
 

 



 

Solroskungen 

 

6 augusti 

 

Jag är solroskungen. Det är jag som beslutar vilka av dem som dör, vilka som lever. Med min 

sabel straffar jag eller benådar jag. Mitt rike är litet. Här finns mitt slott, några andra hem med 

stora trädgårdar och en väg som flyter likt en bäck framför husen. Vid slutet av vägen går 

gränsen. På andra sidan börjar ett annat rike. Dit går jag inte längre, jag vet inte varför, kanske 

för att jag inte kan. 

--- 

 

Det var en vacker vårdag och jag satt utanför mitt slott på trappen och såg ut över vägen som 

bredde ut sig. Det var lugnt som det brukar vara den här tiden på dagen innan befolkningen 

började komma från dagens arbete. Jag slipade mitt blanka vapen och lät solens strålar 

reflektera sig självt i stålet. Just vid den tidpunkten tedde sig det mesta ganska tråkigt, men 

snart var det dags för den dagliga jakten. Det var då öden skulle bestämmas och då skulle jag 

återigen känna att jag hade kontroll över allt jag såg. Jag lät en solkatt leka med nyvakna 

myror på marken och smålog när jag tänkte på hur mycket större och viktigare jag var än de 

små krypen. Efter en stunds lek tittade jag upp och hoppade till lite av förvåning. Borta vid 

staketet som omslöt min borg såg jag en ung kvinna som jag aldrig tidigare sett. Hon stod 

alldeles för långt bort för att jag skulle kunna se hur hon såg ut, men hennes röda hår lyste i 

solskenet. Jag funderade en stund för mig själv och såg avvaktande på henne. Hon stod där 

utan att röra sig, förutom med sin höger hand som vilade på staketet där hon plockade bland 

gammal mossa som täckte det. Hon tittade ner i marken när hon förstod att jag såg på henne 

och då bestämde jag mig för att gå fram. Jag reste mig och slängde min röda mantel över ena 

axeln och bar svärdet tätt vid min sida och började röra mig framåt. Istället för att fortsätta 

hålla sin blick sänkt tittade hon istället up och rätade på ryggen. Ganska underligt tyckte jag 

medan jag gick mot henne. 

 

Jag stannade kanske en meter ifrån henne för att vara på den säkra sidan för att ta mig en 

närmare titt. Hon hade långt rött hår, gröna små ögon och hennes hud var så blek att den 

nästan kunde kallas vit. Som ett brott i allt det vita spred sig bruna fräknar över hennes ansikte 

och på hennes bara armar. Hon klädde sig som en alldaglig varelse i en vit klänning med gula 

blommor och på fötterna bar hon inget. Hon svajade fram och tillbaka en stund, men neg inte 

vilket jag tyckte var konstigt, hon måtte inte känna igen mig. Jag hade precis tänkt säga något 

när hon avbröt mig: 

”Jag vet vem du är.” Sa hon glatt. ”Mina föräldrar har berättat. Jag flyttade hit igår.” 

”Jaha, varför bugar du inte?” Frågade jag istället för att följa hennes spår.  

Hon skrattade och bugade sig med vänster armen höjd i vädret.  

”Vad heter du?” Hon tittade på mig igen med ena ögonbrynet höjt. ”Jag heter Tanya.” 

Jag svarade henne inte utan istället såg jag på himlen och insåg att det var dags. 

 

Jag sprang ut på vägen, knuffade henne åt sidan och sprang iväg mot närmaste hus. Hon skrek 

efter mig och krävde att få veta vart jag var på väg. Det var inte hennes rätt att få veta sånt. 

Jag kröp genom busken som skiljde en av trädgårdarna från vägen och reste mig när jag var 

säker på att hela min kropp tagit sig förbi taggarna som utgjorde dess enda försvar. 

 

Jag såg mig omkring. Där stod de, uppradade mot husväggen precis som de skulle. Precis som 

om de visste att de gjort något fel. Jag gick fram och tillbaka framför dem med händerna på 

ryggen och med huvudet böjt för att de skulle bli lite rädda. Jag stannade och vände mig mot 



 

dem för att de skulle darra av skräck inför det som skulle komma. Jag gick sakta fram till dem 

och med en blixtsnabb rörelse skar jag huvudet av den som stod närmast mig. De andra sex 

som stod bredvid mötte samma öde i rask takt. När allt var klart torkade jag av mitt svärd i 

gräset och log nöjt för mig själv. 

 

”Varför gjorde du så.” Sa en röst bakom mig. 

Jag vände mig om och såg henne stå där med uppspärrade ögon och öppen mun.  

”För att jag ville det.” Svarade jag och började gå mot nästa trädgård. 

Hon sprang mot mig och lade sin hand på min axel för att stoppa mig. 

”Det fanns ingen anledning till det.” 

”Jag får göra precis som jag vill och de förtjänade vad de fick.” 

”Mina föräldrar säger att du är annorlunda.” Hon såg mig rakt i ögonen och log hemligt. 

”Det är klart att jag är annorlunda. Jag är kung.” Jag började bli ganska arg på henne och 

skulle precis plocka upp mitt svärd när jag märkte att hon höll i det. 

Hon skrattade och sprang iväg. Genom busken som vi kom igenom och ned för gatan. Jag 

sprang efter henne skrikande att hon skulle stanna och ge mig mitt vapen, men hon slängde 

med sitt hör och skrattade i förakt. 

 

När jag hunnit ikapp henne stod hon vid gränsen. Hennes rygg var riktad mot det andra riket 

och slängde med svärdet medan hon skrattande drog efter andan. Jag gick sakta mot henne 

och sträckte fram handen. 

”Ge mig mitt svärd!” 

Hon lutade sig mot den skylt som talade om att mitt kungadöme härmed tog slut. 

”Jag tror inte det.”  

Jag sprang mot henne och hon hoppade bakåt och över gränsen. Med nöd och näppe lyckades 

jag förhindra att jag följde efter. Hon tittade förvånat på mig där jag desperat försökte hålla 

min balans så att jag inte skulle ramla över på hennes sida. 

”Vill du inte komma och ta ditt svärd?”  

”Jag kan inte.” Svarade jag. 

”Får du inte gå längre?” 

”Jag kan inte.” Svarade jag återigen, men nu märkte jag att min röst darrade, som om jag var 

rädd.” 

Hon steg över på min sida gränsen igen och sträckte fram svärdet framför sig, hon såg sorgsen 

ut som om hon ångrade sitt skamfulla beteende. 

”Förlåt.”  

Jag sträckte mig efter svärdet, men hon drog undan det så att jag tvingades följa efter några 

steg innan jag fick tag på det. Leende höll jag vapnet framför mig. Då avbröts min triumf av 

att hon skrattade. Hon pekade på marken där jag stod och då insåg jag att jag hade gått över 

gränsen, jag var på fel sida. Jag började skaka. Hon hade lurat mig. Fiender hade skickat 

henne för att tvinga mig över gränsen. Fnissande gick hon över gränsen och närmade sig. Nu 

var jag rädd och höjde mitt svärd. Hon ställde sig rakt framför mig och tittade mig djupt i 

ögonen. Jag vågade inte hugga mot henne utan var stel av skräck. 

”Du är söt.” Sa hon och gav mig en puss på kinden. ”Med din lilla mantel och ditt svärd skulle 

man nästan kunna tro att du var kung.” Hon grep tag i manteln och slet av den.  

Jag ryckte till när jag såg att hon höll den i handen, men till min förvåning så var den inte röd. 

Den var istället i flera brokiga färger med små figurer som liknade bönder med kor och hästar 

överallt. Förvånad stod jag där utan att veta var den manteln hade kommit ifrån. Jag sänkte 

svärdet för att titta på det. Lika förvånande var det när jag insåg att det var en trädgren som 

jag höll i handen. 



 

”Jag måste hem och äta nu, vi kanske kan ses senare.” Sa Tanya, vände sig om och började 

springa hem. ”Vi behöver kanske inte hugga ner solrosor då.” Tillade hon innan hon försvann 

in bakom ett staket. 

 

Jag stod där ett tag och såg mig omkring. Jag tittade på gränsen som jag inte brukade gå över. 

Den var som en liten kulle och någon hade målat den gulrandig. Sen tittade jag på skylten och 

insåg att den föreställde kullen som låg framför mig. Under den hängde en annan skylt som 

meddelade att det var ett farthinder. Jag slängde grenen åt sidan och började gå hem mot mitt 

hus. Mamma skulle nog bli glad att se mig igen efter att ha levt med solroskungen i några år. 

Jag vände mig om för att titta på guppet och där stod han. Han var lång och ståtlig med ett 

blankt svärd vid sin sida och en blodröd mantel hängande över ena axeln. Han log mot mig 

som om han visste att vår tid tillsammans var över, sen försvann han. 

”Det kanske är dags att börja skolan igen.” Tänkte jag för mig själv innan jag vek av in på 

grusgången som ledde hem.   

 

 

8 augusti 

 

Imorgon börjar det. Det kanske inte blir så farligt att börja en ny skola. Jag har redan träffat en 

kille som bor här. Han är lite konstig, men ändå ganska okej. Jag tror nog att allt blir bra ändå.  

 

Tanya 

 


