men ingenting av det hade sett likadant ut som detta. Att 

skära sig på det sättet, nej, så fick man inte göra. Nu skulle Velis hydda brännas, hennes kärl 

och påsar och gissen med skulle slängas tillsammans med henne själv i tomben. Ingen ville ha 

hennes ägodelar.  

      

   * 
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Ingen skugga fanns, bara solen som strålade över Milos huvud. Vinden drog i tyget hon hade 

om huvud och axlar. Det sved i magen. Milo hade tappat räkningen på hur många gånger hon 

sett månen sedan senaste maten. Hon var ute på sin första insamling, vad hon skulle hitta 

visste hon inte, men Imak trodde att det kunde finnas något som påminde om små birkar eller 

kanske wisser som kunde kokas till en gröt. Anvisningen var enkel, Milo behövde bara gå åt 

det håll där solen gled upp. Men någonstans måste hon ha valt fel väg. Det spände i vaderna, 

fötterna värkte.    

     Tanken på att sova utan något skydd, helt ensam, skrämde henne. Imak hade varnat henne 

för att prata med andra människor. Inte för att Milo hade sett någon, det var helt öde. Inga 

diggs, inga fammor, inte ens några frilöpande chassare.  

     Någon gång om året, strax innan den kalla tiden började, kunde chassarna komma till 

mitten med sina byten hängande över axlarna. Alla samlades runt dem, pekade på de 

hängande tungorna, fnissade åt hur löjligt det såg, suktade. Allas magar drog ihop sig av 

förväntan, näsorna som vädrade efter blodlukten. Var jagade de? Det fanns många som ville 

veta, följa med, men chassarna vaktade noga sina hemligheter. De valde själva ut vem av de 

unga songerna som skulle bli lärling hos dem.  

 

Milo satte sig på marken med benen i kors, lade vattenpåsen bredvid sig. Hon torkade sig i 

pannan med huvudtyget och ritade ett märke i sanden och fäste blicken på det. Hon satt stilla, 

lyssnade till sina andetag, som blev allt långsammare. Milo blev medveten om hur vinden 

stannade upp, sedan snirklade runt hennes rygg, smekte henne, viskade. Om hon satt 

tillräckligt länge skulle hon förstå vindens språk. 

     Solen rörde sig över himlen, det pirrade i benen, men hon rörde sig inte förrän hon kände 

något krypa över sin ena hand. Hon flyttade blicken dit och såg på kockien som spretade med 

antennerna. Milo fortsatte andas lika långsamt som tidigare, förberedde sig och så snabbt fick 

hon tag på kockien och krossade dess ryggsköldar. Hon bände av huvudet på den och 

stoppade kroppen i munnen. Den var besk och hon ville helst spotta, men tvingade sig att 

svälja ner kockien. Saliven samlade sig i munhålan, det rev i halsen som om insekten 

spjärnade emot med benen. Om man torkade kockies några dagar försvann mycket av beskan. 

Den tiden hade inte Milo. Hon ville inte tänka på de historier Imak berättat om andra insekter 

som byggde sina bon i människornas högar. Dem måste man skölja i vatten innan man kunde 

äta. Milo fick en sur uppstötning och måste böja sig fram. Hon kräktes upp kockien och galla. 

Hon var tommare i magen än tidigare. Det blev blött i ögonen och hon önskade att hon var 

hos Imak, i hyddan.  
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     Milo ville lägga sig ner på marken, vila, inte röra sig mer. Varför hade Imak skickat iväg 

henne? Friden hon känt medan hon lyssnade till vinden var borta. Hon ställde sig upp och tog 

vattenpåsen, höll den i handen. Efter en kort bit hittade hon rytmen igen.  

 

Solen var nästan nere under marken i väster när Milo hörde ett nytt ljud. Hon stannade, 

försökte höra i vilken riktning ljudet kom från. Hon stod stilla en lång stund, lyssnade efter 

det okända ljudet. Det lät likadant hela tiden. Långsamt satte Milo ena foten framför den 

andra, såg noga efter så hon inte stötte till en sten. Hon rörde sig lika lugnt som hon gjorde när 

hon skulle fånga rattlar.  

     Marken ändrade färg, blev grön och det stack upp något. Det gröna såg mjukt ut, som 

något av Imaks tyger. Milo böjde sig fram, kände på det gröna. Det kittlade i handflatan, 

böjde sig, lydde hennes fingrar. Hon bröt av en bit och förde det upp mot näsan. Det luktade 

som hålan där de hämtade vatten. Hon satte tungspetsen mot det, noga med att inte få in något 

i munnen. Det var inte beskt, inte salt som svett på överläppen, inte sött som köttet från en 

harri. Det var svalt som vattnet i hålan kunde vara vissa morgnar. Det var inte som wisser och 

inte som birkar, men vad var det? Hon skulle ta med sig av det, visa det för Imak.  

     Ljudet blev starkare. Hon gick mot några höga stenar. De var av en sort hon inte kände 

igen, de var gråa med vita streck som glittrade mot henne. Några skåror och figurer fanns i en 

lång rad högst upp på stenen. Det såg ut som om en todd hade dragit med en pinne i sanden. 

Hon drog med fingrarna i skårorna, det var lätt att följa några av dem, runda eller formade 

som ägg. Andra var raka, ensamma eller korsade med varandra. Milo tog upp sin vattenpåse 

och drack lite. Så blötte hon pekfingret och gjorde nya streck som band ihop de ensamma, 

ritade hyddorna i utkanten, ritade en harri som flög över dem och en lång rattel. Hon tittade 

medan vattnet dunstade bort och ryckte på axlarna, satte sig på marken och lutade sig mot den 

största stenen, slöt ögonen. 

     När Milo vaknade var hon stel, inga drömmar hade kommit till henne under natten. Det 

knakade i ryggen, knäna och armarna när hon sträckte på sig. Det var kyligt i luften, hon 

försökte dra sina kläder närmare kroppen när hon hörde röster. Hon stod stilla, som om hon 

kommit för nära ett bo med rattlar, alla uppretade med synliga tänder. Gift som kunde döda en 

ung människa om inte helaren drog giftet ur blodet. Rösterna lät närmare och Milo ville 

förvandlas till en harri, flyga upp mot solen. Förlamningen släppte, hon tog några steg och 

kom in i skuggan bakom stenen hon sovit vid och kikade åt rösternas håll.  

Det var en famma och en liten todd med håret avskuret intill hjässan. De var klädda i något 

som såg stelt ut, och tungt. Det hade färg som sand och var omönstrat. På fötterna hade de 
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sandaler som täckte tårna och vristerna. Famman började rycka av det gröna, lade det i en 

påse hon hade fastknuten vid midjan. Todden försökte hjälpa till, men det mesta trillade 

utanför påsen. Famman tog tag i toddens arm och sa något, todden blev helt stilla. Det 

verkade som om famman lyssnade efter något. Milo höll andan. Famman vred på huvudet och 

tittade rakt mot henne. Allt vatten Milo fyllt magen med, måste ut. Det tryckte mellan hennes 

ben. Så reste sig famman, tog toddens hand och gick tillbaka samma väg de kommit. Milo 

drog upp kläderna och satte sig på huk. Det skvalade.  

 

Var bodde dessa människor? Milo hade inte sett annat än sand och sten, inte någonting som 

ens påminde om en hydda. Det verkade inte som om famman hade gått långt. I så fall hade 

hon inte haft todden med sig, utan låtit honom stanna där de bodde. Tänk om de hade sett 

henne dagen innan, när hon kom dit. Om de hade sett henne, skulle då famman gå till stenarna 

med todden? Skulle hon inte ha tagit med sig något att försvara sig med, en giss? Kanske hade 

hon det, under det stela tyget. Milo hade Imaks avlagda giss fastknuten bakom ryggen. Men 

det hade inte famman vad Milo sett. Låg fammans fränder i bakhåll, redo att fånga henne? 

Tillhörde famman det folk som Meis slogs med? Eller hade famman tagit sin todd med sig, 

rymt från utkanten eller till och med mitten för att leva i ytterligheten? Så som Imak ibland 

hade talat med Milo om, att de borde söka sig bort till en annan plats att bo på. Imak trivdes 

inte i utkanten, bland folket där.  

     ”Det är för trångt här”, kunde hon utbrista. ”Jag vill till landet min mor berättade om.”    

     Men de gav sig aldrig av, ingen av dem hade någonsin varit långt borta från hyddan. 

Förrän nu, då Imak beordrade Milo att ge sig ut på insamling.   

 

Milo önskade än mer att hon var en harri, att hon kunde ta sig därifrån och till Imak snabbt 

som en tanke. Men det var hon inte. Solen gömde sig bakom tunna skyar, hettan var inte lika 

stark. Hon satte vattenpåsen på huvudet, började gå mot väster. Hon tänkte att famman kanske 

betraktade henne någonstans ifrån och ville gå fortare, ta längre steg. Men hon tvingade sig att 

gå i samma hastighet som dagen innan.  

 

   * 
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Det var tyst inifrån hyddan och Milo tänkte att Imak nog var ute vid rattelklipporna. Hon gick 

in i hyddan och stod stilla för att låta ögonen vänja sig vid mörkret därinne. Det luktade starkt. 

När Milo tog ett steg närmare bädden, låg Imak där på rygg, kastade sig av och an. Hon 

andades häftigt, det rosslade i halsen och håret var tovigt.  

     ”Imak. Jag är här. Jag hittade ett ställe med konstiga stenar och det var alldeles grönt på 

marken.” 

Imak stillnade och Milo strök henne över pannan. Den var het.  

     ”Jag har med mig vatten. Här, du ska få dricka. Ingen sand eller grus i det.” Milo hällde 

lite vatten i ett kärl och höll upp Imaks huvud. Imak öppnade munnen och drack en klunk. 

Hon satte i halsen och hostade, log mot Milo. 

     ”Tack. Det var gott. Verkligen gott.” Hon ville hålla kärlet själv och drack lite till. ”Då var 

det sant det som min mor sa till mig. Hur ser det ut där? Berätta.” 

     Milo berättade om hur platt det var, att hon trodde att hon gått fel, men att hon hörde ett 

underligt ljud. Och att det fanns något grönt på marken som hon först ätit av, sedan spottat ut. 

Hon tog fram det gröna och visade Imak. 

     ”Vet du vad det är?” 

     Imak skakade på huvudet. 

     ”Igår när jag plockade det, luktade det som vattenhålan här i utkanten, men nu luktar det 

nästan ingenting. Känn.” 

     Imak sniffade. 

     ”Det fanns andra där. Jag såg en famma med en liten todd.” 

Imak nickade att Milo skulle fortsätta. 

     ”Jag tror de märkte mig, men ingenting hände. De var klädda i något stelt tyg, med färg 

som sand. Undrar vilka de är, om de finns fler. Eller om famman kommer härifrån.” Milo 

kliade sig på benet. 

     ”Det finns inga synliga hyddor där, det var så konstigt. Jag menar, det blåser mer än här 

och något skydd måste de ju ha. Eller hur? Inte sover man väl under himlen när man har en 

todd.” Milo fick det inte att stämma.  

     ”Milo, nu måste du lämna mig ifred. Jag behöver vila.” 

     ”Ja, mamma. Jag ska vara tyst.”  

     Milo gick mot sin egen bädd. Hon kröp ihop och somnade. 

 

Imak ropade hennes namn och Milo satte sig upp. Hon tittade mot Imaks bädd och såg henne 

halvsitta med benen uppdragna. Imak höll armarna om sitt bröst, vaggade fram och tillbaka.  
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     Milo gick mot Imak, kramade henne, men Imak knuffade till Milo så hon föll omkull.  

     ”Vad är det som händer? Mamma!” Milo stirrade på Imak, som börjat mumla ord, hela 

ramsor som inte gick att begripa.  

     Imak gungade häftigare, drog sig i håret, klöste sig i ansiktet. Hennes rop blev allt högre 

och högre. Efter en stund verkade det som att hon lugnade sig, hon satt stilla, klöste sig inte 

längre. Andningen blev långsammare. Milo sträckte ut sina händer mot Imak, ville röra vid 

henne, men visste inte om Imak skulle börja skrika igen. Hon torkade sig om kinderna, 

torkade bort allt det våta som kommit från ögonen och näsan.  

     ”Lägg dig ner, Imak, sov.” 

     Imak svarade inte, men gjorde inget motstånd när Milo varsamt tryckte ner henne på 

bädden. Själv satt hon kvar, höll Imaks hand och hörde hur hennes andetag djupnade. 

 

    

Några timmar senare slog Imak upp ögonen, tittade på Milo.  

     ”Jag kommer att lämna dig, Milo. Jag har vetat det en tid.”   

     ”Mamma, varför?” Det var som att något drogs åt hårt runt Milos bröstkorg, hon kunde 

knappt andas. Nog hade hon varit med om att andra burits iväg av diggsen och sedan 

försvunnit. Men inte Imak, det gick inte, det var inte rätt. Hon kröp ner på bädden och lade sig 

bredvid Imak, som kändes het. Ändå darrade Imak.  

     ”‘Varför?’ Ser du, jag är sjuk, men inte velat säga något till dig. Jag kommer nog ha fler 

sådana drömmar som jag hade i natt. Hettan i min kropp kommer inte ge sig. Det blir svårt för 

dig, men du kommer att klara dig. Du är den bästa fillan på att fånga och koka rattlar. Ge dig 

inte i lag med diggsen bara. Meis eller någon av de äldre varrierna kan kanske skydda dig.” 

     Milo blev blöt i ansiktet igen. Hon ville vara tillbaka i tiden innan hon gav sig av mot 

vattenplatsen, ville att allt skulle vara som då. Inte hade hon märkt att Imak hade konstiga 

drömmar, nog hade hon varit frisk?  

     ”Du måste ge mig fri, Milo.” 

     Milo svarade inte, kröp bara närmare Imak, som om hon ville bli ett med henne. 

 

   * 
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Imak var död. Det tog tid, flera dagar och flera nätter hade Milo suttit vid hennes bädd och 

lyssnat på de tunga andetagen, alltmer rosslande. Så harklade hon sig, det lät som om hon 

satte något i halsen. Vad det nu skulle vara, ingen av dem hade ätit sedan Milo återvände från 

vattenplatsen. Imak satte sig halvvägs upp. Milo hade försökt få henne att lägga sig ner men 

Imak grep med kalla händer om Milos ena arm. Styrkan förvånade Milo, Imak som inte orkat 

vara vaken långa stunder, hade nu händer som klor. Så föll hakan ner och ögonvitorna syntes.    

     Milo la sin hand över Imaks ögon för att slippa se dem, slöt ögonlocken och lutade sig 

tillbaka. Hon betraktade sin mor. Den utmärglade kroppen, det brunstrimmiga håret. Munnen 

som saknade flera kindtänder. 

 

Milo reste sig långsamt upp och gick ut för att hämta lite vatten att skölja av Imak med. Lite i 

påsen, mer behövdes inte. Milo kröp in till Imak igen, doppade fingertopparna i vattnet och 

strök några droppar över Imaks panna, torkade bort något vitt i Imaks mungipor. Så tog hon 

fram det gröna tyget hon hittat nära rattelklipporna. Det kändes starkt. Hon drog i det för att 

försöka dela det, men det höll. Milo klämde tyget, lät det rinna mellan fingrarna som en liten 

lekfull gart som försökte komma undan genom att släppa stjärten. Det skulle passa Imak bra 

om hon hade vetat att skulle grävas omfamnad av en gart. Hon hade tyckt om det. 

     Milo svepte in kroppen i det gröna tyget, packade in den. Hon gick ut igen för att varsko 

diggsen. De två som var närmast var Jild och hans kumpan som Milo inte visste vad han hette. 

Jild hade ett utseende som en kaktus, med gråbruna vassa hårstrån som stack ut från kinderna 

åt alla håll. Hans ena öra var borta och överläppen förenades med kinden av ett djupt ärr. 

Hans huvudhår hade försvunnit nästan helt, bara några små tofsar satt kvar i nacken. Milo 

kunde inte hjälpa att hon rös till, hon ville aldrig ha med diggsen att göra.  

     Flera av dem ansåg sig fortfarande vara stiliga att se på. De trodde att unga fillor som 

aldrig känt en man, fillor som Milo, gärna värmde deras sängar. Milo kände inte någon som 

gick till diggsen frivilligt. 

     ”Så Imak är borta nu”, sa Jild. ”Jag minns henne från förr. Hon var fin då. Varm.” Jild log 

ett halvt leende och Milo tyckte att han såg helt annorlunda ut i ansiktet, inte så grå och 

utsliten. 

     ”Håll käften, det är inte tid för sådant prat nu. Kom så hämtar vi henne.” Jilds vän reste sig 

och gick bort mot Imaks hydda.  

     Diggsen lyfte upp det gröna paketet och gick runt byn. Det de skulle göra ville ingen se. 

Ingen ville påminnas, ingen ville bli den som bars bort nästa gång. 
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     Piä, piiäääää, piiääääh. En harri ryttlade över deras huvuden på jakt efter något ätbart. Den 

dök ner mot marken men vände innan den landade. Flög upp mot himlen igen med tomma 

klor. Inte ens rovfåglarna hittade tillräckligt att äta. Milo följde den med blicken. Hon höll sig 

några steg bakom diggsen, bar på deras tunga spadar och ett spett. Spettet drog hon efter sig, 

gjorde ett djupt sår i den röda jorden. Det dammade om det.  

     På diggplatsen lade Jild och den andre ner Imak i hennes gartklänning. Hon fick vila i 

solskenet medan de gjorde bruk för spadarna och spettet. 

     ”Tomben är nästan full, vi måste snart ordna en ny”, sa Jilds vän. 

     ”Nog om det”, sa Jild, ”nog om det.” 

 

Det luktade tungt. På senare tid hade många, både diggs och fammor, burits bort. Milo 

försökte låta bli att andas in, höll för näsan med handen. När diggsen var klara lyfte de upp 

Imak och vaggade henne i fötter och under huvudet några gånger. Så kastade de henne i 

tomben, skottade tillbaka jorden.  

     Det var över. 

 

Milo ville kräkas. Hon ville ha Imak tillbaka, lyssna på fler av berättelserna, om när Imak var 

liten. Det blev kallt i hennes mage när hon tänkte på att hon nu var ensam. Utan skydd. Några 

nätter skulle hon klara sig, kanske, men snart skulle andra diggs märka tystnaden runt Milo. 

De skulle märka att Imak inte längre ropade på längesedan glömda namn. De skulle börja 

vandra till hennes hydda, gå varv efter varv, utmana varandra, hetsa varandra, tills någon av 

dem utmanade till kamp. Och vann rätten till Milos kropp. Det enda Milo kunde hoppas på 

var att inte diggsen hann före, att hon istället uppmärksammades av Meis eller åtminstone 

någon av hans varrier.  

 

Milo vakade hela natten, lyssnade efter varje ljud utanför hyddan. Det enda hon hörde var en 

ool som hoade i närheten och några battar som svischade förbi med minimala pip. Hon 

gungade fram och tillbaka, gnolade en entonig visa utan ord. Varför hade Imak slutat andas? 

Vad hade hänt henne? Milo ville gråta, för det hade Imak lärt henne. Ibland kunde det kännas 

bättre om man lät tårarna komma. Men hon kunde inte, det fanns så mycket att tänka på.  

     Hon drog sig till minnes en av Imaks berättelser, något om en plats där vattnet var klart 

och friskt. Det sjungande vattnets plats, hade Imak kallat det. Någonstans långt borta, bortom 

ytterligheten, skulle detta vatten finnas. Där var det lätt att leva och kanske hade Imaks mor 

vetat var den platsen låg. Där bodde chenner, där fanns det många torer, harrier, till och med 
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wallor. Alla fick tillräckligt med mat, alla fick se sina todds få egna todds. Det var svårt att 

förstå. I utkanten levde ingen så länge, nästan alla bars bort till tomben innan fillorna och 

songerna var helt utvuxna. 

     Hon lade sig ner på Imaks bädd när månen närmade sig. Hon tittade ut genom en springa i 

väggen, vinkade mot det bleka skenet, gjorde skuggor med fingrarna. Hon andades 

långsammare och långsammare. Hon somnade. 

 

När hon vaknade visste Milo att det fanns bara en sak att göra. Hon skulle inte gå tillbaka till 

vattenstället. Det var långt dit och hon visste inte om famman hon sett skulle ta emot henne.    

     Hon redde ut sitt hår med fingrarna, kretade bort smulorna ur ögonvrårna, sträckte på 

ryggen, samlade ihop sina saker, gick ut ur hyddan. Hon såg på den och svalde. Så spottade 

hon på marken, bugade sig mot hyddan. Ställde sig på knä. 

     ”Jag ger dig fri.” 

     Milo reste sig igen och gick med steg som gjorde djupa märken i sanden. Någon annan 

skulle snart flytta in. Hon hade ingen rätt till hyddan längre. Milo skulle leta upp någon av de 

andra ungfillorna, fråga om varrier. Fråga vad de ville, vad hon kunde göra för att det inte 

skulle göra ont, vara otäckt. Milo visste att det röda i hennes hår både skrämde och lockade 

diggsen. Men lockade det varrier?  

 

Hon närmade sig mitten. Varrierna blev fler, diggsen mer osynliga. De kunde styra i utkanten, 

utanför Meis närmaste kontroll, men i mitten var de i vägen. De skulle bära och gräva, göra 

allt det som varrierna inte fick uträtta, men de var utkantsfolk. Fammorna var också yngre. 

Deras kläder hade fler färger som lyste blankt i solen. Någon hade sandaler där tårna inte 

syntes. Det såg varmt ut, men kanske var det skönt att slippa slå i tårna när man gick bland 

stenar och klippor och sökte efter rattlar eller garter. Fammorna betraktade Milo. Ingen log 

mot henne. Tvärtom var det som att de inte ville att hon skulle vara där, att de ville att hon 

skulle försvinna. 

     ”Släpper de in småungar nu?” En famma ropade efter henne. Milo tittade rakt fram, ville 

inte bry sig. Vad fammorna ansåg behövde hon inte bry sig om. Hon ville överleva. 

     Famman närmade sig henne, rörde lätt vid hennes axel. Milo stannade, tittade upp mot 

fammans ansikte. Ögonen var smala, munnen lätt krökt. 

     ”Hör du inte att jag talar till dig? Vad gör du här? Det kan vara farligt för dig. Gå hem med 

dig.” Fammans sura andedräkt slog emot Milo och hon tog ett steg bakåt. 

     ”Jag är på väg till Meis.” 
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Famman formade munnen till en rund ring och Milo såg att framtänderna saknades. Famman 

skakade lätt på huvudet. 

     ”Hör på här. Du är för ung. Nog har du någon som kan ta hand om dig.” Hon lät mjukare 

på rösten.  

     Milo stod stilla en stund, såg på famman. Hon tittade tillbaka mot utkanten, det håll hon 

kommit från. Hon skrapade med ena stortån i sanden, ville sätta sig ner, vila i skuggan ett tag. 

Hon ville inte vara ensam, ville inte vara tvungen att jaga själv, söka efter vatten. Det hade 

blivit svårt när Imak var sjuk och slutade berätta sina berättelser, när hon istället ropade alla 

dessa namn som inte betydde något. 

     ”Nej, jag kan inte gå tillbaka. Imak är död, så jag har ingen. Ingen alls.” 

     Famman tog snabbt bort sin hand från Milos axel. Hon harklade till och loskade på marken 

framför sina sandaler. 

     ”Vad heter du?” 

     ”Milo, Imaks dotter.” Milo undrade om hon skulle behöva säga vem hon var till många. I 

utkanten visste de bättre vem hon var, men här i mitten fanns det så många människor. Hon 

hade sett fler människor den här dagen än någonsin förr. 

     ”Milo, jag säger det en gång till. Vänd om. Det är bättre för dig i utkanten än här.” 

Famman såg på Milo. 

     ”Hur kan det vara bättre i utkanten? Där är ont om mat och nästan inget vatten, men vad 

jag ser här, har ni vackra tyger och sandaler med täckta tår. Alla fammor har runda armar och 

kinder.” Milo började skrika åt famman. ”Du vet inte hur det är därute. Du vet inte hur det 

känns som om magen sitter ihop med ryggen för att det inte finns något att äta.” Hon började 

gråta. Alla tårar hon inte fick ur sig när Imak grävdes ner kom nu. Famman stod kvar framför 

Milo. Lugnt stod hon där. 

     ”Milo, jag kommer själv från utkanten. Där finns ingen mat, säger du. Men det finns något 

annat som saknas här, eller hos Meis.” 

     Milo torkade sig i ansiktet. 

     ”Vad finns i utkanten som inte finns här då?” Hon ville försöka förstå. 

     ”Friheten finns där. Du kan leva som du vill, bestämma över dig själv. Förstår du?” 

     ”Bestämma? Visst, bestämma om jag ska äta en rattel ena dagen eller nästa dag. Fillor som 

jag kan inte bestämma annat.” 

     Famman tog tag i Milo igen. Hon drog sig loss. 

     ”Släpp mig. Jag måste gå. Vad som helst är bättre än livet i utkanten.” Hon tog upp sitt 

knyte och lämnade famman bakom sig. 
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     ”Jag heter Omta. Kom ihåg det”, ropade famman.  

     Milo ville inte höra. Hon gick med hälarna hårt i sanden mot Meis hus. 

     Två varrier stod på vakt utanför porten. Den ene verkade vara lite äldre än Milo eller i 

samma ålder. Han hade brunbeiga prickar på näsan och kinderna, och ögon som glimmade till 

när han sneglade på Milo. Han var tyst.  

     Den andre varrin såg äldre ut. Han hade mörka skuggor på hakan och kinderna och streck 

runt ögonen, som om han kisat efter fiender i flera år. Han hade en grop i ena axeln och ett 

ljust rosa ärr runt om. Det var inte hans rissarm, men hade armen blivit helt avskuren, hade 

han varit tvungen att bli en diggs. Den äldre varrin tog ett steg fram mot Milo och hejdade 

henne med vapnet. Den yngre stod i givakt. Så det är här de är, innan de blir diggs, tänkte 

hon. Först står de vakt när de är unga, sedan är de varrier, sedan står de vakt igen. Till slut blir 

de diggs. Därefter blir de själva burna till tomben av andra diggs. 

     ”Halt. Namn, ärende?” 

     ”Milo, dotter till Imak. Hon dog igår och nu kan jag inte bo kvar längre. Jag vill erbjuda 

Meis mina tjänster.” 

     ”Ålder?” 

     Milo tittade förvirrat på honom. Hon visste inte hur gammal hon var. Imak hade berättat att 

hon föddes vid tiden för regnet, men hur länge sedan var det? 

     ”Sista regnet, då föddes jag.” 

     ”Hm.” Varrin räknade efter. ”Då är du gammal nog. Har du värmt någons bädd? Blöder 

du?” 

     Milo blev varm om kinderna, hon ville vända om, strunta i allt. Men hyddan var inte 

hennes. Imak hade lärt henne hur man fångade rattlar, hur man samlade harriägg, men hon 

kunde inte bo helt ensam. Hon behövde skydd. Hon slöt ögonen, öppnade dem igen och sa 

med en röst som knappt hördes över hennes läppar. 

     ”Ingens bädd har jag värmt.” Hon harklade sig, försökte få styrsel och kraft i rösten.        

     ”Blöder gör jag då och då, när månen är tjock och rund.” 

Varrin nickade mot henne. 

     ”Bra. Kom med.” Han haltade mot porten, den yngre skyndade att öppna den. Milo följde 

efter varrin in i mörkret. Hon blinkade några gånger för att se bättre. Utomhus var solens sken 

obarmhärtigt, ständigt närvarande och ibland dödligt. Härinne, såg Milo när hon återfunnit 

ögonen, lyste enstaka facklor upp väggarna och lite av taket. Golvet var gråskuggigt. Det 

prasslade någonstans. Det blev varmt och fuktigt, hennes hand blöttes ner. Hon drog den åt 
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sig snabbt, osäker på vad det var hon känt. En tunga? Hade det varit en tunga? Vem eller vad 

ville slicka på henne? 

     Varrin fortsatte gå och Milo skyndade ifatt honom. Gråskuggan reste sig, det var fler 

därinne. En av dem började skutta, gläfsa och vifta på ena delen av kroppen. 

     ”Tyst med dig, Brun. Har du sett chenner? Inget att vara rädd för, Milo. Inget att vara rädd 

för.” 

     Milo skakade på huvudet. Chenner som Imak berättat om. Så fanns de här. Milo log. Hon 

hade gjort rätt som gick till Meis. Hon sträckte ut handen mot Brun som strök sig mot hennes 

ben. Hon kliade chennen mellan öronen. Brun tryckte sig hårdare mot henne.  

     ”Lägg dig.” Varrin var barsk på rösten och Milo lydde. Hon la sig ner på golvet, tänkte att 

nu skulle det ske. 

     ”Nej, Milo, det var inte dig jag menade.” Varrin skrattade till när han sträckte ut sin hand 

och hjälpte Milo upp från golvet. De gick bredvid varandra fram mot en ny port. 

     Där stod ytterligare en varri. Han var yngre, ännu nästan helt utan ärr och med alla 

kroppsdelar i behåll. Han såg inte ut att ha varit ute i krig än. Eller så var han skicklig, kunde 

hålla fienderna långt från sig. Varrin var lång, med kläder av något hårt material som glänste i 

ljusskenet. 

     ”En ny filla. Milo, dotter till Imak”, sa den gamla varrin. 

     Den långe öppnade porten och Milo gick ensam in i nästa rum. Hon stirrade på väggarna. 

Det hängde platta saker som glittrade överallt och de såg ut att följa henne. När hon tog ett 

steg fram, gick små människor, unga fillor såg det ut, mot henne. Milo vände sig om och de 

andra fillorna gjorde likadant. Hon blev rädd, ville gå ut ur rummet. Hon öppnade munnen för 

att ropa till varrin på andra sidan porten, men fick inte ett ljud ur sig. Hon slog armarna om sig 

och alla fillor gjorde som hon. De var alla röda i håret. Det var underligt, Imak hade berättat 

att hon haft rött hår som ung filla, och att hon fått det av sin mor. Annars var de flesta bruna 

eller grå i håret. Vad gjorde alla dessa rödhåriga här? De måste vara lika många som 

fluglarver i ett kadaver ute på slätten. 

 

     ”Så Milo är på besök.” En mörk röst bakom henne. Milo vände sig om mot en man längre 

än någon annan hon sett. Han bar lika hårda kläder som varrin, men hade också ett mjukt vitt 

tyg om axlarna. Vid sidan hade han en lång vass riss. Vänsterhanden vilade mot handtaget.     

     Det måste vara Meis. Han gick långsamt runt Milo, tittade på henne. Samtidigt följde 

hundratals små Meis med på de glänsande blanka väggarna. Meis kom närmare, kände på 

Milos armar, tog henne om hakan, tittade bakom hennes öron. 
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     ”Gapa.” 

     Milo lydde. Meis böjde sig fram och luktade på hennes luft. Han nickade, Milo stängde 

munnen igen. 

     ”Mm, lite vatten skulle inte skada, men du luktar åtminstone inte surt.” 

     Milo förstod inte, men nickade. Han fick inte visa ut henne, det var här hon måste vara nu. 

Utanför var det värre, någon diggs ville hon inte ha. Meis strök henne över brösten. Det 

ömmade och gjorde ont, men Milo sa ingenting. Hon var nästan ingenting nu, bara hungrig 

och trött. 

     En stor chenn kom fram bakom Meis. Den rörde sig sakta mot henne. Något över den 

påminde om Brun ute hos den gamla varrin, men det fanns ingenting lekfullt över den. Den 

morrade ur halsen, visade tänderna. Milo visste inte om den skulle hugga mot henne, men hon 

stod kvar, vågade inte visa minsta tecken att hon var rädd. Hon slickade sig om läpparna, 

försökte låta bli att se chennen i ögonen, försökte tänka att den var som en rattel. Om hon 

visade sig lugn, skulle den säkert inte göra henne illa. Milo sneglade mot väggarna där det var 

lika många chenner som röda fillor och Meis. Den nosade henne mellan benen, gläfste till och 

tryckte sig mot henne. Den lyfte ett ben och försökte dra henne till sig, vända på henne så han 

kom bakom henne. 

     ”Pog, ligg”, sa Meis och daskade till chennen på nosen. Den gnällde till och gick undan.  

     ”Månen är tjock, jag gissar att du blöder nu.”  

Milo svarade inte, hon var som sand i halsen. Hon nickade lätt. 

     ”Jag ska inte röra dig än. Men Pog ska undersöka dig varje dag och när han inte är 

intresserad, då vet jag att du är redo.” 

     ”Får jag stanna här?” 

Meis skrattade till. 

     ”Vad trodde du? En orörd filla med rött hår? Det har jag inte haft på många år. Ni är 

sällsynta och alldeles för fina för varrier. För att inte tala om diggsen.” Meis hällde upp något 

ur en kanna i ett litet genomskinligt kärl. 

     ”Här, drick det här.” 

     Milo tog emot kärlet. Det påminde om de tunna moln som ibland syntes där solen försvann 

om kvällen. Hon drack. Det var kallt. Det fanns inte ens flugor i det, inte sand eller grus. 

Vattnet sköljde hennes mun ren och hon svalde. Hon tog en klunk till, försökte hålla vattnet 

kvar i munnen så länge det gick, bara för att vara kvar i det underbara. 

     ”Gott, eller hur? Det här vattnet kommer från en särskild plats, inte så många som känner 

till det.” Meis lät stolt¸ nästan skrytsam. Milo undrade om det var det sjungande vattnets ställe 
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han menade, men vågade inte fråga. Istället nickade hon bara, kanske skulle hon få äta annat 

än kockies och rattlar.  

     ”Vad tycker du om väggarna härinne?” Meis pekade och tusen små Meis gjorde detsamma. 

”Har du sett sådana här förut? Nej, du har väl inte det. Jag har samlat sådana här i många år, 

jag tror inte det finns fler utanför.” 

     ”Vad har man dem till?” Milo kunde inte låta bli att fråga. 

Meis tittade på henne. Han såg road ut. 

     ”Du är riktigt underhållande. Det var rätt gjort av dig att komma hit. Mirr, förstår du, visar 

det som är framför dem. Alla dessa som syns i dem, är du och jag. Visst är det härligt? Kom 

får du se.” 

     Han tog henne i handen och ledde henne fram till den största mirren. Den var högre än 

Meis, gick från golvet och nästan ända upp till taket. 

     ”Titta på dig själv här. Titta på ditt hår och dina ögon. Titta på munnen, näsan. Titta på din 

kropp.” 

     Milo gjorde som han sa. Framför sig i det blanka såg hon det röda håret. Ögonen var 

bruna, lika som Imaks. Munnen var liten, näsan hade likadana bruna som fläckar som den 

unge varrins utanför Meis hus. Hon var kortare än Meis, men nådde ändå upp till hans axlar. 

Fötterna var breda, men det hade hon sett förut. 

     ”Vinka till dig själv.” 

     Milo vinkade och fillan i mirren vinkade tillbaka. Hon började skratta och mirren skrattade 

ljudlöst mot henne. 

     ”Det räcker nu.” 

     Milo tittade ner i golvet. Hon hade gjort något fel, men begrep inte vad. Det skulle bli 

mycket att lära sig. Som hon längtade efter Imak, efter hyddan och deras turer i utkanten.        

     ”Snart kommer Alja och tar hand om dig. Vi möts igen.” Meis vände om, kallade på Pog 

och gick ut genom dörren. 

 

   

   * 
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En famma kom fram ur ett hörn. Hon var krokig i ryggen och gick lätt haltande. Hennes bröst 

var tunga och låg mot magen. Milo hade aldrig sett en så tjock famma tidigare. Hon bar ett fat 

och en burk med vatten. Hon ställde allt på bordet, gick tillbaka för att hämta något mer. Milo 

gick fram mot bordet. Det luktade gott, på fatet låg kött av ett djur Milo inte kände igen. Vid 

sidan fanns några vita grova saker. De rörde sig och såg kletiga ut, som enorma fluglarver.  

     ”Det är jag som är Alja, jag ska visa dig vad du ska göra. Men först ska du äta, bäst att 

passa på. Meis kanske ändrar sig imorgon och då kommer du vara glad att ha ätit ordentlig 

åtminstone en gång”, sa famman. 

     Milo lyfte upp köttet. Magen knorrade och hon skulle just ta en tugga när Alja hejdade 

henne genom att hålla hennas arm i ett fast grepp. 

     ”Jag hör att du är hungrig. Då ska du börja med ishi, annars kommer du bara att kräkas.”   

     Alja böjde sig fram mot Milo. Hon luktade otäckt, ruttet och Milo ryggade tillbaka. Hon 

ville inte ta i några ishis, än mindre äta dem, men hon hade inget val. Hon släppte köttbiten 

och tog en ishi. Långsamt förde hon den mot munnen och gapade. 

     Ishin var inte kletig, men den vände och vred på sig. Det såg ut som om den försökte fånga 

hennes blick, fast Milo visste inte var dess ögon satt. Längs med ena sidan hade ishin svarta 

prickar som alla såg ut som ögon. Det yrde i hennes mage, hon slöt ögonen. Öppnade munnen 

och stoppade in ishin. 

     ”Svälj den hel, tänk inte. Gör det bara.” 

     Milo svalde. Ishin flöt ner genom strupen och hon trodde att hon skulle kvävas. Hon 

hostade till och fick nästan upp ishin igen. Då kände hon smaken. Den var lätt, mjuk. Den 

smakade som luften en tidig morgon innan solen bränt bort nattfukten. Det var gott. Hon 

öppnade ögonen och såg på fatet med de kvarvarande ishierna och tog en ny. Denna gång 

ville hon bita av den för att känna smaken bättre. 

     ”Se där ja, det var väl inte så svårt.” Alja log. Hon hade inga framtänder. Milo tittade på 

hennes hål, undrade varför så många fammor saknade tänder. Imak hade tappat några, men 

båda framtänderna hade hon fått behålla. 

     ”De här ishierna är nyttiga. Om vi äter dem, växer våra ben raka och vi tappar inte håret 

eller några tänder.” 

     ”Men, om du äter ishier, varför saknar du …?” Milo pekade mot sin mun. 

     ”Det finns andra skäl till det, lilla vän. Andra skäl som du nog får märka senare.” Alja 

rynkade pannan och drog ner mungiporna. 

     ”Du ska tvättas nu och vad jag kan känna behövs det verkligen. Inte mycket vatten därute, 

eller hur?” Alja började klä av Milo, lade ner det enkla tygstycket fillan haft om sig. Hon tog 
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ett litet stycke vasst tyg, doppade det i vattnet, tog lite sand i andra handen och började 

skrubba Milo. Alja tog i hårt, det sved och Milo blev våt i ögonen, men hon ville inte låta Alja 

märka det. Hon pressade ihop mun och ögon. Så kom hon ihåg att hon inte smakat köttet. 

     ”Får jag äta köttet nu?” 

     Alja nickade och Milo tog upp köttbiten. Hon höll den mot näsan, drog in doften och det 

blev alldeles blött i munnen. Hon bet av ett stycke och började tugga. Det smakade fränare än 

ishierna, starkare och det var sött. Milo kunde inte påminna sig att hon smakat något liknande 

tidigare. 

     ”Vi har mycket kött nu, varrilyckan har varit god”, sa Alja. 

Milo nickade och fortsatte äta. Hon rapade och släppte sig på en gång och började fnittra. 

     ”Det räcker nu, du kan bli sjuk om du äter för mycket på en gång.” 

     Milo la motvilligt ifrån sig köttet på fatet. Hon hade inte ätit mer än några tuggor och ville 

ha mer, men vågade inte annat än att lyda. Alja fortsatte tvätta henne. Efter en kort stund 

märkte hon att Alja haft rätt, magen kändes för full. Hon var spänd och hon ville gå och lägga 

sig, sova en stund. 

     ”Hur mår du?” 

Milo förmådde inte svara, utan nöjde sig med att rycka på axlarna. 

     ”Du ska få vila strax. Först ska du få nya kläder.” Alja ställde undan vattnet och sanden 

och tog fram ett tyg. 

     ”Till ditt hår skulle det förstås vara en annan färg, men jag har inte kvar något sådant. Det 

får gå med det här.” Hon höll upp tyget framför Milo som måste sträcka fram handen mot det. 

Det var i samma färg som himlen tidiga morgnar, så ljust att det nästan hade någon färg alls. 

Hon visste genast att det var den färg som var vackrast. Hon kände hur munnen öppnades. 

Hon skrattade. 

     ”Grönt vill jag inte ha. Det är detta tyg som jag ska ha.” 

Alja fnös till. 

     ”‘Ska ha och ska ha’, jo du. Du får vad som finns. Men, få se nu, håret och tyget borde 

vara fult ihop. Men det är något ändå. Det är nog din färg, tror jag visst.” Alja nickade mot 

henne. Mungiporna hängde inte längre nedåt, de lyftes upp och hon visade sin stora glugg 

istället. 

     ”Kom, så ska du få sova.” 

Alja gick före Milo in i hörnet, bakom en mirr som stod på golvet. 

     Utrymmet var trångt, Milo fick klämma sig in bakom Alja som stånkade och stönade. 

     ”Man fastnar nästan härinne, det gäller att inte bära för mycket”, sa Alja. 
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Hon drog en liten dörr åt sidan och släppte förbi Milo. Därinne fanns mjuka bäddar längs 

väggarna och i mitten av rummet brann en eld i något som såg ut som en stor behållare. Milo 

rynkade på näsan. Lukten och luften var skarp, det stack lite och ögonen tårades. Hon gick 

närmare för att se på elden.  

     ”Eldar ni här inne? Det är väldigt rökigt. Inte kan jag sova med elden så nära mig.” 

     ”Du vänjer dig. Håll undan håret bara, så blir det bra. Vi vill ju inte att det smälter på dig.” 

Alja hostade. 

     Milo kände sig yr, det var så mycket nytt och hon hade inte sovit lång stund under natten. 

Hon gäspade och sträckte på armarna. Hon kröp mot den närmaste bädden och somnade innan 

Alja hade hunnit lägga en filt om henne. Famman betraktade henne en stund innan hon vände 

för att gå ut ur rummet. När hon kommit ut i solskenet skuggade hon ansiktet, kisade efter 

någon. Hon fick syn på en av diggsen och visslade på honom. Han kom fram till henne och 

Alja räckte över Milos utslitna kläder till honom. 

     ”Duger fortfarande fint det här.” Diggsen haltade bort.  

     Alja fnös, de där paltorna var säkert fulla med limor, de luktade som det och fillungen 

med. Men det skulle väl bli bra det med, vad det led. Milo såg förvånansvärt frisk ut, tyckte 

Alja, och Meis intresse hade hon fångat. 

 

 

Milo vaknade av att det knäppte till i närheten. Ett ljud hon inte kände igen. Rummet låg 

nästan helt i mörker och det hade blivit svalare. Hon låg stilla med öppna ögon, försökte 

urskilja konturerna på de andra bäddarna. Var hon ensam, eller låg det fler människor 

därinne? Milo hörde ingen som andades, däremot knäppte det till igen. Hon blev rädd, tänkte 

att en rattel kommit in i rummet och nu var reda att bita henne, att spruta sitt gift i henne. men 

rattlar knäppte inte, de rattlade. Alltså var det något annat. Hon vred på huvudet och fick syn 

på elden. Den var nästan nedbrunnen, bara lite glöd syntes i mitten. Så föll en liten birkbit åt 

sidan och det knäppte till igen. Elden såg ut att krympa hela tiden, blev allt mindre och 

mindre. Till slut blev den helt grå och bara ett litet väsande hördes. 

     Milo satte sig upp. Det var varmt i rummet, men hon började krypa runt i rummet för att 

leta efter något att lägga i eldburken. Hon hittade en bit grovt tyg, höll det i handen en stund 

och la det slutligen mitt i askan. Den var varm och Milo drog snabbt tillbaka handen. Det sved 

i fingertopparna och hon stoppade dem i munnen för att slippa blåsor. Så syntes det lite gult 

igen. Milo skrattade till och började slå ihop händerna ett par gånger. 
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     ”Vad sysslar du med då?” Alja hade kommit in i rummet utan att Milo märkt det. Hon 

ryckte till, vilket straff skulle hon få? 

     ”Dags att du gör lite nytta här, lär dig något. Vad vet du om Meis? Vad vet du om vad dina 

uppgifter kommer att bli, vad du ska göra för att förtjäna att vara här?” 

     ”Jag ska värma hans bädd. Men varför kan han inte låta elden värma honom? Den värmde 

mig i alla fall.” Milo tystnade när hon såg hur Alja knep ihop munnen. 

     ”Är du inte riktigt klok, filla?” Alja frustade till. ”Begriper du inte vad ni unga fillor ska 

göra egentligen? Din mor måste väl ha lärt dig någonting.” Alja kunde inte längre hålla sig 

utan började skratta. 

     ”Han kan väl värma sig med elden”, upprepade hon. ”Du får förlåta, men det där var bland 

det dummaste jag hört.” 

 

   * 
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Tiden gick och Milo visste snart hur Meis ville att hon skulle värma hans bädd om nätterna 

och dagarna med. Han gjorde henne inte illa, inte så det märktes så mycket och Milo 

upptäckte att hon kunde fördra bäddvärmningen. Det var inte otäckt, inte varje gång.  

     Hon blev allt rundare i kroppen, Alja gav henne då och då av det söta köttet att äta, och 

hon fick dricka av det klara kalla vattnet. Hon mindes knappast längre livet ute vid hyddan 

och i öknen, på jakt efter rattlar och kockies. Chennen Brun sökte hennes sällskap och hon 

vande sig vid det också. Det var gott att sätta näsan mot hans hals och känna hur han tryckte 

sig mot henne. Hon började tänka på Brun som sin egen. Men Meis chenn Pog ville hon inte 

komma nära, han verkade tänka att han var mer värd än hon. 

 

Milo vaknade en tidig morgon och kräktes. Hon hann precis huka över golvet så hon slapp 

göra rent i bädden. Förskräckt tittade hon på sörjan på golvet, petade i den för att plocka upp 

de halvsmälta bitarna. Alja fick inte se det. Försent märkte hon att Alja redan var i rummet. 

     ”Förlåt. Det, det bara hände. Jag är beredd, jag ska ge mig av härifrån genast.” Milo 

stammade fram orden. 

     ”Vänta Milo, du ska inte bort. Det där är ett gott tecken. Hur länge sedan är det du hade din 

blödning?” 

     ”Jag vet inte. Inte sedan jag kom hit, tror jag.” 

     ”Då är allt i sin ordning.” 

     Milo förstod inte. Hur kunde det vara bra att kräkas? Hon hade fått lära sig att det var en 

synd att avvisa mat, eftersom man aldrig visste när nästa måltid skulle vara. Det var många 

som hade blivit utstötta för mindre än så. 

     ”Det där”, sa Alja och pekade på spyan, ”och att du inte har blött, betyder att du varit en 

duktig filla.” 

     Milo förstod fortfarande inte. Så drog hon sig till minnes hur en av fammorna i utkanten 

hade blivit tjock om magen. När det var dags för henne att få sin todd hade hon skrikit i flera 

dagar och flera nätter. Sedan blev det tyst, famman hade inte fått ut todden. 

     ”Så nu ska jag bli stor och dö och bli bortburen?” Milo kände hur hon blev alldeles kall i 

bröstet. 

     ”Det kommer gå så bra så, lilla vän. Du är ung och stark och du kommer få en song. Det är 

vad som kan hända efter bäddvärmning.” Alja såg nästan snäll ut. ”Lägg dig ner så får jag 

känna på dig.” De kalla händerna drog långsamt över Milos mage. Milo ryckte till, hennes 

hud knottrade sig. Så drog Alja upp tyget som täckt Milos små bröst och klämde fram en 

droppe av något vitt. 
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     ”Ser bra ut det här. Meis ska få besked. Han kommer inte röra dig förrän todden är född, 

det betyder otur. Alja gick ut ur rummet men kom tillbaka efter ett par minuter bärande på en 

kanna vatten och några av de vita ishierna. Milo drack och åt medan hon funderade. 

     ”Om jag inte ska värma Meis bädd, vad ska jag då göra?” 

     ”Du ska inte göra något alls. Du ska samla krafter och tänka goda tankar.” 

Milo funderade lite till. 

     ”Men, får jag inte gå ut? Det vore skönt att komma ut, se himlen, höra harrier och till och 

med rattlar. Jag kan fånga några. Och se månen, det vill jag.” 

     ”Nej du, din lilla fåne. Den är farlig för dig nu.” 

     ”Varför det?” Det var så mycket underligt och så mycket hon inte förstod. 

Alja satte händerna i sidorna. 

     ”Ibland undrar jag vad fillor som du får lära er egentligen. Månen kan göra så att det inte 

blir något todd och om det inte blir något todd, om du börjar blöda igen, då åker du ut till 

utkanten förr än du anar. Där har du ingen som hjälper dig. Klä dig, du ska flytta.” 

     Alja vände sig om och gick ut ur rummet. Milo satt ensam kvar. Hur lång tid skulle det ta 

innan hon blev så tjock att todden inte längre fick plats i henne? Skulle hon få röra sig 

utomhus efter att todden kommit? Skulle hon få se Alja? Eller träffa Brun? 

     Hon såg sig om på alla bäddar i rummet. Hela tiden hon varit hos Meis hade hon varit 

ensam, utom när hon värmt hans bädd, och när Alja varit där. Men vilka skulle sova i alla 

bäddar i rummet, det fanns ju plats för många människor därinne? Var höll de till? Alja hade 

aldrig nämnt dem och Milo insåg att hon inte varit så intresserad heller. Tänk om hon haft 

sällskap av någon. Någon som hon kunde prata med medan hon väntade på att hon skulle 

spricka. Milo reste sig upp och samlade ihop sina få saker. Alja var på väg tillbaka och Milo 

skulle bo någon annanstans. 

     ”Kom nu.” Alja gick före ut ur rummet och in i en lång korridor. Milo undrade om det var 

samma som hon hade kommit in genom för några månader sedan när hon sökte sig till Meis. 

Men några facklor var där inte, inte heller några gråskuggor eller chenner. Istället kom ett ljus 

längst bortifrån. Alja visade med ena handen och Milo gick in. 

 

Först såg hon ingenting och hon blinkade flera gånger. Det var som när hon hade råkat somna 

ute på jakt och solen hunnit upp henne, stekte henne över huvudet. Hon drog efter andan och 

släppte långsamt ut luften igen. Hon hörde hur det prasslade och rörde sig vid hennes ena 

sida. 
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     ”En nykomling. Har ni sett vilket underligt hår?” En vass, ljus röst helt nära Milos öra. 

Hon blinkade igen. Hon skymtade en mager filla med en enorm mage. Hon vred på huvudet, 

bredvid den magra fillan syntes en till och en till. Rummet var fullt av fillor i hennes egen 

ålder eller kanske något äldre.  

     ”Är det första för dig?” frågade den magra fillan.  

Milo nickade. 

     ”Vet du hur det går till det här? Nej, det vet du nog inte, om du inte kommer från utkanten 

förstås. Vem är du dotter till?” 

     ”Imak, hon hette Imak.” 

Fillorna tittade på varandra. Den magra gick undan och gjorde ett tecken med händerna. 

     ”Du ska passa dig väldigt noga. Några konster vill vi inte veta av här. Jag heter Posi. Det 

där är Diga, hon med korta håret heter Kedu och så är det Noki. Hon är lite …” Posi cirklade 

med ena pekfingret vid sin panna.  

     Milo nickade att hon förstått.  

     ”Vad gör ni här? Jag menar, när ska ni få era todds?”  

     ”För mig är det bara några veckor kvar. Sedan blir det nog dags för Noki, och så Kedu och 

Diga, det är väl ungefär samtidigt, eller hur?” Posi vände sig mot Kedu som instämde.  

     ”Ja, Diga och jag, vi har samma mamma och vi kom hit …” 

     ”Det räcker.” Posi avbröt Kedu. Hon närmade sig Milo, ställde sig så nära att Milo ryggade 

tillbaka ett par steg.  

     ”Du får sova där borta. Du äter efter oss och säger aldrig emot. Uppfattat?” 

     ”Ja, jag förstår.” Milo satte sig i hörnet på den bädd hon fått sig tilldelad. Den var tunn och 

filten luktade inte gott. Hon kände hur illamåendet var på väg igen, men lyckades svälja innan 

hon kräktes framför de andra. Det skulle bli en lång väntan. 

 

   * 
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Milo var ensam i rummet. De andra fillorna hade förts bort av Alja och inte återkommit. Milo 

visste inte om någon av dem hade fått en song eller ens en filla, och Alja sa ingenting. Det var 

som om Posi, Diga och de andra aldrig hade funnits. Men det hade blivit lättare för henne 

själv, när hon slapp de äldres tjuvnyp och hårdragningar.  

     Alja kom in i rummet. 

     ”Kom med här. Du ska få gå ut en stund.” 

     ”Nu? Men jag vet inte om jag orkar det, det gör så ont i fötterna.” Milo hade knappt fått 

röra sig under hela tiden, inte fått ut ur rummet eller se himlen. 

     ”Du är blek om nosen, tror du behöver få luft. Hm, vad sägs?”  

Det var inte en fråga, det hörde Milo. Alja hade bestämt sig för att Milo inte skulle vara kvar i 

rummet och då var det bara att följa med. Hon reste sig mödosamt från pallen och vaggade 

mot Alja.  

     ”Ska jag ta med mig något?” 

     ”Nej, varför det? Du ska inte långt.” Alja öppnade dörren och föste ut Milo. De gick 

genom tomma rum och kom fram till rummet med alla mirror. Milo sneglade upp mot dem 

och såg sig själv, stor, med kläder som knappt gick runt magen. Håret hängde ner på båda 

sidor om ansiktet. Så annorlunda från hur hon sett ut när hon kom till Meis. 

      Alja nickade åt vakten som öppnade porten. Brun kom mot henne, slickade hennes 

händer. Milo kliade honom mellan öronen. Han kände i alla fall igen henne.  

     ”Hon får sitta utomhus en stund. Fram till kvällen, sedan ska hon in i fillorummet igen.” 

Vakten nickade att han förstått och Alja gick in i huset. 

     Att det kunde kännas så nytt att höra andra röster än bara Aljas och sin egen. Milo försökte 

titta på alla varrier, alla fammor och diggs på en gång. Deras kläder, att de kunde gå som de 

själva ville. Långt borta skymtade hon Omta som följde en varri in bakom en hydda. Vad var 

det Omta hade sagt? Att det fanns mat i mitten, i Meis hus, men att man inte fick se himlen 

eller känna vinden i sitt hår. Hon drog ett djupt andetag, kände lukten av eldar ute på marken, 

hur de luktade så annorlunda än elden inne i Meis hus.  

 

En harri visslade uppe i luften och Milo satte handen för ögonen, kisade efter den. Så vacker 

den var med sina vingar utbredda så den kunde vila i luften. Den var för långt bort för att Milo 

skulle kunna se den i detalj, men hon visste att mönstret på undersidan var som smala ränder i 

grått och vitt. Klorna var klart gula. Hon kunde inte avgöra om det var en hona eller hane. 

Kanske hade den sitt bo i närheten. Så dök den snabbt ner mot marken, Milo såg den inte 

längre.  
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En harkling hördes bakom henne. 

     ”De är skickliga flygare, de där.” Vakten nickade mot harrin som syntes igen med sitt byte 

i klorna. 

     ”Verkligen. Har du varit här länge?” Milo visste inte varför hon frågade den unge vakten. 

Han angick henne inte. Hon tillhörde Meis, ingen annan hade rätt till henne. 

     ”Några år är det nog. Jag var väl så gammal som du är nu, när jag kom hit. Jag ville bli 

varri, riktig varri, men … 

     ”Kan du inte bli det då?” 

     ”Mitt ena ben, har du inte sett det? Det är kortare än det andra, och när jag springer får jag 

ont i det. Jag sa till kapten … att jag kan kasta långt och jag kan slåss med vapen. Men han sa 

nej, som varri måste man kunna springa också.” Vakten svalde hårt. 

     ”Nej, jag fortsätter väl som vakt. Det är inte lika bra som varri.” 

     ”Har du varit ute och sett dem slåss? Hur är det där borta, i fiendeland?” 

     ”Jag vet inte. Jag har ju inte fått gå dit. Kapten har sagt att jag har det bättre här, men jag 

vet inte. Han är gammal, klart han tycker det är skönare här.” 

     ”Mat finns det, och värme om nätterna. Men ibland längtar jag ut dit. Ja, faktiskt skulle jag 

vilja fånga rattlar igen.” Milo skrattade till. När hon var tvungen att fånga sin egen mat, hade 

hon ibland känt att det skulle vara bekvämt att slippa. Nu när hon inte måste ge sig ut bortom 

utkanten, var det som att all hetta, all vind som kunde blåsa upp snabbt och alla faror med 

rattelfångst och risken för att trampa på något giftigt var något hon gärna ville vara med om 

igen. 

     ”Jag heter Milo. Vad är ditt namn?” 

     ”Milo, mitt namn är Rind.” Vakten bugade mot henne. Så höjde han på huvudet och log. 

Hans framtänder korsade varandra, men de var inte gula. Det pirrade till i Milos mage och 

hon log tillbaka.  

     Rind var annorlunda, inte som de andra vakterna hon sett i Meis hus, än mindre som Meis 

själv. En tanke for genom huvudet på henne. Om hon hade varit kvar i utkanten och stött på 

Rind, skulle de ha kunnat dela hydda då? Eller nej, hon fick inte tänka så. Hon bodde hos 

Meis och snart skulle hon få sin todd.  

     Alja sa att det var en song, det syntes på magens form. Milo sträckte ut fötterna framför 

sig, vred dem så det knakade i lederna. De hade svullnat och blivit som klumpar. Varje steg 

hon tog smärtade. Som hon ville att det skulle vara över. 

     ”Trött?” Rind lutade sig nära henne. 

     ”Mm, jag tror att jag behöver sova en stund.” 
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     ”Jag kallar på Alja, så hämtar hon dig. Blir det bra?” 

     Milo orkade inte svara. Nu ville hon bara in, lägga sig på bädden i rummet längst in, dåsa, 

inte tänka på någonting. 

     Hon lutade sig tungt mot Alja när de sakta tog sig genom de dunkla rummen.  

     ”Jag tror visst det gjorde susen det där. Du ska se att songen kommer snart.” Alja tryckte 

lätt mot Milos korsrygg, satt sedan bredvid bädden och såg hur Milo blinkade allt 

långsammare och till slut somnade. 

 

   * 
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Milo vände bort huvudet, ville inte titta på det. Alja lyfte undan den stilla klumpen, lade den 

på golvet och torkade sedan rent henne utan att säga något. Milo kunde inte släppa tankarna 

på månaderna som passerat. Hur hon först mådde illa, sedan hur hon kunde bli sugen på något 

att ha i munnen, sedan hur hon blev allt tjockare. Långt fram rörde det sig inom henne, men så 

några dagar innan Alja ansåg att det var dags för henne att gå in i rummet längst in, stannade 

alla rörelser av. De visste båda vad det betydde. Allt var förgäves igen. Och Meis skulle inte 

längre ha någon fördragsamhet med henne. Hon hade fått stanna längre än många andra 

ungfammor. 

     ”Imorgon ska du genom renandet”, sa Alja.  

Milo nickade, hon var alltför bekant med ritualen. Alja fortsatte: 

     ”Jag måste rapportera det till Meis, men du inser säkert vad hans dom blir. Du har fått bo 

här länge nog, fått av den bästa maten och blivit omhändertagen på alla sätt. Ändå har det inte 

blivit något levande todd.” 

     Milo vände sig om mot väggen.  

     ”Må Meis förlåta mig, och du också Alja. Jag trodde verkligen att denna gång …” 

     ”Sch, sov nu. Kom inte och be om förlåtelse, jag har hört alla ursäkter som finns. Det är 

som det är. Det finns andra fillor som väntar på sin tur. Jag vet inte varför du har fått stanna 

här så länge.” 

 

När Alja gått ut ur rummet blev det tyst omkring Milo. Hon tänkte på renandet och spände sig 

ofrivilligt. Det sved länge i skinnet efteråt, allt hår på kroppen smälte bort under 

behandlingen. Det hade hänt att hennes ådror öppnat sig, så att det såg ut som om armar och 

ben grät blod. Hon blundade men minnesbilderna av de tidigare gångerna var alltför tydliga. 

Den öppna elden, käppen som långsamt fördes över lågorna och som, när det börjat ryka om 

den, fördes lika långsamt över hennes kropp. Milo hade hört om andra unga fammor som 

beklagat sig högt, som gråtit och svurit och försökt komma undan. Men det var aldrig någon 

som hade sett dem efteråt. Milo undrade vart de hade tagit vägen, om de hade gett sig av och 

börjat värma diggsens bäddar.  

     Hon sträckte upp sina armar och betraktade dem. Gråvita streck syntes svagt där huden 

hade dragit ihop sig. När hon rörde vid dem mindes fingertopparna svedan. Hon hade värmt 

Meis bädd många gånger och tre gånger hade hennes mage växt. Tre gånger hade hon 

misslyckats och nu skulle hon göra renandet för tredje gången. Det var nästan mer än hon stod 

ut med att tänka på. Hon drog djupt efter andan och satte sig upp. Fanns det något sätt hon 

skulle kunna slippa riten på? Rummet hon befann sig i var det som var längst in. Där fanns 
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inga öppningar annat än den som Alja gått ut genom och utanför satt en beväpnad varri. Det 

var ingen hon hade talat med tidigare, utan en av de äldre. Kanske skulle han snart bli en 

diggs, så sliten såg han ut. 

      Milo försökte komma ihåg Imak, men det enda hon kom ihåg var det gröna glatta tyget 

hon blivit insvept i innan hon hamnade i tomben. Vad var det Imak hade berättat om todds 

som inte ville leva utanför magen? 

     Det blev dunkelt i rummet. Milo andades långsammare, hon slöt ögonen och kände hur 

hon gick med vattenpåsen bort från utkanten och åt det håll där solen steg upp. Hennes steg 

som förde henne längre och längre iväg, mot ytterligheten. Imak talade till henne och Milo 

ville röra vid ansiktet, men Imak försvann. Så stod hon vid de ljusgrå stenarna med strecken, 

kände det gröna på marken, kände håret som rörde sig i vinden. Famman med todden kom 

fram till henne, räckte ut en hand och hon tog den och … 

     Hon ryckte till och vaknade. Det hade blivit morgon och snart skulle Alja återvända till 

henne. Det fanns ingen utväg för henne, hon måste orka denna dag. Så fort såren läkt skulle 

hon gå ut genom den bakre porten och Meis ansvar för henne skulle upphöra. Då fick hon 

klara sig själv bäst hon ville.  

     De höga stenarna. Hon skulle gå dit, undersöka om famman med den lilla todden var kvar 

där. Todden som måste vara så stor så han själv gick för att fånga rattlar. Säkert skulle hon få 

stanna, bara de kunde komma överens. Famman hade inte sett fientlig ut, bara annorlunda. 

Nog skulle Milo lära sig fammans ord, kunna tala med henne. Dörren öppnades och Alja kom 

in. 

     ”Det är dags. Res på dig nu, ta av dig naken.” 

Milo gjorde som hon sa och rös till. Alja betraktade henne. 

     ”Jag ser på dig vad du tänker. Jag har själv gjort detta, fler gånger än jag kan säga”, sa hon 

och drog upp ärmarna på sin dräkt. Hennes underarmar var fulla av gamla vita ränder och 

prickar där det blivit blåsor. En glimt syntes i ögonen och läpparna gjorde en snabb rörelse, 

som om Alja känt en otäck lukt. ”Om du inte förstått det tidigare, är det för att få bort allt som 

kan störa. Alla onda tankar, allt som kan göra en ung famma sjuk. Så, nu går vi.” 

     Alja knuffade Milo framför sig ut genom dörren. Där stod den gamle varrin och Milo 

försökte skyla sig med sina händer. 

     ”Det behövs inte, han bryr sig inte om dig i alla fall.” Aljas röst lät som två stenar som 

gneds mot varandra. 

     Milo sneglade mot varrin. Han var vänd mot henne, men ögonen var helt vita. Han nickade 

mot henne som om han ville trösta henne med att det var länge sedan han sett på en famma 
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med sina ögon. Han sträckte ut sin hand mot henne och råkade komma nära hennes ena bröst. 

Det ömmade och en liten droppe mjölk rann ut. Milo andades in, hans beröring var inte 

välkommen, men inte obehaglig heller. Meis hade aldrig rört henne så och Aljas hårda grepp 

om hennes bröst var bara för att kontrollera att de växte som de skulle. 

     ”Lilla filla, jag önskar dig lycka till”, sa varrin. Han ruskade lätt på huvudet. Milo ville 

fråga honom vad han menade, men blev bortmotad av Alja.  

     ”Skynda dig nu, vi kan inte stå här hela dagen.” 

     Milo svalde hårt. Hon önskade att renandet var över och att hon skulle läggas på en bädd i 

ett mörkt rum och dricka vatten. Dricka, sova, försöka glömma. Sova, drömma, tänka på Imak 

som aldrig kunde ha varit med om något renande. Milo kunde inte minnas om modern haft 

några vita ärr på armarna och benen.  

     Hon stod rak i ryggen. Denna gång skulle inte ett ljud komma över hennes läppar.  

     ”Renandet blir annorlunda för dig denna gång. Dels det du känner igen, men därefter ska 

du märkas. Du har gjort resan med rund mage tre gånger och inte lyckats.” Aljas röst lät 

bakom Milo och framför också, på samma gång. ”Ställ dig närmare elden nu, så jag kommer 

åt.” Alja böjde sig fram och tog upp käppen och började röra den sakta över elden. Det 

började lukta bränt i rummet. Milo blundade. 

 

   * 
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Det sved överallt. Milo ville gråta, men orkade inte. Hon var inlindad i vita tygtrasor som 

hade färgats röda på några ställen. Det hettade, svetten rann nerför hennes hals, det luktade 

bränt. Munnen ömmade. Hon drog med tungan över tänderna, men det var något som 

saknades. Där hennes långa tänder mitt fram suttit, där var det tomt. Hon var märkt.  

     ”Nu är du klar. Så fort du är frisk, måste du lämna huset. Det finns bara ett sätt att få 

stanna kvar, och det är överta min plats. Men den överger jag inte.” 

     Alla dessa fammor, som ropat med hesa röster och gluggar i munnen. De hade alla varit 

Meis fammor, att hon inte förstått det tidigare. Milo hade sett gamla fammor, några äldre än 

Alja till och med. 

     ”Alja, svara mig, hur gammal är Meis egentligen? Har du också varit hans famma?” 

Alja fnös till.  

     ”Nej, det skulle vara mot de gamlas kunskap.” Alja tvekade, så fortsatte hon tala. ”Jag var 

hans fars famma. Den nuvarande Meis är min song. Men om du berättar det för någon utanför 

det här rummet, råkar du illa ut.” Den gamla famman hade plötsligt en giss i handen och höll 

upp den framför ögonen på Milo. Sedan sänkte hon den och drog långsamt med gissen utmed 

Milos kind. Det brände till. Milo drog efter andan, ville hålla den, sluta andas helt och hållet, 

tills hon försvann bort, ut ur världen. Ja, hon ville bli slängd bredvid Imak, försvinna ur allas 

åsyn. Hon kände inte igen Aljas tonfall, det var som att hon var besviken på henne. Men vad 

hade hon gjort för fel?  

     Hon hade inte hört talas om att det blivit några todds alls. Eller fanns todden i en annan del 

av huset, där hon som inte fött annat än döda klumpar inte hade tillträde?  

     ”Nu är det över. Meis får ingen rödhårig song.” Alja vände sig om, suckade och gick ut ur 

rummet med böjd rygg. 

 

   * 
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Solen stekte över mittens alla byggnader. Några varrier gick snabbt med korta, bestämda steg 

över planen, hållande sina rissar i högerarmarna. En diggs som kom för nära sparkades åt 

sidan. Han gnällde till och tittade surt upp mot varrierna, som inte brydde sig om honom.       

     Milo hörde hur den tunga porten slogs igen bakom henne. Nu var hon ensam, och fri. Hon 

kunde gå vart hon ville. Platsen med stenarna, eller kanske till det sjungande vattnets plats, 

var nu det låg. Men hon var ännu inte frisk nog att ge sig av på en så lång vandring. Hon hade 

inte fått behålla de vackra kläderna som hon burit hos Meis, Alja hade skaffat henne några 

enkla kläder som hade färg som jorden och stenarna. Hon skulle inte synas på långt håll. På 

fötterna hade Milo sandaler med täckta tår. Hon hade vant sig vid dem och kunde inte tänka 

sig att ha den gamla sorten.  

      Hon måste få något att dricka, det klibbade i halsen på henne. Renandet gjorde det med 

henne, hon kände sig alltid så het och torr efteråt. Huden var fortfarande öm och svullen, men 

det skulle lägga sig snart. Alja hade gett henne en ask med den vita salvan i, att smörja in sig 

om armarna och benen en gång om dagen. Bäst var att vänta till solen försvunnit i väster, då 

blev det lättare att sova.  

 

Milo gick mot hyddorna men hann inte långt, innan några varrier samlades runt henne.  

     ”Titta, vad har vi här då? En nykläckt famma, direkt från Meis.” En varri med svart hår 

stod för nära henne och hon backade ett steg. 

     ”Var inte rädd, vi vill dig inget illa”, sa en annan varri, hans ögon satt tätt intill näsan. 

     ”Inget illa alls”, sa den förste och sträckte ut handen mot hennes hår. ”Rött hår, ovanligt. 

Vet inte om det är så vackert egentligen. Vad säger ni, ska vi ta och skära av henne håret?” 

Den svarthårige drog fram sin giss. 

     ”Nej! Inte håret.” Milo skrek till.  

     Varrierna skrattade åt henne och hon ville springa. Tänk om de hade tänkt sig att hon 

skulle vara bäddvärmare där, på marken och alla kunde se på? 

     ”Släpp henne, hon har nyligen blivit renad. Vad tänker ni på?”  

     Milo vände sig om mot Alja som kommit ut från Meis hus. Varrierna muttrade och gick 

iväg. En famma ropade efter dem. 

     ”Kom till mig istället. Jag värmer er.” 

Den svarthårige stannade till, sa några ord till famman, så försvann de in i hennes hydda. 
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Milo funderade på om hon skulle söka upp Omta, famman som hon talat med när hon begav 

sig till Meis. Milo behövde någonstans att sova, men var inte säker på om hon skulle vara 

välkommen. Men vart skulle hon annars ta vägen? 

     ”Ny här ute?” En röst bakom henne. Milo vände sig om, rädd att det var ännu en varri som 

ville skära av hennes hår, eller något ännu värre. 

     ”Strenn heter jag. Du kan bo hos mig en tid, tills du är frisk.” 

     ”Milo, Imaks dotter. Tack ska du ha.” 

Strenn nickade åt henne att hon skulle följa efter honom. Hon hade svårt att hinna med, han 

tog långa steg.  

     ”Kanske ska gå lite långsammare. Van vid marscher.” Han tog hennes knyte och gick med 

korta steg, satte fötterna framför varandra så Milo började fnissa. Han fortsatte gå på det 

löjliga sättet tills de kom till hans hydda. Han öppnade dörren och bjöd in henne.  

     ”Det är inte så stort, som du väl är van vid, men du slipper vara oskyddad här. Du kan sova 

där.” Strenn pekade mot den enda bädden.  

     ”Men du då? Var sover du?” 

     ”Det ordnar sig. Är van vid att sova på marken också.” 

 

   * 
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Armarna och benen började läka och Milo kunde röra sig utan att det hela tiden sved. Huden 

stramade, det skulle den göra ännu en tid. Strenn nickade mot henne när hon gick ut med 

vattenpåsen för att fylla den. Han satt på huk med rissen framför sig, kände på eggen och 

grymtade till. Den var inte vass nog.  

     När Milo återvände med vatten tog han emot påsen och hällde lite över rissen och började 

sedan dra med långa tag utmed eggen med sin gind.  

     Milo var på väg att gå igen, när Strenn bad henne stanna. 

     ”Är du bättre nu? På väg att bli frisk?” Han frågade som om han inte brydde sig alls, men 

Milo hade lärt sig att han oftast dolde sina avsikter.  

     ”Huden känns för trång, men det svider inte så mycket.” 

     Strenn svarade inte och Milo trodde att hon inte var önskvärd längre. Hon behövde leta 

efter något att äta. En rattel eller kanske till och med några harriägg. Hon trodde att det kunde 

finnas ett bo i närheten där hon bott med Imak. Men det var ju länge sedan. Hon mindes inte 

hur många gånger månen blivit rund och sedan som ett litet streck sedan hon kom till Meis 

hus. Men hon hade själv blivit tjock om magen tre gånger. Hon försökte räkna ut hur länge 

hon varit i huset, men gav upp. Det gick inte att räkna så långt. 

     ”Jag har aldrig förstått mig på renandet. Det verkar inte rätt. Om jag var Meis …” Strenn 

tystnade och såg sig om. ”Berätta inte för någon vad jag nyss sa. Hör du det?” Han stirrade på 

Milo, hans pupiller var små och det blåa runt dem hade ändrat färg till något mörkt. Milo ville 

dra sig undan när han tog tag i hennes hand och klämde till.  

     ”Aj, du gör illa mig.” 

Strenn lutade sig närmare, väste så det stänkte droppar av hans saliv i hennes ansikte: 

     ”Glöm inte, du får inte säga till någon. Du får inte ens säga det till dig själv. Inte tänka på 

det. Begriper du?” 

     Milo gned sig om handen. 

     ”Jadå. Jag säger inget.” 

 

Strenn såg efter henne där hon gick bort mot utkanten i något ärende. Hennes röda hår rörde 

sig sakta i vinden och hon förde en slinga bakom örat med en van gest. Milo påminde honom 

om en annan ung famma. Det var något med hur hon rörde sig när hon trodde att ingen såg 

henne. Stegen blev lättare, det blev mer höjd under hennes fötter, som om hon ville hoppa 

fram istället för att gå. Sandalerna nöttes fortare under fotbladen. Milo hade gula förhårdnader 

där, men hälarna var fortfarande utan sprickor och vassa kanter. Strenn tyckte om att hålla i 

hennes hälar, lyfta upp henne och sära på hennes ben så att han såg henne ordentligt, innan 



Annika Einarsson, Berättelsen om Milo 
 

39 
 

hon värmde hans bädd. Att se henne med benen utsträckta fick honom att känna sig ung och 

stark igen, han fick inte nog av bäddvärmandet. 

     Milo talade inte mycket. När han ställde en direkt fråga till henne, pekade hon oftast mot 

sin mun och skakade lite på huvudet. Kanske var det så att hon hade ont än, hennes tandkött 

var svullet och det luktade lite illa om det. Strenn undrade om det var så att en tandrot 

fortfarande satt kvar och irriterade henne. Men han visste inte om han skulle kunna få ut 

roten, det var bara Alja som hade de rätta verktygen.  

     Strenn slipade på rissen. Eggen blänkte i solen och han drog med tummen längs med den 

för att se om den var tillräckligt vass. En bloddroppe rann fram och han stoppade tummen i 

mun för att slicka bort blodet. Han längtade efter att få ge sig ut på stråt, i mitten och vid 

utkanten var det nästan slut på mat. Fillorna och fammorna fick gå allt längre bort för att hitta 

något. Alla var utleda på kockies och reller. Även om de kunde leva på det, var det inte 

tillräckligt. Chassarna hade inte kommit förra hösten, så vintern blev svår för folket. 

 

   * 
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Meis hade gett order om uppbrott. Mot havet skulle de, havet som de gamla berättat om fanns 

någonstans åt söder, där solen stod som högst. Där skulle det finnas kött, mycket kött, nere i 

vattnet. Ingen visste hur lång tid resan skulle ta, men Meis ville inte ta med sig hela folket. 

Strenn plockade ihop det han skulle ta med sig. Riss, gind, vattenpåse, en ask med torkade 

kockies. Han hade varit med Meis länge, visste vad som krävdes. De hade tränat ihop som 

unga, slagits mot folket utanför. Strenn hade märken efter striderna, de skulle aldrig försvinna. 

Meis hade klarat sig bättre, bara förlorat ett öga.  

     Ryggen knakade när han reste sig upp. Milo sysslade med något. Hon talade fortfarande 

inte mycket med honom, men det verkade som om hon började känna sig tryggare. Hennes 

tandkött hade läkt och han kom på henne ibland med att nynna för sig själv. Men så fort hon 

märkte att han lyssnade, blev hon tyst. Han kände inte igen hennes sånger, kanske kom de 

från hennes mor Imak.  

     Det hade varit något underligt med Imak, något främmande. Hon var född i utkanten, men 

hennes mor hade kommit någon annanstans ifrån. Ingen visste riktigt, modern hade inte lärt 

sig folkets språk särskilt väl. Även Imak talade lite annorlunda än folket i mitten, men hon 

verkade förstå vad andra sa till henne och om man tog tid på sig kunde man förstå henne 

också. Imak hade haft sina framtänder i behåll, hon hade aldrig värmt Meis bädd. Hon hade 

varit som månen, synlig ibland, borta som en mörk skugga andra gånger. Eller som en harri, 

seglande uppe i luften, hela tiden spanande ner mot mitten på jakt efter folkets hemligheter.  

     Strenn trodde att folket var rädda för henne. Åtminstone lät de henne vara ifred för det 

mesta. Kanske pratade hon mer med utkantsfolket, men i mitten var hon sällan. Ändå visste 

alla vem hon var. Han undrade vems bädd hon värmt för att få Milo. Fillan var så lik sin mor 

att det inte gick att upptäcka vem fadern skulle kunna vara.  

 

Milos tid hos Meis verkade inte ha påverkat henne så mycket, annat än hålet i tandraden och 

ärren på armar och ben. Strenn hade sett andra fillor, när de gått till Meis, med nedslagna 

ögon eller med hopknipna käkar, andra med raka ryggar. Men de flesta kom ut det stora huset 

efter något år och var helt förändrade. Han förstod inte, var Meis så grym mot fillorna, eller 

vad var det som hände därinne? De fick ordentligt med mat, det kände han till, ofta det bästa 

köttet och mycket ishis för att deras magar skulle fyllas med todd. Men Meis hade inte fått 

någon song efter alla år och alla fillor. Han visade det inte utåt, men Strenn som hade känt 

honom innan han blev Meis, anade hur irriterad han var. Alja fick Strenn ingen kontakt med, 

annars hade han kunnat fråga henne.  
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     Han tog upp vattenpåsen, den måste fyllas. Han kunde be Milo göra det, men kände att han 

behövde röra sig innan Meis ville ge sig iväg. Benen ömmade lite, det hade blivit många sena 

nätter med Milo i bädden.  

 

Milo kände Strenns blick i ryggen. Han var snäll mot henne, men han såg så gammal ut, till 

skillnad från Meis som var en ståtlig man. Ändå hade hon haft tur att hon hamnade just hos 

Strenn, många hyste aktning för honom och så länge hon värmde hans bädd var hon fri för 

andra varrier och diggsen. Hur skulle det bli under tiden Strenn var borta med Meis och 

varrierna? Skulle diggsen försöka ge sig på fammorna? De kanske skulle söka skydd hos 

varandra, om de bara kunde komma överens. Kanske skulle hon föreslå det för de äldre 

fammorna, om hon vågade. 

 

Skulle hon sakna Strenn? Hon hade vant sig vid honom och att han låg bredvid henne hela 

nätterna. Meis hade aldrig gjort det, efter att hon värmt hans bädd hade hon fått gå tillbaka till 

fillorummet, Alja hade stängt och låst dörren om henne. Hon var friare nu, det var nästan som 

när Imak levde. Strenn lät henne gå utanför utkanten, lät henne samla ägg och fånga rattlar 

som hon ville. Hon upptäckte att den gamla kunskapen om hur man rörde sig bland klipporna 

fanns kvar i hennes kropp. Hon rörde sig inte lika smidigt som när Imak levde, men hon hade 

mer tålamod.  

    

   * 
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Folket samlades när Meis och hans varrier skulle ge sig av. Det var tyst, ingen som ropade 

eller sprang bredvid en bit. Flera av de yngre fammorna stod kvar länge och såg efter dem, till 

och med Alja kom för en gångs skull ut från Meis hus. Hon kisade mot det skarpa ljuset, höll 

ena handen som skydd över ögonen. Milo tyckte hon såg ut som en batt, med det tunna vita 

håret som hängde långt ner på ryggen och med de mörka kläderna omsvepta om den kraftiga 

kroppen. Att hon någonsin hade kunnat ty sig till Alja, låta henne tvätta henne med sand, låta 

henne titta på och undersöka hennes kropp. De rynkiga händerna med hårda fingrar som var 

som en harris klor. Milo försökte skaka av sig minnet. 

 

Månen blev rund och tunn igen och rund ännu en gång innan Meis återvände till mitten. 

Varrierna bar på torkat kött, hudar, hade nya halsband på sig. Utanför Meis hus samlades 

folket för att se när bytet delades upp. Det var inte som när chassarna kom med färskt kött, det 

var något annat. Meis hade vunnit mot havet, hämtat upp dessa varelser och återvänt med mat.  

     Milo drog sig närmare högen med hudar. Hon satte sig på huk och sträckte ut handen för 

att känna på en av hudarna. Den var mjuk mot handflatan, med mörkare fläckar i mitten. 

Längs kanterna var huden ljus. Hon ville ta upp huden, svepa den om sig, men innan hon hann 

ta den, kände hon ett hårt tag om sin handled. Hon tittade upp mot Meis ansikte. 

     ”Milo. Det är inte till dig det här. Du ska få av köttet, men inte något annat.” Meis såg på 

henne, hans öga var rött runt irisen. ”Jag borde inte tala om honom, men du har rätt att få veta. 

Strenn blev kvar därborta. Förstår du?”  

     Milo drog snabbt in luft.  

     ”Vad hände? Kom det andra dit?” 

 Meis skakade långsamt på huvudet.  

     ”Nej, det kom inga andra. Men Strenn drogs ut i vattnet och det var kallt. Han var en av de 

bäste, men … tänk inte på honom mer. Som sagt, du ska få kött så du klarar dig en tid. Det är 

jag skyldig dig.” Han nickade mot henne och viftade åt en av de unga varrierna att räcka över 

en påse med kött till Milo. 

     Meis betraktade henne när hon gick iväg med köttet. Han saknade henne, hennes prat och 

skratt. Han lät henne gå in i rummet med mirrorna, njöt av att se henne snurra runt framför 

dem, vinka till fillorna som vinkade tillbaka. Han skulle gärna se henne igen i Meis hus, men 

det var mot Aljas vilja och mot de gamlas regler. Milo hade fått flera chanser att skänka 

honom en song, men inte lyckats och då hade hon ingen plats i huset. Det hade känts bra att 

Strenn tagit emot henne, men nu var han borta och Milo måste klara sig själv. Han kunde inte 

göra mer för henne än att ge henne av Strenns andel av köttet.  
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Nu var hon ensam. Milo sneglade på varrierna som omgav Meis. Fanns det någon annan vars 

bädd hon kunde värma, någon som kunde vara vänlig? Alla var upptagna med att dela upp 

kött och hudar¸ hon såg en ung varri ta av sig sitt halsband och ge det till en famma som log 

mot honom. En annan skrek högt när hon blev bortburen av två varrier, det gick inte att 

avgöra om det var av skräck eller förväntan. Diggsen som varit med Meis avvaktade, de 

skulle ta sitt när varrierna var klara. Milo drog sig undan, huden på hennes armar knottrade 

sig. Hon ville gömma sig, men var? Till Strenns hydda kunde hon inte gå tillbaka, den skulle 

övertas av den varri som stod i tur. Hon måste skynda sig dit och ta sina saker innan det blev 

försent. Om hon bara klarade sig över natten, skulle hon ge sig av. Det skulle se ut som om 

hon bara gick ut för att samla harriägg eller snara en rattel. Hon fick gömma sin packning 

under kläderna tills hon kommit iväg en bit.  

 

Dörren till Strenns hydda stod på glänt. Det var någon därinne redan. Milo stod som om hon 

fastnat med fötterna i marken. En lång gestalt, med starkt luktande kläder steg fram. Hans 

ögon smalnade och han drog upp överläppen. Tänderna var gula och spetsiga, håret på 

huvudet svart och tovigt.  

     ”Men se så fint besök minsann. Få se vad vi har här.” Varrin gick fram till Milo och tog 

om hennes haka. ”Du har varit med förr, ser jag. Några todds?” 

     Milo skakade på huvudet. Inte ville hon säga att hon misslyckats, att hennes todds dött 

innan de föddes.  

     ”Ta av dig och lägg dig på bädden.” 

     Hon lossade på kläderna, händerna darrade. Om hon bara hade gått till hyddan tidigare, 

inte dröjt sig kvar utanför Meis hus, då hade hon kanske … det sved till i kinden. 

     ”Du är för långsam, fammjävel.” Han drog henne i håret och tvingade ner henne på knä. 

Hon ville kräkas, inte detta, inte …  

     Milo försökte tänka på en av Imaks sånger, hur var den gick, inte tänka på varrin, inte 

tänka på Strenn som inte skulle komma tillbaka … tänka på de stora stenarna, på famman som 

hon sett. Inte tänka på varrins händer som grep om hennes huvud, förde det fram och tillbaka. 

Hon ville bita honom, men tänderna var borta, det gjorde ont, det gjorde så ont, hon måste 

kräkas, åh Imak, hjälp … 

     Varrin grymtade till, så släppte han taget om Milo så hon for ner på golvet.  

     ”Du kunde ju, det blir nog en bra liten famma av dig också.” Varrin sparkade henne på 

benet, vände sig om och gick ut.  



Annika Einarsson, Berättelsen om Milo 
 

44 
 

     Milo låg kvar en stund, lyssnade efter hans steg som försvann bortåt. Hon reste sig 

halvsittande och spottade på golvet. Kinderna blöttes ner, det sved i hennes ögon. Det skulle 

sprida sig nu, även till diggsen, att hon var oskyddad.  

 

 

   * 
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Det började synas igen. Hennes mage blev allt rundare. Nu fick hon behålla maten, snart 

skulle hon känna hur det rörde sig där. Om hon visade magen skulle hon få vara ifred tills 

todden var fött. Det var det enda hos fammorna som varrierna och diggsen respekterade. Så få 

friska todds som fötts på senare tid, Milo kunde räkna dem på sin ena hand. Tre av dem 

songer och en filla. Det behövdes mer todds, många fler. Annars skulle folket försvinna.    

     Fammorna blev runda, men nästan alla todds hade något fel. De föddes med för små 

huvuden eller för korta armar eller två todds hopväxta med varandra. De bars iväg till tomben 

med en gång, ingen brydde sig om att svepa in eller tvätta dem. Man slösade inte bort tyg och 

vatten på todds som inte gjort någon nytta.  

     Milo hade värmt så många bäddar sedan Strenn försvann. Det var flera av varrierna som 

tagit henne utan att fråga efter hennes vilja. En gång till och med utanför Meis hus, så alla 

kunde se på. Milo ville glömma, men det var som fastbränt i henne, hur de stod runt henne, 

skrattade, hetsade varandra, hånade någon som inte ville vara med. Sanden som var överallt, 

en bit av en wisser som fastnade i håret, märkena efter deras händer. En av dem hade bitit 

henne i axeln. Efter den händelsen kom diggsen, en efter en. Vem av alla dessa varrier och 

diggs som gjort henne tjock visste hon inte. Det spelade inte någon roll heller, inte för någon 

annan än Meis var det viktigt att veta vem som räknades som far. Men nu kunde hon känna 

sig tryggare. Ända fram till todden föddes skulle hon vara fri. 

 

   * 
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Omta kom mot henne. Vad ville hon? Milo suckade, hon hade tråkats ut så många gånger av 

famman som först hälsade på henne när hon begav sig till mitten för att bli Meis nya filla. Det 

var som om Omta tyckte att hon hade äganderätt till Milo, eller till alla fillor som hon 

överhuvudtaget hade pratat med. Milo kunde inte förstå hur Omta tänkte. Alltid var det för 

många flugor i hålan, som om någon kunde göra något åt det, eller så försökte hon få med sig 

alla fillor och fammor till utkanten för att leta efter ägg, eller samla garter. Hon krävde alltid 

sällskap, vad det än gällde. Men oolerna och harrina blev inte lika störda om man kom ensam 

och smög tyst mot deras bon och tog ett eller kanske två ägg, om det fanns många. Milo 

andades in genom näsan och släppte sakta ut luften genom munnen, som Imak lärt henne. 

     ”Du måste hjälpa mig”, sa Omta.  

Milo svarade inte, hon visste att Omta inte behövde någon uppmuntran.  

     ”Alja har inte setts på länge. Jag tycker att hon är för gammal, någon borde få hennes plats. 

Eller hur?” 

     Milo anade vart Omta var på väg. Hon fortsatte rensa ur rattelskinnet medan Omta talade, 

ville inte bli indragen i detta. Varför trodde Omta att hon skulle kunna ta Aljas plats? Alja 

hade fött en todd, hon var ju Meis mor. Vad som än hände var Alja orörbar. Inte ens när det 

kom en ny Meis kunde hon köras ut. Och det var hon själv medveten om, så mycket hade 

Milo insett under sin tid i Meis hus.  

     ”Så vad säger du? Visst är det dags för en ny famma i Meis hus? Och jag har fött todds 

som levt. Två songer till och med.” 

Det var något Milo inte kände till.  

     ”Jaha, och var är de nu?” 

     ”Den äldste är varri, förstås. Kanske har du sett honom? Han heter Kobb, krokig näsa, som 

en harri.” Omta visade med ena handen hur stor songens näsa var. 

     ”Jaså, honom har jag träffat. Den andre då? Är han också varri?” 

     ”Han valdes ut av chassarna. Han är inte kvar här.” Omta såg åt sidan, blev röd om 

kinderna. ”Jag menar, jag gjorde på samma sätt med honom som med Kobb, ändå ville han 

iväg och blev också vald när han var liten.” 

     ”Gjort på samma sätt, vad menar du? Det är väl chassarna som väljer vilka de vill ha 

med?”  

     Omta sneglade mot henne och skakade lätt på huvudet. 

     ”Lilla vän, du vet inte allt, eller hur?” Hon reste sig upp och gick mot några andra fammor 

för att försöka övertyga dem. 

   * 
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Det blev dags för Milo. Magen krampade, men hon försökte stå upp så länge hon orkade. Det 

hade Alja lärt henne, det skulle gå lättare längre fram om hon rörde på sig nu. Om hon tog 

små steg eller åtminstone gungade fram och tillbaka medan krampen höll i, andades med 

djupa andetag och släppte ut luften långsamt. Det knakade i henne, det var som att ryggen och 

höfterna brann. Hon var ensam, Omta hade kommit förbi tidigare under dagen, nyfiken som 

vanligt, men Milo ville inte ha henne där. Tänk om hon gjorde något med todden, om den 

levde när den kom ut. Milo litade inte på Omta.  

     Det fanns något gartaktigt över henne, som om hon kunde gå sin väg även om hon var 

fasthållen av en varri eller en diggs. Något som ingen kom åt. Omta var alltid den som ställde 

sig längst fram när chassarna kom med byte, eller när Meis delade ut mat från sitt förråd. I sin 

tur gav hon mat till dem hon trodde hon kunde ha nytta av, en varri som hade starka armar 

eller en annan famma som var lite långsam i tänkandet. Och så hennes planer på att överta 

Aljas plats. Milo hade inte hört något mer, men var säker på att Omta inte hade gett upp dem.  

     Milo stönade när kroppen signalerade att det snart var dags. Hon kröp ihop på marken, 

försökte hålla sig uppe på knän och armar, men drogs ner. Hon hamnade på sidan och så fick 

det bli. Något tungt gled ur henne och hon låg kvar en stund, försökte vila. Milo hade aldrig 

gjort det här på egen hand tidigare, hon visste inte riktigt vad hon skulle göra nu. Så hörde 

hon ett litet ljud, ett gny. Todden! Den levde.  

     Hon satte sig upp och betraktade todden som låg mellan hennes ben. Armarna rörde sig 

och munnen öppnades. Hon tog upp todden och höll den mot sitt bröst, försökte torka av 

ansiktet på den. Hon räknade fingrarna och tårna, det såg ut som att allt fanns där. Hon kände 

med lätt hand över hjässan, ryggen, magen. Så var det som att hon visste exakt vad hon nu 

måste göra. Hon tog en bit snöre och knöt om navelsträngen, därefter skar hon av den med 

gissen. Därefter tittade hon mellan toddens ben. En filla. Milo blev blöt om kinderna.    

     Hon hade fått en filla. Hon ville gå ut ur hyddan, ropa till hela folket att hon fått en levande 

filla. Men inte än. Det måste vara en hemlighet ett tag till. Hon måste se så fillan klarade sig. 

Kanske kunde det finnas fel på todds som man inte såg från början. Ingen gav en todd dess 

namn förrän efter att månen blivit tjock och sedan tunn några gånger och todden kunde lyfta 

på sitt huvud. Inte förrän då kunde man veta att det skulle gå bra. 

     Milo lade den lilla fillan intill sig. Hennes mun slöt sig kring Milos bröst och började suga. 

Vilken kraft, det drog i magen på henne! Fillan var alldeles ny, ändå så stark. Så släppte hon 

taget, verkade somna. Milo svepte sitt varmaste tyg runt dem och somnade med fillan på sin 

arm.  
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En kort stund senare vaknade hon och såg in i ett par mörka ögon. Todden betraktade henne. 

De låg och tittade på varandra, somnade om, rörde sig lite, vaknade. Todden åt lite mer och 

Milo började känna sig uttorkad. Hon satte sig upp och kröp mot vattenpåsen. Den var nästan 

tom. Hon måste gå till hålan nästa dag. Fillan fick hon gömma under kläderna och hoppas på 

att den var tyst. Snart nog skulle de andra fammorna veta, men ju längre tid det dröjde, desto 

bättre. Toddsen som föddes levande blev hela folkets, och Milo ville vara ensam med fillan ett 

tag. Hon vill inte låta andra fammor bära henne, göra anspråk på henne. Hur skulle hon nu 

göra med Omta? Den äldre famman skulle säkert återkomma för att snoka runt efter tecken på 

att Milo redan fött. Men inte ens hon skulle väl ta en nyfödd från mamman?  

     Käkarna låste sig nästan på Milo. Hon behövde hjälp och beskydd, men av vem? Det var 

som att de varrier som varit vänligare än andra, hade försvunnit. Alltfler blev otåligare, bråken 

blossade upp lättare. Varrierna och även diggsen drog sina gissar mot varandra, slogs så stora 

sår skars upp. Diggsen sökte till och med upp en del av de äldre varrierna, utmanade dem som 

om de trodde att de skulle kunna bli varrier själva igen, om de vann över en varri. Men det var 

mot tingens ordning och än hade ingen diggs återgått till bli varri. 

     Meis syntes sällan utanför huset. Kanske var han sjuk, kanske väntade han på att bli 

bortburen och struntade i hur det var med folket? Milo längtade efter Strenn. Säkert hade han 

kunnat styra över folket nu när Meis inte verkade vilja göra det. Hon kom att tänka på Rind 

med det korta benet. Han som inte fick följa med på krigståg. Vad gjorde han nu, hade han 

blivit en diggs? Eller blivit buren till tomben? 

     Milo bestämde sig för att söka upp Rind. Någonstans måste det finnas någon som visste 

var han var. 

 

   * 
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Milo hade gett sin filla namnet Rori. Hennes hår lyste rött i solen och Milo tröttnade inte på 

att se hur hon lekte och försökte fånga flugor som satt på småstenar på marken. Milo hade fått 

överta en hydda av en av de gamla fammorna i utkanten. Meis hade sett till att ingen störde 

henne. Han var sällan utomhus, deltog inte i varriernas övningar, men än gällde hans ord.  

     Meis såg allt tröttare ut, gråare. Han hade fortfarande inte fått någon song. När det blev 

hans tur att bäras iväg, skulle det bli kamp om vem som skulle bli den nya Meis. Några av de 

starkare varrierna hade redan utmanat varandra om att bli Meis förtrogne och hans arvtagare. 

Men Meis ilsknade till, skrek åt dem och hotade med att han skulle skicka iväg alla som 

andades om att han började bli gammal. Alja hade försvunnit, eller det var vad Milo trodde. 

Ingen hade sett till henne på länge, inte sedan Meis återkom från havet. Kanske satt hon längst 

in i Meis hus, matade och badade nya fillor som skulle värma Meis bädd.  

 

Rori följde Milo överallt, hjälpte till att bära vattenpåsen och tittade på när Milo klättrade upp 

på rattelklipporna eller för att plocka ägg. Milo talade med henne hela tiden, men fick sällan 

annat svar än nickningar. Så småningom skulle Milo visa hur man fångade rattlar, men hon 

drog sig för det. Än ville hon att Rori skulle fortsätta vara en liten todd utan något ansvar. Det 

var så lätt att göra ett misstag, att komma för nära och bli biten. Milo hade fått se på många 

gånger när Imak gjorde det, innan hon själv fick försöka. I början hade Imak stått bredvid, 

beredd på att döda ratteln själv om hon märkte att Milo inte skulle klara det.  

 

Om kvällarna, när Rori hade somnat, låg Milo och tänkte på Rind. Ingen ville tala om honom 

eller vad som kunde ha hänt. Om han gett sig av eller om någon råkat döda honom. Hon hade 

frågat några fammor, till och med Omta som ville veta varför hon sökte efter Rind. Milo ville 

inte berätta mer än hon redan hade gjort, men Omta hade ett uttryck som inte kändes bra för 

Milo. Den famman var nyfiken och ville gärna skaffa sig en bättre position genom att utnyttja 

andras hemligheter. Milo hade sökt efter Rind i både mitten och i utkanten, men ingenstans 

stod han att finna. Med ett kort ben var han en lätt match för alla varrier, till och med de flesta 

diggsen skulle vinna över honom i ett slagsmål. Kanske var han redan buren till tomben. Milo 

drog djupt efter andan. Trots att de knappt hade pratat med varandra, tänkte hon på honom 

som hon ibland tänkte på Imak. Fast inte riktigt ändå, Imak hade inte fått henne att känna den 

där underliga känslan i magen, det där pirret som av en darrande liten fluga på armen. Om hon 

bara hittat Rind, eller ens vetat vart han tagit vägen. 

     Men nu var det som det var. Hon hade Rori och Rori hade både armar och ben och såg ut 

som en liten filla skulle. Hon hade tappat några av sina första tänder och hade gluggar där hon 
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stack ut tungan. När Milo log mot henne, kom hon fram och sträckte sin lilla hand mot Milos 

mun och kände på den stora gluggen. Snart skulle hon få sina nya tänder och Milo tänkte se 

till att Rori aldrig behövde gå till Meis hus.  

 

   * 
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Rori hade blivit lika lång som Milo, hennes hår hängde ner på ryggen. Milo kunde sällan låta 

bli att dra med fingrarna genom Roris hår. Det var som ett tjockt rep när hon snodde ihop det 

och när Milo släppte ut det igen, lockade det sig. Så hade Imak gjort med hennes hår. Milo 

hade ibland irriterat sig på det, hon ville vara ifred. Men Imak fortsatte, precis som Milo själv 

nu gjorde med Roris hår. Rori protesterade aldrig, hon nynnade entonigt, pekade ofta upp i 

luften och skrattade åt något. Milo förstod inte vad det var som var så roligt. Det fanns inget 

där, inget annat än solen.  

     Rori gick ofta till diggsens hyddor när inte Milo vaktade henne. Än hade hon inte blivit så 

stor att diggsen brydde sig om henne, men den dagen skulle nog komma snart. Rori hade 

blivit lite rundare i ansiktet och under kläderna. Själv började Milo få ont i ben och armar, 

hennes händer svullnade upp efter en dag utanför utkanten. Hon orkade inte bära vatten från 

hålan, utan måste låta Rori bära påsen själv.  

     Det hade blivit färre harrier och nästan inga rattlar var kvar bland klipporna. Men kockies 

fanns det gott om, det var om att de inte kunde ta slut, oavsett hur många Milo fångade och 

torkade på marken utanför hyddan. De yngre fammorna gick allt längre ut för att samla mat. 

Diggsen väntade på att de skulle komma tillbaka, de följde aldrig med.  

     ”Men äta ska de!” Milo hoppade till av sin egen röst och fnös till. Skulle hon bli som en av 

de gamla nu, de som pratade för sig själva i ett hörn? Hon skakade på huvudet. 

     ”Kom Rori, så går vi och hämtar vatten.”  

     Rori kom springande, hon pekade mellan hyddorna. Milo tittade åt det hållet. En ung varri 

kom och ställde sig nära dem.  

     ”Alla ska in till mitten. Genast, dröj inte.” Han vände om och gick tillbaka utan att se om 

någon följde efter. De fammor som var kvar i hyddorna kom ut och började traska iväg, följda 

av diggsen. Milo tog Rori i hand och började gå. Det högg till i ryggen på henne, så hon måste 

stanna. Det svartnade för ögonen och hon stod stilla tills hon kunde se igen. Rori hade släppt 

hennes hand och sprungit före.  

     ”Rori, vänta.” Milo ropade så högt hon kunde, men Rori fortsatte fram.  

 

I mitten stod gamla och unga fammor, diggs och varrier. På en sten stod den svarthårige 

varrin som velat skära av Milo hennes hår för så länge sedan. Milo försökte gömma sig, men 

var fanns nu Rori? Hon sökte med blicken, men ingenstans syntes hon. 

     ”Meis finns inte mer”, ropade den svarthårige varrin.  

Ett sus bland folket. Meis borta? Men han hade inte sett frisk ut på sistone. Och så blev det för 

alla, ingen kunde leva för alltid. 
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     ”Den gamle Meis bärs bort ikväll. Och som några av er kanske förstår, är jag den nye 

Meis.” Den svarthårige log belåtet och höjde armarna mot skyn. Varrierna närmast honom 

hurrade. Diggs och fammor sneglade på varandra och så småningom började de hurra också.    

     Milo blev kall. Inte han, inte den svarthårige som Meis. Nästan vem som helst annars, men 

inte han. Nu blev det bråttom att gå tillbaka till hyddan och gömma sig. Han fick inte se 

henne. Milo smög runt folket, fortfarande hade hon inte sett Rori. Hon knuffade sig mellan ett 

par fammor och försökte komma in bland hyddorna. Där såg hon Omta tala med en varri nära 

den nye Meis. Ja, det var klart att hon skulle försöka komma in i Meis hus, bli den som 

bestämde därinne.  

     ”Men se, vad har vi här?” Meis röst dånade över folket. ”En liten filla. Kom hit.”  

Det blev en rörelse bland fammorna och så syntes ett rödhårigt huvud.  

     ”Var inte rädd, kom ställ dig här. Vad heter du?” 

Milo stirrade på Rori som hade lyfts på stenen bredvid Meis. Han rörde vid henne, kände på 

hennes hår, snodde det mellan fingrarna som Milo brukade göra. Hon såg hur Rori log upp 

mot Meis.  

     ”Nej, nej, inte det, nej.” Milo ville ta sig fram till Rori, rycka undan henne från Meis. Men 

det var så mycket folk i vägen och närmast Meis stod varrierna med sina rissar blänkande i 

solen. 

     ”Det verkar som om jag redan fått min första filla som Meis.” Han höll upp Roris ena 

hand, och hon skrattade mot honom och mot folket och tittade sedan mot himlen där en flock 

wallor flög med de smala vingarna utbredda och stjärtfjädrarna delade som små streck. Det 

hördes ett visslande när de jagade uppe i luften. Rori vinkade mot dem och skrattade. Meis 

kunde inte sluta titta på henne. Folket stirrade upp på wallorna, sträckte upp sina händer mot 

dem, pekade, började prata med varandra, någon slog händerna för sin mun. En rynkig famma 

grät, hennes haka darrade som om hon försökte forma några ord, men inget ljud hördes. 

     ”Wallor! Tänk att de kommit hit, det måste vara, ja, det är ett tecken. När den gamle blivit 

bortburen ska jag fira med denna lilla underbara …” Meis svalde och tungspetsen stack fram 

mellan läpparna. Han släppte Roris hand och lyfte istället upp henne på axlarna. Han fick 

hjälp ned från stenen av en varri med tättsittande ögon, böjde sig fram så inte Rori skulle slå i 

huvudet i dörren när de gick in i Meis hus. 

     Milo stod länge och tittade på den stängda dörren. Det var som om någon hade bundit fast 

henne vid en sten eller kanske en bit birk, hon kunde inte röra sig. Hon stod så länge att allt 

blev svart för hennes ögon.  

   * 
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Den gamle blev bortburen. Ingen följde honom till tomben utom de diggs som skulle gräva 

ner honom. Milo mindes inte efteråt hur hon kom tillbaka till sin hydda. Kanske hade hon fått 

hjälp av någon, kanske hade hon krupit hela vägen. Det var tomt där nu, ingen som fnittrade 

åt solens varma strålar genom springorna i väggen. Ingen som kröp tätt intill Milo om 

nätterna. Ingen vars hår Milo kunde kamma med sina fingrar. 

 

Månen blev tjock och smal, och tjock igen några gånger. Milo ville inte leta ägg, eller fånga 

rattlar, eller torka kockies. Hon hämtade vatten ibland, för törsten plågade henne. Men hunger 

kände hon ingen. Håret föll av henne i stora tussar, snart skulle hon vara helt utan. Inte heller 

det orkade hon bry sig om.  

 

Det blåste hårt. Sanden yrde runt folkets fötter, letade sig in överallt, torkade ut deras munnar. 

Torra wisser for över marken, trasslade in sig med taggarna bland stenar, lossnade och 

fortsatte sin färd mot ytterligheten. Inga ooler, harrier eller ens battar hördes eller syntes till, 

det var som att allt kunde flyga hade försvunnit. Flocken med wallor glömdes inte bort, men 

händelsen blev en berättelse som folket försökte glädja sig åt. En varri kom till utkanten, 

ställde sig mitt bland hyddorna och fyllde bröstkorgen med luft och höjde sedan sin röst. 

     ”Alla ska till mitten. Ta med era saker. Meis har bestämt att vi ska byta mitten. Hela folket 

ska flytta till ytterligheten och göra det till mitten.” 

 

Milo fnös. Till ytterligheten? Hittade Meis dit? Tänk om de stötte på chassarna, eller 

ytterlighetens folk? Då blev det krig. Hon följde med de andra till mitten. Hon måste höra vad 

Meis själv sade om detta. Kanske skulle hon få en skymt av Rori också. Bara att få se henne 

en kort stund, höra hennes skratt.  

     Utanför Meis hus var det mer folk än Milo sett på länge. Nästan alla bar på packningar, 

vattenpåsar på huvudet, redskap. Många verkade glada, men Milo såg också sammanbitna 

ansikten, fammor som grät öppet, varrier som bar sina rissar lite för högt för att det skulle 

kännas … tryggt. Var de rädda för att fammor och diggs skulle göra uppror? Så kom Meis ut 

och ställde sig på den stora stenen.  

     ”Mittens folk. Det har blivit ont om mat. Det har gått lång tid sedan rellerna kom i stora 

moln, och det finns nästan inga harrier längre. Knappt ens rattlar.” Han väntade en kort stund, 

så fortsatte han.  

     ”Jag har beslutat att vi ska flytta mitten. Vi ska inte bo här längre, utan ge oss av mot 

ytterligheten. Ingen vet vad som finns där. Ingen utom chassarna förstås, men dem behöver vi 
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inte bry oss om, vi har aldrig haft något otalt med dem. De springer som de vill men så länge 

vi låter dem sköta sina saker, låter de oss sköta våra.” 

     Det var tyst, inte ens ett skrapande med fötterna eller en suck kunde höras. Meis tittade ut 

över folket. 

     ”Vi ska gå med en gång. Det ni inte tagit med er hit, det ska ni lämna kvar i hyddorna. Det 

finns inte tid att gå tillbaka.” Meis klev ner från stenen och började gå från mitten. Hans 

svarta hår rörde sig i vinden. Varrierna slöt upp bakom honom, sedan kom diggsen och 

fammorna. Milo sökte med blicken efter Rori, såg henne gå tillsammans med ett par äldre 

fammor. Det röda håret var stelt, högt uppsatt mitt på huvudet. Roris nacke såg så tunn ut, det 

var som när hon var nyfödd och öronen stod ut på var sida, lätt genomskinliga i det starka 

skenet från solen.  

     Milo satte händerna för munnen. Hon började springa mot Rori, men snubblade till och 

höll på att ramla. Hon fick tag på någons arm och tittade upp.  

     ”Hur gick det?” Det var Omta. Hon var fortfarande kvar i mitten, hade inte fått återvända 

in i Meis hus. 

     ”Tack bra, tror jag.” 

     ”Var är din packning, du skulle ju ta med dig dina saker.”  

     ”Ville stanna kvar här, men så såg jag Rori och jag ändrade mig.” 

Omta skakade på huvudet. 

     ”Hon väntar Meis todd. Såg du inte det? Du kan inte få tillbaka henne nu.” 

Milo stirrade på Omta. Så släppte hon hennes arm och Omta gick. Hon såg hur Rori rörde sig, 

långsamt och lite vaggande. Hon sjönk ihop på marken och satt orörlig tills folket hade 

försvunnit vid horisonten. 

 

   * 
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Det gick långsamt för folket att vandra. De hade inte hunnit långt när solen stod som högst, 

fortfarande kunde man se några av hyddorna i mitten om man vände sig om. Meis ville skrika 

åt alla att skynda på, att de fick vila när de kommit fram. Men han påminde sig om att de 

flesta inte var unga och starka varrier, utan gamla, trötta fammor och diggs. Dessutom fanns 

några få unga fammor, nästan fillor egentligen, som började bli runda om magen. Rori var den 

första som visade tecknen, sedan var det som att flera fillor lyckades med bäddvärmningen. 

Meis sneglade bort mot Rori som gick på det tunga sättet. Hon nynnade för sig själv, tittade 

upp mot himlen och pekade mot något bara hon kunde se. Meis trivdes att ha henne nära sig, 

att hon verkade så rofylld fick honom lugn också. Hon skulle aldrig behöva vara törstig eller 

hungrig. Behövde hon sova, ville han ta fram den bästa bädden åt henne. Meis kunde betrakta 

henne i timmar, medan månen vandrade över himlen och hennes ögon rörde sig under någon 

dröm.  

 

 

   * 
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Ett högt, knastrande ljud, ett mörkt moln som närmade sig de tomma hyddorna. Gröna reller 

med långa bakben hoppade, flög, åt allt de kom över. Vingarna breddes ut, deras långa 

antenner som sökte. Det fanns ingen som stoppade dem, ingen som fångade dem i påsar eller 

kärl. De kröp över den tunna kroppen på marken, bet den där de kom åt. Ingen hejdade dem.  
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