


u är ett ev grändernas barn.
Framkliimd på skjulets smutsiga

golisom den femre ungen iden rillsyntes
a.ldrig sinande barnasrröm som din arma
moder var kalla till. Med rinnande ndsa

och smutsiga kinder lärde du dig tidigt
art slå upp dina stora, sorgsna barnaögon
mot förbipasserande damer for att bli
tillstucken en slant. Lika tidigt larde du
dig arr med flinka fingrar greppa rag i
de chanser till mynt som uppkom. I den
ldxan ingick även konsten atr springa
in i de smala gränderna fiir att hinna
undan och irra bort de offer som mdrkte
stölden. Inte ångrar du att du 6ck lov att
stjäla och ljuga i dina unga år, hade du
inte gjort det skulle du säkerligen mött
samma öde som många av dina syskon.
Under dina första tio år hade nämligen
fem av dina syskon dukat under ftir hun-
gern, lrylan och de stiindiga sjukdomarna
som var er eländiga lott. Bröstsjukan
med andnöd och torrhosta, narrsyerrin-
gar och feber, fläckryfus och ett blödande
tandkött på grund av dålig kost, de
festa sjukdomar passerade genom det
fuktiga skjulet vid den stinkande floden.
Två gånger låg du sjiilv så sjuk att dina
föräldrar befarade liemannens ankomsr,
men du överlevde och ännu bär din
kropp ärr och gropar efter vattenbölderna.
"Nikirza", sa dina föräldrar, "du är ett
starkt barn och du har en gåva i digl"
Du var dina föriildrars lycka för att du
hade vad de kallade ärliga ögon, konsten

bakgatorna. Du går sällan hungrig och
äve n om §lan och firkten fortårande

igen sig mångdubbelt en dag när i ditt vad bestraffningen blir. Att ligga i iskallt

att kunna Ijuga någon rakt upp i ansiktet
och andå

ängel.

se ut aft v;ua ärlig som en liten

mynt på din talang. Dina luren-
dre)ärier räckte snart till att nära såviil dig
som din familj, även om du alltid stop-
pade undan lite extra åt dig själv. Dena
trots, eller kanske tack vare, att du hade
ett stort och kompromisslöst samvete,
starkt färgat av de orätwisor du varit med
om. Behöver man så får man ta av dem
som inte behöver och är det någon som
är i nöd måste man hjalpa den oavsetr
vem det är. Det kom nog först från
dina för?ildrar, men så småningom anam-
made du det mer än dem. Någon gång
under dit tionde levnadsår fann du en
hund sittande i rännstenen. Den såg så

behövande och hj;ilpltts ut art du inte
kunde låta bli am ta den under dina
vingar, fast du visste att du inte hade

fick du ligga i för ännu
protegi kunde leva sitt

en mun så att din
lata hundliv. Din

möda med aft föda Kiri betalade dock

lurendrejeri var oak$amt och du blev
avslojad. Den stora mannen som haffat
dig greppade din arm och drog kniven,
Itir att, som han röt, "ta de tjuvaktiga 6n-
grarna från ungen", men då ryckre Kiri

och sparkade honom i en båge över torger.
Tumultet drog till sig uppm?irksamhet
och innan du visste ordet av stod det en
mycket vacker dam vid din sida. Hon
beralade mannen för det du stulit och
efter att ha pratat med dina föräldrar och
givir dem mer pengar än du serr förur tog
hon dig med sig, bort från ditt förfutna
och ut ur staden.

u fi.rnderade på att rymma från
henne, främsr på grund av stack-

ars Kiri, men kunde inre, det var som om
något inte tillät der. I efterhand tror du
att det var lika bra att du inte försökte, för
även om hon var vacker som en tavla, vet
du idag att Marjas - Ishiixans - bestraff-

begriper och minns kan få en att fiilla
tårar ider svaga gryningsljuset. Lögnerna
biter inte på henne heller, du har

desto mer kontroll och kraft kan man ha
ningar inte är art leka med. Kiri 6ck der i sitt utövande av den.
nog bra någon annan srans. Marja hade
sett något hos dig, en potential, ett löfte
om kraft och hon tog dig till sig, till
sin boning, vid den norra glaciären, en
blandning av isgrottor och palats. Där
bor du nu och där år du hjalpa titl
med hushållet och liira dig dina dyrkopta
l;ixor. Mar)a blir aldrig arg, blossar aldrig
upp i eller skriker åt dig utan ler bara
vänligt, förklarar vad du gjort fel och

u är nu fiorton vintrar och Marja
kallar dig ftir sin lärjunge. Dina

kunikaper om magin dr fortfarande

vatten för att lära känna vattners naaur
är ftiga roligt och att försöka lära sig

du saknat iir siillskap av andra i din ålder,

läsa, skriva och räkna medveten om vilka
någon att dela det hela med, men nu
ska det bli ändring på det. Du ska folja
med Marja på hennes vandring, ner från
glacidrerna, över fälten, genom skoga-
rna, över floderna och bort mot staden.
staden med magikercitadellet.

bestraffningar som väntar om man inre

ftirsökt med dem, men det är som om
hon kan skärskåda dig efter sanningen.
Umbärandena till trots dr det ett bärre
Iiv du nu lever än der bland de smutsiga

6nns idin omgivning är der nu fiir
tiden mer etr insrrumenr art använda än

en plåga am utstå. Elementet varren är
mediet i Marjas trollkonster och det är
dem hon söker lära dig och vad du än
skulle glömma under magins berusning
kommer du alttid ihåg de fiirsta lektion-
erna som Marja gav dig: Utan närheten
till varten finns det ingen vattenmagi,
avsrånder är det väsentliga och ju närmare

begränsade men hon är uppenbart stolt
över dina framsteg. Du drömmer ibland
om aft bli respekterad som magiker, att
bli fruktad eller att bli en hjalte i det
godas tjänst, men än så liinge är du nöjd
med din lort. Magin blir bara mer int-
resseranr .iu mer du ldr dig och det enda

u blev äldre och lärde dig am slå

tillräckligt med mat för att föda både den
och dig. Du döpte den till Kiri. Därefter

in. Hunden bet mannen som snodde runt
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n natt ft r inte så

stod himlen i lågor.

or dansade mellan murar och
under ledning av den största stunder i något av fästningens tornrum

och drömmande svepa blicken över den

myllrande staden, över gränderna, torgen

människorna, varorna och lukterna som

inte kom innanför hemmets höga murar
fanns. Att smyga ut genom de tunga
fasaderna var inte så svårt som det först
verkade och ndr du v:il btirjat kunde du
inte sluta. Dina utflykrer blev liingre och
längre. Du f:irdades alltid till nya och

annorlunda stadsdelar där överraskningar
stiindigt viintade. Vad du, uppSlld av din
brinnande ny§kenhet, inte anade var att
dessa hemliga äventyr skulle forsegla ditt
öde och hindra dig från att återvända till

kvall nar du efter att ha

på dig och sett den brinnande gnistan i
ditt inre.

säljas vidare till de våldsamma kvinnorna
vid ytterbergen och bli en slav, men
Rakel hade andra planer åt dig: du blev
hennes lärjunge. I början mötte du stud-
ierna mowilligt, ftir du ville inte gladja

din kidnappare, men snart insåg du att
ämnet både var intressant och passande

iden gick, du blev iildre, lärde dig
mer om eldens lnafter och blev

hon ryckte var passande och även om du
gav sken av att ta bannorna med ånger, så

log du i ditt inre för varje liten gräns du
lyckades tänja på. Dock insåg du även att
Rakel till viss del hade rärt, att eldmagi-
erna lever likt elden på att förtära bränsle.

är jämnåriga kamrater att umgås med, att
leka med, arr visa dina konsrer Rir.

nder ditr fiorronde levnadsår
lämnade du och Rakel

ditt furiildrahem.

länge sedan

All världens
rots, eller kanske tack vere, aft
du var allas favorit och alltid fick

mötte du en kvinna som på allvar ryckte
att du var iust så speciell. Under en av

din:vilja igenom, kunde du stå långa dina turer hade nämligen Rakel Iätt synflaÅ-m
torn

nart kom ni fram till en urholkad Medan elde n forrar veden så förtdr magin

srenstod iden hera öknen i vilkens l«oppen. Diirför måste man lära sig

kanalisera energin i naturen genom krop-
pen och låta elden leva på den så att
man inte bryter ner sig sjiilv. I den varma

öknen var inte det något problem, där
dallrade luften av värme likt eldens hyp-
noriserande dans, där trivdes du, ja där
var du faktiskt lycklig. Även om du

Rakel inrett sitt hem, sin studie-
plats för elden. Du trodde atr du skuile

kunde skulle du nog inte vilja återvända

frir dig. Der handlarde om eld och kraft,
titl din familj, Srverkerier är inget som

lockar jämt emot eldmagi, och Rakel ar

mer närvarande än vad dina fördldrarom kontroll och makt, om att lära sig

sryra det kraftfullaste, mest destruktiva
elementet efter sin vilja. Rakel predikade
forsiktighet: att man måsre l:ira sig art
kontrollera innan man släpper något lös.

Hon berättade om många förlorade eld-
magiker som hade låtit eldens makt ta
över sina sinnen och som så småningom
bränt ut sig och blivit lämnade som

romma ska.l, men du har nu börjar inse

att hon hela tiden iiltat detta firr att hon
varit rädd liir vad du skall komma art
bli, for att hon kunde ana den otroliga
potential som du ruvar på.

någonsin var. Det enda som saknas dig

mo

frrverkerifabrikör som vandrat .jorden.
Han stod extatisk på terrassen och beor-
drade explosiva urladdningar i ett [yck- och marknaderna ddr alla de exotiska

orus som saknar motstycke och skälet

till lvckan var du. Du blev varsamt

svept i siden och samman med din med-
ragna mor fiird till terrassen. Dina unga

barnaögon blickade nyfiket ut över staden

och insåg att det var något stort som

firades, atr der var du som 6rades.

in uppvdxt delade du dels med

rjänarnas barn och dels med de

meäiorer som lärde dig allt från hur man

tillverkar &rverkerier till hur man skriver,

läser och räknar. Trots ert du helst såg

dina jämlikar hos de senare gjorde de allt
för att sätta dig på plats, men mellan
lektionerna, på gårdsplanen, var det du
som bestämde. Det var som am andra

barn samlade sig kring dig, att de såg

en brinnande ledstjärna som visade dem

vägen. Med tiden liirde även de vtxna
sig att förstå din charm, vilket bekräftade

det du alltid vetat: art du har etr inre
ljus, att du är skapad för att andra

skall se upp till dig. Bland dina syskon

var du föräldrarnas gunstlinB och fick i
slurändan alltid som du ville.

erna

dig
som
från

n s€n

utftirt
l«upit
till en

kvallen
hundra

de vanliga kväilsprocedur-
ut genom ftinsrret och tagit
av dina favoritmarknader
till ära låg dränkr i röken
vattenpipor blev du slagen

till marken och ftirskräckt inrullad i en

matta. Du fraktades sedan som vilket
kolli som helst i många dagar med bara

en kort stunds rast varje natt för att
få lite vatten och några tuggor bröd.
Du lörsökte lista ur vart du fördes,

men kunde varken se landmiirken, eller
bekanta platser. Det enda du såg var
öken. ödeland och srjdrnorna. Du hade igare. Ra-kel bannade dig ofta ftir arr

ökenklippan för am ge er ut på en

lång vandring. Rakel berattade ftir dig
art ni skulle bege er till världens mitt
dar hon skulle överlägga med de andra

mästermagikerna och att hon tog dig
med för att visa dig lite av vdrlden. Du
gnallde dar ni ftirdades, om skavsår och

hunger, men i ditt inre var du )ublande
glad. Ärdigen skulle du få se lite mer än

den torra stenen i öknen, men framftir
allt: antligen skulle världen få se dig,

alltid vetar err du var speciell och nu vlre dumdristig, för att du ville mer än Ayesha, eldmagikerlärjungen.
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latsen ddr du föddes var stor
och luftig, Dess stora valv och

kup"olformade tak var enorma och bland
de många pelarna sprang du med dina
lekkamrater på fiaderlarra ben. På

innegården, mellan torn och murar, hade

kejsaren sitt $ärilshus där tusentals $ärilar
insamlade i hela riket fladdrade med lätta
vingslag. Det var det perfekta tillhå[et
för en urmattad yngling i behov av rysr
sdllskap. De var dock bara där över som-
maren, för vid skörderid slapptes de alltid
ut i stora svärmar som steg upp bland
palatsets torn och kupoler ifärggranna
myriader. Der är fonfarande det vack-

raste du sett, när de ffngna får tillbaka
sin frihet och flyger iväg mot himlen,
och du önskade dig alltid den frihet som

vingar måste innebära. Att fritt få sväva

genom luften utan markens begränsning,
fii som en ågel, vilken otrolig kansla.

rr taB, som liten. vägrade du därför
'arr ära annar än fågel, i rron arr

derä egenskaper skulle smitta av sig från
deras till ditt kött. Din far blev ibland

alltid hällas, men det var inre bara diirför
du gillade henne mest. lbland lat hon
dig slippa de visa männens ftireläsningar
till förmån för lek i palatsens trädgårdar,
oftast såg hon mellan fingrarna åt dina
spratt och alltid mildrade hon de bestraF
ningar fadern tiinkte dela ut genom att

sitt ansvar att uppfostra dig ftir palat-

slivets mödor och ränker, med langa dis-
kussioner om teologi och filosofi, med
ldsning av alla de klassiska tänkarna och
generalerna. Du såg din far som besam

av att fä dig att förstå komplexireten, atr
människor kan tänka på olika sätt om
samma saker. I stunder av insikt 6ln du
hans motiv sjiilvklara, men fann till dina
tankar flyktiga som vinden och inte alls

så koncentrerande som komplexirerens
förståelse laavde. Du var fascinerad av

djur och framförallt fäglar och tillbrin-
gade mest tiden med att iaktta påfåglarna
i parken eller titta på när hovets falkener-
are matade sina jaktfalkar.

å din sjunde födelsedag 6ck du
en drake av din far. Raskt fick du

med dig din mor ut i parken för att prov-

landets finaste drake och du ftirsökte få
den att göra alla de fantastiska konster
som du så ofta sett fåglarna göra. När
du stod där och som bäst lyckats tämia
vindens makter kom munksvept man

en slag presenterade han sig som Li
Twon och frågade om du själv skulle
vilja lara dig an flyga lika lätt som

draken. Du nickade, lite blyg inftir Li
Twons hogtidliga gestalt och han tog dig
i handen. "Kimi har sjiilv valt" sade han
till din mor och ledde dig sedan ut ur
pdatset, ut ur staden och bort från din
faders rike.

flyga det färggranna tygseglet. Det var

p (ffii T*on tedde dig till berget med

Nir. ,u..n ,.rppåg.n. vld r."p-
pani fot gav han dig en riggarskål och
sade: "Samla nu in frukost till oss och
kom med den till mitt hus vid trappans
topp så skall jag lara dig aft sväva

likt vinden." Sedan länade Li Twon
från marken och flog upp i luften. Du
följde honom med blicken tills han var
försvunnen bland molnen. I timtal gick
du mellan de glest spridda gårdar som
fanns vid bergets fot for att §,lla din skåI.
-l-rots att bönderna var givmilda hade

de inte mycket att awara, för tiderna
var kärva, men till slut var i alla fall
skälen frrll och du kunde börja vandrin-
gen uppför berget, uppFör de tusen trapp-
stegen och in bland molnen för att börja

ivet på berget blev inte vad du
förväntat dig. Varje morgon fick

du lov att
tiggarskålen

att gå ner ftir trapporna med
för mar, varje kv:ill fcir arr

frlla spannen med vatten och däremellan
fick du hugga ved, borsta huset och ti[-

varje kväll ägnade mästaren år din under-
visning och ofta förstod du inte vad han
förklarade. Men med riden böriade du se

visheten i mästarens ord och du btirjade
förstå att allt han beordrade var en del

i din skolning. Du borjade ftirstå att
vikten av disciplin och sryrkan i stillhet
var nödvändig för att ftirstå vinden. Li

Twon l?ir att luften är fyktig och impul-
siv, man vet aldrig vad den ska göra om
man inte ser den i sin helhet. Luften är

även stöd som fäglarna greppar Iiir att
flyga och även människorna kan greppa

dessa stöd om de l:ir sig att fiirnimma
dem. Men för att kunna se luften i sin
helhet och för att kunna känna vart
man ska greppa efter stöd måste man ha
total koncentradon och känna sig själv

utan och innan. En sådan koncenrrarion
och vetskap kan enban uppnås genom
långvarig meditation, men väl ddr kan
man få vinden att göra vad mal vill.

u lärde av din mdstare och trap-
pan blev med åren ailt mindre ett

em, utan snarare en sund sjdlvklarhet
dirt larlingskap hos den vise Li Twon. i vardagen. När du frllde $onon sade

Li Twon att det var dags att lämna berget.

sa

tiggarskål och borjade gå ner fiir trap-
vred på dina påhitt, men din mor lät dig fram till dig. Efter att ha betraktar draken laga maten åt Li Twon. Endast en timme porna. Overrumplad plockade du snabbt

Han hade hört i vinden att man behövde

honom i magikercitadellet och han
skulle genast bege sig dit. Utan ett
ord till reste han sig upp, packade ett
knyte med sin meditationsmatta och

ihop din skål och matta och ftiljde efter.

Till magikercitadelle t är det långt men
där kommer du nog för första gängen på

sju år att traffa jamnåriga kamrater att
leka och prata med. Du hoppas att det
ska kännas lika uppsluppet som förr och
du hoppas att du inte ska sakna berget

tala honom till rätta. Din år såg det som och trappan.
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en mörka jorden var lange din
hemvist. I åkerns mull arberade

di H.j grödor, .tet du med hackan, ända
sedan du kunde gå. "Tio inte att jag skall
ta hand om dig bara ftir am jag ftin dig."
brukade din mor skrika "Du har bara

gett mig olycka." Andra gånger var hon
iilskvärd, n:ir hon lat dig krypa upp och
hon rufsade ditt hår så det stod ut åt alla
olika hålt, som på en timotej. När du
var liten förstod du inte art hon var arg

för att hon var olycklig, du hade ju htirt
art din far var älvakungen och att han
iilskade din mor men senare fiirstod du
hur det egentligen var. Din mor hade
råkat bli k:ir ien herreman, i en bonde
eller någon annan gift karl som lämnat
henne ensam med dig som enda spfu. Att
å barn som ogift piga ger ingen nöjsam
tillvaro och att vara barn till en ogift
piga var om möjligt iindå värre. Dels
var det slitet som du var dag fick utsrå

ftir att få mat i megen och dels var der
utanftirskapet. De andra barnen i byn såg

inte med blida ögon på horungen eller
trollungen som de kallade dig. Oftast fick
du utstå spott och spä, men ibtand fick
du vara med en liten srund, bara så du
fick känna det 6na i gemenskapen innan
förnedringen borjade igen. Jordgolvet i
hå.lan där ni bodde var som bäst kall och
ditt utseende blev diirefter. "Man blir ju
det man äter och eftersom du ser ur som

skit så måste du även äta skit!" skrek
ungarna efter dig innan stenarna började
vlna.

tiden påminde omgivningen om hennes
felsteg. Någon annan stans skulle även

du kunna bli någon annan, någon dlskad.

Tio år gammal lrysste du din sovande

mor farvdl och begav dig av med det

du grodor och du tänkte att om du ändå
var en rrollunge kunde du lika gärna
leva som en. Men du saknade de andra
människorna, du saknade berättelserna
som din mor brukade berätta och hennes

kluckande skratt och du borjade onska

u irrade, på jakt efter stigen till-
baka till byn, till människorna,

dig tillbaka till jordgolvet och åkern.

grig och sönderriven satte du dig på

en sten i en gliinta och grät. Tårarna
strömmade och på något sätt kiindes det
skönt att äntligen ge upp, att erkänna sig
slagen av skogen och bara sitta still.

et var då, när du snöt din rin-
nande näsa i trö.järmen som du

röst som lite brytt undrade hur allt stod
till. Du vände dig om och bakom dig
stod en man med ett spretigt hår runt
ett iordfläckar ansikte som i nederkant
närde ett skägg som mest liknade en lång

ligt tygsrycke var hdr och där beväxr av

mossor och du kunde nästan svära på

ett urbuJ<tningen vid näsroten inte var

någon vårta utan en liten svamp. Ditt
Första intryck av Enoch var att han såg

ut som ett troll, men efter de första
missförstånden verkade han ganska trev-
lig, i alla fall om man hungrade så efter
umgänge som du gjorde. Han hjåilpte dig
att hitta mat och förklarade sin Glosofi
om att bara ta så mycket man behöver
och så mycket som den andra kan ge och

saknade du andra människor Itir Enoch,
eller farbror kompost som du ibland
kallade honom, var lite egen. Exempel-
vis var hans sätt att prata med växter

udda, och ännu mer udda var det att
vdxterna gjorde som han bad dem. När
du insåg Enochs ovanliga kontroll över
sin omgivning så bad du honom att visa

hur han gjorde. "Det är inget man gör",
svarade Enoch, "det är jordens magi.
Även du Timotej, har den i dig, men
om du vill plocka fram den måste du
ha tålamod." Du blev Enochs liirjunge
och han borjade med sina lektioner som
till största delen gick ut på an ligga
i mossbäddar och lyssna på mossan.
"Mossan är vår vän och den kan berätta
a.lla jordens hemligheter ftir dig" sade

Enoch innan han lämnade dig ftir an
ligga still i timme efter timme. Men
Idxan, att jordmagi behöver tålamod och
tid för att verka, larde du dig till slut.

u dr du fiorton år och har varit
i skogarna med Enoch utan att

trä'ffa några andra människor i §ra vin-
trar och du har gjort stora framsteg i
jordmagin, så stora atr Enoch valde att
ta med dig när han blev kaltad till Cit-
adellet. Ni vandrade åt väster i veckor.men:veckorna i skogen hade ftirvirrat dig.

Du ftirsökte leta dig hemåt men kände
inte igen dig, det var som om skogen

Först genom skogen och sedan ytterligare
under de närmsta dagarna träffades ni iveckor över de odlade fdlren innan ni

bytt karakt:ir, blivit iildre, knotigare. Fast regelbundet i den lilla glantan. kunde s§mra sraden. Du hoppas att du
du sökte dig till de enklaste stigarna och
de framkomligaste lederna fann du dig
ideligen i snår, kämpandes för att ta
dig förbi nedfallna mosstäckra stockar,
eller i hala slänter där ormbunkar dolde
det ojämna underlaget. Efter att ha irrat
idagar medan skogen bara blivit allt

skall lära känna nya vänner. Du drömmer
å något sätt var det så det blev. Du om gemenskapen som du visserligen bara

Jbodde ute i skogen med Enoch känr flyktigr men som du ändå saknar.

och"slutade att längta hem. Visserligen

lilla knyte mat du sparar ihop. Du gick höräe rösten. En dov mullrande lite sävlig
genom skogen för att hon inte skulle hitta
dig. Följde solen om dagarna och sov i
mossan under granarna på nätterna. Du
åt nötter och rötter när din lilla matsäck
hade tagir slut. Då och då plundrade du
fågelbon på ägg och några gånger fångade lav. Kroppen som var s§ld i ett orymp-

mörkare och snårigare gav du upp. Hun-





Wörmulrna
(io,i,(r bn pi{rndr J.r {.,ud,d, .dbr}rn,nE.D,".r*n htr u,trnnL """"  t"ns.", i".. .,"t.Uthm Fr, ful,brE ,r nJnJh u .\tn Jr dd $m tutll".FJl,n, TiddiJ l,J, Lrdr. i, ,nrn , ,,i .,, r!,inJ
"'onr 

l.r, ,n--

'*."r
l. Klnplt.+J enånorEJn'!kr hr,.nrt. lJn å nurFnni( bli jod pl no mnut( m dod diulkEpp lqn bl, rodd nr uhm.r

§§rgn.tisk
Lliorrr.n kln d rl!,gorh lur Lt,.!, !s nt.6llc,

ryro
U(rvrttr t n g o v&t imm tio Br.r .r vaq oEnlitt
5Ebbr. O&cGn.d v.rt n 6ld.n.d. bdrtffi !e!
Gh .&irr mtffid. rrrd& o.ll ra dcn rrn a
.lqd:.fl.l dö od d.n int tu d.r.

t",,k
I . Kan g .tr rllt! dld .( fd .n d ffiio minuGr vL
lilolsru& .o Ern mnnd rilvt! Esmrcl på Gn

rdo, dlhirc &L f,ö rill .t.on, blotlm rill fruk .[.r
cn J(o«.n v.rr do ...rrinEE.
2 rsn g.n vår dld dr ftlr.( pl do minuE. viE
m6EEnd. .. vrd", mrrBl ril]rlr
l. K6 4.. rl,r.llr d fd r( pl d hin( ltE mort
nhnd. .n r.Eh! ionErl dlva.. tGn å dnå v&a. .tr
Jl ot dlcr *iu *m @n, &mpdv; ca pl,t*, cn r
6.dltpp.
a. K.n dap..tt 6{ .v iord på fcm ninu«. Kzn å cn
viK dhr « flÖ d pl do 3chn&r vtE mol'q[.nd. .n
El6 mnn l dllvitt.

_t t(J,, D l.,rnd( tnk, n, ,tukr {h du En l.vr,,d.
bromru III hull ur tBto otrnui.r.n qom tu,l.< uI
mullur El.imrur ch.n dod Jrurkrcpp ri mul trr.nrinm. Krn å ldid.r t 6muku qr;;ht, * bin"d.

3 Kri plErlo upp ril dr dulin otilr obi.k. r, ean!.tr.rqn lr irh ci .!I m lDo «1, l<"ppi -, .;-Eibui( riu mull or rEnro mr-." .n iam" ,ia ,,rr
mqll Lr rt I im@. A( ora cn nrEll ir d.n gl r snd.r

nd.r « Us 5a run ton d io
upp dd ur s.io mi.ukr
4 K:n påw*. rft inom hundE h«r tmridist. KznplEdo d. n@ m.EL. En bu& ntt .,tr-., uommut.r .o dad }epp ril mult ur.n h,nur, .d sadB6obn*h.A( pt .n hinur.

L Kri rl(( snrl lon,n.rr1lnl....\emlsl!E niLr.
bs!.k. tlJ;öEr. (U., mrn, nlh q.ri lontpr$d inom

l. lqn drro ldq nrullli«i .\.mprlvir s.ykj.m o.h
l*trullcr inonr riLrgo met4lian rid baöriflEtom el.r
tusn.rirk! aupp iillrio rklnd.r
I Krn ruBn.ri{(, .y.L: rFil( ur phnL clk. $Jrd u
hin&r.ll.r*ido. iion rr io h.t« K:nlls.U.rli!
upp ddmr l(rn rid b€d.in€ Eöa ek . m€n.nrh i lpp

4- Kzi m2sBliikr do ll5o.Lnism.i ur rn döri d}1u
.« iid. rrtlr tuiningd.Lr rv.iddiE,.ll.r m.€n.lirLr
rryE .iddaB rurmins inom ryrio 8.r.. Kzn vid
b.«rnng söE el«r hzgn.rislo i upp iill rio minuBr

$*n,a
U.lhzE lqn A ifrm'id m r.d M d iS i ai pt d 6.lE
tdm e Eu pr iitdic i rfu odr hd lr tun Lm-
Eur6i tud L(!,rd!

t-r
l. Kx lrrE db.{io.r r.l.l s tu ulfrll<t rt6 pl ocn i
h<ir« m Yto 6|Em r ntr. ffipdvn .6d d r.bred.u& h.L!, 6uödd: dLr « n dE&& tmF X$..r
hI^.Ht6 nrd^& I@ ilE 6å&lE$ mrn4
2. K, l$u r & Is 6r ElAlid lts pr d[ , önsq oE vihh
d0@ l, b,6.d., mrdvi ds d &inr& hr{ .tkr qr
rtup? m &h S}tr& p@lm l(:! lalmdd rv &t s dar
iro ,0 6ioc o vör{i@ rrir &a Vd .it inc odl
urE å,ti! ndr bnr 6. nhrin.o r{ rm lxnr
vil'.Iiffi 6lI .lir*r utrhe& ,I@.
,. (xldr6rv.tr6ard[ffld,tdpl€['h<Bdmvikr.
iilldu ri ht @idcir 4d d crE& Ftu dts o ddr
m.rrB! K,,lr@.ld r.ra m.lR i.o odm @yihdim w tÄ.&. Vd ! ng odr M.bd ri! trtte nEd
xoi sr..h4 ({ liM n&ri@ rm fordxG I &q.tit
sa, 6pdri i 6 bdB. Kå ecA hdre &,. lm h, rt&r
n 4rrer * !'[Pl$ o.l' r fnnddr nt(
l. K& l&D .' & eh ff! dlåld *s pa odr i hr.t m vih.l-
ddl6r r rilinrl. a[Flt!.6(a o}*{+Fs. dtsd
mulvr.l m &åE i utxm rv h.rF Ks rx{ d{ .v .}i
bnr&s nm cdllMm yibn.i..I@ vr, \4r dtrn[s
ei.6i&d dltrls li.vi! im cd rl*.lu nkrtE r{
rbx tÅ,,ioE m to.qL6 i {.n ditr t& hnjodr
ffin r4 khoqi@ iEd bdEn& nrld 6n ii.nd
,4å'§orme växt
UdrhE lzn A.tr v&r rn vaE dliti h.nnd öst mll.

t-!
l. vid l@.ritrudi& nlsn d.di& ti[lyn od uppmn-
inE t n M. g cn viri dr tår, ci.mpdvi' *,ua rloa,
b.n fn*t, om .@ vill .ill 8096. (an å..t ofrul.tar
ftulnad etr ban frll«.
z. vd Lont k miN. vulMn R-k2 lon @n å vt Gn
r r&. ,t% loln tm rill. K.n E vå.m .n anda
oend.. .ropclvir 6m. A.B, m.k och lul! pl blofr.
mr, bhd dlcr fruh clkr A grEr.E blioM.udisi Eb

,. vid ?oadi* uppEpd l@nralt !åx.r v .cn $m En
,iU. K:n E v&rrrn o nF.nll, tukon.i q.mpdvi3
: ai rrid .n bru srMr rill Flf.Lo yl.hfr. K, B
drt n .( ?dd. rit cå lt d. nr. virr.m: rli bib.hrli.
L tunk ok @. evd.n tu@.
i. Vid o.ul: Lonr.i« vlr.. €rrcn im run vill. K.n å
{ul n .d 6Er .id and. .n. X.tr tG räI.n Nr .nn<.Ed.
unldo..., G&Ep.lvii 16iLt.. på bl.d 6h ftul« $m.r

$o..fo.,,'
Unh.6 15 Uj « Gd neH ldm .( xa.8rr*rF t
ch ue.&r h6 d nlMa B& 6,&r rY oGD e§6rd
&bnlLi tu dl6:lr dll mh.iL.

A.*
I &r€ e m b{@d liSsr aB i GId M nJrE ligSr

.lir i 6tn i.uE i.e IE rffi 6 i nrfrr K.n lirar i
s dM Gl {.rdIfit}sllla.6dt lsturd€ot dlllM
fEeL Mr Ai !6 ft. ltd. e l r yl'mr i or,l.t r&
2, &rG s M tu *$fd.lq todiB goa ,rrrigE. u
!8. at i t{, lier i d drSn oö dd dlfr.ödld fiubdEd
i 6 '(d. iill {}D6d vid vr,F i ffiri,.t d,la
,. rqlG « If l n*on qP e vltlBhd d Li€8. ,g i
M@ ry, rndE .t6 disiEilr6 odl h, n!d.B I Lv,
dld lr p§. K, lEr i a !.d.n dd ct dd dtu§lld
adödlow 6. tYr E te F dyrn. K,, ltfu@im ed

a. Glr vr6l,&o.ino kd t{v rrr vi&o d+' tl|.. qn

rd?.Id aröol { n,| '!4.6 e Ki lgr lE. Ln6.
e hdr .d &t&!tdbE .[i..kl!! etr d hrd F! dyg!.
§4,&. EIG !d!* Iu liaSE i 60.{o.G Xr lsN'
Dic: dh A r.@ i d ,rrlH & !6.r .nllc iitld.

Utö@r bn 6ppn hlllh.n p8e€n C!rcm
36, t@E nor .n gl it!,om.

.Svickan,J
(irö,$.n krn ldi uPp qnd qln,trh,.rJ tnn8(n
anun, tio mc,r,. h.r kJn rn,lndb rv. 'n.n n.nhll
Ell;krn n,inrkJ dl n,«l.sirnd.,

**t
! Kin E iord.ir br, pDr,rnk Krn E(, i.rJ llmd,r r!,
rp..inki v.{« lirn «rnr.r lo,GkkJ id' tlurn'nt
I K:n I jord.n blid,n:d Kln ti und.aodnk] &rnBr{ E ii.lqn *rp.lvi.kend isn,l
I li.n å n.n rrpo,ö! b.rgr(.r,! bl, Etur l.in,k!pi

4 &i n d. fl.ri. Fn.6 ncn rt bl, Jmm tilr *.pr

rstene

l. IGn 6ppu rrng.., $d drr 16 iod. K.! vi4.
Eo.l't ? Ior i o&.n dh j{,d. Gåns.n opDr
nEd cn h.!tLh( .v {r m&r Fr dlllft.
2. Krn lrppn Elryr! i J.gs iod eh vi4r ?dcroral r.rudis. p.sgc. i rrcn. CånB.n 6ppn.t nEd .n n&
.ithd ,v tjuso Md F. rihfr..
L K.n .tPpM prsr.r i i,!d €h n d- K.n ridr. .priclor
i m.L K.n A Fsscr som mn vidS.r .( Lo[.IE .

Glrscn öpp6 hd d heithd :v lnio nB. Fr
ti.tlfu om d.t §nn. tpdro., uls fFio ttkr p.!

4. K1n öppn. p.rets ijod, i.n 6h nEuL K.. O
p.§gG em mn öppMt .§ drE iit Gfr.r Gr Krn *
a ma. in i '6 octr ioid. Clig.n öppDr nEd Gn

h$.iShcl .v rvli{dn n1.l.r F. rille om d.. 6nni
spdcko( .n,E hundå h.rd Fr ril!@-

UröEEn krn R ditd. ortri*. @.rid inom iy.l'll .m

t"*
l. Krtr å id .r! bli lo6p.LuE. K1o å rlr.r hldu
.ldFlvi. blir .. råpp d hrrd oE d.n t " på .tr
tintu. kn A e dindE o.t nLl« töGn{ .( bli n n,
&mpdvn .tl Ed.öalrc pl .n &9 Kzn g §t o<fi ry åa
tudoE tia Sdibilic, drr cn dmnB ?.i.&d d. L..
2. K.n å ,o'd .E Ui *.n od' L,n dtt. ilFp 5rcE..v
!.!im b.ry.r ri.n å tl. .n bli iro. 6. ktst:ft ar
rvå tirun r MindB orsuis*2 6rm! blnd[ d.n pl t?

l. Kan §E ihop.!.Er.e olile bcrs.Ge rs fosiLn
lcarnd. v&r.. !t n .$ dG R dor d.Eljd. Krn Bön rlt
til ,6. 

^u 
6-.odL .. möb.l til 3(.n lrr cn rilt|rn , .n

blolllm dL. .n tltnils t.r rio roitlE.. 16 O p.Bc.
i ,J.dd.(t bli UMpig. och Ungr.ntu E nd.a m.!
6rn.@ lcd.r i tlr&m
4. K.r.{c ihop & A6a lLeolli*: mE.i.Ln liEd
lendr. o<ll föl§lu &n. Kan fösaE bom tli&tu
p: Gn miout. Ei aod .i[ sn E fd minutc, .n
blonm rill en !.r .. ninul-


