
 

Minuterna efter att Johan bekräftats 
död lämnar budbärarna hemmet. I en 
strid ström därefter anländer snabbt 
Folkrepubliken Rindras ledare till 
residenset. De förs in i den sal där 
första medborgare Johan nyligen 
förlorat sitt liv och blir ombedda att 
slå sig ner. Tiden går och när alla som 
kallats har samlats öppnas dörren och 
istället för Johan kliver hans fru 
Abigail in. Hon går med rak rygg till 
sin makes plats och slår sig ner. ”Mitt 
kära sällskap, tyvärr är ni förda hit för 
att bli informerade om en tragisk 
händelse” alla i rummet ser oroligt på 
varandra och väntar, vissa kastar ett 
öga på mängden vakter som finns i 
rummet men de flesta viskar med 
bordsgrannen. Abigail väntar och höjer sin hand, ”Lugn lugn lugn”. Tystnaden faller tillslut 
och åter tar hon till orda. ”Tyvärr måste jag informera er om att ikväll så har Första 
Medborgare Johan förlorat sitt liv för en mördares hand." Mumlet stiger i rummet. Omärkligt 
rör sig vakterna närmare ryggarna som sitter runt bordet. Abigail höjer handen och påkallat 
uppmärksamheten igen. Sakta tystnar de församlade och väntar spänt på att hon ska 
fortsätta. Hon harklar sig, tar ett andetag och med tydlig stämma kommer de blodisande 
orden. "Och tyvärr även ni”. På detta tecken drar alla vakter svärd och inom loppet av 
sekunder ligger alla gäster döda. Doften av blod fyller rummet. Vakterna tar plats på de 
blodiga stolarna. Abigail tar åter till orda ”Ni, mina kära vänner, är nu de som skall föra 
Rindra in i framtiden, skicka ut era soldater. Ni har namnen klara. Minsta motstånd och ni 
dödar dem på plats. Resten avrättas på torget imorgon” 
 
Om Rindra föddes genom blodiga dåd så är den kommande tiden värre än det unga riket 
någonsin skådat. Ljudet av hårda stövlars klackar ekar genom gatorna och mörkret fylls av 
skrik. De som inte frivilligt följer med huggs ner på plats och alla som haft någon position av 
makt och inte snabbt svär sin trohet till Abigail faller offer för utrensningen. 
 
Följande dag fylls alla torg av människor och avrättningarna påbörjas för att fortsätta i flera 
dagar, inte ens giljotinernas effektivitet är tillräckligt så gamla tiders metoder med yxor och 
rep tas åter i bruk. Efter en vecka faller åter lugnet över Rindra men nu med all makt samlad 
hos en enskild individ, en moder som förlorat ett barn till svälten som piraternas blockad 
skapade och en man till en lönnmördares hand. En landsmoder utan nåd för dem som står i 
hennes väg, Rindra frihetens rike är nu skräckens rike styrt av en tyranns järnhand. 
 


