Prolog

Krigen kom til Olympos.
Det kom ikke noe forvarsel. Ingen tegn på at en ukjent fiende
bygde opp en hær mot dem, en hær hvis eneste mål var fullstendig
utslettelse. Det ene øyeblikket var det fred, det neste kjempet de for
sin eksistens. Det var blodig, brutalt og aldeles uventet.
Men for én olympier var det den perfekte anledning til å få oppfylt en drøm.
Paelen smatt bak en marmorsøyle og sto og så på at de beste olympiske krigerne samlet seg for å møte inntrengerne. Jupiter ledet angrepet med tordenkilene i hendene. Kona Juno sto klar til venstre for
ham med et alvorlig uttrykk i ansiktet. Til høyre for ham så Herkules
sterk og beredt ut, og det samme gjorde Apollon og tvillingsøsteren
Diana, med buen sin. Mars var der, og Vulkan med en mengde
våpen. Bak dem sto Merkur, Olympos’ budbringer, med hjelmen og
vingesandalene. Alle gjorde seg klare til kamp.
Paelen lot blikket gli mot Pegasus. Øynene til hingsten skinte,
vingene dirret, og de gylne hovene stampet forventningsfullt i bakken
nå som slaget nærmet seg. Lenger bak samlet flere olympiere seg. Alle
var de kommet for å forsvare hjemmet sitt.
Men Paelen hadde slett ikke tenkt å slåss. Han var ingen kriger.
Han var en tyv, og han hadde sine egne planer, og i dem inngikk det
ikke å bli drept i et slag de ikke hadde noen mulighet til å vinne.
Krig var alle andres problem. Han var altfor opptatt med å finne
ut hvordan han kunne tjene på den. Mens de andre forsvarte seg i
kampen mot niradene, var det lett for en tyv å komme seg inn i Jupiters palass og ta alt han ville.
Men det var ikke skattene til Jupiter som interesserte Paelen. Det
han ønsket seg mer enn noe annet, var Pegasus’ skinnende hodelag
av gull.
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Alle i Olympos visste at hodelaget var den største av alle skatter.
Det var selve nøkkelen til den mektige vingehingsten. Med kontroll
over Pegasus kunne Paelen dra hvor han ville, og ta alt blikket hans
falt på, og ingen kunne gjøre noe med det. Dette var det virkelige
klenodiet, ikke noen tullete smykker eller gullmynter som kanskje
befant seg i det forlatte palasset.
Da Jupiter kalte krigerne sine fram, snek Paelen seg nærmere for
å lytte til den desperate talen hans.
«Barn,» sa han alvorlig. «Vår mørkeste time har kommet. Aldri
noen gang i historien har vi stått overfor en større fare. Niradekrigerne
har trengt gjennom grensene våre. I denne stund har de kurs mot
Olympos’ flamme. Hvis de klarer å slokke den, vil all vår makt og
alt vi kjenner her i verden, være tapt. Vi må stanse dem. Flammen er
selve eksistensgrunnlaget vårt. Vi kan ikke la dem lykkes. Hvis vi ikke
klarer å stå imot dem nå, så vil alt vi kjenner, legges øde.»
Paelen hørte mengden mumle og følte hvordan spenningen steg.
Blikket hans var fremdeles festet på Pegasus. Hingsten ristet på hodet
og prustet, og det gylne hodelaget ringlet finere enn noe annet smidd
gull.
Det ringlende hodelaget fikk Paelen til å klø i fingrene etter å
strekke hånden ut og rive det av hingsten. Men han la bånd på seg
Tida var ikke inne til å foreta seg noe. Det mørke blikket hans ble
igjen trukket mot den fortvilte lederen.
«Vi som aldri dør, står nå overfor vår egen tilintetgjørelse,» fortsatte Jupiter. «Men det er ikke bare vår egen verden vi må forsvare.
Alle de andre verdenene vi vokter, vil falle hvis niradene beseirer oss.
Vi slåss for dem!»
Jupiter strakte tordenkilene i været, og lyn og torden drønnet over
hele Olympos. «Er dere med meg?» ropte han. «Vil dere reise dere
mot inntrengerne og drive dem tilbake til der de kommer fra?»
Paelen gjorde store øyne da alle olympierne løftet armene mot
Jupiter. Pegasus steilet og bredte ut vingene til hilsen. Krigsropene
fylte lufta.
«For Olympos!» brølte Jupiter og snudde seg for å lede krigerne
sine i kamp.
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Emily la hånden mot vinduet og kjente glasset dirre etter de kraftige
tordenskrallene.
Hele dagen hadde radioen meldt om et uventet og voldsomt uvær
som raste langs østkysten av USA. Og uværet var på sitt aller verste
der Emily bodde, midt i New York City. Hun satt alene i leiligheten
hun bodde i sammen med faren, som var politimann, og at et uvær
kunne være så ille, hadde hun aldri kunnet forestille seg.
Hun holdt hardt rundt mobilen og hadde dårlig samvittighet for
at hun hadde løyet til faren. Han hadde akkurat ringt for å høre
hvordan det gikk med henne.
«Alle i politiet er innkalt, jenta mi,» forklarte han. «Vi tar doble
og tredobbelte vakter. Hele byen er et galehus på grunn av været, og
det er bruk for alle som kan stille. Og Emily, hold deg langt unna
vinduene. Det lyner over hele byen, og toppleiligheten vår er spesielt
utsatt.»
Men til tross for advarselen hans og løftet hennes om å holde seg
unna, satt Emily i karmen ved det store vinduet og så på uværet som
raste. Dette hadde alltid vært morens yndlingsplass. Hun kalte det
utsiktsstedet sitt. Det var der hun pleide å sitte og se verden gå sin
gang tjue etasjer under seg. Etter at hun døde, hadde Emily tatt seg
i å sitte der stadig oftere, som om det på en eller annen måte kunne
bringe henne nærmere moren.
Men det var ikke bare det. Fra dette utsiktsstedet kunne Emily se
toppen av Empire State Building og se hvordan uværet herjet med
den. Faren hadde sagt at selve bygningen fungerte som lynavleder for
å beskytte de andre bygningene rundt den. Men etter som flere og
flere sikksakklyn traff den høye antenna, lurte hun på hvor mye mer
den ville tåle.
Emily dro knærne inn mot brystet for ikke å skjelve. Hun hadde
aldri vært redd for tordenvær da moren levde. De hadde alltid funnet
måter å gjøre dårlig vær morsomt og spennende på. Men nå som hun
var helt alene og faren var på jobb, var tapet av moren like sterkt for

Emily som den dagen hun døde.
«Jeg skulle ønske du var her, mamma,» hvisket hun trist og stirret
ut gjennom vinduet. Som så mange ganger før fyltes øynene til Emily
av tårer som trillet nedover kinnene.
Plutselig lød et tordenskrall som var høyere enn noe annet, og
lynet flerret himmelen. Det traff Empire State Building så hardt at
antenna på toppen av bygningen eksploderte i et regn av gnister og
flygende bygningsdeler.
Emily kunne nesten ikke tro det hun nettopp hadde vært vitne
til. Hun tørket tårene idet alle lysene i den høye bygningen blunket
og sloknet. Øyeblikket etter gikk lyset i bygningene rundt henne.
Mørket spredte seg som en grapejusflekk på et teppe da strømbruddet rammet byen.
Emily fulgte strømbruddet med øynene oppover Broadway. Kvartal etter kvartal ble mørkt. Til og med gate- og trafikklysene sloknet.
Det varte ikke lenge før strømbruddet nådde hennes egen blokk så
alt ble mørkt. Hun lente seg nærmere glasset og prøvde å se hvor
mørkleggingen sluttet. Den sluttet ikke i det hele tatt. Hele byen lå
i mørke.
Hun skvatt da mobilen plutselig ringte. Med skjelvende hender
vippet hun den opp og leste farens navn på den vesle skjermen.
«Pappa,» utbrøt hun. «Du aner ikke hva som nettopp har skjedd!
Toppen på Empire State Building gikk nettopp i lufta! Den ble truffet av lynet og eksploderte. Delene føk i alle retninger!»
«Ja, jeg fikk akkurat høre om det,» sa faren engstelig. «Er alt bra
med deg? Har noe truffet vår bygning?»
«Nei, alt er bra,» svarte Emily, men sa ingenting om at hun selv
ikke hadde det så bra. Hun begynte faktisk å bli veldig redd. «Men
strømmen har gått. Etter det jeg kan se, er det mørkt over hele byen.»
Emily hørte en annen stemme i bakgrunnen. Faren bannet.
«Vi får meldinger om at strømbruddet har rammet hele byen og
nå har nådd New Jersey. Dette er svære greier, Em. Og etter det jeg
nettopp har hørt, vil det vare en stund. Jeg må be deg gå ut på badet
og fylle badekaret med vann. Og så må du fylle alt du kan på kjøkkenet. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, og vi kommer til å få bruk
for det vannet.»

4

5

1

heten.
Rett utenfor baderomsvinduet så Emily enda et lyn og hørte mer
torden. Lynet lyste så sterkt at hun så stjerner etterpå, selv etter at
hun hadde lukket øynene. Det var ikke noe opphold mellom lyset
og lyden, noe som betydde at det siste lynet hadde slått ned like ved.
Mens tordenen drønnet, gikk Emily vekk fra vinduet. Denne
gangen skulle hun følge farens råd om å holde seg langt unna lynet.
Uværet var nå rett over hodet på henne – og ble bare verre og verre.

«Det skal jeg,» lovte hun. Og så klarte hun ikke la være å spørre
spakt: «Når kommer du hjem, pappa?»
«Jeg vet ikke, jenta mi,» svarte han. «Forhåpentligvis snart. Men
du, skal jeg ringe tante Maureen og spørre om hun kan komme bort
og være hos deg?»
Emily var glad i tanta, men hun ville ikke høres ut som en
småunge. Hun var tross alt tretten år, og gammel nok til å ta vare på
seg selv. «Nei takk, pappa, det går bra.»
«Er du sikker?» spurte faren. «Hun ville nok satt pris på å få
selskap.»
«Ja da, helt sikker,» sa Emily. «Jeg ble bare litt satt ut av uværet.
Men jeg har masse å gjøre her. Dessuten er det altfor farlig for Maureen å komme hit nå, og så måtte gå opp tjue etasjer i tillegg. Alt er
bra med meg, jeg mener det.»
Det var noe nølende i farens stemme da han sa: «Ja vel. Men hvis
det skulle være noe som helst du trenger meg til eller lurer på, så er
det bare å ringe. Greit?»
«Klart det. Takk, pappa,» sa Emily. «Men nå må jeg skynde meg
før vannet blir stengt.»
Emily avsluttet samtalen og brukte lyset på mobilskjermen til å
finne veien ut på kjøkkenet. Hun fant fort lommelykta de hadde i
reserve, og gikk videre til badet.
Dette var standardprosedyre for strømbrudd. Fylle badekaret og
alt mulig annet med vann. En av ulempene ved å bo i en høy bygning når strømmen gikk, var at pumpene som sendte vannet opp til
leilighetene, snart stanset. Hvis de ikke lagret så mye vann de kunne,
ville de fort få store problemer.
Hun begynte å fylle badekaret, og deretter alle kjelene og grytene
på kjøkkenet. Akkurat idet hun var ferdig med å fylle den siste store
suppekjelen, begynte vanntrykket å bli svakere. Det ville ikke vare
lenge før det sluttet helt å renne.
«Ja, det er iallfall bedre enn ingenting,» sukket hun høyt og stengte
alle kranene.
Mens hun holdt på, hadde Emily klart å glemme uværet noen
minutter. Men nå som ikke vannet rant mer, var den buldrende
tordenen og politi- og brann-sirener over de eneste lydene i leilig-

Paelen stirret sjokkert på ødeleggelsene rundt seg. Han hadde aldri
sett noe liknende før. Palasset lå i ruiner, og det samme gjorde alle
bygningene rundt det.
Han hadde forsøkt å holde følge med forsvarerne, men de hadde
dratt fra ham. I det fjerne hørte han drønnet av tordenkilene til Jupiter, og så lynene fare over himmelen. Det voldsomme slaget raste,
men langt fra dette herjete området.
Hjertet til Paelen gjorde et hopp da han så Merkur på bakken.
Budbringeren lå på siden med et spyd stikkende ut av brystet. Det
lyset håret var sammenfiltret av blod, og ansiktet var fullt av skrammer. Paelen bøyde seg for å se om han fremdeles var i live.
Merkur åpnet matt de lyseblå øynene. «Paelen,» gispet han, «er
det over? Har de slokket flammen?»
Paelen lurte på om han skulle tilkalle hjelp. Men det var ingen å
tilkalle. Etter det han kunne se, var alle rundt ham døde eller døende.
«Jeg tror den fremdeles er tent. Jeg så de andre sette kursen mot
tempelet.»
«Vi må stanse niradene!» Merkur tok etter armen til Paelen og
prøvde å reise seg. «Hjelp meg opp.»
Paelen hjalp Merkur på beina. Da budbringeren sto oppreist,
trakk han spydet ut av brystet. Såret åpnet seg, og det blødde mer.
Beina ga etter, og han sank utmattet sammen på bakken igjen.
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«Krigen er over for min del. Det er ute med meg,» hikstet Merkur.
«Nei, du tar feil,» sa Paelen fryktsomt og la seg på kne ved siden av
budbringeren og tok hodet hans i fanget. «Du må reise deg, Merkur.»
Budbringeren ristet på hodet. «Det er for sent –»
Han begynte å hoste. Blod samlet seg i munnvikene. «Hør på
meg, Paelen,» pustet han tungt. «Du må bli med i kampen. Niradene
må ikke slokke flammen.»
«Jeg? I kamp?» Paelen ristet på hodet. «Det kan jeg ikke. Se på
meg, Merkur. Jeg har ingen ordentlige krefter. Jeg er ikke stor eller
sterk som Herkules, og jeg kan ikke slåss som Apollon. Jeg har aldri
lært å bruke våpen, og jeg er ikke rask, slik som du. Jeg er bare en
tyv. Det eneste jeg kan, er å strekke kroppen for å komme meg ut av
fengsler og presse meg inn på trange steder. Og som du vet, liker jeg
det ikke, for det gjør så vondt. Jeg er en feiging – ikke noe annet.»
Merkur strakte seg etter hånden til Paelen og trakk ham nærmere.
«Hør på meg, Paelen. Jeg vet at du ennå er svært ung,» gispet han.
«Og jeg vet at du ikke er like stor som vi andre, eller like sterk. Men
du er smart og mye modigere enn du tror. Din innsats er viktig for
kampen.»
Nok en gang ristet Paelen på hodet. «Du krever for mye av meg!
Jeg er ikke den du tror jeg er. Jeg er et null.»
Merkur klemte hånden til Paelen mens han strevde med å få ordene fram. «Du er helt spesiell, Paelen. Og dette kan være den eneste
sjansen du får til å vise det. Jeg vet at du aldri har sett på deg selv som
en ekte olympier. Men det er du – og du har det i deg å bli noe stort.
Tida er inne til å slutte deg til folket ditt og forsvare hjemmet ditt.
Vis meg det, Paelen,» hostet Merkur. «Vis oss alle hva du duger til.»
«Men jeg … jeg …» stammet Paelen.
«Vær så snill,» bønnfalt Merkur. «Hjelp oss.»
Kampropene til de herjende niradene fylte lufta. De nærmet seg.
Det ville ikke vare lenge før de kom.
«Det kommer en ny bølge av krigere,» fortsatte Merkur matt. «Du
må komme deg vekk herfra. Ta vingesandalene mine. Hjelmen min
er borte, men du kan fremdeles fly med sandalene. Ta dem og slutt
deg til striden.»
«Sandalene dine?» utbrøt Paelen. «Det kan jeg ikke! De virker

bare for deg!»
Enda et halvkvalt host kom fra den falne budbringeren. Blikket
begynte å bli slørete. «Jeg er døende, Paelen,» sa Merkur lavt. «Jeg
gir dem til deg. Du er deres herre og mester nå. De vil adlyde dine
ordrer.»
Med et siste smerteskrik lukket Merkur øynene og ble liggende
urørlig.
Paelen kunne ikke fatte at budbringeren var død. På en eller annen måte hadde niradene fått krefter til å drepe selv de mektigste
olympierne. Hvis Merkur kunne dø, så kunne alle andre det også.
Han la Merkur forsiktig ned på bakken. Budbringerens siste
ord hadde gått inn på ham. Innerst inne hadde han fremdeles lyst
til å stjele hodelaget til Pegasus og flykte. Men han lurte også på
om Merkur hadde rett. Hadde han mer i seg enn han var klar over?
Hadde han virkelig mot nok til å slutte seg til kampen? Han hadde
aldri vært noe annet enn en tyv. Det var alt han kunne. Han hadde
ikke kreftene til de andre olympierne. Hvis de ble slått av niradene,
ville han vel ikke ha en sjanse?
Paelen bestemte seg omsider for at flukt var hans eneste mulighet. Hvorfor skulle han ofre livet hvis slaget allerede var tapt? Hvis
Pegasus ikke allerede hadde falt i slaget, var tida nå inne for å prøve
å fange hingsten.
«Jeg beklager, Merkur,» sa han sørgmodig. «Men du tok feil. Jeg
er ikke den du trodde.»
Han strakte seg ned, tok forsiktig vingesandalene av budbringeren og satte dem på sine egne føtter, i håp om at Merkur i det minste
hadde hatt rett når det gjaldt at de ville virke for ham også.
Paelen hørte brøl og grynt bak seg. Han sperret øynene opp
av skrekk da han så en hærskare av niradekrigere nærme seg. Han
hadde aldri sett en nirade på nært hold før. De var digre. Huden var
marmorgrå og virket hard som stein. De hadde fire armer som alle
viftet i lufta med våpen, og øynene skinte av mordlyst og hat. Disse
skapningene hadde ikke til hensikt å forhandle. Ingen planer om å ta
fanger. Alt Paelen så i de runde, svarte øynene, var ønsket om å drepe.
Da han så inntrengerne på nært hold, forsto han hva alle kjempet
mot. De hadde ikke en sjanse. Olympos var fortapt.

8

9

Han kastet et raskt blikk ned på sandalene.
«Fly, for Jupiters skyld, fly!» ropte han.
De bitte små vingene begynte å flakse. Han ble løftet opp i lufta
akkurat idet de første niradekrigerne kom. Skrekkslagen skrek Paelen: «Fly, sandaler! Det er det samme hvor dere fører meg. Bare fly!»
Sandalene til Merkur adlød, og Paelen ble ført bort fra de herjende niradene. Han hørte dem brøle sint av skuffelse over å ha mistet
byttet sitt.
Nå som den umiddelbare faren var over, vendte Paelen blikket
framover. «Stans!» befalte han.
Sandalene adlød ordren, og han ble hengende i lufta. Vantro så
han på ødeleggelsene under seg. Han ble dårlig av å se at ikke en
eneste bygning var spart, og ikke en eneste statue var hel. Niradene
ødela alt.
«Fly,» sa han til slutt. «Før meg til Flammens tempel. Jeg må finne
Pegasus.»
Mens sandalene førte ham mot tempelet, ble lyden av Jupiters
tordenkiler mer intens, og hele området ble opplyst av lyn. Slaget
pågikk fremdeles, og det hadde nå nådd foten av Flammens tempel.
Paelen så flere falne olympiere. Men han så ingen døde eller sårete
nirader blant de døde og døende. Ikke en eneste en. Det var som om inntrengerne ikke kunne drepes, ikke engang av de mektigste blant dem.
Han kastet et blikk framover og så røyk stige opp i det fjerne.
Flammen i tempelet var fremdeles tent. Men da han nærmet seg slagets midtpunkt, så Paelen Apollon og Diana stå sammenkrøket rygg
mot rygg. De var omringet av nirader. Diana brukte buen sin, men
alle pilene hun sendte i vei, prellet av på de grå inntrengerne uten å
gjøre noen som helst skade. Apollon brukte spydet sitt, men hadde
like lite hell med seg som søsteren.
En niradekriger gjorde et utfall og slo beina vekk under Apollon.
Flere fulgte etter mens Diana kjempet tappert for å redde tvillingbroren sin. Men hun ble raskt drevet tilbake. Mens Paelen fløy lydløst
over dem, hørte han smerteskrik fylle lufta da Apollon ble drept av
inntrengerne.
Pegasus. Han måtte finne Pegasus.
Sandalene førte ham bort fra de grusomme hendelsene. Da han

nærmet seg Flammens tempel, så han Jupiter kjempe ved foten av
det. Olympos’ hersker brølte av sinne og sendte lyn og torden mot
niradene, men det hjalp ikke. Inntrengerne rykket stadig lenger oppover den høye marmortrappa.
Til slutt fikk Paelen øye på Pegasus. Hingsten steilet og prøvde
å sparke inntrengerne. Han var full av blod fra utallige stikksår som
niradene hadde påført ham med de fæle våpnene sine. En nirade
stakk spydet sitt dypt inn i flanken på den steilende hingsten. Pegasus
skrek av smerte og slapp seg ned på alle fire igjen, mens han sparket
vilt etter niraden med gullhovene. Men selv om den sårete krigeren
måtte kravle vekk, kom nye til for å ta livet av hingsten. De fikk tak
i vingene og prøvde å rive dem av.
Pegasus fortsatte å kjempe, men ble raskt overmannet. Flere og
flere nirader gikk til angrep, og hingsten ble slått i bakken. Da han
falt, brakk spydet han hadde i siden og ble drevet dypere inn i flanken.
Paelen så forferdet hvordan niradekrigerne veltet over Pegasus.
Det var ikke snakk om at hingsten kunne overleve angrepet.
Diana kom. Hun satte i kampropet sitt og gikk til angrep på
niradene som prøvde å drepe Pegasus. Hun stakk dem med brorens
spyd, og sorgen ble til raseri mens hun brukte alle sine krefter mot
dem.
En nirade trengte seg forbi henne og gikk etter hodet til hingsten.
Men da de fire hendene kom borti det gylne hodelaget, hylte den
av smerte. Diana vendte seg mot angriperen og kastet seg fram med
brorens spyd. I motsetning til alle de andre forsøkene på å stanse
niradene virket spydet denne gangen, og hun klarte å drepe sin første
inntrenger. Med Dianas hjelp kom Pegasus seg på beina igjen. Men
det var bare en liten seier i et tapt slag.
«Paelen!»
Jupiter var omringet av niradekrigere, men han pekte mot tempelet. «Fort,» ropte han. «Stans dem!»
Paelen snudde seg mot tempelet og så andre nirader bane seg vei
forbi forsvarerne og rykke lenger opp marmortrinnene.
«Stans dem, Paelen!» befalte Jupiter igjen. «De må ikke slokke
flammen!»
Paelen visste at i det øyeblikket Olympos’ flamme sloknet, ville
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Da Emily var ferdig med å tappe vann, gikk hun til rommet sitt.
Uten strøm hadde hun verken TV, radio eller lys, så det var like greit
å gå og legge seg.
Emily visste at hun ikke ville få sove. Selv om ikke uværet hadde
lagd så mye bråk, var hun altfor urolig. Hun skulle ønske hun ikke
var alene. Moren ville ha visst hva de skulle gjøre. Men moren var
død, og Emily ville aldri kunne gjøre noe med det. Hun var alene.
Hun angret nesten på at hun ikke hadde spurt tante Maureen om å

komme bort.
Utenfor vinduet så hun nok et blendende lyn, og det lød et voldsomt tordenbrak. Emily kjente at hele bygningen ristet. Men da hun
spisset ører, var det mer enn bare torden hun hørte. Rett over hodet
på henne lød braket av noe veldig stort og tungt som traff taket.Siden
de bodde i øverste etasje, hadde de ikke annet enn det flate taket
over seg. Familien til Emily betalte ekstra for å ha tilgang til det, og
moren hadde anlagt en stor blomster- og grønnsakhage. Men ingen
hadde vært der oppe etter at moren ble syk og døde. Emily var redd
for at en del av antennen på Empire State Building kunne ha truffet
bygningen. Eller kanskje lynet hadde slått ned i hageskuret til moren
og veltet det.
Hun lurte litt på om hun skulle ringe til faren og spørre ham hva
hun burde gjøre. Kunne et lyn starte en brann? Var bygningen i ferd
med å brenne ned? Regnet bare bøttet ned, men var det nok til å
slokke en brann? Flere og flere spørsmål og mer og mer frykt bygde
seg opp i Emily, så hjertet hennes nesten stanset.
Hun hørte flere lyder ovenfra.
Det var nesten som om noen eller noe sparket i taket.
Emily rettet lommelykta mot taket i rommet og hev etter pusten
da lysstrålen avdekket en diger sprekk i gipsen. Taklampa over henne
dinglet fram og tilbake i ledningen. Små flak av maling og gips begynte å falle.
Emily strakte seg etter mobilen. Men før hun fikk trykket på hurtigtasten, lukket hun den igjen. Hva skulle hun si til faren? At noe
hadde truffet taket og lagd en sprekk i taket på rommet hennes? Kanskje ville han be henne om å komme seg ut av bygningen. Men det
ville bety å gå ut i den mørke gangen og finne veien til trappa. Og
så måtte hun gå tjue etasjer ned, bare for å komme ut på gata, der
regnet øste ned.
«Nei, Em,» sa hun til seg selv. «Det er ingenting der oppe. Det er
bare hageskuret som har veltet, så døra slår i vinden.»
Lenge før Emily hadde klart å overbevise seg selv om at det ikke
var noe alvorlig, begynte dunkingen over henne igjen.
«Dette er jo helt sprøtt!» sa hun. Og allerede idet hun sa det, var
hun på vei opp av senga. «Du går ikke opp dit …»
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krigen være over og Olympos ha falt. Men hvis Jupiter selv ikke klarte
å stanse inntrengerne, hva hadde vel en tyv å stille opp med?
På den tida det tok ham å bestemme seg for om han skulle kaste
seg inn i kampen eller ikke, var slaget tapt.
Niradekrigere rev ned inngangsportene til tempelet og slengte
dem nedover trappa. De strømmet inn i tempelet mens de hylte av
raseri. Øyeblikket etter hørtes den fæle lyden av at sokkelen med
flammen ble veltet. Triumfbrøl fylte lufta da inntrengerne satte i gang
med å slokke flammen.
Snart forlot flere og flere nirader slagmarka og styrtet opp trappa
for å bli med på ødeleggelsen. De overlevende i Olympos kunne ikke
gjøre stort annet enn å stå forferdet og se på at hele deres verden ble
tilintetgjort.
Paelen så Jupiter løpe bort til Pegasus. Jupiter grep tak i den sårete
hingsten, pekte opp i lufta og ropte noe. Pegasus prustet og nikket.
Like etter vek de få overlevende til side for å gi plass så Pegasus
kunne spre vingene. Med et hyl kastet hingsten seg opp i lufta.
Paelens hjerte gjorde et hopp av forventning. Øyeblikket var inne!
Endelig kunne han få kloa i hodelaget og ta kontroll over den flyktende hingsten.
«Fly etter Pegasus!» befalte Paelen sandalene sine. «Før meg til
hingsten!»

3

Men det var som om kroppen og hjernen hennes ikke snakket
med hverandre. Jo mer Emilys hjerne prøvde å hindre henne, desto
mer bestemt ble kroppen på å undersøke de merkelige lydene som
kom fra taket.
Emily tok på seg den lange regnfrakken sin, tok nøklene til
leiligheten og satte kursen mot døra. Som en rask ettertanke grep
hun balltreet de hadde stående ved døra i tilfelle innbrudd.
Med bare den enslige lysstrålen fra lommelykta til å vise vei gikk
Emily opp trappa. Hun hørte dempete fottrinn og skravlende stemmer. Det var andre som bodde i bygningen, som brukte trappa for å
komme seg hjem til leilighetene sine.
«Dette er ikke noe lurt, Em. Det lyner der oppe,» sa hun advarende til seg selv. Men nok en gang var det en del av henne som ikke
hørte etter.
Hun kom til toppen av trappa og sto foran den låste døra som førte
rett ut på taket. Mens hun holdt balltreet hardt i den ene hånden og lommelykta i den andre, prøvde Emily å få nøkkelen i låsen. Da hun til slutt
klarte å vri den rundt, åpnet døra seg en tanke. Plutselig fikk vinden
tak og vrengte døra ut av hånden hennes. Den for opp, og det lød en
grusom, splintrende lyd da den nesten ble revet av hengslene.
«Litt av et forsøk på å være stille,» sa hun spydig til seg selv.
Emily gikk ut i det piskende regnet og lot lysstrålen gli over taket for å se om det brant noe sted. Det var nesten et år siden hun
hadde vært der oppe. Hele takhagen var aldeles gjengrodd. Underlige
slyngplanter hadde fått vokse som de ville, og dekket de en gang så
velstelte blomsterbedene.
Grønnsakhagen var ikke til å kjenne igjen. I mørket og mens
uværet raste på sitt verste, var det ikke lenger den hagen Emily husket. Det var et mørkt og skremmende sted fullt av mystikk og fare.
Gjennom lyden av regnet som slo mot taket, hørte Emily andre
lyder. Der var dunkingen igjen. Men nå var det noe annet også. Hun
spisset ørene i det fæle været og var sikker på at hun kunne høre en
klagende lyd, eller kanskje var det noen eller noe som skrek av smerte.
Hun snek seg fram mens hun lot lysstrålen gli over den gjengrodde hagen. Til høyre for henne lå det store rosebedet. Det hadde
vært morens store stolthet. Hver eneste sommer, uten unntak, hadde

leiligheten vært fylt av duften av nyskårne blomster som moren
hadde dyrket her. Nå hadde rosebuskene vokst vilt og hang ut over
kanten på taket.
En brå bevegelse i rosene fanget Emilys oppmerksomhet. Da hun
rettet lyset bakover, syntes hun at hun så noe som glimtet som gull.
Hun snek seg nærmere mens hun holdt lyset rettet mot buskene.
Der! Der var gullglimtet igjen. Emily tok enda et nervøst skritt og
løftet balltreet.
«Hvem du enn er, så kom ut derfra!»
Idet hun tok enda et nølende skritt, eksploderte et blendende lyn
på himmelen. Hele taket lå badet i lys. Og det Emily så i rosehagen,
var bare ikke mulig.
Hun tumlet bakover, snublet og gikk i bakken med et smell.
«Dette er uvirkelig!» sa hun til seg selv. Hun kom seg opp på
hender og knær og grep etter lommelykta. «Du så ikke det du nettopp så. Det er bare uværet som får deg til å se syner. Ikke noe annet!»
Nok en gang lyste hun mot buskene, og hjertet slo så hardt at
hun nesten trodde hun skulle besvime. Ustø kom hun seg på beina
og snek seg fram.
«Det er ikke virkelig, Em, det er ikke virkelig,» gjentok hun om og
om igjen mens hun nærmet seg. «Du har ikke sett noe!»
Men da lyset fant det det lette etter, kunne hun ikke benekte det
hun så.
Det var svært så virkelig.
En enorm, hvit hest lå på siden midt i rosehagen. Det som hadde
glimtet i lysstrålen, var en av hovene til hesten. Emily måtte hive
etter pusten da hun så den. Den var av gull. Hun hevet lommelykta
og fikk et enda større sjokk. En vinge! Den var kjempestor og full av
jord og løv og roseblader, men med de lange fjærene var den ikke til
å ta feil av.
«Nei!» utbrøt Emily. «Det er ikke mulig!»
Men flere lyn lyste opp hustaket og bekreftet det Emily så intenst
prøvde å benekte.
En hvit hest med gylne hover og en veldig, hvit vinge lå på siden
midt i rosehagen til den døde moren hennes.
Emily klarte ikke å røre seg, knapt nok å puste, og stirret bare
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vantro på dyret.
Mens hun sto der, rørte vingen på siden av hesten seg, fulgt av
et forferdelig smerteskrik. Lyden skar Emily i hjertet. Dyret hadde
fryktelig vondt. Uten å bry seg om de spisse tornene som skar seg
inn i huden, styrtet Emily fram, trengte seg inn mellom buskene og
begynte å dra dem vekk fra den stakkars hesten.
Hun arbeidet seg bortover langs siden på dyret, mot hodet. Hesten lå rett ut på bakken og satt helt fast i rosebuskene. De fæle tornene
skar seg inn i den myke huden.
Emily satte selv i et skrik hver gang tornene hogg inn i huden
hennes mens hun prøvde å befri hestehodet fra de grusomme buskene.
Hesten var ved bevissthet og så på henne med et stort, mørkt øye.
«Ikke vær redd. Jeg skal ikke gjøre deg noe,» sa hun beroligende.
«Jeg skal bare få deg løs. Hvis du ikke er altfor skadet, kan du kanskje
klare å reise deg da.»
Da det meste av hodet var fritt fra tornene, prøvde hesten å reise
seg. Den skrek av smerte da vingen på siden beveget seg.
«Vent!» Emily strakte seg og strøk hesten på den dirrende halsen.
«Ikke rør deg. La meg se hva som er i veien.»
Emily fortsatte å stryke den sterke, varme halsen mens hun løftet
lommelykta og lot lyset gli over hestekroppen. Hun kunne se den ene
vingen langs siden, men hun kunne ikke se den andre.
«Jeg regner med at du ikke bare har den ene vingen?»
Dyret løftet hodet og så på henne med bedende øyne som bønnfalt om hjelp.
«Nei,» sukket hun. «Du har nok ikke det.»
Emily hadde snart fått hesten løs fra buskene. Da hun løftet
lommelykta, fikk hun et glimt av kanten på den andre vingen. Men
den satt tydeligvis i klemme under kroppsvekten til hesten i en
merkelig vinkel.
«Den andre vingen din ligger fastklemt under deg,» forklarte hun.
«Men det visste du vel fra før.»
Nå som hun hadde fått fjernet de siste buskene, gikk hun tilbake
til hestens hode.
«Nå har jeg gjort det jeg kan, men vi må få kroppen din vekk fra
den vingen. Hvis jeg stiller meg bak deg og dytter, kan du prøve å

reise deg da?»
Det virket nesten som hesten nikket som svar på spørsmålet.
«Nå har det klikka helt for deg, Em,» mumlet hun. «Det er en
hest. Den kan ikke forstå hva du sier.»
Hun la seg på kne i den sølete jorda og klappet hesten på siden.
«Jeg er lei for det, men dette kommer nok til å gjøre vondt. Når jeg
begynner å dytte, vil jeg at du skal prøve å reise deg.»
Emily la hendene bestemt på hesteryggen, bøyde seg fram og begynte å dytte av alle krefter. «Nå!» stønnet hun. «Kom deg opp! Nå!»
Emily kjente ryggmusklene til hesten spenne seg under hendene
da den forsøkte å reise seg.
«Sånn ja!» Emily dyttet av alle krefter og kjente at knærne begynte
å gli under henne. «Fortsett sånn! Du klarer det!»
Hun la hele vekten mot hesten og kjente at den beveget seg. Men
da den kastet seg fram, vippet den fastklemte vingen løs og traff henne
rett i ansiktet. Emily satte i et skrik da hun ble slått baklengs inn i
rosebuskene. Hun ble liggende midt i bedet, og de skarpe tornene
stakk hull i olabuksa og regnfrakken og trengte helt inn til huden.
Men de stikkende tornene ble fort glemt da nye lyn avdekket
hesten som nå sto på beina og hadde snudd seg mot henne. Den var
skitten og full av jord og blader. Manen var flokete, og den hadde
utallige sår og rifter etter tornene. Likevel ble Emily helt overveldet
og fylt av ærefrykt. Hun hadde aldri sett noe så fantastisk i hele sitt liv.
Fra det øyeblikket hun oppdaget hesten på taket og så vingen
dens, hadde et navn vært i tankene hennes. Et navn fra en gammel
bok om mytologi som moren pleide å lese for henne. Bekymringen
for dyret hadde avledet tankene hennes, men nå kom de tilbake med
full kraft. Emily kom seg ut av buskene og nærmet seg hesten. Og da
hun gjorde det, kom den selv helt bort til henne.
«Det er virkelig deg, ikke sant?» hvisket hun og strøk den uredd
over den myke mulen. «Du er Pegasus, er du ikke? Jeg mener den helt
virkelige Pegasus.»
Det virket som hingsten nølte litt. Så dultet den til hånden hennes
for å be om å bli strøket litt til. Og i akkurat det regnvåte øyeblikket
følte Emily at hele verden forandret seg.
For alltid.
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