
2. REVOLUTION

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.

Del 2 är den avslutande delen.
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Som jag förklarat för 
er, genomgick vårt land 

en mörk tid …

… medan 
Irvi bidrog med 

syret som satte 
igång elden.

Låt mig nu få berätta 
hur elden förvandlades 

till ett eldhav.

Maluuk stod 
för gnistan …

… 
så stort att det för 
gott gjorde slut på 
mörkrets imperium.

En tid så mörk att en enda 
liten gnista kunde leda till 
ett brinnande inferno …

Krut? 
Var det 

bara 
det?
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Ha! Jag trodde 
att du skulle säga att 

du behöver nåt obegripligt, 
nåt som bara du förstår 

dig på, precis 
som vanligt.

Det är 
krutet som är 

problemet.

Vi måste ha 
mycket mera krut. 

Det krut som vi har 
nu är fuktigt, och det 
tar alldeles för lång 
tid att torka det för 

att allt ska hinna 
bli klart 

i tid.

Du har obegränsad 
budget. Barasi tar hand 
om allt det praktiska. 

Du ska få krut så 
du storknar!

Den här styrkedemonstrationen 
måste in i historieböckerna! Och 

såna här småsaker ska inte 
få stoppa oss!

Så ska det låta! 
Ända från första 

början har du 
förstått vad 
det här går 

ut på!

Men till 
det behöver vi 
mer krut, krut 

av högsta 
kvalitet.

I övrigt fortskrider 
vapenbyggandet enligt 

planerna, och det första 
skottet kommer att 

producera den största 
explosionen i världs-

historien.

Det var första gången Barasi 
såg något som liknade ett 
leende i främlingens annars 

så bistra ansikte.
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I sitt eget land hade 
han som vapenmästare 
varit inblandad i ett 
långvarigt krig, där 

hans sida slutat 
som förlorare.

En historia som berättas 
om och om igen kan under 
resans gång förändras 
något oerhört. Men om 
endast en av de många 
saker som berättades 
om främlingen var sann, 
vore han sannerligen en 
olycksbådande gestalt.

Det skulle dock 
dröja innan Barasi fick 

veta mer om den här 
mannens förflutna.

Det berättas att han återvände 
hem en eftermiddag när åskan 

hängde i luften. Han nådde hemmet 
precis när en blixt slog ner rakt 

framför honom och träffade 
krutet som han hade lagrat 

i sin verkstad.

Under krigets gång 
hade minnet av hans 
älskade hustru och 
dotter blivit allt 

vagare, men han bar 
fortfarande på en 
stark längtan att 

få återse dem.
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… kan känna ett 
oemotståndligt 

behov av att uppleva 
tragedin en gång till.

Det kan då verka märkligt 
att någon som ser detta så 

fort han blundar …

Enligt de lärde 
etsas en sådan syn 

för evigt fast i 
näthinnan, som ett 
outplånligt minne.

Det sista han såg 
av sina nära och 

kära, som han saknat 
i så många år, var 

deras ansikten, helt 
omgivna av flammorna 

från den enorma 
explosionen.
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