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E1n Onde och Flgkarel.

lu*Ds uNlvE*s'TETS
[ íii,'.. ri¡lii i i;,1ft F,l V

uårten glvertsgon v3r ên glad fltkare rorrttröttllg lvtnnotJusere ocnhur!19 liuurat.ÌüAr det var fråga on ll'¡sfàrllga tivenlyr oon '¡å.gnalstgaeeglatser övctr fJord3rna synteq han alltlcl frär;..gt i lekenrskrãttande
ocþ utrnanandê som a1Lttó.1{€tl nâgon tur l flsket t.ycktes l¡;in lcke na.Ivä.rt-onlrår oe andra ¡nånnen vänile ltõr rrän ã¡ón-iroã jái[""r^"s l.¿strun f.l'ttôattll ranilen sy Ú.sLrtäck.te cle allvergllttranoe i:eisdJuren knapuast þottnen1ÌnnE þât.!öI.1cten Þrerrratt penningãr fat,t¿ues o¿n äË. ¡reri 1cùe had,e pennln-gar btev han iattlg.llarr i'r¡¡rdér¿de få ge över nur niln skulfe runña-f¡kaffa,st8 oah b k, ocn r¡&li. troilie et6 shrtllBen aa fur¡nlt på ett sått.H4n le för a g1H at 1{1r'i Onclerilet hÍrdo fler¡l nän gJort förs horromooh skulLe ku¡¡ûe lrlara sL¡4 al1t1d..Slug var Htri ueñ elußare verrårt ¡äLv.It ucla8 g årten upB på lcyr¡(backe¡t unúe¡' det nägsan påglor ocnspot tre g.. På k¡'¡¡edörren och genast stoc, Hln onite irãnf¿r ho¡io¡nI seclvanllg cträ.rtrragglgrneil horn 1 stralten.lån.; srr3n3 oerl klövar o!---------fötterne.

"va'vlil rhl? tsa'I*rtll.Hln.
nÐl¡ ska'ir¡älpa neJ tlIl pengarrrsrrarte .,.iårten,
nooh vad ge| du iü1.:; I utþy+e?ftYad v111 ùu h¿?",Pln själ.Då ou ,lcr hänrtar jag din :Jäl I en s[ick".
¡,tfuten rev 81E, I nuvuiiet.Ðei v¿r ett oti'evif.gt ilr¡vuô tTct(te hanrmen sâlon n1lr_ lnåg tr stl¡i¿rìto; í¡arr eJ haft råe a'ut, sll't3 slg nod, och åi-älãs

l¡an tll1.Eln onde sÌ:ulte i'â, t,a nans sJlil ocn I uùn1'¿s sxìiffe uårlen-f
Sye5tt ÐerúilrrÉi¿f o

Ãre¡r glr¡å;o.lrårtgn v.¿r r1k ocn oberoa¡¡denhan rrtsei ¿tft, sf.g rie.l gtlna
och nu Þör.JadG nan bll gauungl.rl{cd, förskräckelse ecir -f.Ìsa påätnle han s1glltt löfte tlft liln ocn ha¡i br,'/d,0e stn n¡ärnr. dag ocn.nati ned ett sökaflnna ut att såttrvðr¡aecl han skì;llo.ku¡rná kl3.r,¡ ãlg u4dan rnã.staigns makt.
Ocn s1utllgen tro0Cle ha¡t stË tr¿ fur,nlt lösnl¡:qen píì gåten.Ën r¡acker sön-g glcl rla d tlll kaJen.varest {¡ans garnla flsi(J3kt Ifu ocnb stort t bot"tnen på derinarså att vattnet rúesoe lñ oonI et.Dårp rssherÈde na¡r upp på kyrkbaclcen och spottade 

'ånfo
p on-och onde vlsada 81g llÌ<a punktllrt eon slst:

,sa'H1¡¡.gvarte' en.
dr¡ nr¡ ? í

?Joree Jag har tänkt på,att d.u llk

Dct lorsde Hln ocn eatte t" vä.g tlll lcaJen sofi stcJ¡ten ur en kenon:
_ 'Hr¡r låne tld tror clr¡ det tarîffrfuacic-rårten aå"àe ko¡rnlt ned ttllhauncn.

och rned elå vao att du lcke hlnner

gur$na¡Ì r¿lng sJå,Irr[on förlorar dug sJälsn.
do nan pumpa.Dên företa flrÌrgon kou1 clen c¡ver ryggen oon Iastadc don

gom en rlt uan.


