
Safaria 
 

Jag hade precis slutat skolan för dagen när det hände. Jag kom hem och slog mig ner vid 

datorn. Jag öppnade den och loggade in på den. När jag öppnade mitt favoritspel "Legenden 

om Safaria" och tryckte på play så fick jag plötsligt huvudvärk. Skärmen började virvla och 

jag sögs in i spelet... 

Jag vaknade upp på en mjuk bädd och plötsligt kom jag ihåg vad som hände. Jag hade sugits 

in i spelet... jag hade vaknat upp i ett litet rum, antagligen på ett värdshus. Rummet var som 

sagt litet och det var lite sjabbigt. Förutom det fanns det en spegel, byrå och sängen som jag 

sovit i. Jag gick ut ur rummet och blev överraskad av att jag hade sovit på en pub-

övervåning. Bartendern ville ha hyra för natten så jag betalade den och köpte lite mat för 

min vandring skulle inte bli lätt. När jag hade gått ut från puben såg jag skylten, det stod 

"Bernards lilla pub". Dit kom ofta folk som hade intressanta saker att berätta. Jag hade 

träffat en gammal man som berättade om en skatt uppe i bergen. Så jag skulle försöka ta 

mig upp dit och få tag på den.  

Jag började vandra mot norr. Vägen jag gick på var liten och knotig. Efter några dagar var jag 

framme vid bergens kant. Bergen såg ut att vara ungefär 1500 m. Jag började att klättra 

uppför berget. Efter några timmar började jag känna att jag blev hungrig så jag tog mig upp 

till en klipphylla. Där tog jag och åt lite mat. Sedan klättrade jag uppåt. När det började 

skymma så slog jag läger.  

Efter en skön natts sömn åt jag frukost och fortsatte uppåt. Framåt kvällen så kom jag upp 

på en platå, det var en liten sjö och ett värdshus, värdshuset var stängt för säsongen. Här 

ifrån kunde man se toppen på berget. När jag skulle lägga mig efter en liten middag hörde 

jag det... Ett ljud, ljudet lät som en sång fast ändå inte. Den lät mer som ett brus än en sång, 

men det var en sång. En syrens sång... 

Syrenen hade tydligen gömt sig i sjön och sett när jag kom upp. Jag gick ut ur mitt tält och 

såg henne, Syrenen. Hon satt på en sten i vattnet och en liten bit av månljuset lyste på 

henne.  När hon såg mig log hon, hon vinkade mig närmare. Jag gick inte framåt för jag hade 

läst att syrener sjöng för att locka till sig människor och djur att äta. Så jag gick tillbaka till 

tältet och tog fram min pil och båge. När hon såg att jag var beväpnad tog hon fram sin 

kastdolk, hon log inte längre. Jag avfyrade en pil mot henne men hon skar den på mitten 

med sin dolk. Hon kastade dolken mot mig. Jag hoppade undan, men det var det hon hade 

väntat på... Hon tog fram en piska och piskade den mot mig, Hon försökte få tag i min båge. 

Innan hon visste ordet av det hade jag avfyrat min pil mot henne. Sedan låg hon död på 

stenen. Jag lät henne ligga där. Jag gick och la mig igen och nu var det tyst i natten. Jag sov 

dåligt den natten. Jag drömde mardrömmar om syrener den natten.  

När jag vaknade på morgonen insåg jag att nattens händelser var verkliga. Jag packade ihop 

mitt och började på nytt klättra upp för berget. När jag hade klättrat i ett dygn kom jag upp 

på toppen, och där såg jag skatten. Men den vaktades av en drake. Draken var grön och den 

hade lila taggar. Jag visste att man inte kunde döda en drake genom att skjuta på den, man 



måste döda den genom att använda ett svärd. Jag tog fram mitt svärd Smekaren ur 

packningen. Sedan la jag packningen på marken och stegade fram mot draken. 

Draken såg ut att sova. Ingen människa vid sitt fulla förstånd skulle väcka en sovande drake. 

Mitt svärd åkte lätt genom draken. Drakens gröna blod sipprade fram ur såret, men sedan 

upptäckte jag att den redan var död. Antagligen hade den dött av rök i lungorna. Jag skar av 

en bit fjäll från draken. Sedan gick jag fram till skatten. Där låg guld och ett stycke av silver 

med en röd knapp på. Det var knappen jag var ute efter. Jag tryckte på knappen...  

Jag vaknade upp vid datorn och allt var som vanligt. När jag tittade på klockan såg jag att det 

bara hade gått en minut sedan jag sögs in i spelet. På skärmen stod det att jag hade klarat 

spelet. Efter den dagen så sögs jag aldrig in i något spel igen.  

                                                                             

 

 


