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Det var en gång en kraftigt byggd man som utstrålade 
stor styrka och en inre kraft som lystrade till det vackra 
och mycket trevliga namnet. Östen. 
 
Denne man skulle en mörk och kulen höstdag bege 
sig till den, i otaliga berättelser och sägner, ofantligt 
gamla och storslagna fornborgen, ”Wie Ungha” även 
kallat ”Kansliet” eller ”Exxpänn” för att finna den be-
römda kalken i vilken magikern, trollkarlen och sände-
budet Mis-Ter-Gee hällt några droppar av sitt förtrolla-
de blod som om de dracks kunde göra att man fick 
evigt liv. 
 
Så kom det sig då att Östen, som även kallades 
”Östen med rösten” p g a sin otroliga förmåga att skri-
ka så att hus och andra byggnader rasade, flög iväg, 
sittande på sin tama fladdermus Wampire mot sina 
drömmars mål.  
 
Östen blickade ned över landskapet som ju längre 
norrut de kom ändrade karaktär från att ha varit ljust, 
varmt och med mycket grönska till att mer och mer 
övergå i ett kargt berglandskap. Kylan som kom börja-
de bita i skinnet på Östen. Wampire hade dock kraftigt 
skinn och märke inte av kylan än. Men snart skulle de 
bli varse om den stora mörka faran som lurade på 
dem längre fram på deras väg till den gamla fornbor-
gen. 
 
Östen, som vid det här laget verkligen började känna 
sig mer och mer genomfrusen av den midvinterlika 
kölden som gick igenom både märg och ben, blickade 
ut över landskapet, och där!, långt borta vid horisonten 
började det ljusna och solen bröt igenom det tjocka 
molntäcket. Ett leende spred sig över Östens stelfrus-
na läppar. Wampire gav i samma ögon blick till ett skri 
som i dödsångest! Östen vred huvudet och fick se en 
uppenbarelse som för alltid skulle präntas in på hans 
näthinna. Det var den, i myterna omnämnde ”Ess-Ve”, 
en fruktansvärd Gud som ingen levande varelse över-
levt ett möte med. 
 
”Ess-Ve” kastade sig över Wampire, fick tag i Wampi-
res ben och började dra honom ner mot marken. Ös-
ten, som vid det här laget hade återfått fattningen, ef-
ter den chock han fick när ”Ess-Ve” plötsligt dök upp, 
drog upp sitt svärd, som den gamle mästaren Re-Gerg 
från Ön Enttor, vid världsalltets ände, hade smitt nå-
gonstans i den avlägsna forntiden, och började hugga 
”Ess-Ve” över ryggen. ”Ess-Ve” tvingades släppa taget 
om Wampire.  
 
 
Allihopa föll mot marken och de landade bredvid en Å 
som sakta flöt fram, Efter några timmar började Östen 
komma till sans igen. Han upptäckte då att hans älska-
de tama fladdermus Wampire var död. En bit längre 
bort låg ”Ess-Ve” till synes också den död. Östen satte 
sig ner och begrundade sitt öde. Hur skulle han nu 
kunna ta sig till den gamla fornborgen ”Wie Ungha”? 
 

Medan han satt och funderade så kände han plötsligt 
att någon eller något närmade sig honom bakifrån. 
Han vände sig snabbt om, men det var för sent. Hans 
sista tanke innan han sjönk in i medvetslösheten var 
att ”ska det sluta så här?” 
 
När Östen kom till sans igen hade han en blixtrande 
huvudvärk. Han hade ingen aning om var han befann 
sig eller hur länge har varit medvetslös. Han lyfte för-
siktigt på huvudet och såg sig omkring. Han tycktes 
befinna  sig i någon sorts cell, för det enda han såg 
var stenväggar som dröp av fukt. I ena änden av rum-
met, fanns det en stor och bastant Ekdörr. Bredvid sig 
fann Östen en mugg med vatten och en bit bröd. 
 
Östens huvudvärk ville inte försvinna och han kände 
att han dåsade till då och då. Ibland när han vaknade 
till fann han att någon fyllt nytt vatten i muggen och 
lagt dit mera bröd. Han undrade vem det kunde vara. 
Hans  krafter började återkomma och huvudvärken 
släppte så sakteliga greppet om honom. 
 
Han började undersöka sin ”cell” mera noggrant och  
fann till sin förvåning en liten dörr på den motsatta 
väggen av den stora och bastanta ekdörren. Denna lil-
la dörr, som inte kunde vara mer än en dryg halvmeter 
hög, syntes inte vid en snabb undersökning av cellen, 
men Östen låg precis bredvid den och han kunde via 
en liten springa jämte dörren se en ljusstråle som sipp-
rade in till honom. Östen, som med ens fick tillbaka 
nästa alla sina krafter igen, började undersöka dörren 
lite med noggrant. Det fanns inget  handtag eller ens 
ett litet nyckelhål, men vid dörrkarmen fanns en liten 
springa. Östen tog fram plåtmuggen och bröt av hand-
taget. Han började sedan bearbeta väggen jämte dör-
ren med muggen. I två dagar höll han på oavbrutet. 
Han tog sig bara tid för några små korta sovpauser. 
Han undrade varför det inte kom någon längre. Under 
hans medvetslöshet hade ju någon burit in nytt vatten 
och bröd till honom, men nu hade detta upphört. 
 
På kvällen den andra dagen hade han äntligen lyckats 
med att göra en hål stort nog för att kunna sticka ut 
handen. Han kände med handen över dörren, och där 
på andra sidan fanns det faktiskt ett handtag. Han 
öppnade försiktigt dörren och tittade ut. Vad han då 
såg fick hans ögon att nästan tränga ur sina hålor. En 
gigantiskt stor monstruös varelse med åtta armar och 
två huvuden. Östen blev alldeles stel av skräck. Han 
satt länge och bara såg på varelsen. Han upptäckte 
efter en stund att varelsen antagligen satt och sov. 
 
Han kunde nu studera den mera noggrant. Förutom de 
fyra armparen och de bägge huvudena så hade den 
gul slemmig hud med stora svarta knölar här och där. 
Denna uppenbarelse uppskattade Östen vara över 2,5 
meter lång. Den hade även två stora horn på sina bäg-
ge huvud. 
 
Östen vågade sig efter en lång stund ut ur sin ”cell” 
och smög försiktigt över golvet mot en ny dörr som 

Vägen mot Wie Ungha 
(Ur Vi Är På G… nr 1/96 - nr 4/98) av Mr G - Greger Kungberg) 



————————————   Wie Ungha Krönikan   ————————————– 

———————–————————   4   ——————–—————————– 

han hade sett på andra sidan rummet. När han nästan 
hunnit dit hörde han ett fasansfullt vrål bakom sig. Va-
relsen hade tydligen vaknat och var nu på väg mot Ös-
ten i högsta fart.  
 
Östen kände hur svetten började rinna i pannan och 
han kunde känna varelsens sura andedräkt i nacken. 
När han nästan hunnit ända fram till dörren så fick den 
äckliga saken tag i hans vänstra vrist och han lyftes 
upp mot varelsens stora käftar. ”Nu har min tur tagit 
slut” tänkte han. Varelsen öppnade munnen för att bita 
av Östens huvud då besten plötsligt stannade upp och 
vände sina bägge huvuden åt vänster. Östen lyckades 
vända på sitt huvud och fick då se hur en armé av vita 
råttor med mord i blicken fullkomligt vällde ut från ett 
hål i väggen. Den slemmiga 2.5 meters varelsen blev 
tydligen skräckslagen av denna syn och släppte ner 
Östen på marken igen. Den vände sig mot råttorna 
och den syn som nu Östen fick se var det råaste han 
någonsin sett. Varelsen och råttorna kastade sig över 
varandra och blodet flöt i strida strömmar över golvet. 
Ena stunden verkade varelsen ha övertaget och i näs-
ta sekund såg det ut som råttorna skulle vinna slaget. 
Östen tänkte inte stanna kvar för att se vilket. 
 
Han sprang för sitt liv över rummet, slet upp dörren ru-
sade in och slängde igen dörren igen bakom sig. Han 
hade kommit in i en lång korridor. Han började går 
framåt. Korridoren svängde efter ett tag runt ett hörn 
och just som han passerade det hörde han varelsen 
utstöta ett skri i dödsångest. ”Så kan det gå” tänkte 
Östen. ”Att vara stor och stark hjälper inte alltid”. Ös-
ten började undra vad det var för en korridor som han 
gick i. Den gick uppåt och den svängde hela tiden i hö-
gervarv. 
 
Timmarna gick och Östen undrade vad han skulle fin-
na vid slutet. Rätt som det var slutade plötsligt korrido-
ren vid en stor dörr. Den stod på glänt och Östen kika-
de försiktigt in. Vad han fick se lyfte hans hjärta med 
obeskrivlig lycka. Han insåg genast att han hade nått 
sitt mål med denna resa. 
 
Han hade kommit till det i hundratals sägner och berät-
telser mytomspunna gamla templet ”Wie Ungha”. I 
rummet som han nu steg in i stod det som han kommit 
för. På ett litet runt bord mitt i tornrummet stod den, 
”kalken”. Den kalken som det enligt legenden den sto-
re schamanen, sändebudet, magikern och trollkarlen 
Mis-Ter-Gee hällt några droppar av sitt eget blod i in-
nan han togs upp till den eviga lyckan av den vars 
namn man inte fick uttala. Han som i folkmun bara kal-
lades för ”Den Störste”. Dessa droppar av Mis-Ter-
Gees blod var nämligen förtrollade och sades kunna 
ge evigt liv. Östen gick fram till kalken och han blev 
alltmer säker på att det var den rätta. Dess handtag 
såg ut som  en niohövdad orm som sakta slingrade sig 
upp mot kanten på bägaren. Den skimrade som av 
guld. ”Det är ju guld” tänkte Östen. Denna kalk fanns 
beskriven i den gamla skrifterna. Östen tittade ner i 
den gamla bägaren. På botten låg något som såg ut 
som ett rött pulver. ”Kunde detta vara....? Ja det är 
det!” skrek Östen inom sig själv. Han lyfte kalken mot 
munnen och hällde det röda pulvret i munnen. 
 

Han lät pulvret fara runt i munnen så att det skulle fuk-
tas av Östens saliv så att det skulle bli lättare att sväl-
ja. ”Vad kommer att hända när jag sväljer?” tänkte 
han. Full av både spänning och rädsla lät han så det, 
nu fuktiga ,röda pulvret rinna ner i strupen och han 
svalde det. Det smakade lite beskt på samma gång 
som det också hade en sötma som Östen aldrig tidiga-
re smakat. Östen stod alldeles still och väntade på att 
något skulle hända. ”Vad väntar jag på egentligen?” 
tänkte han, när plötsligt.... En iskall känsla strömmade 
igenom hans kropp. Han började skaka och han fick 
stora frossningsattacker. ”Ska jag dö nu, eller vad är 
det som händer egentligen?” lyckades Östen tänka 
mellan två våldsamma attacker. Efter något som ver-
kade som en evighet började han känna sig bättre 
igen och han blev alldeles lugn och stilla.  
 
Hans kropp uppfylldes av en ny känsla. Han kändes 
sig stark och full av energi. Starkare och mer kraftfull 
och fylld med mer energi än i hela sitt liv. Östen blev 
alldeles klar i huvudet och han kände sig lyckligare 
och mer tillfreds med livet är någonsin tidigare. Östen 
ställde sig i en av tornrummets fönstergluggar och såg 
ut över landskapet. Han såg ett ljus på himlen. Ljuset 
verkade komma närmare och närmare. Till slut var det 
så nära att Östen nästan kunde ta på det. Ut ur ljuset 
materialiserade sig en figur med långt vitt hår och 
skägg. Klädd i en skimrande vit cape och med en lång 
diamantinfattad spira öppnade han munnen och talade 
till Östen. ”Östen, du är nu en av de utvalda. Genom 
att dricka Mis-Ter-Gees blod så är du för evigt ämnad 
att sprida gott omkring dig. Du har fått evigt liv och ska 
tillsammans med mig och Mis-Ter-Gee övervaka värl-
den och dess människor och djur i evinnerlig tid. Ditt 
namn är nu inte längre Östen. Ditt nya namn ska vara 
Bi-Orn. Kom, följ mig...” Östen, eller Bi-Orn som han 
nu tydligen hette förstod nu vem den gamle mannen 
var. Det var ”Den Störste” som han mött. Östen sade 
till ”Den Störste” ”O du Store, nu ser jag allting så klart. 
Ja, jag följer dig. Men sig mig bara en sak först. Vad är 
ditt riktiga namn?” ”Mitt namn, ingen har frågat efter 
det eller vågat uttala det på många tusen år. Jag heter 
Gre-An-Le-Ku. 
 
Och så for de bägge, Östen nu inte längre en männi-
ska utan en ande och gud, iväg för att göra gott i värl-
den. 
 

SLUT! 
1998-08-18 
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För länge, länge sedan i en avlägsen galax fanns en 

planet som lystrade till namnet Tell-Uss. På denna lilla 

obetydliga himlakropp som cirklade runt en lika 

obetydlig stjärna, som gick under namnet So-Länn, 

och som var en stjärna i C-klassen, fanns det på den 

norra hemisfären ett isande kallt och ogästvänligt land 

som i dagligt tal kallades för Svithiod. I våra dagar 

skulle vi nog hellre kalla det för Svärr-Je. 

 

Nåväl, vår berättelse börjar i en liten by i utkanten av 

ett stort handelscentrum som var döpt till Bho-Raas. I 

denna lilla by, där folket mest sysslande med agrono-

ma sysslor, fanns det en mäktig och rik trollkarl, Ess-

Ell-Ess som kände att han började bli gammal och han 

ville lära ut sina magiska förmågor till någon lärling. I 

byn fanns också en ung flicka, nyss fyllda ett drygt 

dussintal år, som var den gamle magikerns sondotter 

och som lystrade till namnet Ess-Ell-Uh. Dessa bägge 

skulle inom den närmaste tiden få uppleva sitt livs 

äventyr. 

 

Det hela började en dag när Ess-Ell-Ess skulle gå ut i 

skogen för att hämta några örter han behövde för att 

laga till en dryck som hjälpte mot gikt, dålig andedräkt, 

för stora fötter och vanlig hösnuva. När han passerade 

den plats i den lilla byn i utkanten av handelscentrat 

Bho-Raas, där barnen höll till, så såg han att barnen 

bara stod där och verkade inte kunna ta sig för något 

själva alls. Plötsligt fick han en uppenbarelse. 

 

Ett ljus föll sakta ner från skyn och han kunde skönja 

en gestalt i ljuset. Anletsdragen blev alltmer välbekan-

ta för. Det var hans för länge, länge sedan utdöda för-

fader Bonn-Dänn. Det store ärkemagikern som säg-

nerna berättade skapade de öppna fälten, sjöarna och 

djuren långt ute i den då täta och djupa skogen som 

täckte hela Tell-Uss. Ess-Ell-Ess kände sig väldigt liten 

och obetydlig då en mörk och mäktig röst plötsligt hör-

des. “Ess-Ell-Ess, förutom de krafter du skaffat dig 

som magiker har du också en ännu slumrande kraft 

som jag nu kommer att väcka.  Tillståndet i världen är 

katastrofalt. Vuxna vänder barnen ryggen och barnen 

får ingen chans till att själva skapa sig ett liv där initia-

tiv, ansvar, samarbete och engegemang är de 4 led-

stjärnorna. Gå nu ut och förvandla världen innan allt 

hopp är ute. 

 

Ess-Ell-Ess´ förfaders ande tynade sakta bort inför 

ögonen på Ess-Ell-Ess och han kände att hela hans 

kropp genomströmmades av en kraft han aldrig tidiga-

re känt. Han kände att hans kall här i den värld som 

kallades Tell-Uss var att gå ut bland människorna och 

förkunna Bonn-Dänns ord, att vuxna måste ta ansvar 

för sina barns uppväxt och att barnen måste få en 

chans att växa som människor i sin egen takt. Han 

tänkte på sin sondotter Ess-Ell-Uh och beslöt sig för 

att ta med sig henne. 

 

Ess-Ell-Ess och Ess-Ell-Uh´s kamp 

(Ur Vi Är På G… nr 1/99 - nr 2/00) av Mr G - Greger Kungberg) 

Här fanns det plötsligt en chans för folket i det kalla 

och ogästvänliga landet Svärr-Je att börja om. Ess-Ell-

Ess berättade för Ess-Ell-Uh om sin uppenbarelse och 

den nästan dussintalet år fyllda flickan blev eld och lå-

gor av upphetsning. 

 

De beslöt sig för att kalla samman alla magiker i lan-

det. Platsen beslöt de skulle bli byn Bho-Raas och ti-

den bestämdes till dagen för sommarsolståndet. Da-

gen nalkades och magiker och deras följe kom från 

hela riket. Där kom även en man från den östliga pro-

vinsen Crohno-Berrj. Mannen, som lystrade till namnet 

Maanz, var en mycket känd och över hela landet be-

ryktad magiker. En gång för många vintrar sedan hade 

han i kamp mot Emm-Ell-Ij, den sex-armade besten 

från dödsriket, lyckats få tag på den sedan länge för-

svunna Hlin-As bägare. Ess-Ell-Ess och Ess-Ell-Uh 

hälsade så alla välkomna till Bha-Raas för den stora 

samlingen om tillståndet för världens ungdom. 

 

Ess-Ell-Ess steg upp på den kulle, som sedan urmin-

nes tider använts vid tillfällen då landet stod inför en 

svår utmaning. Han tänkte på Maanz, som för över fyr-

tio vintrar sedan stod här och förkunnade att han skul-

le ge sig ut och söka efter Hlin-As bägare. Denna bä-

gare som kunde få himlen att öppna sig och att ge vat-

ten åt åkrarna så att folket slapp svälta. Ess-Ell-Ess 

tog mod till sig och öppnade munnen för att tala om 

varför han kallat alla hit. Detta tal som han sedan höll 

skulle bli känt som “Ess-Ell-Ess-doktrinen”, eller “De 

Ungas lag” som man också kallade det. Ess-Ess-Uh, 

stod som fastnaglad i marken och kände att en hän-

delse som det för evigt skulle berättas om var på väg 

att få sin startpunkt. Ess-Ell-Ess öppnade munnen och  

började tala. 

 

”Medborgare, ärade kollegor, magiker över hela vårt 

rike. Vi har samlats här idag för att tillsammans hitta 

en lösning på det problem som drabbat inte bara vårt 

land utan hela Tell-Uss. Vuxna tar inte något ansvar 

för sina barn och barnen är helt apatiska och kan inte 

själva ta sig för något utan måste bli tillsagda vad de 

ska göra och hur de ska vara…” Ess-Ell-Ess fortsatte 

sitt eldiga tal och magikerna började inse att läget bör-

jade bli katastrofalt. Något måste göras snarast. Ess-

Ell-Ess avslutade med orden ”…tillsammans med bar-

nen ska vi skapa ett nätverk som likt ringarna på vatt-

net ska spridas ut över världen där ledorden kommer 

att vara, ansvar, samarbete, initiativ och engagemang. 

Jag har genom ett uppenbarelse från Bonn-Dänn fått 

veta att denna väv ska heta Voer-Bunn-Dhaet-Wie-

Ungha.” Alla magiker hurrade. 

 

Det var som om en slöja hade lyfts bort från denna lilla 

himlakropp som gick under  namnet Tell-Uss och både 

barn och vuxna började vakna ur en lång och mörk 

dröm som de varit drabbade av. Äntligen fanns det en 

ett hopp för mänskligheten att sätta sin tilltro till. 
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Kort efter ”Det Stora Uppvaknandet” som händelsen i 

Bho-Raas kom att kallas i framtida skrifter och legen-

der flödade landet Svärr-Je av företagsamma och drif-

tiga ungdomar som själva skapade sin egen framtid 

med egna händer Denna väv som Ess-Ell-Ess, tillsam-

mans med Ess-Ell-Uh skapat kom att från och med 

denna magiska dag vara känd som ”Voer-Bunn-Dhaet-

Wie-Ungha” eller bara Wie Ungha i folkmun. 

 

Uppenbarelsen från Bonn-Dänn och hans ord ristades 

in i själva urberget med hjälp av Ess-Ell-Ess magiska 

stav. Dessa Stadd-Gar och Proo-Gram blev ledstjärnor 

som folket levde efter från denna dag och tills tidens 

ände. Efter Ess-Ell-Ess och hans systerdotter Ess-Ell-

Uh´s död många år senare utsågs Wie Unghas högsta 

ledare av den så kallade Fhör-Bunnds-Stäm-Mann 

som hölls varje år. 

 

SLUT! 

2000-05-10 
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För länge, länge, sedan i en avlägsen galax låg en 
liten värld som gick under namnet Tell-Uss. På den-
na värld fanns ett landområde som i folkmun kallades 
för Svär-Je. Området bestod av ett antal så kallade 
provinser. Denna historia handlar om en av dessa 
provinser, Chrono-Berrj, och om dess dramatiska till-
komst. 
 
I landet Svär-Je fanns en mycket hemlig sekt som 
mycket få överhuvudtaget visste något om. De som 
var med kallade sig själva för Wie-Ungha-Ij-Tärr. 
Denna sekt hade länge fört en ganska tynande tillva-
ro, men så en dag dök det upp en man i sekten som 
inte ville att man skulle vara så hemliga längre. Den-
ne man som sedemera skulle bli odödligförklarad för 
sin erövring av provinsen Chrono-Berrj började sin 
bana i handelsstaden Weck-Sjoe som låg mitt inne i 
Chrono-Berrj provinsen. Hans namn var Greh-Gerr!  
 
Vid denna tid styrdes Chrono-Berrj av den onde och 
hårde Holl-Gerr Phe, som var fruktat i hela Wie Ung-
ha. Till sin hjälp hade han sin förtrogne hantlangare 
Schte-Fann. Dessa bägge styrde provinsen efter 
eget godtyckande, men det skulle det snart bli änd-
ring på i och med Greh-Gerrs´ uppdykande i sekten.  
 
Wie Ungha-Lorden Holl-Gerr Phe och hans förtrog-
ne Lord Schte-Fann, som var de hårdaste och mest 
fruktade i hela Wie Ungha satt nere i provinsen Chro-
no-Berrj och kände att det snart var dags för dem att 
dra sig tillbaka. De behövde dock någon som kunde 
ta över styret. De kallade ihop de hårdaste och mest 
grymma av sina undersåtar för att ta sig an en lärling.  
 
Vi denna tidpunkt var den nyligen i sekten upptagna 
Greh-Gerr ute efter nya utmaningar och han såg sin 
chans att få vara med och styra provinsen. Han viss-
te att han för att lyckas måste vara listig. Han spred 
ett rykte om att han kom från ett land långt borta och 
att han hade fördrivits därifrån på grund av sin onds-
kefullhet och sin grymhet. 
 
När Holl-Gerr Phe och Schte-Fann hörde talas om 
honom kallade de genast honom till sig för att förhöra 
sig om  Greh-Gerr kunde vara den rätte att ta över 
provinsen efter att de själva gett upp andan. Greh-
Gerr uppträdde mycket ödmjukt inför sin herrar sam-
tidigt som hela hans person fullkomligt lyste av grym-
het och ondska. Hans berättelser från hemlandet, 
vittnade om hans hårdhet och styrka. De bägge Lor-
derna var överförtjusta och de tog sig an Greh-Gerr 
som sin lärling. 
 
Några år gick och Greh-Gerr fick alltmer att säga till 
om i provinsen Chrono-Berrj. Genom list och ränker 
lyckades han ganska snart få den högsta Wie Ungha
-Lorden, Holl-Gerr Phe, att hysa tvivel om att hans 
tidigare så trogne Lord Schte-Fann verkligen var lojal 
mot sin herre och inom inte mer än 2 solvarv såg 
Greh-Gerr sin stora chans att klättra ytterligare ett 

pinnhål på vägen mot toppen. 
 
Holl-Gerr Phe hade under en längre tid varit på resa 
i det det fjärran Simm-Babb-Ve och hade under tiden 
överlåtit styret till Lord Schte-Fann. Vid sin hemkomst 
fann han till sin fasa att folket i provinsen nästan 
verkade lyckliga och att de även tycktes friska och 
sunda. Han blev djupt orolig och han tänkte att ”Vad 
är det som har hänt? Jag måste genast ta upp saken 
med Lord Schte-Fann”. Greh-Gerr, som genom sina 
spioner, visste exakt när Wie-Ungha-Lorden skulle 
anlända, begav sig till Holl-Gerr-Phe innan han hunnit 
prata med Schte-Fann. Det som Greh-Gerr hade att 
berätta fick den höge herren att fullkomligt vråla ut sin 
vrede mot vad Schte-Fann hade gjort under sin 
frånvaro. Vad Greh-Gerr berättade var detta: ”Ers 
Nådighet, Ers Ärevördiga Höghet, tillåt mig berätta för 
Er vad som hänt i provinsen under Er frånvaro. 
 
Lord Schte-Fann, som Ers Höghet litat på under så 
många år, har gjort det värsta en Lord kan göra. Han 
har öppnat Chro-No-Berrj´s välfyllda sädesmagasin 
och  han har i hemlighet börjat tömma provinsens 
kassakistor. Lord Schte-Fann har till och med släppt 
ut en mängd rövare, mördare, banditer och förrädare 
ur slottets fängelsehålor. Wie Ungha-Lorden Holl-
Gerr Phe skrek ut sin vrede ”Han ska döden dö för 
sina gärningar!” Greh-Gerr log i sitt inre och tänkte att 
”Allt går som planerat”. Det var i själva verket han 
som var ansvarig för en del av det som hänt och en 
del som han berättade var heller inte sant. Allt detta 
ingick ju i den plan han hade för att ta kommandot 
och herraväldet över Wie Ungha-Provinsen Chro-No-
Berrj. 
 
Lord Shte-Fann hade sedan någon tid varit svårt 
sjuk i en mystisk feber som inte ville släppa greppet 
om honom och han hade på grund av detta inte kun-
nat sköta provinsens affärer under Holl-Gerr Phe´s 
frånvaro. Denna mystiska feber hade han fått efter ett 
besök hos Torr-Stenn, Greh-Gerr´s förtrogne, kom-
panjon och tillika ”Wie Ungha-trons högste beskydda-
re i det prästerskap som ytterst också styrdes av Holl
-Gerr Phe. Vi detta besök hade Lord Schte-Fann bju-
dits på den lokala drycken Laesk som hade spetsats 
med det synnerligen feberframkallande ingrediensen 
tjippsblomma. 
 
Nåväl, Holl-Gerr Phe begav sig till Slottet och skulle 
just beordra att Schte-Fann skulle hämtas för avrätt-
ning när han fick höra att ett uppror brutit ut i en av 
Wie Ungha-provinsen Chro-No-Berrjs byar. Byborna 
hade tröttnat på Wie Ungha-Lorden Holl-Gerr Phe´s 
styre av landet. Holl-Gerr Phe fick skjuta upp avrätt-
ningen av Schte-Fann och bege sig  till byn där upp-
roret startat. Byn vars namn för alltid skulle bli för-
knippat med kampen för frigörelse från den terror 
som fått råda under så många år. Byns namn var 
Rått-Näh. Det var ju så att upproret hade planerats 
under en lång tid och man hade i hemlighet under 

Erövringen av Chrono-Berrj 
(Ur Vi Är På G… nr 3/00 - nr 4/01) av Mr G - Greger Kungberg) 
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lång tid utbildat massor av människor i en mängd av 
de byar som lydde under Chro-No-Berrj. 
 
Greh-Gerr och hans närmaste man Översteprästen 
Torr-Stenn hade i raskt takt begett sig  till Rått-Näh 
för att ta ledningen för de styrkor som en gång för alla 
skulle störta den despotiske Holl-Gerr Phe. Han trod-
de ju i sin enfald att den bara var några simpla bybor 
som vågat opponera sig. Han anade ju aldrig att det 
var ett välutbildad och stark arme som han stod inför. 
Holl-Gerr Phe hade därför bara med sig 100 av sina 
trognaste soldater och livvakt till byn. Dessa 100 var 
emellertid oerhört vältränade och lojala och det skul-
le, trots deras numerära underlägsenhet, bli en hård 
och rå strid och utgången var omöjlig att förutspå.  
 
Mot Holl-Gerr Phe´s 100 man stod över 300 man un-
der Greh-Gerr´s ledning.  Holl-Gerr Phe närmade sig 
Rott-Näh och hans män tog ställning i en skogsdunge 
strax väster om byn. Greh-Gerr och hans 300 solda-
ter hade emellertid redan förskansat sig på en höjd  
norr om byn. Vid middagstid den ödesdigra dagen 
stod alltså Wie Ungha Lorden Holl-Gerr Phe´s 100 
man starka, välutbildade och oerhört lojala soldater 
mot Gre-Gerr´s 300 man hastigt utbildade bybor för 
det avgörande slaget om makten i Chrono-Berrj. Ut-
gången var oerhört oviss och alla visste att den som 
förlorade idag skulle för lång tid framåt få se sin makt 
eller sin roll i provinsen utraderas. Gre-Gerr och han 
närmaste man Torr-Stenn stod i främsta ledet i det 
förväntade anfallet från Holl-Gerr Phe. 
 
Frihetskämparna hade faktiskt ytterligare ett äss i 
rockärmen. Förhandlingar hade förts med ledarna för 
två andra provinser i riket, Gjönkjö-Pingh och Hble-
Chinge. Dessa bägge, svaga och utarmade provinser 
hade börjat inse att inte kunde överleva på egen 
hand längre, men de hade inte velat förhandla med 
Wie Ungha Lorden Holl-Gerr Phe utan väntade på att 
någon med en annan syn på hur landet borde drivas 
dök upp. De var som sagt inte särskilt starka, men de 
kunde bli tungan på vågen som skulle få bägaren att 
rinna över i Greh-Gerrs favör. 
 
Holl-Gerr Phe gav ordern om anfall och han fanatis-
ka krigare vällde fram mot den lilla byn Rått-Näh. Gre
-Gerr insåg efter någon timmes drabbning att hans 
män inte var i närheten av Holl-Gerr´s krigare i skick-
lighet och framförallt i ren och skär ondska. De högg 
sig fram igenom de hastigt utbildade bönderna som 
en varm kniv i smör. Läget började se mycket allvar-
ligt ut. Antalet döda och svårt sårade uppgick när so-
len gick ner till nästan 150 man på Greh-Gerr´s sida, 
medan Holl-Gerr Phe bara förlorat uppskattningsvis 
mellan 30-40 man. Bägge styrkorna drog sig tillbaka 
för att slicka sina sår och för att omgruppera till nästa 
morgons strider. 
 
Holl-Gerr Phe kände segerns sötma närma sig. ”Ett 
anfall till och de usla upprorsmakarna är utrotade” 
tänkte han. Greh-Gerr å andra sidan var mycket be-
kymrad, men tänkte inte ge upp så lätt. Han tog någ-
ra av sina närmaste män och smög i skydd av mörk-
ret, sakta fram emot fiendelägret. Detta var något 
som Holl-Gerr Phe inte räknat med. Under natten 

lyckades Greh-Gerr och hans män oskadliggöra näs-
tan 25 män. När morgonen kom och Holl Gerr Phe 
skulle sätta in det avgörande anfallet hade han en-
dast 40 stridsdugliga män kvar och han insåg då att 
han hade underskattat upprorsmakarna. Det skulle bli 
hårt och hans 40 män mot Greh-Gerr´s 150 var så 
jämt som det kunde bli. 
 
Just som Holl-Gerr Phe skulle ge order om anfall 
hördes plötsligt ett muller av hästhovar mot det hårda 
marken. Upp över en liten kulle i norr uppenbarade 
sig ca 50 beridna soldater och från söder hördes 
samma sak. Ett 20-tal soldater kom även från det hål-
let. När Greh-Gerr så detta insåg han att hans vänner 
i Gjökjö-Pingh och Hble-Chinge bestämt sig för att 
ansluta sig till Chrono-Berrj. Holl-Gerr Phe insåg att 
hans tid var ute, men han tänkte inte bli tillfångata-
gen. Han satte sig upp på sin häst, som ansågs vara 
den snabbaste i riket och satte av i full galopp väster-
ut. ”Jag kommer tillbaka” tänkte han. Han hade se-
dan gammalt vänner i den stora och mäktiga Wie 
Ungha provinsen Whässt-Rah och han tänkte att 
med deras hjälp kommer det en dag när han kan 
återvända i triumf. 
 
Greh-Gerr valdes enhälligt till ny Lord av Chrono-
Berrj och Chrono-Berrj tillsammans med de nya land-
områdena i norr och söder  upplevde en sagolik 
blomstring och tillväxt under många år framåt. 
 

SLUT! 
2001-11-06 



————————————   Wie Ungha Krönikan   ————————————– 

———————–————————   9   ——————–—————————– 

Det var en gång en liten flicka som hette Phiah. Hon 
bodde tillsammans med sin moder i ett stort hus i ut-
kanten av byn Ing-Ell-Stah i Wie Ungha-provinsen 
Chrono-Berrj. Detta var vid den tiden som Lord Greh-
Gerr styrde över provinserna som i folkmun började 
kallas för Chron-Kjö-Pinghe. Phias fader hade för-
olyckats i det slag där Greh-Gerr besegrade den gam-
le Wie Ungha-lorden Holl-Gerr Phe och hans anhang. 
 
Tiderna var goda och folket hade det, nästan oför-
skämt, bra. Phias moder, som var av adlig ätt, ägde en 
del landområden i Ing-Ell-Stah och levde gott på av-
kastningen av jord- och skogsbruket. Denna historia 
börjar som en helt vanlig dag i Phias liv, men den skul-
le sluta på ett sätt som för alltid skulle förändra hennes 
liv. 
 
Phia steg upp, klädde sig och gick ner för trappan till 
matsalen för att inmundiga lite morgonmål. Men detta 
var inte en vanlig dag för när Phia kommit ner för trap-
pan till matsalen så fann hon till sin förvåning att det 
satt någon i den gamla länsstolen i den del av rummet 
som oftast låg i skugga på grund av den gigantiska 
gamla eken som stod utanför fönstret. Solstrålarna 
hade inte en chans att tränga igenom ekens täta blad-
verk. Mannen, för det var en man. Så stora kvinnor 
finns det bara inte, tänkte Phia. Hon blev lite rädd och 
undrade vem den storväxte mannen var och vad han 
ville. Var han en inbrottstjuv eller vad? 
  
Phia, som inte var känd för att vara feg, snarare tvärt-
om tog mod till sig och frågade "Vem är du och vad är 
ditt ärende?". Mannen reste sig upp ur stolen och Phia 
häpnade när hon insåg hur stor han verkligen var. Han 
måste vara över 2 meter och hans kroppshydda på-
minde mera om en grottbjörns än om en människas. 
"Mitt namn är Sunil Nets. Du vet det inte än, men du 
kommer att under dina närmaste år att spela en cen-
tral roll i Chro-Kjö-Pinghes framtida utveckling". Sunil 
Nets böjde sig ner, tog tag i Phias axlar och såg henne 
djupt inne i ögonen och sade. 
 
"Phia, du är den utvalde. Den som de gamla legender-
na talar om. Den som ska frälsa landet och för all evig-
het krossa ondskan som under många år försökt ta 
över landet. Lord Greh-Gerrs styre är hotat av de mör-
ka krafterna långt borta i Whässt-Rah. Jag som är den 
sista av de gamla väktarna har sökt efter den siste ätt-
lingen till Börr-Jäh Den Förste, under många långa år 
och äntligen har jag funnit dig. Du har en inneboende 
kraft som slumrar i din kropp. Jag har kommit för att 
hjälpa dig lära dig behärska den. Tillsammans måste 
vi krossa den onde Äm-Mah och hans undersåtar i 
Whässt-Rah". 
 
Phia kände sig alldeles kall inombords efter Sunils ord. 
Skulle hon, en vanligt flicka från den lilla byn Ing-Ell-
Stah vara den som legenderna talade om, den som 
skulle rädda landet från ondskan? Hon rös, men plöts-
ligt så begrep hon vad det var som hade legat som en 

stor kall börda över hennes kropp ända sedan hon var 
barn. Det var kraften som alla hennes förfäder lagt på 
hennes axlar för att hon en dag skulle rädda landet. 
"Hon var den utvalda!". 
 
Sunil Nets sade "Du måste nu följa med mig. Under de 
kommande åren kommer jag att hjälpa dig träna upp 
dina inneboende krafter så att vi tillsammans en gång 
för alla kan krossa ondskan som förtär vårt kära land. I 
ondskans imperium Whässt-Rah kommer Äm-Mah 
och hans generaler att darra när han får reda på att du 
är funnen". 
 
Vad som nu följde är döljt i dunkel. Ingen av de gamla 
skrifterna tar upp vad som hände med Phia och Sunil 
Nets de kommande åren. Den skulle dröja 10 vintrar 
och 10 somrar innan Phia dök upp i Chron-Kjö-Pinghe 
igen. 
 
Under dessa år växte Whässt-Rahs makt alltmer. De 
lade under sig provinserna Hahll-Anndh, Ska-Rha-
Borrj och Ellfs-borrj. Den gamle Wie Ungha-lorden Holl
-Gerr Phe, som flytt till Whässt-Rah efter slaget vid 
Rått-Näh, var den som ledde Äm-Mahs styrkor. 
 
 
I Chon-Kjö-Pinghe märkte man inte så mycket av detta 
för under Greh-Gerrs styre blomstrade landet. Greh-
Gerr och hans närmaste visste dock vad som var på 
gång och man visste även att Phia snart skulle åter-
vända. 
 
Så plötsligt en dag stod Phia framför sin moders hus i 
Ing-Ell-Stah igen. Med sig hade hon även Sunil Nets 
som trots sina år fortfarande utgjorde en magnifik syn 
med sin längd och sin stora kroppshydda. Han formli-
gen utstrålade kraft och styrka. Phia var nästan mot-
satsen, Hon var liten och späd och såg nästan ut som 
en praktfull och ömtålig glaspjäs, men synen bedrog 
för inombords hade Phia lärt sig att behärska de kraf-
ter som slumrat sedan barnsben och som, genom Su-
nil Nets vägledning nu bara väntade på att få slå till 
med full styrka mot den tilltagande ondskan i landet. 
 
Phias moder välkomnade sin dotter, men fann samti-
digt att detta inte var den dotter som gav sig iväg för 
10 somrar sedan. Hon var förändrad. Det var bara till 
det yttre som likheten fortfarande bestod. Phias moder 
blev nästan rädd för sin dotter. Phia såg detta och 
sade "Mor, du behöver inte vara rädd. Jag är en ny 
människa, men jag är fortfarande din dotter". Phias 
moder började gråta, kramade om sin dotter och så 
stod de där en lång stund tills Sunil Nets harklade sig 
och sade "Phia, vi måste skyndsamt vidare till Lord 
Greh-Gerr för att tíllsammans med honom lägga upp 
strategin för krossandet av Whässt-Rahs dominans i 
landet och den ondskefulle general Äm-Mah och hans 
nya bundsförvant Holl-Gerr Phe. De begav sig i all 
hast av till Weck-Choe, huvudstaden i den sedan någ-
ra år nya provinsen Chron-Kjö-Pinghe, för att där till-

Sagan om Phiah 

(Ur Vi Är På G… nr 1/02 - nr 4/03) av Mr G - Greger Kungberg 



————————————   Wie Ungha Krönikan   ————————————– 

———————–————————   10   ——————–—————————– 

sammans med Lord Greh-Gerr och Wie Ungha-trons 
högste beskyddare Ehmm-Ell-Iijh en gång för alla slå 
tillbaka Whässt-Rahs försök till övertagande av landet 
Svär-Je. Ehmm-Ell-Iijh var den första kvinnan på flera 
sekler som valts till Överstepräst för "Wie Ungha-tron", 
den ledande religionen i provinsen. Den tidigare övers-
teprästen Torr-Stenn hade hastigt avlidit och man 
hade i all hast fått kröna Ehmm-Ell-Lijh som gjort en 
kometkarriar bland prästerskapet främst tack vare sin 
oerhörda intelligens och förmåga att på ett oerhört 
övertygande sätt förmedla Wie-Ungha-trons budskap. 
 
I Whässt-Rah hände samtidigt något som skulle få oa-
nade efterverkningar i hela riket. Den onde generalen 
Äm-Mah och hans bundsförvant den gamle Wie-
Ungha-lorden Holl-Gerr Phe hade genom en statskupp 
blivit avsatta och avrättade av en grupp personer som 
själva kallade sig för EFF-ESS eller Ann-Därrs Ung-
harr. Detta var en grupp människor som arbetat i det 
fördolda under många år och vars mål var att få till 
stånd fria val och att rasera Whässt-Rahs makt över 
en stor del av landet. Ledaren för upprorsmakarna Ann
-Därrs hade sedan lång tid haft nära kontakt med Lord 
Greh-Gerr i Chron-Kjö-Pinghe. Bara det faktum att fol-
ket fått nys om Phiahs återkomst hade gjort att man 
fått förnyad styrka att krossa den onda Äm-Mah och 
hans anhang. EFF-ESS hade nästlat sig in i Äm-Mahs 
personliga livvakt och vid ett givet tillfälle hade man 
slagit till. Whässt-Rahs reguljära styrkor stod som för-
lamade och de som fortfarande kände en viss trohet 
mot Äm-Mah och Holl-Gerr-Phe krossades av de styr-
kor som Greh-Gerr skickade till hjälp. I dessa styrkor 
som leddes av Greh-Gerr själv ingick både Phia och 
Sunil Nets. Phia fullkomligt strålade av styrka och 
kraft. Hennes blotta närvaro gjorde att motståndstyr-
korna gav up eller flydde. Det tog endast ett drygt 
månvarv innan hela Whässt-Rah gav upp. 
 
Folk från hela landet kom för att hylla segrarna. Man 
bestämde att bilda ett nytt rikstäckande riksråd. Greh-
Gerr, som var det självskrivna valet tackade dock nej 
med hänvisningen att "Jag tackar för förtroendet men 
jag känner att jag gör störst nytta hemma i min egen 
provins Chron-Kjö-Pinghe. Jag föreslår istället att min 
nära vän och bundsförvant Ann-Därrs väljs till Riks-
rådspresident och att han tillsammans med Phiah och 
Sunil Nets väljs till det styrande rådet. Jag föreslår 
också att man väljer ytterligare ett antal duktiga, he-
derliga och rättrådiga personer att ingå i något som jag 
skulle vilja kalla för EFF-ESS efter den grupp som tog 
saken i egna händer och störtade Äm-Mah och Holl-
Gerr Phe. Jag har talat" Folket hurrade och jublade 
och man bestämde att det så skulle bli. Ann-Därrs och 
hans EFF-ESS valdes och det rådde lugn och ro i lan-
det under många år. Landet blomstrade och folkets 
välstånd, livskvalitet och glädje bara växte för varje år. 
 
Men nya vindar skulle komma i och med uppdykandet 
av en ny stor fara som skulle drabba landet hårdare än 
något man tidigare varit med om. 
 

SLUT! 
2003-10-10 
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Efter nästan 30 års välstånd i landet Svär-Je under 
ledning av det legendariska Wie-Ungha-riksrådet EFF-
ESS hände så något som för alltid skulle få efterverk-
ningar för framtida generationer ända fram till våra da-
gar. Inom loppet av bara några månvarv avled under 
mycket mystiska omständigheter såväl Wie-Ungha-
lorden Greh-Gerr, Översteprästen Emm-Ell-Lijh, Phi-
ah, Riksrådspresidenten Ann-Därrs och större delen 
av EFF-ESS och flera andra framstående ledare och 
personligheter. Oron bland folket övergick ganska 
snabbt till ren och skär rädsla över vad som orsakat 
detta och man fruktade det värsta. Paniken spred sig 
och en mängd olika domedagssekter började växa 
upp som svampar i landet och till dessa drogs vissa 
ljusskygga element som här äntligen fick en chans att 
visa sina rätta ansikten. 
 
Vem, vilka eller vad var det som låg bakom denna ut-
resning av nästan alla goda krafter i landet? 
 
Kapp-Äll-Led var en liten by i utkanten av provinsen 
Chron-Kjö-Pinghe som hyste den ende av EFF-ESS 
representanter som lyckats undkomma det öde som 
drabbat alla de andra i rådet. 
 
Kvinnans namn var Zarahh och hon, tillsammans med 
ytterligare personer som vi ska berätta om lite senare i 
denna historia, skulle komma att spela en avgörande 
roll i detta drama. 
 
Folk började sakta med säkert att fatta misstankar mot 
Zarahh och man undrade hur hon lyckats överleva.  
 
Zarahh hade hittats när hon bara var en liten bebis av 
folk från byn som tog hand om henne och uppfostrade 
henne som sin egen. Vad ingen visste var att hon i 
själva verket var den okända häxan Kha-Rinn-Pee-
Reez magiska skapelse. Om Kha-Rinn-Pee-Reez 
visste man nästan ingenting, mer än att sägnen gjorde 
gällande att hon kom till världen ridande på en drake 
långt bortom det okända mörker som det talades om i 
de gamla skrifterna. Hon var en ondskefull person som 
dykt upp då och då i de gamla historierna och ställd till 
med en massa elände. Var än hennes namn dök upp 
så handlade berättelserna bara om ondska, död och 
förstörelse. 
 
Zarahh själv hade naturligtvis ingen aning om detta 
och trodde bara att hon var ett naturligt fött barn som 
någon satt ut i skogen för att dö. Hon hade spåtts en 
lysande framtid i EFF-ESS och var riksrådspresiden-
ten Ann-Därrs skyddsling.  
 
Under de senaste månaderna hade hon dock levt ett 
dubbelliv. På dagarna en förtjusande, snäll, duktig och 
trevlig ung kvinna… men på nätterna hade hon för-
vandlats till det ondskefulla väsen som tagit livet av 
alla de framstående ledare landet hade. Landet var 
utan ledare och var på väg att tas över av de onda 
makter som ännu en gång vaknat till liv efter att varit 

förvisade till det stora mörkret de senaste 30 åren. 
 
Det fanns kanske fortfarande hopp, för i en annan del 
av provinsen Chron-Kjö-Pinghe fanns det ännu en 
överlevande kvar från EFF-ESS. Den gamle väktaren 
och nu etthundratrettioårige Sunil Nets låg på sin 
dödsbädd och hade inte många dagar kvar. Han hade 
kallat till sig två personer, de var faktiskt hans egna 
barnbarnsbarn Han förklarade för dem att ”Ni är vårt 
sista hopp! Leta upp ondskans boning och förgör den 
en gång för alla. Ni har kraften och modet att klara det. 
I Era kroppar rinner blodet från alla väktare ända se-
dan alltings början. Ni kommer inte att klara det en-
samma utan måste samarbeta  för att krossa ondskan. 
De gamla profetsierna har gått i uppfyllelse” viskade 
Sunil Nets fram. ”Då en stor okänd kraft dödat alla 
goda ledare kommer två ungdomar att vara landets 
enda hopp. Dessa bägge kommer att vara väktarbarn i 
rakt nedstående led till den ”Förste”. De är också uni-
ka så till vida att de är komna ur samma ägg, ändå är 
den ene man och den andra kvinna” Sunil Nets rossla-
de till och gav upp andan. 
 
Tvillingarna reste sig upp, slöt ögonen på den gamle 
mannen, bar honom till det redan förberedda bålet och 
tände på. Lågorna från elden slöt sig om den gamle 
mannens kropp och de bägge ungdomarna satte sig 
upp på sina hästar och red iväg västerut för att finna 
och förgöra de onda makter som än en gång försökte 
ta över landet. 
 
Tvillingarnas namn var Hen-Jon och San-Emm. Innan 
de tog sig an uppdraget måste de hämta upp ytterliga-
re en person, vars kunskaper de inte kunde vara utan. 
 
Ajam Ecam var en mycket komplicerad figur. Ingen 
visste riktigt om det var en man eller en kvinna. Ajam 
Ecam hade fungerat som tvillingarnas mentor ända 
sedan den dagen då deras föräldrar omkommit i en 
olycka med mystiska förtecken. 
 
I sin stora grotta högt uppe på berget Tha-Berjj satt 
Kha-Rinn-Pee-Reez och såg i sin kristallkula hur hen-
nes magiska skapelse Zarahh låg och sov, intet ont 
anande, i sin säng. Kha-Rinn-Pee-Reez hade under 
århundradena sakta med säkert blivit allt mera kraftfull 
och var nu den mäktigaste varelse som besuttit detta 
land. Hon fruktade ingen och hon skulle inom kort visa 
upp sig  för folket och förklara att de alla var hennes 
tjänare. 
 
Hen-Jon, San-Emm och Ajam Ecam hade kommit 
fram till Kapp-Äll-Led för att träffa Zarahh och försöka 
utröna om hon hade något med alla de avlidna ledarna 
att göra. Zarahh var helt oförstående, men berättade 
att hon på  nätterna hade underliga drömmar där hon 
liksom flöt fram över marken och när hon landade 
hade hon gått rakt igenom både väggar och tak. Hon 
hade sett alla de döda ledarna som i en dimma och de 
hade försökt säga något till henne. Hon hade inte upp-
fattat vad och hade blivit lika chockat dagen efter när 

Offerlammet 

(Ur Vi Är På G… nr 1/04 - nr 4/06) av Mr G - Greger Kungberg 
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hon vaknat och fattat att den hon träffat i drömmen var 
död. Trion pratade med andra i byn och de berättade 
att det från Zarahhs hus hördes underliga ljud om nät-
terna. Varje natt hade de också observerat att en ljus-
stråle kommit från den mörka natthimlen och letat sig 
rakt ner i Zarahhs hus. Efter en stund hade ljuststrålen 
kommit tillbaka men nu gick den från Zarahhs hus rakt 
upp i himlen. 
 
Tvillingarna och Ajam Ecam började misstänka att Za-
rahhs kropps togs över av en ond ande på nätterna 
och att det var den som låg bakom alla morden. 
 
Med vem låg bakom alltsammans? Zarahh var ju ett 
oskyldigt offer och utnyttjades bara för någon annans 
syften. Vad de ju inte visste var att Zarahh inte var nå-
gon människa över huvudtaget utan skapad av Kha-
Rinn-Pee-Reez. 
 
Nu vidtog ett sökande efter nya ledtrådar i hela Chron-
Kjö-Pinghe, mer eller mindre på måfå. Efter två hela 
månvarv kom trion så småningom till ett gästgiveri i 
den norra delen av Chron-Kjö-Pinghe. Från gästgiveri-
ets fönster kunde man skåda det magnifika berget Tha
-Berjj som såg ut att sträcka sig ända upp till himlen. 
Det gick en massa berättelser om berget. Berget var 
förhäxat och den som kom för nära sågs aldrig till igen. 
Många äventyrare hade försvunnit under årens lopp. 
Ingen som gett sig iväg på toppen hade någonsin 
kommit tillbaka för att berätta vad som händer där. 
 
I de flesta historier finns det alltid ett visst mått av san-
ning och de tre vännerna såg på varandra och tänkte 
samma sak. ”Vi måste bege oss till toppen av berget 
och se om det ligger något i alla historier om det” sade 
tvillingarna med en mun. 
 
Man stannade på gästgiveriet över natten, åt en stor 
och närande frukost och gav sig iväg i riktning mot Tha
-Berjj. 
 
Man började sin stigning uppför det höga berget. i bör-
jan var klättringen ganska lätt men allt eftersom de 
kom högre upp blev berget bara brantare och brantare 
tills det till slut var som en lodrät vägg framför sällska-
pet. ”Vi kommer inte högre” sade Ajam Ecam. Tvilling-
arna Hen-Jon och San-Emm kunde inte annat än hålla 
med deras så mystiske mentor och följeslagare. Klätt-
ringen hade tagit hela dagen så man beslöt sig för att 
slå läger vid den lodräta väggen. 
 
På natten hördes egendomliga ljud inifrån själva ber-
get och plötsligt fick San-Emm, som hade eldvakt, syn 
på en mörk skugga som dök upp ur tomma intet en bit 
från lägret. San-Emm beslöt sig för att gå närmare. 
När hon kommit fram till det ställe där skuggan dykt 
upp insåg hon att det fanns en antydan till en skåra i 
den lodräta väggen. ”Det ser nästan ut som om en 
dörröppning” tänkte hon. Av ”skuggan” syntes ingen-
ting. 
 
Det var nästan gryning och hon beslöt sig för att väcka 
sin tvillingbror och Ajam-Ecam. Man lade sig på vakt 
utanför ”dörröppningen” och väntade på att ”Skuggan” 
skulle komma tillbaka. När det första solljuset började 

krypa upp över berget fick de syn på en liten figur som 
tog sig uppför berget. Vid dörröppningen mumlade fi-
guren något och en del av själva berget öppnade sig. 
Sällskapet slängde sig fram i samma ögonblick som 
figuren började gå in i berget och man lyckades, efter 
en kort men intensiv strid, brotta ner figuren. De hade 
kommit in i en lång gång, med en trappa i änden som 
gick brant uppför. ”Dörren” stängde sig bakom dem 
och de tittade ner på figuren som de fångat. 
 
Det var en liten varelse, ca metern hög och med stort 
huvud, långa smala armar och ben och med en väldigt 
liten kropp. Hela varelsen var täckt av ca 5 cm långt 
hår, även i ansiktet. Små pliriga ögon stack fram i det 
håriga ansiktet, en antydan till näsa fanns och munnen 
var mera som ett sträck än en vanlig mun. Ajam Ecam 
tog till orda, ”Vem är du?” Varelsen såg upp på Ajam 
Ecam och svarade, med förvånansvärt kraftfull röst för 
att komma från en så liten kropp, ”Mitt namn är Fämm-
Tijo. Jag är skapad av den store Kha-Rinn-Pee-Reez, 
vars ohyggliga krafter kommer att få världen att darra 
inför hennes makt.” ”Vadå, skapad?” undrade Hen-
Jon. ”Jag är en av alla de äventyrare som sökte kun-
skap om detta mystiska berg, men liksom alla andra 
blev jag infångad av den store häxan. Hon förvandlade 
mig till den jag nu är. Jag är också den sista som ännu 
lever, Mina dagar är räknade och jag lever bara så 
länge som jag tjänar häxan. Nu när Ni är här kommer 
samma öde att drabba Er.” Tvillingarna hade bleknat 
inför varelsens ord, men Ajam Ecam sade bara ”För 
oss till häxan.”  
 
Gruppen, med varelsen i spetsen började gå uppför de 
branta trapporna. Efter, vad som syntes vara en evig-
het kom man till slut fram till en stor avsats, i vars 
andra ände det fanns en dörr. Varelsen stannade till, 
vände sig mot sällskapet och sade oroligt ”Går Ni ige-
nom denna dörr så finns det ingen återvändo” Än en 
gång sade Ajam Ecam ”För oss till häxan.” Varelsen 
mumlade något igen och dörren gick upp. Sällskapet 
gick in i det som syntes vara ett stort runt rum. Bakom 
dem slog dörren igen med en smäll. Varelsen slet sig 
med ett snabbt ryck ur Tvillingarnas händer och smet 
iväg över golvet fram till en person som stod lutat över 
en underlig manick. 
 
Personen sade, utan att vända sig om, ”Välkomna till 
min boning Ajam Ecam, Hen-Jon och San-Emm, Ja, 
jag vet vilka Ni är och att Ni sökt efter kunskap om de 
underliga saker som skett den senaste tiden. EFF-
ESS död och Zarahhs- egendomliga beteende. Ni kan-
ske förstår, sade personen och vände sig om, vem jag 
är. Jag är Häxan Kha-Rinn-Pee-Reez och från och 
med nu är Ni mina nya tjänare. Ni har tur, för jag är 
just i färd med att lägga sista handen vid denna ma-
skin som kommer att 10-faldiga mina redan oerhörda 
krafter. Zarahh har varit mitt redskap och behovet av 
hennes hjälp är snart över. Hon kommer att dö i sam-
ma ögonblick som jag slår på denna domedagsmaskin 
och sedan är världen min!” 
 
Ajam Ecam rusade fram mot häxan, men häxan bara 
viftade till lite med handen och Ajam Ecam lyftes från 
golvet och med stor kraft slängdes han in i bergväg-
gen. Han låg livlös och tvillingarna kände sig helt 
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maktlösa mot häxans krafter. Men så hörde de plötsligt 
en röst som talade till dem. Den tycktes komma från 
tomma intet och häxan verkade inte höra den. ”Hör 
upp, mina framtida efterkommande. Ni är ättlingar i 
rakt nedstigande led till den ”Förste” och Ni har krafter 
som bara väntat på att få släppas loss. Ni har den 
samlande kraften hos alla de väktare som funnits se-
dan tidernas begynnelse. Ondskans makter är stora, 
men mot den sanna godheten och visheten kan ingen 
motståndare vinna. Tänk bara på att Ni måste samar-
beta för att lyckas.” Rösten försvann och tvillingarna 
kände plötsligt att de lyftes från golvet för att, liksom 
stackars Ajam Ecam, dödas genom att med häxans 
hela kraft slängas in i bergväggen. 
 
Tvillingarna tog varandras händer och inväntade dö-
den. Men inget hände. Häxan Kha-Rinn-Pee-Reez 
kunde inte förstå vad som gått snett. Hon försökte på 
alla sätt få tvillingarna att krossas av bergväggen, men 
de bara hängde kvar en bit upp i luften. Hen-Jon och 
San-Emm insåg plötsligt att de genom att fatta var-
andras händer blivit oemottagliga för häxans krafter. 
Tvillingarna tittade på varandra, som om de bägge 
tänkte samma tanke. De två blev ett. De liksom flöt 
ihop till en enda person. Häxan såg förskräckt vad 
som pågick, men hade inget försvar då, den nu enda 
personen i rummet, förutom häxan själv, från sina hän-
der slungade ut en energistråle så stark att häxan helt 
enkelt smälte av dess värme och styrka. Häxan var till-
intetgjord. 
 
Den ”person” som tidigare varit två sjönk sakta ner mot 
golvet och tycktes än en gång förändras. Den blev två 
igen och tvillingarna stod så återigen och såg på var-
andra. De förstod plötsligt. ”Vi är varken hon eller han 
utan vi är ”Ett” Vart helst ondskan finns ska vi bekäm-
pa den genom att gå ihop och bli Överväktare Henjon-
Sanemm.” 
 
Tvillingarna vände sig mot Ajam Ecam som låg död på 
golvet. ”Utan Ajam Ecams vägledning genom livet och 
genom hans styrka och mod hade vi aldrig lyckats i 
vårt uppdrag.” konstateradede. Av varelsen ”Fämm-
Tijo” syntes inte ett spår. 
 
Efter att ha förstört den maskin som häxan arbetat på 
tog man tog med sig Ajam Ecams kropp och begravde 
honom vid foten av berget.  Sedan begav man sig till 
byn Kapp-Äll-Led där man hoppades kunna berätta för 
Zarahh att allt nu var över. Väl i byn kunde de konsta-
tera att Zarahh hade upphört att existera. Byborna 
kunde berätta att man funnit Zarahhs kläder ute på en 
äng, som om hon bara hade försvunnit ut ur kläderna. 
Tvillingarna förstod vad som hänt sedan de insett att 
Zarahh försvunnit i samma stund som Kha-Rinn-Pee-
Reez tillintetgjorts på toppen av berget Tha-Berjj av 
deras gemensamma krafter. 
 
Man begav sig hemåt, förvissade att världen än en 
gång blivit räddad i sista stund. Livet återgick till det 
normala igen. Ett nytt EFF-ESS bildades så småning-
om, där Hen-Jon och San-Emm ställde sig i spetsen.  
 
Till åminnelse av händelsen proklamerade EFF-ESS 
att den 18:e dagen efter det sjätte månvarvet på det 

nya året, den dag då häxans makt krossades, för all 
framtid ska vara den officiella Wie-Ungha-dagen.    
 
Och så levde de lyckliga i alla sina dagar... 
 
tills en dag… 
 

SLUT! 
2006-04-25 
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Facklans död? 

(Ur Vi Är På G… nr 1/07 - nr 3/08) av Mr G - Greger Kungberg 

Livet i Wie Ungha-provinsen Chron-Kjö-Pinghe hade, 
efter historien om ”Offerlammet” återgått till det norma-
la igen. 
 
Tvillingarna, som även var ”Överväktare Henjon-
Sanemm” vakade över landet i över 100 år, men hade 
till slut dragit sin sista suck och landet stod nu helt 
utan ett starkt försvar. 
 
I Wie-Ungha-riksrådet EFF-ESS stod man som hand-
lingsförlamad efter Överväktarens död. En händelse 
som skulle bli genomgripande för hela Wie-Ungha-tron 
skulle inom kort sätta hela riket i chock. Denna händel-
se var så genomgripande att många ansåg att detta 
var slutet för hela Wie-Ungha...  
  
Men låt oss börja från början: 
 
Det fanns en artefakt inom Wie-Ungha som betydde 
mer än något annat, nämligen den ”Gyllene Facklan”. 
Denna, den högsta trons viktigaste föremål sades ha 
tillhört Wie-Ungha trons skapare ”U-Noh Lha-R Sonn”.  
 
”Gyllene Facklan” hade sedan urminnes tider haft sin 
plats i det största och heligaste Wie Ungha-templet, 
Err-Oh, som låg på en hög kulle mitt i de centrala de-
larna av landets huvudstad Ztokk-Holl-Mh. 
 
Själva ”Gyllene Facklan” var en stor sköld i guld. In-
graverat fanns en fackla med en eld som symbolisera-
de själva livsnerven för alla Wie Ungha-ijterr. Legen-
den, som de flesta ”visste” var sann, sade att om den 
”Gyllene Facklan” försvann eller förstördes så skulle 
grundvalarna för hela Wie Ungha-tron knäckas och fol-
ket skulle förlora sin tro på den kraft som Wie Ungha 
gav det uppväxande släktet. Det skulle, befarade man, 
gå så långt att personer under 25 av jordens vandring-
ar runt solen helt tappade sin förmåga till att ta egna 
initivativ, att ta någon som helst ansvar, att samarbeta, 
ja att helt enkelt tappa hela sitt engagemang över allt 
som gjorde livet värt att leva. I förlängningen innebar 
ju detta att allteftersom åren gick och de ”äldre” dog ut 
så skulle hela mänskligheten falla ner i ett mörkt djupt 
hål utan slut! 
 
Det var denna ”övertygelse” som gjort att ingen, inte 
ens de mest onda och illvilliga varelser på jorden hade 
vågat försöka lägga beslag på, eller förstöra, den 
”Gyllene Facklan”… 
 
Men… så en dag hände det otänkbara… 
 
Den magiska ”Gyllene Facklan” ansågs så mäktig och 
säker att den inte ens hade någon mer bevakning än 
den av några få munkar, som vigt sina liv åt att vakta 
den. 
 
En morgon, i gryningen, i början av det åttonde mån-
varvet, när översteprästinnan Aras-Allimac, som hon 
gjorde varje dag, kom för att be så upptäckte hon till 

sin fasa att de bägge munkar som höll vakt utanför 
”Fackelsalen” låg orörliga på golvet. Hon böjde sig ner 
över dem och kunde bara konstatera att de var döda. 
Alldeles kall i hjärtat reste hon sig upp och, med en nu 
helt iskall hand av fruktan över vad hon skulle finna, 
öppnade hon den stora och tunga ekdörren till Fackel-
salen. Hon vågade nästan inte titta upp mot den plats 
på väggen där den ”Gyllene Facklan” hängt sedan 
templet byggdes för flera tusen år sedan. Efter, vad 
som verkade vara en evighet, öppnade så Aras-
Allimac ögonen och stod sedan som förstenad några 
sekunder innan hon öppnade munnen och skrek som 
hon aldrig skrikit förr. Hon skrek och skrek och verka-
de inte kunna sluta. Trots templets tjocka murar kunde 
hennes hjärtskärande skrik höras över hela templet. 
Alla, präster, prästinnor, munkar och andra, som hörde 
översteprästinnan Aras-Allimacs skrik blev alldeles 
kallsvettiga och livrädda. 
 
Dn förste som tog sig ur detta tillstånd var Aras-
Allimacs manlige motsvarighet översteprästen Ull-
Fahn-Dreass. Han försökte lokalisera varifrån skriket 
kom och rusade därefter åt det håll han trodde det 
kom ifrån. Han fann de bägge döda munkarna utanför 
Fackelsalen och strax innanför densamma fann han 
Aras-Allimac. Hon hade slutat skrika och stod nu och 
stirrade rakt fram. Henne högra arm var lyft och hen-
nes pekfinger pekade mot en plats på väggen på 
andra sidan av rummet. Ull-Fahn-Dreass följde hen-
nes finger och fann till sin förskräckelse att den 
”Gyllene Facklan” inte längre hängde på sin plats! 
 
Ull-Fahn-Dreass, fann att han, trots det fruktansvärda 
som hänt, fortfarande kunde tänka klart. Dådet att, up-
penbarligen, stjäla det heligaste föremålet i landet 
måste ha utförts av en fullkomligt sinnessjuk och galen 
människa, med tanke på den legend som fanns om 
facklan. Något som också var mycket konstigt var att 
på den plats där den ”Gyllene Facklan” hängt fanns nu 
istället ett helt annat föremål upphängt. 
 
Det var en stor metallplatta, i till synes silver, med någ-
ra ingraverade ord och symboler. Översteprästen Ull-
Fahn-Dreass gick närmare och såg upp emot silver-
plattan. Orden Wie-Ungha fanns ingraverat och strax 
ovanför fanns något som såg ut som någon typ av av-
bildning av delar av en människa. Det såg ut som ett 
huvud och ett par armar. 
 
Översteprästinnan Aras-Allimac hade kommit ur sitt 
chocktillstånd och gick nu fram till Ull-Fahn-Dreass. De 
bägge prästerna vände sig mot varandra och de såg 
ut som två fetstora frågetecken. Nästan samtidigt tog 
de till orda ”Vad är detta?” 
 
En mängd andra tempelinnevånare hade nu också 
kommit in i Fackelsalen och stod som förstenade inför 
det hemska som hänt. 
 
En ung tempeltjänare som också kommit till salen fick 
plötsligt liv och sade ”Heliga fader och moder, jag 
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hade inatt en dröm om att just detta skulle hända. En 
röst sade till mig att jag skulle vakna i gryningen. Jag 
skulle därefter söka upp Er bägge och ge er ett med-
delande. Jag förstod inte innebörden förrän nu. Med-
delandet lyder: 
 
Facklan har gjort sitt! Facklans tid är ute! Facklan är 
död! Nya tider kräver nya symboler! Jag har givit Er 
detta. Det är nu Er plikt att förankra denna nya symbol 
hos folket. Det är också er uppgift att få folket att inte 
tappa tron på ungdomens egna kraft. Den som ska 
visa vägen är denne unge tempeltjänare. Han kommer 
genom sitt framtida handlande visa att den gamla le-
genden är felaktig och att det inte handlar om en 
”Gyllene Facklas” vara eller inte som bestämmer folks 
handlande, utan allt ligger i människornas egna hän-
der. Tron på kraften är allt!” 
 
”Var det allt”, frågade Aras-Allimac. ”Det fanns ingen 
avsändare av detta mentala meddelande?” 
 
Den unge tempeltjänaren svarade ”Jag skulle säga att 
meddelandet kom från ”U-Noh Lha-R Sonn”. 
 
Ett högt ”Ooooooooh” hördes i församlingen. ”U-Noh 
Lha-R Sonn” var ”Wie Ungha-trons grundare och ska-
pare av den ”Gyllene Facklan”. En av alla dessa le-
gender om Wie Ungha sade att ”U-Noh Lha-R Sonn” 
en dag i forntiden plötsligt dök upp i riket, förkunnade 
sin lära, överlämnade den magiska sköld som gick un-
der namnet den ”Gyllene Facklan”. Lika plötsligt som 
han dykt upp så försvann han. Strax innan han för-
svann hade han till några av sina trognaste lärljungar 
berättat att han en dag skulle återvända och att det 
fram till dess skulle vara ”Facklan” som skulle vara den 
symbol som Wie Ungha” skulle använda. 
 
Denna legend fick alla människor lära sig som väldigt 
små och alla trodde på den. 
 
Ull-Fhan-Dreass, som av någon outgrundlig anledning 
kände sig alldeles varm inombords, log lite mystiskt 
och sade till den unge tempeltjänaren. ”Vad heter du?” 
 
”Jag heter Kasi-Salk, sade den unge tempeltjänaren 
med något som såg ut som en glimt i ögat. De bägge 
översteprästerna såg också något annat i ögonen på 
den unge pojken. Där fanns en mognad och ett drag 
av visdom. Väldigt svagt fann de även ett stänk av nå-
got som man bara kan kalla för sprallighet, nej, det är 
inte rätt ord...  
 
Aras-Allimac och Ull-Fhan-Dreass så på varandra, 
nickade och översteprästinnan Aras-Allimac, som ock-
så kände sig underligt varm inombords, vände sig mot 
resten av de församlade personerna och sade. ”Ni har 
alla hört vad skaparen förmedlat till oss. Facklans tid 
är över. En ny era börjar idag. Gå ut bland folket och 
förkunna det som hänt och för de som tvivlar, be dem 
komma hit och se med egna ögon vad som hänt. Den-
ne unge tempeltjänare får stå som symbol för det nya 
och genom hans framtida handlande kommer vi att se 
att det inte ligger något i den gamla legenden om vad 
som händer om den ”Gyllene Facklan” försvinner.” 
 

Ja, vad som därefter hände finns det många historier 
om. Inte alla accepterade den nya symbolen utan gjor-
de allt för att man skulle ta tillbaka facklan som sym-
bol. Hur det gick med den saken får vi återkomma till i 
en senare historia. Men vad hade egentligen hänt med 
den magiska skölden ”Gyllene Facklan”? Ja, det är det 
ännu idag ingen som vet. 
 
Prolog 
Översteprästinnan Aras-Allimac kunde för sitt liv inte 
kunde komma på ett bra ord för det stänk som de fun-
nit i Kasi-Salks ögon. ”Sprallighet, nej… Intelligens, 
nej… Äsch, jag ger upp!    
 
...Kasi-Salk, satt ensam på sin kammare i templet. 
Hans blick föll på den del av väggen som nyligen, 
mycket nyligen, hade blivit reparerad, av honom själv, 
efter att den några dagar tidigare oförklarligt delvis 
hade rasat ihop. Han log, ”Alla gick på det, hela hö-
gen! Jag kanske skulle döpa om mig till ”Luringen.” 
 
 

SLUT! 
2006-11-09 
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Det Stora Mörkret! 

(Ur Vi Är På G… nr 4/08 - nr 3/10) av Mr G - Greger Kungberg 

De båda flickorna stapplade fram i snöstormen mot  
en liten stuga, som låg vid foten av det väldiga, och 
sedan urminnes tider heliga, berget ”Khroon”. 
 
Flickorna hade, tillsammans med sin äldre bror, varit 
på väg hem efter ett besök hos sina släktingar i Whiss-
Lanndha” när de överraskades av det närmast 
övernaturliga snöovädret. Syskonen hade i den dåliga 
sikten tappat riktningen och Brodern som gick i täten 
hade plötsligt tappat fotfästet och fallit ner i en liten 
ravin. De bägge systrarna fattade först inte riktigt vad 
som hänt när brodern bara försvann. De började ropa 
efter brodern, men fick inget svar. 
 
Frusna, och vid det här laget ordenligt både hungriga 
och utmattade började de gå igen, i förhoppningen att 
brodern var en bit längre fram. När de efter ytterligare 
en lång stund insåg de att de inte skulle hitta brodern. 
Vanmakten blev nästan överväldigande och de kände 
bara en stor tomhet i kroppen. 
 
”Stannar vi här kommer vi att dö. Vi måste fortsätta” 
sade den ena systern. På sin högra sida kunde de se 
att något stort och väldigt tornade upp sig i 
snöstormen och de förstod att de nu gick parallellt 
med Khroon-berget. ”Håller vi oss bara intill berget så 
måste vi ju till slut komma fram till ”Whesst-Bho-Aas”, 
flämtade den ena systern som nu hade blivit den som 
tagit kommandot. 
 
Wheest-Bho-Aas var ett litet samhälle som inte låg 
långt ifrån den by som systrarna och brodern kom 
ifrån. 
 
Systrarna bara fortsatte och fortsatte att gå och det 
kändes som om snöstormen bara ökade i styrka. De 
såg inte längre mer än någon meter framför sig och 
plötsligt så dök ett vägg upp framför dem. ”Titta, en 
liten stuga!”. Med sina sista krafter lyckades de ta sig 
runt stugan och bulta på dörren. Efter vad som tycktes 
vara en evighet hörde började dörren så att öppnas. 
De formligen ramlade in i stugan och därefter slöt sig 
mörkret över dem. 
 
De bägge systrarna vaknade nästan samtidigt. De 
fann att de låg i en stor varm säng och att värmen i 
kroppen hade börjat återkomma. På andra sidan 
rummet brann i en stor brasa i en öppen spis och på 
en pall bredvid såg de ryggtavlan på en man som 
verkade vara hur gammal som helst. 
 
Den ena systern harklade sig och mannen vid brasan 
vände sig om. ”Jaså, det är till att äntligen vakna” sade 
han. ”Var är vi någonstans” sade de bägge syskonen 
nästan samtidigt.” Välkomna till min enkla lilla boning. 
Jag kallar stället för ”Rhaasgaardh”. Och vilka är ni 
då?” ”Jag heter ”Hann-Ah-Oh” och min lillasyster heter 
”Hann-Ah-Jih”. Vi överraskades av snöstormen på väg 
hem. Vi hade även vår broder med oss men han kom 
ifrån oss i stormen.” 

Att brodern fallit ner i en liten ravin visste de bägge 
systrarna ännu inte. Den gamle mannen, som 
verkligen såg ut som om han var många många 
hundra år gammal sade, något överraskad av vad han 
fått höra, ”Hann-Ah-Oh” och ”Hann-Ah-Jih”, ni är 
händelsevis inte släktingar till Byhövdingen ”Hann-Eh-
Hon-Ah” i ”Weck-Sjoe?” De bägge systrarna utbrast 
samtidigt, ”Det är ju vår faders fader”. 
 
Den gamle mannen fick något ömt i blicken och han 
började nästan gråta. Systrarna såg undrande på 
varandra. Den gamle mannen tog sig efter en lång 
stund samman och sade, ”Jag heter ”Joh-Hann” och 
är er faders faders faders faders fader” Flíckorna blev 
helt chockade av den gamle mannens ord och efter en 
lång lång stund när man närmast kunde ta på 
tystnaden i rummet sade den ena systern, ”Men... vi 
förstår inte. Enligt vad man berättat för oss så hade vi 
en förfader vid namn ”Joh-Hann” som dog för nästan 
200 år sedan i samband med det stora kriget mot den 
onda trollkarlen ”Ghabb-Eh” och hans styrkor? sade 
Hann-Ah-Oh. ”Ja, det är vad man sagt till alla, men 
sanningen är en helt annan. Det jag nu kommer att be-
rätta har varit en hemlighet i nästan 200 år”. 
 
”Den onda Trollkarlen Ghabb-Eh och hans styrkor 
hade efter många års strider för att ta över makten i 
”Chron-Kjö-Pinghe” nästan nått sitt mål. Endast en li-
ten utpost i de centrala delarna av provinsen  stod fort-
farande emot. 
 
Denna utpost och befästning, ”Rho-Th-Nee”, hade 
under många år varit ett av Wie-Ungha-trons starkaste 
fästen. Hela ”Chron-Kjö-Pinghe” var ödelagt efter 
Ghabb-Ehs fasansfulla härjningar. Allt verkade förlorat 
och folket hade givit upp allt hopp… 
 
” Joh-Hann slöt ögonen och det föreföll som om hans 
tankar flöt iväg på egen hand. De bägge systrarna 
skakade på den gamle mannen och sade 
”Farbror,farbror, fortsätt berätta”. Joh-Hann ryckte till. 
”Förlåt mig, men varje gång jag tänker tillbaka så 
händer något med mig, det är precis som om någon 
underlig kraft tar tag i mig och drar mig tillbaka till 
denna hemska tid. Nåväl, jag ska försöka fortsätta min 
berättelse. 
 
Trots att Rho-Th-Nee var en ganska liten utpost fanns 
här en så stor och mäktig magiskt kraft som inte ens 
Ghabb-Ehs styrkor hade lyckats erövra än! Källan för 
denna kraft, fast ingen visste om det,  innehades av 
fyra unga människor som nyss tagit det stora klivet till 
att bli lärljungar och beskyddare till Wie-Ungha-tron.  
 
Det fanns ett stort Wie-Ungha-kloster i Rho-Th-Nee 
och Rho-Th-Nee hade under många sekler varit ett 
väldigt starkt Wie-Ungha-fäste. Den stora hemligheten 
som varit förborgad i 200 år är ju den att ännu idag är 
det ingen som exakt vet hur man till slut lyckades 
besegra den onda trollkarlen Ghabb-Eh och hans 
väldiga styrkor. Ingen är inte riktigt sant, jag vet, och 
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jag var med när det hände” Joh-Hann suckade högt 
och föreföll än en gång försvinna iväg… ”Farbror!”, 
skrek de bägge systarna. ”Ojdå, nu hände det visst 
igen. I alla fall, de fyra ungdomarnas namn var, Zoo-
Fhia, Ämm-Ah, Mih-Mi och Mihka-Ehla och de var 
fortfarande helt ovetande om sina inneboende krafter. 
 
Dessa fyra unga flickor hade växt upp på lite olika håll 
i  Chron-Kjö-Pinghe men hade nu kommit till Rho-Th-
Nee för att påbörja sin lärljungetid på det stora Wie-
Ungha-klostret. 
 
Ungdomarna hade så snart de träffats genast känt nå-
gon form av samhörighet. Det kändes nästan som om, 
när alla fyra träffades samtidigt, att de nästan flöt ihop 
och att en okänd kraft tog tag i dem. Zoo-Fhia, Ämm-
Ah, Mih-Mi och Mihka-Ehla blev oskiljaktiga och de 
kände det som om att något fattades dem när de inte 
umgicks med de andra. 
 
Översteprästen Ad-Lih och Översteprästinnan A-Nin 
brukade ofta tala om de märkliga ungdomarna och de 
kände att det bara var en tidsfråga innan något stort 
och omvälvande skulle ske. 
 
Hann-Ah-Oh och Hann-Ah-Jih lyssnade andmäktigt på 
Joh-Hann och ställde sedan frågan. ”Var fanns du vid 
den här tiden?” Joh-Hann tycktes än en gång försvin-
na i sina egna tankar innan han plötsligt ryckte till och 
utbrast kryptiskt ”Jag fanns i händelsernas mitt men 
jag fanns ändå inte fysiskt där ännu”. De bägge unga 
damerna vände sig mot varandra och fattade ingen-
ting. ”Vad menar du?” ”Låt mig få fortsätta min historia 
så kommer allt att klarna så småningom. 
 
Det gick ett år i klostret och Zoo-Fhia, Ämm-Ah, Mih-
Mi och Micka-Ehla spenderade så gott som allt tid till-
sammans. De hade också upptäckt att när de höll var-
andras händer och koncentrerade sig så kunde de 
skapa ett ogenomträngligt kraftfält omkring sig. De 
började experimentera om de kunde få detta fält att 
växa så att den även kunde innesluta ett större områ-
de. De visste ju att den onde Ghabb-Eh och hans styr-
kor hade tagit över nästan hela Chron-Kjö-Pinghe och 
att han även hade börjat sikta in sig på äntligen också 
dra ihop en jättehär för att slutligen också lägga under 
sig det sista motståndsfästet Rho-Th-Nee, som trots 
många försök på något underligt sätt lyckats stå emot 
alla tidigare anfall under det senaste året. 
 
Wie-Ungha-klostrets högsta ledning, de bägge övers-
teprästerna Ad-Lih och A-Nin hade också blivit insatta 
i de fyra unga flickornas planer. De var helt övertygade 
om att det var Wie-Unghas magiska inverkan som gett 
flickorna deras krafter. Det fanns gott om exempel ge-
nom historien som tydde på det. 
 
Det var också nu som jag själv började att spela en roll 
i den här historien. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga 
det här, men det kanske är lika bra att bara säga som 
det är. Den kraft som Zoo-Fhia, Ämm-Ah, Mih-Mi och 
Micka-Ehla sakta men säkert började bemästra inne-
bar i själva verket att de lyckades återskapa något 
som varit förlorat  och spritt i rymdens mörker under 
tusentals år. Detta ”väsen” var inget mindre än den 

sanne skaparen och grundaren av Wie-Ungha, den 
vars namn ingen känner och som nu bestämt sig för 
att en gång för alla få slut på alla dessa attacker från 
en massa ondsinta och helkorrupta personer som un-
der de senaste tusen åren gång på gång försökt ta 
över makten i riket. 
 
Raseriet i Joh-Hanns röst var omisskännlig och Hann-
Ah-Oh och Hann-Ah-Jih blev skrämda samtidigt som 
de började, hur otroligt det än verkade, förstå vem den 
gamle mannen egentligen var. De frågade plötsligt, ”Är 
du GUD?” 
 
Joh-Hann ryckte till, funderade en stund och började 
sedan skratta våldsamt… ”Nej, mina vänner, jag är 
inte Gud, men jag är skapad av Gud, som genom de 
fyra unga flickornas försorg blev till mänsklig form. Jag 
skapades för att göra slut på alla stridigheter och åter-
ställa lugnet igen. 
 
Hann-Ah-Oh och Hann-Ah-Jih såg alldeles chockade 
ut över vad de fått höra. ”Men… hur kan du då vara 
vår förfader och hur gick det till, och hur…” Joh-Hann 
avbröt dem med ”Om jag får fortsätta min historia så 
hoppas jag att ni får svar på alla era frågor”. 
 
Ghabb-Eh och hans ofantliga styrka av över 100.000 
man hade slagit läger ett par kilometer utanför Rhott-
Nees stadsmur för det slutgiltiga slag som en gång för 
alla utplåna varje form at motstånd. Inne i Wie-Ungha-
klostret kände Zoo-Fhia, Ämm-Ah, Mih-Mi och Micka-
Ehla att det nu var dags för det stora kraftprovet. De 
fattade varandras händer, koncentrerade sig och kän-
de plötsligt att något var annorlunda än tidigare. I mit-
ten av den cirkel de bildat materialiserades, ur tomma 
intet, plötsligt en figur som såg ut som en helt vanlig 
ung man. Flickorna blev helt chockade och tappade 
sin koncentration. Den unge mannen log mot dem och 
utbrast glatt. ”Hej på Er, mitt namn är Joh-Hann och 
jag har kommit för att hjälpa Er att utplåna ondskan i 
Chron-Kjö-Pinghe!” 
 
Hann-Ah-Oh och Hann-Ah-Jih satt bara som förstum-
made och Joh-Hann fortsatte. 
 
”Jag förstår om Ni blev lite chockade och överraskade 
över min något ovanliga entré. Ni undrar säkert hur 
detta gick till och varifrån jag kommer” Zoo-Fhia, Ämm
-Ah, Mih-Mi och Micka-Ehla sade samtidigt ”Det är väl-
digt underligt men på något sätt, vi kan inte förklara 
hur, så visste vi nästan att det här skulle hända. Du är 
Wie-Ungha-trons skapares - Den Högstes -  verktyg 
för att göra en omstart av människors medvetande i 
världen.” Jag svarade ” Ja, Ni har helt rätt, själv känns 
det som om jag alltid har funnits men jag har inga min-
nen av jag gjort tidigare, ändå är jag inte orolig för jag 
vet att min far låtit mig komma till Er för att tillsammans 
med Er återställa världen till en plats där ondskan för 
alltid ska vara borta.” 
 
”Låt oss ta varandras händer och låt alla Era tankar 
flyta fritt upp mot rymdens mörker och säg efter mig:  
 
”För att skapa ljus måste det först bli mörker. Detta 
mörker ska vara i 24 timmar och under denna tid ska 
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alla människornas tankar på ondska renas. Dessa 24 
timmar kommer för alltid att vara känt som ”Glömskan” 
eller ”Det stora mörkret”. När dessa 24 timmar passe-
rat ska så ljuset komma tillbaka till världen och alla 
människor ska vakna upp ur sin slummer till en helt ny 
värld” 
 
Ghabb-Eh var full av tillförsikt och kände att han nu 
äntligen skulle få härska oinskränkt över hela Chron-
Kjö-Pinghe och alla skulle vara hans underlydande 
och att han med full kraft, hårt och våldsamt, skulle slå 
ned varje form av motstånd. Han skulle precis beordra 
sin här om anfall när himlen plötsligt blev helt svart 
och ett mörker sänkte sig över landskapet. Det sista 
han hann tänka var att detta mörker var ett övernatur-
ligt mörker… Ghabb-Eh vaknade och undrade vad han 
gjorde utanför Roh-Th-Nee. Ännu mer undrade han 
vad närmare 100.000 andra människor gjorde utanför  
samma lilla samhälle. Han hade en svag känsla av att 
något stort och underligt hänt med honom, men hade 
reflekterade inte över det någon längre stund utan han 
kunde bara tänka på att han ville hem till sin lilla by för 
att umgås med sin familj. 
 
Joh-Hann släppte de unga flickornas händer och sade 
”Det är gjort!” 
 
”Men…” undrade Hann-Ah-Oh och Hanna-Ah-Joh. 
”Man sade ju att du dött under det stora slaget mot 
den onde trollkarlen Ghabb-Eh och hans styrkor.” Joh-
Hann svarade, ”Ja, det var något som planterades in i 
allas medvetande under det stora mörkret, dels för att 
förklara att jag överhuvudtaget funnits, då jag ju har en 
hel del efterkommande släktingar, och skulle tycka att 
det var mystiskt hur deras släkt bara dykt upp ur tom-
ma intet - även om det ju faktiskt var det som hände. 
Dels för att förklara varför Ghabb-Eh bara lämnade sin 
armé och varför den löstes upp så snabbt.” 
 
”Men varför måste du dö?” ”Ja, det var ju för att jag är 
lite speciell. Jag är ju nu en bra bit över 200 år och så 
länge finns det ju ingen som lever i vanliga fall. Det var 
en bieffekt av de krafter som var i omlopp i samband 
med min skapelse. Efter det stora mörkret lämnade 
jag Roh-Th-Nee för gott” 
 
”Vad hände med de fyra flickorna?” ”Ja deras minne 
av händelser försvann också och de växte upp till fyra 
ledande Wie-Ungha-iither i riket. 
 
”Vilken fantastiskt historia!” sade de bägge ungdomar-
na med gemensam mun. Så kom de plötsligt på att 
deras bror var försvunnen i snöstormen. Joh-Hann såg 
på dem vad den tänkte och han utbrast. ”Jag ser på er 
att ni är oroliga över er bror. Det ska ni inte vara, han 
dök upp här precis innan ni ramlade in. Han ligger i det 
andra rummet och sover. Jag tycker nog att det är 
dags för er att också sova då timmen är sen och Ni 
har en lång bit kvar hem imorgon”. 
 
”Vilken underbar vinterdag” sade Hann-Ah-Oh till sin 
syster och sin bror. ”Ja!” sade Rak-So, som var bro-
derns namn. ”Det känns också som om vi varit med 
om något otroligt men jag kan inte komma ihåg någon-
ting av det som hände i går. ”Nej, inte vi heller” sade 

den andra systern Hann-Ah-Jih. ”Man nu är vi snart 
äntligen hemma i Whesst-Bho-Aas igen”. Hann-Ah-Oh 
och Hann-Ah-Joh kände dock att det var något som 
kändes fel trots allt. De kunde inte sätta fingret på det 
men de hade en känsla av att något hemskt skulle 
hända inom kort. 
 
Epilog: 
Joh-Hann satt framför spisen och log för sig själv. ”Om 
de vara visste vad som egentligen hände och vem jag 
egentligen är skulle de nog önska att de aldrig satt sin 
fot i min boning. ”Det stora mörkret” varade inte i 24 
timmar utan i 200 år och nu är det äntligen dags för 
min herre och mästare att för första gången överlista 
och slutligen vinna över ”Den Högste” och hans an-
hang av semigudar, Wie-Unghas överstepräster, 
lärljungar och alla andra som följer i deras fotspår. 
Världen kommer att brinna i all evighet… 
 

SLUT! 
2009-08-18 
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SCHACK MATT! 

(Ur Vi Är På G… nr 4/10 - nr 2/11) av Mr G - Greger Kungberg 

Prolog: 
Den högsta toppen av det sedan urminnes tider heliga 
och ofantligt höga berget ”KHROON” var höljt i mörka 
dimmor och ingen människa hade så vitt man visste 
någonsin lyckats bestiga det, så ingen visste egentli-
gen vad som fanns där uppe, men de flesta trodde att 
det var gudarnas boning och att det här som alla religi-
oner hade sitt ursprung. Det fanns till och med de som 
påstod att även ondskan hade sin hemvist där och att 
det, ända sedan världen skapades, ständigt pågått en 
kamp mellan den onda och goda sidan, om att ha her-
raväldet över planeten och dess människor och djur. 
 
Den starkaste livsåskådningen tillhörde Wie Ungha-
tron, som skapats av profeten ”U-Noh Lha-R Sonn”, 
som varit den onämnbares, ”Den Högstes”, sändebud 
på jorden. 
 
 
Kapitel 1 
”Schack!” Mannen såg förskräckt ut och tänkte ”Aj, aj, 
det såg jag inte komma” Han funderade en lång 
stund… ”Det är din tur” sade personen på andra sidan 
bordet. ”Ja sa schack”. ”Ja, ja, jag hörde! Jag bara för-
söker komma på mitt nästa drag”. ”Det är ju helt otro-
ligt, här har vi nu suttit i över 2000 år enligt de ynkliga 
små människornas tideräkning nere på jorden, och 
varje gång jag säger schack så sitter du där och tän-
ker i ett antal av dessa år”. 
 
”Du, det var faktiskt du som utmanade mig och du svor 
på att vi skulle spela utan tidsbegränsning. Du trodde 
ju att det skulle bli en lätt match för dig, men, som van-
ligt underskattar du motståndet. Du tror visst att du är 
någon sorts övergud? Ja, just det, det är ju det du är, 
men inte ens du ”Den Högste” och skaparen av allt liv 
är oövervinnerlig”. ”Men jag är ju oövervinnerlig, det är 
bara det att ibland tar saker och ting lite längre tid än 
vad man förväntade sig från början. Fast nu tycker jag 
att det börjat gå över styr, men det ska villigt erkännas, 
fast det känns tungt, du är lite bättre än jag trodde i 
detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du 
nog inte.” 
 
Kapitel 2 
Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarva-
rande löpare till F6 för att försvara sin kung mot ”Den 
Högstes” offensiv. 
 
”Ha, nu har du satt din sista potatis” sade ”Den Högs-
te”. Han började återigen flytta sin drottning för att sät-
ta in dödsstöten när han plötsligt blev medveten om 
vad som höll på att hända. I sin stora iver, att efter så 
lång tid, och sin otålighet att avgöra hade han inte 
uppmärksammat det ofattbara, han hade gått in i en 
fälla. Han satte tillbaka sin drottning, lade armarna i 
kors över bröstet, fick stora veck pannan och tycktes 
nästan gå in i koma. Hans egna kung var helt utan be-
skydd och det fanns inget som kunde rädda honom 
från att förlora. 
Kapitel 3 

På andra sidan bordet satt den andre mannen och njöt 
i fulla drag av sin gillrade fälla som lockat ”Den Högs-
te” att, så fullständigt, blotta sig. 
 
”Ja du” sade han. ”Nu har du nog skitit i det berömda 
blå skåpet. Äntligen! Efter alla dessa år har min sida 
äntligen dragit det sista halmstrået och nu så ska vi för 
alltid styra över den här planeten, eller styra och styra, 
vi ska förvandla den till ett brinnande helvete där allt liv 
ska utrotas” 
 
Den vars namn inte fick nämnas utan bara kallades för 
”Den Högste” sjönk djupare och djupare ner i stolen. 
Han insåg nu vad det var som höll på att hända. I sin 
oändliga uppblåsthet och sin tro på sin egna oövervin-
nerlighet så hade han inte ens i sin vildaste fantasi 
kunnat förstå att något sådant här skulle kunna hända. 
Men det hade hänt och han kände bara en stor tomhet 
inom sig. Han hade svikit alla de miljontals människor 
på planeten som trodde på honom och hans makt att 
alltid vinna över ondskan som ständigt försökt ta över 
makten över folket. 
 
Kapitel 4 
”Den Högste” drog plötsligt fram ena armen mot 
schackbrädet, lät armen sakta röra sig över spelet tills 
den nådde den vita kungen. Hans pekfinger lade sig 
över kungen, lät fingret sakta dra med sig kungen ner 
mot bordet. Så släppte han och kungen välte sakta, 
sakta, ner på bordet. I samma stund som kungen lade 
sig ner så tänkte ”Den Högste”. ”Det här var en liten 
förlust för mig men en gigantiskt förlust för människan” 
 
 Den andre mannen sade ”Så sant som jag heter ”Lhu-
Shi-Ferr” så har jag spöat skiten ur självaste ”Ghu-D 
Fha-Derr” själv. 
 
”Schack Matt!” 
 
 
Epilog: 
Ena stunden levde hela EFF-ESS, alla andra Wie-
Ungha-iither, folket i Chron-Kjö-Pinghe och i alla andra 
Wie-Ungha-områden och alla andra människor på pla-
neten, benämnd som Tell-Uss sina liv som de alltid 
gjort och hade ingen tanke på att världen plötsligt bara 
kunde gå under… och så gjorde den det! 
 

SLUT! 
2009-08-27 
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