
Mouseingham Palace  

 

Hej! Mitt namn är Sir. Mousalot. 

Jag är truppledare över Museingham Palaces riddartrupper, 

Jag är uppvuxen här, min far har jag aldrig känt till, han dog i strid när han skulle skydda vårat hem.  

Min mor jobbade hårt för att få fram mat på borde åt mig och mina 12 syskon, men fick själv gå hungrig.. 

Jag hatade att se min mamma slita. Men nu är hennes bord fylld med mat, hennes mage full. Jag och 

mina syskon är alla ute och gör vad vi är bra på.  

Ja, nog om mig och vidare på berättelsen.   

 

 

 

 

Precis som i alla palats så finns det en kung, en drottning och en prinsessa. 

Kungen, Musvard III 

Drottningen, Musabeth IV 

Och kronprinsessan, Bluetail. 

 

Bluetail är väldigt unik, inte alls som någon kunglighet brukar vara. 

Hon är modig och framför allt är hon trottsig. 

Hon brukar rymma ifrån palatset och gå ut för att utforska utanför murarna. 

Drottning Musabeth visste om det här, och beordrade mig att följa henne när hon rymde. Vilket jag 

gjorde. Varjekväll i tre månader när hon en dag försvann. Jag kunde inte längre se henne, hon hade varit 

där sekunden innan. 

Nu var hon borta. 

Jag gick runt och leta när hon plötsligt hoppade ut från en grotta gömg bakom några kvistar, med 

tänderna ute. 

-Varför följer du mig? Frågade hon argt 

Jag hade inga ord. 



-Svara när du är tilltalad! Skriker hon. 

-Eh. eh.. Jag följer inte efter dig! Svarar jag 

Jag såg in i hennes ögon, dom var ännu vackrare såhär nära. Hennes morrhår var det vackraste jag 

någonsin sett. 

Men vad var jag för henne? 

-Jag har sett dig följa mig i tre månader nu. Spela inte dum. Säger hon då 

Jag flyttar mig bakåt 

-Jag beskyddar dig. Låt mig introducera mig, jag är Sir. Mousalot, men du kan kalla mig för Rain. Sa jag 

-Jag behöver inte beskyddas, det verkar som du behöver det dock. Svarar hon då 

Jag skämdes. 

Hur kunde JAG falla för det där? Jag är tränad i försvar. Men något med henne bara gör mig 

hypnotiserad. 

Jag skrattade. Hon backade, stod bara och titta på mig och sedan började hon springa, hon sprang 

igenom skogen, genom tunnlar, över saker. Hon kände verkligen till den. 

Jag sprang efter, nosen följde henne i varje sväng. Slog flertal gånger in i rötter, snubblade, halkade och 

for in i saker. 

 

.  



När jag väl kommit ikapp med henne så stod hon vid ett stup och tittade utöver den vackra världen. 

Jag gick bort, ställde mig bredvid och kollade också ut över allt. Det var vackert. Väldigt vackert. 

Vi stod där tysta väldigt länge innan hon vände sig mot mig. 

-Det här är varför jag drar ut. Jag vill kunna se mer en alla väggar hemma. Jag vill inte vara kunglig jag vill 

slåss för kungariket precis som du, jag vill vara en riddare. Inte bara sitta och titta på från en tron. Säger 

hon tillslut 

-Det förstår jag. Varför gör du inte det du vill? Frågar jag 

-Det är inte så lätt.. Mina föräldrar skulle aldrig låta mig. Dom förväntar mycket av mig. Men jag vet att 

Blueberry min syster hade gillat tronen mer en vad jag skulle. Säger hon 

-Det är inte min sak, men varför säger du inte det till dom? Frågar jag 

-Som sagt, det är inte så lätt.. 

Hon suckar, vänder och börjar gå tillbaka mot slottet. 

Jag följer efter, en bit bakom henne. Hon stannar tillslut upp. 

-Kan inte.. Säger hon 

Jag kollar frågande på henne. Väntar på nästa ord hon ska säga. 

-Kan inte du prata med Musvard? Du är ju hans högra hand, han hade nog lyssnat till dig! Säger hon 

Mina tanker sprids genom mig, han hade aldrig accepterat att jag la mig i hans familjeliv. Jag skulle 

kunna mista mitt jobb, hans tillit. Jag stod som förstenad. Vad skulle jag nu säga, utan att förstöra allt. 

Hon stod tyst, och tittade in i mina ögon med sina stora, vackra ögon. 

-Jag ska försöka. Sa jag 

Vi gick tillbaka, hon klättrade in och jag gick hem. Jag la mig i mitt hus, men kunde inte sova en blund hur 

skulle jag göra det här nurå? Vad tänkte jag egentligen?! 

 

Dagen efter satt jag med Musvard och diskuterade. Jag försökte tänka ut när jag skulle få in det i 

konversationen. Men det passade aldrig in. 

Men helt plötsligt suckade han och säger 

-Jag förstår mig inte på Bluetail. Hon av alla sina syskon har blivit tronbärare. Varför är hon inte glad? 

-Sir, ingen diskrespekt. Men, vad jag förstått så vill hon inte vara tronbärare. Hon vill vara riddare. 



Blueberry kanske är mer passande för tronen? svarar jag 

-Vart har du ”förstått” det? frågade han 

-Jag har pratat med Bluetail. Det är hennes egna ord. 

Musvard var tyst ett bra tag. 

-Nej! Bluetail ska vara tronbärare! Säger Musvard och vandrar snabbt iväg 

Han går bort till dörren men vänder sig sedan om. 

-Sa hon verkligen det? Frågar han 

-Ja, sir. Svarade jag 

Han gick ut ur rummet. 

 

Bluetail kom aldrig ut den kvällen. Jag var orolig. 

Dagen efter så såg jag Bluetail, inne i staden. Hon såg glad ut. 

Jag gick fram till henne. 

-Du gjorde det.. Sa hon 

-Va? Svara jag 

-Han ska kröna om oss, Blueberry ska bli kronprinsessa istället. Jag är fri. Säger Bluetail 

Hennes morrhår lyste upp och hon gav mig ett leende. 

-Jag ska nu bara jobba på att bli riddare. Säger hon då 

-Ska du verkligen bli det? Frågar jag 

-Ja, vadåra? Tror du inte att jag kan bli det? Frågar Bluetail 

-Nej det är inte det, men jag vet bara inte hur killarna skulle reagera på att ha en tjej som riddare. Svarar 

jag 

-Dom behöver inte veta vem jag är. Vi har ju hjälmar på oss. Jag kan vara den blåa riddaren. Säger hon 

då 

-Hahaha, som den svarta riddaren? Frågar jag 

-Ja typ. 



 

Kapitel två 

Rain såg alltid på mig så frågande, jag hade börjat tröttna på det. 

Som om han var osäker på om jag kunde bli det jag ville. 

Jag var besluten på att bli en riddare. Jag skulle bli det. Ingen kunde stoppa mig. 

Det är något jag tränat på varjedag sedan jag var 2 månader. 

Tillslut såg jag att riddarna hade intagningsprov. 

Nu var min chans. 

Jag gick till Rain. 

-Rain.. Jag hatar att behöva fråga, men kan du hjälpa mig med något? Frågar jag 

-Vadå? svarar Rain 

-Kan du ordna en riddarutrustning åt mig? Gärna en som passar min kropp och är lätt. Gärna blå. Säger 

jag 

-Ska du verkligen göra det här? Det är ju jag som gör intagen, och hur jag än vill så kan jag inte släppa in 

någon som inte kan slåss.. Säger Rain 

-Jag kan slåss. Bättre en du. Säger jag argt 

 

Jag gick hem och tränade i mitt hjul. Många vattenflaskor senare så var jag så trött att jag somnade. 

Dagen efter vaknade jag med ett ryck, någon var i mitt rum. 

Det var Rain. 

-Godmorgon. Din roddarutrustning är färdig och är placerad där borta. Jag går ut så att du kan byta om. 

Sa han då 

-Va? Eh, godmorgon. Svara jag 

Rain gick ut ur rummet, och jag satte mina tassar i golvet och smög bort till utrustningen. Den var 

perfekt. Satt som gjuten och hade en blå drake på sig. Den blåa riddaren.. Jag kunde se det framför mig. 

Jag var tvungen att göra mig i ordning nu. Jag tvättade mig själv, och såg till att svansen var ren. Sen var 

jag redo att bege mig mot riddar intaget. Det var en lång kö för att ta sig in. Men det var värt det, jag fick 

min prövning och där satt Rain. Han gav mig ett leende och sedan så började jag. Det gick bra och jag 



kände att han var chockad, men ändå inte. Han skulle höra av sig under kvällen. Jag satt på sängen och 

bara väntade. När det knackade. Jag öppnade direkt, och där var Rain. 

-Jag är ledsen att berätta.. Att du slog alla andra med flygande stjärnor. Dom andra killarna älskade dig. 

Du är verkligen duktig. Med både svärd och pilbåge och det brukar inte männen vara innan dom börjar 

sin försvarsträning. Du är från och med idag, en officiell riddare. Du slåss för ditt kungarike, såväl som 

des civila medborgare. För kungen, för drottningen och för kronprinsessan.  

 

 


