
1. DE ÄLSKANDE

Idag är det fem år sedan vi började fira Eldnatten, 
så jag tar tillfället i akt att fresta era sinnen med 
en historia som är vävd av hundra andra historier.

Det är berättelsen om Sian, den vackra flickan som 
blev såld till Prinsessornas hus, och Irvi, tjuven som 
blev en demon dömd att förtära sina fienders hjärtan.  
Men här finns också Kobra, den beräknande tyrannen, 
och Maluuk, den bannlyste konstnären som ville 
hjälpa sitt folk att återerövra sin frihet … 

Det är den mest fantastiska historien av dem alla, med 
människor som träffas, älskar, förråder och slåss. En 
gnistrande och storslagen saga som på en och samma 
gång hämtar inspiration från Tusen och en natt, den 
indiska sagotraditionen och Baron von Münchhausens 
vilda äventyr.

Fortsättning följer i den andra och avslutande delen.
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Välkomna till min lilla 
anspråkslösa teater.

Idag är det fem år 
sedan vi började fira 
Eldnatten, Så jag tar 
tillfället i akt att 

fresta era sinnen med en 
historia som är vävd av 
hundra andra historier.

Så jag ber att nu få underhålla er, 
och med en smula tur kanske till 

och med få vissa av er att 
börja drömma. 

Låt mig få förtrolla er 
med en berättelse som är lätt 

att förstå sig på. Den är befriad 
från moralkakor och kan 

avnjutas utan någon 
som helst ansträngning.
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Berättelsen 
har många förvecklingar 
men tar sin början hos 

den vackra Sian, en blomma 
som vuxit upp 

i misär.

Allt eftersom hade släkten rotat 
sig på en mängd olika ställen. Och 
på ett av dessa växte slutligen 

denna vackra blomma upp.

Hennes släkt var enkla handelsmän 
som sedan generationer tillbaka rest 
landet runt för att få tag på de bästa 

varorna till sin påvra verksamhet.

Sians stora olycka var att hennes 
skönhet inte belönade henne med 
någon extra kärlek från hennes 

föräldrar. För dem var hon endast 
ett utmärkt affärstillfälle, ty så 

var den här familjen beskaffad.

De ville göra sig en 
förmögenhet genom 
att sälja henne till 
Prinsessornas hus. 

Detta avskyvärda 
monument av en 

förgången tid, fyllt 
av unga oskulder, 

lockade till sig guld-
slantar från det 

mest vämjeliga håll.

Hennes föräldrar var övertygade 
om att dotterns skönhet 

skulle locka till sig en ädling – eller 
kanske till och med en prins. Hon 
skulle kunna göra dem stormrika.

Men vad de inte visste var 
att den unga damen själv hade 

helt andra planer …
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Du har 
aldrig 

kysst mig 
sådär 
förut 

…

Gör 
som jag 
säger, så 
går allt 

bra.

Allt kommer 
att gå bra, det 

lovar jag.

Och nyckelfiguren i 
hennes planer var en 
märklig ung man vid 

namn … Irvi? 
Är du 
där?

Här är jag! 
Det lovade 

jag ju.

Prinsessornas hus 
tar endast emot 

jungfrur. Något annat 
är otänkbart, med 

tanke på dess rykte. 
Så för att inte 

förlora kundernas 
förtroende, kommer 

de att slänga 
ut mig.

Vi måste 
göra det 

i natt.

I morgon 
kommer min 

far att föra 
bort mig 

…

I natt …
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Han var sannerligen 
en märklig ung man, 

den där Irvi.

Vissa kallade honom för 
”Apan”, på grund av hans 

medfödda talang. Det sades 
att han kunde ta sig från 

ena änden av staden till den 
andra utan att röra marken 

en enda gång …

… och försvinna i 
skuggorna utan att lämna 

spår efter sig.

Det sades också att han 
fick erbjudande från de mest 

framstående inbrottstjuvarna, 
förslag som skulle ha gjort 
honom ofattbart rik om han 

hade gått med på dem.

Men han ville inte gå 
andras ärenden. Den 

enda rikedom han 
sökte var den som 
skänkte vingar åt 

hans ädla hjärta …
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