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Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

För#a kapitlet.
Det var vid middag+tiden en varm junidag, som »Dog|sh«, en av Arkansas-³oden+ #ör#a ångare, pi©ade ³oden+ vågor med Ína väldiga ©ovelhjul. Den hade lämnat
Little Rock tidigt på morgonen oc ©u§e snart nå Lewisburg.
Den try%ande värmen hade drivit för#a kla<en+ pa+sagerare in i hytter oc salonger, oc de ³e#a dä%+pa<agerarna hade lagt Íg bakom fat, ki#or oc annat fraktgod+, som lämnade en smula ©ugga.
För de<a pa<agerare hade kaptenen under en tältduk
låtit inrätta en bar, på vilken #odo a§ehanda slag+ ³a©or, vilka+ ra>lande innehå§ ingalunda lämpade Íg för
bort©ämda gommar. Bakom di©en satt bartändern med
slutna ögon, loj av hettan, ni%ande med huvudet.
När han någon gång ly®e på ögonlo%en, gi% ett sakta
kra®uttry% över han+ läppar. Detta han+ mißhag gä§de
en klunga av tjugu män, vilka sutto i en kret+ på dä%et
oc läto tärning+bägaren gå ur hand i hand. Man spelade om den s.k. »drinken«; det vi§ säga, den förlorande
hade att betala en drink för varje medspelande. I följd
härav hindrade+ bartändern från den slummer, han så
gärna å#undade.
De<a män hade tydligen i%e trä>at+ för för#a gången
här på ångbåten, ty de ty%te+ noga känna varandra+ affärer, e®er vad man kunde döma av dera+ yttranden.
Men som ett undantag från denna förtrolighet fann+
det en, som man bevisade ett slag+ respekt. Man ka§ade
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honom Cornel, en sedvanlig förvrängning av ordet Colonel, över#e.
Denne man var lång oc mager; han+ ©arpa oc spetÍga anÍkte omramade+ av ett rött bor#igt ©ägg; rött var
o%så det kort#ubbade håret, vilket man my%et väl kunde
se, e®ersom han ©jutit den gamla oc slitna |lthatten
långt ti§baka i na%en. Han+ dräkt be#od av grova spikbeslagna läder©or, nankinbyxor oc en kort tröja av samma tyg. Om hö®erna hade han virat en röd fransad duk,
ur vilken ett kniv©a® oc tvenne pi#olkolvar #u%o upp.
Bakom honom lågo ett tämligen nytt gevär oc en rensel.
De andra männen voro lika vård+lö# klädda, men a§a
väl beväpnade. Det fann+ ej en enda bland dem, som
man ©u§e velat ©änka Ítt förtroende. De spelade med
verklig lidelse oc använde så råa uttry%, att en an#ändig männi©a i%e ©u§e velat #anna ho+ dem.
Kaptenen hade lämnat kommandobryggan oc gått akterut ti§ #yrmannen för att ge denne några befa§ningar. Då detta var gjort, sade den Í#nämnde: ²Vad säger
ni om de där go<arna, som spela tärning, kapten? De
äro sådana pa<agerare, man inte gärna ser komma om
bord."
²Well, sir. Jag för min del hå§er dem för riktiga
tramps. Jag vi§ hoppa+, att de hå§a Íg lugna så länge
de be|nna Íg här ombord!"
²Jag vi§ inte råda dem att göra oß omak. Vi ha armar nog ombord för att ka#a dem över bord. Gör för övrigt klart ti§ landläggning; inom tio minuter ha vi
Lewi+burg i Íkte."
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Kaptenen återvände ti§ kommandobryggan för att ge
nödiga order om landningen. Snart såg man husen i
Lewi+burg, vilka fartyget hälsade med ett långdraget
tjut från ångvißlan. Från bryggan gav+ te%en, att pa+sagerare oc god+ funno+ att hämta.
Denna ort var då för tiden ej a§+ av samma betydelse
som i våra dagar. Vid ti§ägg+platsen #odo enda# några
få männi©or; det var blott några ko§i att taga ombord,
oc enda# tre pa<agerare, som #ego ombord.
En av de<a var en vit med högre#, ovanligt kra®fu§
ge#alt oc tjo%t, svart hel©ägg. På huvudet satt en gammal bäver©inn+mö<a, som under åren+ lopp blivit nä#an hårlö+. Han+ dräkt be#od av byxor oc ja%a av
tjo%t grått linne. Ur det breda läderbältet fram#u%o
två revolvrar oc en kniv. Deßutom hade han en tung
dubbelbö<a, vid var+ kolv en lång yxa var fa#bunden
för att lättare kunna bära+.
Då han betalt biljetten, ka#ade han en for©ande bli%
över dä%. De välklädda salong+pa<agerarna synte+ inte
intre<era honom.
Han+ ögon fö§o på de andra, som nu re# Íg från spelet för att betrakta de nykomna. Han såg Cornel; men
han+ bli% lämnade honom gena#, som om han a§+ inte
märkt honom; men i det han drog upp de nedhasade ©aften på Ína vatten#övlar över Ína väldiga knän, mumlade han för Íg själv: ²Behold! Om inte det är den röde
Brinkley, så vi§ jag röka+ oc äta+ med ©alet! Det är säkert inte för något gott ändamål, han trummat ihop en
sådan ©ara boys. Jag hoppa+, att han inte känner igen
mig."
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Den, som han åsy®ade, hade o%så sett honom oc #udsat. ²Ser ni den svarte där? Känner någon honom?"
Han vände Íg halvvi©ande ti§ Ína kamrater. Frågan
blev med nej besvarad.
²Jag må#e ha sett honom förr oc det under om#ändigheter, som för mig inte voro angenäma. Något dunkelt minne därom föresvävar mig."
²Då må#e han o%så känna dig", menade en. ²Han har
sett oß, men inte a§+ fä# Íg vid dig."
²Hm! Kan©e kommer jag på tråden! E§er ännu bättre, jag ©a§ fråga honom om han+ namn. När jag får höra det, bör jag snart veta, var jag mött honom. AnÍkten
kan jag nog glömma, men inte namn. Låt oß spela om
en drink med honom!"
²Om han går in på det!"
²Gör han i%e det, vore det en blodig kränkning. Den,
som nekar att låta bjuda Íg på en drink, har man här i
landet rätt att svara med kniven e§er pi#olen, oc om
man #i%er ned den förfördelande, gal inte en tupp för
den saken."
²Men han ser ju# inte ut, som om man ©u§e kunna
tvinga honom ti§ något, som ej behagar honom."
²Pshaw! Vad hå§er du om?"
²Ja, slå vad, slå vad!" ljöd det i kretsen. ²Den, som
förlorar, betalar tre gla+ ti§ var oc en."
²Gärna för mig", svarade Cornel.
²Mig o%så", svarade den andre. ²Men det må#e ge+
ti§fä§e ti§ revanche. Tre vad oc tre drinks."
²Med vem?"
²Jo, för# med den svarte, som du på#år dig känna,
utan att veta, vem han är. Så med en av de där gentle6
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männen, som ännu #å där oc gapa e®er #randen. Vi ta
den #ora karlen, som #år bakom en jätte bland dvärgarna. Oc ti§ Í# den röde indianen, som kom ombord ti§samman+ med Ín son. E§er är du rädd för honom?"
Ett a§mänt ©ratt ©a§ade som svar på denna fråga,
oc Cornel sade i föraktfu§ ton:
²Jag ©u§e vara rädd för den där röda räkeln? Pshaw!
My%et förr då för jätten, som du vi§ ©i%a mig på. All
devils, den karlen må#e vara #ark! Men ju# sådana där
giganter bruka vara min# mor©a, oc han är ju# så
klädd, att han helt säkert bara för#år att umgå+ i salonger, oc inte med sådant folk som vi. A§tså, jag går
in på vadet. En drink på tre gla+ för var oc en av de
tre. Oc nu ti§ verket!"
Han hade ropat de Í#a tre satserna så högt, att de må#e ha hört+ av pa<agerarna. Därför riktade+ o%så a§a+
ögon på Cornel. Man såg, att såväl han som han+ kamrater redan voro halvdru$kna.
Cornel lät fy§a glasen, tog Ítt i handen, gi% lö+ på
den #ore svart©äggige, som ännu befann Íg i närheten,
oc sade: ²Good day, sir! Får jag lov att bjuda er detta
gla+. Jag anser er naturligtvi+ för en gentleman, ty jag
dri%er bara med verkligt nobelt folk oc hoppa+, att ni
vi§ tömma det ti§ min välgång!"
Den ti§talade+ hel©ägg blev brett oc drog Íg åter
ti§samman+, varav man kunde sluta, att ett leende drog
över han+ anÍkte. ²Well", svarade han; ²jag har ingenting emot att göra er ti§ vilje+, men ön©ar gärna veta,
vem som bevisar mig denna ära."
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²A§dele+ rätt, sir! Man må#e veta, med vem man
dri%er. Jag heter Brinkley, Cornel Brinkley, om ni behagar. Oc ni?"
²Mitt namn är Großer, Thoma+ Großer, om ni ej har
något däremot. Ti§ er välgång, a§tså, Cornel!"
Han tömde glaset, varvid de andra o%så dru%o ur.
Cornel kände Íg som segrare, betraktade honom nä#an
förolämpande från huvud ti§ fot oc sade: ²Det förefaller mig som ett ty©t namn. Ni är a§tså en fördömd
dutchman,1 he?"
²Nej, men en ty©,2 sir", svarade den andre i den vänliga#e ton, utan att låta påverka Íg av den andre+ grovhet. ²Er »fördömda dutchman« får ni ©i%a ti§ en annan
adreß. På mig pa<ar den inte in. Ta% a§tså för drinken
oc därmed ba#a!"
Han vände Íg tvärtom oc gi% ha#igt därifrån, i det
han sakta sade för Íg själv: ²A§tså verkligen den där
Brinkley! Oc nu ka§ar han Íg Cornel! Den karlen har
inte något gott i Ínnet. Vem vet, hur länge man kommer att färda+ ti§samman+ med honom. Jag ©a§ ha
ögonen öppna!"
Brinkley hade vi<erligen vunnit för#a delen av vadet,
men såg inte vidare seger#olt ut. Han+ min hade blivit
en annan; den antydde, att han kände Íg förargad över
något. Han hade hoppat+, att Großer ©u§e vägra att
dri%a oc för# genom hotelser förmå Íg därti§, men
denne hade varit klokare än så. Detta retade Cornel.
1 I översättningen #år på bägge #ä§en »dumancht«, vilket här är rättat
ti§ tyska texten+ »Dutchman«.(Anm. vid av©ri®).
2 I tyska texten #år »German« (Anm. vid av©ri®).
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Därför närmade han Íg Ítt andra o>er, indianen, sedan
han låtit fy§a Ítt gla+ på nytt.
Med Großer hade nämligen två indianer kommit ombord, en äldre oc en yngre, vilken kunde räkna omkring
femton år. Den omißkännliga likheten av dera+ anlet+drag lät förmoda att de voro far oc son. Som om de
©ydde andra männi©or, hade de dragit Íg åt Ídan oc
#ödde Íg nu mot en man+hög ba#ant trälåda, som var
lika lång som bred.
Där ty%te+ de ej ägna Ín omgivning min#a uppmärksamhet, oc ti§ oc med nu, när Cornel kom mot dem,
ly®e de i%e ögonen, förrän han #od a§dele+ framför
dem oc ti§talade dem:
²Svettigt väder i dag, e§er hur, ni röda pojkar! Då
smakar en drink bra. Se här, min gubbe, tag detta oc
©ölj dig i munnen!"
Indianen rörde ej en lem oc svarade på bruten engel©a: ²Not to drink _ inte dri%a."
²Vad, du vi§ inte", röt ägaren ti§ det röda ©ägget.
²Det är en drink, för#år du, en drink! Att få en sådan
ti§bakavisad är för varje sann gentleman en blodig
©ymf, som må#e vedergä§a+ med kniven. A§tså, vi§ du
dri%a e§er inte? Do% må#e jag för# veta, vem du är.
Hur heter du?"
²Nitropan-hauey", svarade den ti§frågade lugnt.
²Ti§ vilken #am hör du?"
²Tonkawa."
²A§tså ti§ de<a tama röd©inn, som frukta för varenda
katt, ti§ oc med för den min#a li§a kattunge! För dig
tänker jag inte krusa. A§tså, vi§ du dri%a?"
²Jag dri%er inte eldvatten."
9
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Trot+ den hotelse, som Cornel utslungat, sade han detta lika lugnt som förut. Men Cornel gav honom i samma ögonbli% en vinande ör|l: ²Här din lön, din röda
#a%are", ropade han. ²jag vi§ inte hämna+ på annat
sätt, e®ersom en sådan kanalje #år a§tför lågt under
mig."
Knappt var slaget utdelat, förrän indiango<en+ hand
for in under han+ mantel, tydligen e®er något vapen,
oc på samma gång ³ög han+ bli% ti§ fadern+ anÍkte
för att se, vad denne ©u§e säga e§er företa Íg.
Den röde+ anÍkte hade ti§ den grad förändrat+, att
man nu i%e ©u§e kunnat känna igen det. Han+ ge#alt
ty%te+ växa, han+ ögon blixtrade, oc över han+ drag
³ög ett uttry% av vild energi. Men lika ha#igt sänkte+
åter han+ ögonlo%, han+ kropp fö§ ihop, oc han+ anÍkte
antog Ítt förra ödmjuka uttry%.
²Nå, vad säger du om det?" frågade Cornel hånfu§t.
²Nitropan-hauey ta%a."
²Smakade ör|len dig så bra, att du ta%ar för den?
Nå, då kan du få en ti§!"
Han höjde åter Ín hand, men då indianen blixtsnabbt
sänkte huvudet trä>ade han med handen lådan, mot vilken indianerna #ödde Íg, så att det gav ett dovt genljud.
Då ljöd från denna+ inre ett kort ©arpt fräsande, som
ha#igt svä§de ut ti§ ett vilt, å©likt rytande.
Cornel sprang några #eg ti§baka, släppte Ítt gla+ oc
ropade med för©rä%t rö#: ²Heavens! Vad är det? Vad
dölje+ för odjur i denna låda? Är det ti§åtet? Det kan
ju ©rämma döden på en, e§er åtmin#one ett slaganfa§!"
För©rä%elsen hade i%e gripit honom a§ena utan o%
de andra pa<agerarna. Männen på dä%et hade liksom
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Cornel uppgivit höga rop av fasa. Enda# fyra av dem
hade i%e blinkat, nämligen den svart©äggige, som nu satt
läng# fram i fören, den jättelike herrn, som Cornel ämnade inbjuda ti§ den tredje drinken, oc de båda indianerna. Rytandet hade även hört+ i hytterna under dä%,
varifrån damer under högljudda ©rik kommo uppspringande för att göra Íg underrättade om huruvida någon
fara hotade.
²Det är ingenting, ladies and messieurs", svarade en
välklädd herre, som o%så ju# kommit upp ur Ín hytt.
²Bara en liten panter, en liten panter, ingenting annat!
En den som a§ra söta#e Felis panthera, bara en liten
svart en, en liten svart en, messieurs!"
²Huru, en svart panter", ropade en liten gla+ögonprydd herre, på vilken man lätt kunde se, att han var
mera förtrogen i zoologi©a arbeten än i prakti©t umgänge med vilda djur. ²Den svarta pantern är ju ett det
a§ra farliga#e odjur! Han är #örre oc längre än lejonet oc tigern. Han mördar av ren blodtör# oc i%e blott
av hunger. Hur gammal är han?"
²Bara tre år, sir, inte äldre."
²Bara? Det ka§ar ni bara! Då är han ju fu§vuxen!
Min gud! Oc ett sådant odjur be|nner Íg här ombord!
Hur kan det försvara+?"
²Av mig, sir, av mig", svarade den elegante främlingen, i det han bugade Íg för damerna oc herrarna.
²Tillåt att jag presenterar mig, myladies oc gentlemän!
Jag är den berömde menageriägaren Jonathan Boyler
oc be|nner mig sedan någon tid med mina djur i Van
Buren. Då denna svarta panter för min räkning anlände
ti§ New Orleans, begav jag mig dit med mina erfarna#e
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djurtämjare för att hämta honom. Kaptenen på denna
båt gav mig ti§åtelse att in©eppa honom, under vi§kor
likväl att pa<agerarna om möjligt ej ©u§e få reda på, i
vilket sä§©ap de befunno Íg. Därför utfordrade jag
honom nattetid, oc har givit honom en hel kalv, för att
han ©a§ äta Íg så proppmätt, att han sover hela dagen
oc knappt kan röra Íg. Jag hoppa+ bara, att de ärade
herrarna oc damerna inte vidare taga någon noti+ om
den li§a pantern+ närvaro, vilken ju inte behöver #öra
det a§ra min#a."
²Huru", svarade herrn med gla+ögonen, ²behöver det
inte #öra! Inte ta någon noti+! Vid a§a milda makter!
Ska§ jag verkligen nödga+ bo på detta fartyg ti§samman+ med en svart panter! Jag vi§ bli hängd, om jag
går in på det! För honom gena# i land!"
²Men, sir, det är verkligen inte den min#a fara för
handen", försäkrade menageriägaren, ²Se bara på den
#arka lådan oc _ _ "
²Bah", avbröt den li§e mannen, ²den lådan kan jag
sparka sönder, hur my%et lättare då pantern?"
²Ti§åt mig säga, att ini lådan be|nner Íg den egentliga järnburen, som tio lejon e§er pantrar inte ©u§e
förmå genombryta."
²Är det sant? Visa oß buren! Vi må#e veta, hur vi ha
det", ropade ³era rö#er.
Menageriägaren var yankee oc grep ti§fä§et i ³ykten
att göra en god a>är av denna a§mänt uttry%ta ön©an.
²My%et gärna, my%et gärna", svarade han. ²Men, myladies oc gentlemän, det är do% lätt att inse, att man
inte kan få se buren, utan o%så se pantern. Men detta
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kan jag inte ti§åta utan en liten ersättning. Jag ber,
myladies oc mylords, en dollar per person!"
Han tog av Ín hatt oc inka<erade penningarna, under
det han+ djurtämjare, som han ti§ka§at, trä>ade de nödiga förberedelserna.
Cornel begagnade ti§fä§et att göra Ína kamrater följande förslag:
²Hör, boys, jag har vunnit ett vad oc förlorat det
andra. Det kvittar. Det tredje hå§a vi inte om tre gla+
brandy, utan om en dollar i entr´e, som vi må#e betala.
Gå ni in därpå?"
Naturligtvi+ antogo kamraterna förslaget, ty jätten
såg i%e ut, som om han ©u§e låta ©rämma Íg.
²Gott", mumlade Cornel, som det my%na brännvinet
gjorde segerviß.
²Giv nu akt på, hur be©edligt denne Goliath kommer
att dri%a med mig?"
Han lät fy§a glaset oc närmade Íg sedan mannen i
fråga. Denne+ kropp kunde verkligen ka§a+ jättelik. Han
var längre oc grövre än den svart©äggige, som ka§at Íg
Großer. Han+ anÍkte var brun#ekt av solen; han+ manliga drag ägde djärva linjer, oc han+ blå ögon hade
denna egendomliga, obe©rivliga bli%, som utmärker
männi©or, vilka leva på vida slätter, där horisonten ej
är trångt begränsad.
Ytterliga må ti§ägga+, att han+ anÍkte var slätrakat,
att han kunde vara omkring fyrtio år, oc att han bar en
elegant re+dräkt. Vapen såg man ej ti§ ho+ honom. Han
#od oc samtalade med pa<agerarna. Även kaptenen befann Íg i han+ sä§©ap.
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Då kom Cornel fram, #ä§de Íg bredbent framför Ítt
ti§ämnade o>er nummer tre oc sade: ²Sir, jag bjuder er
en drink. Jag hoppa+, att ni inte nekar att säga mig, en
veritabel gentleman, vem ni är."
Den ti§talade ka#ade en förvånad bli% på honom oc
vände Íg bort för att fortsätta det samtal, som avbrutit+
av den frä%e gynnaren.
²Pooh", utropade denne. ²Är ni döv, e§er är det med
avÍkt, ni inte vi§ höra mig? Det senare vi§ jag inte råda er ti§, ty jag för#år inte ©ämt, om man avslår min
drink. Jag råder er att ta exempel av indianen."
Den hotade ry%te lätt på axlarna oc sade ti§ kaptenen: ²Ni har ju hört, vad den där slyngeln säger?"
²Yes, sir, varje ord", ni%ade den ti§frågade.
²Well, så är ni mitt vittne, att det inte är jag, som utmanat honom."
²Huru", brusade Cornel upp. ²Ni ka§ar mig slyngel?
Oc ni ti§bakavisar min drink? Vi§ ni det ©a§ gå med
er som med indianen, som jag _ _"
Han hann i%e mer, ty i samma ögonbli% erhö§ han ett
slag av den jättelike, som förpa<ade honom ett långt
#y%e över dä%et. Där låg han ett ögonbli% som förlamad, men rusade i nä#a ögonbli% ha#igt upp, ry%te
fram kniven, oc #örtade mot Ín vederdeloman.
Denne hade #u%it båda händerna i byx|%orna oc
#od där så lugn, som om i%e min#a fara hotade honom,
oc som om Cornel a§+ inte funnit+ ti§#äde+. Men
denne vrålade i vilt raseri: ²Hund, du gav mig en ör|l!
Det ©a§ ko#a ditt blod!"
Flera av männen oc även kaptenen vi§e springa eme§an, men jätten ti§bakavisade dera+ hjälp med en
14
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energi© ka#ning på huvudet, oc då Cornel kommit honom två #eg in på livet, ly®e han det högra benet oc
gav honom en så e®ertry%lig spark i magen, att den
trä>ade åter tumlade över ända.
²Nu kan det vara nog, ty annar+ _ _ _", ropade
Goliath hotfu§t.
Men Cornel sprang åter upp, #a% kniven i bältet oc
drog, ©ummande av raseri, fram en av Ína pi#oler för
att ©juta mot#åndaren. Men denne tog helt lugnt med
högra handen en revolver ur |%an.
²Bort med pi#olen", ropade han med Ítt li§a, men goda vapen riktat mot Cornel+ högra hand. En, två, tre,
tunna, men ©arpa smä§ar _ oc Cornel gav ti§ ett tjut
oc lät pi#olen fa§a.
²Se så, min go<e", sade jätten. ²Du ©a§ inte så snart
kunna ge ³era ör|lar, ifa§ man försmår att dri%a ur
samma gla+, vari du förut ©öljt din #ora trut. Jag har
plå#rat om handen på dig. Oc om du ännu vi§ veta,
vem jag är, så _ _ _"
²Förbannat vare ditt namn", ©ummade Cornel. ²Jag
vi§ inte höra det. Men dig själv vi§ oc må#e jag klämma ti§. På honom, pojkar; go on!"
Nu visade Íg, att de<a karlar bildade ett verkligt
band, i vilket a§a #odo för en. De drogo Ína knivar oc
#örtade fram mot jätten, som ty%te+ förlorad, om i%e
kaptenen ©u§e hinna ropa Ítt folk ti§ hjälp. Men den
modige mannen #rä%te fram en fot, höjde armen oc ropade:
²Så kom då, om ni verkligen våga en du# med Old
Firehand!"
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Ljudet av detta namn hade ögonbli%lig verkan. Cornel, som åter gripit Ín kniv med Ín osårade vän#ra
hand, hejdade Íg be#ört oc ropade: ²Old Firehand! All
devils,3 vem kunde tro det! Varför sade ni inte det
förr?"
²Är det a§tså bara namnet, som fredar en gentleman
från edra oför©ämdheter? Pa%a er i väg, hå§ er lugna i
en vrå oc kom inte mera för mina ögon, annar+ ©a§
jag peppra er a§esamman+!"
²Well, vi få tala+ vid sedan!" sade Cornel, i det han
vände Íg om oc med Ín blödande hand gi% förut. Han+
kamrater följde honom som hundar, som fått #ryk. Där
satte de Íg ned, förbundo Ín anförare, talade ty# oc ivrigt med varandra, under det att de a§t eme§an ka#ade
ond©efu§a bli%ar på den berömde jägaren.
Men i%e blott på dem hade det vittberömda namnet
gjort intry%. Det fann+ väl ingen bland pa<agerarna,
som ej förut hört tala+ om denne djärve man, vilken+
hela liv utgjort en kedja av bragder oc äventyr.
Kaptenen rä%te honom handen oc sade i den vänliga#e ton, en yankee gärna kan å#adkomma: ²Men, sir, jag
©u§e bara ha vetat det! Jag ©u§e ha av#ått min egen
hytt åt er. Det är en ära för »Dog|sh«, att edra fötter
beträtt henne+ plankor. Varför har ni ka§at er med ett
annat namn?"
²Jag har sagt er mitt rätta namn. Old Firehand kalla+ jag eme§ertid av männen i vä#ern, emedan elden
från mitt gevär, riktat av min hand, a§tid har en fördärvbringande verkan."
3 I ty©a texten här »A§e Teufel« på ty©a, inte »All devils« på engel©a.
(Anm. vid av©ri® år 2002.)
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²Jag har hört, att ni aldrig ©juter bom?"
²Pshaw! Att ©juta bom är omöjligt! Varenda bra karl
i vä#ern ©juter lika bra som jag. Men ni ser, vilken fördel ett bekant krigarnamn har. Vore mitt inte så vida
bekant, ©u§e det nu utan tvivel kommit ti§ #rid."
²I vilken ni må# duka under för övermakten!"
²Tror ni det", svarade Old Firehand, i det att ett
självmedvetet, men ingalunda #olt leende drog över
han+ anÍkte. ²Så länge man bara kommer med knivar,
hyser jag ingen fruktan. Jag hade nog #ått mig, ti§+
edert folk hade hunnit ti§ min hjälp."
²Det ©u§e inte ha kli%at!"
Nu lade Old Firehand märke ti§, att den svart©äggige
närmade Íg honom. ²Ti§åt mig att få try%a er hand,
sir!" sade han. Old Firehand rä%te honom Ín högra
hand oc frågade: ²Hur långt ©a§ ni resa?"
²Enda# ti§ Fort Gibson."
²Det är långt nog!"
²Åh, sedan ©a§ jag med båt my%et längre. Jag fruktar, att ni, den ryktbare mannen, som aldrig givit vika,
anser mig för feg."
²Varför det?"
²Därför att jag nyß antog den så ka§ade Cornel+
drink."
²O, nej. Jag kan enda# ge er beröm för, att ni var så
beÍnning+fu§. Men när han slog indianen, föresatte jag
mig att giva honom en grundlig läxa, vilket nu o%så har
©ett."
²Man må hoppa+, att han tar varning därav. För övrigt, om ni har ©jutit han+ |ngrar #yva, så är det slut
med honom som »vä#man«.
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Men om den röde vet jag inte, vad jag ©a§ tro."
²Hur så?"
²Han har burit Íg åt som en riktig ynkrygg, men blev
ändå inte a§+ för©rä%t, när pantern röt ti§. Det får
jag inte att #ämma ihop."
²Nej, jag ©a§ »#ämma ihop« det åt er. Det är inte
svårt att komma på det klara med honom."
²Såå, känner ni indianen?"
²Sett honom har jag aldrig, men hört deß mera tala+
om honom."
²O%så jag hörde det namn, han uppgav. Det var ett
ord, som kunde bringa tungan ur led. Det var mig omöjligt att uppfatta det."
²Emedan han begagnade Íg av Ítt moder+mål, antagligen för att i%e låta Cornel för#å, med vem han hade
att göra. Han+ namn är Nintropan-hayey, oc han+ son
heter Nintropan-homo¥; det betyder: den #ora björnen
oc den li§a björnen."
²Är det möjligt? Om denne far oc son har jag verkligen o®a hört tala+. Tonkawa+ ha urartat. Blott de<a
båda Nitropan ha ärvt Ína förfäder+ krig+ly#nad oc
driva omkring bland bergen oc prärierna."
²Ja, de äro två duktiga karlar. Oc nu tror ni väl inte
längre, att det var av feghet, som de i%e svarade Cornel
så, som de egentligen bort."
²En annan indian hade gena# förpa<at karlen ti§ sällare jaktmarker."
²Kan©e. Men såg ni inte, hur sonen grep under Ín
mantel e®er kniven e§er tomahawken? För# när han
fi% se fadern+ orörliga anÍkte, av#od han ifrån ögonbli%
lig hämnd. Men sannerligen de ©ola släppa Ín re+kam18
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rat ur Íkte förrän de dödat honom. Men ni sade ju Cornel ert namn, vilket jag igenkände som ty©t. Vi äro
a§tså land+män."
²Huru, sir, är o%så ni ty©", frågade Großer förvånad.
²Ja vißt! Mitt egentliga namn är Winter. Även jag
©a§ fara ytterligare ett gott #y%e med denna båt, oc då
få vi nog ti§fä§e att vidare tala+ vid."
²Jag heter Thoma+ Großer. Familjenamnet ka#ar
man här bort, av Thoma+ gör man ett Tom, oc emedan jag har ett så duktigt svart ©ägg, ka§ar man mig
Svarte Tom."
²Huru?" utropade Old Firehand. ²Ni är Svarte Tom,
den berömde ³ottaren."
²Tom heter jag, ³ottare är jag, men berömd _ det
betvivlar jag."
²Det är ni! Det är ni, sir! Jag försäkrar er det med
mitt handslag!"
²I%e för högt, jag ber er, sir", varnade Tom. ²Cornel
där borta får inte höra mitt namn."
²Oc varför inte?"
²Emedan han av detsamma ©u§e känna igen mig."
²Då har ni förut ha® att göra med honom?"
²Något litet. Ni känner honom inte?"
²Jag såg honom i dag för för#a gången."
²Nå, se på han+ ©ägg oc röda hår oc hör därti§, att
han+ namn är Brinkley."
²Vad säger ni! A§tså är han den röde Brinkley, som
begått ©urk#re% i hundratal, utan att man kan överbevisa honom om ett enda?"
²Ju# han, Ír. Jag har känt igen honom."
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²Då ©a§ jag ha honom i bättre uppÍkt, om han #annar längre ombord. Oc er må#e jag lära känna närmare. Ni är en man, som pa<ar mig. Om ni inte bundit er
på annat hå§, ©u§e jag kunna ha användning för er."
²Åh", menade Tom, i det han tankfu§t #irrade i dä$ket, ²äran att få vara ho+ er är mig mera värd än a§t
annat. Jag har ju# ingått ett avtal med några andra
³ottare, som ha gjort mig ti§ Ín ledare, men om ni kan
ge mig tid att underrätta dem, låter det lätt ändra Íg."
²Gott! Men ni må#e ti§ en början ta er en hyttplat+,
så att vi få vara ti§samman+. Vad ni får betala i mellangi® därför, vi§ jag gärna ersätta."
²Ta%, sir. Vi ³ottare förtjäna o%så bra med pengar.
Oc ju# nu har jag a§a |%or fu§a, ty jag kommer nerifrån Vicksburg, där jag presenterat våra räkningar oc
förvandlat dem i valuta. Jag kan själv betala hyttplatsen. Men se, det ty%+, som om före#ä§ningen nu ©u§e
ta Ín början."
Menageriägaren hade av lådor oc balar anordnat ³era rader Íttplatser oc inbjöd nu i högtravande ordalag
publiken att ta plat+.
Detta ©edde. Cornel oc han+ karlar infunno Íg ej, de
hade förlorat lu#en.
De båda indianerna hade i%e ti§frågat+, om de o%så
vi§e ta plat+.
De hö§o Íg på av#ånd oc ty%te+ ©änka varken å©ådarna e§er buren, den ringa#e uppmärksamhet, under
det att do% ej det min#a, av vad som förehade+, undfö§
dera+ ©arpa bli%ar.
Nu #odo å©ådarna framför den ännu ti§slutna lådan.
De ³e#a av dem hade inte klart begrepp om svarta pan20
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trar. Huru förvånade blevo de därför ej, när nu lådan+
framvägg tog+ bort, oc de |ngo syn på djuret.
Detta hade a§t ifrån New-Orlean+ legat i mörkret;
lådan hade enda# nattetid öppnat+. Nu såg pantern för
för#a gången åter dag+ljuset, vilket bländade han+ ögon.
Han slöt dem oc blev fortfarande liggande ut#rä%t. Så
blinkade han, därvid märkte han de framför Íttande
männi©orna. I ett nu rusade han upp oc upphävde ett
rytande, som kom ³ertalet av å©ådarna att #örta upp
från Ína platser.
Det var ett fu§vuxet, präktigt exemplar, säkerligen en
meter högt oc utom svansen dubbelt så långt. Han fattade järnburen+ #änger med Ína framta<ar oc ri#ade
dem, så att buren ©akade. Därvid visade han Ína fruktan+värda tänder.
²Ja, myladies oc gentlemän", sade menageriägaren i
förklarande ton, ²den svarta arten av pantern har vi<erligen Ín hemort på Sundaöarna. Men de<a djur äro
små. Den äkta svarta pantern, vilken är my%et sä§synt,
|nne+ i Nordafrika på gränsen av Sahara. Han är lika
#ark som, men my%et farligare än lejonet oc kan släpa
bort ett fu§vuxet nötkreatur me§an Ína käkar. Vad
han+ tänder duga ti§, ©ola ni #rax få se, då utfordringen börjar."
Djurtämjaren bar nu fram häl®en av ett får oc lade
ned det framför buren. Då pantern såg köttet, betedde
han Íg som vanÍnnig.
En i ma©inrummet an#ä§d neger hade ej kunnat mot#å Ín ny|kenhet, utan smugit Íg fram. Kaptenen såg
honom oc befa§de honom gena# återvända ti§ Ítt
arbete. Då den svarte i%e gena# lydde, grep kaptenen en
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i närheten liggande tåg#ump oc ti§delade honom några
slag. Nu förpa<ade Íg negern ha#igt undan, men blev
#ående i lu%an ti§ ma©inrummet, gjorde bakom
kaptenen+ rygg en ful grima+ oc ©akade knytnäven.
Som å©ådarna enda# gåvo akt på pantern, hade de intet märkt. Men Cornel såg det oc sade ti§ Ína kamrater: ²Den där negern4 förefa§er inte vidare förtju# i
kaptenen. Kan©e kan han bli oß ti§ nytta. Vi ©ola hå§a
oß väl med honom. Några dollars kunna göra underverk
med en svart."
Nu ©öt djurtämjaren köttet in i buren me§an järn#ängerna, mön#rade å©ådarna med en for©ande bli% oc
vi©ade så några ord ti§ Ín herre. Denne ©akade betänksamt på huvudet, den andre ti§talade honom på
nytt oc ty%te+ söka ©ingra han+ betänkligheter, ty ägaren ni%ade äntligen oc förklarade inför dem, som #odo
oc sutto kring buren: ²Myladies oc gentlemän, jag må
väl säga, att ni ha en ofantlig tur. En tämd svart panter har ännu aldrig blivit sedd, åtmin#one i%e här i #aterna. Under Ína tre ve%or+ vi#else i New-Orlean+ har
min djurtämjare eme§ertid tagit pantern under dre<yr
oc förklarar Íg nu vilja för för#a gången o>entligen gå
in ti§ honom i buren oc slå Íg ned bredvid honom, om
ni vilja ge honom hundra dollars?"
Djurtämjaren var en #ark, utomordentligt mu©ulö+
man med en prägel av ovanligt självmedvetande i Ítt
anÍkte oc ty%te+ fu§#ändigt säker om att ly%a+ i Ítt
förehavande.

4 I ty©a texten »Dieser Nigger« (Anm. år 2002).
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Pantern hade ka#at Íg ned över Ín måltid, var+ benknotor malde+ sönder som knä%ebröd me§an han+ tänder, oc ty%te+ helt oc hå§et upptagen av Ítt frå<eri.
Den begärda summan blev snart hopsamlad. Hade
man väl börjat en gång, ©u§e man väl ko#a på Íg hela
©ådespelet. Själva kaptenen blev så upplivad, att han
började ingå vad.
²Sir", varnade honom Old Firehand, ²ingen oförÍktighet! Jag ber er att ej ti§åta våg#y%et. Ju# därför att
mannen ännu ej är säker på djuret, bör ni inlägga er
prote#."
²Prote#", ©rattade kaptenen. ²Pshaw! Är jag djurtämjaren+ far e§er mor? Äger jag att befa§a över honom? Blir han uppäten av pantern, så är det han+ oc
pantern+ sak oc inte min. A§tså gentlemän, jag på#år,
att mannen inte kommer ut lika hel, som han #iger in,
oc sätter upp hundra dollar."
Exemplet smittade. Flera vad ingingo+, oc det framgi%, att desamma borde inbringa djurtämjaren inemot
trehundra dollar, om han+ våg#y%e ly%ade+.
Ingenting hade avtalat+ om, huruvida djurtämjaren
©u§e vara beväpnad e§er ej. Han hämtade Ín tot¥läger, en pi©a med en exploÍv kula i knoppen. Om djuret
angrep honom, behövde+ blott ett kra®igt slag för att
ögonbli%ligen döda pantern.
²Jag litar ti§ oc med inte på en sådan där t o t ¥ l ä g e r , sade Old Firehand ti§ Svarte Tom, ²en fyrverkeripjä+ vore lämpligare, då odjuret genom en sådan ©u§e
©rämma+ ti§baka utan att döda+. Må do% var oc en
göra e®er egen smak. Jag vi§ berömma det för#, när
det ly%at+."
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Nu hö§ djurtämjaren ett kort tal ti§ publiken oc
vände Íg sedan mot buren. Han öppnade den solida regeln oc ©öt därpå åt Ídan det smala ga§er, som bildade
den vid paß fem fot höga dörren. För att komma in må#e han bo%a Íg. Därvid behövde han båda händerna för
att hå§a upp dörren oc, när han kommit in i buren,
åter #änga den, han hade därför tagit tot¥lägern
me§an tänderna oc var a§tså, om o%så blott för detta
korta ögonbli%, vapenlö+. Vi<erligen hade han många
gånger förut varit inne i buren, men då under helt andra om#ändigheter. Då hade pantern i%e under ³era dagar befunnit Íg i mörkret; så många männi©or hade ej
befunnit Íg i närheten, oc ej he§er hade ma©inen+
bu§er därvid förekommit. De<a om#ändigheter hade
varken menageriägaren e§er djurtämjaren ti§rä%ligt
övervägt, oc nu visade Íg o%så följderna.
Då pantern hörde ga§ret gnißla, vände han Íg om.
Djurtämjaren #a% ju# in Ítt nedböjda huvud _ en
blixtsnabb rörelse från rovdjuret, oc det hade huvudet
me§an Ína kä®ar oc kro<ade det med ett enda bett.
Det ©ri, som i detta ögonbli% höjde+ runt omkring buren, trotsar a§ be©rivning. A§a sprungo upp oc rusade
utom Íg av fasa därifrån, utom menageriägaren, Old
Firehand oc Svarte Tom. Den för#nämnde sökte ©juta
ti§ dörren på buren, men detta var omöjligt, då liket
låg ti§ häl®en ini, ti§ häl®en utanför. Då försökte han
fatta den döde vid benen oc draga ut honom.
²För Gud+ ©u§, inte på det viset", ropade Old Firehand. ²Pantern slipper ut! Skjut in hela kroppen; mannen är ju ändå död. Då går dörren igen!"
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Pantern låg framför det huvudlösa liket. Med köttslamsorna me§an Ína bloddrypande tänder hö§ han Ína
lysande ögon på Ín herre. Han ty%te+ fatta denne+ avÍkt, morrade il©et oc kröp fram över liket. Han+ huvud
var nu enda# några tum ifrån buren+ öppning.
²Fort, fort, han kommer ut", ropade Old Firehand,
²Tom, er bö<a! Er bö<a! En revolver ©u§e enda# förvärra saken."
Svarte Tom sprang e®er Ín bö<a.
Från det ögonbli%, djurtämjaren beträtt buren oc inti§ detta, hade knappt mer än tio sekunder för³utit. Hela dä%et bildade ett virrvarr av ³yende oc ånge#fu§t
©rikande männi©or. Man hukade Íg ned bakom lådor oc
fat oc sprang åter upp, emedan man ej kände Íg säker.
Kaptenen hade sprungit upp på kommandobryggan.
Old Firehand följde honom. Menageriägaren ³ydde bakom buren+ bakvägg. Svarte Tom sprang e®er Ítt gevär.
På vägen kom han att tänka på, att han bundit det ti§samman+ med Ín yxa, oc att han a§tså i%e gena# hade
det ©jutfärdigt. Han #annade därför ho+ de båda indianerna, som han tänkt rusa förbi, oc ry%te ³intbö<an ur
handen på Stora björnen.
²Jag själv ©juta", sade denne oc #rä%te handen e®er
geväret.
²Nej, låt mig", ropade den ©äggige; ²jag ©juter i a§a
fa§ bättre än du."
Han vände Íg åter mot buren. Pantern hade nyß lämnat denna, ly®e Ítt huvud oc ut#ötte ett rytande.
Svarte Tom lade an oc try%te av. Skottet smä§de,
men trä>ade ej. Ha#igt ry%te han nu bö<an från den
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unga indianen oc sände även ©ottet ur denna emot djuret, men med samma dåliga resultat.
²I§a ©jutet! Ej känna geväret", sade Stora björnen så
lugnt, som om han sutte vid #eken i Ín wigwam.
Ty©en hörde ej på honom. Han slängde bö<an åt Ídan
oc sprang vidare mot fören, där de gevär, som ti§hörde
Cornel+ karlar, lågo. De<a gentlemän hade i%e ha® lu#
att inlåta Íg i #rid med djuret utan ©yndsamt gömt Íg.
Då ljöd i närheten av kommandobryggan ett ©ri. En
dam sökte ³y upp på densamma. Pantern |% i samma
ögonbli% syn på henne. Han hukade Íg ned oc #örtade i
långa, smidiga satser bort emot henne. Hon befann Íg
ännu nedanför, då Old Firehand var på femte e§er sjätte trapp#eget. I ett nu hade han gripit henne, svängde
henne med #arka armar över Ítt huvud, där kaptenen
mottog henne. Det hade varit ett par ögonbli%+ verk,
oc nu befann Íg pantern vid kommandobryggan. Han
satte båda framta<arna mot ett av trapp#egen oc drog
redan ti§samman+ Ín kropp för att göra språnget uppåt
på Old Firehand. Denne gav honom eme§ertid med a§
kra® en spark på nosen oc avfyrade därpå de tre ännu
kvarvarande kulorna i Ín revolver mot han+ huvud.
Detta slag+ försvar var egentligen enda# löjligt. Med
en spark oc några ärt#ora revolverkulor ©rämmer man
minsann inte en svart panter; men Old Firehand hade
nu ej ti§gång ti§ något verksammare försvar+vapen.
Han var övertygad, att djuret nu ©u§e ka#a Íg över honom, men så ©edde ej, utan pantern vände huvudet åt Ídan, liksom om han betänkt Íg bättre. Hade de på så kort
hå§ av©jutna kulorna, som knappt kunde ha inträngt en
linje i han+ hårda ©a§e, i någon mån bedövat honom?
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E§er hade sparken på den känsliga nosen varit för
smärtsam, noga av, han riktade ej längre Ína bli%ar på
Old Firehand, utan emot fördä%, där en trettonårig ³i%
a #od, förlamad av ©rä%, med båda armarna #rä%ta
mot kommandobryggan. Det var dottern ti§ den dam,
som Old Firehand nyß räddat undan pantern. Barnet
hade sett modern+ fara oc av förfäran blivit #ående,
där det ännu #od. Pantern tog ta<arna från trappan,
vände Íg om, oc #örtade i långa språng mot ³i%an.
²Mitt barn, mitt barn!" jämrade Íg modern.
A§a ©reko e§er jämrade Íg; men ingen rörde hand
e§er fot ti§ räddning. Jo, e n oc ju# den, som man väl
min# hade ti§trott en sådan djärvhet oc Ínne+närvaro,
nämligen den unge indianen.
Han hade med Ín far #ått ungefär tio #eg från ³i%an. Då han märkte faran, hon svävade i, blixtrade det
ti§ i han+ ögon. Han såg ti§ vän#er oc höger, liksom
sökte han en utväg ti§ räddning; därpå lät han Ín mantel fa§a från axlarna oc ropade ti§ Ín far på tonkawaspråket: ²Tiakaitat; ¥a ¥oyana _ bli kvar, jag ©a§
Ímma!"
Med två språng #od han vid ³i%an, fattade henne i
klädning+©ärpet, #örtade med henne mot relingen oc
svingade Íg upp på den. Där blev han #ående ett ögonbli% för att se Íg om. Pantern var honom tätt i hälarna
oc beredde Íg ju# ti§ språng. Knappt hade djuret+
ta<ar släppt dä%et, förrän den unge indianen #örtade
från relingen ned i vågorna. Vattnet slog ihop över honom oc han+ börda. Samtidigt ©öt pantern, vilken+
fart var för #or, för att han ©u§e kunna hejda Íg, ut
över relingen oc ned i ³oden.
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²Stopp oc ba%!" kommenderade kaptenen genom talröret ned ti§ ma©inrummet.
Ma©ini#en slog ba%; ångbåten #oppade oc hö§+ däre®er kvar på samma punkt, genom att hjulen enda# togo
så my%et vatten, som var nödvändigt för att hindra båten att driva.
Som faran nu var över ©yndade pa<agerarna fram
från Ína göm#ä§en ti§ relingen. Barnet+ moder hade
fa§it i vanmakt; deß fader ropade nu med dånande #ämma. ²Tusen dollars åt den, som räddar min dotter, tvåtusen, tretusen, femtusen, ännu mer!"
Ingen hörde honom. A§a #irrade över relingen ned i
³oden. Där låg pantern, en förträ>lig Ímmare, med
vitt utspärrade ta<ar på vattnet oc såg Íg om e®er Ítt
byte _ förgäve+! Den djärve go<en oc ³i%an #odo i%e
ti§ att se.
²De ha drunknat, ha slagit+ fördärvade av hjulen!"
jämrade Íg fadern oc slet i Ítt hår. Då ljöd från andra
Ídan fartyget den gamle indianen+ högljudda utrop:
²Nintropan-homo¥ vara klok. Simma under ©eppet, att
pantern i%e se. Vara här nedanför."
A§a #örtade över mot #yrbord, oc kaptenen befa§de,
att en lina ©u§e utka#a+. Ja, verkligen, tätt inti§ ©eppet+ Ída, Ímmade långsamt »Li§a björnen« med den
unga medvet+lösa ³i%an. Go<en fä#e en av de utka#ade
linorna under ³i%an+ armar, oc medan hon drog+ upp,
klättrade han åter ombord.
Han hälsade+ med ©a§ande jubel, men gi% #olt Ín
väg, utan att säga ett ord. Men då han kom framför
Cornel, #annade han oc sade så högt, att a§a hörde det:
²Nå, äro tonkawa+ verkligen så rädda för små katter?
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Cornel ³ydde med a§a Ína tjugu hjältar; men tonkawa+
ha utsatt Íg för #or fara för att rädda pa<agerarna oc
³i%an. Cornel snart höra mera av tonkawa+!"
Ju# som den räddade bar+ in i kajutan, pekade #yrmannen mot babord oc ropade: ²Se pantern! Se ³otten!"
A§a sprungo över ti§ den angivna Ídan, där ett nytt
oc i%e mindre orovä%ande ©ådespel uppru§ade Íg. Medan man var upptagen av det nyß berättade, hade man
ej uppmärksammat en liten ³otte av halm oc vaßrör,
på vilken två ge#alter sutto, vilka från den höga ³od#randen försökte nå ångbåten, i det att de arbetade med
provisori©a åror av trädgrenar. Den ena av dem var en
go<e, den andra ty%te+ vara en på besynnerligt sätt utklutad kvinna. Man såg en huvudbonad, lik en gammal
ka©ett, oc därunder ett fy§igt, rödkindat anÍkte med
små ögon. Den övriga ge#alten var dold i en vid sä% eller något dylikt, var+ snitt oc fason ej voro lätt att be#ämma, när personen ej #od, utan satt. Svarte Tom
#od bredvid Old Firehand oc frågade: ²Sir, känner ni
denna kvinna?"
²Nej, är hon då så bekant, att jag bör känna henne?"
²Ja vi<erligen! »Hon« är nämligen inte en kvinna,
utan en man, en präriejägare oc trapper. Oc där ha vi
pantern. Nu ©a§ ni få se, vad en kvinna, som är karl,
kan uträtta."
Han lutade Íg över relingen oc ropade nedåt: ²Ha§å,
tant Dro§, paß upp! Han vi§ spisa dig!"
Flotten var ännu vid paß femtio fot från ångbåten.
Pantern Ímmade fortfarande fram oc åter kring Ídan
av denna, spanande e®er Ítt byte. Nu |% han syn på
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³otten oc #yrde kur+ på den. Den så ka§ade tant Dro§
ka#ade en bli% upp mot dä%, igenkände den, som ropat
henne, oc svarade i gä§ falsett: ²Good lack, är det du,
Tom? Gläder mig högeligen att se dig. Vad är det för
ett djur?"
²En svart panter, som sprungit över bord. Laga dig
undan! Fort, fort!"
²Åhå, tant Dro§ går inte ur vägen för någonting,
inte en+ för en panter, han må vara svart, blå e§er
grön! Ska§ nog gå i land med det, gamle Tom. Var
©a§ man eme§ertid ©juta ett sådant där kreatur, om det
är nödvändigt?"
²I ögat", svarade Old Firehand.
²Well! Så ©ola vi låta den där vattenråttan komma
an." Han drog in årorna oc fattade bö<an, som låg
bredvid honom. Flotte oc panter närmade Íg helt ha#igt varandra. Rovdjuret bli%ade med vidöppna, ©arpa
ögon på |enden, som lade an med geväret, Íktade snabbt
oc ©öt. Att lägga bort bö<an, gripa ti§ årorna oc driva ti§baka ³otten var ett ögonbli%+ verk. Pantern var
försvunnen. Där man Í# sett honom, utmärkte en blodig
virvel platsen för han+ död+kamp; så såg man honom
åter dyka upp längre bort, orörlig, död; där drev han
några sekunder oc drog+ sedan åter ned i djupet.
²Ett mä#er©ott!" ropade Tom från dä%, oc pa<agerarna in#ämde högljutt, enda# menageriägaren teg; han
hade förlorat både Ín panter oc Ín djurtämjare.
²Två ©ott var det", svarade den besynnerlige ge#alten
från ³otten. ²Ett i vart öga. Vart går den här ångbåten?"
²Så långt vattnet rä%er ti§", svarade kaptenen.
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²Vi vilja följa med oc ha därför byggt oß den här
³otten. Vi§ ni ta oß ombord?"
²Kan ni betala biljetten, madame e§er sir? Jag vet
sannerligen inte, om jag ©a§ befordra er som man e§er
fruntimmer."
²Som man, sir. Jag är nämligen tant Dro§, för#år
ni, om det är nödvändigt. Vad biljetten angår, brukar
jag betala med klingande mynt."
För# #eg go<en upp, därpå ka#ade den andre Ín bö+sa över ©uldran, fattade linan, #ötte ³otten ifrån Íg oc
klättrade med en ekorre+ vighet upp på dä%, där han
mottog+ med häpna bli%ar.
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Andra kapitlet.
Nordamerika+ förenade #ater äro, trot+, e§er snarare
ti§ följd av, Ína friÍnnade in#itutioner, härden för
hög# sä§samma so$iala land+plågor, vilka i europei©a
#ater ©u§e vara fu§komligt otänkbara.
Då vid en viß tid ett svårare betry% vilade över handel oc vandel, tusental+ fabriker #odo #i§a oc tusental+ arbetare blevo utan arbete, begåvo Íg de arbet+lösa
på vandring oc närbelägna #ater blevo formligen översvämmade. Snart inträdde eme§ertid en sovring+pro$eß,
så att de ärliga grepo Íg an med arbete, var hel# de
funno något, om det o%så ej var så särdele+ lönande oc
ti§ på köpet an#rängande. De togo me#adel+ an#ä§ning vid farmarna vid ©ördetiden oc ka§ade+ därför gemenligen harvesters, ©ördearbetare.
De arbet+©ygga elementen däremot förenade Íg ti§
band, vilka under mord, brand oc plundring fre#ade livet. Medlemmarna av de<a sjönko snart ti§ de läg#a
graderna av sedligt fördärv oc anförde+ av män, vilka
må#e ³y $ivilisationen, emedan lagen+ arm höjde+ hotande över dera+ huvuden. De<a tramps (vagabonder)
uppträdde vanligen i #örre hopar, #undom ända ti§
trehundra man #arka oc däröver. De överfö§o ej blott
ensamt liggande farmer, utan ti§ oc med mindre #äder
oc utplundrade dem fu§#ändigt.
Som dylika tramps hade kaptenen oc #yrmannen på
»Dog|sh«, som vi förut sett, ansett Cornel Brinkley oc
han+ kamrater. Denna förmodan kunde do%, o%så om
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den var riktig, ej innebära något ©äl ti§ fruktan. Sä§©apet var blott ungefär tjugu man #ark oc a§tså a§dele+ för svagt att uppträda emot fartyg+besättningen oc
de övriga pa<agerarna, do% vore förÍktighet oc vaksamhet ingalunda över³ödiga.
Cornel hade naturligtvi+ o%så fä# Ín uppmärksamhet
vid den sä§samma |gur, som nalkade+ båten på den
brä%liga ³otten, oc som så där i förbigående nedlade
det farliga rovdjuret. Han hade ©rattat, då Tom nämnde det lu#iga namnet tant Dro§. Men nu, då främlingen be#eg dä%et, oc han närmare betraktade denne+ anÍkte, rynkade han Ína ögonbryn oc gjorde ett te%en åt
Ítt folk. Han förde dem läng# fram på fördä% oc svarade, då man frågade honom om orsaken ti§ detta återtåg:
²Den där karlen är vißt inte så löjlig, som han ser ut.
Jag säger er a§a, att vi må#e ta oß ti§ vara för honom.
Han är i själva verket ett original, men o%så samtidigt
en av de farliga#e poli+spioner, man kan tänka Íg."
²Pshaw! Tant Dro§ en poli+spion! Den mannen må
gärna vara a§t, vad du behagar, oc jag ©a§ tro det _
blott i%e detektiv!"
²Oc ändå är han det. Jag har hört tala+ om tant
Dro§; han ©a§ vara en halvförry%t trapper, som för Ín
lu#ighet+ ©u§ #år på den bä#a fot med a§a indian#ammarna. Men nu, då jag sett honom, känner jag honom
bättre. Denna tjo%a männi©a är en detektiv, oc det så
sant, som vore det try%t. Jag har råkat honom där uppe
i Fort Sully vid Missouri, där han knep en kamrat mitt
ibland oß oc överantvardade honom åt repet, han ensam, trot+ att vi voro över fyrtio man."
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²Det är otänkbart. Ni kunde väl åtmin#one ha borrat
fyrtio hål i kroppen på honom!"
²Nej, det kunde vi inte. Han arbetar mer med li# än
våld. Se bara på han+ små li#iga mu§vad+ögon! Ingen
myra i täta#e gräset undgår dem. Han hänger Íg med
den #ör#a oemot#åndliga#e vän©ap fa# vid Ítt o>er
oc smä§er igen fä§an, innan man en+ har en tanke på
överrumpling."
²Känner han då dig?"
²Det tror jag knappt. Han hade den gången ingen anledning att fä#a någon uppmärksamhet vid mig; det är
längesedan, oc jag har nog förändrat mig sedan deß.
Do% är det rådligt, att vi hå§a oß i ©innet, så att vi ej
vä%a han+ uppmärksamhet. Jag tänker, att vi kunna göra en god kupp här, oc jag ©u§e inte vilja, att han kom
oß i vägen. Old Firehand är den ryktbara#e jägaren i
vä#ern. Svarte Tom har o%så visat Íg som en karl, med
vilken man må#e räkna, men tant Dro§ är ännu farligare än de<a båda. Tag er i akt för honom oc låtsa+
hel#, att ni a§+ inte märka honom."
Så farlig, som Dro§ utmålade+ av Cornel, såg han
sannerligen i%e ut; snarare må#e man vid han+ åsyn göra Íg a§ möda att i%e bri#a i ©ratt.
Han+ huvudbonad utgjorde+ varken av hatt e§er mö+sa e§er luva, oc likväl kunde man bete%na densamma
med vart oc ett av de<a namn. Ro%en var my%et lång
oc synnerligen vid oc sammanfogad av idel lappar oc
#y%en av läder, det ena sytt på det andra. På framÍdan
voro ro%en+ kanter försedda med korta remmar, vilka
ersatte de felande knapparna. Som detta sä§samma kläde+plagg+ #ora längd oc vidd försvårade gången, hade
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mannen ©urit upp det ifrån underkanten oc upp ti§
midjan oc därpå bundit de båda häl®erna om benen, så
att de bildade vida sä%byxor. Ett par läder©or bildade
nedti§ avslutningen. Ärmarna på denna ro% voro o%så
ovanligt vida oc a§dele+ för långa. Han hade därför
sytt ihop dem nedti§ oc längre upp på underÍdan ©urit
upp två hål, genom vilka han #a% ut händerna. På
detta sätt bildade ärmarna två nedhängande läder|%or,
i vilka a§ehanda ting kunde förvara+.
Genom detta plagg erhö§ mannen+ |gur ett oformligt utseende, oc ytter# ©rattretande verkade deßutom
det runda, rödkindade, ogement vänliga anÍktet, var+
små ögon voro i oavbruten rörelse, på det att ingenting
måtte undgå dem. I handen bar han en dubbelbö<a, vilken tydligen besatt en vördnad+bjudande ålder.
Go<en i han+ sä§©ap kunde vara omkring sexton år.
Han var blond, grovbyggd oc såg a§varsam oc trotÍg
ut. Han+ dräkt be#od av hatt, jakt©jorta, byxor, #rumpor oc ©or, a§tsamman+ av ©inn. Utom med en ³intbö<a var han beväpnad med en kniv oc en revolver.
Då tant Dro§ beträdde dä%et, rä%te han handen åt
Svarte Tom oc ropade med Ín fal$ett#ämma: ²Welcome, gamle Tom! Vilken överra©ning! Vilken evighet,
sedan vi sågo varandra! Varifrån oc varthän?"
De ©akade hand på det hjärtliga#e, oc Tom svarade:
²Från Mississippi. Ska§ ti§ Kansas, där jag har mina
³ottkarlar i ©ogarna."
²Well, all right. Vi ha a§tså samma väg. Jag ©a§ o%så
dit oc längre ändå. Få a§tså vara ti§samman+ en smula. Do% för# oc främ# biljetterna, sir. Vad ha vi att
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betala, jag oc den här li§e mannen, om det är nödvändigt?" Denna fråga var #ä§d ti§ kaptenen.
²Det beror på hur långt ni ©a§, oc på vilken plat+ ni
far", svarade denne.
²Plat+? Tant Dro§ tar a§tid för#a; a§tså hytt, sir?
Oc hur långt? Låt oß ti§+ vidare säga Fort Gibson.
Kunna ju a§tid sedan göra la<on längre? Ni tar väl emot nuggets?"5
²Ja, gärna."
²Men hur #år det ti§ med guldvågen? Är ni ärlig?"
Denna fråga kom så ha#igt fram, oc de små ögonen
blinkade därvid så klip©t, att den a§+ i%e kunde uppta+
i§a. Eme§ertid låtsade+ kaptenen, som om han blev ond,
oc svarade: ²Fråga inte så där en gång ti§, ty då ka#ar
jag er gena# över bord!"
²Oho, tror ni, att tant Dro§ är så lätt att förpa<a i
det våta? Då mißtar ni er betydligt. Försök bara en
gång!"
²Nå", sade kaptenen, ²mot damer må#e man vara artig, oc som ni är en tant, så hör ni ju ti§ det tä%a könet. Jag vi§ därför inte uppta er fråga så i§a. För övrigt har det ingen bråd©a med betalningen. Vänd er vid
ti§fä§e ti§ #yrman."
²Nej, jag anlitar ingen kredit, inte en+ för en minut;
det är min prin$ip, om det är nödvändigt."
²Well! Så kom med ti§ kontoret!"
De avläg+nade Íg, oc de övriga utbytte Ína tankar
om den kon#iga |guren. Kaptenen kom fortare ti§baka
än Dro§. Han sade i förvånad ton: ²Mina herrar, de
där nuggets ©u§e ni ha sett! Han for in med ena handen
5 Utva©ade korn av rent guld.
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i Ín ro%ärm, oc då han åter #rä%te ut den ur hålet, hade han den fu§ av guldkorn, #ora som ärter, som nötter,
ja, somliga ännu #örre. Denne man måtte ha upptä%t
en riktig guldgruva."
Dro§ betalade under tiden Ín avgi® på kontoret oc
såg Íg sedan omkring. Han |% för# syn på Cornel+ karlar, så drev han långsamt fram mot fördä% oc tog dem i
närmare ©är©ådande. Han+ bli% kom ett ögonbli% på
Cornel, oc så frågade han: ²Förlåt, sir, ha inte vi sett
varandra en gång förut?"
²Inte vad jag vet", svarade den ti§frågade.
²O, jag ty%er a§dele+, att vi ha råkat+ förr. Var ni
inte en gång uppe vid Mi<ouri?"
²Nej."
²Inte he§er i Fort Su§y?"
²Känner ej en+ ti§ det."
²Hm! Kan©e jag kan få veta ert namn?"
²Varför det?"
²Emedan ert utseende ti§talar mig, sir. Oc så fort jag
|nner behag i någon, ger jag mig inte ti§ tål+, förrän
jag fått veta, vad hon heter!"
²Vad det angår, så behagar o%så ni mig", sade Cornel i
©arp ton; ²men trot+ detta ©u§e jag omöjligt vara så
oartig att fråga e®er ert namn."
²Varför inte? Jag anser det ej för någon oartighet oc
©u§e gena# besvara er fråga. Jag har ingen anledning
att förtiga mitt namn. Enda# den, som inte har riktigt
klara papper, döljer Ítt namn."
²Ska§ detta vara en förolämpning, sir?"
²Fa§er mig i%e in! Jag förolämpar aldrig ett männi©obarn, om det i%e är nödvändigt. Farväl, sir, oc behå§
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ert namn för er själv. Jag vi§ inte veta det." Han vände
Íg om oc gi% därifrån.
²Detta ti§ mig!" mumlade den röde. ²Oc jag må#e
#å oc ta emot det!"
²Varför det?" ©rattade en av han+ män. ²Jag ©u§e ha
svarat den där lädersä%en med knytnäven!"
²Oc dragit det korta#e #rået! En man, som låter en
svart panter komma Íg på arm+längd+ av#ånd oc så
ger honom en laddning lika ka§blodigt, som hade han en
präriehund framför Íg, är inte att förakta. För övrigt
är det inte fråga bara om honom. Jag ©u§e snart ha
o%så andra emot mig, oc vi må#e undvika a§t uppseende."
Dro§ hade åter gått akterut oc #ötte på vägen på de
båda indianerna, som sutto på en tobak+bal. Då de |ngo
syn på honom, re#e de Íg som männi©or, vilka vänta att
bli ti§talade. Dro§ hejdade Ína #eg, då han såg dem,
gi% ra©t fram ti§ dem oc utropade: ²Mira, el oso viejo y
el oso mozo _ se där, Den gamla björnen oc Den unga
björnen!"
Det var span©a. Han måtte a§tså veta, att de båda
röda i%e för#odo oc talade engel©a så väl, men span©a
³ytande.
²Qué sorprese, la tia Droll _ vilken överra©ning, tant
Dro§", svarade den gamle indianen, ehuru han redan
sett honom, då han var på ³otten.
²Vad gör ni här i ö#ern oc på denna båt?" frågade
Dro§ oc rä%te dem båda händerna.
²Vi voro med ³era röda bröder i New-Orlean+ för
vi<a uppköp oc be|nna oß nu på hemväg, medan de
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andra komma e®er med sakerna. Flera månader ha gått,
sedan vi sågo tant Dro§+ anlete."
²Ja, Den unge björnen har blivit dubbelt så #or under tiden. Leva mina röda bröder i fred med Ína grannar?"
²De ha grävt ned krig+yxan oc ön©a ej att åter gräva
upp den."
²När komma ni ti§ era #amfränder?"
²Det veta vi ej. Vi trodde, att vi ©u§e behöva en halv
månad, men nu kommer det att dröja längre."
²Nu? Vad vi§ det ordet betyda?"
²Att Den gamle björnen inte förr kan vända hem, än
han doppat Ín kniv i den förolämpande+ blod."
²Vem är det?"
²Den vita hunden där borta med det röda håret. Han
har slagit Den gamla björnen med handen i anÍktet."
²All devils!6 Är den karlen vid Ína Ínnen! Han må#e
väl veta, vad det betyder att slå en indian oc ti§ på köpet Den gamle björnen!"
²Han ty%+ ej veta, vem jag är. Jag sade mitt namn på
min #am+ språk oc ber min vite broder att i%e säga det
på engel©a för honom."
²Om jag överhuvud taget någonÍn kommer att översätta något för honom, så blir det något annat än min
broder+ namn. Nu ©a§ jag bort ti§ de andra, som gärna
tala med mig; men jag ©a§ o®a komma ti§ er för att
lyßna ti§ edra #ämmor."
Han fortsatte den avbrutna färden akter över. Dit hade nu den räddade ³i%an+ fader kommit för att berätta,
att han+ dotter vaknat ur Ín vanmakt oc enda# behöv6 I ty©a texten »A § e T e u f e l ! « (Anm. år 2002.)
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de lugn för att riktigt hämta Íg. Därpå ©yndade han ti§
indianerna för att ta%a den modige go<en för han+ hjältedåd. Dro§, som hört han+ ord, gjorde Íg underrättad
om, vad som pa<erat. Då Tom berättat det för honom,
sade han: ²Ja, det tror jag pojken om; han är inte barn
längre, utan fu§vuxen man."
²Känner ni dem? Vi sågo, att ni talade med dem."
²Vi ha trä>at+ några gånger."
²Trä>at+? Han ka§ade Íg tonkawa, oc denna nä#an
utdöda #am be|nner Íg ej på vandring, utan är bofa#
på Ína eländiga reservationer i Riodalen."
²Den #ore björnen har ej blivit bofa#, utan #rövar,
trogen Ína förfäder+ vanor, omkring, a§dele+ som apacehövdingen Winnetou. Det är nog troligt, att han har
en viß plat+, då han vilar ut e®er Ína vandringar, men
han hemlighå§er den. Han talar eme§anåt om »de Ína«,
oc så o®a vi råka trä>a+, gör jag mig underrättad, om
de må väl; men vilka oc var de äro, har jag aldrig kunnat utfor©a. Han ämnade Íg o%så nu ti§ dem, men ser
Íg uppehå§en av en hämnd, han är ©yldig Cornel."
²Talade han därom?"
²Ja. Han vi§e ej vila, förrän den blivit utkrävd. Cornel kan därför redan, enligt min åÍkt, anse+ för död."
²Det har o%så jag sagt", infö§ Old Firehand. ²Om jag
känner indianen, var det inte av feghet, han lät Cornel
slå Íg."
²Så?" frågade Dro§ oc såg for©ande på jätten. O%så
ni har lärt känna indianerna, om det är nödvändigt? Ni
ser mig eme§ertid inte sådan ut, ehuru ni är en verklig
Goliath. Jag före#ä§er mig, att ni pa<ar my%et bättre
i salongen än på prärien."
40

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

²O ve, tant", ©rattade Tom. ²Där högg ni ordentligt i
#en. Gi<a bara, vem denne herre är, som ti§hör våra
berömda#e vä#män."
²Av den sorten ge+ det enligt min åÍkt enda# två, ty
ingen tredje förtjänar som de, att man hugger ti§ med
superlativet om honom." Han gjorde en pau+, knep ihop
ena ögat, blinkade med det andra, lät höra ett kort
©ratt, som lät i%e olikt en klarinettdri§, oc fortsatte
därpå: ²De<a båda äro nämligen Old Shatterhand oc
Old Firehand. Som jag känner den förre, om det är
nödvändigt, så kan denne sir i%e gärna vara någon annan än Old Firehand. Är det rätt?"
²Ja, det är jag", ni%ade den ifrågavarande.
²Egad?" frågade Dro§ oc tog två #eg ti§baka, fortfarande betraktande honom med det öppna ögat. ²Ni är
verkligen denne man, för vilken varje ©älm darrar. Ge#alten är nog sådan, den be©rive+, men _ _ kan©e ni
likväl bara ©ämtar!"
²Nå, är detta o%så ©ämt?" frågade Old Firehand, i
det han med högra handen fattade Dro§ i kragen, ly®e
honom, svängde honom tre gånger runt i lu®en oc därpå satte ned honom på en när#ående pa%lår.
Den så hanterade blev mörkröd i anÍktet. Han kippade
e®er andan oc ³åsade fram i korta, avhuggna meningar: ²Zounds, sir, tror ni mig vara en perpendikel e§er en
$entrifugalregulator? Tror ni, att jag är inrättad för
att dansa runt omkring er i lu®en! Verkligen ly%a, att
min sleeping-gown är av durabelt ©inn, annar+ hade den
gått sönder, oc jag hade slungat+ i ³oden! Old Firehand. Har o®a tänkt, hur my%et det ©u§e glädja mig att
en gång få se er. Jag är bara en #a%ar+ trapper, men
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för#år my%et väl, vad en man av ert slag betyder. Här
är min hand, oc om ni inte vi§ djupt bedröva mig, så
visa inte bort den!"
²Visa bort den, det vore en #or synd. Jag rä%er gärna
handen åt varje bra karl oc så my%et he§re då åt en,
som på ett så utmärkt sätt gjort Ítt inträde bland oß."
²Utmärkt? På vad sätt?"
²Då ni ©öt pantern."
²Bah! Det var väl ingenting att tala om! Djuret hade
inte a§tför trevligt i vattnet; han vi§e mig inte något
ont, bara rädda Íg på min ³otte. Tyvärr var jag ju#
inte gä#vänlig."
²Det var klokt av er, ty pantern hade sannerligen vi<a
avÍkter på er. För vattnet fruktar han ej; han Ímmar
utmärkt oc hade kunnat nå #randen utan an#rängning.
Genom att döda honom, har ni räddat många männi©oliv. Jag ©akar er hand oc ön©ar, att vi få lära känna
varandra närmare."
²A§dele+ min ön©an, sir. Men jag har inte kommit på
den här ångbåten för att tör#a ihjäl. Låt oß därför gå
ned i salongen oc ta ett gla+."
Man följde denna uppmaning. Tom må#e betala mellanavgi® ti§ hyttplat+ för att kunna göra sä§©ap, vilket
han eme§ertid my%et gärna gjorde.
Då gentlemännen försvunnit från dä%, kom negern,
som ej fått vara med oc se på pantern, upp ur ma©inrummet. Han hade blivit avlö# av en annan eldare oc
sökte nu en ©uggig plat+ för att sova middag. Då han
långsamt oc tydligen vid dåligt humör kom dinglande
fram, iakttog+ han av Cornel, som vinkade honom ti§
Íg.
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²Vad vi§ ni, sir?" frågade den svarte. ²Har ni något
ärende, så vänd er ti§ #ewarten. Jag är inte för pa<agerarna."
Han talade engel©a som en vit.
²Det för#år jag", sade Cornel. ²Jag vi§e bara fråga
er, om ni vi§ dri%a ett gla+ brandy med oß."
²Är det så, så är jag med. Där nere i eldarrummet
torka hal+ oc tunga ur kroppen på en. Men jag ser inte
ti§ min#a droppe här!"
²Här har ni en dollar! Hämta, vad ni vi§ ha där borta
vid baren oc slå er ned ho+ oß."
Det inbundna uttry%et försvann gena# från negern+
anÍkte oc han blev med en+ betydligt rörligare på foten. Han hämtade två fu§a ³a©or jämte några gla+ oc
satte Íg därpå bredvid Cornel. Då det för#a glaset halkat över han+ tunga, slog han i ett andra åt Íg, tömde
det oc frågade därpå: ²Det här är en förfri©ning, sir,
som jag inte o®a kan be#å mig. Hur kom ni på den tanken att inbjuda mig? Ni vita äro inte annar+ så spendersamma mot oß svarta."
²För mig oc mina vänner smä§er en neger lika högt
som en vit. Jag har märkt, att ni är an#ä§d som eldare.
Det är ett tungt oc tör#bringande arbete, oc då jag före#ä§er mig, att kaptenen inte slösar hundrado§arsedlar
på er, så sade jag mig själv, att ett gott gla+ ©u§e an#å
er bra."
²Ja, det var en ypperlig id´e, ni |%. Kaptenen betalar
tyvärr dåligt; man får inte ti§ en ordentlig ³or+huva,
hel# som han inte ger något för©ott, åtmin#one inte på
mig, utan för# vid resan+ slut gör ett grepp i pungen
_ damn!"
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²Nå, i dag ©a§ det bero på er själv, om ni vi§ ©a>a er
den där huvan."
²Hur så?"
²Jag är i%e den, som knußlar med några dollar, om ni
vi§ göra mig en tjän#!"
²Några dollar? Huzza! För det får jag ju ³era ³a©or!
Fram bara med er ön©an, sir. Tjän#en ©a§ jag gärna
göra er!"
²Saken är inte så lätt. Jag vet inte, om ni är rätte
mannen."
²Jag! När det är fråga om att förtjäna ti§ ett gla+ så
är jag a§tid rätte mannen."
²Möjligt! Men det må#e uträtta+ slugt!"
²Slugt? Det är väl ändå ingenting, som kan gå ut
över min rygg? Kaptenen tål inte några ©älm#y%en."
²Var lugn! Det är inte a§+ fråga om något sådant.
Ni ©a§ bara lyßna litet, höra upp litet."
²Var? På vem?"
²I salongen."
²Så? Hm?" brummade han e®ertänksamt. ²Varför det,
sir?"
²Därför att _ nå, jag vi§ vara uppriktig mot er." _
Han ©öt ett fu§t gla+ fram ti§ negern oc fortfor i förtrolig ton: ²Där |nn+ en jättelik herre, som de ka§a
Old Firehand, vidare en svart©äggig karl, som heter
Tom, oc slutligen en paja+|gur i en lång ©innro%, som
ly#rar ti§ namnet tant Dro§. Den där Old Firehand
är en rik farmare, oc de båda andra äro han+ gä#er,
som han tar med Íg hem. Händelsevi+ vilja nu o%så vi
ti§ denna farm för att där taga arbete. Det för#å+ då
av Íg självt, att det här ge+ ett gott ti§fä§e att utfor©a,
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vad det är för slag+ folk, vi få att göra med. Jag gi<ar,
att de komma att språka om Ína a>ärer, oc om ni håller öronen öppna, bör det inte a§+ fa§a Íg svårt att uträtta saken. Ni ser oc hör, att jag inte begär det min#a
orätta av er."
²A§dele+ rätt, sir! Ingen männi©a har förbjudit mig
att höra, om andra tala. De närma#e sex timmarna ti§höra mig. Jag är ledig från arbete oc kan göra vad som
behagar mig."
²Men hur tänker ni gå ti§ väga? Får ni gå in i salongen?"
²Förbjudet är det nog inte; men jag har ingenting att
uträtta där."
²Så hitta på en förevändning. Finn+ det inte något
arbete, med vilket ni kunde sy<elsätta er en längre #und
där inne?"
²Nej _ _ men vänta! Jag |% en id´e. Fön#erna behöva tvätta+, jag kunde göra det."
²Men är det ni, som ©a§ be#yra om den saken?"
²Det är egentligen #ewarten+ sak, men han ser gärna,
att jag åtar mig det."
²Men kan han inte fatta mißtankar?"
²Nej. Han vet, att jag gärna tar mig en sup. Jag säger, att jag är tör#ig oc vi§ putsa fön#ren i han+ #ä§e
för en sup. Jag vet nog hur jag ©a§ #ä§a mig. A§tså,
hur många dollar lovar ni mig?"
²Jag betalar a§t e®er värdet av de upply+ningar, ni
©a>ar mig, men min# tre dollars."
²A§ right; det är överen+kommet. Slå i ett gla+ ti§,
sedan må#e jag gå."
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Då han avläg+nat Íg, utfrågade man Cornel, vad han
egentligen åsy®ade med detta uppdrag. Han svarade:
²Vi äro fattiga tramps oc ha här må# betala biljetter,
oc därför vi§ jag försöka komma underfund med, om vi
inte på något vi+ kunna få våra pengar ti§baka. Den
långa mar¥, som före#år oß, ko#ar o%så my%et pengar.
Oc som ni veta, är vår pung gan©a mager."
²Vi ©ola ju fy§a den i järnväg+ka<an."
²Vet ni då så noga, att denna plan verkligen ©a§ ly$ka+? Om vi kunde mynta redan här, så vore det den
#ör#a dår©ap att lämna ti§fä§et obegagnat."
²A§tså, rakt på sak: #öld här ombord? Det är farligt.
Man kan inte ögonbli%ligen ge Íg i väg, oc om vederbörande upptä%er Ín förlu#, så blir det ett fa+ligt ha§å
med viÍtation av hela fartyget oc a§a männi©or ombord. Oc vi bli de för#a, på vilka mißtankarna fa§a."
²Du är den #ör#a får©a§e, jag någonÍn trä>at på.
En sådan a>är är farlig e§er inte, a§t e®er som den ©öte+. Oc jag är sannerligen inte den, som tar den på något bakvänt vi+. Om ni följa mig, så ©a§ a§tsamman+
oc även den Í#a #ora kuppen ly%a+ oß."
²Där uppe vid Silversjön? Bara man nu inte dragit
dig vid näsan?"
²Pshaw! Jag vet, vad jag vet. Det kan inte fa§a mig
in att redan nu ge er en utförlig redogörelse. Det ©a§
jag göra, för# då vi äro på ort oc #ä§e. Ti§ deß må#e
ni tro mig, när jag säger, att det |nn+ rikedomar där
uppe, som rä%a för oß a§a, så länge vi leva. Nu må vi
undvika a§t onödigt prat oc avvakta, vad den dumme
negern7 kan bringa för underrättelser." Härmed lutade
7 I ty©a texten »d e r d u m m e N i g g e r «. (Anm. år 2002.)
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han Íg bakåt oc slöt ögonen ti§ te%en, att han nu inte
vi§e höra e§er säga något mera. Även de andra lade Íg
ti§ ro.
Den dumme negern8 förefö§ eme§ertid vara vuxen Ín
uppgi®. Hade han mött något oöver#igligt hinder hade
han säkert kommit åter för att ti§kännage det. Nu hade
han för# gått ti§ betjäningen+ hytt för att tala med #ewarten oc sedan försvunnit genom salong+dörren, utan
att åter bli synlig. Men än en timme för³öt, innan han
synte+ på dä%. Han hade ³era di©trasor i handen, lade
bort de<a oc kom så fram ti§ det i ha# åter muntra
sä§©apet, ho+ vilket han slog Íg ned, utan att lägga
märke ti§ de fyra ögon, av vilka han oc tramps ©arpt
betraktade+. De<a fyra ögon ti§hörde de två indianerna,
Den gamle oc Den unga björnen.
²Nå?" frågade Cornel ivrigt. ²Hur har ni uträttat
mitt uppdrag?"
Den ti§frågade svarade mißlynt: ²Jag har gjort mig
a§ möda, men tror inte, att jag får mer än de tre dollarna för vad jag hört."
²Oc varför inte?"
²Därför att jag lyßnat förgäve+. Ni har nämligen
mißtagit er, sir. Jätten heter nog Old Firehand, men
han är inte a§+ farmare oc kan sålede+ ej he§er ha inbjudit den där Tom oc tant Dro§ ti§ Íg."
²Det var förargligt!" utbra# Cornel oc låtsade+ en
ton av mißräkning.
²Ja, så förhå§er det Íg", bekrä®ade negern. ²Jätten är
en berömd jägare oc ©a§ långt bort upp i bergen."
8 I ty©a texten på detta #ä§e »der dumme Nigger« inom anföring+te%en.
(Anm. vid av©ri® år 2002.)
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²Vart?"
²Det sade han inte. Jag lyßnade ti§ a§t, oc i%e ett
enda ord undgi% mig. De tre männen sutto av©ilt från
de övriga med fadern ti§ ³i%an, som pantern vi§e sluka."
²Ska§ han ensam dit bort?"
²Nej. Den där fadern heter Butler oc är ingenjör.
O%så han ©a§ med."
²En ingenjör? Vad kunna de<a två ha att göra bland
bergen?"
²Kan©e ha de upptä%t en malmfyndighet, som Butler
©a§ undersöka."
²Nej, det för#år Old Firehand bättre än någon ingenjör."
²De ämna för# söka upp Butler+ bror, som har en
väldig farm i Kansa+. Denne bror måtte vara en my%et
rik man. Han har levererat bo©ap oc spannmål ned ti§
New-Orlean+, oc ingenjören har nu inka<erat pengarna
där för att föra dem med ti§ honom."
Cornel+ ögon glän#e. Men varken han e§er kamraterna förrådde med en min e§er rörelse, huru viktiga
de<a underrättelser voro. ²Ja, i Kansa+ ge+ det #enrika
farmare", anmärkte han i likgiltig ton. ²Men den där ingenjören är bra oförÍktig. Är summan #or?"
²Han vi©ade om niotusen dollar i sedlar. Men jag vet
inte, om jag för#od honom rätt."
²En sådan summa för man inte med Íg. Varti§ ©u§e
då bankerna tjäna. Om han fa§er i händerna på tramps,
äro pengarna förlorade."
²Nej. De ©u§e inte |nna dem. Där han har dem, ©ulle de nog inte söka."
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²Känner ni då ti§ göm#ä§et?"
²Ja. Han visade det för de andra, fa#än my%et hemlighet+fu§t, e®ersom jag var närvarande. Jag vände
ryggen ti§, oc därför trodde de, att jag inte ©u§e se dera+ |ngerte%en; men de tänkte inte på spegeln, som jag
såg a§tsamman+ i. Ingenjören har nämligen en gammal
bowiekniv med ett ihåligt ©a®, i vilket sedlarna är dolda.
Tramps kunde vi<erligen plundra honom in på bara
kroppen. Men en sådan gammal usel kniv tar inte den
snikna#e rövare ifrån Ítt o>er, emedan han inte själv
behöver den oc åtmin#one vi§ lämna den plundrade ett
vapen, utan vilket han här i vä#ern vore förlorad."
²Det är sannerligen gan©a Ínnrikt. Men var har han
då kniven? Han bär inte jägardräkt."
²Han har bältet under vä#en, oc från detta hänger
läderslidan, i vilken kniven Ítter, på vän#ra Ídan under
ro%©örtet."
²Så, men det kan då inte intre<era oß. Vi äro inga
tramps, utan ärliga ©ördearbetare. Det gör mig bara
ledsen, att jag mißtagit mig om jätten. Likheten med den
farmare, jag avser, är my%et #or, oc han har o%så a§dele+ samma namn."
²Kan©e är han en bror ti§ honom. För övrigt är det
inte bara ingenjören, som bär så där my%et pengar på
Íg. Den svart©äggige talade o%så om en avsevärd summa, som han mottagit ti§ fördelning bland Ína kamrater, som äro timmer³ottare."
²Var hå§a då de ti§?"
²De hugga ©og vid Blackbear-³oden, som jag för övrigt inte a§+ känner ti§."
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²Jag känner den jag. Den mynnar ut nedanför Tuloi i
Arkansas. Är sä§©apet talrikt?"
²Bortåt tjugu man, idel duktiga pojkar, förklarade han.
Oc den löjliga karlen i den där ©inn-nattro%en har en
hel mängd nuggets på Íg. O%så han ©a§ ti§ vä#ern."
²Sku§e gärna vilja ha reda på platsen, dit de ämna
Íg."
²Den nämnde de tyvärr ingenting om. E®er vad det
förefö§, ämna de göra sä§©ap, a§a tre. De ha funnit
#ort behag i varandra, oc sova i hytter inti§ varandra."
²I vilka? Vet ni det?"
²Ja, ty de talade högt därom. I nummer ett sover ingenjören, Old Firehand har nummer två, Tom nummer
tre, nummer fyra tant Dro§ oc nummer fem li§e
Fred."
²Vem är det?"
²Go<en i Dro§+ sä§©ap."
²Är han Dro§+ son?"
²Nej. Inte försåvitt jag kunde för#å."
²Vad heter han i ti§namn, oc varför är han i sä§©ap
med tant Dro§?"
²Därom yttrade+ ej ett ord."
²Ligga hytterna ett ti§ fem ti§ höger e§er vän#er?"
²På #yrbord+ Ída a§tså, härifrån räknat, ti§ vän#er.
Ingenjören+ ³i%a sover ti§samman+ med Ín mor i en
damhytt. Do% behöver jag ju inte prata om a§t det här,
som naturligtvi+ inte kan intre<era er det a§ra min#a."
²A§dele+ riktigt. Som jag har mißtagit mig om de<a
männi©or, kan det vara mig a§dele+ likgiltigt, var de bo
oc sova. Jag avunda+ dem för övrigt i%e a§+ dera+
trånga hytter, i vilka de nä#an må#e kväva+, då vi där50
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emot på öppna dä% ha så my%et fri© lu®, som vi kunna
ön©a."
²Well! Men fri© lu® ha o%så hyttpa<agerarna, då
fön#ren ta+ ur oc ga+jalouÍer sätta+ i #ä§et. A§ra
säm# ha naturligtvi+ vi det. Vi må#e, om vi inte ha något arbete om natten, egentligen sova där nere" _ han
pekade på en lu%a i närheten _ ²oc det är en sär©ild
ynne#, om #yrmannen ti§åter oß ligga här bland pa<agerarna. Genom den trånga lu%an kommer ingen lu®,
oc från kölrummet #iger möge§ukt upp. På varma dagar är det, så att man kan #orkna."
²Står ert sovrum i förbindelse med kölrummet?" frågade Cornel ivrigt.
²Ja. Det går en trappa dit ned."
²Kunna ni inte #änga den?"
²Nej. Det vore för besvärligt."
²Då äro ni sannerligen beklagan+värda. Men nog nu
med de<a hi#orier, vi ha ju ännu litet kvar i ³a©an."
²Rätt så, sir! O%så av att tala blir #rupen torr. Jag
vi§ ta ännu en klunk oc sedan få mig en lur. Då mina
sex timmar äro förbi, må#e jag åter ti§ fyren. Men hur
var det nu med mina dollars?"
²Jag hå§er mitt ord, ehuru jag ger ut dem a§dele+
förgäve+. Här har ni a§tså de tre do§arna. Mer kan ni
inte begära, då ni inte gjort oß någon nytta."
²Jag begär inte he§er mer, sir. För de<a tre dollars
får jag ti§rä%ligt my%et brandy ti§ ett ru+. Ni är en
verklig gentleman. Ön©ar ni något mera, så vänd er bara ti§ mig." Han tömde ytterligare ett fu§t gla+ oc gi%
sedan oc lade Íg i ©uggan av en #or bomu§+bal.

51

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

De andra sågo ny|ket på Ín anförare, ty de kunde inte
fatta avÍkten med vi<a av han+ frågor.
²Här får jag lov att |nna någon utväg", sade han med
ett självbelåtet leende. ²Niotusen dollars i banksedlar,
a§tså kontanta pengar. Det är en duktig summa, som
blir oß välkommen."
²Om vi bara hade den" infö§ en, som brukade uppträda som de andra+ taleman.
²Vi ha den."
²Inte än på långa vägar."
²Oho! Om jag säger det, så är det så!"
²Nå, hur ©ola vi komma åt den? Hur ©ola vi få fatt i
kniven?"
²Jag hämtar den ur sovhytten. Ett så viktigt värv anförtror jag inte åt någon annan."
²Oc om man överra©ar dig?"
²Det är otänkbart. Min plan är färdig, oc den ©a§
ly%a+."
Fram emot a®onen blev det åter rörelse på dä%. Värmen hade min©at, oc vinden ³äktade lätt. Damer oc
herrar kommo ur Ína hytter för att njuta av svalkan.
Även ingenjören befann Íg bland dem. Han hade med
Íg Ín fru oc dotter, vilken senare nu fu§#ändigt hämtat Íg från Ín för©rä%else oc det ofrivi§iga badet.
De<a tre personer uppsökte indianerna, då de två damerna ej ännu ta%at dem.
²He-el bakh ¥ai-bac natelu makik _ nu ämna de ge
oß pengar", sade fadern på tonkawaspråket ti§ Ín son, då
han såg dem nalka+.
Han+ anÍkte mulnade, då detta slag+ sätt att visa Ín
ta%samhet utgör en svår kränkning för en indian. Sonen
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hö§ Ín högra hand med ryggÍdan uppåt framför Íg oc
sänkte den därpå ha#igt, vilket utgjorde ett te%en ti§,
att han ej var av samma åÍkt som fadern.
Han+ bli% vilade med välbehag på ³i%an, som han
räddat. Denna trädde med ra©a #eg fram ti§ honom,
tog han+ hand me§an Ína båda, try%te den hjärtligt oc
sade: ²Du är en god oc modig go<e. Så synd att vi inte
bor nära varandra, jag ©u§e vilja hå§a av dig."
Han såg a§varligt upp i henne+ roÍga anÍkte oc svarade: ²Mitt liv ©u§e ti§höra dig. Den #ore anden, som
hör de<a ord, vet, att de äro sanna."
²Så vi§ jag åtmin#one ge dig ett minne, att du ej må
glömma mig. Får jag?"
Han ni%ade blott. Hon drog en tunn guldring av Ítt
|nger oc trädde den på han+ vän#ra li§|nger, på vilket
den pa<ade förträ>ligt. Han såg på ringen oc så på
henne, grep under Ín zunimantel, lindade något från Ín
hal+ oc gav henne det. Det var ett litet tjo%t, fyrkantigt #y%e läder, vitgarvat oc läderprä<at, på vilket voro
inri#ade några te%en.
²Jag o%så giva dig minne", sade han. ²Det är ett totem från Nitropan-homo¥, vara läder, i%e guld. Men
om du råkar i fara ho+ indianerna oc visar det, är faran #rax över. A§a indianerna känna oc äl©a Nitropan-homo¥ oc lyda han+ totem."
Hon för#od ej, vad ett totem var, oc vilket #ort värde
det i vi<a fa§ kan ha. Hon för#od blott, att han i gengåva för ringen gav henne ett #y%e läder; men hon visade
Íg ej besviken. Hon band han+ totem om Ín hal+, varvid
den unge indianen+ ögon ly#e av ti§fred+#ä§else, oc
svarade: ²Jag ta%ar dig! Nu äger jag något från dig oc
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du något från mig. Det gläder oß båda, ehuru vi nog
o%så utan de<a gåvor ej ©u§e ha glömt varandra." Nu
ta%ade o%så ³i%an+ moder, men enda# genom en enkel
handtry%ning, oc därpå sade fadern:
²Hur ©a§ jag nu belöna Den li§a björnen+ mod? Jag
är i%e fattig; men a§t, vad jag äger, vore för litet, för
vad han gjort mig. Jag må#e a§tså bli han+ gäldenär,
men o%så han+ vän. Blott ett minne kan jag ge honom.
Vi§ han mottaga de<a vapen av mig? Jag ber därom."
Han drog upp ur Ín |%a två nya, särdele+ va%ert arbetade revolvrar, vilka+ kolvar voro inlagda med pärlemo
oc rä%te honom dem.
Den unge indianen behövde i%e ett ögonbli% beÍnna
Íg på, vad han hade att göra. Han tog ett #eg ti§baka
oc sade: ²Den vite mannen erbjuder mig vapen: en #or,
#or ära för mig, ty enda# män få vapen. Jag mottar
dem oc ©a§ enda# använda dem för att försvara goda
männi©or mot dåliga. Howgh!" Han tog revolvrarna oc
#a% dem i bältet under manteln.
Nu kunde han+ fader i%e längre hå§a Íg. Man såg på
han+ anÍkte, att han kämpade med Ín rörelse. Han sade
ti§ Butler: ²Jag ta%ar den vite mannen, att han ej giva
penningar som ti§ slavar e§er männi©or, som ej ha någon ära. Detta var #örre lön, vilken vi ej glömma. Vi
vilja a§tid vara vänner ti§ den vite mannen, han+
squaw oc han+ dotter. Han bevare väl den unge björnen+ totem; det är o%så min. Den #ore anden sände honom a§tid sol oc glädje!"
Ta%samheten+ viÍt var slut. Man try%te ännu en
gång varandra+ händer oc ©ilde+ sedan. De båda indianerna satte Íg på Ín låda.
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²Tita enokh _ goda männi©or!" sade fadern.
²Tua _ tua enokh _ my%et goda männi©or!" in#ämde sonen. Detta var de enda utgjutelser, dera+ indian©a ty#låtenhet ti§ät dem. Fadern kände Íg sär©ilt
hedrad av, att det i%e var han, utan blott sonen, han+
#olthet, som fått mottaga gåvorna.
Att ingenjören visat Ín ta%samhet med e®er indian©a
begrepp så #or |nkänslighet berodde ej på honom själv,
därti§ var han för litet förtrogen med röd©innen+ tänkesätt oc vanor. Därför hade han rådfrågat Old Firehand. Nu återvände han ti§ denne, som satt med Tom
oc Dro§ framför kajutan, oc berättade för honom, huru gåvorna blivit mottagna. Då han berättade om totem, hörde+ på han+ ton, att han ej riktigt för#od att
upp©atta deß värde. Därför frågade han Old Firehand:
²Ni vet ju, vad ett totem är, sir?"
²Ja. Det är en indian+ handte%en ungefär som ho+ oß
ett Ígi§, oc kan be#å av de me# olika föremål oc de
me# olika ämnen."
²Denna förklaring är nog riktig, men inte vidare uttömmande. Varje indian får inte bära ett totem; det är
enda# berömda hövdingar, som ha rättighet därti§. Att
denne go<e redan äger det, oc frånsett att det samtidigt
är fadern+, utgör ett bevi+ på, att han redan har handlingar bakom Íg, som ti§ oc med av röd©innen anse+
ovanliga. Vidare äro totem olika, beroende på dera+ olika ändamål. Ett vißt slag begagna+ enda# som legitimation oc bekrä®ande, sålede+ liksom ho+ oß Ígi§et e§er
under©ri®en. Det slag, som är det viktiga#e för oß blekanÍkten, är likväl det, som gä§er ett slag+ anbefa§ning
för den som fått det. Låt mig se läderbiten!"
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Fli%an gav honom den, oc han gran©ade den noga.
²Kan ni tyda de<a te%en, sir? frågade Butler.
²Ja", ni%ade Old Firehand. ²Jag har så o®a oc så
länge varit ho+ de olika #ammarna, att jag i%e blott talar dera+ språk, utan o%så för#år dera+ ©rivte%en. Detta totem är ett av de värdefu§a#e, som någonÍn bortgivit+. Det är avfattat på tonkawaspråket oc lyder:
»Sca-khe i kauvan clatan, he el ni ya?« De<a ord betyda i noggrann översättning: »Han+ ©ugga är min ©ugga, oc han+ blod är mitt blod; han är min äldre broder«. Oc därunder #år den unge björnen+ namnte%ning. Bete%ningen äldre broder är hedersammare än
enda# broder. Ett totem kan ej innehå§a en varmare
anbefa§ning. Den som gör innehavaren av detta något
ont, har att vänta den svåra#e hämnd av Stora oc
Li§a björnen oc a§a dera+ vänner. Förvara detta totem väl, sir, så att ©ri®en+ röda färg bibehå§e+. Man
vet i%e, vilken #or tjän# det kan göra er, hel# som vi
ju# ämna oß ti§ den trakt, där tonkawa+ bund+förvanter bo. Många männi©oliv bero av denna li§a läderbit."
Ångaren hade under e®ermiddagen pa<erat Ozark,
Fort Smith oc Van Buren oc nådde nu den vinkel, i vilken Arizonas ³odbädd tager en avgjord riktning mot
norr. Kaptenen hade ti§kännagivit, att man omkring två
timmar e®er midnatt ©u§e vara vid Fort Gibson, där
han må#e ligga kvar ti§ morgonen för att underrätta
Íg om vatten#åndet högre upp i ³oden. För att vara
utvilade vid ankom#en dit, gingo de ³e#a pa<agerarna
my%et tidigt ti§ koj+, ty man hade att vänta, att man i
Fort Gibson |nge vara vaken ända ti§ fram på morgonen.
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Dä%et utrymde+ helt oc hå§et av hyttpa<agerarna
oc i salongen sutto enda# några få personer. I röksalongen där bredvid hö§o blott tre personer ti§, nämligen Old Firehand, Tom oc Dro§, vilka o#örda av
andra berättade för varandra Ína upplevelser. Den
för#nämnde bemötte+ av de båda andra med en nä#an
ti§ vördnad gränsande högaktning, som likväl i%e hindrade, att han ännu ej kommit vidare underfund med
tant Dro§+ förhå§ande oc närma#e avÍkter. Nu frågade han, hur det kommit Íg, att Dro§ |% i vä#ern
heta tant.
Den ti§frågade svarade: ²Ni känner ju ti§ männen+ i
vä#ern+ sed att åt a§a giva ett ök- e§er krigarnamn,
som har avseende på någon egendomlighet ho+ den, det
gä§er. I min nattro% ser jag ju ut som en kvinna, oc
därti§ pa<ar o%så min gä§a rö#. Förr talade jag i basen, men en förkylning gjorde slut på de djupa tonerna.
Då jag nu ti§ på köpet har för vana att som en god moder e§er tant ta mig an varje bra karl, så har man givit
mig namnet tant Dro§."
²Men Dro§ kan väl inte vara ert familjenamn?"
²Nej. Jag är gärna munter, kan©e ibland även litet
tokrolig. Därför har jag fått namnet."
²Får man kan©e höra ert verkliga namn? Jag heter
Winter, oc han Tom Großer. Ni har redan hört, att vi
egentligen äro ty©ar. Ni ty%+ eme§ertid själv vilja insvepa er härkom# i djupt mörker."
²Jag har vi<erligen anledning att inte tala därom,
men vißt inte emedan jag ©u§e ha något att blyga+ för.
De<a orsaker äro mera av spekulativ art."
²Spekulativ? Hur ©a§ jag fatta det?"
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²Mera därom kan©e senare. Jag vet nog, att ni gärna
ön©ar veta vad jag nu ©a§ göra i vä#ern, oc varför jag
släpar min sextonåriga pojke med mig. Den tiden kommer nog, då jag ©a§ säga er det. Vad mitt namn beträffar, ©u§e det ©rämma en ©ald. Det är nämligen för©rä%ligt opoeti©t. Jag heter _ _ Pampel."
²Huru, Pampel?" ©rattade Old Firehand. ²Poeti©t är
det då vißt inte, oc om jag ©rattar, så är det inte åt
namnet, utan åt den grima+, ni gjorde därvid. För övrigt är namnet vißt inte ovanligt. Jag har känt ett geheimeråd Pampel, som bar det med #or värdighet. Men
ordet är ty©t. Ni är väl sålede+ av ty© härkom#?"
²Ja."
²A§tså en infödd ty©, en land+man!" utbra# Old
Firehand. ²Vem kunde tänka det?"
Nu voro a§a hytter upptagna, oc i salongerna slä%te+
ljusen. Uppe på dä% brunno enda# lantärnorna. Utkiken,
#yrmannen oc of|$eren, som vandrade fram oc åter på
dä%, voro de enda, som ty%te+ vara vakna, ma©ini#erna
undantagna.
O%så tramps lågo, som om de sovo, tämligen långt ifrån matroserna, som ti§ följd av den #arka värmen voro på dä%. Cornel hade helt slugt pla$erat Ítt folk runtomkring ©an+lu%an, så att ingen kunde komma ti§ den,
utan att bli sedd. Naturligtvi+ sov ingen av dem.
²En fördömd hi#oria!" vi©ade han ti§ den, som låg
bredvid honom.
²Jag har inte tänkt på, att om natten en karl #år här
i fören för att iakttaga farvattnet. Han är oß i vägen."
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²Vißt inte. I ett sådant mörker kan han inte se ända
hit. Det är ju kolmörkt. Inte en #järna på himlen. När
börja vi?"
²Gena#. Vi ha ingen tid att förlora, ty vi må#e vara
färdiga, innan vi komma fram ti§ Fort Gibson."
²Naturligtvi+ hämtar du för# pengarna."
²Nej. Det ©u§e vara en dumhet. Om ingenjören vaknar oc märker #ölden, innan båten lägger i land, kan
a§t slå fel. Borren har jag oc nu går jag ned. Sku§e du
behöva varna mig, så ho#a högt. Jag hör det nog."
Gynnad av mörkret, kröp han ti§ ©an+lu%an oc satte
fötterna på trappan, som förde ned. De tio trapp#egen
voro snart ti§ryggalagda.
Nu undersökte han golvet, trevade med händerna. Han
fann lu%an, som förde djupare ned, oc #eg ned för den
andra trappan. Nedkommen #rök han eld på en tänd#i%a oc ly#e Íg omkring. För att noga orientera Íg,
må#e han gå vidare oc tända ³era tänd#i%or.
Rummet, vari han befann Íg, var mer än man+högt
oc förde nä#an ti§ mitten av båten. Ingen me§anvägg
avdelade det undre ©epp+rummet på längden. Några balar lågo här oc där.
Nu gi% Cornel åt babord+ Ída oc satte borren i båten+ Ída, naturligtvi+ under vattenlinjen. Under han+
kra®iga try% åt Íg borren ha#igt in i träet. Plöt+ligt
blev ett hä®igt mot#ånd i plåten, varmed båten var beklädd. Denna må#e slå+ igenom med borren. Men för
att rummet ©u§e fy§a+ fortare, voro åtmin#one två hål
erforderliga. Cornel borrade sålunda för# så långt akterut som möjligt ett andra hål, o%så det fram ti§ plåten. Därpå tog han en av #enarna som utgjorde barla#,
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oc slog därmed så länge på borren+ handtag, ti§+ denna
genomträngde plåten. Gena# trängde vattnet in oc
fuktade han+ hand, men då han dragit ut borren, trä>ade honom en grov, kra®ig vatten#råle, så att han ha#igt
må#e vika ti§baka. Bruset kunde omöjligt höra+ ti§
följd av det bu§er, ma©inen gjorde. Nu slog han o%så igenom plåten i det för#a hålet oc ©yndade upp. Borren
ka#ade han ifrån Íg för# framför den övre trappan. Då
han kommit upp ti§ de Ína, ti§frågade+ han ty#, om
han ly%at+. Han svarade jakande oc förklarade, att han
nu gena# ämnade smyga Íg in i hytten nummer ett.
Salongen oc rökrummet lågo på akterdä%, oc hytterna på båda Ídor om de<a. Var oc en av de<a hade en
egen dörr ut ti§ salongen. Ytterväggarna av tunn träpanel voro försedda med tämligen #ora fön#er, vilka+
öppningar nu voro tä%ta enda# med ga+. Sedan Cornel
för# gått åt vän#er, a§tså åt #yrbord, må#e han vända.
Hytten nummer ett var den för#a oc låg sålunda i hörnet. Han lade Íg på dä%et oc kröp förÍktigt framåt hållande Íg tätt inti§ båtkanten, för att i%e bli sedd av den
patru§erande of|$eren. Han nådde ly%ligt Ítt mål. Genom gasen i för#a fön#ret fö§ ett svagt ©en. Det brann
lju+ i hytten. Sku§e Butler måhända ligga vaken oc läsa?
Men Cornel övertygade Íg om, att det var lju# o%så i
de andra hytterna, oc detta lugnade honom. Kan©e
©u§e ju# denna om#ändighet underlätta han+ förehavande, som ©u§e bli tämligen svårt att utföra i mörkret.
Han drog fram Ín kniv oc ©ar ljudlö# gasen mitt itu
uppeifrån oc ned. En gardin hindrade honom att se in
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genom hyttfön#ret. Han ©öt den sakta åt Ídan, oc han
©u§e ha velat jubla högt av glädje över vad han såg.
På vän#ra väggen hängde över bädden en brinnande
nattlampa, som underti§ var försedd med ©ärm. Ingenjören låg i djup sömn med anÍktet vänt mot väggen.
Han+ kläder lågo i en #ol. Vid högra väggen fann+ ett
bord, på vilket lågo den sovande+ klo%a, bör+ oc kniv,
som lätt kunde nå+ utifrån med handen. Cornel tog kniven ur fodralet oc undersökte handtaget. Detta kunde
©ruva+ upp som ett nålhu+. ²Vid a§a häxor, det gi%
lätt!" jublade tjuven. ²Jag kunde ha blivit tvungen att
gå in oc i nödfa§ #rypa honom."
Ingen hade sett denna händelse. Fön#ret vette åt #yrbord utåt vattnet. Cornel slängde fodralet över bord,
gömde kniven i Ítt bälte oc lade Íg åter ned för att
krypa ti§baka. Han kom ly%ligt förbi löjtnanten. Några
alnar längre fram råkade han+ bli% fa§a åt vän#er.
Han ty%te Íg se två svagt fo+forlysande punkter, som
do% åter försvunno. Det var ett par ögon; han vißte det.
Med en kra®ig, men ljudlö+ rörelse ³yttade han Íg
framåt oc ru§ade Íg sedan lika ha#igt åt Ídan. My%et
riktigt! Från den plat+, där han sett ögonen, hörde+ ett
ljud, som om någon vi§e ka#a Íg över en annan. Of|$eren hade hört det oc ©yndade fram. ²Vem där?" frågade
han.
²Jag, Nitropan-Haney", ljöd svaret.
²Åh, indianen! Sov do% bara!"
²Här har en man smugit Íg; gjort något ont; jag sett
honom, men han fort bort."
²Vart?"
²Åt fören ti§, där Cornel ligga; kunde vara han själv."
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²Pshaw! Varför ©u§e han e§er någon annan smyga
omkring här! Sov du bara oc #ör inte de andra."
²Jag sova, men då he§er ingen ©uld, om ont ©ett."
Of|$eren lyßnade framåt fören, men då ingenting
hörde+, lugnade han Íg. Han var övertygad om, att röd©innet mißtagit Íg.
En lång #und förgi%. Då ka§ade+ han av utkiken fram
ti§ bogen.
²Sir", sade mannen, ²jag vet inte, vad det kan bero på,
men vattnet #iger ha#igt. Båten sjunker."
²VanÍnne!" ©rattade of|$eren.
²Kom själv oc se."
Han såg ned, sade ingenting oc ©yndade bort ti§ kaptenen+ kajuta. Om två minuter kom han upp igen, följd
av denne. De hade en lykta med Íg oc ly#e över bord.
En andra lykta hämtade+. Löjtnanten #eg ned i akter
oc kaptenen i förlu%an för att undersöka kölrummet.
Tramps hade avläg+nat Íg från den. Om en kort #und
kom kaptenen upp oc ©yndade akteröver ti§ #yrmannen.
²Han kommer inte att slå a§arm", vi©ade Cornel ti§
de Ína. ²Men båten kommer att gå ti§ #randen!"
Han hade rätt. Matroserna vä%te+ i ty#het, oc båten
ändrade riktning. Utan någon oro kunde det i%e ©e.
Dä%pa<agerarna vaknade oc några hyttpa<agerare
kommo ut ur Ína hytter.
²Det är ingenting; det är inte den min#a fara å färde", ropade kaptenen ti§ dem. ²Vi ha fått litet vatten i
kölrummet oc må#e pumpa ur det. Vi #yra mot #randen, oc den som är rädd, kan under tiden gå i land."
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Han vi§e ingiva lugn, men resultatet blev raka motsatsen. Man ropade oc ©rek e®er räddning+bojar. Hytterna blevo tomma. A§a sprungo om varandra. Då fö§
lanternan+ ©en på den höga #randen. Båten gjorde en
gir, så att den kom att ligga para§e§t med denna, oc
ankaret fö§. De båda landgångarna visade Íg vara ti§rä%ligt långa; de lade+ ut, oc de äng+liga trängde+ för
att komma i land. Främ# av a§a voro naturligtvi+
tramps, som ha#igt försvunno i natten+ mörker.
Utom fartyget+ besättning hade blott Old Firehand,
Tom, Dro§ oc Den gamle björnen #annat ombord.
Den för#nämnde hade #igit ned i la#rummet för att se
på vattnet. Med ljuset i den högra oc borren i den vän#ra handen kom han åter oc frågade kaptenen, som #od
vid pumparna: ²Sir, var har denna borr Ín plat+?"
²Där borta i verktyg+lådan", svarade en matro+. ²På
e®ermiddagen låg den för re#en där."
²Nu låg den på me§andä%. Jag slår vad, att fartyget
blivit borrat."
Man kan tänka Íg, vilket intry% de<a ord framka§ade.
Nu kom en ny person ti§#äde+. Ingenjören hade fört Ín
hu#ru oc dotter i land; han återvände ombord för att
fu§#ändiga Ín dräkt, men kom i nä#a ögonbli% ut ur
Ín hytt oc ropade, så att a§a hörde det: ²Jag är
be#ulen! Niotusen dollars. Ga+fön#ret är sönder©uret,
oc pengarna ha tagit+ från bordet."
Gamle björnen ropade då ännu högre: ²Jag vet, Cornel #ulit oc borrat hål. Jag se honom, men of|$eren i$ke tro. Fråga svarta eldaren! Han dri%a med Cornel;
han gå bort i salong oc torka fön#er, han komma igen
oc dri%a mera; han kunna säga a§t."
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Kaptenen, of|$eren, #yrmannen oc ty©arna samlade+
kring indianen oc ingenjören för att riktigt få höra ti§dragelsen. Då ljöd plöt+ligt ett rop från land nedanför
det #ä§e, där båten låg. ²Det vara Unga björn", utropade indianen. ²Jag ©i%ade honom e®er Cornel, som ha
my%et bråttom i land. Han säga, var Cornel vara."
Unga björn kom nu springande över landgången oc
ropade, i det han pekade på ³oden, som vida omkring
var upply# av de många ljusen ombord: ²Där ro bort!
Jag i%e gena# |nna Cornel, men då se #or båt, som ha
|rat ned bak för att fara över ti§ andra #rand."
Nu var saken klar. Man såg den bortilande båten.
Tramps jublade oc ©ränade hånfu§t. Besättningen oc
en #or del av pa<agerarna besvarade urÍnniga dera+
rop. I den a§männa vi§erva§an gav ingen akt på, att
indianerna försvunnit. Slutligen ly%ade+ det Old Firehand+ mäktiga #ämma att åter#ä§a lugnet, oc då förnam+ nedifrån vattnet en annan rö#: ²Gamla björnen
lånat liten båt. Han e®er Cornel för att hämna+. Lämna liten båt där borta oc binda den. Kapten ©a§ |nna
den. Tonkawa+ hövding i%e låta Cornel undkomma.
Stora björn oc li§a björn må#e se han+ blod. Howgh!"
_
De båda hade tagit förbåten oc rodde nu e®er ³yktingarna. Kaptenen gormade oc svor, men förgäve+.
Medan nu besättningen började pumpa ångaren län+,
förhörde+ den svarte eldaren. Old Firehand snärjde så
in honom med Ína frågor, att han ti§#od a§t oc berättade varje ord, som blivit sagt. Därigenom blev a§t
klart. Cornel var tjuven oc hade borrat båten för att
komma i land med Ítt folk, innan #ölden upptä%te+.
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Negern blev bunden oc hade på morgonen att vänta Íg
prygel.
Det visade Íg snart, att pumparna lätt togo herraväldet över vattnet, oc att båten inom kort ©u§e kunna
fortsätta Ín färd. Pa<agerarna återvände sålede+ ombord. Tid+förlu#en bekymrade dem ej, ja, många gladde
Íg ti§ oc med över äventyret. Min#a nöjet hade ingenjören, han hade mi#at en betydande penningsumma, som
han må#e ersätta. Old Firehand försökte trö#a honom.
²Ännu kan man hoppa+ att återfå pengarna", sade
han. ²Fortsätt i Gud+ namn resan med er hu#ru oc
dotter. Jag ©a§ trä>a er åter ho+ er bror."
²Huru? Ni vi§ lämna mig?"
²Ja, jag vi§ förfölja denne Cornel för att frånry%a
honom han+ rov."
²Men det är förenat med #or fara!"
²Pshaw! Ni kan vara viß om, att Old Firehand i%e är
den man, som brukar frukta de<a tramps."
²Oc ändå ber jag er att låta bli det. Jag vi§ he§re
förlora summan."
²Sir, det gä§er här i%e blott era niotusen dollar, utan
my%et mera. Tramps ha genom negern fått veta, att o%så Tom har pengar med Íg ti§ Ína kamrater vid Bla%bear-³oden. Jag bedrar mig vißt inte, om jag tar för givet, att de vända Íg dit för att begå en ny förbrytelse,
vid vilken det kan gä§a männi©oliv. De båda tonkawa+
äro som goda spårhundar e®er dem, oc vid dagen+ inbrott följa jag, Tom, Dro§ oc denne+ go<e Fred dera+
spår. Inte sant, gott folk?"
²Jo", svarade Tom enkelt oc a§varligt.
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²Jo vißt", in#ämde Dro§. ²Cornel må#e bliva vår,
även för andra+ ©u§. Få vi honom i våra klor så Gud
nåde honom, om det är nödvändigt."
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Tredje kapitlet.
På Black-Bear-³oden+ högra #rand brann en #or eld
oc runt omkring densamma sutto ungefär tjugu karlar,
på vilka man kunde se, att de ej på länge kommit i beröring med $ivilisationen. Dera+ anlet+drag voro tärda
oc dera+ hud ej blott brynt av sol, väder oc vind, utan
formligen garvad. Utom knivarna hade de inga vapen på
Íg, de<a må#e |nna+ i blo%huset.
Över elden hängde på en grov träd#am en #or kittel,
i vilken #ora kött#y%en kokade. Bredvid elden #odo två
jättekurbitsar med jä# honung+vatten, s.k. m e t . Den,
som hade lu#, slog i åt Íg av denna dry% e§er tog Íg en
fy§d bägare av köttspadet ur grytan.
Därunder förde+ livligt samspråk. Sä§©apet ty%te+
känna Íg tryggt, ty ingen bemödade Íg om att tala sakta. Hade de<a männi©or fruktat närheten av någon |ende, så hade nog elden matat+ på indian©t vi+, d.v.s. så
att den enda# gav små, ej långt synliga lågor. Mot hu+väggen #odo uppre#a yxor, bilor, #ora sågar oc andra
verktyg, av vilka framgi%, att man hade ett sä§©ap rafters, ©og+huggare oc ³ottare, framför Íg.
A§a i sä§©apet ty%te+ vara vid gott lynne, oc ©ämtet
³ödade e®er det tunga dag+arbetet. Var oc en hade någon intre<ant ti§dragelse ur Ítt liv att berätta.
²I Fort Niobrasa #ötte jag på en underlig en, må ni
tro", sade en gammal ©äggig karl. ²Mannen var en karl
oc ändå ka§ade+ han för tant."
²Menar du kan©e tant Dro§?" frågade en annan.
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²Ja, ju# honom oc ingen annan. Känner du honom?"
²Ja, jag råkade honom en gång i Desmoines, på värd+huset, där han vä%te #or uppmärksamhet oc gav anledning ti§ my%et ©ämt. I synnerhet var det en, som ej lät
honom vara i fred, ända ti§+ Dro§ slängde ut honom
genom fön#ret."
²Det kan jag tro honom om. Dro§ har ingenting emot, att man ©rattar åt honom, men går man för långt,
visar han tänderna. För re#en ©u§e jag gena# slå ti§
var oc en, som på a§var gjorde narr av honom."
²Du, Blenter? Varför det?"
²Emedan jag har honom att ta%a för mitt liv. Jag
blev en gång ti§ika med honom tagen ti§ fånga av
Í o u x -indianerna. Oc den gången väntade jag säkert att
bli ©i%ad ti§ de sä§a jaktmarkerna. Jag tror i%e, att jag
är den, som tappar modet i för#a ögonbli%et, men denna gång fann+ i%e ett spår ti§ hopp om räddning. Men
den där Dro§ äger inte Ín like i |nurlighet. Han tvålade ti§ röd©innen så paß, att de ej mer öppnade ögonen.
Vi undkommo, trot+ att jag redan #od bunden vid marterpålen."
²Verkligen? Ja, den Ítuationen brukar annar+ vara
betänklig nog. En ry+lig upp|nning, den där marterpålen. Jag hatar de kanaljerna i dubbel måtto, då jag tänker på det ordet."
²Då vet du inte, vad du gör oc säger. Den, som hatar
indianerna, bedömer dem orätt oc har i%e tänkt på, vad
a§t röd©innen fått tåla. Tänk, om någon ©u§e komma
oc försöka driva oß härifrån, vad ©u§e du då göra?"
²Försvara mig på liv oc död."
²Oc rår du kan©e om denna trakt?"
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²Jag vet verkligen inte, vem den ti§hör, men inte har
jag betalt någon för den."
²Nåväl, men röd©innen ägde hela landet; vi ha tagit
det ifrån dem, oc om de försvara Íg, varti§ de ha mer
rätt än du, så dömer du dem."
²Hm! Du har nog rätt i, vad du säger; men röd©innen
må#e dö ut, det är dera+ öde."
²Ja, de dö ut, emedan vi döda dem. Det heter, att de
i%e äro mottagliga för kultur oc därför må#e försvinna.
Men kulturen tränger väl inte in på samma sätt som
man ©juter en kula ur en bö<a; det behöv+ tid, lång tid;
jag för#år det i%e, men jag tror, att det fordra+ århundraden därti§. Men ger man röd©innen någon tid? Ski$kar du en sexårig pojke i ©olan oc slår huvudet av honom, då han i%e blivit profe<or e®er en kvart. Jag har
trä>at lika många goda männi©or bland dem som någonÍn bland de vita. Oc, vilka har jag _ de röda e§er
de vita _ att ta%a för, att jag i%e äger mitt ©öna hem
oc min familj, utan ännu som gammal, gråhårig man
må#e irra omkring i vilda vä#ern?"
²Det kan jag väl i%e veta, då du ej nämnt något därom."
²Emedan en verklig man he§re förtiger sådana saker.
Ännu åter#år enda# en, som undkom mig, oc ju# anföraren, den vär#e. A§a de andra äro döda."
Den gamle uttalade detta långsamt, som om han vi§e
under#ryka varje ord. Detta vä%te de andra+ uppmärksamhet; de drogo Íg närmare oc sågo uppfordrande på
honom, do% utan att säga ett ord. Han #irrade en #und
in i elden, sparkade ti§ ett par brinnande trädgrenar oc
fortfor så, liksom om han talade för Íg själv: ²Jag hade
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kommit hit över Mi<ouri med det lagliga köpebrevet i
min hand. Min hu#ru oc mina söner voro med mig. Vi
förde hornbo©ap, några hä#ar, svin oc en #or vagn med
hu+geråd, varför jag var gan©a välbärgad, ©a§ jag säga
er. Inom kort #od blo%huset färdigt; vi brände oc röjde
en åker oc började så. En va%er dag saknade jag en ko
oc gi% in i ©ogen för att söka e®er den. Då hörde jag
yxhugg oc gi% e®er ljudet. Jag fann sex rafters, som
höggo ned mina träd. Ho+ dem låg kon; de hade ©jutit
henne för att äta henne. Nå, kamrater, vad hade ni gjort
i mitt #ä§e?"
²Skjutit ned sä§arna", svarade en. ²Oc det med fu§
rätt. E®er vä#ern+ lagar förtjänar en hä#- e§er ko#öld
döden."
²Det är rätt; men jag gjorde i%e så. Jag talade i #ället vänligt ti§ dem oc fordrade blott, att de ©u§e lämna min lagliga egendom oc betala kon. Var det väl för
my%et?"
²Nej, nej", ropade a§a rö#er.
²Men de ©rattade mig mitt i anÍktet. _ Jag gi% i%e
raka vägen hem, ty jag vi§e ©juta något ti§ kvä§+varden, då jag sedan kom hem saknade jag ytterligare en ko.
Rafters hade tagit henne, medan jag var borta, för att
trotsa mig oc visa, att de ej fä#e avseende vid mina ord.
Då jag morgonen därpå gi% ti§ dem, hade de #y%at kon
oc hängt upp de olika delarna att torka. Då jag på nytt
ytterligare upprepade oc naturligtvi+ #egrade min
fordran, blev jag även denna gång ut©rattad. Jag hotade då att göra bruk av min lagliga rätt oc fordrade
pengar. Därvid lade jag an med geväret. En man, vilken
ty%te+ vara anförare, höjde då o%så Ín bö<a. Då jag
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såg, att han mente a§var, splittrade jag han+ vapen med
en kula. Jag hade ej velat såra honom, enda# Íktat på
han+ gevär. Därpå ©yndade jag hem e®er e®er mina söner. Blott vi voro ti§samman+, fruktade vi tre ej för
de<a sex. Då vi kommo åter, voro de borta. Nu var naturligtvi+ förÍktighet av nöden, oc vi lämnade i%e på
³era dagar blo%huset+ närma#e grann©ap. På fjärde
morgonen voro a§a våra födoämnen förtärda, oc jag
oc en av mina söner gingo för att ©a>a kött. Vi sågo oß
uppmärksamt omkring, men intet spår #od att upptä%a
e®er rafters. Medan vi långsamt oc ljudlö# smögo fram
genom ©ogen på ungefär tjugu #eg+ av#ånd från varandra, |% jag plöt+ligt syn på dera+ anförare, där han
#od bakom ett träd. Han märkte i%e mig, men lade däremot gena# an på min son. Hade jag nu ögonbli%ligen
©jutit ned karlen, vilket var min fu§a rätt oc kan©e
rentav plikt, så vore jag i%e i detta nu änkling oc barnlö+.
Men jag har aldrig kunnat döda en männi©a annat än
i ytter#a nödfa§, oc jag sprang därför fram, ry%te bö+san ur han+ hand oc gav honom därpå ett slag i anÍktet, så att han #örtade ti§ marken. Han förlorade ej ett
ögonbli% medvetandet, utan i ett nu hade han sprungit
upp oc var försvunnen, innan jag en+ hunnit #rä%a
handen e®er honom."
²Aj, aj. Den dumheten |% du a§t sota för", ropade någon. ²Det fa§er av Íg självt, att mannen senare hämnat+ slaget."
²Ja, han har i sanning hämnat+", ni%ade den gamle, i
det han re#e Íg oc gi% några #eg fram oc ti§baka,
upprörd av Ína minnen. Så satte han Íg åter oc fort71
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for: ²Vi hade tur oc |ngo rikligt byte. Då vi kommo
hem, gi% jag bakom huset för att där lägga av fång#en.
Jag ty%te mig höra ett förfärat utrop av min son, men
aktade tyvärr ej därpå. Då jag e®er en #und lugnt inträdde i #ugan, såg jag min familj bunden oc med kavlar i munnen, oc i samma ögonbli% blev jag själv gripen oc ka#ad ti§ golvet. Rafters hade under vår frånvaro kommit ti§ farmen oc övermannat min hu#ru oc
yngre son för att sedan invänta oß. Då min äld#e son
sedan kom in före mig, hade de ka#at Íg över honom så
ha#igt, att han enda# hunnit uppgiva det varning+rop,
jag nyß nämnt. Det gi% mig på samma sätt som de övriga. Det kom så överra©ande oc så ha#igt, att jag fann
mig bunden, innan jag hunnit göra min#a mot#ånd,
varpå en kavle #oppade+ i munnen på mig för att hindra mig att ©rika."
²Det var ditt eget fel! Varför var du ej förÍktigare.
Den, som har att göra med rafters oc deßutom slagit en
av dem i anÍktet, han må se Íg för!"
²Det är sant. Men jag hade i%e då samma erfarenhet
som nu. Men jag vi§ fatta mig kort, ty vad nu hände,
kan ej med ord ©ildra+. Dom blev hå§en. Att jag ©jutit,
blev förklarat som en förbrytelse, värd döden. De ©urkarna hade deßutom ti§ägnat Íg mitt brännvin; de
dru%o Íg så ruÍga, att de ej längre voro männi©or, utan
vilddjur. De beslöto att låta oß dö. Som sär©ilt #ra>
för det slag, anföraren fått av mig, fordrade han, att
även vi ©u§e bliva slagna, det vi§ säga, pi©ade ti§ död+.
Två hö§o med honom; tre satte Íg däremot, men han
drev Ín vilja igenom. Min hu#ru blev det för#a o>ret.
De bundo henne oc gingo så lö+ på henne med påkar.
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En av dem fattade+ do% av en känsla av medlidande, oc
han gav henne en kula genom huvudet. För mina söner
blev det värre; de blevo bok#avligen pryglade ti§ död+.
Jag låg bredvid oc må#e bevittna a§t detta, ty jag ©ulle bli den Í#e. Kamrater, jag säger er, att denna kvart
förefö§ mig som en evighet. Det kan ej fa§a mig in att
för er försöka ©ildra mina tankar oc känslor, ty därti§
sakna+ ord. Jag var som från mina Ínne oc kunde do%
i%e röra ett |nger. Slutligen kom min tur. Jag #ä§de+
på fötterna oc band+. De slag, jag erhö§, kände jag eme§ertid i%e. Min själ befann Íg i ett ti§#ånd, som
gjorde den oemottaglig för varje kropp+lig smärta. Jag
vet blott, att plöt+ligt ett högt rop ©a§ade, oc då rafters i%e ögonbli%ligen gåvo akt därpå, sma§ ett ©ott.
Jag hade fa§it i vanmakt."
²A%, det kom händelsevi+ männi©or, som räddade dig!"
²Männi©or? Nej, det var blott e n . En indian. Ja,
kamrater, jag säger er, att en röd räddade mig. Det var
Winnetou."
²Winnetou, apacen? Ja, då tror jag det vi<erligen.
Men hade han väl redan då hunnit bli så beryktad?"
²Han #od vi<erligen enda# vid början av Ín bana,
men den rafter, som ropade han+ namn, hade väl redan
lärt känna honom på sådant sätt, att han ej ön©ade ett
andra sammanträ>ande. Deßutom, den som sett Winnetou en enda gång, han vet, vilket intry% han+ blotta
uppträdande kan göra."
²Men han lät ©urkarna undkomma."
²För ti§fä§et, ja. Sku§e väl du ha handlat annorlunda? Av dera+ ha#iga ³ykt för#od han, att de hade ont
samvete, men de verkliga förhå§andena kände han do%
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ej. Då |% han se mig oc de livlösa kropparna, som lågo
på marken. Nu för#od han, att ett verkligt brott blivit
begånget, men han kunde ej ge Íg av e®er ³yktingarna,
då han för# av a§t må#e taga hand om mig. Därvid
försummade+ intet, ty en Winnetou vet att med säkerhet
|nna Ítt folk, o%så om det dröjer litet. Då jag åter|%
sansen, knäböjde han bredvid mig såsom samariten i den
Heliga ©ri®. Han hade redan befriat mig från bojorna
oc munkavlen, men förbjöd mig att tala, vilket förbud
jag do% ej aktade på. Jag kände verkligen inga smärtor
oc vi§e upp oc bort för att hämna+. Han ti§ät det do%
ej, utan ©yndade ti§ närma#e granne e®er hjälp. Jag
säger er, att denne granne bodde över trettio (engel©a)
mil från mig, oc att Winnetou ännu aldrig besökt denna trakt. Han fann honom do%, ehuru han ej kom dit
förrän på a®onen, oc förde honom oc han+ dräng ti§
mig på morgonen. Därpå lämnade han oß för att följa
mördarna+ spår. Jag må#e heligt lova honom att ej
handla egenmäktigt, medan detta ©u§e vara ändamål+lö#. Han blev borta över en ve%a. Jag hade under tiden
begravt mina döda oc uppdragit åt grannen att sälja
min egendom. Mina sargade lemmar voro ännu i%e helade, men jag väntade otåligt på apacen+ återkom#.
Han hade följt rafters, hade på a®narna lurat Íg inpå
dem oc hört, att de ämnade Íg ti§ Smokyhi§. Han hade
i%e visat Íg för dem e§er gjort dem något, emedan han
ansåg, att hämnden ti§hörde mig ensam. Sedan han tagit av©ed av mig, tog jag min bö<a, #eg ti§ hä# oc
bröt upp. Det övriga veta ni redan e§er kunna gi<a
det."
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²Nej, det göra vi i%e. Berätta vidare, berätta! Varför
följde i%e Winnetou med dig?"
²Troligen emedan han hade annat oc viktigare att uträtta. Hade han för övrigt i%e redan gjort nog? Oc vidare vi§ jag ej berätta. Ni för#år nog, att det ej kan vara glatt för mig. De fem äro döda, den ene e®er den
andre; den sjätte oc vär#e har undgått mig. Han var
rafter; därför har o%så jag blivit rafter, emedan jag tror,
att jag på detta sätt säkra# kan trä>a honom en gång.
Oc nu _ _ behold! Vad är det där för männi©or?"
Han sprang upp, oc de andra följde han+ exempel, ty
ju# nu trädde tvänne i brokiga mantlar höljde ge#alter
in i den lju+kret+, elden spred. De voro indianer, en
gammal oc en ung. Den förre höjde lugnande handen
oc sade: ²Hysen ingen oro, ty vi äro ej |ender! Arbeta
här rafters, vilka känna Svarte Tom?"
²Ja, honom känna vi", svarade gamle Blenter.
²Han for bort för att hämta pengar?"
²Ja, han ©u§e inka<era en summa. Han kan vara ho+
oß inom en ve%a."
²Han komma tidigare. Vi a§tså ho+ rätta männen, ho+
rafters, vi söka. Göra elden liten elje# syna+ vida. Tala
sakta, elje# höra+ vida."
Han ka#ade av Íg manteln, gi% fram ti§ elden, som
han slä%te så när som på några få bränder. Då detta
var gjort, ka#ade han en bli% i kitteln, satte Íg ned oc
sade: ²Giva oß ett #y%e kött, ty vi ridit långt oc ätit
intet; ha #or hunger. Kommer från Nya Mexiko. Är
tonkawahövding, heter Stora Björnen oc detta min
son."
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²Huru, Stora Björnen?" ropade ³era rafters överra©ade, oc gamle Blenter ti§fogade: ²Denne go<e är a§tså
Li§a Björnen?"
²Riktigt!" ni%ade den röde.
²Båda tonkawabjörnarna äro välkomna över a§t. Tag
föda e®er behag, #anna ho+ oß, så länge er ly#er. Vad
har fört er ti§ de<a trakter?"
²Vi komma för att varna rafters. Svarte Tom har
my%et pengar. Tramps lura honom oc taga dem från
honom."
²Tramps? Här vid Svarta Björn³oden? Däri må#e
du mißtaga dig."
²Tonkawa i%e mißtaga Íg; veta a§t noga oc säga er
det." Han berättade därpå på Ín brutna engel©a ti§dragelserna på ångbåten, do% utan att nämna ett ord om
Ín son+ hjältebragd. Man åhörde honom naturligtvi+
med den #ör#a spänning. Han berättade o%så, vad som
hänt e®er tramps' ³ykt. Han hade kort e®er dem med Ín
son i en liten båt nått Arkansa+ #rand oc blivit liggande där ti§ för#a dagbrä%ningen, e®ersom han i%e kunde
följa dera+ kosa under natten. Denna hade sedan varit
lätt att utfor©a, oc hade, med undvikande av Fort Gibson, riktat+ förbi Canadian oc Red Fork mot vä#ern oc
hade därpå ånyo vikit av mot norden. Under en av de
närma# för³utna nätterna hade tramps överfa§it en
$reekindianby, för att ©a>a Íg hä#ar. Följande dag+
middag hade de båda tonkawa+ mött vandrande co$towkrigare, av vilka de köpt två hä#ar. De vid hä#handeln
brukliga $eremonierna hade do% tagit dera+ tid så länge
i anspråk, att tramps fått en hel dag+ försprång. De hade då tagit vägen över Red Fork oc sedan ridit över
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den öppna prärien ti§ Svarta Björn³oden. Det hade
här ly%at+ tonkawa+ att åter komma dem nära. Nu hade
tramps lägrat Íg på en plat+ vid ³od#randen, oc tonkawa+ hade ansett det nödvändigt att redan före natten
uppsöka rafters oc varna dem.
Verkan av denna redogörelse för indianerna+ äventyr
lät ej vänta på Íg. Man talade nu blott helt sakta oc
slä%te elden helt oc hå§et.
²Hur långt härifrån ligger de<a tramps' lägerplat+?"
frågade den gamle mi<ouriern.
²Vad blekanÍktena ka§a en halvtimme+ väg härifrån."
²Blixt oc dunder! Då ha de säkert märkt oß. Vet du
intet därom?"
²Tonkawa i%e kunna iakttaga tramps vid fu§ dager.
Men… Han hö§ upp oc lyßnade. Därpå fortsatte han i
sakta vi©ning: ²Stora Björnen se något, en rörelse vid
huset+ gavel. Sitta #i§a oc i%e tala. Tonkawa krypa
fram oc se e®er." Han lade Íg ned på marken oc kröp
fram ti§ huset. Rafters spetsade öronen. Ungefär tio minuter förgingo, därpå ljöd ett gä§t, kort ©ri _ ett ©ri,
som varje vä#man känner ti§ _ en männi©a+ död+©ri.
Strax däre®er återkom hövdingen. ²En spion från
tramps", sade han.
²Tonkawa har dödat honom, trä>at honom med kniven i hjärtat. Han i%e kunna säga, vad han hört oc sett
här. Men kan©e ännu en. Ska§ vända ti§baka oc se
e®er. Sedan ©ynda, om vite män vilja spionera på
tramps."
²Rätt talat", in#ämde mi<ouriern vi©ande. ²Jag vi§
gå med, oc du får visa vägen, e®ersom du känner platsen. Låt oß gena# ge oß i väg."
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²Ja, men vara my%et ty#a, så att, om här vara ytterligare en spion, han i%e se, att vi gå. Oc i%e taga bö<or
med oß, enda# knivar. Gevär vara oß i vägen."
²Oc vad ©ola de övriga göra?"
²Ge Íg in i huset oc vänta där, ti§+ vi komma ti§baka." Rådet blev följt. Rafters drogo Íg ti§baka in i blo%huset; mi<ouriern oc hövdingen kröpo framåt läng+
marken, oc för# då de hunnit ett gott #y%e, re#e de Íg
oc fortsatte mot tramps' läger.
Då något över en kvart för³utit, #ego de ned i en dalsänka, som korsade ³oden+ lopp. Denna sänka var bevuxen med några bu©ar. Där hade tramps slagit läger
oc tänt en eld, som ly#e de båda männen ti§ möte+,
medan de ännu befunno Íg under ©ogen+ grenverk. De
kröpo nu emot elden i ©ydd av bu©arna, som växte på
sluttningen.
Tramps sutto nära bä%en, var+ #ränder voro tätt bevuxna med vaß ända in mot lägret. Den krypande indianen #yrde kosan mot va<en, vilken erbjöd det bä#a ©yddet. Han utve%lade en nä#an otrolig ©i%lighet. De närmade Íg elden oc #annade ej, förrän de befunno Íg så
nära tramps, att de kunde uppfatta dera+ samtal. Blenter hade hunnit fram ti§ hövdingen+ plat+. Han överfor
med ögonen de framför honom Íttande ge#alterna oc
frågade sakta: ²Vem av dem är Cornel, om vilken du berättat?"
²Cornel i%e där; han borta", vi©ade indianen.
²Troligen för att spionera på oß?"
²Ja, helt säkert."
²Då var det kan©e honom, du #ötte ned?"
²Nej, det i%e vara han."
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²Det kunde du väl i%e se."
²BlekanÍktet enda# se med ögonen, men indianer o%så
se med händerna. Mina |ngrar säkert känna igen Cornel."
²Då var han i%e ensam, utan i sä§©ap med en annan,
oc det var honom, du dödade."
²Troligen. Nu vänta här, ti§+ Cornel kommer åter."
Tramps språkade helt livligt; men nämnde ingenting
om det, som de båda lyßnande hel# velat höra, ti§+ slutligen en av dem sade: ²Undrar ju#, om Cornel gi<at
rätt. Det vore förargligt, om rafters i%e längre funno+
här."
²De äro nog här oc nära ändå", svarade en annan.
²De träspånor, vattnet ka#at upp här, äro helt fär©a."
²Om det är sant, må#e vi draga oß ti§baka, emedan vi
här äro dem så nära, att de kunna märka oß. Vi ha ju
egentligen ingenting med dem att ©a>a, blott vi kunna
snappa Svarte Tom+ pengar."
²Det ly%a+ oß nog inte", infö§ en tredje.
²Oc varför inte?"
²Emedan vi börjat så dumt, att det omöjligt kan ly$ka+. Tror ni kan©e, att rafters inte ©ola märka oß, o%så
om vi dra oß litet ti§baka? De äro väl inte blinda heller!"
Han avbröt Íg, ty i samma ögonbli% kom Cornel ut
ur ©ogen oc fram ti§ elden. Han såg Ína kamrater+
bli%ar ny|ket rikta+ på Íg, ka#ade hatten på marken oc
sade: ²Inga goda underrättelser, kamrater; ha® otur."
²Hur så?" ljöd det runt om. ²Var är Brun+? Varför
är i%e han med?"
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²Brun+!" sade Cornel, i det han satte Íg. ²Han kommer aldrig ti§baka. Han är död. Man har #ött en kniv
mitt i hjärtat på honom."
Denna underrättelse vä%te a§män be#örtning. A§a
talade i munnen på varandra, så att Cornel knappt kunde komma fram med ett svar. Han befa§de ty#nad. Då
denna inträtt, berättade han: ²Jag tog ju# med mig
Brun+ oc ingen annan, emedan han var den bä#e av er
a§a i att söka. Vi slogo in i den riktning, där vi förmodade sä§©apet hå§a ti§. Vi rörde oß my%et förÍktigt för
att ej märka+. Därför gi% det o%så långsamt för oß, oc
ti§ slut började det mörkna. Vi hade sett ³era spår, av
vilka vi slöto oß ti§, att vi voro nära ³ott#ä§et. Brun+
trodde, att vi lätt ©u§e hitta det, då de nog redan gjort
upp eld. Detta antagande bekrä®ade+, ty snart kände
han lukten av rök, oc #rax därpå |ngo vi på en höjd vid
³oden se ett svagt eld©en tränga fram me§an träd oc
bu©ar. Vi klättrade då upp oc |ngo nu elden klart i Íkte. Den brann framför ett blo%hu+, oc omkring den sutto en ©ara rafters. Vi smögo oß närmare för att kunna
lyßna. Jag #annade under ett träd, Brun+ kröp bakom
huset. Vi hade ej hunnit höra något av samtalet, då
plöt+ligt två män kommo fram ti§ elden, do% i%e rafters, utan _ ja, ni kunna omöjligt gi<a _ indianer,
Stora oc Li§a Björnen, från Dog|sh!"
Tramps visade Íg så ytterligt förvånade vid denna underrättelse, att de knappt vi§e sätta tro därti§. Men
Cornel fortfor: ²Jag såg, hur den röde slä%te elden, oc
därpå förde+ samtalet så sakta, att jag omöjligt kunde
uppfatta något. Jag vi§e nu därför ge mig av, men må#e naturligtvi+ vänta på Brun+. Plöt+ligt hörde jag ett
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©ri, så fasan+fu§t, att det trängde mig genom märg oc
ben. Det kom från blo%huset, bakom vilket Brun+ gömt
Íg. Jag befarade, att något hänt honom, oc kröp sakta
dit. Det var så mörkt, att jag enda# kunde treva mig
fram, oc jag #ötte därvid med handen ti§ en män©lig
kropp, som låg i en blodpöl. Jag kände på dräkten, att
det var Brun+. Han hade fått ett #yng i ryggen, vilket
må#e ha trängt in mitt i hjärtat, oc han var a§tså död.
Vad kunde jag göra? Jag tömde han+ |%or, tog han+
kniv oc revolver oc lät honom ligga. Därpå smög jag
mig bort, så fort jag kunde. Vi må#e bort härifrån."
²Varför?" frågade någon.
²Varför? Har ni då i%e hört, att de<a röda känna ti§
vårt läger#ä§e. Naturligtvi+ ©ola de överfa§a oß, kan©e
redan i morgon. Men som de för#å, att vi ©ola sakna
den döde oc draga mißtankar därigenom, är det möjligt,
att de komma redan förr. Låta vi överra©a oß, äro vi
förlorade. A§tså fort härifrån!"
²Men vart?"
²Ti§ Eagle-tail."
²Aha! För att hämta järnväg+ka<an! Vi ©ola a§tså
av#å från rafters' guld?"
²Tyvärr! Det är det kloka#e, oc _" Han avbröt Íg
oc gjorde med handen en rörelse av överra©ning, vilken
de andra ej för#odo.
Cornel sprang upp utan att svara. Han hade suttit nära den plat+, där de båda lyßnarna lågo. De<a befunno
Íg ej längre bredvid varandra. Då nämligen den gamle
mi<ouriern+ öga trä>at Cornel, hade han överväldigat+
av ett raseri, vilket blott ännu mer #egrat+ vid ljudet av
denna #ämma. Han förblev ej längre #i§a, utan kröp
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a§t längre oc längre fram i vaßbädden. Han+ ögon
glödde, oc det såg nä#an ut, som om de vi§e tränga ur
Ína hålor. I denna upprörda Ínne+#ämning glömde
han a§ förÍktighet; han aktade i%e på, att han+ huvud
nä#an helt oc hå§et höjde Íg över va<en. ²I%e låta se
Íg", vi©ade hövdingen ivrigt, i det han sökte draga honom ti§baka.
Men det var redan för sent. Cornel hade märkt han+
huvud. Det var därför, han avbröt Ítt tal oc ha#igt
sprang upp för att o©adliggöra lyßnaren. Han utve%lade
#or slughet därvid, i det han sade: ²Det fö§ mig ju# in,
att jag där borta ho+ hä#arna ännu… se så, kommen
med, ni båda!" Han vinkade åt tvenne män, vilka suttit
på höger oc vän#er Ída om honom. De re#e Íg gena#,
oc han vinkade ti§ dem: ²Jag gör mig enda# ti§, ty
där bakom oß i va<en ligger en karl, troligen en rafter.
Om han ser, att jag märkt honom, springer han därifrån.
Så fort jag ka#ar mig över honom, ©ola o%så ni gripa
tag i honom. På detta sätt ©a§ han ej hinna försvara Íg
e§er såra någon av oß. A§tså… framåt!" Vid de<a Í#a
ord, vilket han högt ropade ut, vände han Íg blixtsnabbt
om oc nådde med ett språng fram ti§ den plat+, där
han sett huvudet #i%a upp.
Tonkawahövdingen var en ytter# förÍktig, erfaren oc
©arpÍnnig man. Han såg, hur Cornel re#e Íg oc vi©ade
ti§ de båda männen; han såg, att den ene av dem gjorde
en omedveten rörelse bakåt. Hur liten oc omärklig denna rörelse än var, för#od do% Stora Björnen, varom
det var fråga. Han vidrörde gubben med handen oc vi©ade: ²Bort, bort! Cornel sett dig oc fånga dig. Fort,
härifrån!"
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I detsamma vände han Íg om oc gled, utan att resa
Íg från marken, bort oc bakom närma#e bu©e. Det var
hög# två sekunder+ verk; men redan ljöd bakom honom
Cornel+ »framåt«, oc då han såg Íg om, |% han se, huru de tre männen #örtade Íg över mi<ouriern.
Den gamle Blenter blev trot+ Ín berömda Ínne+närvaro fu§komligt överrumplad. Männen satte Ína knän
på honom oc hö§o fa# han+ armar oc ben, oc även de
övriga tramps sprungo nu upp från elden oc kommo ha#igt fram. Indianen hade dragit Ín kniv för att bi#å
gubben, men han insåg gena#, att han intet kunde uträtta mot denna övermakt. Han kunde ej göra annat än se
e®er, hur det gi% med Blenter oc därpå underrätta rafters. För att i%e själv bli upptä%t, kröp han ett #y%e åt
Ídan, oc gömde Íg bakom en bu©e.
Då de |ngo se den fångne, blevo tramps helt högljudda, men Cornel bjöd ty#nad oc sade: ²Ty#! Vi veta i%e,
om det i%e är ännu en. Hå§ honom fa#. Jag ©a§ se
e®er."
Han gi% omkring elden+ närma#e omgivning, utan att
|nna någon. Lugnad befa§de han, att mannen ©u§e föra+ fram ti§ elden.
Under det att fyra män fa#hö§o fången vid marken,
böjde Cornel Íg ned för att se honom i anÍktet. Det var
en lång, genomträngande oc for©ande bli%, varmed han
gjorde detta. Därpå sade han: ²Karl, dig måtte jag känna! Var har jag egentligen sett dig förut?"
Den gamle aktade Íg noga att säga honom det, då han
i sådant fa§ ©u§e ha varit förlorad. Hatet sjöd inom honom, men han an#rängde Íg ti§ det ytter#a för att visa
en likgiltig uppsyn.
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²Ja, jag må#e ha sett dig", upprepade Cornel. ²Vem
är du? Ti§hör du rafters, som arbeta där borta?"
²Ja!"
²Varför smyger du dig omkring här? Varför lyßnar
du på oß?"
²Besynnerlig fråga! Är det väl här i vä#ern förbjudet
att ta reda på folk. Jag anser, att det är nödvändigt att
göra det. Det |nn+ då fu§t upp med männi©or, för vilka man må#e ta Íg i akt."
²Räknar du kan©e oß ti§ dem?"
²Ti§ vilken sort+ männi©or ni höra, det må#e för# visa Íg. Jag känner er ju i%e."
²Det var lögn! Du har hört, vad vi talat om, oc må#e a§tså veta, vilka oc vad vi äro."
²Jag har ingenting hört. Jag var där nere vid ³oden
oc ämnade mig hem ti§ vårt läger, då jag såg er eld oc
smög mig naturligtvi+ hit för att se, vilka ni voro. Jag
|% ingen tid att höra, vad ni sade, ty jag var för oförÍktig oc blev upptä%t, innan jag hunnit lyßna."
²Vad heter du?"
²Adam+", ljög mi<ouriern.
²Adam+", upprepade Cornel e®ertänksamt. ²Har aldrig känt någon med det namnet, som liknade dig. Oc
do% förefa§er det mig, som jag sett dig förr. Vet i%e du,
vem jag är?"
²Nej, bedyrade den gamle. ²Men släpp mig nu lö+!
Jag har ej gjort er något oc hoppa+, att ni äro hederliga vä#män, som lämna annat hederligt folk i fred."
²Ja, vi äro hederliga män, my%et hederliga män",
©rattade den röde. ²Men ni ha redan #u%it ned en av
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de våra, oc e®er vä#ern+ lagar ropar detta på hämnd.
Blod för blod, liv för liv. Det är ute med dig!"
²Huru? Tänka ni döda mig?"
²Ja, ju# så, liksom ni dödat vår kamrat. Det är nu enda# fråga om, huruvida du ©a§ dö för kniven som han,
e§er om vi ©ola sänka dig i ³oden. Vi ha ingen tid att
förlora. Bind för munnen på honom, så att han i%e kan
©rika. A§a, som rö#a för, att vi ka#a honom i vattnet,
rä%a upp armen." De<a Í#a ord voro riktade ti§
tramps, som enhä§igt gåvo det ön©ade te%net. ²A§tså
dränka+! Bind han+ armar oc ben, oc därpå fort ti§
vattnet, innan han+ kamrater hinna hit."
Den gamle mi<ouriern hade under förhöret hå§it+
fa# av ³era karlar. Nu ©u§e han+ mun #rax bli ti§täppt. Han vißte, att indianen omöjligt ännu hunnit nå
rafters; på hjälp var a§tså ej att tänka; likväl gjorde han,
vad varje annan ©u§e ha gjort i han+ #ä§e: han värjde
Íg av a§a kra®er ropande på hjälp. Ropen ljödo vida
omkring i den ty#a natten.
²All lightnings!" gormade den röde. ²Låt honom i%e
©rika så. Om ni i%e fort bli färdiga med honom, så ©a§
jag själv göra honom lugn. Paß på!" Han grep Ítt gevär
oc höjde det för att ge den gamle ett slag i huvudet med
kolven, men han |% aldrig tid att utföra Ín avÍkt, ty _
__
Kort före solnedgången redo fyra ryttare, noga följande tramps' kosa, uppåt läng+ ³od#randen, nämligen Old
Firehand, Svarte Tom oc tant Dro§ med Ín go<e.
Det ti§tagande mörkret gjorde Íg do% a§t svårare att
ur©ilja spåren e®er hä#hovarna. Old Firehand #eg därför av hä#en för att undersöka dem. ²Vi ha hunnit ett
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bra #y%e på väg", sade han e®er en #und, ²men tyvärr
ha tramps o%så ra©at på bra. Vi vilja do% försöka hinna
fatt dem. Stigen eme§ertid nu av; vi må#e fortsätta vägen ti§ fot+ oc leda hä#arna."
Old Firehand gi% främ#, ledande Ín hä# vid tygeln,
oc de andra följde honom i spåren. Tyvärr gjorde ³oden här en tämligen vid båge åt vän#er, vilket föranledde, att de avläg+nade Íg från den ett gott #y%e. Old
Firehand märkte detta av marken+ min©ade fuktighet
oc vände Íg därför mera mot vän#er. Enda# helt sakta
kunde de tränga fram genom den mörka ©ogen. De funno snart, att de begått ett fel oc föresatte Íg att nu
för# oc främ# söka åter|nna ³oden. De vißte i%e, att
de redan gått förbi tramps' läger oc nu befunno Íg
me§an detta oc det #ä§e, där rafters slagit Íg ned.
Ly%ligtvi+ kände do% Old Firehand röklukten oc #annade för att undersöka, varifrån den kom. Bakom honom
började nu o%så Dro§ »vädra« oc utbra#: ²Det luktar
rök; det kommer där nedifrån ³oden; a§tså må#e vi dit.
Det förefa§er vara ljusare där borta; där må#e |nna+
en eld."
Han ämnade ju# fortsätta, då han+ ©arpa öra uppfattade annalkande #eg. Old Firehand hörde det o%så liksom även den kommande+ hä®iga andetag. Han gav Ín
hä# lösa tyglar oc tog några #eg framåt. I natten+ oc
©ogen+ mörker, nä#an ogenomträngligt ti§ oc med för
den ©arpsynte jägaren+ öga, dök en ge#alt upp, vilken
ha#igt ©yndade vidare. Old Firehand grep tag i honom.
²Halt", ropade han, do% med undertry%t #ämma för att
i%e höra+ för vitt.
²Vem är du?"
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²Shai nek-enokh, shai kopeia _ jag vet inte, ingen",
svarade den ti§frågade, i det han sökte ry%a Íg lö+.
Ti§ oc med den modiga#e blir för©rä%t, då han i
natten+ mörker plöt+ligt blir fa#hå§en av två kra®iga
nävar. I sådana ögonbli% betjänar Íg var oc en, som
även talar andra tungomål, helt omedvetet av Ítt moder+mål. Så o%så den man, som Old Firehand gripit.
Denne senare för#od orden oc sade överra©ad: ²Tonkawa! Stora Björnen före oß! Sku§e du _ _ _ säg,
vem är du?"
Mannen upphörde att göra mot#ånd; han hade igenkänt den #ore jägaren+ #ämma oc svarade ha#igt på Ín
brutna engel©a: ²Jag Nitropan-Hauey; du Old Firehand. My%et bra, my%et bra! Ännu ³era med dig?"
Oc han berättade i ha#, vad som ©ett, varpå Old
Firehand svarade: ²Om en tramp blivit dödad, så komma de o%så att mörda mi<ouriern, oc det forta# möjligt för att sedan ³y härifrån, då de veta, att dera+ härvaro är upptä%t. Vi ©ola binda våra hä#ar här oc
©ynda dit för att om möjligt förekomma mordet. Men
spring du e®er rafters! I%e för att vi frukta för tramps,
men det är likväl bättre, om ³ottarna fort komma hit."
Indianen ilade bort. De fyra männen bundo Ína hä#ar vid träden oc ©yndade därpå forta# möjligt mot
tramps' lägerplat+. Redan inom kort blev nejden ljusare,
oc snart sågo de elden lysa fram me§an träd#ammarna.
Ti§ höger på sluttningen sågo de hä#arna. Ett genomträngande ©ri ljöd framför dem; det var den gamle mi+souriern+ redan omnämnda rop på hjälp. ²De mörda honom!" sade Old Firehand.
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²Fort över dem! Ingen ©onsamhet mot den, som sätter Íg ti§ motvärn!"
Han sprang mot elden, ka#ade åt Ídan tre, fyra
tramps oc nådde den rödhårige, som ju# #od i begrepp
att ge det omtalade slaget med bößkolven. Han kom i
rätta ögonbli%et oc slog Cornel ti§ marken med Ítt gevär. Två, tre tramps, som varit upptagna med att binda
mi<ouriern för att därpå ka#a honom i ³oden, fö§o därnä# för han+ kra®iga slag. Därpå drog han, i det han
bortka#ade det ännu i%e avlo<ade geväret, Ín revolver
oc fyrade av den mot de övriga |enderna. Han yttrade
i%e en #avelse därvid. Det var han+ vana att tiga i #riden, utom då han utdelade befa§ningar.
De#o högljuddare voro de tre andra. Svarte Tom hade #örtat in bland tramps som ett oväder oc bearbetade
dem med bößkolven, i det han överhopade dem med de
vär#a okväding+ord. Den sextonårige Fred hade för#
avlo<at Ítt gevär mot dem oc sedan dragit Ín revolver.
Han ©öt ©ott på ©ott oc ©rek därvid av a§a kra®er för
att öka dera+ förfäran. Men ljudliga# av a§a hörde+
do% tant Dro§+ ©ärande falsett. Den underlige jägaren
©rek oc vä+nade+ värre än hundra. Han+ rörelser voro
så ofantligt snabba, att ingen av |enderna ©u§e kunnat
få säkert Íkte på honom. Men ingen tänkte he§er på att
försöka det. Tramps ³ydde därifrån, utan att ge Íg tid
att räkna angriparna, vilka de trodde vara my%et talrika
ti§ följd av tant Dro§+ energi©a ©rik. Från det ögonbli%, då Old Firehand utdelade Ítt för#a slag, ti§
tramps' ³ykt hade en knapp minut för³utit. ²E®er
dem!" ropade Old Firehand. ²Jag #annar här. Låt dem
i%e nå hä#arna!"
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Tom, Dro§ oc Fred sprungo under ihå§ande ©rik
mot det #ä§e, där de sett hä#arna. De av tramps, som
³ytt ditåt för att ka#a Íg upp i sadeln, grepo+ av en sådan förfäran, att de övergåvo denna plan oc ³ydde vidare inåt ©ogen.
Under tiden avvaktade ra®er+ i Ítt blo%hu+ mi<ourierna oc tonkawahövdingen+ återkom#. Då de |ngo höra
©ottloßningen från ³odhå§et, trodde de dem vara i fara,
oc för att om möjligt rädda dem, grepo de Ína vapen
oc sprungo åt det hå§, varifrån ©otten hörde+. Därvid
©reko de av a§a kra®er för att oroa tramps. I spetsen
ilade Li§a Björnen, som ju kände det #ä§e, där tramps
lägrat Íg. Han lät då oc då Ín #ämma höra+ för att
hå§a rafters i den rätta riktningen. De hade ti§ryggalagt halva vägen, då ännu en annan #ämma ljöd framför dem, nämligen Stora Björnen+.
²Skynda", sade han. ²Old Firehand vara där oc ©juta
på tramps. Han enda# ha tre män med Íg, hjälpa honom!"
Man fördubblade nu farten ned mot dalen. Skottloßningen hade upphört, oc man svävade a§tså i fu§komlig
ovißhet om sakerna+ rätta ti§#ånd. Rafters' rop kommo
de ³yende tramps att på©ynda Ín ³ykt för att om möjligt hinna undkomma. När de för#nämnda äntligen,
³ämtande av an#rängning, hunno fram ti§ målet, funno de Old Firehand, Tom, Dro§, mi<ouriern oc Fred
Ítta så lugnt kring elden, som om den vore tänd enkom
för dera+ räkning, oc som om intet ovanligt var å färde. På ena Ídan om dem lågo liken av de dödade oc på
andra Ídan de fångade oc sårade, bland dem o%så den
röde Cornel.
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²Blixt oc dunder", ropade den för#e av de ankommande ti§ den gamle mi<ouriern. ²Vi trodde dig i fara,
oc där Ítter du så lugnt, som om ingenting hänt."
²Ja, det har jag inte mig själv att ta%a för. Cornel+
gevär+kolv svingade+ redan över mitt huvud, då de<a fyra heder+män kommo oc hjälpte mig ut. Det gi% fort
oc väl, go<ar!"
²Oc _ _ _ är Old Firehand verkligen här?"
²Ja, där Ítter han. Se på honom, oc try% han+ hand!
Det har han förtjänt. Tänk er, enda# fyra män ka#a Íg
över tjugu oc göra, utan att själva bli sårade, nio döda
oc sex fångar, oberäknat a§a kulor oc hugg, de ³yende
fått hå§a ti§ godo med! Kan ni tänka er något sådant?"
Rafters förblevo #ående på något av#ånd med ögonen
fä#a på Old Firehand+ jättelika ge#alt. Han uppmanade
dem att träda närmare oc try%te var+ oc en+ hand.
De båda tonkawa+ välkomnade han på ett sär©ilt utmärkande sätt, i det han sade ti§ dem: ²Mina röda bröder ha avlagt ett riktigt mä#arprov i förföljandet av
tramps, oc sedan var det ingen kon# för mig att komma
e®er."
²Min vite broder+ beröm ärar mig mer, än jag förtjänar", svarade den gamle Björnen blygsamt. ²Tramps
lämna så tydliga spår e®er Íg, att den, som i%e se dem,
han blind. Men var Cornel? Han o%så död?"
²Nej, han lever. Min kolv har blott bedövat honom.
Där ligger han bunden." Han pekade med handen på den
plat+, där Cornel låg.
Tonkawa gi% dit, drog Ín kniv oc sade: ²Om han i%e
dött av slaget, så dö för kniven. Han slagit mig, nu jag
taga han+ blod!"
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²Stopp", ropade den gamle mi<ouriern, i det han fattade tag i hövdingen+ höjda arm. ²Denne man ti§hör i$ke dig; han är min!"
Den gamle björnen vände Íg om, bli%ade honom a§varligt i anÍktet oc frågade: ²Du o%så hämnd på honom?"
²Ja, oc en utan like! Blod oc liv!"
²Sedan när?"
²Sedan många, många år. Han har låtit pi©a min
hu#ru oc mina barn ti§ död+."
²Du väl i%e mißtaga dig?" frågade han, för vilken det
var svårt att uppgiva Ín hämnd, varti§ han do% var
tvungen enligt prärien+ lagar.
²Nej, något mißtag är otänkbart. Jag kände gena#
igen honom. Ett sådant anÍkte kan man ej glömma."
²Du a§tså döda honom?"
²Ja, utan nåd oc förbarmande."
²Då jag träda ti§baka, do% i%e a§dele+. Han giva mig
blod oc dig liv. Tonkawa ge honom blott en del av
#ra>et, han sålede+ taga han+ öron. Du samty%a?"
²Hm! Men om jag inte samty%er?"
²Då tonkawa döda honom gena#."
²Nå tag då han+ öron! Det är vi<erligen i%e kri#ligt
gjort av mig att ti§åta det; men den, som lidit a§a de
kval, han berett mig, han blir lätt hårdhjärtad."
²Kan©e någon mera tala med tonkawa?" frågade hövdingen, i det han såg Íg omkring i kretsen. Men då
ingen sade ett ord, fortfor han: ²A§tså öronen mina, oc
jag fort taga dem."
Han böjde Íg ned bredvid Cornel för att utföra Ín
avÍkt.
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Då denne såg, att det ©u§e bliva a§var av saken, ©rek
han: ²Vad fa§er er in, männi©or! Är det kri#ligt? Vad
har jag då gjort er, e®er som ni ti§åta denne röde hedning att #ympa mitt huvud?"
²Vad du har gjort mig, ©ola vi tala+ om sedan", svarade mi<ouriern.
²Oc vad vi andra ha att anklaga dig för, ©a§ jag
#rax säga", ti§ade Old Firehand. ²Ännu ha vi inte
undersökt dina |%or; låt oß se, vad som kan |nna+ i
dem." Härmed gav han ett te%en åt Dro§, oc denne
tömde fången+ |%or. Utom många andra saker kom då i
ljuset ingenjören+ pengar. Det visade Íg, att det var
hela summan, som blivit #ulen från den rättmätige
ägaren.
²Aha, du har ännu ej delat med dig åt dina kamrater!"
©rattade Old Firehand. ²Det förefa§er, som de sätta
mer förtroende ti§ dig än vi. Du är en tjuv oc tydligen
värre än så. Du förtjänar ingen nåd. Stora björnen må
göra, vad han ämnade."
Cornel ©rek högt av fasa, men hövdingen fä#e Íg ej
därvid, utan fattade tag i han+ huvud oc från©ilde med
två ra©a, säkra snitt de båda öronmußlorna, vilka han
gena# ka#ade i ³oden. ²Siså", sade han, ²nu tonkawa+
hämnad, a§tså nu rida vidare."
²Redan?" sade Old Firehand. ²Vi§ du i%e rida vidare
i mitt sä§©ap e§er åtmin#one #anna över natten?"
²För tonkawa a§dele+ lika om dag e§er natt. Han+
ögon goda, men han+ tid kort. Han försatt många dagar
på att sätta e®er Cornel; nu rida dag oc natt för att nå
Ín wigwam. Han vän ti§ vite män; han #or vän oc
broder ti§ Old Firehand. Den Store Anden a§tid giva
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my%et krut oc my%et kött åt blekanÍktena, som varit
vänliga mot tonkawa. Howgh!" Han oc han+ son togo
Ína gevär oc försvunno i natten+ mörker.
Cornel låg bland Ína fängslade kamrater oc kved av
smärta; men ingen fä#e avseende därvid, åtmin#one i%e
på en #und. Old Firehand lät hämta Ín oc Ína tre
kamrater+ hä#ar. Sedan däre®er för säkerhet+ ©u§ några vakter #ä§t+ ut runt om, kunde så »domen« begynna.
Det beslöt+, att tramps med undantag av Cornel ©u§e
#rängt bevaka+ under den följande natten oc därpå
släppa+ lösa tidigt på morgonen. De |ngo ömseÍdigt
förbinda varandra+ sår. Så kom turen ti§ Cornel. Han
hade hitti§+ legat i ©uggan, men förde+ nu fram ti§ elden. Eld©enet hade knappt fa§it på han+ anÍkte, förrän
Fred, go<en, ut#ötte ett högt rop, sprang fram ti§ honom oc betraktade honom, som om han vi§e uppsluka
honom med ögonen, oc därpå utropade, vänd ti§ tant
Dro§: ²Det är han, det är han, mördaren! Jag känner
igen honom! Vi ha honom!"
Dro§ ©yndade fram oc frågade ivrigt: ²Mißtar du
dig i%e? Det kan inte vara han; det är väl ej möjligt."
²A%, jo, det är han; det är säkert!" vidhö§ go<en. ²Se
bara på han+ ögon, vilken död+ånge# de uttry%a. Han
ser, att han är upptä%t oc må#e nu uppge a§t hopp om
räddning."
²Men om det vore han, så ©u§e du ju ha känt igen honom redan på ångbåten."
²Då såg jag honom i%e a§+. Tramps såg jag nog, men
i%e honom. Han måtte a§tid ha lagat så, att han kunde
dölja Íg bakom de andra."
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²Men ännu en sak: du har a§tid be©rivit för mig ogärning+mannen såsom svarthårig, men Cornel här har
ju #yvt oc kort, rött hår."
Go<en svarade i%e gena#. Han tog Íg om pannan, ©akade på huvudet, tog ett #eg ti§baka oc sade därpå i osäker ton: ²Ja, det är sant! AnÍktet är detsamma, men
håret är fu§komligt olikt."
²Det måtte vara någon förväxling, Fred. Männi©or
likna varandra, men ett svart hår kan inte gärna bli
rött."
²Det är nog sant", infö§ den gamle mi<ouriern, ²men
man kan raka av Íg Ítt svarta hår oc sedan bära röd
peruk."
²Ah! Sku§e den där _ _ _" frågade tant Dro§,
utan att avsluta meningen.
²Naturligtvi+! Jag har inte låtit narra mig av han+
röda hår. Den man, jag så länge sökt, min hu#ru+ oc
mina barn+ mördare, hade o%så svart, lo%igt hår; men
jag på#år lika fu§t, att den här karlen är den, jag söker.
Han bär peruk." Den gamle re#e upp Cornel i Íttande
#ä§ning, fattade honom i håret oc drog oc slet för att
få av honom peruken. Ti§ han+ förvåning satt håret
do% fa#; det var verkligen han+ eget.
²Blixt oc dunder; sannerligen Ítter det inte ordentligt fa#!" utbra# han förvånad oc såg därvid så be#ört
ut, att de övriga säkerligen bru#it i ©ratt, om i%e Ítuationen varit så a§varlig.
Cornel+ anÍkte förvred+ ti§ ett hånfu§t grin, oc han
ropade i en ton av grän+lö# hat: ²Nå, du lögnare, var
har du peruken? Det går lätt att fal©t anklaga en männi©a, därför att hon råkar vara lik en annan. Men bevi94
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sa, att jag är den, du be©y§er mig för! _ _ _" Han
hö§ plöt+ligt upp, som om han blivit förvånad över något, men fattade Íg gena# oc fortsatte, vänd ti§ de övriga:
²Om ni för en ti§fä§ig likhet+ ©u§ döma oc döda
mig, äro ni mördare, men det tror jag åtmin#one ej den
berömde Old Firehand om, i vilken+ ©ydd jag härmed
lämnar mig!"
Att han i ett ögonbli% avbröt Íg mitt i talet, hade Ítt
giltiga ©äl. Han satt mitt bland liken oc hade med huvudet vilat på ett av de<a. Då mi<ouriern sedan re#e
upp honom, hade den #yva, livlösa kroppen gjort en rörelse, do% så omärklig, att den ej vä%te någon+ uppmärksamhet. Nu låg kroppen tätt bakom honom oc dold
i han+ ©ugga. Men det var intet lik, mannen var i%e
en+ sårad. Han var en av dem, som Old Firehand fä§t
med bößkolven. Blodet från han+ dödade kamrater hade
sprutat över honom oc givit honom utseendet av en
död. Då han åter|% medvetandet, såg han Íg ligga
bland de döda. Han tänkte på att gena# springa upp oc
³y, då han enda# räknade ti§ fyra |ender, men på ena
Ídan låg ³oden oc från den andra Ídan hörde+ annalkande rafters' höga rop. Han beslöt därför att avvakta
ett gynnsammare ögonbli% oc drog förÍktigt Ín kniv oc
gömde den i ärmen; #rax därpå kom mi<ouriern fram
ti§ honom, vände på honom, trodde honom vara död,
tog vad som fann+ i han+ |%or oc bälte oc drog honom så ti§ platsen för liken.
Från detta ögonbli% hade denne tramp för#ulet givit
akt på a§t, som förÍggi%. Såsom i%e fängslad kunde han
springa upp oc löpa Ín ko+ vid för#a lägliga ti§fä§e.
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Då lade man Cornel på honom, oc gena# |% han den
tanken att befria o%så honom. Då den rödhårige re#e+
upp, ru§ade Íg den förmente döde så, att han kom att
ligga tätt bakom honom.
Medan Cornel talade, oc a§a+ uppmärksamhet var
riktad på honom, drog tramp Ín kniv oc ©ar förÍktigt
av repet kring Cornel+ händer, #a% därpå kniv©a®et i
han+ högra hand, så att han med en ha#ig rörelse ©u§e
kunna befria Íg o%så från fotbojorna oc därpå springa
upp oc ³y. Den rödhårige märkte naturligtvi+ den oväntade befrielsen; han kände kniven; som han gena# fattade, oc blev så förvånad däröver, att han för ett ögonbli% förlorade fattningen oc avbröt Íg mitt under talet;
han fattade Íg do% gena# oc fortsatte, utan att någon
märkt, vad som ti§dragit Íg bakom den anklagade+ rygg.
Då han ti§ Í# åberopade Íg på Old Firehand+ rättvisa, svarade denne: ²Om jag hade något att säga i denna sak, bleve du i%e dödad, därom kan du vara viß. Men
lika säkert är, att jag i%e låter ditt röda hår bedraga
mig. Det kan vara färgat."
Han gi% bort ti§ de ti§hörigheter, som blivit fråntagna de fångna oc dödade, bo%ade Íg ned oc tog upp den
lädervä©a, som hängt vid Cornel+ bälte oc fortsatte, i
det han öppnade den: ²Jag har redan förut undersökt
den här vä©an oc fann då där några föremål, vilka+
bruk jag då ej för#od; men nu går ett lju+ upp för mig."
Han drog fram en ti§korkad ³a©a, ett litet rivjärn oc
en |ngerlång träbit, på vilken barken ännu satt kvar,
hö§ det framför den rödhårige+ ögon oc frågade: ²Varför för du de<a saker med dig?"
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Den ti§frågade+ anÍkte bleknade, men han svarade gena# i tvärsäker ton: ²Hur egendomligt, att den #ore
Firehand kan bry Íg om sådana småsaker! Vem hade
kunnat tro det! Fla©an innehå§er medi$in; rivjärnet är
en oumbärlig artikel för varje vä#man, oc träbiten kom
helt ti§fä§igtvi+ in i vä©an, utan att ha någon sär©ild
användning. Är ni nöjd nu, sir?" Han ka#ade vid denna
fråga en halvt hånfu§, halvt äng+lig bli% in i jägaren+
anÍkte.
Denne svarade på Ítt a§varliga, be#ämda sätt: ²Ja,
jag är nöjd, men i%e genom dina ord, utan genom mina
egna slutsatser. En tramp behöver intet rivjärn, åtmin#one inte ett så litet, en |l ©u§e vara honom ti§ #örre
gagn. Denna ³a©a innehå§er |na spån i sprit, oc denna
träbit är ett #y%e av ett träd, var+ bark kan färga ti§
oc med det svarta#e hår rött; det känner jag väl ti§.
Jag är övertygad om, att du är den rätte, oc ©a§, då
det blir lju#, noga undersöka ditt hår."
²Så länge behöva vi ej vänta", infö§ Fred. ²Det |nn+
ett annat igenkänning+te%en. Då han ka#ade mig ti§
marken, #a% jag honom med kniven i vaden. Låt honom
blotta underbenet. Är han den rätte, vilket jag inte a§+
betvivlar, så må#e ärret fortfarande syna+."
Intet kunde komma lägligare för den rödhårige än
ju# detta förslag. Han behövde nu i%e själv befria Íg
från fotbojorna. Därför svarade han ha#igt: ²Well, ni
©ola väl nu bliva övertygade om, att ni mißtaga er.
Men jag må#e häpna över din #ora kly®ighet, då du kan
begära, att jag ©a§ blotta benet. För en, som är bunden
ti§ händer oc fötter, är det minsann ingen lätt sak."
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²Det vet jag. Därför ©a§ jag själv göra det." Go<en
©yndade ivrigt fram ti§ fången. Han knäböjde bredvid
oc lo<ade på de rep, som fängslade han+ ben. Då han
tagit upp knutarna, ämnade han draga upp ena byxbenet, men |% därvid en sådan spark av den rödhårige+
båda fötter, att han ³ög ett långt #y%e därifrån. I nä#a ögonbli% var Cornel på benen. ²Good bye, mina herrar! Vi återse+!" ropade han, ka#ade Íg med kniven i
hög#a hugg in me§an två ra®er+, ilade nedför sluttningen oc in bland träden.
Det hela kom så oförmodat, att de närvarande #odo
som fa#naglade vid marken, med undantag av tvenne,
Old Firehand oc tant Dro§. Så fort den rödhårige re#e Íg ur Ín Íttande #ä§ning oc vi§e ila bort, #od Old
Firehand färdig ti§ språng för att sätta e®er honom,
men han #ötte på ett oväntat hinder. Den för död hå§ne tramp ty%te tiden nu vara inne ti§ ³ykt. Då a§a+
uppmärksamhet fängslade+ av Cornel, trodde han Íg lätt
kunna undkomma. Han sprang a§tså likalede+ upp oc
©yndade fram mot elden för att där bryta Íg igenom
rafters' ring. I samma ögonbli% kom Old Firehand med
ett väldigt språng ³ygande över elden oc #ötte samman
med tramp. Att gripa, ly®a oc ka#a denne i marken, så
att det formligen knakade, var för honom två sekunder+
verk. ²Bind denne karl, som sannerligen i%e är död", ropade han oc vände Íg däre®er om e®er Cornel, som av
samman#ötningen fått tid att komma utom rafters'
kret+, höjde Ítt gevär oc lade an på honom för att
©juta ned honom.
Men det blev honom omöjligt att utföra denna Ín avÍkt, ty Dro§ var tätt i hälarna på ³yktingen oc betä%te
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denne+ ge#alt på ett sätt, som gjorde, att kulan ©u§e ha
trä>at honom i #ä§et.
Den rödhårige sprang som den, vilken har att rädda
Ítt liv, oc han undkom dem, o%så Old Firehand oc
Dro§ må#e uppgiva jakten.
²Vi må#e vänta ti§+ det daga+ oc då söka han+ spår.
Följa vi han+ kosa, är det troligt, att vi ly%a+ få honom
fatt", yttrade Old Firehand.
Denna åÍkt delade+ av rafters. Han fortsatte därpå:
²Men nu må#e vi gena# ti§baka ti§ blo%huset. Cornel
vet, att vi a§a be|nna oß här, oc kan lätt komma på
tanken att uppsöka vårt övergivna läger."
Jägaren hade anat rätt. Cornel hade, så fort han kom
in i ©ogen, dolt Íg bakom träd oc bu©ar oc sedan smugit Íg därifrån. Han #yrde kosan mot blo%huset, då han
kommit att tänka på, vilket gagn han kunde ha av detsamma. Hunnen dit, #annade han ett ögonbli% för att
lyßna, men då intet ljud hörde+, trevade han Íg fram
ti§ dörren. Han ©u§e ju# öppna den, då han plöt+ligt
kände ett kra®igt tag om Ín #rupe oc drog+ ti§ marken. Flera män satte Ína knän på honom. ²Så har vi åtmin#one fått en", sade en av dem.
Den rödhårige kände igen denna #ämma; den ti§hörde
en av han+ egna tramps. Han gjorde en kra®ig an#rängning för att befria Ín #rupe från greppet oc ly%ade+
#öta fram orden: ²Woodward, är du från dina Ínnen?
Släpp mig!"
Woodward _ så var karlen+ namn _ #ötte vid ljudet av Cornel+ rö# ti§ den andre oc svarade: ²Cornel!
Sannerligen är det inte Cornel! Varifrån kommer du?
Vi trodde, att du var fången!"
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²Var det o%så", ³ämtade den ti§frågade, ²men ly%ade+
³y. Vad gör ni här?"
²Vi tre #ötte ti§fä§igtvi+ ihop; var de andra äro, veta
vi ej. När vi sågo, att rafter slogo Íg ned vid vår eld,
kommo vi på den tanken att i #ä§et bege oß hit oc spela dem ett spratt."
²Det var bra! Ju# samma id´e kom o%så jag på."
²Vi ämna bränna ned huset, men för# ©ola vi se e®er,
vad som kan |nna+ här." Woodward ©öt ifrån regeln,
oc de #ego in. Han drog eld, så att rummet ly#e+ upp.
Var oc en försåg Íg med vapen oc andra föremål, som
funno+ där, oc däre®er satte+ eld på a§a bäddarna. Lågorna ³ammade gena# upp, oc mordbrännarna ©yndade ut, lämnande dörren öppen, för att draget ©u§e bli
#arkt.
²Nu fort härifrån", ropade Cornel.
²Men vart?" svarade ³era rö#er.
²Ned ti§ båtarna. De ligga nere vid timmerhögarna."
Lågorna slogo nu upp genom taket. Cornel ilade med
Ína kamrater ned ti§ ³od#randen. Då de kommo dit,
hörde de på av#ånd ljudet av tre #ämmor. Det var den
gamle mi<ouriern, som jämte två andra begivit Íg i förväg ti§ blo%huset.
²De komma", sade Cornel. ²Fort i en av båtarna. De
båda andra ta vi i släptåg. Vi må#e av©ära dem möjligheten att förfölja oß."
Inom ett ögonbli% ³ögo båtarna ut från #randen;
Cornel #yrde, han+ kamrater förde årorna. En av dem
tog ett årtag, som om han vi§e vända båten uppåt ³oden. ²Nej", ropade anföraren, ²vi ro nedåt."
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²Men vi ©ola ju längre in i Kansa+, ti§ det #ora
»tramp-meeting«", invände mannen.
²Vi<erligen. Men det kommer Old Firehand säkert att
pre<a ur någon av de fångna. Han kommer a§tså att i
morgon söka oß uppåt ³oden; därför må#e vi #yra kur+
nedåt."
²En väldig omväg!"
²Inte a§+. Vi fara ti§ nä#a prärie, sänka där båtarna,
#jäla oß hä#ar av indianerna oc rida rakt mot norden.
På detta vi+ taga vi lätt igen denna li§a tid+spi§an."
__
Rafters höjde en hä®ig veklagan, då de kommo fram
oc |ngo se Ín bo#ad nedbrunnen ti§ grunden. Old
Firehand lugnade dem do% i det han sade: ²Jag kunde
ju# tro Cornel om ett dylikt ©urk#re%. Men tag det i%e
så hårt! Om ni gi§a det förslag, jag nu ämnar göra er,
så ©ola ni få mer än fu§ ersättning för det förlorade."
Rafters lyßnade ivrigt därti§. ²För# oc främ# kamrater, fortsatte den #ore jägaren, ²©ola ni ge mig ert heder+ord på att ej förråda något, av vad jag ämnar säga.
_ Ha ni hört tala+ om den #ora sjön uppe bland bergen, Silversjön ka§ad?"
²Ja", svarade några.
²Well! Jag vet, att där uppe |nna+ my%et rika mineralfyndigheter oc jordlager, vilka hitti§+ aldrig blivit
bearbetade. Jag ämnar mig dit upp med en ©i%lig
berg+ingenjör för att undersöka, om saken kan bedriva+ i
#ort, oc om sjön förmår giva erforderlig drivkra®. Detta företag är vißt i%e ofarligt, oc därför behöver jag en
©ara erfarna, duktiga vä#män. Lämna a§tså ti§+ vidare
ert arbete här oc följ mig! Ni få god betalning!"
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Ett en#ämmigt ²ja" dånade. Enda# Dro§ oc den
gamle mi<ouriern invände: ²Ja, men Cornel! Vi må#e
söka följa han+ spår."
Över Old Firehand+ anÍkte gled ett litet överlägset
leende, då han fortsatte: ²Då vi lämnade elden där borta för att ©ynda hit, må#e vi naturligtvi+ föra med oß
de fängslade tramps. En av dem, den yng#e, vågade
ti§tala mig oc berättade, att han i%e trivde+ bland
tramps, ja, att det var honom ett sann©yldigt lidande
att vi#a+ bland dem, oc att han blott slutit Íg ti§ dem
för Ín bror+ ©u§, vilken nu do% var bland de dödade.
Han hade egentligen avsett att bli en duktig, hederlig
vä#man, oc då han nu hört mitt namn, var han upptänd av iver att få bli en den ringa#e av mitt folk. Han
sade Íg kunna redogöra för Cornel+ planer, oc del+ av
medlidsamhet, del+ av klokhet kunde jag ej visa mannen
från mig. Ska§ jag hämta honom?"
De andra samty%te, oc Old Firehand gi% själv e®er
den omtalade. Denne var något över tjugu år gammal,
hade ett inte§igent utseende oc kra®ig ge#alt. Old
Firehand lo<ade han+ bojor oc lät honom sätta Íg.
²Nå", sade han ti§ honom, ²du ser, att jag ej är ohågad
att uppfy§a din begäran. Giv mig din hand på, att du
med Gud+ hjälp vi§ bli en hederlig man, oc du är från
detta ögonbli% som en av oß. Vad heter du?"
²No§ey", svarade den ti§frågade, i det han rä%te Old
Firehand handen, medan tårarna #römmade över han+
kinder. ²Jag ©a§ ta%a er med mitt liv för er godhet mot
mig."
²Bra", sade jägaren med en darrning i rö#en. ²Berätta nu, vad du vet om Cornel+ planer."
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²Han ämnar Íg ti§ det #ora »tramp-meeting«, vilket
inom kort ©a§ hå§a+. Platsen därför ligger i närheten
av Harper oc ka§a+ Osage-nook. E®er mötet ämnar
han Íg ti§ Eagletail för att överfa§a järnväg+tjän#emännen oc arbetarna där oc fråntaga dem dera+ ka<a,
som ©a§ vara my%et #or. Få ni i%e tag i honom där,
kunna ni sedan trä>a honom vid Silversjön." De<a ord
vä%te a§män överra©ning.
²Vid Silversjön? Vad vet Cornel om detta #ä§e?"
²Han ämnar hämta en ©att där. Det ©a§ |nna+ oerhörda rikedomar sänkta e§er begravna där från urminne+ tider. Han har en detaljerad karta över #ä§et, som
han do% ej vi§ visa för någon. Att döma av ett han+
yttrande, måtte han ha den gömd någon#äde+."
Ingen hade lagt märke ti§, hur upprörda Dro§ oc
Fred blivit vid de<a ord. Dro§ #irrade på No§ey, som
vi§e han sluka varje #avelse, oc Fred ropade ivrigt, så
fort han slutat: ²Det är Cornel, det är han! Denna plan
har min far hört."
Nu riktade+ a§a bli%ar på go<en. Man be#ormade
honom med frågor, men Dro§ ropade: ²Intet därom nu,
kamrater! En annan gång."
²Nåväl", sade nu Old Firehand. ²Så bryta vi upp i
morgon bittida. Om Cornel+ spår behöva vi ej bry oß,
då vi veta, var vi ©ola trä>a honom ända upp ti§ Silversjön. Ett omväxlande liv väntar oß, oc goda kamrater vilja vi vara!" _ _ _
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Fjärde kapitlet.
Prärien låg där i middag+solen+ glan+, tätt grä+bevuxen, ku§e vid ku§e, lik en #or smaragdsjö, vilken+ vågor plöt+ligt #elnat. I denna grön©ande ödemark synte+
ej ett levande väsen. Plöt+ligt hörde+ do% ett kra®igt
fnysande, oc en ryttare dök fram.
Mannen var av mede§ängd oc kra®igt byggd. Hå§ningen tydde på en övad ryttare, oc han+ anÍkte _ _
ja, det var egentligen gan©a egendomligt. Man ©u§e
kunnat ka§a det dumt, oc do% låg där ett vißt uttry%
vid näsan _ vilken för övrigt hade två a§dele+ olika Ídor _ som gjorde, att detta omdöme ej blev fu§t rättvi#. På högra Ídan var näsan vit oc hade en bukt som
på en vanlig adel+näsa, på vän#ra Ídan var den tjo%,
svu§en oc av en färg mitt eme§an rött oc grönt. AnÍktet inramade+ av tunt ©ägg. Mannen var för övrigt
utru#ad med vapen; en lädertorni#er satt på han+ rygg,
en bred gördel ©yddade livet, oc två lädervä©or voro
fä#a på hä#en+ länder.
Hä#en ty%te+ få gå, som det fö§ honom in, än i sakta
trav, än #eg för #eg, utan att han+ herre ty%te+ ha med
saken att göra. Plöt+ligt tvär#annade djuret oc spetsade
öronen, oc ryttaren ry%te ti§ en smula vid att höra en
©arp, befa§ande #ämma: ²Stanna, inte ett #eg längre,
e§er jag ©juter! Vem är ni, master?"
Ryttaren såg upp; tittade ti§ höger oc vän#er. I%e
en männi©a. Han förändrade do% ej en min, tog sakta
lo%et av ett ble%fodral, som hängde över sadeln, drog
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fram en kikare därur, riktade den mot himlen, som han
a§varligt oc intre<erat ©är©ådade en god #und, ti§+
samma #ämma som nyß ©rattande sade: ²Stoppa in er
kikare! Jag Ítter inte på månen, som för re#en inte syn+
ti§, utan jag är en jordevarelse a§dele+ som ni. Säg mig
nu, varifrån ni kommer!"
Ryttaren ©öt ihop kikaren, #oppade in den i fodralet,
try%te ti§ deß spänne omsorg+fu§t oc långsamt, som
om han ej a§+ hade bråttom, oc svarade därpå, i det
han pekade bakom Íg: ²Därifrån!"
²Det ser jag nog, min gubbe li§a. Oc vart ämnar ni
er?"
²Dit!" svarade den ti§frågade oc pekade framåt.
²Ni var mig en rolig en!" ©rattade den a§tjämt osynlige frågaren.
²E®ersom ni nu eme§ertid en gång be|nner er på
prärien, förmodar jag, att ni känner ti§, hur man går
ti§ väga. Här driver omkring så my%et olika slag+ folk,
att en ärlig man är tvungen att vara på Ín vakt. Ni
kommer a§tså ej ett #eg längre, förrän ni givit oß ordentligt be©ed. A§tså ut därmed. Varifrån kommer ni?"
²Från slottet Castlepool, Skottland", svarade ryttaren.
²Gud bevare ert för#ånd, Ír! Vad angår Skottland
mig? Oc vart rider ni?"
²Ti§ Calcutta."
²O%så en för mig obekant ort. Var ligger denna ©öna
plat+?"
²I O#indien."
²Lack-a-day! Ni ämnar a§tså denna soliga e®ermiddag
rida från Skottland över Förenta Staterna ti§ O#indien?"
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²Kan©e inte i dag."
²Såå! Ni är väl engel+man?"
²Yes."
²Vilket yrke?"
²Lord."
²Blixt oc dunder! En engel© lord med en rund korkhatt på huvudet! Er må#e man verkligen taga i närmare ©är©ådande. Kom, Uncle."
Nu blevo två ge#alter, som hitti§+ legat dolda i gräset, synliga: en #od rak som en #ör, den li§e åter var
krokig oc hade en höknäsa, var+ rygg var nä#an så ©arp
som eggen på en kniv.
²Var god oc #anna, master, elje# må#e vi ©juta! Vi
äro inte färdiga med varandra än."
²Skola vi slå vad?" frågade engel+mannen.
²Vafa§+?"
²Tio dollar e§er femtio e§er hundra dollars, a§t e®er
behag, om jag ©juter er innan ni mig!" Han drog ti§ Íg
den ena patronvä©an, öppnade den oc tog fram några
sedlar. Den korte oc den långe sågo förvånade på varandra.
²Master", ropade den ene, ²sannerligen tror jag inte
att ni gör a§var därav."
²Vißt! Att slå vad är min pa<ion, därti§ begagnar jag
varje ti§fä§e."
²Un$le", sade den li§e, i det han ©akade på huvudet,
²en sådan pri<e har jag aldrig sett. Honom må#e vi
göra närmare bekant©ap med." Han #rä%te ut handen
för att fatta i tygeln på engel+mannen+ hä#; men då
blänkte två revolvrar ti§ i denne+ händer, oc han ropa-
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de #rängt oc befa§ande: ²Bort med handen, e§er jag
©juter!"
Den li§e for för©rä%t ti§baka oc höjde Ítt gevär.
²Ned med det! Inte en rörelse e§er ©juter jag!" Engel+mannen+ hå§ning oc utseende hade plöt+ligt undergått en fu§#ändig förvandling. Ögonen blixtrade, oc en
kra®fu§ energi låg utbredd över hela han+ väsende.
²Hå§a ni mig verkligen för förry%t?" fortfor han. ²Tro
ni er kunna uppföra er så, som om prärien vore er egendom? Då mißtaga ni er. Hitti§+ ha ni frågat mig, nu är
det min tur! Vad heta ni oc varifrån äro ni?"
De<a frågor riktade+ ti§ den li§e; denne såg i främlingen+ ©arpt for©ande ögon oc svarade halvt förlägen,
halvt förargad: ²Ni är främling här, därför vet ni det
i%e; annar+ äro vi från Mi<i<ippi oc övera§t kända
som ärliga jägare. Vi äro nu på väg ti§ bergen."
²Well! Oc era namn?"
²Mig ka§ar man Humpley-Bill, emedan jag tyvärr är
något krokig, oc min kamrat här är känd som GunstickUncle, emedan han är så rak, som om han sväljt en ladd#ake. Nå, nu vet ni det, oc kan nu o%så säga oß sanningen om er själv!"
Engel+mannen betraktade dem med bli%ar, som vi§e
han se tvär+ igenom dem; därpå antogo han+ drag ett
vänligt uttry%; han tog fram ett papper ur a©en med
sedlar oc rä%te det ti§ de båda männen, i det han sade:
²Jag har talat sanning. Som jag hå§er er för hederliga
männi©or, visar jag er detta paß."
De båda männen lä#e det, sågo på varandra, därpå
sade den li§e, denna gång i my%et hövlig ton: ²Ni är
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verkligen lord Ca#lepool! Men mylord, vad gör ni då
här på prärien?"
²Vad jag gör! Vi§ lära känna prärien oc Klippiga
bergen oc sedan resa ti§ San Francisko. Har varit övera§t på jorden utom i Förenta #aterna. _ Så där ja _
nu äro vi presenterade för varandra oc kunna nu fördjupa bekant©apen. Låt oß a§tså gå ti§ era hä#ar, ty sådana ha ni naturligtvi+!"
Han #eg av hä#en oc följde de båda männen, som
utan motsägelse lydde honom. Djuret travade tätt e®er
honom som en hund. Då de hunnit fram ti§ de andra
hä#arna, som #odo tjudrade bakom närma#e ku§e, ka#ade han Íg gena# ogenerat ned i gräset. Där låg ett #y%e
rådjur+#ek. Han drog Ín kniv, ©ar en duktig ©iva oc
började äta, som om köttet ti§hört honom oc ej de båda
andra.
²Så ©a§ det gå ti§", sade den krokige. ²På prärien
krusar man inte."
²Naturligtvi+ inte. I dag äter jag av ert kött, oc i
morgon äta ni kan©e av vad jag ©jutit."
²Såå. Menar ni då, mylord, att vi be|nna oß ti§samman+ i morgon o%så?"
²I morgon oc många dagar. Ni behaga mig. Vilja ni
följa mig?"
²Varthän?"
²Över prärien ti§ Frisco." (San Fran$i©o).
²Det säger ni så lugnt, som om det blott vore en dag+resa."
²Om det tar en dag e§er ett år är mig likgiltigt."
²Hm, ja. Men har ni en aning om, vad som kan hända
under vägen?"
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²Hoppa+ få erfara det", ljöd svaret. ²Men jag vi§ ha
sä§©ap. Jag betalar er. Kunna ni ©juta?"
Det var en bli% av medömkan, den krokige be#od lorden, då han svarade: ²En präriejägare ©juta! Fråga lika
gärna, om |©en kan Ímma. Sakerna äro lika självklara
som min pu%el."
²Vi§ se ett prov. Kan ni trä>a gamarna där uppe?"
Humpley mätte av#åndet med bli%en, #eg upp, lade
an, Íktade ett ögonbli% oc ©öt. Man såg, att en av fåglarna trä>ade+ oc fö§ lodrätt ti§ marken. ²Nå, mylord,
vad säger ni nu?" sade den li§e ©ytten.
²Inte så i§a", ljöd det ka§a svaret.
²Huru! Inte mer! Varje kännare ©u§e ha ka§at det
ett mä#er©ott."
²Well, nä#e man!" ni%ade lorden lugnt åt den långe
jägaren, utan att fä#a Íg vid den li§e+ mißnöje. Gun#i%-Un$le re#e Íg från marken, #yv som en pinne, #ödde Íg med högra handen mot Ítt gevär, ly®e den vän#ra med en ge# fu§ av pato+ oc deklamerade, i det han
#irrade upp i himlen på den andra gamen: ²Gamen i
blånande etern vingen #rä%er _ bli%en ti§ grön©ande
jord o®a rä%er _ minnet av do®ande a+ han+ längtan
vä%er _ kulan tyvärr nu för a§tid vingen #ä%er."
Han hade hitti§+ i%e yttrat ett enda ord; deß djupare
intry% må#e detta härliga poem göra. Så inbi§ade han
Íg, då han, sänkande Ín arm, vände Íg mot lorden oc
såg på honom under för#ulen förväntan.
²Hörde ni det, mylord?" frågade den krokige ivrigt.
²Ja, den Gun#i%-Un$le är en märkvärdig karl. Han har
varit ©ådespelare i Ína da'r oc är nu ©ald. Han talar
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inte särdele+ my%et, men när han någon gång öppnar
munnen, talar han a§tid i rim."
²Well!" ni%ade lorden. ²Om han talar i rim e§er pratar perÍlja, är mig fu§komligt likgiltigt; jag vi§ bara
veta en sak: kan han ©juta?"
Den långe ©alden drog munnen ända upp ti§ högra
örat oc gjorde med handen en #or, föraktfu§ rörelse.
Han höjde däre®er Ín bö<a, men lät den #rax åter sjunka. Han hade försummat rätta ögonbli%et, ty under han+
poeti©a utgjutelser hade gamhonan, för©rä%t över maken+ död, ³ugit Ín väg. Hon var nu redan långt därifrån.
²Hon kan omöjligt trä>a+", sade Humpley, ²e§er vad
tror du, Un$le?"
Den ti§frågade höjde båda Ína armar mot den punkt,
där gamen a§tjämt synte+, oc svarade i gravlik ton:
²Bort han svävar på lätta vingar _ över dal oc höjder
han Íg svingar _ friheten han ly%lig nu prisar _
glädjen han+ min smärta o%så lisar _ o, att vi o% vingar hade _ vi då följde honom glade."
²Dumheter!" ropade lorden. ²Menar ni verkligen, att
ni inte kan trä>a den?"
²Ja, sir", svarade Humpley. ²I%e Old Firehand, i%e
Winnetou oc i%e Old Shatterhand ©u§e nu kunna träffa honom, så my%et mindre då en annan dödlig."
²Såå!"
Utan att en mu©el i han+ anÍkte rörde Íg, tog engel+mannen ett av Ína gevär, lade an oc try%te av, lät geväret sjunka oc satte Íg åter, vare®er han gena# åter
tog fatt i oc började mumsa på rådjur+#eken _ a§t
utan att säga ett ord.
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Över de båda jägarna+ anÍkten spred Íg ett uttry% av
den ytterliga#e förvåning, ja, beundran.
Den långe oc den korte bli%ade i djup förundran en
#und på varandra, därpå intog åter Un$le en gång pla#i© #ä§ning oc deklamerade, i det han fäktade med båda armarna: ²Gamen Ítt hjärteblod gett _ dylikt ©ott
ej förr vi sett _ a§ vår ära är försvunnen _ _"
²Oc du kan hå§a munnen!" fö§ lorden honom i talet.
²Vad ©a§ nu detta oändliga rimmande tjäna ti§? Jag
har ju inte fått veta, om du kan ©juta. Men sätt er nu
här oc låt oß tala+ vid. Ni följa mig sålede+, oc jag betalar resan."
De båda männen tittade på varandra oc svarade sedan ett be#ämt »ja«.
²För varje äventyr, vi uppleva, betalar jag er femtio
dollars."
²Sir", ©rattade Humpley, ²då bli vi snart rika männi©or, ty på äventyr är här ingen bri#."
²Det vi§ jag för# se. Men jag vi§ o%så trä>a ti§samman+ med berömda jägare. Ni nämnde nyß tre män, om
vilka jag redan hört my%et tala+. För var oc en av de+sa tre jägare, som vi trä>a, betalar jag er hundra dollar.
Äro ni nöjda därmed?"
²Ja, fu§komligt. Här har ni våra händer därpå. Vi
kunna inte göra något bättre än att ingå på ert förslag."
Sedan han givit båda ett kra®igt handslag, tog engel+mannen fram en bok ur en av lädervä©orna. ²Detta är
min annotation+bok", sade han, ²i vilken jag inför a§t.
Jag ©a§ nu öppna ett konto för var oc en av er oc sätta ert namn oc huvud däröver."
²Huvud?" frågade den krokige förvånad.
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Utan att svara slog lorden upp boken oc fattade Ítt
rit#i®. E®er några minuter visade han dem, vad han
te%nat; dera+ anÍkten bli%ade liv+levande mot dem från
bladet. Namnen #odo därunder.
²Här ©a§ jag föra in, vad jag blir ©yldig er. Sku§e
jag föroly%a+, så taga ni denna bok med er ti§ Fris$o
oc visar den där för bankiren, vilken+ namn jag senare
©a§ uppge, han ©a§ då gena# utbetala summan."
²En präktig inrättning, mylord", svarade Humpley.
²Hoppa+ do% att _ _ _ behold, Un$le, se på hä#arna,
huru de spetsa öronen oc fnysa. Det må#e vara någon
främling i närheten. Jag #iger upp på ku§en oc ser
e®er."
²Jag kommer med", förklarade lorden, i det han tog
fram Ín kikare oc beredde Íg att följa dem.
De båda männen kröpo förÍktigt uppför ku§en. Gräset
©ylde dem nä#an helt oc hå§et. Uppkomna sågo de Íg
förÍktigt omkring oc |ngo gena# syn på en ge#alt på
ku§en framför dem.
²En indian", sade lorden.
Med ti§hjälp av kikaren kunde de tydligt iakttaga honom. Han ty%te+ uppmärksamt speja mot ö#er, #rä%te
då oc då på kroppen för att vidga Ín synkret+, men lät
den åter sjunka. Väntade han någon, var det tydligen en
|ende.
De hade hitti§+ i%e ly%at+ se indianen+ anÍkte, då
han vände dem ryggen, men plöt+ligt såg han Íg för ett
ögonbli% om. Gena# lade Humpley ned kikaren, re#e Íg,
så att hela ge#alten blev synlig, oc ropade med hög rö#:
²Menaka ¥eca, Menaka ¥eca! Min broder ©a§ komma ti§ Ína vita vänner."
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Indianen vände Íg ha#igt om, kände igen den ropande+ krokiga ge#alt oc gled ögonbli%ligen ned från kullen.
²Nu, mylord, kommer ni nog att få betala era för#a
femtio dollar", sade Humpley ti§ engel+mannen, i det
han åter lade Íg ned.
²Vanka+ det äventyr?"
²Troligen, ty hövdingen spejar säkerligen e®er |ender."
²Vad heter han?"
²På osagspråket Menaka ¥eca; det är: Den goda solen e§er Den #ora solen. Han är en my%et tapper oc erfaren hövding oc deßutom vän ti§ de vita, ehuru osagerna höra ti§ den ännu otämda Íoux#ammen."
Indianen blev snart synlig. Han befann Íg i Ín bä#a
mannaålder oc bar den vanliga indian©a dräkten, vilken
på några #ä§en var sönderriven oc på andra #ä§en
³ä%ad med blod. Han hade inga vapen. På vardera kinden var han tatuerad med en sol. Handlederna voro såriga. Han må#e ha varit bunden oc sprängt fjättrarna.
Tydligen befann han Íg nu på ³ykt oc var förföljd.
Han kom gående helt långsamt, rä%te, utan att för#
lägga märke ti§ engel+mannen, handen åt de båda jägarna oc sade lugnt på ³ytande engel©a: ²Jag kände
gena# igen min broder oc vän, oc det gläder mig att få
hälsa er."
²Vi glädja oß o%så", svarade Humpley. Däre®er vände
han Íg mot lorden oc sade ti§ osagen: ²Detta blekanÍkte är en mä#are i att ©juta oc vår vän. Jag anbefa§er
honom åt dig oc din #am."
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Den röde gav engel+mannen Ín hand oc svarade:
²Jag är vän ti§ varje god oc ärlig vit; men tjuvar,
mördare oc lik©ändare ©ola fa§a för min tomahawk."
²Har du då trä>at samman med dylikt slödder?" frågade Humpley.
²Ja. Mina bröder må#e ha Ína gevär i ordning, ty
mina förföljare kunna vara här när som hel#. De Ítta
ti§ hä#, oc jag må#e gå, men Goda Solen+ fötter äro
så snabba, att ingen hä# kan nå honom. Jag har sprungit i många bågar oc kretsar oc o®a gått baklänge+ med
hälarna framåt för att föra dem på vi§ospår. De trakta
e®er mitt liv."
²Äro de många?"
²Hur många vet jag i%e, ty då de upptä%te min ³ykt,
var jag borta."
²Men vilka vita kunna väl våga att taga Goda Solen
ti§ fånga oc vilja döda honom?"
²De äro många, många, ³era hundra, dåligt folk. BlekanÍktena ka§a dem tramps!"
²Tramps! Vad vilja väl sådana i denna avÍde+ trakt?
Var be|nna de Íg?"
²I den del av ©ogen, som ni ka§a Osage-nook, men
som vi ka§a Mordhörnet, emedan vår #ör#a hövding
jämte Ína tappra#e krigare där svekfu§t mördade+.
Varje år, då månen fy§er Íg för trettonde gången, besöka några utsända av vår #am denna plat+ för att på
hjältarna+ gravar utföra död+dansen. Så lämnade o%så
jag jämte tolv krigare i år våra bete+marker för att begiva mig ti§ Osage-nook. Vi kommo dit i förrgår, uppsökte platsen oc övertygade oß om, att ingen |ende
fann+ i närheten. Vi kände oß därför säkra oc slogo upp
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vårt läger vid gravarna. I går jagade vi för att ©a>a
oß föda, oc i dag ©u§e död+dansen utföra+. Jag hade
för säkerhet+ ©u§ ut#ä§t två vakter, oc do% ly%ade+ de
vita obemärkt komma i vår närhet. De hade sett våra
spår oc överfö§o oß nu under dansen så plöt+ligt, att vi
knappt |ngo någon tid ti§ mot#ånd. De voro över hundra man, vi dödade några av dem; de ©öto ned åtta av
oß; jag blev ti§samman+ med de fyra överlevande övermannad oc bunden. Dom blev hå§en över oß, oc vi erforo, att de i dag på a®onen ämnade martera oc bränna oß. De lägrade Íg vid gravarna oc ©ilde mig från
mina krigare för att hindra mig att tala med dem. Jag
band+ vid ett träd oc vaktade+ av en vit; men repen,
som fängslade mig, voro ©öra; jag slet sönder dem. De
©uro likväl, som ni kunna se, djupt in i köttet på mig;
do% kom jag lö+ oc begagnade ett ti§fä§e, då vaktaren
lämnade mig, för att ljudlö# smyga mig därifrån."
²Oc dina fyra kamrater?" frågade Bi§.
²De äro naturligtvi+ ännu fångna. Jag ämnar ©ynda
ti§ Butler+ Farm, vilken+ ägare är min vän, e®er
hjälp."
²Nu, när du trä>at oß, behöver du ju inte löpa dit; vi
©ola följa dig oc befria dina kamrater. Osagerna äro
våra vänner, medan tramps äro varje hederlig man+ |ender."
²Men de äro så många, över hundra, oc vi ha ti§samman+ enda# åtta armar."
²Pshaw, du känner oß ju! Fyra förslagna män kunna
väl våga smyga Íg på en ©o%a tramps oc befria några
fångar."
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Engel+mannen hade tagit fram Ín ante%ning+bok för
att ante%na hövdingen+ namn; han #oppade nu åter ned
den oc svarade: ²Skola vi rida, må#e vi ©a>a en hä# åt
Goda Solen."
²Hm, ja!" svarade den krokige, i det han gav honom en
överra©ad bli%. Men varifrån menar ni, att vi ©ola ta'
den?"
²Naturligtvi+ från han+ förföljare, som troligen äro
tätt e®er honom."
²A§dele+ riktigt! A§dele+ riktigt! Ni är ingen oäven
karl, sir! Men vår röde vän borde o%så ha' ett vapen."
²Jag av#år ett av mina gevär åt honom. Se här har
ni det! Oc nu föreslår jag, att vi #ä§a upp oß så, att
förföljarna, om de komma hit, innesluta+ från a§a
Ídor."
Den li§e+ anÍkte |% ett a§t intenÍvare uttry% av
förvåning. Han mätte lorden med frågande bli%ar oc
sade: ²Ni talar ju som en gammal erfaren jägare, sir!
På vad sätt menar ni egentligen, att vi ©u§e fånga
dem!"
²Den saken är my%et enkel. En av oß #annar på den
ku§e, där vi båda nyß voro. Han tar emot sä§arna ju#
på samma sätt, som ni välkomnade mig. De övriga gå i
en båge, så att dera+ spår ej syna+, oc be#iga däre®er
de tre närgränsande höjderna. Karlarna be|nna Íg då
me§an fyra besatta ku§ar oc äro fa#, ty vi själva äro
betä%ta oc kunna e®er behag försvinna bakom höjden, så
att de enda# se röken ur våra bößpipor."
²Gott, vi följa ert förslag. Jag #annar här oc ti§talar dem, så fort de komma. Mylord går ti§ höger, Uncle
ti§ vän#er oc hövdingen ti§ ku§en framför oß. På det116
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ta sätt få vi dem me§an oß, oc vad vi sedan göra med
den, beror på, hur de förhå§a Íg. Tänk, att de ©urkarna
ha dödat åtta osager, utan att för# blivit |entligt behandlade av dem. I väg nu, kamrater! Jag gi<ar, att vi
ej behöva vänta så länge."
Var oc en intog Ín plat+. Lorden hade Ín kikare. Ungefär en kvart hade för³utit, då han ropade från Ín kulle: ²Paß på, de komma. Jag ser genom kikaren två karlar, som #å på en ku§e bredvid Ína hä#ar oc speja hitåt."
Så förgi% ännu en #und; därpå hörde+ hovslagen av
annalkande hä#ar, oc #rax därpå blevo två ryttare synliga; de voro väl beväpnade oc beridna oc hö§o ögonen
©arpt fä#a på hövdingen+ spår, vilket de följde. Strax
e®er dem visade Íg två andra oc så åter en; de voro
a§tså fem. Då de hunnit ti§ mitten av vågdalen, ropade
Bi§: ²Stopp, kamrater! Inte ett #eg längre, e§er jag
låter bö<an tala!"
De hö§o överra©ade in Ína hä#ar oc sågo Íg omkring, utan att do% kunna upptä%a någon, då den krokige dolde+ av gräset. De lydde eme§ertid han+ befa§ning,
oc den främ#e svarade: ²Vad är du för en oför©ämd
sä§e? Träd fram oc säg, vad du har för rätt att anhå§a
oß!"
²Den rätt, varje jägare har, som möter en främling."
Han sprang upp, så att hela han+ ge#alt blev synlig,
men hö§ under tiden ögonen ©arpt fä#a på ryttarna, så
att i%e någon av dera+ rörelser undgi% honom.
²Zounds! utbra# en av dem. ²Tar jag inte fel, så är
det Humpley-Bi§!"
²Jo, så brukar man verkligen ka§a mig."
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²Då är Gun#i%-Un$le o%så i närheten; ty de<a båda
©ilja+ aldrig åt!"
²Känner ni oß då?"
²Det ©u§e jag tro; jag har sedan gammalt en gå+ oplo%ad med er!"
²Men jag känner i%e er!"
²Det är möjligt, ty ni har blott sett mig på av#ånd.
Boys, denne karl går oß i vägen; jag tror deßutom, att
han gjort gemensam sak med den röde. Vi ©juta därför
ned honom!" Oc han Íktade på den li§e oc try%te av.
Bi§ sjönk, liksom vore han trä>ad, blixtsnabbt ned i gräset.
²Heigh day, det var väl Íktat!" ropade mannen. ²Nu
åter#år Gun#i% _ _ _" Men han fu§bordade i%e
meningen. Bi§ hade frivi§igt ka#at Íg ned för att ej bli
trä>ad, oc nu blixtrade ©otten ur han+ bößpipor. I
samma ögonbli% gåvo o%så de tre andra eld. De fem
tramps #örtade ned från Ína hä#ar, oc de fyra segrarna
rusade ned i dalen för att hindra hä#arna att ³y.
²Inte i§a gjort", sade Bi§, sedan tramps blivit undersökta. ²Ej en enda bom. Döden inträdde ögonbli%ligen.
Vem vet", fortfor han, ²hur många ©urk#re% förhindrat+
genom dera+ död. Mot oß åtmin#one hade de intet gott
i Ínnet, det framgi% då av den där karlen+ ord, som
ty%te+ känna mig oc Gun#i%-Un$le. Men låt oß nu rida ti§ tramps, så fort vi kunna!"
De lediga hä#arna bundo+ ti§samman+, vare®er a§a
satte Íg upp oc redo därifrån. Hövdingen visade vägen,
e®ersom han kände ti§ tramps' lägerplat+. Hela e®ermiddagen fortsatte+ ritten över den öppna, böljande
prärien. Intet spår påträ>ade+, oc intet levande väsen
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synte+. Ju# då solen spred Ína Í#a #rålar, varseblevo
de i fjärran en mörk ©og+#rimma, oc osagen förklarade:
²Där syn+ en del av ©ogen. På motsatta Ídan bildar
den ett hörn, vilket vi ka§a Mordhörnet, oc där ligga
våra hjältar+ gravar. När vi nått ©ogen, åter#år ungefär en kvart+ timma+ väg, innan vi hinna tramps läger."
Då hö§ Bi§ in Ín hä#, #eg av oc satte Íg ned i gräset. Un$le oc indianen följde utan att yttra ett ord han+
exempel. Engel+mannen må#e naturligtvi+ o%så #iga
av, men sade mißlynt: ²Jag ty%er, att vi ingen tid ha
att förlora. I%e kunna vi väl befria osagerna, om vi slå
oß ned här med armarna i kor+!"
²Säg he§re", svarade den krokige, ²i%e kunna vi väl befria osagerna, om vi låta ©juta ned oß! Tror ni, att
tramps Ítta #i§a i Ítt läger? Nej, de svärma nog omkring i ©ogen för att jaga. Vi må#e a§tså vänta här,
ti§+ det blir mörkt; då samla+ de a§a omkring Ína eldar, oc vi kunna obemärkta nå ©ogen. För#år ni?"
Solen försvann, oc ©uggorna ©yndade fram över vågdalarna, klättrade högre oc högre, nådde ku§arna+ toppar oc höljde snart hela jorden i Ín dy#ra dräkt. Ti§
oc med himlen var mörk oc #järnlö+.
Nu gjorde man uppbrott, men man red i%e ända fram
ti§ ©ogen. FörÍktigheten bjöd, att man lämnade hä#arna i det fria. Varje vä#man för med Íg en slag+ trädplugg, med vilken+ ti§hjälp han fä#er hä#en+ tygel vid
marken. Sedan djuren bundit+ på detta sätt, gingo våra
fyra män i gå+mar¥ in i ©ogen. Den röde gi% främ#.
Han+ fötter berörde marken så lätt, att de ej förorsakade en+ det svaga#e ljud. Lorden, som närma# följde
honom, bemödade Íg om att gå lika ohörbart. Den dju119
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pa#e ty#nad rådde; enda# vinden rörde sakta träden+
blad.
Plöt+ligt #annade hövdingen oc vi©ade: ²Mina bröder må lyßna. Jag hör tramps rö#er."
A§a lyßnade oc förnummo verkligen i fjärran ett
svagt sorl av rö#er, ehuru orden ännu i%e kunde ur©ilja+. E®er ytterligare några #eg synte+ ett lätt lju+©en, i
vilket träd#ammarna svagt framträdde. ²Mina bröder
må vänta här, ti§+ jag återkommer", sade hövdingen.
I nä#a ögonbli% var han försvunnen. Vid paß en
halvtimme hade för³utit, då han återvände. Man varken
hörde e§er såg honom komma, han dök plöt+ligt upp som
ur jorden. ²Det har kommit många ³era tramps", vi©ade
han.
²Aj, aj!" sade Bi§. ²De<a karlar tänka vißt hå§a kongreß här. Ve då de farmare, som bo i denna trakt. Hörde
du, vad de talade om?"
²En mängd eldar brunno, så att hela platsen var upply#. Tramps hade bildat en kret+, i vilken+ mitt #od ett
blekanÍkte med rött hår oc talade med hög rö#. Men
jag hörde enda# föga, av vad han sade, ty min uppmärksamhet var riktad på mina röda bröder."
²Men det li§a, du hörde, vad gi% det ut på?"
²Han på#od, att rikedomen var en #öld från de fattiga, oc att man därför har rätt att beröva de rika a§t,
vad de äga. Han förklarade o%så, att #aten ej behöver
några ©atter, oc att man därför bör #jäla även deß
ka<or. Tramps, sade han, böra a§a vara bröder oc ©u§e
my%et ha#igt kunna bli rika, om de vi§e gå med på han+
förslag. Han talade därpå något om en #or järnväg+ka+sa, som borde tömma+. Men sedan lyßnade jag ej längre
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på han+ prat, ty jag |% syn på den plat+, där mina röda
bröder befunno Íg."
²Var var det?"
²I närheten av en mindre eld. De voro bundna vid
träd#ammar, oc var oc en av dem vaktade+ av en
tramp. Jag kröp fram ti§ en av mina bröder oc vi©ade
ti§ honom, att de ©u§e bli räddade."
²Det är bra, att de hå§a Íg förberedda; de ©ola i%e
då, när vi komma dem ti§ hjälp, förråda Íg genom någon rörelse av glädje e§er överra©ning. Det framgår
tydligt, att de<a tramps i%e äro vä#män. Det är en oerhörd dumhet av dem att i%e pla$era fångarna mitt ibland Íg. Men dera+ oförÍktighet kommer väl ti§ paß
för oß."
Med hövdingen i spetsen smögo Íg nu de fyra männen
från träd ti§ träd oc nalkade+ på detta sätt lägerplatsen, där de nu kunde räkna ti§ åtta eldar. Den min#a
brann på den öppna platsen+ borter#a hörn, helt nära
träden, oc hövdingen riktade nu Ína #eg ditåt. Han
#annade do% för# ett ögonbli% oc vi©ade ti§ Ína följeslagare: ²Flera blekanÍkten Ítta nu vid denna eld. Nyß
satt ingen där. Mannen med det röda håret är en av
dem. De<a män ty%a+ vara anförare. Se ni mina bröder några #eg därifrån vid träden?"
²Ja", svarade den krokige. ²Tramps ämna be#ämt hå§a
någon rådplägning. Det ©u§e kunna bli oß ti§ #or nytta att höra, vad de tala om. Där växa några bu©ar under träden. Jag ©a§ krypa dit oc lyßna ti§, vad de säga." Oc han lade Íg ned på marken oc kröp fram emot
elden. Hövdingen hade gi<at rätt, då han antog, att de
fyra männen, som sutto kring den mindre elden, voro
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anförare. En av dem var Cornel Brinkley, som anlänt
denna a®on med Ína få följeslagare. Han förde ju# nu
ordet, oc Humpley-Bi§ hörde honom säga: ²Jag kan
a§tså utlova en #or vin#, ty huvudka<an förvara+ där.
Ha ni för#ått?"
²Ja, ja, ja!" svarade de tre andra.
²Oc hur går det med Butler+ farm? Komma ni med
dit? E§er ©a§ jag utföra det på egen hand?"
²Vi komma naturligtvi+ med!" förklarade en. ²Jag inser i%e, varför vi ©u§e låta pengarna ensamt fa§a i din
|%a! Det är enda# fråga om huruvida det ej redan är
för sent!"
²Nej, för a§ del. Rafters ha nog ej så fort kunnat ©a>a
Íg hä#ar. De kunna a§tså ännu ej vara på farmen. Vi
bemäktiga oß #ä§et oc invänta sedan lugnt rafters oc
de andra ©urkarna, som åtfölja dem."
²Vet du då så säkert, att de ämna Íg hit?"
²A§dele+ säkert. Den där Old Firehand har #ämt möte här med en ingenjör, som kan©e redan be|nner Íg på
platsen."
²Uppriktigt sagt, ©u§e jag hel# se, att jag slapp ha något att göra med denne Old Firehand. Jag har hört
my%et tala+ om honom."
²Är du feg?" hånade honom den rödhårige.
²Nej, men jag av©yr sådana där slag+ männi©or."
²Dumheter! Vad ©u§e han väl kunna göra oß? Vi äro
ju fyrahundra man #arka!"
²Ska§ de a§a med ti§ Butler+ farm?"
²Naturligtvi+. När ©ola vi bryta upp?"
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²I morgon e®ermiddag, så att vi nå farmen på a®onen. Det blir en duktig brasa, vid vilken vi kunna värma
många #ekar."
Humpley-Bi§ hade hört ti§rä%ligt. Han kröp ti§baka
ti§ Ína kamrater oc uppfordrade dem nu att ©rida ti§
osagerna+ befriande.
Men hövdingen sade: ²Jag har hämtat mina vita bröder för att få hjälp, men enda# om det ej ©u§e ly%a+
mig ensam att befria mina #amförvanter. Jag går a§ena, oc mina bröder må ©ynda ti§ mitt bi#ånd, om de
märka, att det behöv+." Han smög Íg bort som en orm,
oc de andra lade Íg ned för att iakttaga, vad som förÍggi%.
Bi§ meddelade nu Ína kamrater vad han hört vid lägerelden.
Lorden+ uppmärksamhet var spänd ti§ det ytter#a.
Den eld, vid vilken anförarna sutto, var belägen omkring tio #eg från ©og+brynet. I detta #odo de träd, vid
vilka de fångna voro fjättrade i upprätt #ä§ning. Bredvid varje fånge satt e§er låg en beväpnad tramp. Engel+mannen an#rängde Ína ögon för att ur©ilja hövdingen, men förgäve+. Han såg blott, hur den ena e®er den
andra av de fyra vaktarna, som sutto vid fångarna, fö§
omku§ på marken, men så ha#igt oc #i§a, som om de
frivi§igt lagt Íg ned, oc på sådant sätt, att dera+ huvuden kommo i vila i ©uggan av träden. Därvid hörde+ ej
en+ min#a ljud.
Några ögonbli% senare |% lorden plöt+ligt se hövdingen ligga på marken me§an Íg oc Bi§.
²Färdigt?" frågade den senare.
²Ja", svarade den röde.
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²Men osagerna #å ju fortfarande fängslade?" vi©ade
lorden.
²Nej; de hå§a Íg enda# #i§a, ti§+ jag fått tala med
er. Min kniv trä>ade vaktarna mitt i hjärtat, oc dera+
©alper har jag o%så tagit. Nu smyger jag åter dit oc beger mig så med mina röda bröder ti§ tramps hä#ar,
bland vilka även våra be|nna Íg. Så fort ni se osagerna
försvinna från träden, kunna ni ge er av. Snart får ni
höra trampet av hä#ar oc ©riket av tramps, som hå§a
vakt där. Sedan möta+ vi på den plat+, där vi nyß #ego
av hä#arna, howgh!"
Han hade knappt talat ut, förrän han åter var borta.
Lorden |xerade de fångna; de #odo #yvt upp#rä%ta
e®er träden, därpå försvunno de så ha#igt, som om jorden uppslukat dem. Kort däre®er ljöd ett an©ri av förfäran på andra Ídan lägret; ett andra svarade, oc därpå
följde ³era gä§a ©rin, vilka man hörde komma ur indian#rupar _ oc så ett fnysande oc gnäggande, ett
#ampande oc dånande, som kommo marken att darra.
Tramps sprungo upp. Var oc en ropade, ©rek oc frågade, vad som ©ett. Då ljöd röde Cornel+ #ämma: ²Osagerna äro försvunna! Vem har _ _ _"
Han hö§ inne mitt i meningen. Medan han talade, hade han sprungit ti§ den för#e vaktaren oc gripit tag i
honom för att resa honom upp. Han såg de gla+artade
ögonen oc det hårlösa, blodiga huvudet. Ha#igt rusade
han ti§ den andra, tredje oc fjärde oc ©rek därpå förfärad: ²Dödade! Skalperade! Oc de röda äro borta!"
²Indianer, indianer!" ropade+ i detta ögonbli% från
det hå§, där hä#arna befunnit Íg.
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²Ti§ vapen, ti§ hä#arna!" dånade Cornel+ #ämma.
²Vi äro överrumplade. Man vi§ #jäla hä#arna från
oß!"
En obe©rivlig förvirring upp#od. A§a sprungo om
varandra, men ingen |ende synte+, oc sedan man e®er
en lång #und någorlunda hunnit sansa Íg, upptä%te+
det, att enda# indianhä#arna saknade+. För# nu, sedan
oly%an ©ett, blevo po#er ut#ä§da, oc den omgivande
trakten genomsökt, do% utan resultat. Man kom nu ti§
den åÍkten, att ännu andra osager än de fångna befunnit Íg i ©ogen oc smugit omkring lägret för att befria
Ína kamrater. Det förefö§ do% tramps obegripligt, hur
vaktarna+ mördande kunnat förÍggå så fu§#ändigt ljudlö#. Men hur #or ©u§e i%e dera+ förundran varit, om
de vetat, att detta utfört+ av en enda indian!
Anförarna samlade+ nu åter kring elden, oc Cornel
sade: ²Denna händelse är ju ingen svårare motgång,
men den tvingar oß i a§a fa§ att ändra vår plan för i
morgon. Vi må#e bryta upp härifrån redan tidigt på
morgonen. Osagerna ha hört a§t, vad vi sagt. Det är
riktig tur, att de intet veta om vår plat+ på Eagle-tail,
ty därom talade vi enda# förut vid den andra elden."
Så fort de för#a ©riken ljödo, hade Bi§, Un$le oc
engel+mannen ha#igt ilat genom ©ogen ti§ Ína hä#ar.
De hade knappt hunnit dit, förrän de hörde indianerna
komma.
²De<a tramps voro både blinda oc döva. Nu vågade
vi do% ej ge oß in bland dem, men vi trä>a+ väl en
gång", förklarade hövdingen.
²Du vi§ då hämna+?" frågade Bi§.
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²De ha dödat åtta av våra bröder. Dera+ död må#e
hämna+. Vi ämna rida ti§ osagerna+ wigwam+ för att
hämta ³era krigare. Därpå följa vi de<a blekanÍkten+
spår."
²I vilken riktning beta osagerna+ hjordar?"
²I vä#er."
²Då må#e ni färda+ över Butler+ farm?"
²Ja."
²Oc hur lång tid behöva ni för att nå osagerna?"
²De för#a hjordarna påträ>a vi nog redan e®er en
halv dag+ snabb ritt."
²My%et bra! Vi må#e ©ynda oß för att rädda Butler+
farm."
²Vad säger min broder? Butler är osagerna+ vän oc
be©yddare. Hotar honom någon fara?"
Humpley-Bi§ berättade hövdingen vad han hört.
A§a #ego nu ti§ hä# oc därpå bar det av i galopp.
Hövdingen red i spetsen oc förde tåget i snörrät riktning mot den trakt, i vilken Butler+ farm låg. E®er
några timmar+ ritt synte+ Bi§+ ti§it ti§ hövdingen+
förmåga att hå§a rätta kosan ett ögonbli% svikta, ty han
frågade: ²Är min broder övertygad om, att vi hå§a rätta riktningen?"
²Min vite broder behöver ej oroa Íg", svarade den ti§frågade. ²Vi ha ©yndat oß riktigt bra oc nå snart det
#ä§e, där jag igår trä>ade dig oc Un$le."
Bi§ kunde knappt tro, att de redan hunnit ti§ryggalägga en så lång #rä%a. Do% sade han intet. En kort
#und däre®er fö§ hövdingen+ hä# plöt+ligt från galopp
in i långsam ©ritt, tvär#annade så oc lät höra ett lätt
fnysande. ²U>!" sade den röde i dämpad ton. ²Det må#e
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|nna+ männi©or i närheten. Mina bröder må i%e röra
Íg, utan lyßna."
Skaran hö§ #i§a, oc man hörde, hur hövdingen drog
in lu® för att pröva den. ²En eld!" vi©ade han.
²Därav ser man ju ej ett spår!" menade Bi§.
²Jo, jag känner rök, som ty%+ komma från närma#e
höjd. Min broder må #iga av oc med mig smyga upp på
ku§en, så att vi få se, vad som kan |nna+ där bakom."
De båda männen #ego av hä#arna oc smögo Íg bredvid varandra bort emot höjden. De hade do% ej hunnit
många #eg, förrän två händer grepo ett kra®igt tag om
indianen+ #rupe. Han drog+ ti§ marken oc slog omkring Íg med armar oc ben utan att do% kunna få fram
det min#a ljud. I samma ögonbli% fattade två andra
händer om den pu%elryggige+ hal+ oc ka#ade o%så honom ti§ jorden.
²Fi% ni honom fa#?" frågade sakta oc på ty©a den,
som hö§ indianen.
²Ja", svarade den andre.
²Då fort härifrån, ti§ ku§en! Vi må#e se e®er, vilka
det kan vara. E§er är han er för tung?"
²Nej då! Karlen är lätt som en ³uga, som varken ätit
e§er dru%it på tre ve%or. Kära hjärtande+, det känn+,
som om han hade en pu%el… Det kan väl i a§ min da'r
inte _ _ _"
²Vad?"
_ ²vara min gode vän Humpley-Bi§!"
²Det få vi se, då vi komma ti§ elden. För ögonbli%et
kunna vi vara säkra på, att ingen följer oß. Skaran utgjorde+ av min# ett du<in män, men de röra Íg nog ej
ur ³ä%en, utan vänta på de<a+ återkom#."
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A§t hade förÍggått så ha#igt oc ljudlö#, att kamraterna ti§ de överrumplade i%e hade min#a aning om,
vad som ©ett. Old Firehand _ ty det var han _ tog
Ín fånge på armen oc Dro§ Ín e®er Íg över gräset.
På andra Ídan ku§en #odo några trötta hä#ar; en liten
eld brann, oc i deß ©en kunde man se ett drygt tjugutal
ge#alter, som #odo där med färdiga gevär, beredda att
hälsa en möjlig |ende med ett regn av kulor. Då de båda männen förde fram fångarna ti§ elden uppgåvo de
samtliga ett utrop av förvåning.
²Blixt oc dunder!" ropade Old Firehand. ²Det är ju
Menaka ¥eca, osaghövdingen! Av honom ha vi ingenting att frukta!"
²Sapperlot!" in#ämde Dro§. ²Det är verkligen Bi§,
Humpley-Bi§! Karl, vän, äl©ade männi©obarn, varför sa
du det inte åt mig, då jag började krakelet? Nu ligger du
där oc kan varken frysa e§er tala! Stå upp oc fa§ i
mina armar, hjärtebroder. A% då, han för#år inte ty©a!
Spring då upp, min hjärte©att! Jag ©u§e då sannerligen inte velat kröka ett hår på ditt huvud!"
Den tappre altenburgaren såg i detta ögonbli% my%et
äng+ligare ut än fången, som låg där med slutna ögon
oc girigt ³åsade e®er lu®. Slutligen öppnade han
ögonlo%en oc ka#ade en bli%, som så småningom |% ett
a§t klarare uttry% av medvetande, på Dro§, som #od
lutad över honom: ²Är det möjligt! Tant Dro§!" ³ämtade han äntligen fram.
²Gud vare lov, att jag i%e dödade dig!" svarade tanten
jublande.
²Varför sa du mig inte, att det var du?"
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²Kunde jag tala? Jag blev så #rypt, att jag _ _ _
men vad ser jag! Old Firehand!"
Han hade fått syn på jägaren oc åter|% med en+ rörelseförmågan. Greppet av Firehand+ kra®iga nävar hade varit betydligt hårdare än tant Dro§+. Hövdingen
låg på marken medvet+lö+ oc med slutna ögon. ²Är han
död?" frågade Bi§ oroligt.
²Nej!" svarade jätten, i det han rä%te den li§e handen.
²Han kommer nog snart ti§ san+ igen. Välkommen, Bi§!
Det var en angenämn överra©ning. Men vad gör ni
här?"
Bi§ omtalade i korthet sakerna+ #ä§ning, ävensom
vilka han+ kamrater voro, varpå Firehand sade: ²Hämta
hit era kamrater. Vi ha intet att frukta av varandra."
Bi§ ©yndade bort, han #annade do% på halva vägen
oc ropade: ²Un$le, hitåt! Vi äro ho+ vänner. Old Firehand oc tant Dro§ äro här!"
Rafters re#e Íg nu upp ur gräset, där de legat, för att
välkomna sä§©apet. Hur förvånade blevo i%e de nykomna, då de funno hövdingen medvet+lö+ oc erforo, vad
som ©ett! Osagerna #annade oc betraktade med vördnad+fu§a bli%ar den berömde jägaren. Lorden spärrade
upp ögonen oc närmade Íg jätten med varsamma #eg;
därpå antog han+ anÍkte ett så enfaldigt uttry%, att
man kände lu# att ©ratta däråt. Old Firehand märkte
det liksom o%så han+ på ena Ídan uppsvu§na näsa. Han
rä%te honom handen oc sade: ²Välkommen, mylord, ni
ser helt förvånad ut, ehuru _ _ _"
Han hö§ upp oc ka#ade en ©älm© bli% på engel+mannen+ utru#ning, i synnerhet på den kokapparat, som var
fa#spänd ovanpå torni#ern. I samma ögonbli% återkom
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hövdingen ti§ medvetande. Att öppna ögonen, draga ett
djupt andetag, springa upp oc fatta Ín kniv voro för
honom ett ögonbli%+ verk. Men då han+ bli% fö§ på jägaren, sänkte han den höjda armen oc ropade: ²Old
Firehand! Var det du, som slog mig ti§ marken?"
²Ja. Det var så mörkt, att jag ej kände igen min röde
broder."
²Då är jag nöjd. Att bli besegrad av Old Firehand är
ingen ©am. Hade det varit någon annan, ©u§e smäleken
vilat tungt på min hjä<a, ända ti§+ jag dödat honom.
Jag har av blekanÍktena hört, att min vite broder ämnar Íg ti§ Butler+ farm?"
²Ja. För# ©a§ jag do% ti§ Osage-nook för att trä>a
Cornel Brinkley oc han+ kamrater, idel tramps."
²Min broder kan gena# följa oß ti§ farmen, ty den röde kommer dit i morgon kvä§ för att överfa§a den, Bi§
hörde honom säga det. Tramps överfö§o i går mig oc
mina osager, åtta blevo dödade, oc jag jämte de andra
ti§fångatagna. Jag ly%ade+ undkomma, trä>ade Bi§,
Un$le oc engel+mannen, vilka hjälpte mig att befria mina bröder."
²Du blev ju förföljd ända hit ti§ denna plat+ av fem
tramps?"
²Ja."
²Det var här, du trä>ade Bi§ oc Un$le?"
²Ju# så."
²Oc engel+mannen hade kort förut förenat Íg med
de<a?"
²Ja, men hur vet du a§t detta?"
²Vi ha ridit läng+ Svarta Björn³oden hit uppåt oc
lämnade den i dag tidigt på morgonen för att begiva oß
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ti§ Osage-nook. Då funno vi här liken e®er fem tramps
oc _ _ _"
²Sir", avbröt honom Bi§, ²hur kunde ni veta, att de<a
män voro tramps?"
²Av denna papper+bit, som jag fann i en av karlarna+
|%or", svarade han, i det han tog fram en del av ett tidning+blad.
Han hö§ upp papperet mot elden oc lä#e: ²En försumlighet e§er ett förbiseende, som man knappa# ©u§e
hå§a för möjligt, har i de<a dagar blivit påvisad av
kommi<arien i Förenta #aterna+ lantbyrå. Denne ämbet+man har fä# regeringen+ uppmärksamhet på det
hög# egendomliga förhå§andet, att det inom Förenta
#aterna |nn+ en land#rä%a, #örre än mången #at, som
njuter den förmånen att ej äga någon regering e§er förvaltning. Detta märkliga landområde utgöre+ av en oerhörd fyrkant, 40 mil bred, 150 mil lång oc innehållande nära 4 miljoner tunnland jord. Det ligger me§an
indianterritoriet oc Nya Mexiko, norr om Texa+ oc söder om Kansa+ oc Colorado. Detta land har, såsom det
nu framgår, blivit förbisett vid den o>entliga mätningen, oc har en felaktighet, begången vid be#ämmandet av
de närbelägna territorierna+ grän+linjer att ta%a för
denna tvivelaktiga förmån. Det ti§hör följaktligen ej någon #at e§er något territorium, är utan något slag+ regering. Lag, rätt+©ipning oc pålagor äro där okända
begrepp. Enligt kommi<arien+ berättelse uppgive+ detta
land såsom ett av vä#ern+ ©öna#e oc fruktbara#e områden, utomordentligt väl lämpat för jakt oc åkerbruk.
De få tusen fria »amerikaner«, som bebo detsamma, äro
do% ej fredliga åkerbrukare oc herdar, utan be#å av
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band av ©urkar, hä#tjuvar, desperados oc ³yktade förbrytare, vilka där samlat+ från a§a jorden+ väder#re%.
De utgöra de närgränsande territorierna+ fasa, oc i
synnerhet bo©ap+ägarna ha my%et att ut#å av dera+
#ölder. För de<a plågade grän+land är det a§tså ett
trängande behov, att det göre+ slut på denna fria rövar#at genom införande av en förvaltning+myndighet."
De röda förblevo oberörda av de<a ord, men de vita
sågo förvånade på varandra.
²Är det sant? Är det möjligt?" utbra# lorden.
²Jag hå§er det för sant", svarade Old Firehand. ²Om
denna noti+ ljuger e§er i%e, är för övrigt en bisak. Huvudsaken är, att enda# en tramp kan föra med Íg en tidning så vida omkring. Detta papper var orsaken varför
jag hö§ de fem männen för tramps. Då vi kommo hit oc
sågo liken, för#odo vi naturligtvi+, att en #rid utkämpat+ här. Nu må#e vi eme§ertid be#ämma, vad som bör
göra+. Du, osaghövding, må rida ti§ farmen oc underrätta Butler. Han är mannen att trä>a nödiga försvar+åtgärder. Jag #annar här med mina rafters oc
hå§a tramps så i ¥a%, att de enda# långsamt komma
framåt oc i%e nå fram ti§ farmen, förrän man hunnit
bereda Íg att mottaga dem."
²Min broder har #ädse de kloka#e tankarna; oc så är
fa§et o%så denna gång; men Butler be|nner Íg i%e i Ín
wigwam."
²Inte det?" frågade Firehand överra©ad.
²Nej. Då jag red ti§ Osage-nook, #annade jag vid farmen för att röka en kalumet med min vite broder. Han
var do% i%e hemma. Han hade besök av en broder lång-
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väga ifrån oc denne+ dotter oc hade nu med dem ridit
ti§ Fort Dodge för att köpa kläder åt dottern."
²Brodern har a§tså redan kommit! Vet du, hur länge
Butler ©a§ bli borta?"
²Enda# några dagar."
²Då må#e jag nödvändigt dit", utbra# jägaren, i det
han sprang upp. ²Hur länge dröjer det, innan du hinner
hit med dina osager?"
²Om jag rider min väg nu gena#, kunde vi vara vid
farmen nä#a midnatt."
²Det är my%et, my%et för sent. Äro i%e osagerna vänner med ceyennerna oc aropahoerna?"
²Jo. Vi ha grävt ned #rid+yxan."
²De<a båda #ammar bo på andra Ídan ³oden oc
kunna hinna hit inom fyra timmar. Vi§ min broder bryta upp ögonbli%ligen oc överbringa dem ett bud©ap
från mig?" Hövdingen svarade ej ett ord, han gi% blott
fram ti§ hä#en oc satte Íg i sadeln.
²Rid dit", fortfor Old Firehand, ²oc säg de båda hövdingarna, att jag ber dem att forta# möjligt komma ti§
Butler+ farm med vardera hundra man." Osagen sma$kade med tungan, satte hälarna i hä#en+ Ídor oc hade
ögonbli%et däre®er försvunnit i mörkret. Lorden åsåg
a§t detta helt förvånad. Lydde verkligen en krigare så obetingat mannen i salong+ro%en?
Denne senare satt nu o%så i sadeln. ²Kamrater, vi få
ej förlora ett ögonbli%!" sade han ²Våra hä#ar äro nog
uttröttade, men de må#e do% hå§a ut, ti§+ vi nå farmen. Framåt!"
Man red för# långsamt, därpå i trav oc sedan, då
ögat hunnit vänja Íg vid mörkret, i galopp. Old Fire133
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hand #ormade fram i spetsen som en ande, oc de andra
an#rängde Íg ti§ det ytter#a för att följa honom. Lorden, som do% var en lidelsefu§ perfor$eryttare oc mer än
en gång vågat Ín hal+, hade knappa# förr varit med om
en sådan ritt. Det djupa#e mörker rådde; ögat kunde
knappt ur©ilja marken, som hä#hovarna berörde. Det förefö§, som om djuren sprungo fram över ett oändligt,
bottenlö# djup, oc do% försporde+ ej ett fel#eg, ej ett
snavande! Den ena hä#en följde tätt e®er den andra, oc
a§t berodde blott på Old Firehand! Han+ hä# hade aldrig förr färdat+ i denna trakt oc var deßutom en helt
vanlig klippare, som han må#e taga, då ingen annan
#od ti§ bud+. Lorden kände respekt för denne man.
Så fortgi% ritten ett par timmar, oberäknat några
korta ra#er, då hä#arna |ngo ³åsa ut. Regnet fö§ oavbrutet, do% så |nt oc lätt, att det i%e a§+ generade de+sa härdade män. Så hörde man Old Firehand ropa:
²Sen upp, kamrater! Nu går det utför oc över ett vad,
vattnet rä%er do% i%e hä#arna längre än ti§ buken."
Man saktade farten, bruset av en ³od förnam+, oc
trot+ det egypti©a mörkret såg man vattnet+ fo+for©imrande yta. Ryttarna+ fötter badade i ³oden; så nådde
man motsatta #randen. Däre®er ytterligare några minuter+ ritt; så kommenderade+ halt, oc lorden hörde en
klo%a+ genomträngande ljud. Han+ bli% ur©iljde do% intet. ²Vad är det? Var äro vi?" frågade Humpley-Bi§.
²Vid Butler+ farm+ torn."
Hundar ©ä§de. Av dera+ djupa, grova ©a§ kunde man
döma ti§ dera+ #orlek. Därpå hörde+ en frågande #ämma: ²Vem ringer?"
²Har master Butler återkommit?" frågade jägaren.
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²Nej."
²Så gå ti§ ladyn oc hämta ny%eln, oc säg, att Old
Firehand är här."
²Old Firehand! Well, sir, gena#! Ma'am sover i%e, oc
a§a andra ögon äro o%så öppna. Osagen var inne i förbifarten oc omtalade, att ni ©u§e komma."
²Vad är detta för slag+ männi©or?" tänkte lorden.
²Hövdingen har sålede+ ridit ännu my%et, my%et fortare
än vi!"
Kort därpå gnißlade en ny%el i låset, träriglar knarrade, dörrhakar ©ramlade, oc nu äntligen såg lorden ³era lanternor, vilka+ ©en do% kom mörkret att förefa§a
ännu ogenomträngligare. Fram©yndande karlar befriade
ryttarna från dera+ hä#ar, oc så införde+ gä#erna i en
hög, dy#er byggnad. En tjän#³i%a bad Old Firehand
#iga upp ti§ ma'am. För de andra öppnade+ en #or,
röksvärtad sal, från var+ tak en tung petroleumlampa
hängde ned. Där #odo några bord jämte bänkar oc #olar. På borden voro framsatta a§ehanda matvaror, ³a©or oc gla+. Männen slogo Íg ned vid de långa borden
oc grepo Íg gena# an med måltiden.
Senare trädde Old Firehand in i sä§©ap med hu+frun, vilken hälsade gä#erna hjärtligt välkomna. Hon
förklarade för engel+mannen, att ett sär©ilt rum #od i
ordning för honom, men han frånsade Íg hövligt detsamma oc varje företräde framför Ína kamrater, då han
nu ej var annat än en vä#man. Old Firehand meddelade däre®er, att de denna natt ©u§e vila ut i lugn oc ro
för att nä#a morgon uppfri©ade kunna fy§a Ítt värv;
det fann+ på platsen ti§rä%ligt med arbetare oc herdar,
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med vilka+ ti§hjälp de nödiga försvar+åtgärderna kunde
vidtaga+.
Lorden kunde i%e taga ögonen från den resliga ge#alten, ty den berömde jägaren hade nu avlagt Ín »$iviliserade« dräkt oc påtagit Íg Ín jägarko#ym. Nu tror jag
gärna a§t, som berätta+ om honom. Denne man är ju
en riktig jätte."
²Pshaw!" svarade Dro§. ²En vä#man vi§ ej bli bedömd bara e®er Ín ge#alt, den ande, som besjälar honom, är av högre värde. Det är my%et sä§synt, att dylika jättar beÍtta mod. Ho+ honom |nna+ båda delarna
förenade. Old Shatterhand oc Winnetou äro ej så re+liga som han; men båda äro do% honom lik#ä§da i varje
avseende."
²Även beträ>ande kropp+#yrkan?"
²Ja. Vä#mannen+ mu©ler bli så småningom som #ål
oc järn, även om man ej äger en jättege#alt."
²Då är väl o%så ni av #ål oc järn, ma#er Dro§?"
Det låg något hånfu§t i tonen, do% svarade tanten
vänligt ©rattande: ²Vi§ ni veta det, sir?"
²Yes, my%et gärna."
²Men det ser ut, som om ni tvivlade därpå?"
²Naturligtvi+! En tant med järnmu©ler! Skola vi slå
vad?"
²Om vad?"
²Om vem som är #arkare, ni e§er jag!"
²Ja, varför inte?"
Äntligen hade nu lorden funnit en, som i%e ti§bakavisade han+ förslag. Han sprang förtju# upp oc ropade:
²Vi§ ni verkligen våga det?"
²Naturligtvi+."
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²Fem dollar?"
²Well!"
²Kan©e tio dollar?"
²Även det!"
²E§er tjugu?"
²Varför det?"
²Varför i%e!"
²Kan©e ti§ oc med femtio?" ©rek lorden övermåttan
glad.
²Hjärtan+ gärna! Men i%e mer, ty jag vi§ ej ta ifrån
er a§a era pengar, sir."
²Vad? Ta ifrån lord Ca#lepool a§a han+ pengar? Är
ni från era Ínnen, tant? Fram med era pengar! Här
äro mina!" Han drog fram tio femdo§ar+sedlar ur Ín
lädervä©a oc lade dem på bordet.
Dro§ å Ín Ída for med handen ned i den nedhängande ärmpåsen oc tog därifrån ut en bör+. Då han öppnat den, visade den Íg vara fy§d av idel ha<elnöt#ora
guldnuggets. Han lade fem av dem på bordet oc sade:
²Ni har papper, mylord? Fie! Tant Dro§ gör i guld.
Men låt det nu gå lö+! Ni är lord, ni har a§tså företrädet."
²Gott. Stå då #adigt på benen oc värj er. Jag ämnar ly®a upp er på bordet."
Dro§ spärrade ut benen, oc lorden grep honom om
hö®erna för att ly®a honom, men tanten+ fötter lämnade ej golvet. Det var, som hade Dro§ plöt+ligt förvandlat+ ti§ bly. Engel+mannen an#rängde Íg förgäve+ ti§
det ytter#a oc må#e slutligen ti§#å, att han var ur
#ånd att utföra Ín avÍkt. Han trö#ade Íg do% med att
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högt yttra de<a ord: ²Ly%ade+ det inte för mig, så inte
lär det gå för er he§er!"
²Vi få väl se", ©rattade Dro§, i det han såg upp i taket, i vilket ju# mitt över bordet en #ark järnkrok satt
fä#, troligen för att hänga upp ännu en lampa på. De
andra männen märkte tanten+ bli% oc gåvo varandra
för#ulna knu>ar.
²Nå!" yrkade lorden.
²A§tså bara upp på bordet?" frågade Dro§.
²Jag tänker, att ni inte en+ får mig dit."
Trot+ Ín hindersamma klädedräkt #od Dro§ med ett
språng på bordet oc fattade tag i lorden+ axlar. Så ha#igt, att han omöjligt kunde begripa, hur det gi% ti§,
³ög denne uppåt, högt över bordet oc hängde i nä#a
ögonbli% i takkroken i Ín livrem. Dro§ sprang ned oc
frågade ©rattande: ²Triv+ ni bra där uppe, sir?"
Lorden fäktade med armar oc ben oc ©rek: ²Aj, var
är jag, var är jag? Woe to me, i taket! Tag ned mig, tag
ned mig! Om kroken går ur, bryter jag halsen av mig!"
²Säg för#, vem som vunnit!"
²Ni, naturligtvi+ ni!"
Dro§ #eg åter upp på bordet, fattade engel+mannen
om hö®erna med båda händerna, ly®e honom av kroken,
svängde honom för# ned på bordet bredvid Íg oc däre®er ned på golvet. Han lade så Ín hand på han+ ©uldra
oc frågade: ²Nå, sir, hur behagade er tanten?"
²Much, how much, too much _ ", svarade lorden.
Han+ bli% hängde oavvänt vid den krok, på vilken han
själv nyß hängt.
²Oc får ni, mylord, ånyo lu# att slå vad, så vänd er
bara ti§ mig. Jag ©a§ a§tid vara redo."
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Han #oppade lugnt de vunna pengarna i armsä%en
oc besvarade fryntligt de andra+ erkännsamma ni%ar.
Men lorden satte Íg ned, undersökte noga armar, ben
oc hö®er, oc då han övertygat Íg om, att han ännu hade dem o©adade i behå§, rä%te han tanten Ín hand oc
sade förnöjt: ²Präktigt vad! Inte sant? Äro do% förträ>liga karlar, de<a vä#män! Man må#e blott veta att
ta dem på rätta sättet."
Old Firehand återkom nu för att fä#a Ína vänner+
uppmärksamhet på, att det var lämpligt att gå ti§ vila,
enär man må#e vara tidigt uppe följande morgon. Inom kort sovo farmen+ försvarare Ín djupa, lugna sömn
ända ti§ morgonen, då de i god tid blevo vä%ta.
Det artade Íg ti§ att bli en varm dag, oc i den väldiga morgonbely+ningen tog Íg den föregående kvä§ så
dy#ra byggningen helt annorlunda ut. Den var lång oc
bred oc be#od av botten- oc en övre våning oc hade
platt tak. Fön#ren voro höga oc så smala, att en männi©a i%e kunde krypa igenom dem. Detta förÍktighet+mått var av #or betydelse i en trakt som o®a hemsökte+
av rovgiriga indian#ammar. Den #ora, vida borggården
var omgiven av en hög, med ©ottgluggar försedd mur.
Me§an ©ottgluggarna voro anbragta breda murade
bänkar, på vilka man kunde #iga upp, då man vi§e ©juta
över muren.
I%e långt från huset frambrusade ³oden, över var+
vad#ä§e man hade kommit dagen förut. Vad#ä§et kunde
med lätthet be©juta+ från muren oc hade för övrigt på
Old Firehand+ befa§ning under natten gjort+ oti§gängligt genom fördjupning. Jägaren hade deßutom låtit
driva Butler+ hjordar ti§ han+ närma#e granne+ bete+139
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marker, o%så detta under natten oc slutligen även sänt
ett bud att varna de båda bröderna Butler, om de<a
kan©e redan befunno Íg på hemvägen; de |ngo i%e fa§a
i tramps' händer. Old Firehand förde Ína kamrater upp
på huset+ tak, från vilket man hade vid#rä%t utÍkt mot
ö#er oc norr över prärie, mot söder vä#er över väl odlade säde+fält.
²Tror ni i%e", frågade Bi§, ²att vi få bereda oß på en
långvarig belägring?"
²Det vore i sådant fa§ intet att frukta för", svarade
jägaren, ²ty kä§arna innehå§a #ora förråd."
²Men vatten, det är i a§a fa§ huvudsaken!" menade
Dro§. ²Om tramps belägra oß, kunna vi i%e komma ti§
³oden."
²Det behöv+ he§er inte. I en av kä§arna |nn+ en
kä§åder, som lämnar gott dri%+vatten åt oß männi©or,
oc för djuren är det väl sörjt genom kanalen."
²Finn+ det sålede+ en kanal?"
²Ja, a§t är här inrättat med hänsyn ti§ möjliga |entliga anfa§. Bakom huset kunna ni märka en fa§u%a av
trä. Öppnar man denna, visa Íg trapp#eg, vilka föra ti§
en överbyggd kanal, som #år i förbindelse med ³oden."
²Är den djup?"
²Av man+höjd. Vattnet rä%er en man över brö#et."
²Oc mynningen ti§ ³oden, #år den öppen?"
²Vißt i%e. Fienden bör ej veta av den, därför har den
plat+, där den mynnar ut i ³oden, blivit tätt planterad
med bu©ar oc slingerväxter."
En #und e®er detta samtal satt Old Firehand med
fru Butler på huset+ plattform oc bli%ade längtan+fu§t
mot söder, från vilken de väntade indianerna borde kom140
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ma. Äntligen, vid middag+tiden, närmade Íg en lång
rad indianer med Stora Solen ridande i spetsen.
Då de drogo in genom tornet, räknade Old Firehand
ti§ över tvåhundra man. Tyvärr voro blott få av dem
väl beväpnade. De ³e#a ägde inga hä#ar, oc de, som
besutto sådana, hade vägrat att medtaga dem.
Old Firehand delade dem i två grupper, av vilka den
ena ©u§e #anna på farmen, oc den andra under osaghövdingen+ anförande upp#ä§a Íg på gränsen ti§ grannen+ område, på vilken+ bete+marker hjordarna befunno
Íg. Denna avdelning hade ti§ uppgi® att ti§bakaslå
tramps, om de<a gjorde försök att infa§a där#äde+. För
att uppegga männen ti§ tapperhet blev ett pri+ utsatt
för varje #upad tramp.
Inom farmen+ murar befunno Íg nu något över hundra indianer, tjugu ra®er+ oc våra jägare. Sedan a§a
förberedelser blivit trä>ade oc sålede+ intet annat åter#od än att lugnt invänta angreppet, satt Old Firehand
jämte hu+frun oc engel+mannen åter uppe på taket.
Han hade den senare+ kikare i handen oc spejade o®a
mot den del av horisonten, där tramps för# kunde tänka+ visa Íg. Slutligen upptä%te han långt i fjärran en
mängd männi©or oc hä#ar, som ty%te+ #yra kur+ mot
Butler+ farm. Det var tydligen tramps. Snart ©iljde Íg
trenne ge#alter från de övriga oc fortsatte i riktning
mot farmen, i%e ti§ hä#, utan ti§ fot+.
²Ah, man ©i%ar kun©apare för#!" sade Old Firehand.
²Kan©e äro de nog frä%a att begära inträde. Låt oß gå
ned, så att de i%e se oß. Vi kunna med kikaren iakttaga
dem genom fön#ren."
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A§a |ngo nu befa§ning att gömma Íg. Tramps borde
nämligen bibringa+ den åÍkten, att huset saknade erforderlig bevakning.
De närmade Íg långsamt, oc Old Firehand märkte,
hur de ly®e upp varandra, för att genom en ©ottglugg
kunna se in över gården. Han begav Íg dit ned, oc då
gård+klo%an ljöd, gi% han själv ti§ tornet oc frågade,
vad de ön©ade.
²Är farmaren hemma?" frågade en av dem.
²Nej, han är bortre#."
²Vi söka arbete. Behöv+ inte någon herde e§er arbetare här?"
²Nej."
²Kunna vi då åtmin#one få något att äta? Vi komma
långväga ifrån oc äro hungriga. Var god oc släpp in
oß."
Detta yttrade+ i jämmerlig ton. Det |nn+ ej i hela
vä#ern en farmare, som visar ifrån Íg en hungrande
medmänni©a. Karlarna blevo insläppta oc anvisade att
ta plat+ på säten, som blivit ut#ä§da läng+ husväggen.
Men detta ty%et+ ej riktigt behaga dem. De försökte
vi<erligen att se likgiltiga ut, do% märkte+ tydligt, att de
betraktade huset oc deß omgivning med for©ande bli%ar,
oc en av dem sade: ²Vi äro fattiga oc ringa männi©or,
som i%e vilja #ä§a ti§ något besvär. Ti§åt oß att #anna i tornet, där det deßutom är mera ©ugga. Vi ©ola
hämta oß ett bord."
Detta blev dem ti§åtet, ehuru Old Firehand för#od,
att de ön©ade #anna i tornet för att kunna öppna åt Ína kamrater. En tjän#³i%a satte fram åt dem rikligt
med mat. Ej en männi©a visade Íg på denna Ída av hu142
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set, ti§ oc med ³i%an hade dragit Íg ti§baka. E®er en
#und #eg en av dem upp oc gi% med o©yldig min fram
ti§ närma#e ©ottglugg, genom vilken han såg ut. Detta
upprepade+ a§t eme§anåt oc utgjorde ett säkert te%en,
att de<a sä§ar väntade tramps ankom#.
Old Firehand #od åter uppe vid fön#ret oc spejade
genom kikaren åt det hå§, varifrån de må#e komma. De
hade e®er spionerna+ avsändande dragit Íg ti§baka, så
att de ej synte+; de visade Íg do% snart igen oc närmade
Íg nu farmen i ha#igt galopp. Då de hunno vad#ä§et
oc funno detsamma omöjligt att pa<era, hö§o de ett
ögonbli% in Ína hä#ar. Nu hade #unden att handla
kommit för Old Firehand. Han gi% ned i tornet. En av
karlarna #od ånyo vid ©ottgluggen oc sneglade ut e®er
Ína kamrater. Han ryggade för©rä%t ti§, då han |% se
Old Firehand. ²Vad gör du där?" frågade denne bar©t.
²Jag _ jag ©u§e _ jag ©u§e se e®er, vart vi nu borde ta vägen", svarade den ti§frågade förläget.
²Ljug i%e! Vägen hittar ni nog. Den för ned ti§ ³oden oc ti§ de männi©or, som be|nna Íg där borta."
²Vilka menar ni, sir?" svarade mannen med låtsad förvåning.
²Det tjänar ti§ intet, att du för#ä§er dig. Ni ti§höra
tramps från Osage-nook, vilka ämna överfa§a oß oc är
ut©i%ade av dem."
²Sir!" brusade mannen upp, i det han grep med handen åt |%an.
Men Old Firehand höjde blixtsnabbt Ín revolver oc
hotade: ²Lämna i fred era gömda vapen! så fort jag ser
ett dylikt, ©juter jag er. Er hitkom# är ett #ort våg#y$ke, ty jag kunde gena# fängsla er oc låta er sota därför;
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men jag fruktar er så föga, att jag vi§ låta er löpa. Gå
a§tså ut oc säg åt det övriga pa%et, att var oc en, som
över©rider ³oden, får Íg en kula. Se så, ge er nu gena#
i väg!"
Han öppnade dörren. Karlarna ty%te+ vilja säga något, men tego do% vid åsynen av revolvern. Men då de
kommit ut oc regeln var för©juten bakom dem, uppgåvo
de ett hånfu§t ©ratt, oc Old Firehand hörde orden:
²Dumhuvud! Varför lät de oß löpa? Räkna blott e®er,
huru många vi äro! Den här a>ären kommer att gå ha#igt oc lu#igt, inom en kvart äro ni a§a hängda."
Den #ore jägaren gav nu ett avtalat te%en, vid vilket
de hitti§+ osynliga försvararna kommo fram bakom huset
oc fattade po#o vid ©ottgluggarna. Själv #ä§de han Íg
vid en av dem för att iakttaga |enden+ rörelser.
Kun©aparna hade nu hunnit ³od#randen oc ropade
något, vilket han do% ej kunde uppfatta. Därpå redo
tramps ett #y%e ned i ³oden för att sedan fortsätta Ímmande över ti§ motsatta #randen.
Nu nådde den för#a ryttaren #randen, de andra följde
honom. Old Firehand gav te%en. Han+ ©ott brunno av
samtidigt med Dro§+ oc Tom+, de båda ryttarna ³ögo
av Ína hä#ar oc fö§o ti§ marken. Då tramps sågo detta, uppgåvo de ett urÍnnigt ©ri oc trängde framåt för
att nå fram till #randen. Den ene hetsade den andre
mot fördärvet, ty så snart en hä# landade, ka#ade+ ryttaren av en kula ur sadeln. Redan e®er två minuter+
förlopp sprungo ungefär trettio herrelösa hä#ar omkring
på #randen. Ett sådant mottagande hade tramps ingalunda väntat.
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Strid+ropen förvandlade+ ti§ äng+liga ©rik; då ljöd
en befa§ande #ämma, vid vilken a§a redan i vattnet befintliga ryttare gjorde helt om oc återvände ti§ bortre
#randen. De samlade+ nu i en väldig hop, varifrån fyra
män ©iljde Íg, tydligen anförarna. Man kunde ej ur©ilja
dera+ anlet+drag, men av dera+ livliga ge#ikulerande
märkte+, att de förhandlade om något viktigt. Däre®er
satte de Íg a§a i rörelse uppåt ³oden, åt norr, ti§+ de
befunno Íg utom ©otthå§ från farmen, vare®er de Ímmade över ti§ andra #randen. Sedan a§a kommit över,
bildade de en sluten trupp, var+ front var riktad mot
murtornet.
Då ropade Old Firehand med kra®ig #ämma: ²A§a
man över ti§ norra Ídan. De ämna anfa§a tornet.
Skjut i%e, förrän jag ger befa§ning!"
Angriparna sprängde nu i galopp mot tornet. För#
då de befunno Íg på enda# åtta #eg+ av#ånd därifrån,
©a§ade Old Firehand+ befa§ning, oc gevären smattrade. Verkan därav uteblev i%e. Tramps tvär#annade mitt
i Ín ha#iga galopp oc bildade så liksom ett hoptraßlat
sy#em, som i%e nog ha#igt kunde reda+ ut. Lorden, som
ägde två gevär, avlo<ade ytterligare två ©ott; därunder
hunno de andra ladda på nytt, oc nya ©ott smattrade oavbrutet. Detta var mer, än tramps kunde #å ut med, de
vände ha#igt om ti§ ³ykt oc läto Ína döda oc sårade
ligga. De lösa hä#arna sprungo in#inktmä<igt mot farmen, oc man öppnade porten för att släppa in dem. Sedan tramps hunnit sansa Íg något, gjorde de försök att
hämta Ína sårade, oc de |ngo i fred utföra denna handling av män©lighet. Man såg, hur de förde Ína sårade
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ti§ en avlägsen trädgrupp oc där förbundo dera+ sår, så
gott förhå§andena det ti§äto.
Under tiden hade det blivit middag, oc mat oc dry%
fördelade+ nu bland försvararna. Strax därpå såg man,
hur tramps avläg+nade Íg, i det de lämnade Ína sårade
kvar under träden; de redo mot vä#er.
²Uppge de redan försöket?" frågade Humpley-Bi§.
²Jag tror", svarade Dro§, ²att de nu tänka ka#a Íg
över hjordarna, som ti§höra farmen. Se _ _ _"
Han hann ej längre, ty nu hörde+ Old Firehand+ infa§ande #ämma: ²Fort! Sadla hä#arna! De bovarna
vända Íg mot söder oc ämna anfa§a »Goda Solen« oc
han+ folk."
Inom fem minuter #odo djuren färdiga, oc a§a, utom några arbetare, #ego ti§ hä#; Old Firehand red i
spetsen. Man kunde i%e ur©ilja tramps med blotta ögat,
men Old Firehand medförde Ín kikare, genom vilken
han iakttog dem. Därigenom blev det dem möjligt att
#ädse hå§a Íg para§e§t med |enden oc sålunda förbli
osynliga. E®er en kvart hö§ Firehand in Ín hä#, ty
tramps gjorde halt. De hade nu nått grannen+ grän+ oc
upptä%te, ej blott den betande bo©apen, utan o%så de beväpnade försvararna.
Old Firehand mön#rade grä+landet+ bu©ar oc utsökte sådana, som kunde tjäna ti§ betä%ning. Dold bakom
de<a, närmade han Íg med Ítt folk den plat+, där sammandrabbningen ©u§e komma att äga rum.
Snart lämnade de hä#arna oc smögo vidare, ti§+ de
nådde en #or bu©grupp, dit e®er a§ sannolikhet tramps
må#e komma under #riden.
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Tramps ty%te+ att börja med helt be#örta över att
finna djuren bevakade av ett så #ort antal indianer. De
märkte do% snart, att de röda i%e ägde ©jutvapen, oc
detta lugnade dem. Anförarna hö§o en kort rådplägning
oc gåvo därpå befa§ning ti§ angrepp. Ryttarna sprängde fram i sluten trupp under hotfu§a ©rik.
Nu visade det Íg att »Goda Solen« varit Ín uppgi®
vuxen. Han gav en befa§ning, varvid han+ folk plöt+ligt
©ingrade Íg. Tramps gjorde då en svängning för att anfa§a de röda+ högra ³ygel i Ídan. Osaghövdingen genom©ådade dera+ avÍkt oc åter hörde+ han+ befa§ande
#ämma. Han+ folk #römmade åter med en+ ti§samman+, bildade för ett ögonbli% en ©enbart förvirrad
klunga oc ³ögo så gena# ånyo ut från varandra. De hade fu§#ändigt ändrat #ä§ning. Denna var nyß vä#ö#lig, nu hade den blivit nordvä#lig. Osagen hade befa§t
denna förändring för att, liksom en anfa§en bisontjur,
kunna bjuda |enden _ i%e Ídan _ utan den hornbeväpnade pannan. Detta krig+kon#en+ mä#er#y%e hade
deßutom den för honom oanade följden, att tramps nu
plöt+ligt befunno Íg me§an indianerna oc de bakom
bu©arna dolda vita. De sågo Ín plan omintetgjord oc
#annade, för vilken oförÍktighet de gena# |ngo sota. En
av dera+ anförare såg+ tala ti§ dem, synbarligen för att
meddela någon ny plan. Detta uppehå§ begagnade Íg
osagen av. Han ut#ötte ett rop, varvid de röda snabbt
sprungo framåt, #annade plöt+ligt, av©öto Ína pilar oc
sedan drogo Íg lika ha#igt ti§baka. Pilarna trä>ade målet; många tramps blevo dödade oc sårade liksom ³era
av dera+ hä#ar. Djuren #egrade Íg oc läto omöjligt
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tygla Íg. Det upp#od en a§män förvirring, under vilken
Old Firehand ansåg rätta ögonbli%et kommet.
²Framåt!" kommenderade han. ²Men ©juten blott på
männen oc ej på hä#arna!"
Han+ folk rusade fram från Ína göm#ä§en, de befunno Íg nu i |enden+ rygg. Då dera+ kulor susade in
bland tramps, vände Íg de<a om, ju# lagom för att
mottaga en andra salva. De ut#ötte rop av fasa. ²Bort!"
dånade en #ämma bland dem. ²Vi äro omringade. Genombryt de röda+ linje."
Denna befa§ning lydde+ ögonbli%ligen. Tramps
sprängde, lämnande i #i%et de döda oc sårade, fram
mot indianerna, vilka beredvi§igt läto dem komma igenom oc e®er dem upphävde ett triumferande ©ri.
²Skola vi i%e sätta e®er ©urkarna, sir?" frågade Svarte Tom. Old Firehand svarade: ²Vi äro för svaga för
att kunna inlåta oß i handgemäng med dem. Deßutom
gi<a de kan©e, att vi lämnat farmen utan betä%ning för
att hjälpa de röda. I sådant fa§ är det troligt, att de rida dit för att anfa§a den under vår frånvaro. Vi må#e
a§tså gena# dit." Man be#eg hä#arna oc återvände ti§
farmen, där Old Firehand begav Íg upp på taket för att
hå§a utkik. Där var redan mrs. Butler. Hon hade varit
orolig oc |% nu ti§ Ín glädje höra den ly%liga utgången.
²Då äro vi väl räddade?" sade hon, dragande en su%
av lättnad. ²De våga väl ej nu fortsätta |entligheterna?"
²O, det är nog ej slut än! Dera+ sårade ligga där nere
under träden. Jag är övertygad om, att vi snart åter få
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se dem. De ha ³ytt i vä#lig riktning, oc därifrån komma de nog snart ridande ti§baka."
Han spejade genom kikaren i den angivna riktningen
oc fortfor så: ²My%et riktigt, där ha vi dem! De ha ridit i en båge oc återvända nu ti§ Ína sårade. Det är
antagligt, att _ _" Han ty#nade. Han hade givit kikaren en nordlig riktning.
²Vad är det?" frågade ladyn.
Han överlade med Íg själv, om han ©u§e säga henne
sanningen. Ly%ligtvi+ blev han hjälpt ur Ín förlägenhet
genom lorden, som ju# nu visade Íg på taket för att få
reda på, om tramps synte+. Old Firehand svarade: ²Det
är intet, varöver ni behöver oroa er, mylady. Ni kan
lugnt, om ni så vi§, gå ned oc ©a>a något åt männen
att dri%a, de äro nog tör#iga."
Hon gi% lugnad ned, men så fort hon försvunnit, sade
jägaren ti§ lorden: ²Jag hade god anledning att avläg+na damen. Tag er kikare, mylord, oc se mot vä#er.
Märker ni något?"
Lorden följde uppmaningen oc svarade därpå:
²Tramps! Jag ser dem tydligt. De komma."
²Komma de verkligen?"
²Nej, nu ser jag! De hå§a, med anÍktena vända mot
norr."
²Kan ni i%e upptä%a anledningen därti§? Rikta kikaren mer mot norr."
²Därifrån komma tre ryttare, synbarligen utan att
märka tramps."
²Oc vet ni, vilka de<a äro?"
²Det kan väl aldrig vara _ _ _"
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²Jo, ju# så", ni%ade Old Firehand a§varligt. ²Det är
farmaren oc han+ broder med denne+ dotter. Det bud,
jag ©i%ade emot dem, ty%e+ ej ha trä>at dem."
Lorden tog åter Ín kikare oc såg, huru tramps satte
Íg i rörelse oc i galopp redo emot de kommande. ²Blixt
oc dunder!" ropade han. ²Vi må#e ©ynda ti§ dera+
hjälp. De komma att döda dem."
²Det göra de säkerligen i%e. De<a karlar för#å nog Ín
egen fördel. Vad ©u§e de väl ha för nytta av de<a tre
personer+ död? A§+ ingen. Om de däremot låta dem leva oc begagna dem som gißlan, kunna de hoppa+ avpre<a oß medgivande, ti§ vilka de elje# aldrig ©u§e kunna förmå oß. Se! Nu äro de tre ryttarna redan omringade. Vi kunna ej för ti§fä§et göra något däråt."
²Skola vi i%e tala om det för de andra?"
²Dem, som #å oß närma#, böra vi meddela, vad som
©ett. Vi§ ni taga det på er lott, så #annar jag kvar här
oc iakttager |enden för att däre®er kunna trä>a mina
mått oc #eg."
Lorden begav Íg åter ned för att utföra Ítt uppdrag,
oc Old Firehand riktade ånyo Ín uppmärksamhet på
tramps, som nu med de tre fångarna i Ín mitt redo mot
den förut omnämnda trädgruppen för att där göra halt.
De #ego av hä#arna oc lägrade Íg. Jägaren såg, att en
my%et livlig rådplägning ägde rum. Han trodde Íg veta,
ti§ vad resultat den förde, oc började övertänka, hur
man i sådant fa§ bä# borde förhå§a Íg. I de<a funderingar #örde+ han av Dro§, vilken kom upprusande oc
på ty©a frågade: ²Är det verkligen sant, vad lorden säger: Kan det verkligen vara möjligt, att _ _ _"
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²Ja, det förhå§er Íg, som han säger", svarade Old
Firehand lugnt.
²Ja, men det var då för oly%ligt! Nu komma de ©urkarna oc före©riva oß vi§kor. Oc vad ©ola vi väl svara
därpå?"
²Ja, vad råder ni ti§, kära Dro§?" svarade jägaren, i
det han ka#ade en ©älm©t for©ande bli% på tanten.
²Fråga inte mig, fråga inte mig! För# må#e vi väl
vänta oc se, vad som vidare händer, kommer blott rätta
ögonbli%et, så får jag nog en god id´e! Jag tänker, att _
_. Nej, men har man väl sett på maken!" avbröt han
Íg, ²där komma de redan! Två karlar, rätt på huset. De
svänga fred+³aggan för att låta oß för#å, att vi böra
bemöta dem hyggligt. Vi§ ni tala med dem?"
²Naturligtvi+! För fångarna+ ©u§ må#e jag veta, vad
de fordra av oß."
De begåvo Íg ned på gården, vare# försvararne #odo
vid ©ottgluggarne för att iakttaga de båda tramps. De+sa #annade utom ©otthå§ oc svängde med ³aggan. Old
Firehand öppnade porten, trädde ut oc gav dem ett te$ken att komma närmare. Då de kommit fram ti§ honom,
hälsade de hövligt, men gjorde Íg tydligen a§ möda för
att se mor©a ut.
²Sir, vi komma såsom ut©i%ade", sade den ene, ²för att
fram#ä§a våra fordringar."
²Såå!" svarade jägaren i ironi© ton. ²Sedan när våga
präriehundarna komma ti§ grißlibjörnen oc giva honom befa§ningar?"
Den liknelse, varav han begagnade Íg, var gan©a träffande. Han fortfor: ²Ni upp#ä§a fordringar, ni, som äro
rövare, tjuvar oc mördare, vilka ha #ä§t er utom lagen,
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oc vilka a§tså varje hederlig man har rätt att ©juta
ned."
²Sir", brusade trampen upp, ²dylika förolämpningar _
_"
²Tig, ©urk!" befa§de Old Firehand. ²Ni ha blott att ta
emot, vad jag säger, utan att göra invändningar. Veta
ni, vem jag är?"
²Nej", svarade mannen i foglig ton.
²Man ka§ar mig Old Firehand. Tala om det för era
kamrater; kan©e de då för#å, att jag i%e är den man,
som låter ©ämta med Íg. Oc nu, hur lyder ert uppdrag?"
²Vi ©u§e meddela, att farmaren oc han+ broder med
denne+ dotter ha fa§it i våra händer. De<a tre personer
må#e dö _"
²Pshaw", avbröt honom jägaren.
²_ _ om ni i%e uppfy§a våra vi§kor", fortfor trampen.
²Old Firehand låter aldrig före©riva Íg vi§kor, a§ramin# av sådana som ni."
²Ja, men om ni i%e lyßnar därti§, bli fångarna inför
era ögon upphängda i träden där borta."
²Det låta ni a§t bli. Det |nn+ på farmen ti§rä%ligt
med rep för er o%så."
Detta hade trampen ej väntat. Han vißte väl, att de ej
©u§e våga verk#ä§a Ín hotelse. Han slog förlägen ned
ögonen oc svarade: ²Betänk do%, sir, tre männi©oliv!
Oc ni ©u§e så lätt kunna förhindra era vänner+ död."
²Varigenom?"
²Genom att avtåga oc övergiva farmen."
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Då lade Old Firehand Ín hand så tungt på mannen+
©uldra, att han sviktade oc svarade: ²Männi©a, är du
förry%t? Har du något mer att säga?"
²Nej."
²Så pa%a dig gena# härifrån, annar+ betraktar jag
dig som en vanÍnnig, vilken man må#e o©adliggöra."
Han drog Ín revolver. Männen avläg+nade Íg ha#igt,
men då de kommit på något av#ånd, vågade den ene
#anna oc säga: ²Skola vi komma ti§baka, om vi erhå§a
ett annat uppdrag?"
²Nej. Blott med röde Cornel vi§ jag möjligen tala,
men ej längre än ett ögonbli%."
²Lovar ni honom fri återväg ti§ oß?"
²Ja, ifa§ han ej förolämpar mig."
De gåvo Íg ha#igt i väg. Old Firehand lämnade tornet oc gi% i riktning mot tramps, ti§+ han ti§ryggalagt
halva vägen. Där satte han Íg på en #en för att invänta Cornel, vilken han säkert trodde ©u§e komma. Det visade Íg snart, att han ej mißtagit Íg i Ín förmodan.
Cornel kom långsamt gående mot honom. Han gjorde en
tölpig bugning, som var avsedd att se elegant ut, oc sade: ²Good day, sir! Ni har bett att få tala med mig?"
²Det vet jag ingenting om", löd svaret. ²Jag har blott
sagt, att jag ej vi§ tala med någon annan än er; hel#
©u§e jag ha sett, att jag sluppit även det."
De sågo varandra in i ögonen. Cornel sänkte Ína för#
oc svarade med undertry%t vrede: ²Vi #å väl likberättigade inför varandra!"
²Trampen framför den hederlige vä#mannen, den besegrade framför segraren _ ka§ar ni dem likberättigade?"
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²Ännu är jag ej besegrad. Vi ©ola visa er, att era
framgångar enda# äro ti§fä§iga. Det #år i min makt
att gena# vända ly%an+ hjul. Vi behöva blott begagna
oß av er oförÍktighet att avläg+na er så långt från farmen. Oc vad ©u§e de väl, det ti§#å vi, utan er förmå
mot oß där borta på farmen."
Över Old Firehand+ anÍkte ³ög ett muntert leende.
²Ni tror väl i%e era egna ord", sade han. ²Ni fånga Old
Firehand! Varför har ni då i%e redan gjort det?"
²Åh! Ni är i%e längre den oövervinnelige, man hå§er
er för! Ni be|nner er mitt eme§an oß oc farmen. Det
behöv+ blott, att några av de våra sätta Íg ti§ hä# oc
av©ära er återvägen."
²Er beräkning bri#er på två punkter. För det för#a
©u§e jag försvara mig, oc för det andra har ni ej tänkt
på, att era karlar ©u§e komma inom ©otthå§ för mitt
folk. Do%, det är ej därom, vi ©u§e tala!"
²Nej, jag har kommit för att ge er ti§fä§e att rädda
era tre vänner+ liv. Om ni ej ingår på våra fordringar,
bli de hängda."
²Jag har redan låtit säga er, att ni a§a då o%så bli
hängda."
²Löjligt! Har ni räknat, hur många huvuden vi äro?"
²Vet ni, vad antal jag kan #ä§a upp däremot?"
²My%et väl. Vi känna ti§ Butler+ farm+ vanliga besättning. Ju# många ³er kan det ej |nna+ där nu heller."
Han betraktade for©ande jägaren för att se, vad denne
©u§e göra för min, oc därav sluta Íg ti§, huruvida
han+ förmodan var riktig e§er ej. Old Firehand svarade,
utan att ändra en min: ²Räkna era döda oc sårade oc
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säg mig sedan, om jag fört med mig så få rafters. Deßutom har ni ju sett mina indianer!"
²Nej, sir, med ert antal kan ni ej imponera. Vad är
do% det mot vårt? Om vi döda era fångna vänner, kunna ni ej hämna+."
Han ka#ade åter en lurande bli% på jägaren. Denne
ry%te på axeln oc sade: ²Där borta bakom murarna #å
vä#ern+ berömda#e jägare. En enda av dem tar min#
tio tramps på Íg. Om ni döda fångarna, ©ola vi utrota
er ti§ Í#a man. Det vet ni mer än väl, oc er hotelse är
enda# tomma ord."
Han hade uttalat de<a ord i så #räng, mörk ton, att
Cornel sänkte bli%en. Denne vißte, att jägaren var man
att bringa Ítt ord ti§ handling. Han aktade Íg do% för
att visa detta. Då han teg, fortfor Old Firehand: ²Nu
vet ni mina tankar. Vi kunna nu ©ilja+."
²Men ni har ju ej givit mig något svar ännu? Ni må#e ge oß våra hä#ar, som ni fångat, därti§ era vapen
oc er ammunition oc deßutom betala oß tjugutusen
dollars. Vi utlämna då fångarna, sedan ni givit ert heder+ord på, att ni avhå§a er från varje |entlighet mot
oß."
Old Firehand drog lugnt Ín revolver oc svarade behär©at i en ton av obe©rivligt förakt: ²Nu har ni pratat
ti§rä%ligt med förry%ta, dåraktiga dumheter, på vilka
jag ej ämnar svara. Jag har blott ett ord att säga: Ge
er ögonbli%ligen härifrån, annar+ ©i%ar jag en kula genom ert huvud!"
²Vad! Är det _ _ _"
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²Bort, ögonbli%ligen!" avbröt jägaren med höjd #ämma oc fortfor i det han riktade vapnet mot honom: ²Ett
_ två _ _"
Cornel väntade i%e, ti§+ han hann ti§ ²tre"; han vände Íg om oc gi% ha#igt därifrån mumlande några hotelser. Jägaren såg en #und e®er honom oc återvände
därpå ti§ farmen, där man följt underhandlingen med
spänd uppmärksamhet. Han gav dem en kort redogörelse
däröver, vilken mottog+ med sam#ämmigt bifa§.
²Vad tror ni, att de nu göra?" frågade lorden.
²Jag förmodar, att de vänta, ti§+ det blir mörkt, oc
då göra ett försök att komma över murarna. Så fort solen gått ned, må#e några av oß smyga Íg inpå dem oc
bevaka varje dera+ rörelse. Vem anmäler Íg frivi§igt
ti§ detta farliga uppdrag?"
Ej mindre än a§a förklarade Íg vi§iga därti§, oc Old
Firehand utvalde tre: Tant Dro§, Humpley-Bi§ oc
Gun#i%-Un$le.
Solen hade nu nått horisonten oc övergöt de vida
slätterna liksom med ³ytande guld; henne+ #rålar bely#e de i grupper samlade tramps så klart, att man från
farmen tydligt kunde ur©ilja varje en©ild av dem.
Då det blivit mörkt, utsläppte+ kun©aparna. Vid farmen+ ytterhörn antände+ däre®er fyra #ora eldar, genom vilka muren+ Ídor oc den framför liggande terrängen så klart upply#e+, att man tydligt kunde märka
a§t, som pa<erade där.
Sedan något över en timme för³utit, återkom Gun#i%-Un$le. Han uppsökte Old Firehand oc berättade på
Ítt egendomliga: ²Ti§ träden fram vi oß dri#a! _ men
tramps re'n därifrån kvi#at."
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²Trodde ju# det. Men vart?" frågade jägaren, leende
åt rimmet.
Un$le pekade mot hörnet ti§ vän#er om tornet oc
svarade: ²Där bu©ar växa vid ³oden+ rand _ där |nna+ de på torra land."
²Sku§e de verkligen ha vågat Íg så nära? Men i sådant fa§ borde man höra dera+ hä#ar!"
²Vi§ dem du |nna, då må du leta _ på slätterna, där
grä+ de beta _ jag #ä§et nu ej visa kan _ vid dager
du nog lätt det fann."
²Oc var äro Bi§ oc Dro§?"
²De fram Íg smugit sakta _ oc uppå tramps nu vakta."
²Gott. Jag må#e riktigt noga få veta #ä§et, där
tramps be|nna Íg; därför återvänd ti§ de båda andra.
När ni tydligt sett, var de lägrat Íg, må Dro§ komma
oc omtala det för mig. De tro Íg ha handlat klokt, men
ha gått i en fä§a."
Un$le avläg+nade Íg, oc lorden, som lyßnat ti§ samtalet, frågade, vilken fä§a Old Firehand menade.
Denne svarade: ²Fienderna be|nna Íg där borta vid
³oden. Bakom Íg ha de vattnet oc framför Íg murarna;
ti§spärra vi de två andra Ídorna, ha vi dem fa#."
²Ja, men hur ©a§ detta ti§gå?"
²Jag låter hämta indianerna, vilka spärra vägen för
dem åt söder; oc vi smyga oß inpå dem oc anfa§a dem
norrifrån. Arbetarna #anna kvar på farmen, så att den
ej blir lämnad a§dele+ försvar+lö+. Jag vi§ o%så ta reda på, var dera+ hä#ar be|nna Íg. Ly%a+ vi komma i
beÍttning av dem, äro tramps förlorade, ty vi kunna då i
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morgon vid dag+lju+ upphinna oc döda dem, som i dag
möjligen undslippa."
²Well, en djärv, men förträ>lig plan. Ni är verkligen
en duktig karl, sir!"
Svarte Tom oc Blenter |ngo nu i uppdrag att söka
hä#arna. Två man ©i%ade+ o% ti§ osagehövdingen för
att överbringa ti§ honom en utförlig in#ruktion. Ti§
deß de återkommit, kunde intet företaga+.
Sedan en god #und för³utit, återvände de<a. De hade
funnit indianerna, som nu lågo på enda# ungefär hundra #eg+ av#ånd från tramps oc voro beredda att
tränga in på dem vid för#a ©ott, de hörde.
Nu kom o%så Dro§ med Bi§ oc Un$le. Dro§ tog ordet: ²Jag smög mig så nära inpå dem", berättade han,
²att jag hörde, vad de sade. De förargade Íg över våra
eldar, som omöjliggjorde ett överfa§, oc sade Íg vilja
avvakta, att vårt förråd av ved oc kol toge slut, vilket
de ansågo ej kunde draga så länge om. Då ©u§e överfa§et ©e."
²Då få vi tid på oß att dra ti§ fä§an", sade Old Firehand.
²Vilken fä§a?"
Old Firehand omtalade Ín plan.
²Förträ>ligt, hihihihi, förträ>ligt!" ©rattade Dro§.
²Men, sir, har ni betänkt fångarna+ läge? Jag fruktar,
att man kommer att döda dem, så fort |entligheterna
börja."
²Det ©ola vi nog förhindra. Vi smyga oß på tramps,
oc innan vi anfa§a dem, ©ynda tre av oß ti§ fångarna+
hjälp oc föra dem genom kanalen hit."
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²Hm! En förträ>lig id´e! Men för# må#e vi taga reda
på, om det verkligen är möjligt att pa<era kanalen."
Old Firehand lät ka§a ett par arbetare oc erfor ti§
Ín glädje, att kanalen var fri från slam, oc att deßutom
en liten båt låg fa#gjord vid deß mynning, så väl dold,
att indianer oc andra främlingar omöjligt ©u§e kunna
upptä%a den. Den gamla li#iga tanten+ plan blev nu
livligt di©uterad, oc man avtalade, att Bi§ oc Un$le
©u§e åtfölja Dro§. Då man hunnit så långt, återkommo
Blenter oc Tom; de hade sökt vida omkring, men ej ly$kat+ |nna hä#arna. Tramps hade varit nog kloka att avläg+na dem långt ifrån farmen.
Dro§, Bi§ oc Un$le drogo nu av Íg Ína ytterkläder
oc #ego ned i kanalen. Det visade Íg, att vattnet nådde
dem blott ti§ brö#et. De togo gevären på axeln oc
bundo kniv oc revolver oc patronvä©a om halsen. Gun#i%-Un$le gi% i spetsen med en lanterna. Då de försvunnit i kanalen+ inre, bröt Old Firehand upp med Ítt folk.
Blott några man #annade kvar på farmen oc #ä§de Íg
vid de mot ³oden vättande ©ottgluggarna.
Anförd av den berömde jägaren smögo Íg nu den oförvägna ©aran för# mot norr i en vid båge för att i%e
trä>a+ av ©enet från eldarna; då de uppnått ³oden,
vände de Íg mot söder oc kröpo läng+ e®er #randen,
ti§+ de befunno Íg i tramps närhet. Old Firehand fortsatte nu ensam vidare, ti§+ han+ ©ärpta bli% trot+
mörkret ur©ilde de lägrande vagabonderna+ halv$irkel;
han vißte nu, mot vilken punkt angreppet ©u§e rikta+,
oc återvände ti§ Ína män för att orientera dem oc sedan med dem invänta det te%en, som var avtalat med
fångarna+ befriare.
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De<a hade under tiden pa<erat kanalen. Strax innanför kanalen+ mynning funno de den li§a båten fa#gjord
vid en järnkrok. Den var försedd med två åror. Man
gjorde loß båten oc ©öt ut den i ³oden. Dro§ gi% i
spetsen. De rörde Íg långsamt oc förÍktigt framåt, i det
de #ädse hö§o Íg tätt e®er #randen.
²Nu äro vi framme", vi©ade Dro§, i det han #annade
oc band fa# båten. ²Vänta här, ti§+ jag kommer ti§baka." Han kröp upp på #randen. På andra Ídan bu©arna
synte+ på något av#ånd de vid farmen+ murhörn brinnande eldarna, mot vilka de me§anliggande föremålen
lätt avte%nade Íg. På hög# tio #eg+ av#ånd från #randen sutto fyra personer, fångarna oc dera+ vaktare. Där
bakom synte+ tramps vilande i a§a möjliga #ä§ningar.
Dro§ kröp vidare, ti§+ han befann Íg bakom vaktaren.
Denne må#e dö, utan att hinna ge ifrån Íg min#a ljud.
Dro§ drog fram Ín kniv, re#e Íg ha#igt upp, grep med
vän#ra handen bakifrån om mannen+ #rupe oc #ötte
med den högra det långa knivbladet i han+ rygg så att
hjärtat genom©ar+. Han lade Íg så blixtsnabbt, att ej
en+ fångarna märkt något därav.
²Sti§a, #i§a!" vi©ade Dro§ ti§ dem. ²Ingen bör få
höra ett ljud. Vakten ligger dödad här i gräset; jag har
kommit hit för att rädda er." Några snitt med kniven,
oc de tre fångarna kunde åter fritt bruka Ína lemmar.
²Nu sakta ned ti§ båten", fortsatte Dro§.
²Vi ha kommit genom kanalen oc fört båten med oß
hit. Ni #iga däri med li§a »missen« oc ro sedan in i kanalen oc vänta där, ti§+ dansen är över."
²Dansen? Vilken dan+?"
Dro§ förklarade Íg.
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²Ah! Står det så ti§! Oc därför ©u§e vi sätta oß i säkerhet?"
²Ja."
²Vad ni gjort, visar lika my%et ädelmod som tapperhet, oc vi #å i den #ör#a ta%samhet+©uld ti§ er därför;
men kan ni verkligen före#ä§a er, att min bror oc jag
äro sådana mesar, att vi ©u§e Ítta med händerna i kor+,
medan ni andra kämpade för oß oc vågade ert liv."
²Hm! Är mig kärt att höra er tala så. Gör, som er
bä# syne+. Men li§a missen får i%e #anna kvar i kulregnet."
²Naturligtvi+ inte. Hav den godheten oc ro henne ti§
kanalen. Men hur ©ola vi få vapen? man har berövat oß
dem, vi ägde."
²En av er kan ta den dödade vakten+ vapen. För den
andra ©a§ jag sörja genom att smyga mig på en tramp
oc _ _ _ ty#! Sti§a! Där kommer en! Troligen
någon av anförarna, som vi§ övertyga Íg om, att a§t
#år rätt ti§. Låt mig handla!"
Mot farmen+ eld avte%nade Íg verkligen ge#alten av
en man, som närmade Íg det #ä§e, där våra vänner befunno Íg, för att se e®er, om det #od rätt ti§. Han kom
långsamt gående, #annade så framför fångarna oc frågade: ²Nå, Co§in+, har något pa<erat?"
²Nej", svarade Dro§, som blev tagen för väktaren.
²Well! Hå§ ögonen öppna! Det gä§er ditt eget huvud!
För#år du?"
²Yes. Mitt huvud Ítter do% fa#are än ditt. Akta dig!"
Han uttalade avÍktligt de<a ord i hotfu§ ton oc med
oför#ä§d rö#; han ön©ade, att mannen ©u§e bo%a Íg
ned över honom. Han+ li# ly%ade+. Mannen trädde ett
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#eg närmare, böjde huvudet oc sade: ²Vad kommer åt
dig, slyngel! Vad menar du? Vem+ #ämma är det? Är
det inte Co§in+, som _"
Han hann ej säga mera. Dro§ grep med båda händerna ett så kra®igt tag om han+ #rupe, att han ej kunde få
fram ett ljud mera. Man hörde honom sprattla med benen ett par ögonbli%; därpå blev a§t ty#, ti§+ Dro§
sakta vi©ade: ²Där har ni han+ vapen. Han kom i rätta
ögonbli%et."
²Har ni då honom fa#?" frågade farmaren.
²Han är redan död. Tag han+ vapen. Nu ©ola vi föra
missen i säkerhet." Dro§ re#e Íg, tog E§en Butler vid
handen oc förde henne ned ti§ ³oden, där han underrättade Ína väntande kamrater om sakerna+ ti§#ånd.
Bi§ oc Un$le rodde nu ³i%an in i kanalen, där de fa#gjorde båten, oc vadade därpå ti§baka för att sluta Íg
ti§ Dro§ oc de båda Butler+.
²Nu är det bä# att gripa verket an så fort som möjligt. Tramps kunna när som hel# komma hit för att försäkra Íg om fångarna; oc det vore farligt för oß. Låt oß
a§tså krypa ett #y%e längre bort."
De fem männen kröpo förÍktigt Ín väg. Då de kommit
på ti§rä%ligt av#ånd från tramps, re#e de Íg upp oc
#ä§de Íg bakom var Ítt träd. Det djupa#e mörker rådde närma# omkring dem, men själva kunde de ur©ilja
tramps tydligt nog för att Íkta på dem. Dro§ satte nu
handen för munnen oc lät höra ett kort ©rik, liknande
en rovfågel+, som för ett ögonbli% vaknar ur Ín sömn.
Detta i prärien så o®a förekommande läte kunde i%e
vä%a tramps uppmärksamhet; de aktade ej därpå, ehuru
det upprepade+ tre gånger. Några ögonbli% framåt råd162
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de fortfarande den djupa#e ty#nad; men därpå hörde+
plöt+ligt Old Firehand+ befa§ande #ämma: ²Giv eld!"
Oc nu susade ett riktigt regn av kulor från höger in
över tramps; det kom från rafters, vilka ly%at+ smyga Íg
så tätt inpå lägerplatsen, att de kunnat taga Íkte på var
Ín man. Strax därpå ljöd från vän#er det gä§a, märg
oc ben genomträngande #rid+tjut, som indianerna uppgåvo, i det de sände tramps en ©ur av pilar oc däre®er
trängde in på dem med tomahawkerna i hög#a hugg.
²Nu är det vår tur!" sade Dro§. ²För# kulorna, oc
sedan bruka vi kolvarna."
Det var en äkta, vild vä#land+s$en, som nu utspelade+.
Tramps hade känt Íg så fu§komligt trygga, att det
plöt+liga överfa§et ingav dem den #ör#a ©rä%. De voro
ej i #ånd att räkna |enderna; de<a+ ©ara förefö§ dem i
elden+ osäkert ³addrande ©en trefalt #örre, än den i
verkligheten var. Dera+ ånge# ökade+; oc ³ykten synte+
dem enda räddningen. ²Bort, bort ti§ hä#arna", hörde+
en #ämma ©a§a.
²Det var Cornel", ropade Dro§. ²Ka#a er över honom; låt honom i%e undkomma!"
Han ©yndade åt det hå§, varifrån han hört ropet, oc
andra följde honom, men förgäve+. Röde Cornel hade
varit nog slug att gena# gömma Íg i bu©arna oc därifrån iakttaga ©ådespelet. Han smög Íg som en orm från
bu©e ti§ bu©e oc hö§ Íg därför a§tid i det djupa#e
mörkret för att ej bli sedd. Segrarna gåvo Íg a§ möda
för att låta enda# så få som möjligt undkomma, men
tramps antal var så #ort, att det, då de slutligen samsat
Íg oc hö§o Íg tätt ti§samman+, ly%ade+ bryta Íg igenom. De ³ydde däre®er bort mot norr.
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²Fort e®er dem!" befa§de Old Firehand. ²Vi må#e
hindra dem från att nå hä#arna."
Detta visade Íg do% omöjligt. Ju längre de avläg+nade Íg från farmen, deß svagare blev ©enet från eldarna,
oc snart här©ade omkring dem ett sådant mörker, att de
ej längre kunde ©ilja me§an vän oc |ende. Old Firehand såg Íg tvungen att uppgiva förföljandet.
²Ti§baka!" bjöd Old Firehand. ²Det åter#år nu för
oß enda# att hindra de sårade att dölja Íg oc undkomma."
Denna han+ oro var över³ödig. Indianerna hade ej
deltagit i förföljandet. Ly#na e®er de vita+ ©alper hade
de #annat kvar på #rid+platsen oc sorgfä§igt genomsökt
nejden ända ned ti§ ³oden för att döda oc ©alpera varje ännu levande tramp.
E§en Butler hade naturligtvi+ gena# blivit hämtad
ut från Ítt göm#ä§e. Den unga ³i%an hade ej varit
rädd oc hade under fången©apen visat Íg förvånansvärt
lugn oc sansad.
Då ett förnyat anfa§ av tramps ej var att frukta, kunde man, åtmin#one vad indianerna beträ>ade, ägna
åter#oden av natten ti§ seger|rande. Tvenne nötkreatur slaktade+ oc fördelade+ bland dem, oc snart spred
Íg från eldarna en #ark #eklukt vida omkring i nejden.
Senare utdelade+ bytet. De #upade+ vapen oc för övrigt a§t, som funnit+ ho+ dem, överlämnade+ åt de röda,
vilket bland dem uppvä%te den #ör#a förtjusning. De
gåvo däråt det för dem egendomliga uttry%et. Långa tal
hö§o+, krig+- oc andra danser uppförde+; för# då dagen
brä%te, slutade larmet; jublet ty#nade e®er hand, oc de
röda svepte in Íg i Ína tä%en för att äntligen insomna.
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Annorlunda rafters. Ly%ligtvi+ hade ingen av dem
fa§it i #riden, do% voro några sårade. Old Firehand hade för avÍkt att vid daggryningen med Ína män följa
tramps' spår för att taga reda på, åt vilket hå§ de<a
dragit. Därför hade de a§a lagt Íg att sova för att vid
be#ämd tid utvilade kunna samla+. De märkte då, att
spåren förde ti§baka ti§ Osage-nook, oc följde dem ända
dit; men då de hunnit platsen, var den öde. Old Firehand undersökte den noga, oc det framgi% då, att nya
©aror av tramps hade ankommit ti§ #ä§et; med de<a
hade ³yktingarna förenat Íg oc därpå utan dröj+mål
ridit bort i nordlig riktning. De hade a§tså tydligen
uppgett a§ tanke på farmen. Men de anade ej, att Old
Firehand noga kände den plan, de ämnade följa _ _
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Femte kapitlet.
Med långsamma, trötta #eg ©red en fotgängare över
prärien, en sä§synt uppenbarelse där, vare# ti§ oc med
den fattiga#e #a%are äger en hä#, e®ersom deß underhå§ intet ko#ar. Vilken samhä§+#ä§ning denne man
ti§hörde, var svårt att gi<a.
Eme§anåt #annade han liksom för att vila, men hoppet att trä>a en män©lig varelse förmådde a§tjämt
han+ trötta ben ti§ nya an#rängningar. Han spejade
åter oc åter mot horisonten, do% länge förgäve+, ti§+
slutligen han+ bli% lju+nade _ han hade fått Íkte på en
man långt borta, o%så denne en fotgängare, som kom gående från höger, så att dera+ vägar må#e korsa+. Detta
förlänade ny spän#ighet åt han+ uttröttade lemmar; han
på©yndade Ína #eg oc märkte snart, att den andra o%så
såg honom, ty han #annade för att invänta honom.
Denne andre var my%et egendomligt utru#ad. Han
bar en blå fra% med röd #åndkrage oc gula knappar
samt knäbyxor av gult läder. Han hade om halsen en blå
Ídenduk, vilken framti§ var knuten i en #or, bred dubbelögla, som betä%te hela brö#et. Huvudet ©yddade+ av
en bredbrättig halmhatt. Vid en om halsen löpande rem
hängde framti§ en låda av polerat trä. Ge#alten var
lång oc tunn, det slätrakade anÍktet ©arpt oc magert.
Den, som såg de<a drag oc bli%ade in i de små li#iga
ögonen, för#od gena#, att han hade framför Íg en äkta
yankee, en yankee av den sort, var+ förmåga att »slå Íg
fram« blivit ett ordspråk.
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Då de närmat Íg inom hörhå§, ly®e budbäraren lätt
på hatten oc hälsade den andre: ²Good day, kamrat!
Varifrån kommer ni?"
²Från Kinsley där borta", svarade den ti§frågade, i
det han pekade bakom Íg med handen. ²Oc ni?"
²Från a§a möjliga #ä§en! Si# från farmen, som ligger där bakom mig. Oc ämnar mig ti§ farmen, som ligger framför oß."
²Äro vi då nära en sådan?"
²Ja. Det är enda# en halvtimme+ väg dit."
²Gud vare ta%! Jag ©u§e ej ha kunnat hå§a ut längre."
Han sade detta med en djup su%, oc man såg, hur
han+ kropp darrade.
²I%e hå§a ut? Hur så?"
²Jag är så hungrig."
²Hungrig! Det kan jag hjälpa. Sätt er ner här på min
låda."
Han satte lådan på marken, try%te ned främlingen
därpå, drog så fram ur fra%en+ brö#|%a två väldiga
smörgåsar oc rä%te dem åt den hungrande, med en väldig ni%: ²Ät, kamrat! Det är väl ej några lä%erheter,
men, är du hungrig, smakar det nog bra."
Den hungrige följde ögonbli%ligen han+ uppmaning,
oc yankeen satte Íg ned i gräset oc såg med ti§fred+#ä§else, hur de väldiga smörgåsarna ha#igt försvunno.
²Nu känner jag mig som pånyttfödd, ta% vare er godhet,
sir! Betänk, att jag varit på vandring i tre dagar, utan
att ha ätit en bit."
²Är det möjligt! Varför tog ni inte matsä% med er
från Kin+ley?" Yankeen såg for©ande på honom oc fort167
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satte så: ²Hör, master, det är vißt någonting på tok med
er. Det ser ut, som vore ni #add på ³ykt. Vart ämnar ni
er egentligen?"
²Ti§ Sheridan på järnväg."
²Så långt, oc utan liv+- oc exi#en+medel? Då kan ni
lätt lida ©epp+brott. Jag är er obekant, men be|nner ni
er i nöd, så förtro er åt mig. Måhända kan jag hjälpa
er."
²Det är snart berättat. Jag heter Ha§er oc här#ammar från ty©a föräldrar. De re#e hit över från det
gamla landet, men kommo aldrig på grön kvi#. För mig
har ju# i%e he§er några rosor blommat. Jag har försökt
mig på åt©i§igt, ti§+ jag för två år sedan blev järnväg+©rivare i Kin+ley. Jag råkade i en tvi# med den därvarande redaktören, oc han utmanade mig på due§. Tänk
er, due§ på bö<or! Oc jag som aldrig i mitt liv ha® ett
mordvapen i mina händer! Men jag vi§ göra saken kort.
Stunden kom; vi #ä§de upp oß. Tro mig, om vad ni
vi§; jag är do% en fredlig man, a§t annat än mordi©t
Ínnad. Då kommandot ljöd, Íktade jag därför ³era alnar från målet. Vi try%te båda av _ tänk er, jag blev
ej trä>ad, men min kula hade genomborrat han+ hjärta.
Förfärad sprang jag därifrån med bö<an, som i%e ti§hörde mig. Redaktören ägde ett in³ytelserikt anhang, oc
detta har i vä#ern my%et att betyda. Jag må#e a§tså
gena# ³y oc tog enda# tid på mig att ta av©ed av min
förman. Han gav mig det rådet att resa ti§ Sheridan
oc överlämnade åt mig ett öppet rekommendation+brev
ti§ den därvarande ingenjören. Ni kan läsa det för att
övertyga er om, att jag talar sanning."
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Han drog fram en ©rivelse ur |%an oc gav den åt
yankeen. Denne lä#e: ²Käre Charoy! Här sänder jag dig
master Josef Ha§er, min förre ©rivare. Han är en ärlig,
trogen oc ³itig man, men har råkat att ©juta Ín mot#åndare i en due§ oc må#e därför bort härifrån för en
tid. Du gjorde mig en #or väntjän#, om du sy<elsatte
honom vid din byrå, ti§+ saken hunnit råka i glöm©a
här#äde+. Din Bent Nordon."
Yankeen återrä%te brevet, i det han med ett halvt ironi©t, halvt medlidsamt leende sade: ²Jag tror era ord,
master Ha§er. Man behöver blott se er för att för#å,
att ni är en man, som med berått mod ej vi§ göra en+
en ³uga för när. O%så jag är varken jägare e§er ©ytt.
Men så äng+lig som ni ©u§e jag ej vara i ert #ä§e. Vad
hade ni för lön på er förra plat+?"
²Jag hade åtta dollars i ve%an oc hoppa+ få detsamma i min nya befattning."
²Såå! Jag vet en an#ä§ning, som ger dubbelt så my$ket, a§tså sexton dollars!"
²Huru? Verkligen?" utropade ©rivaren förtju#, i det
han sprang upp.
²Det är ju en riktig förmögenhet. Var |nn+ den platsen?"
²Ho+ mig."
²Ho+ _ _ er?" ljöd det i en ton av besvikenhet.
²Ja, ju# ho+ mig. Jag är nämligen magi#er Doktor
Je>erson Hartley, a§tså läkare ti§ yrket, männi©o- oc
djurläkare. Har ni lu#, så ©a§ ni få bli min famulus, oc
jag betalar er den utlovade lönen."
²Men jag för#år ju ingenting av saken", förklarade
©rivaren blygsamt.
169

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

²Inte jag he§er", svarade magi#ern.
²Inte?" frågade den andre häpen. ²Ni har väl ändå
#uderat medi$in, då ni kan vara magi#er oc doktor?"
²Fa§er mig vißt inte in. Den titeln äger jag ändå, det
vet jag säkert, e®ersom jag själv har givit mig den!"
²Ni _ _ _ ni själv?"
²Naturligtvi+! Jag är öppenhjärtig mot er, då jag
tror, att ni kommer att mottaga mitt anbud. Ursprungligen var jag ©räddare; så blev jag barberare, sedan
dan+lärare; däre®er grundade jag en uppfo#ring+an#alt
för unga damer; då den upphörde, tog jag ti§ dragharmonika oc blev vandrande muÍkant. Sedan deß har jag
väl försökt mig i tio, tjugu andra yrken. Jag har lärt
känna livet oc männi©orna oc kommit underfund med,
att de<a senare vilja bli bedragna. Jag har därför nu på
Í#one blivit läkare. Här ©a§ ni få se mitt apotek." Härmed öppnade han Ín låda. Den var invändigt elegant
ut#yrd; var indelad i femtio fa%, vilka voro överklädda
med sammet oc prydda med guld- oc Ílversnodder.
Fa%en innehö§o ³a©or med va%ert färgade vät©or i
a§a möjliga nyanser oc ¥atteringar.
²Detta är a§tså ert apotek!" sade Ha§er. ²Varifrån
tar ni era medikament?"
²Dem gör jag naturligtvi+ själv. Det är my%et enkelt.
A§t, vad ni ser här, är intet annat än en smula färg oc
litet vatten, aqua ka§at. I detta ord be#år hela mitt latin. Därti§ har jag själv fogat de övriga uttry%en, så att
det klingar riktigt va%ert. Här ser ni på©ri®erna: aqua
salamandra, aqua peleponesia, aqua chimborassolaria,
aqua invocabulatocia oc så vidare. Ni kan ej tro, vilka
kurer jag redan å#adkommit med de<a vät©or. Huvudsa170
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ken är, att man ej avvaktar resultaten, utan gena# upptar Ítt honorar oc ©uddar #o®et av fötterna. Övera§t,
vart jag kommer, bu§ar man upp för mig mer, än jag
kan äta, oc #oppar deßutom mina |%or fu§a, då jag
går. För indianerna behöver jag ej frukta, e®ersom en
»medi$inman« för dem är helig oc oanta#lig. _ Nåå!
Vi§ ni bli min famulus?"
²Hm!" sade Ha§er. ²Saken förefa§er mig litet betänklig. Det är ej riktigt hederligt."
²Åh, a§t kommer an på tron. Mina patienter tro på
verkningarna av min medi$in oc _ bli fri©a. Försök
bara en gång."
²Nå, att försöka ©adar ju inte."
²Ni har bara att vördnad+fu§t tiga, oc hela ert arbete be#år i att rä%a mig de ³a©or, jag begär. Naturligtvi+ må#e ni därvid |nna er i, att jag ka§ar er för du.
A§tså i väg! Vi bryta gena# upp."
Han hängde Ín låda om halsen, oc därpå gingo de
ti§samman+ mot farmen. E®er en knapp halvtimme visade den Íg på av#ånd; den såg ej ut att vara #or. Nu
må#e Ha§er bära lådan, då detta ej pa<ade Íg för magi#ern-doktorn.
Huvudbyggningen var av trä, omgiven av en väl©ött
träd- oc örtagård. Värd+hu+byggnaden låg på litet av#ånd från boning+huset. Vid denna #odo tre hä#ar
bundna, ett te%en ti§, att främlingar befunno Íg här.
De<a sutto inne i #ugan oc dru%o öl. De voro ensamma, då enda# farmaren+ hu#ru var hemma oc för närvarande befann Íg i det li§a #a§et. De sågo kva%salvaren komma med Ín famulus.
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²Thunderstorm!" ropade den ene. ²Den må#e jag känna! Det är Hartley, harmonikamuÍkanten! Karlen har
gjort goda a>ärer oc hade |%orna fu§a med pengar;
naturligtvi+ gjorde jag o%så god a>ärer, då jag en natt
tömde dem."
²Vet han, att det var du?"
²Hm, troligen! Det är då väl, att jag i går färgade
mitt hår svart! Ka§a mig varken för Brinkley e§er för
Cornel! Karlen kunde göra oß ett #re% i räkningen."
Av de<a ord framgingo, att denne man var röde Cornel.
Magi#ern oc han+ famulus nådde huset i samma
ögonbli% som farmaren+ hu#ru kom från #a§et. Hon
hälsade dem vänligt, oc då hon |% veta, att hon hade
framför Íg en läkare oc han+ medhjälpare, ty%te+ hon
bli helt glad oc visade dem in i #ugan.
²Mina herrar", ropade hon ditin, ²här kommer en höglärd doktor med Ín apotekare. Jag tänker, att sä§©apet
©a§ behaga er."
²En höglärd doktor!" brummade Cornel för Íg själv.
De inträdande hälsade oc togo utan vidare om#ändigheter plat+ vid bordet. Cornel märkte ti§ Ín belåtenhet, att Hartley ej kände igen honom. Han utgav Íg för
trapper oc sade Íg vara på väg ti§ bergen med Ína båda kamrater. Därpå utspann Íg ett livligt samtal, medan värdinnan var sy<elsatt med att laga middag. När
denna var färdig, gi% hon ut ur huset oc sammanka§ade
familjen+ övriga medlemmar genom att #öta i ett bo%horn.
De<a kommo nu från de närgränsande fälten; farmaren, en son, en dotter oc en dräng. De rä%te med upprik172
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tig vänlighet handen åt de främmande oc satte Íg däre®er ti§ bord+ med dem.
Sedan måltiden var intagen, sade farmaren ti§ Hartley: ²Vi må#e snart åter ut på fältet, men jag vi§e deßförinnan en #und gärna taga er ©i%lighet i anspråk. I
vilka sjukdomar är ni bevandrad?"
²Vilken fråga!" svarade kva%salvaren. Jag är doktor
magi#er oc botar a§tså a§a sjukdomar ho+ männi©or
oc djur."
²Jag tror er, sir! Ni kom a§dele+ lägligt. Jag har en
ko #ående i ladugården, som är svårt sjuk. Hon har ej
ätit på två dagar oc hänger med huvudet. Jag har gett
henne förlorad!"
²Pshaw! Jag ger aldrig en sjuk förlorad, förrän han
är död", svarade Hartley, varpå han lät visa Íg ti§ #allet för att undersöka kon.
Då han återkom, tog han på Íg en a§varsam min oc
sade: ²Det var hög tid, att jag kom; kon ©u§e elje# ha
dött i a®on. Hon har ätit bolmört. Ly%ligtvi+ har jag
ett osvikligt botemedel därför; i morgon ©a§ kon vara så
fri© som någonÍn. För hit ett ämbar vatten, oc giv
mig, du famulus, ³a©an med aqua sylvestropola!"
Ha§er letade fram den ifrågavarande ³a©an, oc
Hartley dröp därur några droppar i vattnet, av vilket
kon ©u§e dri%a ett par hundra gram var tredje timme.
Sedan kom turen ti§ de män©liga patienterna. Frun
hade början ti§ en hal+böld oc |% aqua sensationia.
Farmaren led av reumati+m oc erhö§ aqua sumatralia.
Dottern var fri© som en nötkärna, men övertalade+
lätt att mottaga aqua furonia för Ína fräknar. Drängen
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haltade litet ända från barndomen oc hoppade+ nu få
denna olägenhet avhjälpt genom aqua ministerialia.
»Doktorn« vände Íg däre®er ti§ värden oc hörde Íg
för om vägen ti§ närma#e farm. Enligt det be©ed, han
|%, låg den åtta mil längre åt vä#er. När han då förklarade, att han ofördröjligen må#e bryta upp, frågade
farmaren, vad han var ©yldig. Hartley begärde fem dollars oc |% dem o%så utan prut. Därpå bröt han upp
med Ín famulu+. Då de avläg+nat Íg så långt från farmen, att de ej mera kunde se+ därifrån, sade han: ²Vi
©ola nu vika av åt norr, ty det kan ej fa§a mig in att gå
ti§ närma#e farm; vi ©ola söka upp den andra i ordningen. Kon var så i§a däran, att hon nog redan är död.
Om farmaren i sådant fa§ |nge lu# att rida e®er mig,
kunde det gå mig i§a. Men ett middag+mål oc fem dollars för tio droppar anilinvatten, det låter ju höra Íg?
Jag hoppa+ att ni #annar i tjän#en!"
Men Ha§er svarade: ²Den lön ni bjuder mig är #or,
my%et #or; men jag kan ej vidare vara med om dylika
lögner. Tag ej i§a upp! Jag är en ärlig man oc vi§
o%så förbli det. Mitt samvete förbjuder mig att mottaga
ert anbud."
Han sade detta i så a§varsam oc be#ämd ton, att magi#ern insåg, att a§a övertalning+försök här voro fåfänga. Han sade därför enda# ²Jag menade väl med er.
Skada, att ni ©a§ ha så ömtåligt samvete!"
²Oc jag ta%ar Gud, att han givit mig det!"
²Well! Jag vi§ ej söka övertala er. Men vi behöva
därför ej gena# ©ilja+. Vi ©ola båda ti§ farmen, som
ligger femton mil härifrån oc vi kunna göra sä§©ap åtmin#one dit."
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Den ty#nad, han förfö§ i, lät förmoda, att ©rivaren+
samvet+grannhet do% ej gjort intry% på honom. De
gingo på detta sätt bredvid varandra utan att byta ett
ord, ti§+ de hörde hä#tramp bakom Íg. Då de vände Íg
om, |ngo de syn på de tre män, med vilka de sammanträ>at på farmen.
²Woe to me!" utropade Hartley. ²Det gä§er be#ämt
mig. De där karlarna ©u§e ju bege Íg ti§ bergen. Varför rida de då hitåt?"
Ryttarna #annade my%et riktigt, då de hunnit de båda
männen, oc Cornel sade i hånfu§ ton ti§ kva%salvaren:
²Master, varför har ni ändrat kosa? Nu kan farmaren ej
få tag i er!"
²Få tag i mig?"
²Ja, så snart ni var borta, sade jag honom uppriktigt,
hur paß bevänt det var med er ©öna titel, oc han bröt
gena# upp för att följa er oc återfordra pengarna. Han
vände Íg naturligtvi+ mot farmen, ni sagt, att ni närma# ämnade ly%liggöra. Men ni voro klokare än så. Vi
ha följt era spår för att göra er ett förslag."
²VanÍnne, sir! Jag känner er ej oc har intet med er
att ©a>a."
²Men jag deß mer med er. Vi känna er. Oc nu fordra
vi, att ni utbetalar en del av honoraret. Ni äro två, vi
tre, a§tså ©ola vi ha tre femtedelar. Det är ej mer än
rätt oc bi§igt, då vi genom att låta er bedraga detta
hederliga farmarfolk ha gjort oß ti§ era medbrott+lingar. Seså, inga invändningar!"
Han gjorde en betydelsefu§ rörelse mot Ína kamrater+
laddade gevär, som nu riktade+ mot Hartley. Denne insåg, att a§a invändningar ©u§e tjäna ti§ intet. Han
175

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

drog därför fram tre dollars, rä%te dem åt Cornel oc
sade:
²Ni ty%+ mißtaga er på person. Men jag vi§ låta er
fordran gä§a som ©ämt. Här äro de tre dollars, som enligt er uträkning ©u§e ti§fa§a er."
²Tre dollars!" ©rattade Cornel. ²Är ni tokig att tro,
det vi gjort oß sådant besvär för lumpna tre dollars?
Nej! Vi fordra vår andel av a§t, ni hitti§+ förtjänat på
ert yrke. Han #eg av hä#en oc undersökte noga a§a
han+ |%or oc varje få§ oc ve% av han+ dräkt, utan att
|nna något. Hartley började åter anda+ lättare, men
blott för ett ögonbli%, ty Cornel övergi% omedelbart ti§
lådan, vilken han öppnade oc noga ©är©ådade.
²Hm!" sade han. ²Det här sammet+apoteket är så
djupt, att ³a©orna omöjligt kunna nå ti§ botten."
Hartley bleknade, då den li#ige mannen med båda
händerna fattade i fa%en+ me§anlägg oc drog däri _
_ _ my%et riktigt, apoteket kunde ly®a+ ur lådan, oc
därunder lågo ³era papper+kuvert. Med ett belåtet leende öppnade Cornel dem oc drog fram en hop banksedlar.
Detta försatte yankeen i det #ör#a raseri. Han ka#ade
Íg över tjuven för att ry%a från honom pengarna. Då
brann ett ©ott, oc magi#ern ut#ötte ett ©rik oc sjönk
ned i gräset sårad i överarmen.
²Ju# lagom åt dig, din ©älm", sade Cornel oc #oppade lugnt ned pengarna i Ín |%a. ²Nu ©ola vi undersöka
master famulus."
²Jag är inte han+ famulus; jag trä>ade honom, kort
innan vi kommo fram ti§ farmen", förklarade Ha§er
äng+ligt.
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²Så, vem är ni då?"
Ha§er berättade nu helt sannfärdigt Ín hi#oria oc
gav för att bevisa Ína uppgi®er+ trovärdighet Cornel
rekommendation+brevet att läsa. E®er att ha lä# det,
gav denne brevet ti§baka oc sade föraktfu§t: ²Jag tror
er. Det syn+, att ni är en hederlig karl, som ej var med,
då krutet uppfann+. Spring ni ti§ Sheridan, er har jag
intet att göra med!"
Han #eg därpå åter ti§ hä# oc red jämte Ína kamrater därifrån med Ítt byte. Sedan de ridit en god #und
©ämtande över det ly%ade ©urk#re%et, frågade den ene
av dem Cornel: ²Vad #od det i brevet, som den där ynkryggen gav dig att läsa?"
²Det var ett rekommendation+brev ti§ ingenjör Charoy i Sheridan."
²Huru? Oc det lämnade du ti§baka? Detta brev ©u§e
ju ha ofantligt underlättat utförandet av våra planer.
Vi ha lämnat vårt folk e®er oß för att för# i hemlighet
orientera oß. Vi må#e lära känna #ä§et oc ka<aförhållandena oc hade vi nu ha® den där mannen+ brev, så
kunde någon av oß i Sheridan gett Íg ut för att vara
denne ©rivare; han hade fått sy<elsättning på byrån oc
därigenom lätt kunnat få inbli% i räken©aperna."
²Jag, dåre!" utbra# Cornel, ²du har rätt! Hur kunde
jag vara så dum! Men det är ej för sent ännu. Vi veta
ju, vart de ämna Íg, oc dera+ väg må#e föra dem här
förbi. Vi behöva sålede+ enda# vänta, ti§+ de komma. Vi
be#å dem var Ín kula, oc du far sedan bort med brevet
ti§ Sheridan oc för©a>ar dig den nödiga kännedomen
om förhå§andena där#äde+, vilken du sedan underrättar
oß om."
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²Men vare# oc hur?"
²Vi båda rida ti§baka e®er de andra. Du ©a§ |nna
oß där i trakten. Jag ©a§ #ä§a upp förpo#er i riktning
mot Sheridan, vilka de må#e trä>a på. Men det är kan©e bä#, att Fa§er följer med dig oc likalede+ söker
plat+ vid järnvägen. Han kan lättare utan att vä%a
mißtankar överföra bud©ap ti§ oß."
Planen blev noggrannare dry®ad, medan man väntade på kva%salvaren oc han+ kamrat+ ankom#. Men då
timmar för³öto, utan att de synte+ ti§, antogo de att
männen ändrat Ín ursprungliga plan för att ej ånyo råka ut för dem. De fattade därför beslutet att rida ti§baka oc följa det nya spåret.
Men låt oß återvända ti§ de båda män, som hotade+
av denna nya fara. Sedan tramps lämnat dem, lät yankeen gena# ©rivaren förbinda Íg. Överarmen visade Íg
vara svårt ©adad, oc den sårade må#e uppsöka en plat+,
där han kunde bekomma lämplig ©ötsel. Närma#e #ä§e,
dit han kunde vända Íg, var farmen. Men som tramps
slagit in ju# i denna riktning, sade yankeen: ²Det vore
ej vidare trevligt att ännu en gång råka ut för dem. Jag
är viß om, att de ångra, att de ej o©adliggjorde oß. Vi
må#e a§tså uppsöka en annan farm. Jag hoppa+, att ni
ej ämnar överge mig deßförinnan."
²Vi<erligen i%e! Men vi böra ej förlora någon tid. Åt
vilket hå§ ©ola vi vända oß?"
²Åt norr. Horisonten är där mörk; där må#e a§tså
finna+ ©og, oc där det |nne+ träd, där |nne+ o% vatten
att avkyla mina sår med." Ha§er ly®e upp lådan, oc de
båda männen lämnade oly%+platsen. Yankeens förmodan
besannade Íg, oc de nådde snart en trakt, där de funno
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både träd oc vatten, oc där förbandet kunde lägga+ om.
Hartley slog bort a§a Ína färgade vät©or oc fy§de ³a©orna med rent vatten. Därpå bröto de åter upp.
De kommo nu ti§ en prärie, bevuxen med så kort grä+,
att fotspåren knappt synte+. Det ©u§e här behöva+ en
vä#man+ övade bli% för att kunna avgöra, om spåren
härledde Íg från en e§er två männi©or. Sedan de färdat+ en #und, sågo de horisontlinjen ånyo avte%na Íg
mörk, te%en ti§, att de åter närmade Íg en ©ogig trakt.
Då yankeen nu av en händelse kom att vända Íg om,
varseblev han bakom Íg tre punkter, vilka rörde Íg
framåt. Han kände Íg ögonbli%ligen övertygad om, att
det var de tre tramps, som vänt om; det gä§de a§tså livet. En annan ©u§e ha gjort ©rivaren uppmärksam på faran, men ej så Hartley; han fortsatte enda# vägen med
fördubblad ha#ighet, oc då Ha§er förundrade Íg över
denna plöt+liga bråd©a, #ä§de han honom ti§ fred+ med
för#a, bä#a ©äl.
Ryttarna syna+ naturligtvi+ på vida #örre av#ånd än
fotgängare. Tramps voro ännu så långt borta, att Hartley kunde antaga, att han oc han+ följeslagare ännu ej
blivit bemärkta. Härpå grundade han Ín räddning+plan.
Han sade Íg, att a§t mot#ånd ©u§e vara fåfängt, om de
upphunno+, voro de båda förlorade. Det fann+ enda#
möjlighet ti§ räddning för en av dem; men den andre
må#e därvid uppo>ra+, oc denne andre ©u§e naturligtvi+ bli ©rivaren; han borde a§tså ej få kännedom om den
hotande faran. Därför teg den sluge yankeen oc ty#ade
Ítt samvete med, att ©rivaren ju i vilket fa§ som hel#
var förlorad.
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De fortsatte vägen under ty#nad, ti§+ de nådde ©og+marken, som utgjorde+ av täta bu©age, över vilka höjde
Íg kronorna av några en#aka ekar oc valnötträd. Då de
trängt Íg därigenom oc nått det motsatta ©og+brynet,
#annade yankeen oc sade: ²Master Ha§er, jag börjar inse, hur besvärlig jag må#e vara för er. Ni ämnar er ti§
Sheridan oc har för min ©u§ må# vika av från gena#e
vägen. Men gå nu i Gud+ namn vidare, så återvänder
jag ti§ den farm, varifrån jag kom, då jag för# trä>ade
er."
²Det kan jag ej ti§åta; det blir a§dele+ för långt."
²Vißt i%e! Inom tre timmar ©a§ jag vara där, oc så
länge hå§er jag nog ut."
²Tror ni? Nå, så låt gå; men jag följer med er. Jag
har lovat att i%e överge er."
²Oc jag må#e lösa er från ert lö®e för att ej bringa
er i fara."
²Fara?"
²Ja. Farmarhu#run där#äde+ är nämligen, enligt vad
hon berättat mig, sy#er ti§ sheri>en i Kin+ley."
²Då låter jag a§t bli", ropade Ha§er för©rä%t. ²Men
©a§ ni då nödvändigt dit?"
Yankeen talade så övertygande för Ítt förslag, att den
#a%ar+ ©rivaren slutligen samty%te ti§ att ©ilja+. De
©akade varandra+ händer, ti§ön©ade varandra ly%a på
färden oc ©ilde+ därpå. Ha§er fortsatte ut på den öppna prärien. Hartley såg e®er honom oc mumlade för Íg
själv. ²Det gör mig ont om den be©edliga karlen; men
det går ju ej för Íg på något annat sätt. Oc nu är det
hög tid för mig. Om de hinna upp honom oc fråga honom e®er mig, ©a§ han säga dem, vart jag gått. Jag bör
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a§tså ej gå åt det hå§, jag uppgav, utan åt vän#er oc
uppsöka ett bra göm#ä§e."
I det han trängde in bland bu©arna, sökte han sätta
Ína fötter på sådana #ä§en, där de ej lämnade några
spår. Märkte+ do% ett dylikt, utplånade han det med
handen. Som han var matt av såret oc hindrad av den
tunga lådan, kunde han blott framtränga helt långsamt,
men snart påträ>ade han ti§ Ín glädje ett #ä§e, där bu©arna #odo så tätt, att ögat omöjligt kunde tränga igenom dem. Han arbetade Íg ditin, lade ned lådan oc satte Íg därpå, knappt var detta gjort, förrän han hörde de
tre ryttarna+ #ämmor oc hovslagen från dera+ hä#ar.
Yankeen ©öt grenarna litet åt Ídan för att få utÍkt
över prärien. Där ute gi% Ha§er. Nu hörde han ryttarna, vände Íg om oc #annade förfärad. Snart hade de
uppnått honom, de ti§talade honom; han pekade mot
ö#er; troligen omtalade han för dem, att yankeen återvänt ti§ farmen i denna riktning. Därpå smä§de ett
©ott, oc Ha§er #örtade ti§ marken.
Yankeen såg, hur bovarna däre®er #ego av oc syßlade
med den döde. De #ego så åter ti§ hä#, varvid Cornel
lade den mördade+ lik framför Íg tvär+ över sadeln. Ti§
Hartley+ förvåning vände han därpå om, medan han+
båda kamrater fortsatte vidare över prärien. Då Cornel
nådde bu©aget, trängde han Íg in ett #y%e däri oc ka#ade ned liket, vilket försvann i bu©arna, så att det ej
kunde se+ utifrån. Han red därpå Ín väg, vart kunde
yankeen ej se; han hörde enda# hovslagen en #und, oc
så blev a§t ty#.
Hartley grep+ av fasa. Han nä#an ångrade, att han ej
varnat ©rivaren. Förgäve+ sökte han ty#a samvetet+
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rö#. Så förgi% en kvart oc ännu en, oc han hade ju#
beslutat Íg för att lämna den fasan+fu§a platsen, då han
|% syn på något, som föranledde honom att #anna kvar
på Ítt göm#ä§e.
En ryttare, som förde en hä# vid tygeln, kom ridande
över prärien. Han trä>ade på spåren e®er de båda
tramps oc undersökte dem noga. Därpå gi% han, ha% i
häl följd av hä#arna, ti§baka ti§ den plat+, där mordet
förÍggått. Här blev han #ående en lång #und oc närmade Íg åter, i det han följde Cornel+ spår. Då han
kommit på ungefär femtio #eg+ av#ånd från bu©aget,
#annade han ånyo oc ka#ade for©ande bli%ar åt a§a
hå§. Nu såg yankeen, att han hade en indian framför
Íg.
Närheten av ett röd©inn fy§de yankeen, som a§+ i%e
var någon hjälte, ti§ en början med ©rä%. Men ju längre han betraktade indianen+ anlet+drag, de#o tydligare
insåg han, att han ej hade något att frukta av den röde.
Denne hade nu närmat Íg på ungefär tjugu #eg+ av#ånd. Då ka#ade Íg plöt+ligt den hä#, som följde närma# e®er honom, hä®igt ti§baka oc uppgav ett lätt
fnysande; han hade vädrat närheten av yankeen e§er den
döde+ lik. Indianen gjorde då ett nä#an panterlikt
språng åt Ídan oc försvann, följd av hä#arna. Hartley
kunde ej vidare se honom.
Han hö§ Íg #i§a oc orörlig, ti§+ ett svagt ljud nådde
han+ öra, oc då han vände Íg åt det hå§, varifrån ljudet hörde+, såg han indianen knäböja vid ©rivaren+ lik
oc noga undersöka detsamma. Den röde försvann så
åter, oc Hartley såg honom ej, ti§+ han plöt+ligt förfärad for ti§samman+, ty tätt inti§ honom ljödo orden:
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²Varför gömmer blekanÍktet Íg? Varför döljer det Íg
för den röde krigaren+ bli%ar? Vi§ han ej omtala, vart
de tre mördarna ha tagit vägen?"
Då Hartley vände på huvudet, såg han indianen med
dragen kniv knäböja bredvid Íg. Han+ ord bevisade, att
han gi<at det rätta förhå§andet oc ej hö§ yankeen för
att vara mördaren; detta lugnade denne, oc han svarade: ²Jag gömde mig för dem. Två av dem ha ridit vidare över prärien, den tredje ka#ade ned liket här. Jag har
ej vågat mig fram, då jag ej vet, om han ännu är i närheten."
²Min vite broder oc jag äro de enda levande männi©or, som be|nna Íg här. Kom a§tså med mig fram i det
fria oc berätta, vad som hänt."
Yankeen berättade det, varvid han do% förteg Ítt förrädi©a handling+sätt.
Indianen gav honom en genomträngande bli%. ²Känner du mig?"
²Nej", svarade Hartley ©yggt.
²Jag är Winnetou, apacerna+ hövding. Jag vi§ nu se
ditt sår. För# må#e jag do% veta, varför mördarna vände om för att förfölja er. Hade de noggrant genomsökt
dina |%or?"
²Ja."
²Oc tagit a§t! Även din kamrat+?"
²Nej, han sade dem, att han var en #a%ar+ ³ykting,
oc bevisade det genom att låta dem se brevet."
²Behö§o de det?"
²Nej. De återlämnade det åt honom."
²Det |nn+ ej längre! Jag har genomsökt den döde+ alla |%or oc ej funnit något brev."
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Indianen hämtade fram liket ur snåret oc undersökte
det noga än en gång. Fi%orna voro tomma. Sedan han
så en #und begrundande bli%at ut i rymden, sade han i
en ton av djupa#e övertygelse: ²Din kamrat ämnade Íg
ti§ Sheridan; åt detta hå§ ha två av mördarna ridit.
Varför ha de fråntagit honom brevet? Utan tvivel emedan de själva vilja betjäna Íg därav; en av dem ämnar i
Sheridan utgiva Íg för att vara Ha§er."
²Vad nytta ©u§e de väl ha därav?"
²Det vet jag ej ännu, men ©a§ snart få veta det. ²Jag
ämnar mig ti§ Smocky-Hill-³oden,9 oc Sheridan ligger
i närheten därav; jag rider för# dit. De<a blekanÍkten
ha intet gott i Ínnet. Du följer mig väl?"
²Men mitt sår?"
²Jag ©a§ undersöka det, oc i Sheridan |nn+ det läkare. Visa mig din arm."
Yankeen blottade Ín arm, vilken Winnetou noggrant
undersökte. Han tog så fram några torkade örter ur Ín
sadelvä©a, fuktade dem oc lade dem på såret; täljde två
träspjälor oc förband däre®er med ti§hjälp av dem armen lika kon#förfaret som den ©i%liga#e läkare. Sedan
detta var gjort sade han: ²Min broder kan nu gott rida
vidare med mig. Jag kommer från bebodda trakter oc
har erfarit, att en mängd blekanÍkten, tramps ka§ade, lära ha dragit Íg ti§samman+ i Kansa+. Det är möjligt,
att mördarna ti§höra dem, oc att de ämna utföra något ©urk#re% i Sheridan. Låt oß ofördröjligen bege oß
dit. Om vi rida hela natten, kunna vi i morgon bittida
vara vid målet. De båda mördarna slå nog läger för
9 Även i ty©a texten skrive+ på en del #ä§en »Smo%y-hi§«, på andra
#ä§en »Smoky-hi§« (Anm. vid avskri®).
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natten oc komma a§tså fram dit senare. Min vite broder må taga min hä#. Jag tar det lediga djuret."
De #ego upp i sadeln oc begåvo Íg bort. Solen sjönk
a§t djupare, slutligen försvann den bakom horisonten,
oc den korta ©ymningen övergi% ha#igt i mörk natt.
Detta gjorde yankeen för©rä%t.
²Kommer du i%e att rida vilse i mörkret?" frågade
han.
²Winnetou förirrar Íg aldrig, varken om dagen e§er
natten. Han känner landet+ a§a trakter lika noga, som
blekanÍktena känna rummen i Ítt hu+. Min broder må
ej rida bredvid, utan e®er mig."
Det förefö§ verkligen nä#an underbart, med vilken säkerhet hä# oc ryttare rörde Íg framåt. Några gånger
gjorde+ halt, då hä#arna |ngo dri%a oc förbandet fuktade+ med fri©t vatten. Elje# förekom intet avbrott, oc
då den ti§tagande kylan förkunnade morgonen+ annalkande, ty%te Hartley Íg i%e längre vara i #ånd att Ítta
i sadeln. Nu grydde dag+ljuset, do% kunde man ej ur©ilja
något, då en tjo% dimma tä%te marken.
²Det är Smo%y-Hi§-³oden+ dimmor", förklarade hövdingen. Han avbröt Íg tvärt, hö§ in Ín hä# oc lyßnade,
ty hovslag närmade Íg ha#igt. Plöt+ligt kom en ©epnad
fram ur dimman oc ³ög förbi, blixtsnabbt som en ande.
De båda männen hade ej hunnit ur©ilja vare Íg hä#
e§er ryttare.
²U>", ropade Winnetou överra©ad. ²Ett blekanÍkte!
Enda# två vita kunna rida på detta sätt, nämligen Old
Shatterhand oc Old Firehand."
²Mannen ty%te+ ha my%et bråttom", ti§fogade Hartley. ²Vart ämnade han Íg?"
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²Ti§ Sheridan, ty han red i samma riktning som vi.
Vi nå snart vårt mål oc få då veta, vem han är."
Dimmorna började nu ©ingra+ av morgonvinden, oc
snart sågo de Smo%y-Hi§-³oden framför Íg. Sedan de
övervadat den oc därpå ridit över ett öppet grä+land,
visade Íg målet för dera+ bli%ar.
Sheridan var vid denna tid ännu ej #ad, utan blott
uppehå§+ort för en mängd järnväg+arbetare. Husen voro i a§mänhet my%et primitiva, men över dörrpo#erna
prålade de #olta#e in©ri®er. Den #ör#a av byggnaderna låg på en ku§e oc bar den vitt omkring synliga in©ri®en: ²Charles10 Charoy, ingenjör". Dit redo de båda
männen oc #ego av vid dörren, där en hä# förut #od
bunden.
Sedan de bundit Ína hä#ar bredvid den förra, #ego
de in genom den öppna dörren. En ung neger kom dem
ti§ möte+ oc frågade, vad de ön©ade. Innan de do%
hunnit besvara han+ fråga, öppnade+ en Ídodörr, oc i
denna visade Íg en ännu ung vit man, vilken betraktade
apacen med vänligt förvånade bli%ar. Det var ingenjören.
²Vem söka ni så här tidigt, mina herrar?" frågade han,
i det han gjorde en aktning+fu§ bugning för den röde.
²Vi söka ingenjör Charoy", svarade denne på ³ytande
engel©a.
²Well, det är jag. Var så goda oc #ig in."
Han drog Íg ti§baka in i rummet, så att de båda männen kunde #iga på. Han anvisade främlingarna två #o10 I ty©a texten #år i%e »Sharles« såsom i den sven©a översättningen utan
»Charles«. Det sku§e kunna vara ett lä+fel av översättaren oc tyder i så
fa§ på, att förlagan på den tiden har varit try%t med fraktur#il, vari S
(S) oc C (C) likna varandra en smula. (Anm. vid avskri®.)

186

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

lar oc inväntade däre®er med synbar spänning, vad de
hade att säga honom. Yankeen satte Íg gena# ned; indianen blev hövligt #ående, höjde liksom hälsande det ädelt
formade huvudet oc började: ²Sir, jag är Winnetou,
apacerna+ hövding _ _."
²Vet det redan", infö§ ingenjören. ²Jag är my%et glad
över att få lära känna den berömde Winnetou. Sätt er
oc säg, vad som fört er hit."
Indianen satte Íg nu oc svarade: ²Känner ni ett blekanÍkte, som bor i Kin+ley oc heter Bent Norton?"
²Ja, my%et väl."
²Känner ni o%så blekanÍktet Ha§er, han+ ©rivare?"
²Nej."
²Denne ©rivare ©a§ i dag komma hit ti§samman+
med en annan vit oc överlämna åt er ett rekommendation+brev från Norton. Ni kommer att an#ä§a den ene
i er byrå oc ge arbete även åt den andre. Men om ni
det gör, råkar ni i #or fara. Vilken vet jag ej ännu. De
båda blekanÍktena äro mördare. Om ni är en klok man,
©ola vi gi<a dera+ avÍkt, så fort de talat med er. Jag
tror, de äro tramps."
²Tramps!" sade ingenjören ivrigt. ²Jag har ju# fått
veta, att en hop tramps ämna Íg ti§ Eagle-tail för att
be#jäla oß. De<a sä§ar lära ha ett gott öga ti§ vår ka+sa!"
²Vem har berättat er det?"
²Det är bä#, att jag #rax visar er mannen."
Ingenjören+ anÍkte ly#e av förnöjelse, då han öppnade dörren ti§ ett Ídorum, ur vilket utträdde _ Old
Firehand. Om ingenjören väntat, att den röde ©u§e utbryta i ord av förtju+ning, var han ej förtrogen med in187
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dianerna+ bruk. Ingen röd krigare ger uttry% åt vare
Íg glädje e§er smärta i andra+ närvaro. Enda# apacen+ ögon glän#e; han gi% fram ti§ jägaren oc rä%te
honom handen. Denne drog honom ti§ Ítt breda brö#
oc sade i en ton av glad rörelse: ²Min vän, min käre,
käre broder! Hur glatt överra©ad blev jag ej, då jag såg
dig #iga av hä#en här utanför. Jag har själv må# företaga denna ritt för att varna ingenjören. Över tvåhundra tramps äro i antågande."
²Då har jag ej bedragit mig. Mördarna äro kun©apare, som föregå dem. Här #år ett blekanÍkte, som kan berätta dig a§t." Han pekade härvid på Hartley, vilken vid
Old Firehand+ inträde re# Íg från #olen oc nu betraktade den väldige mannen med förvåning oc beundran.
Hartley redogjorde för gårdagen+ händelser, oc därefter berättade även Old Firehand om Ítt sammanträffande med röde Cornel. Han lät sedan be©riva för Íg de
tre mördarna+ utseende.
²Jag är säker om, att en av dem var Cornel, han har
färgat Ítt hår svart", sade jägaren. ²Äntligen kan jag då
hoppa+ få honom fa#."
²Mina herrar", infö§ ingenjören, ²ni äro våra räddare, oc jag vet ej, hur jag nog ©a§ kunna ta%a er. Denne
Cornel må#e på något sätt ha fått veta, att jag uppbär
pengarna för avlöningen. Nu, då jag i tid blivit varnad,
är det ingen fara; jag kan inom några timmar draga
ti§samman+ tusen järnväg+arbetare."
²Väl beväpnade?"
²Nä#an a§a äga ett ©jutvapen. Deßutom kunna knivar, spadar oc ©y>lar begagna+."
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²Bä# vore att göra |enden o©adlig genom li#. Vi böra ej onödigtvi+ uppo>ra så många männi©oliv. Låt oß
överlägga. För# oc främ# må tramps ej ana, att ni blivit varnad. De böra a§tså ej få veta, att vi be|nna oß
här. Kunna vi ej gömma våra hä#ar någon#äde+?"
²Jag ©a§ låta min neger, som är fu§t pålitlig, gömma
oc dra försorg om djuren."
²Gott, giv honom befa§ning därom! Oc ni själv må#e
sörja för denne master Hartley. Ge honom en bädd oc
ka§a på en doktor, en sådan |nn+ väl här?"
²Ja. Jag ©a§ gena# låta hämta honom."
Ingenjören avläg+nade Íg med yankeen. Då han e®er
en #und återkom för att omtala, att det blivit sörjt såväl för den sårade som för hä#arna, sade Old Firehand:
²Jag vi§e undvika a§ rådplägning i denne kva%salvare+
närvaro, ty jag litar ej fu§t på honom. Jag är nä#an
övertygad om, att han avÍktligt ©i%at den #a%ar+ ©rivaren döden ti§ möte+ för att rädda Íg själv. Ti§ sådana
männi©or vågar jag ej anförtro mig."
²Så har ni då en plan att meddela?" frågade ingenjören.
²Nej. Någon plan kunna vi ej göra upp, förrän vi lärt
känna de där tramps."
Då höjde Winnetou Ín hand ti§ te%en, att han var av
en annan åÍkt, oc sade: ²Varje krigare kan kämpa på
två sätt; han kan angripa e§er försvara Íg. Om Winnetou ej vet, på vad sätt e§er huruvida han kan försvara
Íg, så angriper han he§re. Det går ha#igare, är säkrare
oc tapprare."
²Så ön©ar min broder ej a§+ lära känna tramps planer?" frågade Old Firehand.
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²Dem lär jag nog ändå komma att känna; men varför
©a§ apacerna+ hövding låta tvinga Íg ti§ att handla
e®er dera+ planer, då det är honom lätt att tvinga dem
att rätta Ína e®er han+?"
²Du har a§tså redan en plan?"
²Ja. De<a ©älmar komma för att #jäla ka<an. Finn+
den här, komma de hit, |nn+ den annor#äde+, gå de dit;
be|nner den Íg i en eldvagn, ©ola de be#iga denna oc
rusa mot fördärvet, utan att de männi©or, som bo här,
behöva göra det min#a därvid."
²Ah, jag börjar ana!" ropade Old Firehand. ²Vilken
plan! En sådan kan enda# en Winnetou |nna på! Du
menar, att vi ©ola narra upp bovarna på tåget?"
²Ja. Winnetou för#år intet av eldhä#en e§er hur den
©a§ ©öta+. Han har blott givit ett uppslag. Mina vita
bröder må närmare be#ämma, hur det ©a§ utföra+."
²Men vi ©ola aldrig kunna förmå dem därti§!" sade
ingenjören.
²De #iga på tåget, om de blott tro, att ka<an |nne+
där, sade Old Firehand. ²Ni an#ä§er spionen som ©rivare oc låtsa+, som om ni ©änkte honom #ort förtroende.
Ni meddelar honom, att här kommer att hå§a ett tåg,
vilket för en #or summa pengar. Då ©ola de helt säkert
komma oc a§a tränga Íg in i vagnarna."
²Men vem ©a§ föra tåget? Ma©ini#en oc eldaren bli
i sådant fa§ säkert ned©jutna av tramps!"
²Pshaw! En ma©ini©t kunna vi väl |nna, oc eldaren
blir jag! Genom att erbjuda mig därti§, vi§ jag bevisa,
att ingen fara är för handen. Jag förmodar, att tramps
i dag anlända ti§ Eagle-tail, ty dit ämnade de Íg säkert.
A§tså kunna vi fa##ä§a tiden för planen+ utförande re190
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dan ti§ i morgon natt. Vi må#e nu utse ett lämpligt
#ä§e att föra sä§arna ti§. Vi ©ola uppsöka ett sådant
under förmiddagen, emedan spionerna nog komma redan
i e®ermiddag. Finn+ det någon dre<in här, sir?"
²Naturligtvi+."
²Då fara vi båda ti§samman+. Winnetou må#e hå§a
Íg dold, emedan han+ närvaro ©u§e kunna förråda vår
plan. Man bör ej he§er ana, att jag är Old Firehand;
detta har jag förutsett oc har därför med mig min gamla linnedräkt. Ni, herr ingenjör, må#e sy<elsätta ©rivaren så, att han ej får något ti§fä§e att lämna huset före
sängdag+ e§er tala med någon männi©a. Så ger ni honom ett rum med enda# ett fön#er. jag #iger upp på
det platta taket oc lyßnar ti§ varje ord, som tala+."
²Ni menar sålede+, att han kommer att tala ut genom
fön#ret?"
²Naturligtvi+. Denne så ka§ade Ha§er har ju ti§ uppgi® att utspionera er, oc den andre, som åtföljer honom,
©a§ överbringa underrättelser ti§ tramps. Denne andre
kommer säkerligen att begära arbete för att kunna #anna här, men han säger Íg nog av något ©äl ej gena#
kunna ti§träda det för att e®er behag ha ti§fä§e att
lämna platsen oc överföra bud©apen. Han ©a§ försöka
att få tala med ©rivaren, men |nner intet ti§fä§e därti§ före sovdag+. Då kommer han att smyga Íg kring huset; ©rivaren öppnar fön#ret, oc jag ligger på taket oc
hör a§t, vad de säga."
²Howgh!" in#ämde indianen. ²Mina vita bröder må
nu uppsöka ett lämpligt #ä§e. Sedan de återvänt, ©a§
jag avläg+na mig härifrån."
²Vart ämnar min röde broder Íg då?"
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²Winnetou är övera§t hemma, i ©ogen så väl som på
prärien."
²Det vet ingen bättre än jag; men apacerna+ hövding
kan |nna sä§©ap, om han så ön©ar. Jag har beordrat
mina rafters oc jägare ti§ en plat+, som ligger en timme+ ritt hitom Eagle-tail. De ©ola där iakttaga tramps.
Tant Dro§ är o%så med bland dem."
²U>!" ropade apacen, i det han+ elje# så a§varliga
drag lju+nade av ett leende. ²Den lu#iga tanten är ett
tappert oc klokt blekanÍkte. Winnetou går dit."
²Nu så länge må han do% gå in på mitt rum oc vänta
där, ti§+ vi återkomma."
Snart #od dre<inen färdig, oc jägaren oc ingenjören
gåvo Íg ut på Ín rekognos$ering+färd. Apacen, som ridit hela föregående natt, tog ti§fä§et i akt att vila Íg en
#und. Han vä%te+ vid de båda männen+ återkom# oc
|% då veta, att Old Firehand funnit ett synnerligen
lämpligt #ä§e, vilket denne be©rev för honom.
Indianen ni%ade förnöjt oc sade: ²Winnetou rider nu
ti§ tant Dro§ för att säga honom oc rafters, att de böra hå§a Íg beredda." Han smög Íg förÍktigt ut ur huset
oc ti§ den plat+, där han gömt Ín hä#. Den ©arpÍnnige hövdingen hade ej mißtagit Íg om tiden för spionerna+ ankom#. Knappt var arbetarna+ middag+ra# över,
förrän två ryttare kommo långsamt ridande från ³odhå§et. Att döma av den be©rivning, yankeen lämnat
över dem, fann+ det intet tvivel, att de ej voro de väntade.
Old Firehand begav Íg gena# ti§ rummet bredvid
kontoret för att genom den på glänt #ående dörren lyßna ti§ underhandlingen. Han hade under dre<infärden
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fu§#ändigt vunnit ingenjören för Ín plan oc noggrant
satt honom in i den.
Denne senare befann Íg inne på kontoret, då de båda
männen inträdde. De hälsade hövligt, oc den ena av
dem överrä%te därpå rekommendation+brevet ti§ ingenjören. Sedan denne lä# detta, sade han i vänlig ton: ²Ni
har varit an#ä§d ho+ min vän Norton? Hur #år det ti§
med honom?"
Sedan följde de under dylika förhå§anden vanliga frågorna oc svaren, oc ingenjören underrättade Íg därpå
om orsaken ti§ ©rivaren+ ³ykt från Kin+ley. Den ti§frågade berättade en vemodig hi#oria, som harmonierade
med brevet+ innehå§, men vilken han naturligtvi+ själv
hopdiktat.
Ingenjören lyßnade uppmärksamt oc sade därpå:
²Detta är verkligen så sorgligt, att det uppvä%er mitt
hjärtliga medlidande, i synnerhet som jag av detta brev
ser, att ni ägt Norton+ fu§a förtroende oc välvilja.
Därför ©a§ han+ begäran ej he§er ha ©ett förgäve+.
Jag har vi<erligen redan en ©rivare, men har sedan
länge ha® behov av en man, åt vilken+ penna jag tryggt
vågar överlämna viktiga förtroendesaker. Tror ni, att
jag kan våga försöket med er?"
²Sir", svarade den föregivne Ha§er, ²försök med mig,
jag är övertygad, att ni ©a§ bli ti§fred+#ä§d!"
²Well, vi ©ola då försöka! Om förrättningarna vilja vi
nu ej tala. Jag må#e för# lära känna er en smula. Se
er nu för# omkring i trakten oc kom ti§baka klo%an
fem. Ti§ deß ©a§ jag ha sökt upp något arbete. Ni bor
ti§samman+ med mig här i huset oc äter vid mitt bord.
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Jag ön©ar ej, att ni gör er bekant med arbetarna häromkring. Pre$i+ klo%an tio #äng+ dörren."
²Detta är mig kärt, sir, ty ju# så har hitti§+ min
tjän#göring varit", försäkrade mannen. Därpå ti§fogade
han: ²Oc nu ännu en bön, vilken angår min re+kamrat.
Har ni möjligen något arbete åt honom?"
²Vad då för arbete?"
²Vad som hel#", svarade den andre blygsamt.
²Vad heter ni?"
²Fa§er. Jag trä>ade master Ha§er på vägen oc slöt
mig ti§ honom, då jag hörde, att det fann+ arbete här
vid järnvägen."
²Vad har ni förut ha® för er?"
²Jag har länge varit cowboy på en farm där uppe vid
Las Animas. Det var ett vilt liv, vilket jag ej längre #od
ut med, oc så gi% jag därifrån. Däre®er kom jag för
några dagar sedan i #rid med en annan boy, varvid
han+ kniv sårade mig i handen. Såret är ännu ej läkt,
men jag hoppa+ att åter bli fri© om några dagar."
²Åhja, något slag+ arbete ©a§ jag väl kunna ©a>a er.
Stanna a§tså här; ©öt om er hand oc anmäl för mig,
då såret är läkt. Nu kunna ni gå."
Karlarna lämnade kontoret. Ingenjören gi% in ti§
Old Firehand oc sade: ²Ni hade rätt i er förmodan, Ír!
Denne Fa§er har sörjt för, att han ej behöver arbeta,
utan e®er behag kan gå ti§ Eagle-tail med bud©ap. Han
har armen i förband."
Intet kunde nu göra+, förrän man lyßnat ti§ de båda
spionerna+ samtal. Old Firehand begagnade den me§anliggande tiden ti§ sömn. Då han vaknade, rådde det redan ©ymning. När klo%an närmade Íg tio, kom ingenjö194
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ren oc omtalade, att ©rivaren för länge sedan ätit oc
dragit Íg ti§baka ti§ Ítt rum.
Old Firehand #eg a§tså upp på vinden, varifrån en
lu%a förde ut på det platta taket. Han smög Íg upp därpå, lade Íg ned oc kröp sakta ti§ det #ä§e av takli#en,
varunder han vißte, att ©rivaren+ fön#er var beläget.
Det var så nära, att han kunde nå det med handen.
Min# en timme förgi%, utan, att något hörde+ av.
Slutligen hörde han fön#ret öppna+; lampan var slä%t.
Skrivaren väntade Ín kamrat. Snart hörde+ det lätta
knarrandet av en fot från marken.
²Fa§er!" vi©ade ©rivaren ut genom fön#ret. ²Var #år
du? Jag ser dig i%e."
²Helt nära väggen, a§dele+ under fön#ret."
²Är det mörkt övera§t i huset?"
²Övera§t. Jag har smugit mig omkring det två gånger. Inte en+ en katt är vaken. Vad har du att säga
mig?"
²Det är rakt ingenting med ka<an som |nn+ här. Avlöningen utbetala+ var fjortonde dag, oc ju# i går var
det lönedag, men i morgon natt kommer ett tåg, förande
över fyrahundratusen dollars."
²Omöjligt!"
²Det är sant. Jag har övertygat mig därom med egna
ögon. Tåget kommer från Kansas City oc går ti§ Kit
Karsen, där pengarna ©ola använda+ för den nya järnväg+#rä%an."
²Vet du det säkert?"
²Ja. Jag har själv lä# brevet oc depecerna därom.
Den där enfaldiga ingenjören har lika #ort förtroende
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ti§ mig som ti§ Íg själv. Du oc jag ©ola #å på lokomotivet."
²Du ©ämtar väl?"
²Nej, vißt inte! Tåget ©a§ i Carlyle mottaga+ av en
extra tjän#eman, som far med ti§ Wallace, där han lämnar tåget."
²Oc denne extra tjän#eman ©u§e bli du?"
²Ja. Oc du ©a§ o%så med."
²Hur så?"
²Ingenjören har ti§åtit mig att utse en man, som ©a§
följa mig, oc då väljer jag naturligtvi+ dig."
²Det var lu#igt! Vi bevaka pengarna! Vi ©ola tvinga
lokföraren att #anna tåget oc så rymma med pengarna."
²Det går inte; ty utom honom oc eldaren |nn+ o%så
en konduktör på tåget oc deßutom en ka<atjän#eman,
som för med Íg pengarna i en ki#a. Båda äro väl beväpnade. Nej, på annat sätt må#e det ti§gå. Vi må#e angripa med övermakt oc på ett #ä§e, där man ej kan göra något mot#ånd, a§tså här."
²Oc du tror, att det ©a§ ly%a+?"
²Därom är jag så övertygad, så att jag gena# ©i%ar
dig att underrätta Cornel."
²Det är omöjligt för mig att rida i mörkret, då jag ej
känner ti§ trakten."
²Vänta då ti§ det daga+, men detta är i sena#e laget,
ty vi må#e ha svar ti§ middagen. Sporra din hä# ti§
det ytter#a, om det o%så ©u§e ko#a han+ liv. Tåget inträ>ar här pre$i+ klo%an tre på natten. Vi båda #å på
lokomotivet oc taga, så snart det hå§er, lokföraren oc
eldaren om hand. I nödfa§ ©juta vi ned dem, Cornel
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må#e hemligt ha #ä§t upp de våra vid banan oc ögonbli%ligen be#iga vagnarna. Men hur ©a§ jag få ti§fä§e
att meddela dig Cornel+ svar?"
²Vi må#e gå my%et förÍktigt ti§ väga oc undvika
a§t, som kan vä%a mißtankar. Du får ge mig ©ri®lig
underrättelse. Jag vet i%e än, om jag kan få ti§fä§e att
en+ lämna kontoret; a§tså må#e du ©riva upp a§t oc
gömma biljetten i närheten av huset."
²Oc var?"
²Hm! Vi må#e utvälja ett #ä§e, som jag kan nå, utan
att vä%a uppseende oc på kort tid. Jag vet redan, att
jag kommer att få arbeta duktigt på förmiddagen. Men
jag ©a§ väl i a§a händelser få tid att åtmin#one gå utom dörren ett tag. Strax bredvid den #år en vattentunna, bakom vilken du kan gömma biljetten. Om du tä%er
över den med en #en, ©a§ ingen kunna se den. Oc nu
ha vi ju intet mer att tala om?"
Den andre smög Íg bort. Fön#ret #ängde+ förÍktigt.
Old Firehand låg #i§a ännu en #und oc kröp därpå
sakta fram ti§ lu%an, varigenom han #eg ned.
Då han kommit ned berättade jägaren a§t, vad han
hört, oc uttalade den övertygelsen, att saken ©u§e få
den förmodade utve%lingen.
Old Firehand vaknade tidigt morgonen därpå. Det
fö§ Íg ej lätt för honom, som var van vid verksamhet
oc rörelse, att hå§a Íg gömd oc #i§a på Ítt rum; han
må#e do% |nna Íg däri. Klo%an led mod elva, då ingenjören kom in ti§ honom oc berättade, att ©rivaren var
upptagen av #rängt arbete oc synbarligen gjorde Íg
den #ör#a möda för att hävda Ín duglighet. Han hade
o%så ©i%at bud e®er Fa§er, oc denne hade naturligtvi+
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ej varit att |nna. Arbetarna hade därför fått i uppdrag
att sända honom ti§ ingenjören, så fort han visade Íg.
Knappt hade de<a meddelanden ©ett, då Old Firehand
|% se en liten, pu%elryggig karl #iga upp för ba%en.
Han bar en jaktdräkt av ©inn oc var försedd med en
lång bö<a. ²Sannerligen är det inte Humpley-Bi§", utbra# han förvånad oc ti§fogade förklarande: ²Denne
man ti§hör mitt folk. Något oväntat må#e ha inträ>at,
elje# hade han ej kommit hit. Vi§ ni föra in honom,
sir?" Ingenjören gi% ut oc mottog Bi§.
²Ursäkta, sir", sade Bi§. ²Kan jag få tala med herr ingenjören?"
²Ja, det är ju# jag. Stig på!"
Han förde in honom i Old Firehand+ rum, oc denne
mottog den li§e mannen med frågan, vad som föranledde honom att mot överen©ommelse in|nna Íg här.
²Var ej orolig, sir; det är inga dåliga underrättelser",
svarade Bi§.
²I går a®on kom, som ni nog redan vet, Winnetou ti§
oß. Kort förut hade han utspionerat tramps' lägerplat+,
oc ehuru det redan var a§dele+ mörkt, begav han Íg
ti§baka dit för att observera dem. Det blev ljusan dag,
utan att han återkom, oc vi började bli oroliga för honom; detta var do% onödigt, ty intet hade hänt honom;
han hade tvärtom ånyo utfört ett av Ína mä#er#y%en
oc vid fu§ dager smugit Íg så tätt inpå tramps, att han
kunnat höra dera+ samtal. Det var för övrigt mindre ett
samtal än ett ©rikande. Det hade kommit en budbärare
ti§ dem härifrån, vilken+ medförda bud©ap framka§ade
bland dem den me# högljudda glädje oc förtju+ning."
²Aha, Fa§er!"
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²Ja, Fa§er; så hette karlen. Han talade om en halv
miljon dollars, som de ©u§e röva ur ett järnväg+tåg."
²Det är riktigt."
²Såå! Winnetou talade o%så därom. Ni ty%+ a§tså
vilja lo%a tramps i en fä§a. Ni vet sålede+, att Fa§er är
ho+ dem för att underrätta dem?"
²Ja, det ingår o%så i vår plan."
²Ja, vi ha redan tagit våra mått oc #eg för att få veta detta, så snart Fa§er återkomme. Men ju förr vi lära
känna tramps' beslut, de#o förr kunna vi handla i överen+#ämmelse därmed. Jag vi§ meddela er vår plan."
Old Firehand gav honom en noggrann redogörelse.
Bi§ hörde uppmärksamt på oc sade sedan: ²Förträ>ligt,
sir! Jag tror, att a§t kommer att gå e®er er beräkning.
Tramps gingo gena# in på ©rivaren+ plan, vilken ändrade+ blott i en enda punkt."
²Vilken?"
²Det #ä§e, där överfa§et kommer att ©e. Då så
många arbetare bo här i Sheridan oc ett dylikt penningtåg naturligtvi+ vä%er uppmärksamhet, mena
tramps, att det är bättre att invänta tåget på en plat+,
där intet mot#ånd kan befara+, därför ©a§ ©rivaren
lugnt medfölja tåget från Sheridan oc för# kort däre®er tvinga lokföraren oc eldaren att hå§a på banan.
Tramps ©a§ antända en eld, vid vilken lokomotivet ©a§
#anna. Lyda ej lokföraren oc eldaren, bli de ©jutna."
Man kunde nu börja med förberedelserna. Man telegraferade ti§ Carley11 oc Fort Wallace; ti§ den förra orten för att underrätta om det ifrågavarande tåget oc
det senare #ä§et för att rekvirera soldater. Under tiden
11 Här #år i tyska texten i%e »Carley« utan»Carlyle« (anm. vid av©ri®).
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avläg+nade Íg Humpley-Bi§ lika obemärkt, som han
kommit.
Omkring två timmar senare såg man Fa§er komma.
Old Firehand satt med ingenjören på Ítt rum. Båda
iakttogo honom, då han för ett kort ögonbli% gjorde Íg
ett ärende åt det hå§, där vattentunnan #od.
²För honom in på kontoret", sade Old Firehand, ²oc
uppehå§ honom, ti§+ jag kommer e®er. Jag ©a§ för#
läsa biljetten."
Ingenjören begav Íg in i kontor+rummet, oc sedan
Fa§er blivit visad dit, gi% Old Firehand ut ur huset oc
fram ti§ tunnan, bakom vilken han såg #enen ligga. Han
ly®e upp denna oc fann my%et riktigt papperet, på vilket han lä#e Cornel+ ©rivna svar. Innehå§et överen+#ämde noggrant med Humpley-Bi§+ berättelse. Han lade ti§baka biljetten oc gi% därpå in på kontoret, där
han fann Fa§er #ående i aktning+fu§ #ä§ning. Tramp
igenkände i%e jägaren i han+ linnedräkt oc blev därför
ju# ej för©rä%t, då denne lade Ín hand på han+ axel oc
i #räng ton frågade: ²Vet ni, vem jag är, ma#er Faller?"
²Nej", ljöd svaret.
²Så har ni ej begagnat era ögon vid Butler+ farm.
Jag är Old Firehand. Har ni vapen på er?"
Han drog kniven ur Fa§er+ gördel oc en revolver ur
han+ byx|%a, utan att den förfärade mannen gjorde en
rörelse för att förhindra det. Däre®er sade han ti§ ingenjören: ²Får jag bedja er, sir, att gå upp på Ha§er+
rum oc säga honom, att Fa§er väntar på honom här
nere; men intet vidare. Kom sedan ti§baka hit."
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Ingenjören avläg+nade Íg. Old Firehand try%te ned
tramp på en bänk oc band honom med en läderrem.
Fa§er hade blivit a§dele+ likblek oc vågade ej en+
öppna läpparna. Nu återkom ingenjören. Old Firehand
gav honom ett te%en att #anna vid dörren; själv #ä§de
han Íg vid fön#ret, do% så att han ej kunde se+ utifrån.
Han var övertygad om, att ©rivaren ej längre ©u§e kunna behär©a Ín ny|kenhet. Han+ förmodan besannade Íg.
Knappt hade ett par minuter förgått, förrän han såg en
arm #rä%a Íg fram mot tunnan; armen+ ägare synte+
däremot ej. Firehand vinkade åt ingenjören, oc denne
öppnade ha#igt dörren ju# i samma ögonbli%, som ©rivaren ämnade smyga Íg förbi den.
²Master Ha§er, vi§ ni i%e komma in?" frågade han honom.
Den ti§talade hö§ ännu papperet i handen. Han #oppade det ha#igt på Íg oc e®erkom uppmaningen med
synbar förlägenhet. Men hur häpen blev ej han+ uppsyn,
då han vid inträdet |% se Ín kamrat Ítta bunden vid
bänken. Han fattade Íg do% gena#, oc det ly%ade+ honom verkligen att antaga en tämligen otvungen min.
²Vad var det för papper, ni #oppade på er nyß?" frågade Old Firehand.
²En gammal papper+påse", svarade han.
²Såå! Låt mig få se den!"
Skrivaren ka#ade på honom en förvånad bli% oc svarade: ²Vad föranleder er att ge mig en så besynnerlig
befa§ning? Vem är ni? Jag känner er i%e. Äro kanhända mina |%or er ti§hörighet?"
²Ni känner honom nog", infö§ ingenjören. ²Det är
Old Firehand."
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²Old Fi _ _ _!" formligen ©rek tramp. De två Í#a #avelserna |% han ej av för©rä%else över Ína läppar. Han+ ögon #irrade vidöppna på jägaren+ väldiga
ge#alt.
²Ja, det är jag", bekrä®ade denne; ²här väntade ni väl
ej att få se mig. Oc vad beträ>ar innehå§et i era |%or,
så har jag mer rätt därti§ än ni själv. Seså, visa mig
papperet!"
Old Firehand fråntog mannen, utan att denne vågade
göra mot#ånd, för# han+ kniv; därpå drog han fram ur
han+ |%a en laddad revolver oc så ti§ Í# biljetten.
²Sir", frågade nu ©rivaren i förbittrad ton, ²med vilken rätt behandlar ni mig på detta sätt?"
²För# oc främ# med den #arkare+ oc hederlige+
rätt, oc deßutom har mr. Charoy, vilken utövar poli+myndighet på denna plat+, givit mig i uppdrag att i
denna sak träda i han+ #ä§e."
²I vilken sak? Vad jag bär på mig, är min egendom.
Jag har ej gjort något lag#ridigt oc fordrar därför obetingat att få veta, varför ni behandlar mig som en
tjuv!"
²Tjuv! Pshaw! Väl er, om det blott vore det! Det är
ej fråga om en #öld, utan om ett mord oc för det andra
något ännu värre än ett en#aka mord, nämligen om
överfa§ oc plundring av ett bantåg, varvid troligen ³era männi©or fått sätta livet ti§."
²Sir, hör jag rätt?" ropade ©rivaren med väl spelad
förvåning. ²Vem har kunnat inbi§a er något så för©rä%ligt?"
²Ingen. Vi veta med fu§komlig vißhet, att detta ry+liga dåd är på väg att utföra+."
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²Därom vet jag ingenting."
²Oc do% har ni kommit hit för att spionera oc sedan
underrätta era kamrater!"
²Jag, som ej ett ögonbli% lämnat huset!"
²Vad samspråkade ni väl om i går a®on genom det
öppna fön#ret? Jag låg på taket oc hörde varje ord. I
denna biljett #år röde Cornel+ svar. Jag känner redan
ti§ deß innehå§. Tramps lägra uppe vid Eagle-tail. De
ämna komma hit ned i natt oc råna tåget."
²Sir, jag vet _ _, ej _ _ ett ord om a§t detta!"
#önade mannen.
²I%e? Jag ©a§ snart överbevisa er. Men för att ni ej
©a§ komma på den tanken att smyga er härifrån, får jag
bedja er, mr. Charoy, var god oc fängsla denne karl.
Jag ©a§ hå§a honom."
Då ©rivaren hörde de<a ord, rusade han ha#igt mot
dörren för att ³y. Old Firehand var do% snabbare. Han
grep tag i honom, drog honom ti§baka oc hö§ honom.
Fa§er lö+gjorde+ från #olen, oc båda karlarna förde+
in i det rum, där den sårade Hartley låg. Denne re#e Íg
upp oc utropade: ²Ha§å, där äro ju de karlar, som be#ulo mig oc mördade Ha§er! Men var är den tredje?"
²Han fatta+ oß ännu, men ©a§ nog snart löpa oß i
händerna", svarade Old Firehand. ²De förneka i§gärningen."
²Förneka!" Jag känner väl igen dem oc kunde svära
tusen gånger på att de äro de rätta."
Dera+ |%or blevo nu helt oc hå§et tömda. Där funno+ o%så de sedlar, som vid delningen fa§it på dera+
lott, oc vilka nu återlämnade+ ti§ Hartley. De ti§#odo,
att röde Cornel lagt beslag på det övriga. Sedan fäng203
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slade+ de o%så ti§ fötterna. Det fann+ ej i huset någon
kä§are e§er något annat rum, där man kunde förvara
dem. Hartley var så förtörnad på dem, att någon säkrare
väktare kunde man ej |nna. Han erhö§ en laddad revolver oc ti§sägelsen att gena# ©juta ned dem, om de gjorde försök att befria Íg från Ína bojor.
Då detta var ordnat, kunde man ©rida ti§ vidare förberedelser. Det var nu ej längre nödvändigt att pla$era
de båda tramps på lokomotivet, oc därför behövde det
tåg, vilket blivit be#ä§t från Carlyle, ej redan där övertaga+ av Old Firehand. Man telegraferade dit oc be#ämde, att tåget vid utsatt tid ©u§e avgå från platsen
oc sedan hå§a på ett be#ämt #ä§e för att där upptaga
honom.
Under e®ermiddagen+ lopp inträ>ade från Fort Walla$e underrättelsen, att en trupp soldater ©u§e avgå
därifrån oc sedan vid midnatt in|nna Íg på ön©ad
plat+.
Ända hitti§+ hade Sheridan+ arbetare ingen aning
om, vad som var i görningen. Men då a®onvard+timmen var inne, meddelade ingenjören arbet+förmannen
det huvudsakliga av planen oc gav honom i uppdrag att,
så obemärkt som möjligt, underrätta arbetarna därom
oc ti§hå§a dem att visa Íg fu§komligt omedvetna om
saken, så att de spioner, Cornel möjligen ämnade ut©i%a,
ej komme att draga några mißtankar.
Arbet+förmannen, som var från New-Hampshire oc
hade ett my%et växlande liv bakom Íg oc hette Watson,
blev förtju#, då han hörde varom det var fråga.
²Äntligen blir det då ett avbrott i detta vardagliga,
tröttande enahanda!" utropade han. ²Min gamla bö<a
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har legat så länge i ett hörn oc längtat e®er att åter en
gång få tala ett förnu®igt ord. Jag hoppa+, att den nu
©a§ få ti§fä§e därti§. Men, hur var det? Det namn, ni
nämnde, sir, förekom mig så bekant. Röde Cornel? Han
©a§ ju o%så heta Brinkley? Jag trä>ade en gång ti§samman+ med en Brinkley, som hade röd peruk, ehuru
han+ naturliga hårfärg var svart? Jag var nära att få
betala detta möte med mitt liv."
²Hur gi% det ti§?" frågade Old Firehand.
²Det var för två år sedan där uppe vid Grand River.
Jag hade varit uppe vid Silversjön ti§samman+ med en
ty©, som hette Engel; vi ämnade oß upp ti§ Pueblo oc
sedan på Arkansa+#råkvägen ti§ ö#ern, för att där ©a>a
oß verktyg ti§ ett företag, som ©u§e ha gjort oß ti§ miljonärer. Det var fråga om ly®andet av en oerhörd #or
©att, som ©a§ |nna+ nedsänkt i Silversjön+ vatten."
²Även jag har hört, att en ©att ©a§ ligga i sjön+ djup.
Men av vem har ni hört det omtala+?" sade jägaren.
²Av en gammal indian. Jag har ännu aldrig sett en så
urgammal männi©a som han. Det var bara ©inn oc
ben, oc han sade Íg ha upplevat vida ³era än hundra
somrar. Han ka§ade Íg Hauey-kolakakho, men meddelade
oß en gång i förtroende, att han egentligen hette Ikhat¥i-tatli. Vad de<a indian©a namn betyda, vet jag ej."
²Men jag vet det", infö§ Old Firehand. ²Det för#a
ti§hör tonkawa-, det andra aytekispråket, oc båda ha
samma betydelse, nämligen »#ore fader«. Fortsätt, mr.
Watson!"
²Jag hade en gång mißräknat mig på tiden oc #annat
så länge bergen, att jag där överra©ade+ av den för#a
snön. A§dele+ ensam, oc insnöad var ju# intet nöje!
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Ly%ligtvi+ nådde jag Silversjön oc |% där se en #enhydda, varifrån rök upp#eg; jag var räddad. Hyddan+
ägare var ju# denne gamle indian. Han hade en sonson
oc sonsonson, vid namn »Stora oc Li§a Björnen«, vilka _ _"
²Ah! Nintropan-hauey oc Nintropan-homo¥!" infö§
Old Firehand.
²De båda »Björnarna« hade gått över ti§ Waksat¥bergen, där de må#e #anna ti§ fram på våren. Vintern
inbröt ovanligt tidigt, oc det var omöjligt för dem att
genom snöma<orna komma därifrån ti§ Silversjön. Naturligtvi+ voro de my%et oroliga för den gamle. De vißte, att han var ensam oc må#e tro, att han ©u§e svälta
ihjäl i Ín ensamhet. Ly%ligtvi+ kom jag ti§ honom oc
fann före mig i han+ hydda en, den redan nämnde ty©en
Engel, vilken liksom jag räddat Íg dit. Vi tre ti§bringade vintern ti§samman+. Hungra behövde vi ej, ty vi§ebråd fann+ i över³öd; men kölden angrep den gamle så
att vi, då de för#a vårvindarna blå#e, må#e begrava honom. Han hade fä# Íg vid oß oc meddelat oß, för att
visa Ín ta%samhet, hemligheten om Silversjön+ ©att.
Han ägde en urgammal läderbit, på vilken var ri#ad en
noggrann te%ning av det ifrågavarande #ä§et, oc han
ti§ät oß göra en avbildning därav. Ti§fä§igtvi+ hade
Engel papper med Íg, utan vilket vi aldrig kunnat erhå§a te%ningen då den gamle vi§e gömma originalet åt
de båda »Björnarna«. Han gömde det dagen före Ín död;
vare#, veta vi ej, då vi enligt han+ vilja ej for©ade däre®er. Sedan han så blivit lagd under Ín ku§e, bröto vi
upp. Engel bar te%ningen insydd i Ín jaktro%."
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²Ni inväntade ej de båda »Björnarna+« återkom#?"
frågade Old Firehand.
²Nej. Vi hade varit insnöade i månader oc längtade
e®er männi©or. Vi kommo o%så snart bland folk, men
vilka! Vi blevo överfa§na av en ©ara Utahindianer oc
fu§#ändigt utplundrade. De hade säkerligen dödat oß;
men de kände den gamle indianen, som av dem hå§it+ i
#or ära, oc då de |ngo veta, att vi tagit oß an honom
oc e®er han+ död begravt honom, ©änkte de oß livet,
gåvo oß ti§baka våra kläder oc läto oß gå. Men våra
vapen behö§o de, oc pri+gåvo oß så väl åt hunger som
åt a§a möjliga andra faror. Ly%ligtvi+, e§er kan©e rättare sagt oly%ligtvi+, trä>ade vi på tredje dagen en jägare, av vilken vi |ngo litet kött. Då han hörde att vi
ämnade oß ti§ Pueblo, föregav han Íg ha samma mål
oc ti§ät oß att sluta Íg ti§ honom."
²Det var röde Brinkley."
²Ja. Han ka§ade Íg då annorlunda, men vi |ngo
längre fram veta, att han hette så. Han utfrågade oß, oc
vi berättade honom a§t; blott om ©atten talade vi ej, ty
han+ utseende vä%te ej vårt förtroende. Men vår förbehå§samhet gagnade oß ti§ intet. Då han ensam ägde vapen, gi% han o®a bort för att jaga, oc vi båda sutto då
ti§samman+ oc talade om ©atten. En gång återvände
han helt hemligt, oc lyßnade ti§ vårt samtal, utan att
vi anade något. När han dagen därpå åter gi% ut på
jakt, uppfordrade han mig att följa honom. Sedan vi avläg+nat oß ett gott #y%e, sade han mig, att han hört
vårt samtal oc ti§ #ra> för vårt mißtroende ämnade
beröva oß te%ningen. I samma ögonbli% drog han Ín
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kniv oc anfö§ mig. Jag värjde mig av a§a kra®er, men
förgäve+; han #ötte kniven i brö#et på mig."
²Skändligt!" utropade Old Firehand.
²Ly%ligtvi+ hade han ej trä>at mig i hjärtat, men do%
antagit, att jag var död. Då jag åter vaknade ti§ medvetande, låg jag i en blodpöl i ©ötet av en indian. Det var
Winnetou, apacerna+ hövding."
²Vilken ly%a! Då befann ni er i goda händer. Det förefa§er, som om denne man vore a§e#äde+ närvarande."
²I goda händer befann jag mig; det är sant. Den röde
hade redan förbundit mig. Han gav mig vatten, oc jag
berättade vad som hänt. Däre®er lämnade han mig oc
gav Íg ut att söka Brinkley+ spår. Då han e®er ett par
timmar återvände, meddelade han mig resultatet av Ín
e®erfor©ning. Mördaren hade gena# återvänt för att
döda även Engel. Denne hade do% dragit mißtankar oc
hemligt smugit Íg e®er oß. Han hade på av#ånd bevittnat överfa§et, men varit för långt borta för att hinna
komma ti§ min hjälp. Han vißte, att han+ eget liv svävade i fara, oc då han ej var beväpnad, fann han ³yktingen+ spår oc följde e®er honom. Engel ly%ade+ do%
undkomma, e®er vad jag senare fått veta."
²Ja, han kom undan", ni%ade Old Firehand.
²Huru?" frågade arbet+förmannen. ²Vet ni det, sir?"
²Ja. Do% därom längre fram! Berätta nu vidare!"
²Winnetou befann Íg på ritt mot norden. Han hade ej
tid att länge fatta Íg med mig, varför han förde mig ti§
ett läger av Timbata¥indianer. De<a vårdade mig,
ti§+ jag var åter#ä§d, oc förde mig sedan ti§ närma#e
nybygge, där jag rönte #or vänlighet. Jag uträttade där
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olika slag+ arbeten under ett halvt år, för att förtjäna så
my%et, att jag kunde bege mig ti§ ö#ern."
²Varför vi§e ni dit?"
²För att uppsöka Engel. Jag antog, att han ly%at+
undkomma. Jag vißte, att han hade en bror i Russelville, Kentucky, oc vi hade kommit överen+ om att uppsöka denne oc där förbereda oß ti§ vår färd ti§ Silversjön. Då jag anlände dit, |% jag höra, att denne bror
³yttat ti§ #aten Arkansas; men vare# där kunde ingen
säga mig. Han hade ho+ Ín granne kvarlämnat ett brev
ti§ Ín bror, i fa§ denne ©u§e komma oc fråga e®er honom. Engel hade o%så varit där oc erhå§it brevet; däre®er hade han begivit Íg därifrån. Jag ©yndade ti§ Arkansa+ oc genomsökte hela #aten, men förgäve+. Men i
Ru<elvi§e hade Engel omtalat vårt äventyr oc ka§at
min mördare för Brinkley. Jag gläder mig nu åt att
sammanträ>a med de<a bovar."
²Well! Det |nn+ intet tvivel om, att det är med röde
Cornel, ni ha® att göra. Denna man+ hela liv oc vandel ty%e+ vara sammansatt av idel brott. Jag hoppa+,
att det ©a§ ly%a+ oß att snart göra ett slut därpå."
²Men ni har ännu ej sagt mig, hur vi ©ola försvara oß
emot dera+ möjliga anfa§."
²Det behöver ni ej få veta nu. Ni ©a§ erfara det längre fram. För# oc främ# ha arbetarna att förhå§a Íg
lugna; men någon sömn kommer naturligtvi+ ej denna
natt i fråga för dem. De ©ola även göra Ína vapen i
ordning. Före midnatt ©ola de be#iga ett bantåg, vilket
för dem ti§ ort oc #ä§e."
Sedan arbet+förmannen avläg+nat Íg, frågade Old
Firehand ingenjören, om han möjligen hade två arbeta209
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re, vilka liknade de båda fångna tramps ti§ ge#alt oc
utseende; de borde o%så beÍtta nog mod att träda i de+sa+ #ä§e på lokomotivet. Charoy tänkte e®er oc ©i%ade
så bort Ín neger att hämta dem, han ansåg pa<ande.
Då de kommo, såg Old Firehand, att ingenjören+ val
ej a§+ var dåligt. Ge#alterna voro nä#an desamma oc
vad anlet+dragen beträ>ade, så var det ej troligt, att
man i natten+ mörker ©u§e märka ©i§naden.
För att vilseleda Cornel+ spioner |ngo arbetarna,
med undantag av ett tjugutal män, order att vid midnatt smyga Íg bort oc vid ett angivet #ä§e #iga upp på
tåget, vilket förde dem ti§ Eagle-tail, där det #annade.
Old Firehand hade med Ín vana bli% utvalt en utomordentlig terräng. Banan korsade här ³oden, oc tåget
hade att överfara den över vattnet byggda bron för att
sedan direkt försvinna i en sjuttio meter lång tunnel.
Några #eg, innan denna bro nådde+, #annade tåget; i
samma ögonbli% trädde ur mörkret en liten tjo% man,
vilken såg ut som ett fruntimmer, fram ti§ lokomotivet
oc frågade föraren med hög falsett#ämma: ²Sir, hur
kommer det Íg, att ni redan är här? Har ni arbetarna
med er?"
²Ja", svarade den ti§frågade, i det han förvånad betraktade den besynnerliga ge#alten. ²Men vem är ni?"
²Jag?" ©rattade den tjo%e. ²Jag är tant Dro§!"
²En tant! Vi ha ingenting att ©a>a med fruntimmer
oc gamla tanter!"
²Nånå, var inte så ivrig! Det kunde ©ada era nerver.
Jag är inte bara tant, kära vän. Varför kommer ni?"
²Det ©er på Old Firehand+ befa§ning, vilken lyßnat
ti§ två av tramps spioner. De<a ©u§e ha fattat mißtan210
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kar, om vi brutit upp senare. Ti§hör ni den berömde jägaren+ folk?"
²Ja; men bliv inte rädd; de äro idel onklar; jag är den
enda tanten."
²Var äro tramps nu?"
²De bröto upp från Ín lägerplat+ redan för tre kvart+
timme sedan. Låt därför arbetarna åter #iga på tåget,
så ©a§ jag sedan komma upp ti§ er oc ge er nödiga in#ruktioner."
²Ni? Ge in#ruktioner? Man har väl inte utsett er ti§
general för denna häravdelning?"
²Jo, ju# så, med er nådiga ti§åtelse. Oc låt nu er hä#
långsamt oc förÍktigt löpa över bron oc sedan hå§a så,
att vedvagnarna komma att #å i tunnelöppningen."
Dro§ #eg upp på lokomotivet oc arbetarna återvände
in i vagnarna. Lokföraren betraktade den li§e, tjo%e
mannen med en bli%, vari tydligt lä#e+, att det ej var
honom lätt att lyda denna mißtänkta tant+ befa§ningar.
Tåget gav Íg i väg oc pa<erade bron oc for sedan in
i tunneln så långt, att de två Í#a vagnarna kommo att
#å utanför den. Nu sprungo arbetarna åter av oc tömde den ena vedvagnen. Därpå fortsatte tåget ti§ motsatta Ídan av tunneln, där den åter#ående vedla#en likalede+ avla#ade+. Sedan de däre®er ti§ryggalagt ännu en
kort #rä%a, ti§sade Dro§ lokföraren att #anna, då de
nu voro vid målet.
Denne senare+ mißtroende hade nu fu§#ändigt försvunnit. Vad han såg, må#e övertyga honom om, att a§t
#od rätt ti§. Tunneln var sprängd genom ett högt berg,
bakom vilket brann en eld. Omkring denna eld lägrade
rafters oc de övriga, som medföljt Old Firehand ti§
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Eagle-tail. Ti§ höger oc vän#er om elden voro nedpålade två träd#ammar, uppti§ slutande i två klykor, som
uppburo en tvär+ över elden löpande #ång, vilken nä#an dolde+ av #ora #y%en bu>elkött. Då tåget kom
fram ur tunneln, re#e Íg männen upp från elden för
att välkomna arbetarna.
²Vi ha ©jutit en bu>elko, oc ni ©ola nu få känna, hur
gott den smakar, då den är ti§redd à la prairie. Den rä$ker ti§ åt oß a§a."
Inom kort var måltiden i fu§ gång. Vid elden |ngo
vi<erligen enda# några få rum. Flera ©ilda grupper hade därför bildat+, oc rafters, som kände Íg som värdar,
pa<ade upp.
Före tåget+ avgång, då ingenjören uppsökte arbet+förmannen för att ge honom order ti§ uppbrott, hade han
sagt ti§ honom: ²Old Firehand låter hälsa er, att ni, om
ni ön©ar få höra något vidare om master Engel, er förre
kamrat, bör vända er ti§ en ty©, en mr. Pampel, som ni
kommer att trä>a bland rafters."
²Känner han honom?"
²Troligen, annar+ ©u§e väl Old Firehand ej uppmanat er att vända er ti§ honom."
Watson erinrade Íg nu detta råd oc an#rängde Íg
för att uppfatta, om någon av rafters bröt på ty©a. Inom kort hade han hört dem a§a tala; men det fann+
ingen bland dem, som ej hade en äkta yankee-engel© dialekt. Arbet+förmannen beslöt a§tså att direkt höra Íg
för. Han var en av dem, som tagit plat+ vid elden.
Bredvid honom sutto tant Dro§ oc Humpley-Bi§. Han
vände Íg ti§ den senare: ²Sir, ti§åt mig att fråga, om
det |nne+ någon ty© bland er vid namn Pampel?"
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²Pam-pamp-pampel?" ropade Bi§, i det han utbröt i
ett ©a§ande ©ratt. ²Vilket namn, Pam-pam-pampel; var
det så? Jag må#e höra ordet ännu en gång."
²Mr. Pampel", återtog arbet+förmannen, varpå a§a
in#ämde i Bi§+ ©ratt.
Ordet ³ög från grupp ti§ grupp oc vidare övera§t
samma munterhet. Oc do%: Dro§ förändrade ej en min.
Han hade tagit ett #ort #y%e kött, varav han ©ar Íg
några duktiga bitar. Då ©rattet äntligen ty#nat, lät
Bi§+ #ämma åter höra Íg: ²Nej, sir, då måtte ni ha fått
oriktiga uppgi®er. Bland oß |nn+ ingen, som heter
Pampel."
²Men Old Firehand har sagt mig det!" svarade Watson.
²Då uppfattade ni ej namnet rätt. Jag är övertygad
om, att var oc en av oß he§re ©i%at Íg en kula för pannan, än bar ett så löjligt namn. E§er vad tror du,
gamle Dro§?"
²Nej, det tror jag sannerligen ej, ty jag bär ju# själv
detta namn!" Då sprang Bi§ upp oc ropade: ²Heter du
_ du _ Pam-pam _"
Han kunde ej fortsätta för ©ratt, oc de andra förmådde ej he§er behär©a Íg, utan in#ämde i han+ munterhet.
Denna ökade+ hög# betydligt därav, att Dro§ förblev
fu§#ändigt a§varsam oc så fördjupade Íg i förtärandet
av bu>elköttet, som om han ej hade det min#a att göra
med ©rattet oc deß orsak. Men sedan han sväljt den Í#a
köttbiten, re#e han Íg upp oc såg Íg runt omkring oc
ropade: ²Kamrater, nu får det vara slut med gy%let!
Ingen männi©a bär ©uld för Ítt namn, oc den, som
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finner mitt löjligt, må säga mig det på a§var oc taga
Ín kniv, så gå vi litet avÍde+ i mörkret."
Djup #i§het inträdde gena#.
²Men Dro§", bad Humpley-Bi§, ²vem kunde ana, att
du hette så! Vi ha ej velat gy%la med dig, oc jag hoppa+, att du ursäktar oß. Kom oc sätt dig här."
²Well. Förargad är jag ej; men nu veta ni a§a, att jag
bär detta namn. Men varför frågar ni e®er mitt
namn?"
²För att jag av er ©u§e få veta vad som blivit av er
land+man Engel", sade Watson.
²Engel! Känner ni honom?"
²Som mig själv! Lever han ännu?"
²Nej, han är död. Var lärde ni känna honom?"
²Uppe vid Silversjön _ _"
²Då heter ni Watson?" ropade Dro§, avbrytande honom.
²Ja, sir."
²Watson, Watson! Vilken slump! Do% nej, det ge+ ingen slump. A§t är Gud+ ©i%else. Jag känner er, master,
lika väl, som jag känner mina |%or."
²Så har ni hört mig omtala+. Av vem?"
²Av er kamrat Engel+ bror. Se hit! Denne go<e heter
Fred Engel, han är er kamrat+ brorson oc har slutit Íg
ti§ mig för att uppsöka Ín far+ mördare."
²Har han+ far blivit mördad?" frågade Watson i det
han rä%te goºen handen med en vänlig, medlidsam bli%.
²Ja, oc det för en te%ning+ ©u§, som _ _"
²Återigen denna te%ning!" infö§ Watson. ²Känner ni
ti§ mördaren? Kan©e är det röde Cornel?"
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²Ja, ju# han, sir. Men _ _ han ©u§e ju ha mördat
er o%så!"
²Enda# sårat, Ír. Likväl ©u§e jag ha dött av förblödning, om i%e en räddare, en ädel indian _ _"
Han fu§bordade ej meningen, utan re#e Íg långsamt
oc #irrade mot klippan, som om han där såg något
överjordi©t väsende. Därifrån kom Winnetou långsamt
gående. Han hade avläg+nat Íg från lägerplatsen för att
rekognos$era.
²Där kommer han, där kommer han, Winnetou, apacerna+ hövding!" ropade Watson. ²Det är han, det är
han! Vilken ly%a! Winnetou, Winnetou!"
Han #örtade emot hövdingen, fattade han+ händer oc
drog honom ti§ Ítt brö#. Apacen bli%ade in i han+ anÍkte, oc han+ drag för©önade+ av ett vänligt leende, då
han svarade: ²Min vite broder Watson! Jag kom ti§ timata¥krigarna oc |% veta, att du åter blivit fri© oc
dragit ti§ Mi<i<ippi. Sätt dig nu ned oc berätta, vad
du upplevat, sedan vi Í# trä>ade+."
Naturligtvi+ voro a§a ny|kna på den man+ levnad+öden, vilken+ liv Winnetou räddat, oc man lyßnade med
återhå§en andedräkt ti§ Watson+ berättelse. Då han
slutat vände han Íg ti§ Dro§: ²Kan ni nu säga, vad det
blivit av min kamrat Engel. Mördade Cornel honom?"
²Nej, men sårade honom så, att den #a%ar+ mannen
dog av följderna därav."
²Berätta, berätta, sir!"
²Det är snart berättat. Då Cornel lo%at er med Íg
från lägerplatsen, begynte Engel tänka på, att ni i%e, vapenlö+ som ni var, kunde vara honom ti§ någon nytta
vid jakten, oc att denne a§tså må#e ha ha® någon sär215
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©ild avÍkt. Som Engel hade er kär, blev han orolig för
er ©u§ oc beslöt följa era spår. Ånge#en fördubblade
ha#igheten av han+ #eg, oc e®er en timme+ förlopp |%
han er i Íkte, ju# som han framträdde ur en ©og+dunge.
Men vad han såg, gjorde att han åter tog Ín ti§³ykt dit.
Nä#an #el av fasa, må#e han därifrån genom grenverket
åse, hur den röde #a% ned er oc däre®er knäböjde över
er för att övertyga Íg om, att såret var dödligt. Sedan
re#e boven Íg åter upp oc förblev en #und e®ertänksamt #ående. Vad ©u§e nu Engel göra? Angripa den
beväpnade mördaren för att hämna+ er död? Det ©u§e
vara galen©ap. Hade ©urken mördat er, ©u§e naturligtvi+ turen nu komma ti§ Engel, oc denne insåg, att enda# en ©yndsam ³ykt kunde rädda honom. Han ilade
därifrån, för# ett #y%e följande Ítt förra spår oc sedan
vändande Íg mot ö#er. Han såg vatten. Det var Grand
Rivers Orfork. Han sprang ditåt, men hade ej uppnått
³oden, då han hörde ett ©ott. Han kände en #öt som av
en kra®ig knytnäve i högra Ídan av kroppen, men
sprang vidare oc ned i vattnet för att Ímma över ti§
motsatta #randen. Då såg han, att en bä% från vän#er
utgöt Ítt vatten i ³oden. Han vände Íg mot deß mynning oc Ímmade en bit uppför den, ti§+ han nådde ett
#ä§e, där en #or bu©e på #randen nedsände i vattnet Ína täta grenar, vilka gjort+ fu§komligt ogenomträngliga
för ögat genom insnärjt vattengrä+. Han trängde Íg
förÍktigt in me§an grenarna oc gömde Íg där."
²O%så Cornel hade nu nått #randen, oc då han ej såg
Engel oc ³oden var smal, trodde han, att ³yktingen
Ímmat över, oc begav Íg e®er. Men det må#e ©e med
den #ör#a förÍktighet, emedan han+ ©jutvapen oc am216
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munition ej |ngo komma i beröring med vattnet. Det
dröjde en god #und, innan han nådde motsatta #randen
oc försvann i små©ogen. E®er en #und såg Engel honom komma ti§baka, förgäve+ sökande e®er spår. Sedan
försvann han åter oc Engel varken hörde e§er såg honom vidare. Han blev likväl #ående i vattnet, ti§+
mörkret inbröt; då Ímmade han över oc sprang hela
natten åt vä#er för att hinna så långt bort som möjligt."
²Var han ej sårad?"
²Jo, ©ottet hade trä>at honom under armen. Han+
upprörda Ínne+#ämning oc det ka§a vattnet hade do%
gjort, att han i%e aktat därpå; men under natten+ färd
började såret att värka oc bränna. Han hämmade blod³ödet, så gott Íg göra lät, ti§+ han om morgonen fann
kylande blad, vilka han lade på såret oc bytte tid e®er
annan. Han kände Íg död+trött oc plågade+ av en våldsam hunger. Han släpade Íg do% vidare, ti§+ han mot
a®onen nådde ett ensamt nybygge, var+ invånare vänligt mottogo honom. Han var då så svag, att han fö§
medvet+lö+ ned. Då han vaknade, låg han i en bädd oc
vißte ej, hur han kommit dit. Han |% då veta, att han i
två ve%or+ tid legat i feber, varunder han oupphörligt
yrat om mord, blod oc ³ykt oc vatten. Såren läkte+ så
småningom, oc han återvände sedan ti§ La+ Anima+."
²A§tså ej ti§ Pueblo", sade Watson. ²Vad gjorde han
där?"
²Han slöt Íg som forman ti§ en karavan, som drog ti§
Kansa+ City på Arkansa+vägen. På detta sätt för©a>ade
han Íg medel ti§ att uppsöka Ín bror. Kommen ti§
Ru<elvi§e, |% han höra, att denne lämnat orten, do%
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erhö§ han av en granne ett för han+ räkning kvarlämnat brev, vari #od, att brodern ³yttat ti§ Benton, Arkansa+."
²Men hur gi% det med te%ningen, som han bar på
Íg?"
²Den hade blivit så för#örd av Orfork+ vatten, att
Engel må#e låta kopiera den. Naturligtvi+ berättade
han a§t för Ín bror, oc denne var vi§ig att hjälpa honom i han+ företag. Men tyvärr visade det Íg snart, att
Engel+ tid var ute. Den långa vi#elsen i det ka§a vattnet hade gjort honom ti§ död+kandidat. Han började ho#a oc fö§ ha#igt av. Läkaren förklarade, att han led av
galopperande lungsot, oc åtta ve%or e®er Ín ankom#
ti§ brodern var han ett lik."
²A§tså har Cornel även han+ liv på Ítt samvete!"
²Om han ej hade mera att #å ti§ svar+ för! Här bland
oß |nna+ ³era, vilka på ett sorgligt sätt gjort bekant©ap
med denne maßmördare. Men hör, vad som vidare hände! Engel, brodern nämligen, var en dri®ig man, som
plöjde Ín åker oc jämÍde+ idkade en inbringande handel. Han ägde två barn, en goºe oc en ³i%a. Familjen
be#od av föräldrarna, deß båda barn oc en dräng, vilken, då så behövde+, även förrättade en piga+ syßlor. En
dag kom en främling ti§ Engel oc gjorde honom ett så
fördelaktigt a>är+anbud, att han blev helt förtju# däröver. Främlingen utgav Íg för kanalbåt+entreprenör oc
sade, att han gjort Ín ly%a som guldgrävare. Han kom
därvid att nämna, att han under denna tid lärt känna
en man, som o%så hette Engel oc var ty©. Därmed avsåg+ naturligtvi+ brodern, oc detta ledde de båda männen in i ett samtal, varunder e®ermiddagen oc kvä§en
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för³öto, utan att främlingen tänkt på uppbrott. Naturligtvi+ blev han ti§bjuden nattlogi, vilket anbud han antog. Engel hade o%så öppenhjärtigt berättat om brodern+ död oc orsaken därti§ samt tagit fram te%ningen
ur det li§a vägg©åpet. Senare gi% man ti§ vila. Familjen sov en trappa upp i ett innanför #ugan beläget rum,
drängen i en liten kammare på andra Ídan. Gä#en hade
fått Íg anvisat det bä#a rummet, som låg innanför
drängen+ kammare. På nedre botten var a§t #ängt, oc
Engel hade, som han #ädse brukade, tagit med Íg ny%eln
upp. Nu hade det kort förut varit go<en Fred+ födelsedag, på vilken han erhå§it ett tvåårigt föl. Då han en
gång under natten vaknade, kom han ihåg, att han föregående a®on, ti§ följd av de många intre<anta äventyr,
som berättat+ a§dele+ glömt bort att fodra hä#en. Han
#eg därför upp oc lämnade sovrummet så sakta som
möjligt för att ej vä%a någon.
Nedkommen, ©öt han regeln från bakdörren oc gi%
över gården ti§ #a§et. Han hade ej lju+ med Íg, varför
det tog längre tid än vanligt, innan han hunnit fodra
djuret. Han var ännu ej färdig, då han ty%te Íg höra ett
©rik. Han ©yndade ut på gården oc såg lju+ i sovrummet. Detta försvann oc synte+ #rax därpå i drängkammaren, vare# nu upp#od ett förfärligt larm. Drängen
©rek, oc möbler kro<ade+. Fred sprang fram ti§ hu+väggen oc klättrade upp ti§ fön#ret på vinspalj´en. Då
han bli%ade in genom detsamma, såg han, att drängen
låg på golvet, över honom knäböjde främlingen oc hö§
honom med vän#ra handen om #rupen samt riktade med
den högra en revolver mot han+ huvud. Två ©ott ljödo.
Fred hade velat ©rika, men |% ej fram ett ljud. Han
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släppte i förfäran Ítt tag i spalj´en oc #örtade ned på
den #enlagda gården, varvid han slog Íg så hårt, att han
förlorade medvetandet. Då han åter kom ti§ san+, frågade han Íg, vad som var att göra. Mördaren befann Íg
måhända fortfarande i huset; därför vågade han Íg i%e
in men hjälp må#e an©a>a+. Han sprang därför över
gården, varvid han ©rek av a§a kra®er för att ©rämma
mannen från att göra föräldrarna något i§a, oc ilade
ti§ närma#e granne+ hu+. Folket där#äde+ hörde han+
rop oc ©yndade ut ur huset. Då de |ngo veta, vad som
hänt, beväpnade de Íg oc följde den återvändande go+sen. När de närmade Íg huset, sågo de, att det brann i
timret. Främlingen hade anlagt eld oc därpå gett Íg
av. Lågorna hade så ha#igt gripit omkring Íg, att man
ej längre kunde tränga upp i övre våningen, vad som
fann+ på nedre botten, blev ti§ #ör#a delen bärgat.
Vägg©åpet #od öppet oc var tomt. Liken, ti§ vilka man
ej kunde nå, må#e lämna+ att förtära+ av elden."
²Grä+ligt _ förfärligt!" ljöd det runt omkring. Fred
Engel satt med anÍktet dolt i händerna oc grät sakta.
²Ja, grä+ligt!" ni%ade Dro§. ²Händelsen vä%te uppseende. Ivriga e®erspaningar företogo+, men förgäve+.
Bröderna Engel ägde i S:t Louis en sy#er, hu#ru ti§ en
rik ©epp+redare. Hon utfä#e tiotusen dollars som belöning åt den, som ly%ade+ gripa mördaren; även det utan
resultat. Man kom då på den tanken att vända Íg ti§
Harri+ oc Blother+ privatdetektivbyrå, oc det med god
påföljd."
²God påföljd?" sade Watson. ²Mördaren går ju ännu
fri!"
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²Ja, ännu", svarade Dro§, ²men han är redan så gott
som fångad. Jag begav mig ti§ Benton för att ta riktigt
noga reda på a§a om#ändigheterna vid i§gärningen, oc
_ _ _"
²Ni? Varför ni?"
²För att förtjäna de femtusen."
²Det var ju tiotusen!"
²Honoraret kommer att dela+. Den ena häl®en ti§faller Harri+ oc Blother+, den andra detektiven."
²Är då ni, sir, en detektiv?"
²Hm! Som jag tror mig vara bland idel hederligt folk,
så vi§ jag omtala, vad jag hitti§+ har förtegat. Jag är
privatpoli+agent för vi<a di#rikt av det fjärran vä#ern.
Jag har redan gripit oc överlämnat åt rättvisan mången brott+ling, som trodde Íg säker, oc ämnar även fortsätta därmed. Så, nu kunna ni för#å, varför jag ej velat
tala om mig själv."
Hade man nyß ©rattat åt tanten+ besynnerliga namn,
så såg man nu Dro§ med helt andra ögon. Den om#ändigheten, att han var en detektiv, ka#ade ett förklarande
lju+ över hela han+ personlighet oc a§a han+ antagna
egenheter. Han gömde Íg bakom Ítt löjliga yttre för att
de#o säkrare nå den, han ön©ade få tag i.
²A§tså", fortfor han, ²utfrågade jag noggrant Fred om
a§t, vad som pa<erat. Te%ningen, för var+ ernående boven ej tvekade att begå detta grä+liga brott, kommer han
naturligtvi+ att betjäna Íg av; följaktligen ämnar han
bege Íg ti§ Silversjön. Jag må#e följa honom oc tog
med mig Fred, som känner väl igen honom. Redan på
ångaren, då jag såg honom bland tramps, var jag tämligen säker på min sak; vißheten har vuxit dag för dag, oc
221

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

nu hoppa+ jag, att vi i dag ©ola ly%a+ gripa brott+lingen. Men nu har jag pratat nog oc ämnar sova en #und.
Vä% mig, då tiden är inne!"
Han re#e Íg för att uppsöka en lämplig sovplat+. Men
de övriga tänkte föga på sömn. Vad de nyß hört oc den
före#ående samman#ötningen med tramps gåvo dem
ämnen, varom de ej nog kunde samtala.
Vid midnatt begav Íg Old Firehand ti§ Hartley, som
han fann sovande i Ín säng, men bredvid denna satt
Charoy+ neger med revolvern i handen. Han hade i den
sårade+ #ä§e åtagit Íg bevakningen över de båda
tramps, oc Old Firehand återvände belåten ti§ ingenjören för att säga denne, att han nu ämnade bryta upp för
att möta tåget. Han lät däre®er ka§a de båda arbetarna, som på lokomotivet ©u§e intaga tramps plat+, oc
begav Íg jämte dem i väg ti§ det #ä§e, där det ankommande tåget blivit beordrat att #anna.
Det var fu§#ändigt mörkt, men arbetarna kände noga
ti§ trakten. Då de nått målet för Ín vandring, satte de
Íg ned i gräset för att invänta tåget+ ankom#. Klo%an
var ej fu§t tre, då tåget anlände oc hö§ vid det #ä§e,
där de slagit Íg ned. Det utgjorde+ av lokomotivet oc
sex rymliga personvagnar, a§a tomma. I den främ#a
vagnen #od en sluten ki#a, fy§d med #enar. Någon konduktör fann+ ej, enda# en lokomotivförare.
Sedan Old Firehand fu§#ändigat Ína in#ruktioner
oc svärtat Ítt anÍkte med sot för att likna en eldare,
satte Íg tåget i rörelse.
Nejden låg ännu försänkt i mörker; då det led mot tretiden, antände+ vid banan den överen+komna elden, oc
#rax e®er tre började morgonen gry. En kvart över tre
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hörde de väntande tramps tåget+ avläg+na ru§ande, oc
#rax därpå synte+ lokomotivet+ ©arpa lju+. Då tåget
närmat Íg elden på ungefär hundra #eg+ av#ånd, öppnade lokföraren ångventilen, oc #rax däre®er ljöd pipan, hjulen gnißlade oc #önade; tåget #annade.
Då tramps sågo, att vagnarna hö§o, jublade de av
glädje oc trängde Íg mot vagnarna. Var oc en vi§e
vara den för#e att be#iga tåget. Enda# Cornel vißte,
vad som var nödvändiga#. Han gi% fram ti§ lokomotivet, ka#ade en bli% över en av ©ydd+väggarna oc frågade: ²All right, boys?"
²Well!" svarade den ene av arbetarna, som hö§ revolvern riktad mot lokföraren+ brö#. ²Vid den min#a rörelse try%er jag av."
Old Firehand #od som slagen av ©rä%, try%t mot vattenbehå§aren oc framför honom den andre arbetaren
med Ín revolver. Cornel lät fu§#ändigt bedra Íg. Han
sade: ²Gott! Ni ha utfört er sak väl oc ©ola därför få
extra betalning. Stig av, då jag ger te%en därti§."
Han försvann ånyo i mörkret. Då han var borta, böjde
Íg Old Firehand fram för att ka#a en bli% över trakten.
Han såg ingen #å vid banan, men i vagnarna vimlade
det av männi©or. Man hörde, att de #redo om ko>erten.
²Vidare, vidare, så ha#igt som möjligt, befa§de jägaren. ²O%så Cornel ty%+ nu vara på#igen."
Tåget satte Íg åter i rörelse.
²Hå§, hå§!" ropade en #ämma. ²Skjut ned de hundarna! Skjut! Skjut!"
Man hörde orden, men i%e #ämman+ klangfärg. Old
Firehand anade därför ej, att det var Cornel, som ropade.
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De i vagnarna be|ntliga tramps grepo+ av för©rä%else, då de<a började röra på Íg. De vi§e springa ned,
men tåget+ ha#ighet omöjliggjorde varje sådant försök.
Då ry%te+ dörren ti§ lokomotivet hä®igt upp, oc
Woodward, en av bandet+ ledare, visade Íg i dörröppningen. Han såg framför Íg jägaren+ av eld©enet klart
upply#a anÍkte, oc där bredvid, fredligt #ående, de förmenta tramps. ²Old Firehand!" ©rek han så högt, att
han ti§ oc med överrö#ade ma©inen+ bu§er. ²Ned med
den hunden!"
Han ry%te Ín pi#ol ur gördeln oc ©öt. Firehand ka#ade Íg ti§ golvet oc förblev osårad. I nä#a ögonbli%
blixtrade han+ revolver, oc Woodward #örtade ned död.
Under tiden rusade tåget i väg. En halv timme förgi%,
då ljöd pipan i en lång, utdragen vißling. Man närmade
Íg bron, oc Old Firehand vi§e på detta sätt underrätta
Ína väntande män om tåget+ ankom#.
De<a #odo sedan länge på Ína po#er. Kort e®er midnatt hade från Wa§a$e anlänt soldater, vilka nu po#erade under bron på båda Ídor om ³oden. Där bron började, hade Winnetou #ä§t upp Íg med rafters oc jägarna.
På andra Ídan om bron vid tunnelöppningen #odo tre
fjärdedelar av de beväpnade arbetarna, oc vid tunneln+
slut väntade de åter#ående. Bland dem befann+ Íg även
arbet+förmannen, vilken åtagit Íg uppgi®en att i tunneln+ inre koppla av lokomotivet från de övriga vagnarna. Då han hörde tåget+ vißling, bjöd han: ²Tänd elden!"
Befa§ningen åtlydde+, oc den framför tunnelöppningen liggande vedhögen antände+; själv trädde han in i
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tunneln för att där, try%t inti§ väggen, invänta tåget+
ankom#.
Detta hade under min©ad ha#ighet pa<erat bron oc
närmade Íg tunneln. Old Firehand ropade ti§ de där#äde+ upp#ä§da männen: ²Tänd på bakom oß!"
Ett ögonbli% senare hö§ tåget, ju# där Watson väntade. Han kröp ha#igt in me§an lokomotivet oc för#a
vagnen, kopplade dem ifrån varandra vare®er han
sprang ut ur tunneln. Lokomotivet följde ögonbli%ligen,
vagnarna blevo #ående.
A§t detta ©edde så ha#igt, att tramps ej förrän det
var för sent hunno uppfatta läget. De hade ej känt Íg
väl ti§ mod+ under den snabba färden, i synnerhet sedan
de fått veta, att Old Firehand #od vid ma©inen. Då de
bli%ade ut genom fön#ren, #irrade ett underjordi©t
mörker dem ti§ möte+. De, som trängde Íg ti§ den Í#a
vagnen+ dörr, sågo som genom ett trångt, mörkt rör en
#or eld, från vilken rök bolmade. Oc de, som #odo i den
för#a vagnen, funno lokomotivet försvunnet oc i deß
#ä§e en brinnande vedhög.
²En tunnel, en tunnel", ropade de förfärade. ²Vi må#e
ut, ut!"
Man ©öt oc trängde+, oc det upp#od ett kao+ av
kroppar, armar oc ben, ett virrvarr av ©rik, eder oc
förbannelser. Oc ti§ a§t detta sä§ade Íg den täta,
tunga röken, som morgonvinden drev in i tunneln.
²Man vi§ kväva oß", ropade en #ämma. ²Ut, ut!"
De fasan+fu§a orden upprepade+ från mun ti§ mun,
oc i död+ånge# trängde Íg a§a mot utgången. Men där
sprakade dem ti§ möte+ elden, var+ ³ammor fy§de hela
öppningen. Den, som vi§e ut, må#e springa genom eld225
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en. Då de främ#e märkte detta, vände de om oc försökte
tränga Íg ti§baka; de e®erföljande spjärnade emot oc
vi§e pre<a Íg vidare framåt oc i de båda eldarna+ närhet utspann Íg en fruktansvärd tvekamp me§an männi©or, som kort förut varit vänner.
Old Firehand hade rusat omkring berget för att komma ti§ den främ#a elden. Då oväsendet ökade+, sade
han: ²De äro männi©or, oc vi må#e ©ona dem."
²Men de ©ola överfa§a er, sir!"
²Gör enda# som jag säger."
Han hjälpte själv ti§ att ©juta eldhärden åt Ídan, så
att det me§an den oc tunneln blev så paß #ort rum,
att man kunde springa däreme§an. Han gjorde språnget
oc befann Íg nu i tunneln a§ena med den rasande
männi©ohopen. Aldrig förr i Ítt liv hade han så tydligt
ådagalagt Ítt mod, oc do% svek honom ti§förÍkten ej ett
ögonbli%.
²Hallo, silence!" dånade han+ mäktiga #ämma. Den
överrö#ade ©ränet ur hundratal+ #rupar, oc djup #i§het inträdde.
²Old Firehand!" ljöd det så med ett uttry% av grän+lö+ förvåning över han+ makalösa oförvägenhet.
²Ja, det är jag!" svarade han. ²Oc då ni nu veta, vem
jag är, kunna ni ej tänka på något mot#ånd. Vilja ni ej
kväva+, så lämna era vapen här oc kommen ut, en i sänder. Jag ©a§ #å där ute vid elden oc kommendera.
Den, som springer ut utan mitt ti§rop e§er med något
vapen, blir ögonbli%ligen ned©juten. Överlägg Ín+ eme§an! Ka#a ut en mö<a e§er hatt; det ©a§ vara te%net, att ni antaga vi§koret."
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Han hade i följd av den kvävande röken blott med an#rängning kunnat uttala de Í#a orden oc sprang nu
ha#igt ti§baka ut. Det intry%, han+ uppträdande gjort
på tramps, var så mäktigt, att ingen av dem hade vågat
höja Ítt gevär mot honom.
Han gav arbetarna befa§ning att rikta Ína vapen mot
tunnelöppningen för att ti§bakaslå tramps, i fa§ de<a
©u§e försöka att i ma<a tränga Íg ut. Man kunde höra,
att de ivrigt rådslogo. Om#ändigheterna lämnade dem
do% ej lång tid ti§ överläggning; ty döden genom kvävning trädde närmare oc närmare, oc de sågo ingen annan utväg ti§ räddning än de föreslagna. En hatt kom
³ygande ut ur tunneln, oc #rax därpå ti§kännagav Old
Firehand+ #ämma, att den för#e av tramps |% utträda.
Han kom utspringande+ oc befa§de+ att ögonbli%ligen
fortsätta över bron, vare# han mottog+ av rafters oc
jägarna oc gena# fängslade+. På samma sätt ti§gi% det
med a§a han+ kamrater, oc e®er en kvart+ förlopp befunno Íg a§a tramps i segrarna+ våld. Men nu visade
det Íg, att röde Cornel fattade+.
Fångarna utfrågade+, oc de förklarade, att han jämte
ungefär tjugu andra aldrig be#igit tåget. Man genomsökte noggrant de i tunneln #ående vagnarna; men då
han ej fann+ där, må#e tramps ha talat sanning.
Fångarna+ bevakning anförtrodde+ åt soldaterna oc
arbetarna, oc därpå redo Old Firehand oc Winnetou
med jägarna oc rafters för att följa den saknade+ spår
från det #ä§e, där tåget hå§it.
²Denne Cornel har verkligen handlat my%et slugt", sade Old Firehand. ²Som de naturligtvi+ försett Íg med
de snabba#e hä#arna, ha de redan fått ett försprång,
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som ej blir lätt att vinna igen. Han har noga bespejat
oß oc sedan gripit ti§ ³ykten."
Jägarna oc rafters följde dera+ spår ännu en #und
oc återvände därpå ti§ bron.
Under tiden hade de fyra ra®er+ återkommit från
Sheridan. De medförde de båda fångarna samt Hartley
oc ingenjör Charoy, vilka ämnade Íg ti§ Fort Wa§a$e,
där dera+ upply+ningar kunde bli av vikt. Arbetarna begåvo Íg ti§ fot+ ti§baka ti§ Sheridan; de medtogo som
belöning tramps' kvarlämnade vapen. Dragonerna återvände ti§ Fort Wa§a$e, oc de övriga jämte fångarna
#ego upp på tåget, vilket förde dem ti§ ort oc #ä§e.
I Fort Wa§a$e hade denna händelse vä%t den #ör#a
uppmärksamhet, oc deß invånare voro i #or spänning,
innan de |ngo kännedom om densamma+ förlopp. Då
tåget anlände, trängde Íg a§a omkring det, oc tramps
rönte ett mottagande, som gav dem en försmak av, vad
de hade att vänta, sedan dera+ dom fa§it. _ Ännu i
dag talar man i trakten om denna beryktade ti§dragelse,
varvid naturligtvi+ Old Firehand+ oc Winnetou+
namn för# oc främ# nämna+.
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Sjätte kapitlet.
Där, vare# Elk Mountains höja Íg på andra Ídan Cumison River, redo fyra män över en högplatå, bevuxen
med kort grä+, men så långt ögat kunde nå, utan en bu©e e§er ett träd. Ehuru man i fjärran vä#ern är van
vid att möta egendomliga ge#alter, hade do% de<a fyra
ryttare må# vä%a var oc en mötande+ sär©ilda uppmärksamhet.
Den ene av dem, vilken man gena# märkte var den
förnäm#e, red en präktig, kolsvart hing#. Han+ ge#alt,
ehuru enda# av mede§ängd, gav likväl intry% av #or
kra® oc uthå§ighet. Han+ solbrända anÍkte inramade+
av ett hel©ägg. Denne man var Old Shatterhand, den
berömde jägaren, som fått detta binamn, emedan han på
ett enda slag av Ín knytnäve förmådde nedlägga Ín |ende.
Bredvid honom red en liten spen+lig, ©ägglö+ karl i en
blå, lång©örtad fra% med gula, blankputsade knappar.
På huvudet bar han en s.k. amazonhatt med en fjäder i.
Byxorna voro för korta, oc de bara fötterna voro in#u%na i läder©or. Denne ryttare hade en hel arsenal
med vapen hängande omkring Íg, men den, som bli%ade
in i han+ godmodiga anÍkte, såg gena#, att han ej gärna
brukade de<a vapen ti§ att döda någon männi©a. Denne
li§e man var herr Heliogabalu+ Morpheu+ Franke, av
Ína kamrater gemenligen ka§ad Halte Frank, emedan
han haltade på ena benet.
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Tätt bakom de<a båda män red en my%et över sex fot
lång, ytterligt mager |gur på en gammal, svankryggig
mulåsna, vilken knappt ty%te+ ha nog #yrka att bära
ryttaren. Mannen bar en jaktro% av bu>elhud, som lämnade brö#et obetä%t. Deß ärmar rä%te knappt över
armbågarna oc harmonierade väl med de korta byxorna. På det spetÍga huvudet satt en hatt, vilken långt
ti§baka måtte ha varit en grå »$ylinder«, men var+
brätten nu voro avslitna med undantag av en helt liten
bit, som tjänade ti§ handtag. I gördeln voro in#u%na
revolvrar oc tvär+ över de oändligt långa benen låg en
#udsare. Mannen+ ålder var omöjligt att gi<a likaväl
som han+ mulåsna+. Det var enda# att förmoda, att de
båda väl kände varandra oc redan ti§samman+ upplevat månget äventyr.
Den fjärde ryttaren satt på en hög, kra®ig klippare.
Han var undersätÍg oc så liten, att han+ korta ben
knappt rä%te över häl®en av hä#en+ ³ank. Han bar,
ehuru solen brände hett, en päl+, som do% led av höggradig hårlö+het. Som päl+ärmarna voro a§dele+ för
långa, såg man egentligen intet annat av hela mannen
än det feta, röda oc knipsluga anÍktet. Han var försedd
med en lång #udsare. Vad han deßutom ägde för vapen,
kunde man ej se, då pälsen dolde a§t.
De<a båda män voro David Kroner+ oc Jakob Pfefferkorn, övera§t kända under namnen »Långe Davy« oc
»Tjo%e Jemmy«. De voro o©iljaktiga, oc ingen hade någonÍn sett den ene, utan att den andre var i närheten.
Jemmy var ty© oc Davy yankee. Lika o©iljaktiga voro
o%så dera+ djur.
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De fyra ryttarna må#e redan ha ti§ryggalagt en betydande #rä%a, ehuru det ännu ej var långt över middag+tid, oc dera+ hä#ar voro betä%ta med damm. De
redo fram under ty#nad, vilken do% slutligen bröt+ av
Halte Frank, som vände Íg ti§ Old Shatterhand med
orden: ²Vi ©ola a§tså övernatta vid Elk-Fork? Hur
långt ha vi egentligen kvar dit?"12
²Vi komma att nå detta vatten mot a®onen", svarade
den ti§frågade.
²För# mot a®onen? Vi må#e do% åtmin#one låta hä#arna ³åsa ut en #und."
²Naturligtvi+. Bortom denna prärie vidtar en #rä%a
©og, vare# även ³yter vatten. Ty#, är det inte ryttare,
som komma där borta?"
Han pekade mot sydvä#, där några ge#alter blivit synliga. De voro ännu så långt borta, att man ej kunde ur©ilja, om det var djur, kan©e bu>lar, e§er ryttare. De
fyra jägarna redo långsamt vidare med ögonen riktade
på denna grupp. E®er en #und sågo de tydligt, att det
var ryttare; oc snart däre®er visade det Íg, att de buro
uniformer; det var soldater.
De<a färdade+ egentligen i nordö#lig riktning; men
då de |ngo syn på de fyra jägarna, ändrade de kur+ oc
redo emot dem i galopp. De voro tolv ti§ antalet oc
anförda av en löjtnant. Då de närmat Íg jägarna på
ungefär trettio #eg+ av#ånd, gjorde de halt.
Of|$eren mön#rade de fyra ryttarna med hotfu§ bli%
oc frågade: ²Varifrån komma ni, boys?"

12 I ty©a texten talar Halte Frank sacÍ©a. (Anm. år 2002.)
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²Blixt oc dunder!" brummade Halte Frank. ²Våga de
verkligen ti§tala oß med benämningen »boys«? Den där
karlen måtte väl se, att vi äro »#ånd+personer«."
²Låt bli att vi©a!" ropade löjtnanten i #räng ton.
²Jag vi§ veta, varifrån ni komma!"
Frank, Jemmy oc Davy betraktade Old Shatterhand
för att se, vad denne ©u§e göra e§er säga. Han svarade
my%et lugnt. ²Från Leadville oc vi ämna oß ti§ Elk
Mountain+."
²Det är lögn!"
²Vi§ ni be©y§a oß för lögn. Det får ni a§t ta ti§baka.
Old Shatterhand brukar kunna bevisa varje ord, han säger!"
²Old Shat _ _ _" ropade löjtnanten oc #irrade
på jägaren med häpna, vidöppna ögon.
²Ja, Old Shatterhand", sade denne lugnt. ²Kan©e ni
hört det namnet förr?"
²Honom känner jag; honom känna vi a§a väl ti§. Oc
denne man ©u§e vara ni _ ni _ ni, sir?"
Han+ min uttry%te tvivel, när han med ännu vidöppna ögon mätte jägaren. Men då fö§ han+ bli% på det
hög# moderna geväret med det egendomliga kulformiga
låset, oc han+ anÍkt+uttry% förändrade+ plöt+ligt. Han
ti§fogade gena#: ²Behold! Är det där i%e en Henry#udsare?"
²Jo", ni%ade Old Shatterhand. ²Känner ni ti§ detta
slag+ gevär?"
²Jag har ej sett något sådant, men hört en noggrann
be©rivning däröver. Upp|nnaren lär ha' varit en egendomlig kurre oc ©a§ ha' förfärdigat blott några få sådana, emedan han fruktade, att indianerna oc bu>larna
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snart ©u§e bli utrotade, om denna #udsare blev a§mänt
använd. De få exemplaren ha gått förlorade, oc blott
Old Shatterhand lär ännu äga ett, det Í#a. Så är ni då
verkligen denne #ore jägare, denne vittberömde vä#man,
vilken med händerna try%er ti§ marken en fu§vuxen
bu>eltjur oc med blotta knytnäven ka#ar omku§ den
#arka#e indian?"
²Jag har ju redan sagt er, att jag är Old Shatterhand. Det är mig likgiltigt, om ni tror det e§er ej."
²Förlåt mig, sir, att jag betett mig ohövligt! Vi ha alla anledningar att behandla vißt slag+ folk med ©ärpa.
Vågar jag fråga, vart ni ämnar er, sir?"
²Ti§ Elk Mountain+, som jag redan sagt er; därifrån
ämna vi oß vidare."
²Då må#e jag varna för de röda", sade of|$eren. ²Vi
veta med säkerhet, att utahindianerna för kort tid sedan
grävt upp #rid+yxan."
²Verkligen. Därom har jag intet hört."
²Det tror jag, ty ni kommer från Colorado, oc dit ha
underrättelser därom ännu ej kunnat hinna. Er väg för
er mitt igenom utahindianerna+ område. Jag vet, att
Old Shatterhand+ namn hå§e+ i vördnad bland de röda+ a§a #ammar; men tag do% ej saken för lätt, sir!
Ju# utahindianerna ha a§ orsak att vara förgrymmade
på de vita!"
²Hur så?"
²En ©ara vita guldsökare trängde för en tid sedan in i
ett utahläger för att röva hä#ar; det var på natten, de
röda vaknade oc satte Íg ti§ motvärn, oc många av
dem blevo dödade av de väl beväpnade vita. De<a senare undkommo med de rövade hä#arna oc andra rövade
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föremål, men morgonen därpå blevo de e®ersatta av indianerna; de upphunno+, oc det utspann Íg en #rid,
som ko#ade många männi©oliv. Ungefär sextio indianer
lära blivit ned©jutna, oc av de vita undkommo enda#
sex. Nu #röva Utah+ omkring för att |nna de<a sex, oc
deßutom ha de sänt en be©i%ning ti§ Fort Union för att
fordra ©ade#ånd, en hä# för varje förlorad sådan, för de
andra rövade föremålen tusen dollars oc för varje dödad indian två hä#ar oc ett gevär."
²Det |nner jag i%e obi§igt. Har man gått med på
de<a fordringar?"
²Nej. Be©i%ningen |% vända åter med oförrättat
ärende, oc utah+ resa Íg nu i ma<a. Som vi här i territoriet ej äga nog militär att undertry%a dera+ uppror,
så har man sett Íg om e®er bund+förvanter. Några of|$erare ha därför begivit Íg ti§ navajo+ för att vinna
dem, oc det har ly%at+."
²Oc vad har bjudit+ navajo+ för dera+ bi#ånd?"
²A§t byte, de kunna taga."
Old Shatterhand+ anÍkte mörknade a§t mer oc mer.
Han sade: ²För# bli utah+ överfa§na, rånade oc många
av dem dödade; då de fordra ersättning oc våld+verkarna+ be#ra>ning, avvisar man dem, oc då de själva ta
saken i Ín egen hand, hetsar man navajo+ på dem oc betalar de<a med det byte, de kunna röva från de förorättade. Är det då underligt, om de driva+ ti§ det ytter#a?"
²Jag har blott att lyda order oc har ej rätt att fä§a
någon dom. Jag har gett er de<a underrättelser för att
varna er."
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²Mottag mitt ta% för varningen, oc om ni i Fort
Union berättar om detta möte, så säg, att Old Shatterhand ej är någon |ende ti§ de röda oc livligt beklagar,
att en så rikt begåvad nation må#e gå under, emedan
man ej lämnar dem tid att i ro utve%la Íg e®er den
män©liga kulturen+ lagar. Good bye, sir!" Han vände Ín
hä# oc red därifrån, följd av Ína tre kamrater; soldaterna bli%ade en #und häpna e®er honom oc fortsatte
däre®er Ín avbrutna ritt.
Hä#arna satte+ i galopp, oc snart nådde de fyra ryttarna en hög barr©og, var+ träd ty%te+ #å så tätt, att
det ej var tänkbart att komma igenom med hä#arna.
Old Shatterhand red do% direkt mot en punkt, där han
drev Ín hä# genom den i brynet växande små©ogen oc
inkom på en s.k. indian#ig på tre fot+ bredd. Han #eg
gena# av för att undersöka spåren på #ä§et; men då han
ej fann några fär©a sådana, #eg han åter ti§ hä# oc
uppmanade Ína följeslagare att följa Íg.
Här inne i den djupa ur©ogen rörde Íg ej den min#a
³äkt, oc utom hä#arna+ hovslag förnam+ ej ett ljud.
Old Shatterhand hö§ Ín #udsare ©jutfärdig oc bli%en
©arpt riktad framför Íg för att, i händelse av fara, vara
beredd.
Sedan man färdat+ så en lång #und, vidgade Íg
plöt+ligt vägen ti§ en öppen plat+, i var+ mitt ³era #ora klippblo% lågo tornade ovanå varandra. De voro bevuxna med moºa, oc i dera+ remnor hade bu©ar funnit
den för Ína rötter nödiga näringen. Här #annade Old
Shatterhand, i det han sade: ²Här är det #ä§e, där vi
kunna unna våra hä#ar litet vila oc under tiden #eka
vårt kött. Vatten |nn+ det o%så, som ni se."
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En liten rännil porlade nämligen fram me§an #enarna, slingrade Íg över den öppna platsen oc försvann sedan i ©ogen. Ryttarna #ego av, befriade Ína hä#ar från
betslen, så att de fritt |ngo beta, oc tände därpå en eld.
Jemmy åtog Íg att #eka köttet, oc Old Shatterhand
avläg+nade Íg för att undersöka terrängen.
Skogen var nämligen enda# tre kvart+ väg bred oc
genomkorsad av talrika indian#igar. Uthuggningen låg
ungefär mitt i den.
En #und senare #ekte köttet över elden, oc en behaglig do® spred Íg därifrån. Nu återvände Old Shatterhand. Han hade gått ända ti§ motsatta ©og+brynet, varifrån man kunde se ut över den öppna prärien. Intet
mißtänkt hade mött han+ bli%, oc de hade a§tså enligt
han+ mening intet att frukta. De intogo i lugn Ín måltid.
Om de fyra männen ansågo Íg säkra, togo de do% mi#e. En fara närmade Íg dem i form av två ryttargrupper, vilka #yrde kur+ mot ©ogen. Den ena av de<a grupper var liten; den be#od av blott två ryttare, som kommo från norr oc trä>ade på spåren e®er Old Shatterhand oc han+ följeslagare. De #ego av hä#arna oc undersökte noggrant spåren. De voro väl beväpnade, men
dera+ dräkter voro i§a medfarna. Hä#arna sågo do%
välfödda oc kra®iga ut, men saknade både sadel oc betsel oc voro blott försedda med grim©a®.
²Vad tänker du om de<a spår, Knox?" frågade den ene.
²Ha vi kan©e några röda framför oß?"
²Nej", ljöd det be#ämda svaret.
²A§tså vita! Varför tror du det?"
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²Hä#arna voro ©odda, oc männen ha ej ridit, såsom
indianerna bruka, utan bredvid varandra."
²Oc hur många äro de?"
²Blott fyra. Vi ha' a§tså intet att frukta, Hilton."
²Så framt det i%e är soldater!"
²Pshaw! I%e en+ då. Vid ett fort få vi ej visa oß; där
|nna+ så många ögon oc göra+ så många frågor, att vi
säkert ©u§e förråda oß. Men fyra kava§eri#er ly%a+ ej
att få något ur oß. Huru ©u§e de o%så kunna komma på
den tanken, att vi höra ti§ de vita, som överfö§o utah+."
²Det har du nog rätt i; men vi be|nna oß likväl i ett
bedrövligt läge. Hetsade av de röda oc e®erspanade av
soldaterna, irra vi fram oc ti§baka inom utahindianerna+ område. Vi gjorde dumt, då vi läto röde Cornel förespegla oß guld oc gröna ©ogar."
²Dumt? Vißt i%e. Att bli ha#igt rik är en ©ön sak, oc
jag förtvivlar ännu ej. Inom kort kommer Cornel e®er
med den andra gruppen, oc då är det ej längre någon
fara."
²Men deßförinnan kan my%et hända!"
²Vi<erligen. Vi må#e försöka att komma ur detta svåra läge. När jag rätt tänker på saken, ser jag blott en utväg, oc den öppnar Íg för oß ju# nu."
²Vilken ©u§e det vara?"
²Vi må#e försöka att trä>a på vita, ti§ vilka vi kunna
sluta oß. I dera+ sä§©ap ©ola vi taga+ för jägare, oc
ingen ©a§ komma på den tanken att sätta oß i förbindelse med de männi©or, som varit orsaken ti§, att utah+
grävt upp #rid+yxan."
²Oc du menar, att vi ha sådana vita framför oß?"
²Jag tror det. De äro i ©ogen. Låt oß följa dem."
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Cornel hade #rävat e®er att öka Ín trupp+ antal, vilken som bekant enda# be#od av det tjugutal tramps, som
undkommit vid Eagle-tail. Uppe i bergen ©u§e de troligen få ut#å mången du# med indianerna, oc tjugu
män voro a§dele+ för få. Han hade därför under ritten
genom Colorado dragit ti§ Íg a§a, som låtit draga Íg.
De<a utgjorde+ naturligtvi+ av idel arbet+lö# folk, var+
moral ingalunda var av bä#a slag. Bland dem befunno
Íg o%så de nyßnämnda Knox oc Hilton. Cornel+ ©ara
hade snart blivit så #or, att han beslutat dela den för
att i%e vä%a uppmärksamhet. Med den ena häl®en ämnade han själv från La Veta gå över Klippiga bergen,
oc de övriga ©u§e vika av åt Morriso oc Georgetown
för att därifrån över#iga bergen. Som Knox oc Hilton
voro erfarna män, utvalde+ de att leda denna andra avdelning. De hade ly%ligt kommit över bergen oc gjort
halt i Breekenridge-trakten, då ett svårt mißöde drabbade dem. En #or hä#hjord, som brutit Íg ut från en hazienda, tog nämligen kosan tvär+ över dera+ lägerplat+,
varvid dera+ egna hä#ar sleto Íg oc ³ydde med de andra djuren. För att komma i beÍttning av nya hä#ar,
överfö§o de ett utahläger, förföljde+ av indianerna oc
blevo dödade så när som på sex. De<a sex jagade+ nu av
de röda; fyra av dem hade redan #upat, oc enda# de båda anförarna, Knox oc Hilton, hade hitti§+ ly%at+ undgå indianerna+ hämnd.
Om a§t detta samtalade de, medan de närmade Íg ©ogen. Ditkomna, funno de indian#igen oc följde den. De
uppnådde uthuggningen ju# som de fyra jägarna intogo
Ín måltid.
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Old Shatterhand+ ©arpa öga blev dem för# varse; han
fattade Ín #udsare oc iakttog varje dera+ rörelse, då de
närmade Íg.
²Good day, mesch'schurs!" hälsade Knox. ²Kan©e ni
ti§åta, att vi vila ut oß en #und ho+ er?"
²Varje hederlig man är välkommen", varade Old
Shatterhand, i det han med ©arp bli% gran©ade för#
ryttarna oc så dera+ hä#ar.
De #ego av hä#arna oc satte Íg vid elden. Den godmodige Jemmy ©öt ti§ dem några bitar av #eken oc
uppmanade dem att äta, vilket de ej läto säga Íg två
gånger.
Den andra truppen, som närmade Íg ©ogen, ehuru
från den motsatta Ídan, utgjorde+ av en ©ara av tvåhundra indianer. Även de ty%te+ känna väl ti§ trakten,
ty de #yrde rak kur+ på det #ä§e, där en #ig utmynnade, vid vilken+ början de vita hade kommit ti§ uthuggningen.
De röda befunno Íg på krig+#igen, vilket utvisade+ av
de bjärta färger, varmed de målat Ína anÍkten. I spetsen red en jättelik man, från vilken+ huvud hövdingen+
prydnad, örnfjädern, vajade. Då de nått #igen, #eg han
av för att undersöka den. Han gi% långsamt #eg för #eg
en #rä%a framåt, med överkroppen djupt böjd mot marken. Sedan han återvänt, sade han sakta på utahspråket:
²Ett blekanÍkte har nyligen varit här. Utahkrigarna må
gömma Íg med Ína hä#ar bland träden. Ovutsavakt13
©a§ gå oc söka blekanÍktet."
Därmed smög han Íg ti§baka in i ©ogen; då han e®er
en halvtimme åter synte+, lät han höra en lätt vißling,
13 I ty©a texten Ovut+-avaht. (Anm. vid av©ri® 2002.)
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#rax kommo de röda fram me§an träden, som om de
dykt upp ur jorden. Han gav en vink, oc underanförarna, fem e§er sex ti§ antalet, trädde fram ti§ honom.
²Sex blekanÍkten ha lägrat Íg vid klipporna", sade
han. ²Det är väl de sex, som undkommo i går. Dera+ hä#ar beta bredvid dem. Mina bröder må följa mig, ti§+
vägen vidgar Íg; där må de dela Íg; häl®en beger Íg åt
höger, de andra åt vän#er oc omringa uthuggningen.
Då jag ger te%en, bryta de röda krigarna fram. Fem
män #anna här för att vakta hä#arna. Howgh!"
Anförda av hövdingen smögo Íg de röda in i ©ogen, så
ty# att ej ett ljud hörde+. Då de närmat Íg uthuggningen, ©ilde+ de åt för att omringa platsen.
De vita hade ju# slutat Ín måltid oc Halte Frank sade ti§ de båda nykomna: ²Nu ha vi ätit oc vilat oß, nu
är det på tid att vi lära känna varandra."
²Riktigt, ni%ade Knox. ²Kan jag a§tså få veta, vart ni
ämna er härnä#?"
²Vi rida ti§ Elkbergen."
²Vi o%så. Det pa<ar ju bra. Då kunna vi göra sä§©ap."
Old Shatterhand sade ej ett ord. Han gav enda# Jemmy en för#ulen vink att fortsätta Ítt förhör.
²Är ej mig emot", svarade den tjo%e. ²Men vart ämnar ni er sedan?"
²Det är ännu ej be#ämt. Kan©e över Greenriver för
att söka bävrar."
²Ni äro sålede+ bäverjägare?"
²Ja. Jag heter Knox oc min kamrat Hilton. Kan jag
få höra era namn?"
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²Varför ej? Mig ka§ar man Tjo%e Jemmy; min granne där ti§ höger…"
²Är väl Långe Davy?" infö§ Knox ha#igt.
²Ja. Ni gi<ade det?"
²Naturligtvi+. Ni äro kända vitt omkring, oc där
Tjo%e Jemmy |nn+, där behöver man ej länge söka e®er
han+ Davy. Oc vem är den li§e herrn ti§ vän#er om
er?"
²Honom ka§a vi Halte Frank, en famö+ karl, som det
är en fröjd att lära känna. Det åter#ående namnet är
er ännu mer bekant än mitt. Säkert ha ni hört tala+ om
Old Shatterhand!"
²Old Shatterhand?" utropade Knox glatt överra©ad, i
det han vände Íg mot denne. ²Ti§åt mig då att säga,
att jag gläder mig oändligt åt att få lära känna er, sir!"
Han #rä%te vid de<a ord ut handen mot jägaren oc
ka#ade därvid på Hilton en bli%, som sade: ²Gläd dig,
nu äro vi räddade!" Men Old Shatterhand låtsade+ ej
märka den fram#rä%ta handen oc svarade ka§t:
²Gläder ni er verkligen? Det är ©ada, att jag ej förmår dela er glädje."
²Varför ej, sir?"
²Emedan ni äro män, åt vilka man över huvud aldrig
kan glädja Íg. Ni äro båda svindlare oc kan©e något
sämre."
²Sir, ni är verkligen my%et hänsyn+lö+. Man förolämpar ej så den, man nyß ätit ti§samman+ med. Bevisa,
att vi äro svindlare!"
²Edra hä#ar, utan både sadel oc betsel, äro #ulna
från utah+ oc ni ti§höra de män, som överfa§it de #a$kar+ röda."
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Knox vißte knappa# vad han ©u§e säga. Denne man+
©arpÍnne var han ej vuxen. Han gjorde då, vad sådana
männi©or bruka göra vid liknande ti§fä§en; han tog Ín
ti§³ykt ti§ grovheter. ²Sir, jag hade verkligen i%e trott
er vara sådan! Den, som framka#ar be©y§ningar liknande era, må#e vara spritt galen. Jag inser, att vi ej pa<a
ti§samman+, oc ämnar därför bryta upp för att slippa
höra några vidare galen©aper."
Han re#e Íg hä®igt upp oc på samma gång även Hilton. Men Old Shatterhand sprang o%så upp, lade Ín
hand på han+ arm oc befa§de: ²Ni #anna!"
²Har ni någon rätt att befa§a över oß?"
²Ja. Jag ämnar utlämna er åt utah+ ti§ be#ra>ning… Blixt oc dunder, vad är detta?"
Han hade, då han talade om hä#arna, riktat Ína bli$kar på de<a, oc därvid märkt något, som tog hela han+
uppmärksamhet i anspråk. De vidgade nä+borrarna, vände Íg åt a§a hå§, sögo in lu®en oc sprungo därpå glatt
fnysande mot ©og+brynet.
Old Shatterhand+ ©arpa öga uppfattade med en enda
ha#ig bli% faran. Han sade: ²Vi äro omringade, troligen
av utah+, vilka+ närhet blivit förrådd av hä#arna."
²För# oc främ# må#e vi visa, att vi ej ha något gemensamt med de<a rövare. A§tså ned med dem!"
Han måttade med Ín knutna hand ett slag mot Knox
tinning, så att han #örtade ti§ marken, oc Hilton delade samma öde, innan han en+ hann tänka på att parera
slaget.
²Nu fort upp på klipporna", befa§de Old Shatterhand.
Inom tre, fyra sekunder hade de fyra jägarna klättrat
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upp oc försvunnit bakom ut©jutande klippblo% e§er bu©ar.
»Stora Vargen« frågade Íg nu, vad som var att göra
under dylika om#ändigheter. Det hade ej gått att överrumpla de vita. Nu hade de dolt Íg där uppe oc kunde
ej nå+ av kulor e§er pilar; men själva behär©ade de med
Ína bö<or den omgivande terrängen. Borde man kan©e
#orma klipporna? Mången indian ©u§e därvid #upa.
Han är, när så fordra+, tapper oc djärv, men kan han
nå Ítt mål genom li# oc utan fara, så sätter han ej Ítt
liv på spel. Hövdingen sammanka§ade Ína underanförare för att rådgöra med dem.
Om en #und ljöd från ©og+brynet han+ kra®iga #ämma. Som av#åndet me§an klipporna oc det #ä§e, varifrån #ämman hörde+, var hög# tjugufem #eg, kunde de
fyra jägarna tydligt uppfatta varje ord. Han ropade:
²BlekanÍktena äro omringade av många röda krigare, de
må komma fram!" Denna uppmaning var så naiv, att
intet svar gav+. ²Om de vita männen ej lyda, bli de dödade!"
Nu svarade Old Shatterhand: ²Vad ha vi gjort de röda krigarna, att de vilja döda oß?"
²Ni äro de hundar, som dödat våra män oc rövat våra hä#ar."
²Du mißtar dig. Blott två av de<a rövare |nna+ här;
de kommo ti§ oß för en #und sedan, oc då jag anade,
att de voro utah+ |ender, slog jag dem ti§ marken. De
äro ej döda; de ©ola snart åter vakna. Om ni vilja ha
dem, så hämta dem."
²Du vi§ lo%a oß dit för att döda oß!"
²Vem är du? Vad heter du?"
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²Jag är Ovutsavakt,14 utah+' hövding."
²Jag känner dig. »Stora Vargen« är #ark ti§ kroppen
oc #or ti§ anden. Han vi§ ej låta de o©yldiga lida för
de ©yldiga."
²Du talar som en kvinna. Du jämrar dig för ditt liv.
Jag föraktar dig. Vad är ditt namn? Det må#e vara en
gammal, blind hund+ namn."
²Är det ej »Stora Vargen«, som är blind? Han ty%e+
ej se våra hä#ar. Ha väl de<a ti§hört utah+? Se do% på
min hing#. Ha utah+ någonÍn ägt ett sådant djur?
BlekanÍktena ka§a mig Old Shatterhand; men på utahspråket nämner man mig Pokaimu, den »Dödande handen«."
Det dröjde en #und, innan hövdingen+ #ämma åter
hörde+: ²BlekanÍktet utger Íg för Old Shatterhand;
men vi tro honom ej. Denne #ore man känner ingen
fruktan, men dig har död+ånge#en betagit modet att visa
dig för oß."
²Vore detta sant, ägde utahkrigarna ännu mindre mod
än jag. Jag låter ej se mig; ni äro många oc väl beväpnade, men ni gömma er för blott fyra vita. För övrigt
vi§ jag bevisa dig, att jag ej känner någon fruktan." Han
trädde fram ur Ítt göm#ä§e, #eg upp på klipporna+
hög#a punkt oc #od där så fri oc sorglö+, som om ej ett
enda gevär funne+, var+ kula kunde nå honom.
²Ing Pokai-mu, ing Pokai-mu, Howgh!" hörde+ ³era
#ämmor _ ²han är den »Dödande handen«, han är den
»Dödande handen«."
²Jag tror dig nu", sade hövdingen. ²Ditt mod är #ort.
Våra kulor nå my%et, my%et längre än ti§ dig."
14 I ty©a texten Ovut+-avaht. (Anm. vid av©ri® 2002.)
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²Jag har nu uppfy§t »Stora Vargen+« ön©an oc visat mig för honom. Varför döljer han Íg ännu? Hyser
han a§tjämt fruktan?"
²Utah+ hövding hyser ingen fruktan. Han vet, att Old
Shatterhand ej griper ti§ vapen, annat än då han anfa§e+, oc han ©a§ visa Íg."
Han trädde fram ur ©ogen, så att han+ väldiga ge#alt
blev fu§t synlig.
²Träd närmare", sade Old Shatterhand; ²o%så jag ©a§
#iga ned från klipporna oc gå dig ti§ möte+ på halva
vägen. Där sätta vi oß ned oc rådslå, såsom det an#år
krigare oc hövdingar."
²Jag ©a§ komma. Vilka vapen medtar den #ore vite
jägaren?"
²Jag kvarlämnar a§a mina vapen här; men dig #år
det fritt att göra, som du behagar."
²»Stora Vargen« vi§ visa, att han ej äger mindre
mod."
O%så hövdingen lade ifrån Íg Ína vapen i gräset, oc
de båda männen gingo långsamt emot varandra. Då de
mötte+, rä%te Old Shatterhand hövdingen handen oc
sade: ²Jag har ej förr sett »Stora Vargen«, men o®a
hört honom omtala+ såsom den visa#e i rådplägningen
oc den tappra#e i #riden."
Indianen låtsade+ ej märka den vite+ hand, utan mön#rade honom med en ©arp bli% oc svarade: ²Låt oß sätta oß! Utahkrigarna ha grävt upp Ína #ridsyxor oc kunna a§tså ej hälsa någon vit som vän _"
De satte Íg. Ingen av dem ty%te+ vilja börja samtalet. Old Shatterhand såg ned framför Íg, likgiltigt väntande, men den röde kunde ej ta Ín prövande bli% från
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den vite. Som han+ anÍkte var målat, kunde man ej tydligt ur©ilja deß uttry%, men det märkte+ do% på hela
han+ sätt, att han om den vitt berömde jägaren gjort Íg
en före#ä§ning, som nu i%e motsvarade+ av denne+ yttre ge#alt. Slutligen sade han i ironi© ton: ²Old Shatterhand+ rykte är #ort, men han+ ge#alt #år ej i förhållande därti§."
Jägaren svarade ©rattande: ²Vad har väl ge#alten att
göra med ryktet? Ska§ jag kan©e svara utahhövdingen:
»Stora Vargen+« ge#alt är #or, men han+ rykte, han+
tapperhet äro ej lika #ora?"
²Det ©u§e vara en förolämpning", svarade den röde
med blixtrande ögon.
²Varför ti§åter du dig då en dylik anmärkning över
min ge#alt? Jag är en lika #or hövding som du oc
fordrar hövlighet. Det må#e jag säga dig, innan vi börja
vår underhandling." Han var ©yldig Íg själv oc Ína tre
följeslagare att ge hövdingen denna ti§rättavi+ning. Ju
kra®igare han uppträdde, deß mer imponerade han, oc
på det intry%, han gjorde, berodde dera+ blivande öde.
²Underhandling", svarade Stora Vargen. ²Ert öde är
på förhand avgjort: ni må#e dö."
²Det ©u§e vara ett mord, då vi ej gjort er någonting."
²Du be|nner dig i sä§©ap med de mördare, vi förfölja!"
²Sänd en av dina män att undersöka våra spår. Han
©a§ se, att de<a båda män kommit för# e®er oß oc här
sökt upp oß."
²Det ändrar ingenting. BlekanÍktena ha överfa§it oß
i fred+tid, rövat våra hä#ar oc dödat många av våra
krigare. Vi ©i%ade oc fordrade ersättning oc de ©yldi246

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

ga+ be#ra>ning; man har ©rattat ut oc avvisat oß.
Därför ha vi grävt upp tomahawkerna oc svurit att,
ti§+ vår hämnd är fu§bordad, döda varje vit, som fa§er
i våra händer. Ni äro vita."
²Jag beklagar, vad som ©ett. Jag är vän ti§ de röda
männen."
²Stora Vargen vet detta; men du må#e ändo% dö. Då
de ©yldiga vita, vilka i%e fä#a avseende vid vår klagan
erfara, att de genom Ítt uppförande orsakat ³era o©yldiga+ död, däribland ti§ oc med Old Shatterhand+, ©ola de därav lära att uppföra Íg klokare. Vilka äro dina
kamrater?"
²Den ene heter Halte Frank; de båda andra+ namn
har du o®a hört nämna+; de äro Tjo%e Jemmy oc
Långe Davy."
²Jag känner dem, oc jag vet, att de aldrig uppfört Íg
|entligt mot indianerna. Men ju# därför ©a§ er död lära de orättfärdiga vita, hur oklokt de handlat emot oß.
Ert öde är avgjort, men det ©a§ bli ärofu§t. Ni äro
tappra oc berömda män oc ©ola få lida den kvalfu§a#e
död, vi kunna bereda er. Ni ©ola ut#å den utan den
min#a klagan, oc berättelsen därom ©a§ ³yga ut över
a§a land oc göra ert rykte ännu mera #rålande!"
Old Shatterhand var i%e så särdele+ förtju# i hövdingen+ lö®e. Men han lät ej märka något, utan svarade: ²Din avÍkt är god, oc jag är dig ta%sam därför,
men de, som känna oß, ©ola ej ta%a dig. Gå ti§ ö#ern
oc räkna de vita! Oc tänk e®er, vilka anförare de ha;
jag vi§ blott nämna en: Old Firehand."
²Han är en hjälte!"
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²Många, många andra kunde jag uppräkna; blott ännu
en annan vi§ jag påminna dig om, Winnetou, som du
väl känner."
²Vem känner ej honom; men om han vore här, må#e
han o%så dö; han är vår |ende. Han är apacerna+ hövding. De vita känna Íg svaga; de ha sänt bud ti§ navajo+ oc hetsat upp de<a mot oß. Höra i%e navajo+ ti§
apac#ammen? Winnetou är a§tså vår |ende. Ve honom, om han fa§er i våra händer."
²Oc ve då o%så er! Jag varnar dig. Ni ©u§e då få emot er i%e blott de vita krigarna, utan även de tusental+ #ridbara män, som ti§höra apac#ammen. Oc hur
©u§e ni kunna reda er mot en sådan övermakt?"
Hövdingen såg ned framför Íg oc svarade om en
#und: ²Du har rätt i, vad du säger; men blekanÍktena
tränga in på oß från a§a Ídor; den röde mannen är
dömd att så småningom utrota+. Är det då ej bä# för
honom att så ha#igt som möjligt fa§a i en ärofu§ #rid?
Den framtid+utÍkt, du öppnade för mig, blott #ärker
mig i att utan nåd oc förbarmande bruka #rid+yxan.
Gör dig a§tså ingen möda; det blir vid det sagda."
²Du kommer a§tså att låta oß dö vid tortyrpålen?"
²Ja. Underka#ar du dig det öde, mina ord antydde?"
²Ja", svarade Old Shatterhand med sådant lugn, att
den röde ha#igt ropade: ²Så utlämna då era vapen!"
²Det göra vi vi<erligen ej. Jag sade, att vi ©ola |nna
oß i det öde, dina ord antydde. Men vad har du sagt?
Att ni ©ola döda varje blekanÍkte, som fa§er i era händer. Gott, så döda oß, om vi fa§a i era händer, men detta
har ännu ej ©ett."
²U>! Tror du dig kunna undkomma oß?"
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²Naturligtvi+."
²Det är omöjligt. Vet du, hur många krigare jag har
med mig? De äro över tvåhundra. Vi omringa er, oc
ingen lu%a |nne+, genom vilken ni kunna slippa ut!"
²Då göra vi oß en lu%a!"
²Ni bli dödade därvid!"
²Möjligt! Men hur många män tror du dig därvid
komma att förlora? Var oc en av mina kamrater dödar
åtmin#one tjugu, oc jag själv ©a§ säkert ©juta ned
min# femtio, innan ni ly%a+ fa#taga mig. Har du ej
hört omtala+ det vapen, jag äger?"
²Jo. Du ©a§ ha i din ägo ett gevär, varmed man kan
©juta utan uppehå§ oc utan att behöva ladda om en
enda gång; men detta är en omöjlighet, oc jag tror det
i%e."
²Ska§ jag visa dig det?"
²Ja, visa det!" ropade hövdingen helt upplivad vid
tanken att få se detta hemlighet+fu§a gevär, om vilket
han hört så my%et.
Old Shatterhand gi% ti§ klipporna för att hämta vapnet. Såsom sakerna nu #odo, må#e han försöka att göra
indianerna så häpna oc be#örta som möjligt, oc därti§
©u§e säkerligen visandet av detta gevär bidraga. Då han
återkommit ti§ hövdingen, hö§ han fram det för honom
oc sade: ²Här är geväret; tag det oc betrakta det!"
Redan #rä%te den röde ut handen däre®er; men han
drog den åter ha#igt ti§baka oc frågade: ²vågar någon
annan än du taga däri? Om det är ett tro§gevär, som
jag hört säga+, så bringar det i fara var oc en, som vidrör det."
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Old Shatterhand vi§e ej taga hövdingen ur denna
han+ tro. Sku§e han oc han+ följeslagare nödga+ ge Íg
oc utlämna Ína vapen, så kunde det i sådant fa§ vara
möjligt, att han |nge behå§a åtmin#one detta gevär.
Han vi§e do% ej säga en direkt osanning, utan svarade
enda#: ²Jag tör+ ej meddela deß hemlighet. Tag det oc
försök själv!"
Han hö§ #udsaren i högra handen, lade vid de<a ord
tummen på hanen oc fä§de genom en nä#an omärklig
rörelse ned densamma, så, att ©ottet må#e brinna av, så
fort denna det min#a vidrörde+. Han+ ©arpa öga hade
märkt en ©ara röda, vilka av ny|kenhet lämnat Ín ©yddande #ä§ning oc nu #odo bredvid varandra i ©og+brynet. Denna grupp utgjorde en så god ©ottavla, att även
ett ej så noga riktat ©ott lätt ©u§e kunna trä>a dem.
Nu berodde det på, om hövdingen komme att taga geväret e§er i%e. Old Shatterhand förde det a§t närmare
honom oc ti§ika så, att pipan+ mynning riktade+ mot
den nyß nämnda indiangruppen. Hövdingen+ ny|kenhet
övervann slutligen han+ farhågor; han fattade geväret,
oc Old Shatterhand satte det i handen på honom så, att
han kom att vidröra hanen. Ögonbli%ligen brann ©ottet
av _ oc från den plat+, där indianerna #odo, ljöd ett
©ri, varvid Stora Vargen förfärad släppte #udsaren. En
av de röda hade sårad #örtat ti§ marken.
²Är det jag, som sårade honom?" frågade hövdingen
för©rä%t.
²Vem elje#?" svarade Old Shatterhand. ²Detta ©edde
nu blott för# ti§ varning. Nä#a gång, du vidrör geväret, blir det a§var av. Jag ti§åter dig att åter fatta det,
men jag varnar dig; kulan ©u§e då"
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²Nej, nej!" ropade den röde, med en avvärjande rörelse. ²Det är verkligen ett tro§gevär oc be#ämt för dig.
Jag vi§ i%e, jag vi§ i%e!"
²Det är my%et klokt av dig", sade Old Shatterhand i
a§varlig ton.
²Jag vi§ visa dig, hur väl det trä>ar. Se på det li§a
trädet borta vid bä%en. Stammen mäter ej mer än två
|nger, jag ©a§ do% ©juta tio hål, ©ilda från varandra
genom en tum+bredd."
Han lade an, Íktade på träd#ammen oc try%te av.
Därpå sade han: ²Gå dit oc se e®er! Jag kunde ha ©jutit ännu många gånger, men detta är nog för att visa
dig, att jag på en minut ©u§e kunna trä>a femtio av dina krigare i hjärtat."
Hövdingen gi% ti§ bu©en. Flera röda kommo o%så,
drivna av ny|kenhet, fram från Ína göm#ä§en. Jägaren
begagnade tiden att ladda geväret på nytt.
En mängd förvånade oc beundrande utrop hörde+
från de röda, oc sedan hövdingen återkommit, sade han
e®er en #und+ tankfu§ ty#nad: ²Jag ser nu, att du är
den #ore Anden+ äl©ling. Ni må#e ge er, utan att du
får ti§fä§e att avloßa ett enda ©ott. Ni äro omringade
oc vi belägra er, ti§+ hungern tvinga er att ge er."
²Då får du vänta länge. Vatten |nn+ i bä%en oc där
#å våra hä#ar, som i ve%or kunna förse oß med föda.
Men därti§ ©a§ det ej komma, ty vi slå oß igenom. Ni
ha redan svåra förlu#er att beklaga, oc ännu många,
många ³era män komma att fa§a, då #riden med de vita soldaterna oc navajo+ begynner. Därför ©a§ du ej
tvinga oß, era vänner, att sända döden in i era led."
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De<a a§varliga ord förfelade ej att göra verkan. Hövdingen #irrade länge ned framför Íg, orörlig som en
bild#od. Därpå fram#ötte han: ²Men jag må#e hå§a
min ed, oc jag har svurit att döda varje vit."
²Man kan återtaga en ed."
²Blott om »#ora rådet« ti§åter det."
²Så hå§ då rådplägning."
Hövdingen satt åter ty# en lång #und. Äntligen sade
han: ²Sku§e ni anse oß för fega, om vi underläte att här
kämpa med er?"
²Nej. En hövding bör vara ej enda# tapper oc modig,
utan o%så klok oc förÍktig. Betänk, hur väl du behöver
dina krigare för att ti§bakaslå de vita oc navajo+. Det
©u§e vara en #or dår©ap att här onödigtvi+ låta ©juta
ned dem."
²Du har rätt", sade den röde med en djup su%. ²Jag
kan do% själv ej återtaga min ed; från den må#e jag befria+ av de gamla+ församling. Därför må#e ni följa
med oß som våra fångar, ti§+ ni få veta, vad »#ora rådet« beslutar."
²Jag är din vän, oc jag uppfattar väl det svåra läge,
du nu be|nner dig i. Jag vi§ tala med mina följeslagare. Kan©e äro de vi§iga att rida med er. Fångar äro
do% enda# de, vilka tagit+ ti§ fånga. Försök gärna att
fånga oß; jag har intet däremot; men då kommer det ti§
den kamp, du vi§ undvika."
²U>!" fram#ötte hövdingen ha#igt. ²Dina ord trä>a
lika väl som dina kulor. Old Shatterhand är ej blott en
hjälte i #riden, utan o%så en mä#are i talet."
²Jag talar i%e enda# ti§ min, utan o%så ti§ din nytta. Ni ha grävt upp era #rid+yxor ti§ kamp mot de vita
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oc navajo+; ©u§e det då ej vara av #or nytta för er att
ha Old Shatterhand ti§ bund+förvant i #ä§et för |ende? Jag tror, att mina kamrater äro vi§iga att följa
med er, do% i%e såsom fångar, utan som följeslagare."
²Ni vilja då ej he§er utlämna era vapen?"
²Nej, på inga vi§kor!"
²U>! Jag vi§ då säga mitt Í#a ord. Går du ej in därpå, så belägrar vi er trot+ ditt tro§gevär. Ni följa oß nu
ti§ vår by; ni behå§a era vapen oc hä#ar oc bliva ej
fängslade. Vi ©ola behandla er så, som om det rådde fred
eme§an oß; men ni svärja oß att utan mot#ånd |nna er
i »#ora rådet+« beslut. Jag har talat. Howgh!"
E®er en #und+ betänkande svarade Old Shatterhand:
²Stora Vargen ©a§ märka, att jag är han+ vän. Jag behöver ej för# tala med mina följeslagare, utan vi§
gena# å mina egna oc dera+ vägnar ge dig mitt ord. Vi
©ola utan mot#ånd foga oß i beslutet."
²Så tag din kalumet oc svär därpå."
Old Shatterhand lö#e fred+pipan från remmen, #oppade litet tobak i piphuvudet oc tände eld. Däre®er
blå#e han ut röken mot himlen, mot jorden oc mot de
fyra väder#re%en, i det han sade: ²Jag lovar, att vi ej
©ola tänka på något mot#ånd!" Sedan sade han, vänd
ti§ hövdingen: ²Nu må o%så du besegla ditt lö®e."
Hövdingen tog pipan, blå#e ut röken på samma sätt
oc sade: ²Intet ont ©a§ vederfara+ de fyra vita, ti§ deß
de gamla+ råd beslutat över dera+ öde. Howgh!"
Han gav Old Shatterhand ti§baka pipan oc gi% därpå fram ti§ Knox oc Hilton, vilka ännu lågo ut#rä%ta
på marken.
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²Ti§ de<a #rä%er Íg i%e mitt lö®e", sade han. ²De
ti§höra mördarna, ty vi ha igenkänt dera+ hä#ar som
våra. Dera+ #ra> ©a§ bli svårt. Väl dem, om din hand
tagit dera+ själar. De syna+ vara döda."
²Nej", svarade Old Shatterhand, ²de äro i%e döda; de
äro ej en+ medvet+lösa; de enda# låtsa+ vara döda, för
att vi ©ola låta dem ligga kvar här."
²Så må de hundarna resa Íg upp!" ropade hövdingen,
i det han gav var oc en av dem en så kra®ig spark, att
de förfärade sprungo upp.
²Ni undkommo i går mina krigare", sade han ti§ dem
med förgrymmad rö#. ²Nu ha ni fa§it i mina händer oc
©ola för de mordgärningar ni begått, tjuta vid tortyrpålen."
²Mordgärningar?" sade Knox, i det han gjorde ett förtvivlat försök att rädda Íg genom lögn. ²Därom veta vi
intet. Fråga Old Shatterhand; han ©a§ förklara för dig,
att vi ej a§+ kunna vara de, ni hå§a oß för."
²Ni mißtar er", svarade jägaren, ²om ni tror, att jag
ämnar ljuga för att rädda er från ert välförtjänta #ra>.
Ni vet, vad jag tänker om er; jag har redan sagt er min
åÍkt därom." Han vände Íg bort från dem.
²Blixt oc dunder! Behandlar ni oß så, vet jag o%så,
vad jag bör göra. Vi§ ni ej rädda oß, så ©a§ ni o%så gå
förlorade på samma gång som vi!" Oc i det han vände
Íg mot hövdingen, fortsatte han: ²Varför tar du ej o%så
de<a fyra ti§ fånga? O%så de ha ju deltagit i hä##ölden,
oc ju# för dera+ kulor ha de ³e#a av dina krigare fallit!"
Detta var en frä%het utan like. Old Shatterhand
gjorde en rörelse, som om han ämnade ka#a Íg över
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lögnaren, men beÍnnade Íg oc blev tigande #ående.
Likväl följde #ra>et gena#, oc vilket #ra>! Hövdingen+
ögon blixtrade ti§; de formligen sprutade eld, då han ropade: ²U+ling! Du har ej mod att ensam bära ©ulden,
utan ka#ar den på andra! Därför ©a§ ditt #ra> i%e
börja för# vid tortyrpålen, utan gena#. Jag ©a§ taga
din ©alp, oc du ©a§ leva oc se den hänga vid min gördel."
²Hjälp, hjälp", #önade Knox. ²Levande ©alpera+, nej,
nej!" Han gjorde ett språng för att ³y bort, men hövdingen upphann honom gena# oc grep honom om halsen. Han ka#ade honom halvkvävd ti§ marken, knäböjde
över honom _ tre ha#iga snitt, ett ry% i håret, ett fasan+ ©ri _ oc hövdingen re#e Íg åter med den blodiga
©alpen i vän#ra handen. Knox rörde Íg ej; han hade ånyo fa§it i vanmakt.
²Så går det varje hund, som mördar de röda oc sedan
ka#ar ©ulden på o©yldiga", ropade Stora Vargen.
Hilton hade uppfy§d av fasa sett, vad som vederfarit+
han+ kamrat. För©rä%elsen nä#an förlamade honom,
han sjönk långsamt ned bredvid den ©alperade oc blev
Íttande där, utan att säga ett ord.
Snart vimlade uthuggningen av röda; Knox oc Hilton fängslade+ med remmar.
Old Shatterhand hade, så fort Stora Vargen började
tala om ©alpering, #igit upp på klipporna för att ej vara vittne ti§ det ohyggliga ©ådespelet. Han meddelade Ína kamrater, vilket resultat han uppnått.
²Det var bra", förklarade Jemmy. ²Kunde ni ej förmå
honom att ge oß fria?"
²Nej, det var omöjligt."
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²Kan©e det varit bättre, om det kommit ti§ #rid?"
²Helt säkert i%e. Det hade ko#at oß livet. Men ända
ti§+ rådplägningen är över, kunna vi tryggt anförtro oß
åt utah. Se, de ru#a Íg redan ti§ uppbrott."
Knox oc Hilton hade av indianerna bundit+ fa# vid
Ína hä#ar. Den för#nämnde, vilken fortfarande var
medvet+lö+, låg ut#rä%t läng+ e®er hä#en, om vilken+
hal+ man fa#gjort han+ armar. Utah+ försvunno en efter annan på den smala ©og+#igen. Hövdingen var den
Í#e; han väntade på de vita oc slöt Íg ti§ dem.
Indianerna ty%te+ ha bråttom; de redo me# i trav oc
togo ej min#a hänsyn ti§ de båda fängslade, av vilka den
ene var liv+farligt sårad.
Bergen ry%te #ädse närmare, oc mot a®onen nådde
man dera+ för#a utpo#er. Färden gi% nu genom en
mängd trånga bergpaß. För# mot midnatt ty%te+ man
närma Íg målet, ty hövdingen gav några av Ítt folk befa§ning att rida i förväg oc anmäla krigarna+ ankom#.
Däre®er kom man ti§ en tämligen bred ³od, var+ höga #ränder ty%te+ ©ilja Íg a§t mer ifrån varandra, ju
längre ögat följde dem. Skogen som i början nådde ända
ned ti§ vattenbrynet, vek senare ti§baka oc lämnade fri
en grä+bevuxen savann, på vilken man i fjärran såg eldar brinna.
Man hade nu ej långt ti§ byn. Deß invånare voro redan i rörelse för att mottaga oc hälsa de återvändande
krigarna. De kommo dem ti§ möte+ i ³o%ar, för# män
oc go<ar, sedan hu#rur oc ³i%or, a§a ©rikande oc vrålande med fu§ hal+. De i förväg sända buden hade berättat, att hövdingen medförde sex blekanÍkten, oc de
röda gåvo Ín förtju+ning däröver ett uttry%, varti§ en256

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

da# vilda folkslag äro i #ånd. De svängde Ína vapen oc
©reko av a§a kra®er, i det de utslungade de hem©a#e hotelser.
Lägret be#od av bu>elhud+tält oc av grenar ti§fälligt uppförda hyddor, vilka bildade en vid rundel, i var+
inre de ankommande gjorde halt. Några med fjädrar
smy%ade krigare trädde fram ti§ Stora Vargen oc samtalade med honom; däre®er närmade Íg denne de fyra
jägarna+ grupp oc sade: ²Yampa-utah+ hövding aktar
Ítt lö®e oc vet, vad han lovat. I morgon, då dagen
brä%er, ©a§ de fyra blekanÍktena+ öde avgöra+, oc ti§
deß ©ola de #anna i det tält, som blir dem anvisat. Men
de båda andra äro mördare oc ha intet att göra med
mitt lö®e, de ©ola dö, såsom de levat _ drypande av
blod. Howgh!"
Då de fyra jägarna följde hövdingen, bildade indianerna en gata oc betraktade Old Shatterhand, som ©red
fram genom dera+ led, med ©ygga, vördnad+fu§a bli%ar.
Det tält, som anvisade+ de vita, var ett av de #ör#a; de
lansar, som voro ned#u%na i jorden på båda Ídor om
deß ingångar, oc de tre örnfjädrar, som prydde deß
topp, läto förmoda, att det egentligen var Stora Vargen+ bo#ad.
Dörren bildade+ av en bred matta, som nu var ti§bakaslagen. Knappt fem #eg därifrån brann en eld, som
upply#e tältet+ inre. Jägarna trädde in, #ä§de från Íg
Ína gevär oc satte Íg ned. Hövdingen avläg+nade Íg,
do% hö§o Íg a§tid några röda i närheten av tältet, som
därjämte noga iakttog+ från a§a hå§.
Några minuter senare inträdde en ung kvinna oc nedsatte för de vita två kärl, varpå hon åter ty# avläg+nade
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Íg. Det ena var en gammal kruka, innehå§ande vatten,
oc det andra en #or järnpanna, i vilken lågo kött#y%en.
²Åhå!" muttrade Halte Frank. ²Det där ©a§ väl före#ä§a soppa. Vattsoppa, det är ju närande! Bu>el#eken,
den går an!" Kött#y%ena voro njutbara oc rä%te ti§
för de fyra personerna.
Dagen därpå ©u§e Knox oc Hilton dö vid tortyrpålen, oc kan©e o%så de andra vita dela samma öde. Detta
var för de röda en #or fe#, varti§ de tidigt må#e ru#a
Íg. De lade Íg därför snart ti§ vila; eldarna slä%te+ så
när som på två, nämligen den vid tältet oc den, vid vilken Knox oc Hilton befunno Íg med Ína vaktare. Old
Shatterhand hade för att undgå de röda+ bli%ar dragit
mattan för ingången. Nu lågo de vita där inne i mörkret oc försökte förgäve+ att sova.
Så småningom av#annade samtalet; djup #i§het inträdde, som enda# då oc då avbröt+ av elden+ sprakande. Sömnen sänkte Íg så småningom ned även över jägarna+ trötta ögonlo%, oc de vaknade ej, förrän höga
rop ljödo utanför, oc dörrmattan drog+ åt Ídan. En
röd bli%ade in oc sade: ²BlekanÍktena må #iga upp oc
följa mig."
De re#e Íg, fattade Ína vapen oc följde honom. Elden var slä%t, oc solen höjde Íg över horisonten.
Framför oc me§an hyddorna #odo e§er rörde Íg röda ge#alter, a§a fe#ligt klädda i Ína krigi©a prydnader,
naturligtvi+ för att |ra de båda fångna mördarna+ död.
²Vad vilja de<a karlar?" sade Frank.
²De titta ju på mig, som man tittar på den hä#, man
ämnar köpa."
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²De bedöma din kropp+byggnad", svarade Old Shatterhand. ²Det är ett te%en på, att jag förmodat rätt. Vi
komma säkerligen att få kämpa om vårt liv."
²Skönt! Mitt ©a§ i%e komma att #å dem bi§igt, Jemmy, är du rädd?" Man hörde på han+ rö#, att han tänkte mer på denne än på Íg själv.
²Rädd är jag i%e, men nog är jag en smula orolig.
Fruktan ©u§e do% enda# ©ada oß. Det gä§er nu att vara så lugn oc sansad som möjligt."
Utanför lägret #odo två pålar nedslagna i marken, oc
i närheten #odo fem med fjädrar prydda krigare, bland
dem Stora Vargen. Han gi% de vita några #eg ti§ möte+ oc förklarade: ²Jag har låtit hämta blekanÍktena,
på det de må bli vittnen ti§, hur de röda krigarna #raffa Ína |ender. Man ©a§ #rax föra hit mördarna, oc de
©ola dö vid pålarna."
²Vi ön©a i%e se det", svarade Old Shatterhand. ²Vi
ti§höra ett kri#et folk. Vi döda våra |ender, om vi äro
tvungna därti§, så fort som möjligt; vi tortera dem ej."
²Men nu äro ni bland oß oc ha att foga er e®er våra
bruk. Vilja ni ej göra detta, förolämpa ni oß oc bli därför #ra>ade med döden."
Old Shatterhand vißte, att hövdingen talade a§var,
oc att han oc han+ kamrater utsatte Íg för den #ör#a
fara, om de vägrade uppfy§a den röde+ fordran.
Hövdingen satte Íg ned i gräset med anÍktet vänt mot
pålarna; så gjorde o%så de andra hövdingarna, oc de vita må#e med tungt hjärta följa dera+ exempel. Stora
Vargen lät nu höra ett vitt omkring ©a§ande rop, vilket
besvarade+ av ett a§mänt trium®jut. Det var te%net,
att det grä+liga ©ådespelet ©u§e taga Ín början.
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Krigarna trädde fram oc bildade en halv$irkel omkring pålarna, i var+ inre hövdingen jämte de vita kommo att Ítta. Därpå närmade Íg kvinnor oc barn oc
#ä§de Íg i en båge mitt emot männen, så att $irkeln
blev sluten.
Nu framförde+ Knox oc Hilton. De voro hårt fängslade. Knox var ty#; han låg i sårfeber oc hade ju# upphört att yra. Båda bundo+ i upprätt #ä§ning vid pålarna med våta remmar, vilka, då de torkade, drogo ihop
Íg, oc därigenom beredde de #a%ar+ o>ren förfärliga
smärtor.
Knox' ögon voro slutna, oc huvudet hängde tungt ned
mot brö#et; han var utan medvetande oc uppfattade intet av, vad som föregi%. Hilton lät Ína ånge#fu§a bli$kar irra runt omkring. Då han märkte de fyra jägarna,
ropade han ti§ dem: ²Rädda mig kamrater, rädda mig!
Ni äro do% ej hedningar. Ha ni då kommit hit för att se
oß dö en så fasan+fu§ död oc njuta av våra kval?"
²Nej", svarade Old Shatterhand, ²enda# nödtvunget
be|nna vi oß här oc kunna ej he§er göra något för er.
Ni äro själva ©uld ti§ ert öde. Den, som har mod att
mörda, må#e o%så |nna Íg i att själv lida döden."
²Jag är o©yldig. Jag har ej ©jutit någon indian. Knox
gjorde det."
²Ljug i%e! Det är en frä% feghet att vilja vältra a§
©ulden på honom. Ångra he§re dina synder, att du, om
möjligt, må få förlåtelse i ett annat liv."
²Men jag vi§ ej dö; jag tör+ i%e dö. Hjälp, hjälp,
hjälp!"
Han ©rek så högt, att det hörde+ vitt över slätten, oc
slet i Ína fjättrar, så att blodet sprängde fram. Då re#e
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Íg Stora Vargen oc gjorde med handen ett te%en, att
han vi§e tala. A§a+ ögon riktade+ mot honom. Han berättade i korta, kra®iga ordalag, vad som ©ett, oc ©ildrade blekanÍktena+ förrädi©a handling+sätt. Därpå förklarade han, att de båda mördarna blivit dömda ti§ döden vid tortyrpålen, oc att domen+ utförande ©u§e
taga Ín början. Då han slutat, upphävde Hilton än en
gång Ín rö# för att beveka Old Shatterhand ti§ förbön.
²Nåväl, jag ©a§ försöka", svarade denne. ²Kan jag ej
avvända döden, så uppnår jag möjligen, att den ej blir
så långsam oc kvalfu§."
Han vände Íg ti§ hövdingen, men hade knappt öppnat
munnen för att tala, då denne vredgad utfor: ²Du vet,
att jag talar blekanÍktena+ språk, oc att jag a§tså för#ått, vad du lovat denne hund. Om du sätter dig upp
mot min oc mina krigare+ dom, kan jag ej ©ydda dig
mot dera+ vrede. Tig a§tså! Du har nog med att tänka
på dig själv. Tar du de<a mördare+ parti, lik#ä§er du
dig med dem oc må#e dela dera+ öde."
²Min religion tvingar mig att framkomma med en
förbön", var det enda svar, de vita torde+ giva.
²Har er religion o%så bjudit de<a hundar att överfa§a
i djupa#e fred, röva våra hä#ar oc döda våra krigare?
Nej! Er religion kan a§tså ej he§er ha något in³ytande
på de<a bovar+ be#ra>ning." Han vände Íg bort oc gav
med handen ett te%en, varvid ett du<in krigare framträdde. Däre®er vände han Íg åter ti§ Old Shatterhand oc sade förklarande: ²Här #å nu anförvanterna
ti§ dem, som blivit mördade. De ha rättighet att börja
be#ra>ningen. För# ©a§ man ka#a knivar på dem."
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Under de beklagansvärda fångarna+ oavbrutna vrålande fortsatte+ exekutionen. Knivarna trä>ade händerna, handlederna, under- oc överarmen+ mu©ler; däre®er följde+ samma ordning med avseende på benen.
Denna tortyr, som enda# utgjorde en början, fortgi%
ungefär en kvart. Old Shatterhand oc han+ tre kamrater hade vänt Íg bort. Det var dem omöjligt att med
ögonen följa det fasan+fu§a ©ådespelet.
Då anförvanterna ti§ de mördade utah+ plågat fångarna e®er Ítt ly#mäte oc andra uppfordrade+ att i dera+ #ä§e framträda oc genom nya medel fortsätta tortyren, förklarade Íg ej en enda krigare vi§ig därti§. Sådana »hundar, grodor oc fega u+lingar« vi§e ingen vidröra. Då re#e Íg en av hövdingarna oc sade: ²De<a
männi©or äro ej värda att dö en+ för våra kvinnor+
hand. Do% kan ingen röd man föreslå dera+ frigivande,
ty dera+ ©uld är så #or, att de må#e dö, men de ©ola
hetsa+ in på de eviga jaktmarkerna av våra hundar. Vi
överlämna dem åt de<a. Jag har talat."
Hövdingen vände Íg ti§ de fyra vita oc sade: ²Utah+'
hundar äro dre<erade med hänsyn ti§ de vita; do% ka#a
de Íg ej över dem, förrän de bli hetsade; men då slita de
i #y%en varje vit, som be|nner Íg i dera+ närhet. Jag
©a§ a§tså låta bortföra er oc bevaka er i ett tält, ti§+
djuren åter blivit bundna."
På hövdingen+ befa§ning förde+ nu jägarna ti§ ett
närbeläget tält oc bevakade+ där. De kände Íg nä#an
ti§ mod+, som om de själva ©u§e ka#a+ för de rasande
djuren; do% voro de ta%samma över att slippa bevittna
det hem©a ©ådespelet.
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Där ute rådde #i§het ungefär tio minuter, enda# då
oc då avbruten av Hilton+ jämmer. Därpå hörde+ djupa, kra®iga ©a§, vilka ha#igt övergingo i blodtör#iga
tjut; två män©liga #ämmor vrålade i fruktan+värd
död+ånge#; så blev a§t åter ty#.
De fyra vita, som under tiden av fasa ej kunnat yttra
ett ord, förde+ nu ut ur tältet oc ti§baka ti§ avrättning+platsen. En bit därifrån synte+ fyra e§er fem röda,
vilka ju# hö§o på att fängsla hundarna med #arka remmar. Möjligen vädrade djuren de vita+ spår _ nog av,
en av hundarna såg Íg om oc märkte de fyra jägarna;
med några kra®iga ry% slet han Íg lö+ oc #örtade emot
dem. Ett a§mänt ©ri av fasa ljöd; hunden var så #or oc
#ark, att det ty%te+ omöjligt för en männi©a att mäta
Íg med honom. Oc do% vi§e ingen ©juta honom, emedan det var ett my%et värdefu§t djur. Jemmy lade an
oc Íktade.
²Hå§, ©jut ej!" befa§de Old Shatterhand. ²De röda
kunde taga i§a upp det präktiga djuret+ död. Jag vi§ visa dem, vad en vit jägare+ näve förmår."
De<a ord fram#ötte+ ha#igt. Hunden hade ti§ryggalagt hela #rä%an i nä#an panterlika språng. Old Shatterhand gi% honom ha#igt ti§ möte+ med händerna
#rä%ta mot marken.
²Du är förlorad", ropade Stora Vargen.
²Vi få väl se!" ljöd det lugna svaret.
Nu mötte+ de. Hunden öppnade gapet oc ka#ade Íg
med rovdjur+liknande tjut mot mot#åndaren. Denne
fixerade djuret ©arpt; då detta tagit språnget oc redan
befann Íg i lu®en, ha#ade han Íg blixtsnabbt emot det
med utspärrade armar _ en väldig samman#ötning _
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oc Old Shatterhand try%te djuret+ huvud så fa# inti§
Íg, att det ej kunde bita+. Ett ännu kra®igare try%, oc
hunden förlorade andedräkten, han+ ben slaknade. Ett
slag med knytnäven på djuret+ väldiga no+; därpå ka#ade jägaren det ifrån Íg. ²Där ligger han", ropade Old
Shatterhand, i det han vände Íg mot hövdingen. ²Låt
gena# binda honom, så att han ej an#ä§er någon ©ada,
då han vaknar ur Ín bedövning."
²U>, ugh, ugh, u>!" ljöd det från de förvånade röda+
läppar. Det hade ingen av dem vågat; det hade de ej
hå§it för möjligt. Stora Vargen gav befa§ning om djuret+ bort©a>ande, gi% så fram ti§ Old Shatterhand oc
sade i uppriktigt beundrande ton: ²Min vite broder är
en hjälte. Han har slagit blodhunden ti§ marken. Så #adigt hade ingen röd krigare+ fötter #ått." Däre®er fortsatte han: ²Vi ©ola nu rådslå över er, ty tiden därti§ är
inne."
Med en bli%, vari lä#e+ så väl förvåning som beundran, förde han jägaren litet avÍde+, oc de fyra vita
fingo befa§ning att sätta Íg ned där för att där avvakta
utgången av rådplägningen. Dera+ ögon riktade+ mot
de båda pålarna. Där hängde de båda mördarna+ söndertrasade kroppar oc lemmar, en ohygglig anbli%.
Rådplägningen varade nä#an två hela timmar, en
lång tid för dem, vilka+ öde berodde på deß utgång; därpå ti§kännagav ett a§mänt oc högt utropat ²howgh",
att beslutet var fattat. De vita hämtade+ in i kretsen för
att förnimma Ítt öde. Stora Vargen re#e Íg upp oc
sade:
²De fyra blekanÍktena har redan förnummit, varför vi
grävt upp våra #rid+yxor; jag vi§ ej ånyo upprepa det.
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Vi ha svurit att döda a§a vita, som fa§a i våra händer,
oc våga ej göra något undantag med er. Vi veta do%,
att ni äro vänner ti§ de röda männen, oc därför ©ola
ni ej dela de andra blekanÍktena+ öde. Ni ©ola kämpa
om ert liv. Mot var oc en av er ©a§ #ä§a+ en mot#åndare, med vilken han har rätt att #rida, oc segraren
äger rätt att döda den besegrade."
²Därmed är jag nöjd", svarade Old Shatterhand å de
vita+ vägnar. Men vem har rättighet att utvälja våra
mot#åndare, ni e§er vi?"
²Vi. Jag ©a§ låta utgå en uppfordran, på vilken frivi§iga anmäla Íg. Segraren har rätt att övertaga den
besegrade+ egendom."
²Detta vi§kor är väl behövligt, ty elje# ©u§e knappt
någon anmäla Íg ti§ att kämpa med oß."
²Akta dig", brusade hövdingen upp, ²att du i%e går för
långt i din frispråkighet. Du har nu ej att säga annat,
än om ni ingå på de<a vi§kor."
²Innan vi göra det, må#e jag veta, om de av oß, vilka
utgå ur #riden som segrare, komma att betrakta+ som
era vänner?"
²Det lovar jag dig."
²Välan vi vilja foga oß i dina be#ämmelser."
Nu upp#od hä®ig rörelse bland indianerna. Old
Shatterhand sade ti§ Ína kamrater: ²Tyvärr vågade jag
ej spänna #rängen hårdare av fruktan för, att den ©u§e
springa. Jag är likväl ej a§+ nöjd med de upp#ä§da
vi§koren. Vad mig själv beträ>ar, har jag ingen oro,
men för er! Man ©a§ åt er utvälja de farliga#e mot#åndare, oc be#ämma ju# det #rid+sätt, man antar oß
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min# ©i%liga i. Do% lönar det Íg ej att sörja. Vi böra i
#ä§et hå§a mu©lerna spända oc ögonen öppna."
Indianerna hade åter bildat en kret+, oc ²Stora Vargen" framförde ti§ de vita tre krigare, som han före#ä§de såsom de, vilka frivi§igt anmält Íg. Han ©öt en av
dem fram emot Långe Davy oc sade: ²Här #år Pay§angare (röda |©en), som ©a§ kappÍmma med detta blekanÍkte."
Valet var avgjort ti§ den röde+ fördel. Den långa,
©inntorra Davy såg ej ut som den, som lätt uppbure+ av
vattnet. Den röde däremot var en man med runda höfter, köttigt brö# oc kra®iga arm- oc benmu©ler. Naturligtvi+ var han #ammen+ bä#e Ímmare.
Därpå #ä§de hövdingen en högväxt, bredaxlad man,
vilken+ mu©ler vä§de ut i #ora valkar, framför den li§e,
Tjo%e Jemmy oc sade: ²Detta är Nambo-vaht (#ora
foten), som ©a§ brotta+ med det tjo%a blekanÍktet. De
©ola binda+ ihop med ryggarna mot varandra. De erhå§a var Ín kniv, oc den, som ly%a+ få den andre under
Íg, ©a§ döda denne."
Nu förde hövdingen fram den tredje. Det var en knotig karl, nära två meter lång, med högvälvt brö# oc
oändligt långa armar oc ben. Stora Vargen #ä§de honom framför Halte Frank med orden: ²Oc här #år Took-tey (springande hjorten), som ©a§ kappspringa med
detta blekanÍkte."
Sta%ar+ Halte Frank! Medan den »Springande hjorten« med Ína sjumilaben tog två #eg, må#e den li§e taga min# tio för att ti§ryggalägga samma #rä%a! Ja, de
röde hade sannerligen i%e valt i§a!
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²Oc vem ©a§ kämpa med mig?" frågade Old Shatterhand.
²Jag", svarade Stora Vargen #olt, i det han rätade på
Ín jättege#alt. ²Du trodde, att vi voro rädda av oß; jag
©a§ visa dig, att du mißtog dig."
²Det är mig kärt", svarade den vite vänligt. ²Jag har
hitti§+ #ädse sökt mina mot#åndare bland hövdingarna.
Men med vilka vapen ©ola vi kämpa?"
²Me§an oß ©ola kniven oc tomahawken avgöra."
²O%så därmed är jag nöjd. Säg nu bara, vilken tvekamp ©a§ äga rum för#."
²För# ©a§ kappÍmningen företaga+. Men jag vet, att
de vita äl©a att före Ín död fu§göra några hemlighet+fu§a $eremonier. Jag vi§ ge o%så er tid därti§."
De röda hade bildat en kret+ omkring de vita för att
tydligt kunna se blekanÍktena+ för©rä%else över Ína
mot#åndare. Men därav hade de intet fått se, oc de
©ingrade+ nu åter. Man ty%te+ nu ej a§+ bekymra Íg
om jägarna; men de<a vißte do%, att de voro noggrant
iakttagna. De samtalade om, vad som förelåg dem.
Långe Davy, vilken+ öde för# ©u§e avgöra+, hade ingen
förtvivlad uppsyn, men såg do% gan©a a§varsam ut.
²Hur är det med din färdighet i Ímkon#en?" frågade honom o%så Old Shatterhand.
²Den är ej vidare #or."
²Förlora do% ej modet. Brukar du kan©e Ímma på
rygg?"
²Ja, oc då ty%er jag nä#an, att det går lättare."
²Lägg dig på rygg; hå§ huvudet lågt oc benen högt;
gör så regelbundna rörelser som möjligt oc hämta andan, då du för händerna in emot kroppen."
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²Well! Men a§t det där lär föga hjälpa, ²Röde |©en"
kommer det oaktat att #i%a ned mig."
²Ännu en sak, vilket är det viktiga#e. Du ©a§ Ímma
med #römmen, oc han mot den."
²Finn+ det då någon #röm?"
²Jag tror det. Vore detta i%e fa§et, funne+ intet
hopp. Ni komma naturligtvi+ att Ímma på den li§a sjön
här, som ju egentligen enda# är en damm. Berg#römmen #örtar ned i den oc följer sedan, e®er vad det förefa§er, vän#ra #randen. Därigenom uppkommer a§tså
ett #römdrag, vilket går läng+ denna #rand tre fjärdedelar av sjön ti§ deß avlopp. Låt blott mig handla. Om
det #år i männi©omakt, ©a§ jag föra det därhän, att du
genom detta #römdrag blir segrare."
²Well; jag känner mig nu vid gott mod, ta% vare er
©arpÍnnighet. För mig |nn+ ej längre någon fara. Men
Jemmy, hur ©a§ det gå för dig?"
²Ja, utÍkten är ej vidare #or. Min mot#åndare heter
»Stora foten«. Han #år så fa# på Ína väldiga #öttor,
att väl ingen kan få omku§ honom. Oc jag, som är två
huvud kortare än han, vad förmår väl jag? Mu©ler har
han som en ³odhä#. Vad är mitt fett däremot? Om det
o%så här gav+ ett #römdrag, e§er med andra ord en
li#!"
²Det ge+ det o%så, du", infö§ Halte Frank. ²Hade jag
fått att göra med denne ³odhä#, ©u§e jag ej a§+ varit
rädd."
²Du! Du är ju klenare än jag!"
²Ti§ kroppen, ja, men i%e ti§ själen! Oc det är med
själen, man ©a§ segra. Gä§er det liv oc död, Ítter du
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där som en ³uga i ett mjölkfat. Du sprattlar med händer oc fötter oc kommer do% i%e upp."
²Så kom då fram med, vad du har för förslag, du #ora
själ, i #ä§et för att utgjuta dig i liknelser."
²Lugna dig, lugna dig! Tänk dig bara in i ditt läge.
Ni båda #ä§a er med ryggarna emot varandra, oc man
binder ihop er, så att ni a§dele+ komma att likna de ÍameÍ©a tvi§ingarna+ ©öna #järnbild. Ni få var Ín kniv.
Den, som för# ly%a+ få den andre under Íg, blir segrare. Den röda kommer att bakifrån trampa dig på vadorna för för att bringa dig ur jämvikt oc få omku§ dig.
Då pa<ar du på, när han på detta sätt sparka+ oc sålede+ enda# #år på ett ben, böjer dig ha#igt framåt oc
ly®er honom upp på din rygg, ©är av den rem, som sammanbinder er, oc ka#ar honom så med en kra®ig kny%
över ditt huvud ned på marken framför dig. Så ögonbli%ligen med handen om han+ #rupe oc kniven i han+
hjärta. Begriper du, gamla trögdjur?"
Old Shatterhand rä%te handen åt Frank oc sade:
²Frank, du är sannerligen ingen dum karl. Jag ©u§e ej
kunnat tänka ut det bättre. Denna anvi+ning är utmärkt oc må#e föra ti§ målet."
Frank+ hederliga anÍkte #rålade av förtju+ning, då
han ©akade den fram#rä%ta handen. ²Ja, käre vän", sade
Jemmy, ²jag erkänner ta%samt din själ+ överlägsenhet.
Den ©a§, som jag hoppa+, rädda mitt liv. Men hur ©a§
det gå för dig själv?"
²Gå, Nej, springa ©a§ jag."
²Det vet jag nog. Men din mot#åndare tar min# tre
gånger så långa #eg som du! Oc hur är det med andhämtningen?"
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²Förträ>ligt! jag har lungor som en humla; jag brummar oc surrar dagen lång, utan att förlora andan.
Springa kan jag o%så."
²Men med en så långbent indian kan du ej mäta dig!
Han ka§a+ »Springande hjorten«; snabbhet är sålede+
han+ huvudegen©ap."
²Må han för mig heta, vad han vi§, bara jag för# når
målet. I ett läge som detta är en enda god tanke mer
värd än hundra #eg e§er språng."
²Du har a§tså en god id´e?"
²Inte ännu. Men jag före#ä§er mig, att, om jag kunnat ©a>a Jemmy en lugn natt, ©a§ jag inte lämna mig
själv i #i%et, då det gä§er. Var ej rädd för mig. En
#ämma säger inom mig, att jag i%e ännu ©a§ dö på
länge. Jag är född ti§ något #ort, oc det har jag ännu
ej uträttat."
Nu kom Stora Vargen fram med de andra hövdingarna för att uppfordra de vita att bege Íg ned ti§ sjön.
Där vimlade det redan av männi©or i a§a åldrar, ty
där ©u§e kappÍmningen äga rum.
Då de kommo ned ti§ #randen, såg Old Shatterhand,
att han+ förmodan var riktig; det fann+ ett betydande
#römdrag. Sjön hade nä#an formen av en e§ip+. På
ena kortÍdan forsade berg+vattnet ned i sjön oc #römmade för# läng+ vän#ra långÍdan oc sedan läng+ nedre
kortÍdan fram ti§ utloppet, som befann Íg på högra
långÍdan ej långt från ti§³ödet. Detta #römdrag följde
sålede+ nä#an läng+ tre fjärdedelar av sjön+ #ränder.
Krigarna slogo Íg ned vid sjön+ nedre kortÍda, ty därifrån ©u§e Ímningen taga Ín början. A§a+ ögon voro
riktade på de båda tävlande. »Röda |©en« bli%ade #olt
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oc självmedvetet ut över vattnet likt den, som är fu§komligt viß på Ín sak. Även Davy synte+ lugn; men han
sväljde o®a; han+ #ruphuvud var i #ändig rörelse. Den,
som kände honom, vißte, att detta var te%en ti§ en inre
upprördhet.
Äntligen vände Íg Stora Vargen ti§ Old Shatterhand: ²Nu kunna vi börja. Ju# här framför mig #iga de
i vattnet. Då jag klappar i händerna, ka#a de Íg i vattnet. De ©ola Ímma runt hela sjön oc a§tid hå§a Íg en
man+längd från #randen. Den, som förkortar vägen, är
besegrad. Den, som för# hinner ti§baka hit, #i%er ihjäl
den andre med Ín kniv."
²Den ene Ímmar läng+ högra, den andre läng+ vän#ra #randen, vid sjön+ övre ände möta+ de oc fortsätta
sedan var oc en läng+ Ín #rand ti§ den gemensamma
utgång+punkten", sade Old Shatterhand.
²Du har rätt", förklarade hövdingen. ²Men vem ©a§
Ímma ti§ höger, oc vem ti§ vän#er?"
²För att det o%så härvidlag ©a§ gå rättvi# ti§, bör
det avgöra+ genom dragning. Se här, jag tar två grä+#rån, oc de båda Ímmarna få dra var Ítt. Den, som får
det längre #rået, Ímmar åt höger, oc tvärtom."
²Gott, det gi§ar jag. Howgh!"
Old Shatterhand hade tagit två grä+#rån av ungefär
samma längd. Han gi% för# fram ti§ »Röda |©en« oc
lät honom välja; därpå gav han Davy det andra #rået,
men nöp deßförinnan omärkligt av ett #y%e. Stråna
jämförde+: Davy hade det korta#e oc ©u§e a§tså Ímma
åt vän#er. Davy+ anÍkte #rålade. Han ka#ade av Íg Ína kläder, »Röda |©en« följde han+ exempel.
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Hövdingen klappade i händerna _ ett språng, oc båda befunno Íg på djupt vatten oc Ímmade ut, den röde
läng+ högra oc den vite läng+ vän#ra #randen.
Ti§ att börja med märkte+ ingen ©i§nad me§an dem.
Indianen gled långsamt, men jämnt oc kra®fu§t genom
vattnet. Davy sam oroligt oc oregelbundet. Han var
ingen van Ímmare oc hade svårt att komma in i jämna
taktmä<iga rörelser. Om en #und försökte han Ímma på
rygg, oc då gi% det bättre. Strömdraget var här svagt,
men det hjälpte honom do% så paß, att han i%e blev
e®er den röde. De befunno Íg nu båda på sjön+ långÍdor.
Nu började indianen inse Ín na%del. Han hade att
Ímma läng+ sjön+ långÍda ända upp ti§ berg³oden+
mynning, oc för varje Ímtag kände han, hur #römdraget blev #arkare. Snart såg man, att han må#e sätta ti§
a§a Ína kra®er, för att komma framåt.
På Davy+ Ída blev #römdraget a§t svagare, men det
hade do% en för honom gynnsam riktning. Därti§ kom,
att han+ rörelser blevo a§t jämnare oc regelbundnare,
ju längre han Ímmade. Nu närmade han Íg sjön+ ut³öde. Strömdraget blev #arkare; det hotade ti§ oc med
att ry%a honom med Íg oc föra honom ur han+ bana.
Han kämpade hårt, oc den röde började vinna på honom. Det var det ögonbli%, varpå a§t berodde. Han+
kamrater #odo på #randen oc iakttogo med #ör#a
spänning.
²Den röde hinner snart upp honom", sade Jemmy i
äng+lig ton. ²Han är förlorad."
²Om han blott kunde arbeta Íg fram tre alnar ti§",
sade Old Shatterhand, ²så är han räddad."
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²Ja, ja", in#ämde Frank. ²Han ty%+ inse det. Se, hur
han arbetar! Se där, nu kom han framåt; han är räddad.
Hurra, vivat, hurra!"
Davy hade ly%at+ besegra mot#åndet, oc han befann
Íg nu i lugnt vatten. Snart hade han den vän#ra långÍdan bakom Íg, medan den röde ännu ej ti§ryggalagt
Ín högra. Nådde det #ä§e, varifrån Ímfärden börjat, oc
#eg i land. Då han vände Íg om, såg han, att den röde
ju# hade uppnått ut³ödet oc där brottade+ med det
#arka #römdraget.
De röda uppgåvo ett kort genomträngande tjut, de sade därmed, att »Röda |©en« hade förlorat oc var vigd
åt döden. Davy klädde Íg ha#igt oc ©yndade fram ti§
Ína kamrater. ²Vem hade kunnat tro detta!" sade han, i
det han ©akade hand med Old Shatterhand. ²Jag har
besegrat utah+' bä#e Ímmare."
²Genom ett grä+#rå!" svarade jägaren ©rattande.
Indianen hann nu fram ti§ landning+platsen, fem minuter senare än Davy. Han #eg upp på #randen oc satte Íg ned med anÍktet vänt mot vattnet. Ingen av de
röda såg åt honom; ingen rörde Íg; de väntade blott på
att Davy ©u§e giva den besegrade död+#öten.
En kvinna kom fram ti§ honom, förande ett barn vid
vardera handen. Han drog barnen inti§ Íg, rä%te handen åt Ín hu#ru, ©öt dem därpå ifrån Íg oc gav dem
ett te%en att avläg+na Íg. Därpå såg han Íg om e®er
Davy oc sade: ²Nani wit¥, ne pokai _ din kniv, döda
mig!"
Den hederlige långe |% tårarna i ögonen. Han gi%
fram ti§ kvinnan, ©öt henne oc barnen åter fram ti§
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den röde oc sade, halvt på engel©a, halvt på utahspråket: ²Not wit¥ _ not pokai!"
Däre®er vände han Íg om oc gi% åter ti§ Ína kamrater.
»Röda |©en« smög Íg därifrån. Han kände Íg ©amsen
över att vara besegrad oc fann det bä# att göra Íg osynlig.
Nambo-vaht, »Stora foten«, närmade Íg nu hövdingen oc frågade, om han oc det li§a tjo%a blekanÍktet
finge börja. Stora Vargen gav order om uppbrott ti§
det för kampen utsedda #ä§et, som låg i närheten av
tortyrpålarna. De röda bildade en vid kret+, i var+ mitt
de båda mot#åndarna införde+.
De<a blottade överkroppen oc #ä§de Íg med ryggarna mot varandra. Jemmy+ huvud rä%te nätt oc jämnt
upp ti§ den röde+ ©uldror. Hövdingen band ihop dem
med en la<o, var+ ändar ti§fä§igtvi+ oc Jemmy ti§ godo kommo att nå ju# så långt, att hövdingen gjorde knuten på den tjo%e+ brö#.
²Nu behöver du enda# lösa upp knuten", sade Old
Shatterhand på ty©a ti§ honom.
De erhö§o var Ín kniv i högra handen; hövdingen
trädde ti§baka, oc #riden kunde börja.
Jemmy hö§ anÍktet vänt åt Ídan för att kunna följa
den röde+ fotrörelser. Det låg i han+ intre<e att i%e
börja kampen; han överlämnade detta åt indianen. Denne #od länge #i§a oc orörlig; han vi§e överrumpla Ín
mot#åndare genom ett plöt+ligt angrepp. Men detta
ly%ade+ honom ej. Då han, som han trodde helt oväntat,
förde Ín fot bakåt för att sätta krokben för Jemmy, gav
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denne honom på han+ andra ben en så kra®ig spark, att
han var nära att förlora jämvikten.
Nu följde angrepp på angrepp. Den röde var #arkare,
men den vite lugnare oc förÍktigare. Kampen ty%te+ bli
långvarig; den började förlora i intre<e _ då helt ha#igt slutet kom genom en på förhand me§an indianen oc
hövdingen avtalad li#. Den röde hade genom Ítt uppförande enda# åsy®at att komma Ín mot#åndare att känna Íg säker. Men nu grep han plöt+ligt tag i la<on,
drog däri så hårt, att han |% utrymme ti§ att vända
Íg… do% i%e helt om.
Om han ly%at+ i Ín avÍkt, hade han fått Jemmy
framför Íg oc då lätt kunnat pre<a ned honom; men
Jemmy var honom för slug. Ju# som den röde gjorde
Ín vändning oc sålede+ för ti§fä§et ej intog någon #adig #ä§ning, bo%ade Íg Jemmy ha#igt framåt, så att
indianen ry%te+ upp från marken, oc drog i samma
ögonbli% upp knuten. La<on gav e®er. Den röde grep
med händerna i lu®en oc gjorde över Jemmy+ huvud
en ku§erbytta ned på marken, varvid han tappade Ín
kniv. Blixtsnabbt knäböjde Jemmy på honom, fattade
med den vän#ra handen om han+ #rupe oc riktade med
den högra knivspetsen mot han+ hjärta.
Jemmy riktade Ín bli% mot hövdingen oc sade:
²Medger du, att han är förlorad?"
²Nej", svarade denne; ²la<on öppnade+."
²Därti§ är »Stora foten« själv ©uld", infö§ Old
Shatterhand, ²ty han vände Íg om, oc därvid pre<ade+
knuten upp."
²Det såg ingen. Släpp honom lö+! Han är obesegrad,
oc kampen får börja på nytt."
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²Nej, Jemmy, släpp honom i%e!" befa§de jägaren.
²De<a båda kämpande ©u§e ju #å med ryggen mot varandra?"
²Ja."
²Men »Stora foten« vände Íg om. Är det riktigt? Vidare ©u§e den, som ly%at+ få Ín mot#åndare under Íg,
äga rättighet att döda den andra. Vem ligger under?"
²Stora foten."
²Vem är a§tså den besegrade?"
²Han! _ _ _" svarade hövdingen motvi§igt, då
Old Shatterhand hö§ Ín #udsare så, att deß mynning
nä#an vidrörde han+ brö#.
²Den besegrade ti§hör segraren. Säg denne, att han
äger rätt att döda honom."
²Det vet han redan; men han ämnar ej göra det!"
²Ämnar han ©änka honom livet?"
²Det ©a§ avgöra+ längre fram. Han må nu gå, vart
han vi§, på det vi§kor, att han e®er de två åter#ående
tävlingarna+ slut återvänder ti§ segraren."
Nu re#e Íg Jemmy oc klädde Íg. Även »Stora foten« sprang upp, banade Íg väg me§an de röda oc försvann.
Hövdingen var naturligtvi+ ytter# förgrymmad över,
att två av han+ bä#a kämpar redan blivit besegrade. Nu
fö§ han+ bli% på Halte Frank, oc han+ drag lju+nade.
Denne li§e man var då omöjligt i #ånd att mäta Íg
med »Springande hjorten«. Denna gång var den röde+
seger avgjord.
»Springande hjorten« hade verkligen den för en god
löpare me# lämpliga kropp+byggnad, oc han+ ben voro
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säkert i #ånd att på orimligt kort tid ti§ryggalägga ofantliga #rä%or.
Halte Frank oc Old Shatterhand hade närmat Íg
»Hjorten« oc betraktade honom.
²Vad säger du om honom?" frågade den senare.
²Hm! Vad han+ ben beträ>ar, avunda+ jag honom
dem; men vad huvudet angår, så tror jag mig a§t överlägsen. Sku§e bara vilja veta, åt vilket hå§ vi ©ola
springa!"
Old Shatterhand vände Íg ti§ hövdingen oc frågade:
²Är det avgjort, var löpningen ©a§ äga rum?"
²Ja. Kom, ©a§ jag visa dig."
De båda männen följde honom; »Springande hjorten«
#annade kvar; för honom var målet redan bekant. Hövdingen pekade mot söder oc sade: ²Ser du det där trädet, som #år halvväg+ häreme§an oc ©ogen? Dit ©ola
de löpa. Den, som springer runt omkring det tre gånger
oc sedan för# återkommer hit, är segrare."
Halte Frank mätte av#åndet med ögonen oc därpå
den sedan my%et längre åt söder ut#rä%ta slätten oc sade: ²Men jag hoppa+, att a§t kommer att gå ärligt ti§?"
²Vi§ du be©y§a oß för oärlighet?" frågade hövdingen
hotfu§t.
²Ja", sade Frank helt lugnt. ²Vände i%e »Stora foten«
Íg om, ehuru detta var förbjudet? Var det ärligt handlat?"
²Det var i%e oärligt, utan li#igt."
²Aha, jaså! Dylika li#er äro a§tså ti§åtna?"
²Li# är i%e bedrägeri", svarade hövdingen e®er ett
ögonbli%+ tvekan. ²Men låt oß i%e förspi§a tiden med
prat. Kapplöpningen må börja. Jag ©a§ #i%a en lan+ i
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jorden på den plat+, som ©a§ utgöra utgång+- oc slutpunkten för kapplöpningen." Han avläg+nade Íg härpå
på en kort #und, så att de vita blevo a§ena.
²Du måtte ha fått en god id´e?" sade Old Shatterhand.
²Ja", ni%ade Frank förnöjd. ²Denna hövding har velat
©ada oß med Ín li# oc så tvärtom gjort oß den #ör#a
tjän# därmed. Vad är det för slag+ träd, som vi ©a§
springa omkring?"
²Det ty%+ vara en bok."
²Oc se, där längre bort åt vän#er; där #år o%så ett
träd, fa# dubbelt så långt härifrån. Vad är det för ett?"
²En ta§."
²Gott. Jag ämnar springa ti§ ta§en."
²Vad ©a§ det tjäna ti§. Jag ty%er, att vägen är nog
lång ändå."
²Det ©a§ ni få se längre fram, oc det ©a§ glädja ert
hjärta oc reta era ©rattmu©ler."
²Var förÍktig, Frank; det gä§er ditt liv! Förklara mig
åtmin#one din avÍkt."
²Nej, den behå§er jag för mig själv så länge. Säg mig
nu bara en sak; vad heter ta§ på utahspråket?"
²Ovomb."
²Ovomb? Egendomligt namn! Oc hur ©a§ man uttry%a den korta satsen: ti§ den där ta§en?"
²Int¥ ovomb."
²Det ©a§ bli lösenordet för mitt liv. Men ty# nu;
hövdingen kommer!"
Nu återvände Stora Vargen. Han #ötte ned en lan+ i
marken oc förklarade därpå, att kappspringningen ©u§e
börja.

278

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

Frank befriade Íg från Ína klädesplagg med undantag
av byxorna; »Springande hjorten« bar enda# ett läder©ärp. Hövdingen klappade i händerna. Med ett gä§t ©ri
³ög »Springande hjorten« i väg oc den li§e Frank
e®er honom. Byn+ a§a invånare hade åter samlat Íg
för att åse kapplöpningen. Redan e®er tre, fyra sekunder
synte+ det, vilkendera av de båda ©u§e avgå som segrare.
»Hjorten« var redan långt före Ín mot#åndare oc vann
på honom med varje språng. De röda jublade. Men
snart för#ummade+ ©ratten. På kort tid hade »Hjorten«
nått boken oc ©u§e nu springa den runt tre gånger.
Redan för#a gången märkte han, då han såg Íg om, att
han+ medtävlare befann Íg i en helt annan riktning.
Han #annade förblu>ad oc #irrade häpen på den li§e
mannen.
Då såg man från lägret, hur denne #rä%te ut armen
oc pekade på den ännu långt avläg+na ta§en; men man
kunde ej höra, vad han ropade.
²Int¥ ovomb, int¥ ovomb _ ti§ den där ta§en, ti§
den där ta§en!" ropade han nämligen ti§ den röde.
Denne undrade, om han hört rätt. Han kunde ej för#å
det på annat sätt, än att han mißuppfattat hövdingen,
oc att i%e boken, utan ta§en, var målet. Här dugde det
ej att dröja; den li§e var redan ett gott #y%e på väg, oc
det gä§de ju livet! Den röde lämnade boken oc ©yndade
emot ta§en. Inom några ögonbli% hade han ©jutit förbi
den vite oc ³ög emot Ítt nya mål.
Vid denna syn började de röda larma oc tjuta, som
om a§a dera+ liv #ått på spel. Deß #örre var blekanÍktena+ glädje över kamraten+ |ntlighet.
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Denne ändrade, så fort »Springande hjorten« hunnit
om honom, kosan oc ©yndade emot boken. Hunnen dit,
sprang han omkring trädet tre gånger oc begav Íg därpå ©yndsamt på återväg. Sedan han ti§ryggalagt fyra
femtedelar av #rä%an i ©arpt trav, #annade han för att
se Íg om e®er ta§en. Där borta #od »Springande hjorten« a§dele+ orörlig. Han kunde ej för#å, hur han hade
det, oc han+ för#ånd var ej nog ©arpt att uppfatta, att
han blivit grymt dragen vid näsan.
Halte Frank kände Íg helt belåten över Ín ly%ade li#
oc ti§ryggalade den åter#ående vägen i gemytligt lugn.
Indianerna mottog honom med mörka bli%ar; men han
ty%te+ ej ta åt Íg, utan gi% fram ti§ hövdingen, slog honom fryntligt på axeln oc sade: ²Nå, gamle vän, vem
har segrat?"
²Den som uppfy§t vi§koren", svarade den röde förgrymmad.
²Det har jag gjort, som du sett."
²Varför sprang »Springande hjorten« från boken ti§
den där ta§en?"
²Jag tänkte ju# fråga honom därom; men han sprang
förbi mig så ha#igt, att jag inte |% tid därti§. När han
kommer ti§baka, kan du själv fråga honom."
Halte Frank gi% nu fram ti§ Ína kamrater, av vilka
han välkomnade+ med hjärtlig glädje. ²Det gjorde du
verkligen inte i§a!" sade Jemmy beundrande. ²Det var
ju ett riktigt mä#er#y%e!"
²Verkligen! Det gläder mig, att du för en gång upp©attar mitt geni. Se! där kommer »Springande hjorten«
smygande. Han ty%+ ha dåligt samvete, #a%arn!"
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»Hjorten« ty%te+ ämna försvinna så obemärkt som
möjligt, men hövdingen ropade honom ti§ Íg oc frågade: ²Vem har segrat?"
²BlekanÍktet", kom svaret nä#an vi©ande.
²Varför sprang du ti§ ta§en?"
²BlekanÍktet ljög för mig. Han sade, att ta§en var
målet."
Old Shatterhand översatte för Frank, att han be©y§de+ för lögn. Den li§e vände Íg då ti§ hövdingen oc
försvarade Íg: ²Har jag ljugit? Har jag sagt »Hjorten«,
att ta§en var målet? Det är ej sant. Jag såg honom #å
vid boken; han betraktade mig förvånad oc ty%te+ förgå+ av oro oc ny|kenhet att få veta, vad jag hade för
avÍkt. Då kände jag medlidande med den #a%aren oc
ropade ti§ honom »Int¥ ovomb«! Jag sade honom sålede+, att jag ämnade mig ti§ ta§en. Varför han i mitt
#ä§e sprang dit, kan jag omöjligt fatta; kan©e vet han
det i%e själv. Jag har talat. Howgh!"
Old Shatterhand må#e ©ratta, då han hörde den oförbätterliga gy%elmakaren sluta Ítt tal med detta indian©a bekrä®elseord. Men hövdingen+ vrede kokade därvid
över; han ropade: ²Ja, du har talat oc är nu färdig;
men jag är ännu ej färdig oc ©a§ tala med dig, då tiden
är inne. Vi må#e do% #å vid vårt ord. »Springande
hjorten+« liv, ©alp oc egendom ti§höra dig."
²Nej, nej!" sade den li§e avvärjande. ²Jag vi§ ingenting ha. Behå§ honom; ni kan behöva honom, i synnerhet
om det ännu en gång ©u§e bli fråga om kappspringning
med ett blekanÍkte!"
Ett vredgat mummel gi% igenom de röda+ led, oc
hövdingen utbra#: ²Akta dig; du har nu spytt ur dig nog
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med gi®igt tal; ännu åter#år en av er, Old Shatterhand. Inom några ögonbli% ©a§ han ligga här framför
mig i #o®et oc tigga om Ítt liv. Då kan©e du i%e längre blir så #orordig. Kom, den Í#a, avgörande kampen
©a§ nu äga rum!"
De röda följde i en förvirrad klunga hövdingen; de vita gingo långsamt e®er.
²Sade jag kan©e för my%et?" frågade Halte Frank oroligt.
²Nej", svarade Old Shatterhand. ²Det ©adar ej, att
Stora Vargen+ krigar#olthet en gång får böja Íg ti§
oc med för en sådan liten karl som du. Jag är övertygad om, att de röda o%så om jag vinner i den före#ående kampen, ej komma att låta oß fredligt draga våra färde."
Jägarna hade nu nått den av tälten oc hyddorna bildade $irkeln. Där re#e Íg från marken ur en hop tunga,
sammanförda #enar en grov påle, vid vilken två la<on
voro fä#ade. Omkring denna plat+ hade byn+ a§a invånare samlat+. Old Shatterhand+ uppmärksamhet fängslade+ därav, att samtliga krigarna voro fu§t beväpnade,
en om#ändighet, som i%e lugnade han+ farhågor. Han
trädde in i kretsen, där hövdingen redan #od, väntande
med segerviß hå§ning. Denne pekade på de båda la<ona
oc sade: ²Du ser de<a remmar. Dera+ ena ända är fä#
vid pålen, den andra ändan ©ola vi binda om livet på
oß."
²Varför?"
²Så att vi ej kunna röra oß utom denna trånga kret+
oc ³y för varandra."
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²Vad mig beträ>ar, är detta förÍktighet+mått över³ödigt; jag ämnar ej ³y för dig. Med vilka vapen ©ola vi
kämpa?"
²Vi ©ola ha en kniv i vän#ra oc en tomahawk i högra
handen. Därmed ©ola vi #rida, ti§+ en av oß är död."
Det var tydligt, att hövdingen valt detta #rid+sätt, emedan han trodde Íg däri vara den vite överlägsen.
Denne förklarade do% helt lugnt: ²Jag är nöjd därmed,
men varför ha dina krigare beväpnat Íg, som om de ämnade Íg ut i #rid?"
²Äro i%e o%så dina kamrater beväpnade?"
²Jo. men vi ©ola föra a§a våra vapen ti§ vårt tält.
Så är bruket ho+ blekanÍktena. En tapper vit krigare+
#olthet tål ej, att någon mißtänker honom för svek.
Ska§ jag tro, att o%så du är tapper?"
²Vi§ du förolämpa mig?" ropade hövdingen förtörnad. ²Jag behöver ej andra+ bi#ånd. Mina krigare ©ola
bära Ína vapen i tälten, om de dina göra det."
²Gott. Jag ©a§ enda# behå§a min kniv."
Han lämnade Ína gevär ti§ Halte Frank, oc så gjorde
o%så Davy oc Jemmy. Därvid sade han på ty©a ti§ den
li§e: ²Du bär in a§tsamman+ i tältet, men ©juter det,
om ingen observerar dig, under deß bakre Ída ut i det
fria. Du återkommer ej. A§a+ uppmärksamhet rikta+ på
#riden, oc ingen ©a§ tänka på dig. Du kryper ut ur tältet, oc sadlar våra hä#ar, som #å där bakom."
På hövdingen+ befa§ning lade nu a§a indianerna
bort Ína vapen, som av kvinnorna buro+ in i tälten.
Även Halte Frank avläg+nade Íg.
²Nu har du fått din vilja fram!" sade hövdingen. ²Nu
kunna vi begynna. Här har du en tomahawk."
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Två tomahawker framrä%te+. Hövdingen, som naturligtvi+ deßutom var försedd med Ín kniv, tog den ena av
de<a yxor oc överrä%te den ti§ Old Shatterhand. Denne betraktade den noga oc slungade därpå bort den.
²Vad gör du?" frågade hövdingen förvånad.
²Jag ka#ar bort tomahawken, emedan den i%e duger.
Din är, som jag kan se, ett ypperligt arbete; men den
andra ©u§e vid för#a hugg ha sprungit i #y%en för
mig."
Han för#od my%et väl, att man med fu§ avÍkt gett
honom ett så dåligt vapen. Trot+ det tjo%a färglager,
som betä%te hövdingen+ anÍkte, såg man tydligt, att
han+ mun förvred+ ti§ ett hånfu§t leende, då han svarade: ²Det var dig ti§åtet att bortka#a vapnet; men något
nytt erhå§er du ej."
²Det behöv+ i%e he§er. Jag ämnar enda# kämpa med
min kniv."
²U>! Är du från för#åndet? Jag ©a§ döda dig med
ett enda hugg av min tomahawk oc taga din ©alp. Bind
oß!"
De<a Í#a ord riktade+ ti§ några röda, vilka nu bundo
remmarna om hö®erna på Old Shatterhand oc hövdingen. På detta sätt fä#a vid pålen, kunde de enda# röra Íg inom omkretsen av en $irkel, var+ diameter utgjorde+ av la<on+ längd. Den röde hade tomahawken i
den högra oc kniven i vän#ra handen. Old Shatterhand
hade enda# Ín kniv, vilken han hö§ så, att klingan i%e
riktade+ nedåt, utan uppåt; det var honom a§tså omöjligt att uppifrån giva ett hugg därmed. Den röde ©rattade i #i§het däröver oc iakttog ©arpt Ín mot#åndare
för att ej låta någon enda av han+ rörelser undgå Íg.
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Så #odo de den ena minuten e®er den andra, utan
att någondera av dem rörde Íg. Redan hörde+ från de
röda å©ådarna mißbelåtna oc eggande rop. Stora Vargen uppfordrade hånfu§t Ín mot#åndare att börja oc
ti§ropade honom smädeord. Old Shatterhand sade intet;
han+ svar be#od i, att han satte Íg oc intog en lugn, obesvärad hå§ning.
Hövdingen såg i han+ uppförande ett uttry% för ringaktning, a§tså en ©ymf, då det i själva verket enda# var
en krig+li#, ämnad att förleda indianen ti§ oförÍktighet.
Denne trodde Íg lätt kunna bli färdig med en Íttande
oc ©yndade att ha#igt begagna Íg av denna fördelaktiga
om#ändighet. Ut#ötande ett gä§t krig+tjut, sprang han
på Old Shatterhand med tomahawken ly®ad ti§ ett
dödligt hugg. Redan ty%te Íg de röda se detta hugg; redan öppnade Íg dera+ läppar ti§ jubel©ri; då böjde Íg
den vite blixtsnabbt åt Ídan oc re#e Íg upp _ den
med avÍkt upp- oc nedvända kniven utförde Ítt verk;
hövdingen+ tomahawk förfelade Ítt mål; han+ hand, som
kom ned#örtande med hela farten av det kra®igt givna
hugget, for in i den vite+ uppåtvända klinga; tomahawken fö§ ti§ marken; ett ra©t hugg från jägaren mot den
röde+ vän#ra arm, oc även kniven ³ög ur han+ hand;
därpå riktade den vite med bowiekniven+ ©a® ett blixtsnabbt, kra®igt slag mot Ín mot#åndare+ hjärttrakt, så
att denne fö§ som en sä% oc blev liggande orörlig på
marken. Old Shatterhand höjde kniven oc ropade: ²Vilkendera är segrare?"
Ingen svarade. Ti§ oc med de, som hå§it det för
möjligt, att hövdingen ©u§e bli besegrad, hade ej väntat
en sådan ha#ig utgång av #riden. A§a #odo som för#e285
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nade. ²Han har själv sagt, att den besegrade+ ©alp ti§hör
segraren", fortfor Old Shatterhand. ²Men jag vi§ ej taga den. Min Gud är barmhärtigheten+ Gud, oc jag är
de röda+ vän; jag ©änker honom livet. Måhända har jag
slagit in något revben på honom; men död är han ej.
Mina röda bröder må undersöka honom, jag går ti§
mitt tält!"
Han gjorde Íg lö+ från la<on oc gi%. Ingen hindrade
honom därifrån; Davy oc Jemmy följde honom. Röd©innen voro för# oc främ# angelägna om att övertyga
Íg om, hur det #od ti§ med Stora Vargen, oc a§a
trängde+ omkring honom. Jägarna uppnådde obeaktade
tältet. Bakom detsamma lågo vapnen, oc där #od Halte
Frank med hä#arna.
²Nu fort i väg!" sade Old Shatterhand. ²Tala få vi sedan."
De ka#ade Íg upp oc redo därifrån, för# långsamt
oc sökande betä%ning av tälten oc hyddorna. De blevo
do% snart bemärkta av vakterna, vilka ut#ötte krig+tjut
oc ©öto e®er dem. Då gåvo de vita hä#arna sporrarna.
När de vände Íg om, sågo de, att utpo#erna+ a§arm
vä%te de övriga+ uppmärksamhet. De röda sprungo fram
me§an tälten oc sände e®er de undkomna ett satani©t
tjut, vilket återka#ade+ av bergen+ eko, mångdubbelt i
#yrka.
Jägarna galopperade över slätten mot det #ä§e, där
berg+#römmen #örtade ner i sjön. Old Shatterhand
kände ti§rä%ligt väl ti§ trakten för att veta, att denna
#römdal erbjöd den bä#a vägen. Han var övertygad om,
att utah+ snart ©u§e bryta upp för att förfölja dem, oc
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de må#e a§tså vända Íg åt en trakt, där det ©u§e bli så
svårt som möjligt för de röda att |nna dera+ spår.
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Sjunde kapitlet.
Samma morgon färdade+ en ryttartrupp framåt
läng+ den bä%, utahindianerna dagen förut följt med Ína fångar. I spetsen redo Old Firehand oc tant Dro§.
E®er dem kommo Humpley-Bi§, Gun#i%-Un$le oc lorden; korteligen, vi åter|nna här a§a de vita, vilka upplevat det redan omtalade äventyret vid Eagle-tail oc sedan brutit upp för att över bergen framtränga ti§ Silversjön.
I Denver hade Butler, ingenjören, jämte han+ dotter
förenat Íg med dem.
Winnetou synte+ ej ti§; han hade ridit förut som kun©apare. Ti§fä§igtvi+ förde ryttarna+ väg dem genom
den ©og oc över den uthuggning, där Old Shatterhand
oc han+ följeslagare sammanträ>at med indianerna. De
båda anförarna voro erfarna oc ©arpÍnniga nog att av
spåren gi<a Íg ti§, att de vita blivit ti§fångatagna av
de röda; oc de hade gena# beslutit Íg för att följa spåren oc bringa hjälp. De anade ej, att utah+ grävt upp
#rid+yxan. Både Winnetou oc Old Firehand trodde, att
den djupa#e fred här©ade, oc båda hoppade+ att av
utah+ bli vänligt mottagna. Var de röda slagit läger,
vißte de ej; men de kände ti§ sjön, oc att deß omnejd utmärkt ägnade Íg ti§ lägerplat+; de väntade a§tså att
finna dem där. Winnetou hade nu ridit förut för att rekognos$era. Ju# då truppen uppnådde det #ä§e, där
³od#ränderna sänkte Íg oc övergingo ti§ slätt, återvände apacen. Han kom ridande i galopp oc vinkade re288
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dan på av#ånd, att man ©u§e göra halt. Detta var intet
gott te%en. Old Firehand frågade: ²Vi§ min broder
varna oß? Har han sett utah+?"
²Jag såg dem oc dera+ läger. De ha grävt upp #rid+yxan."
²Varav vet min broder detta?"
²Av de färger, de målat Íg med, oc även därav, att de
voro så många samlade."
²Hur #ort var dera+ antal?"
²Winnetou kunde ej så noga se det. Omkring sjön #odo
ungefär tre hundra, oc i tälten funno+ kan©e även
många. De vid sjön #odo a§dele+ #i§a oc bli%ade över
vattnet."
²Vad? Sku§e detta betyda en exekution? Kan©e ha de
ka#at de vita i vattnet för att dränka dem?"
Apacen hade iakttagit utah+ ju# i det ögonbli%, då
kappÍmningen tagit Ín början. Han svarade: ²Nej, man
vi§ ej dränka dem, men det gä§er en kappÍmning om livet. Winnetou känner ti§ Ína röda bröder+ bruk. Utah+
bära krig+färgerna oc betrakta a§a vita som |ender.
Dera+ fångar ©ola döda+. Men den röde mannen låter
Ín |ende dö så långsamt som möjligt; han ka#ar honom
ej i vattnet för att ha#igt dränka honom, utan ger honom en överlägsen mot#åndare, med vilken han får Ímma i kapp om Ítt liv. Därigenom förlänge+ han+ död+ånge#."
²Du har rätt; jag är a§dele+ av samma åÍkt. Vi må#e
©ynda att rädda dem, vi kunna ej låta de vita dö, utan
att göra något för dera+ räddning."
²Naturligtvi+ ej. Det gä§er do% att handla förÍktigt.
Jag har redan sagt, att de röda männen låta Ína fångar
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dö enda# helt långsamt; dagen är ännu ej mer än börjad, oc vi ha a§tså tid att iakttaga dem, kan©e få vi veta
mer, än vad vi nu göra, oc vi kunna då lättare fatta ett
beslut. Deßutom be|nner Íg bland de fångna en man,
som så lätt låter döda Íg oc de Ína, nämligen Old
Shatterhand."
²Huru!" utropade jägaren. ²Old Shatterhand, med vilken jag ©a§ sammanträ>a. Har du sett honom?"
²Nej, men jag vet det redan sedan i går."
²Utan att säga mig det?"
²Tiga är o®a bättre än tala. Hade jag i går sagt det,
©u§e ni ej kunnat förbli lugn, utan gått för ha#igt ti§
väga. Då vi undersökte ©og+brynet oc gräset vid uthuggningen, fann jag ett litet träd med kulhål, oc jag
vet med vißhet, att de<a härledde Íg från Old Shatterhand+ underbö<a."
²Om Old Shatterhand be|nner Íg bland fångarna, så
behöva vi ej oroa oß. Men vad böra vi göra. Vad föreslår du?"
²Mina vänner ©ola nu för# följa mig oc därvid rida
en oc en i varandra+ spår, så att utah+, om de ©u§e
trä>a på de<a, i%e kunna räkna, hur många vi äro.
Howgh!"
Han vände om Ín hä# oc red vidare, utan att invänta Old Firehand+ bifa§. De övriga följde honom tätt i
spåren oc redo på detta sätt omkring slätten från deß
ö#liga ti§ deß vä#liga Ída. Där nådde de bä%en oc befunno Íg på ungefär hundra #eg+ av#ånd från sjön
bland träden, me§an vilka de kunde se ut över lägret.
De #ego av, oc Winnetou försvann för att genomsöka
omgivningen. Han återvände snart oc förklarade, att
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han ej funnit något mißtänkt: ingen utah hade denna
dag varit i trakten. Nu för# bundo+ hä#arna, oc man
lägrade Íg däre®er på den mjuka moºan. Platsen var
utmärkt lämpad för ett dolt läger. Man såg därifrån åt
söder utah+ lägerplat+ oc vad som förÍggi%.
Från lägret ljöd nu ett fruktansvärt tjut, oc #rax
därpå synte+ fyra ryttare komma i galopp. Det var de
vita. De #yrde kur+ mot sjön+ övre ände, hade a§tså för
avÍkt att nå bä%en oc rida uppför densamma.
²Där komma de", sade Winnetou. ²Old Firehand må
följa mig. Men mina andra vita bröder må föra hä#arna djupare in i ©ogen oc där invänta vår återkom#. De
må medtaga våra hä#ar."
Härvid fattade han Old Firehand vid handen oc drog
honom med Íg, smygande fram under träden läng+ den
höga å+, #randen bildade, ti§+ de uppnådde ett #ä§e,
varifrån man kunde se lägret utan att själv syna+. Där
#annade de.
Old Shatterhand närmade Íg a§t mer. Han hö§ Íg
med Ína följeslagare tätt nere vid vattnet, medan apacen oc Old Firehand #odo uppe på höjden. Då han nått
detta #ä§e ljöd det uppifrån: ²U>. Mina vita bröder må
hå§a #i§a!" De fyra jägarna hö§o in Ína hä#ar oc
bli%ade uppåt. ²Winnetou, Winnetou!" ropade de gena#.
²Ja, jag är Winnetou, apachövdingen", svarade denne.
²Oc här #år ännu en vän ti§ mina vita bröder." Han
drog fram den väldige jägaren bakom ett träd.
²Old Firehand!" ropade Old Shatterhand glatt överra©ad, i det han, trot+ den överhängande faran, gjorde
min av att nalka+ honom.
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²Stanna, #anna!" ropade Old Firehand. ²Jag vågar
ej he§er komma ned ti§ dig. Utah+, som förfölja er, böra
ej ana vår närvaro. Vi äro omkring fyrtio jägare, rafter
oc vä#män. Du ©a§ |nna många bekanta bland oß.
Därom är do% ej nu tid att tala. Vart ämnar du dig?"
²Ti§ Silversjön."
²Vi o%så. Rid nu vidare. Så fort era förföljare hunnit
här förbi, komma vi e®er oc få dem därigenom eme§an
oß."
²Präktigt!" ropade Old Shatterhand. ²Vilken glädje
att trä>a er här! Vi få senare språka+ vid."
²Känner min vite broder", avbröt Winnetou, ²den djupa hålväg, som av blekanÍktena ka§a+ Night-cañon?"15
²Ja, jag har varit där ³era gånger."
²Den är belägen omkring fem timmar+ väg härifrån.
Den utvidgar Íg på mitten ti§ ett runt klipprum, var+
väggar, uppför vilka ingen förmår klättra, ty%a+ rä%a
ända upp i himlen. Dit ©a§ min vite broder rida. Då
han kommit ti§ denna plat+, må han intaga en fa# #ä§ning på andra Ídan den. Hålvägen är där så smal, att
två ryttare knappt kunna komma förbi varandra. Då
utah+ nått detta #ä§e, kunna de i%e undkomma."
²Gott, vi ©ola följa ditt råd. Men säg mig nu enda#
en sak: Varför rida ni så många upp ti§ Silversjön?"
²Det ©a§ jag säga dig", svarade Old Firehand. ²Det
|nn+ där uppe en ytter# rik Ílvergruva, men i en så
vattenlö+ trakt, att deß bearbetning är en omöjlighet,
om det ej ly%a+ att ©a>a vatten. Jag har nu fått den
15 Här mena+ en kanjon (eng. canyon). I ty©a texten #år Cañon, men i
denna översättning #år cannon. Det är här ändrat till cañon. (Anm. vid
av©ri® år 2002.)
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tanken att ditleda Silversjön+ vatten. Ly%a+ det, kommer gruvan att giva oß miljoner. Jag har med mig en
ingenjör, vilken ©a§ vara mig behjälplig med det tekni©a
arbetet."
Över Old Shatterhand+ anÍkte ³ög ett |nt leende, då
han sade: ²En gruva? Vem har upptä%t den?"
²Jag själv var med därom."
²Hm! Led sjön+ vatten ti§ denna gruva, så gör du en
dubbel vin#."
²Hur så?"
²På sjön+ botten ligger rikedomar, i jämförelse med
vilka din Ílverådra är rena#e armod."
²Ah! Du menar ©atten i Silversjön? Men nu må#e
ni ge er av? Jag ser fem indianer komma från lägret.
Det är avantgardet; huvud#yrkan ©a§ följa. A§tså
framåt!"
Old Shatterhand gav Ín hä# sporrarna oc red därifrån med Ína tre följeslagare. Old Firehand oc Winnetou böjde Íg ned för att iakttaga de fem utah+, vilka redo förbi med bli%arna uppmärksamt riktade framåt oc
mot marken.
De båda männen återvände nu ti§ Ína följeslagare.
Old Firehand ämnade ju# meddela dem, vad han överen+kommit med Old Shatterhand om, då han |% syn på
några utahkvinnor, som närmade Íg sjö#randen bärande
på de för |©e behövliga red©apen. Han gjorde Winnetou
uppmärksam därpå oc sade: ²Om man kunde lyßna ti§
de<a squaw+, ©u§e man kan©e få reda på utahkrigarna+
planer."
²Winnetou ©a§ försöka lyßna, om de komma nära",
svarade apacen.
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De komma ti§rä%ligt nära. De ämna ej |©a i sjön,
utan vid bä%en+ mynning. Där satte de Íg vid #randen
nedanför bu©arna, ka#ade ut metrevarna oc började
språka. Winnetou slingrade Íg som en orm bort ti§ dem
oc lade Íg bakom bu©arna. Där låg han ungefär en
kvart oc återvände därpå. Han sade: ²Om de<a squaw+
ej lära Íg att tiga bättre, ©ola de ej ly%a+ fånga en enda fore§. De ha sagt mig a§t, vad jag ön©ade veta. De
fem krigare, som redo här förbi, ©ola göra Old Shatterhand+ spår tydligare, oc om en #und följa femtio andra,
anförda av Stora Vargen."
²Så kunna vi nu ej göra annat än vänta, ti§+ Stora
Vargen dragit här förbi med Ín trupp."
Sedan ungefär en timme för³utit, kom Stora Vargen
med Ítt folk. De redo förbi, utan att ka#a en bli% in
me§an träden. Dera+ utseende var my%et krigi©t, oc de
voro utan undantag beväpnade med gevär. Hövdingen
bar högra handen i förband. Från han+ ©uldror hängde
den med fjädrar prydda krig+manteln ned på hä#ryggen,
men han+ huvud bar ej längre örnvingarna. Han hade
blivit besegrad oc vi§e ej återtaga denna prydnad, förrän han hämnat+ ©ymfen.
Tio minuter senare följde den djärve Winnetou a§dele+ ensam, oc då ytterligare tio minuter för³utit, bröto
de övriga upp ridande läng+ vattnet. Lö+ry%ta #enar
oc ku§fa§na #ammar lågo övera§t, oc det gi% därför
enda# helt sakta framåt. Sedan #ränderna sänkt Íg,
blev vägen något bättre. Ungefär en timme redo de på
detta sätt genom tät ©og oc kommo så ti§ en prärie,
vilken do% ti§ de vita+ fördel var bevuxen med bu©ar.
Hade den varit öppen, må#e de ha hå§it Íg på my%et
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#örre av#ånd från utahkrigarna. Vid prärien+ slut #annade apacen för att invänta Ína följeslagare. Då de
upphunnit honom, pekade han, utan att säga ett ord, förklarande framåt.
²Det är Nightcañon", förklarade Old Firehand. ²Den
bär detta namn, emedan den är så djup oc smal, att solljuset ej förmår tränga dit in; även på den klara#e dag
råder natt på deß botten."
Han pekade på det #ä§e, där vattnet forsade in i remnan. Där rörde Íg små ge#alter; det var utah+, som ju#
försvunno in i berget.
Tant Dro§ bli%ade ned i djupet oc sade ti§ Svarte
Tom: ²Skola vi dit ned? Det är ju rentav liv+farligt."
²Oc do% må#e vi ned", sade Old Firehand. ²Stig av
oc tag era hä#ar vid kort tygel. Vi kunna ej färda+ nedför annat än i Í%sa%."
Han+ råd följde+, oc det visade Íg vara gott. Äntligen nådde man bottnen oc beredde Íg att intränga i
cañon, vilken här var så smal att enda# två ryttare
fingo plat+ i bredd med vattnet. Främ# red Winnetou.
Närma# honom följde Old Firehand oc lorden. Så
kommo jägarna oc Í# rafters med ingenjören oc han+
dotter i Ín mitt. Dera+ ©ara hade vid Eagle-tail ökat+
med Watson, arbet+förmannen, jämte några av arbetarna.
Det var som en färd i underjorden. Framom oc bakom dem den trånga kly®an, under dem den kala, #enbundna bottnen oc det dunkla, hemlighet+fu§a vattnet
oc ti§ höger oc vän#er de tvärbrant upp#igande klippväggarna, vilka voro så höga, att de ty%te+ #öta ti§samman+ över dera+ huvuden.
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En kvart förgi% oc ännu en; då _ _ a§a #annade
ofrivi§igt _ _ ett dån hörde+, som om tio kanoner avloºat+ på en gång.
²Vad är detta?" frågade Butler. ²Störta kan©e klipporna in?"
²Ett gevär+©ott", svarade Old Firehand. ²Ögonbli%et
är kommet. Några män #anna kvar med hä#arna, de övriga följa mig. Stig av!"
I ett nu voro över trettio män var oc en med Ítt gevär, färdiga att följa honom. Redan e®er några #eg
fingo de syn på Winnetou, #ående med ryggen vänd mot
dem oc Ílverbö<an riktad ti§ ©ott.
²Ned med vapnen, elje# talar min tro§bö<a!" dånade
en mäktig #ämma, man vißte ej varifrån. ²Ned med
vapnen!" ljöd det än en gång, nu på utahspråket, oc bergen+ eko upprepade befa§ningen gång e®er annan.
Så smattrade på varandra tre ©ott. Man hörde, att
de kommo ur samma bö<a. Det var Old Shatterhand+
Henry-#udsare. Strax därpå blixtrade o%så Winnetou+
Ílverbö<a. De trä>ade ©reko, oc däre®er följde ett tjut,
som om avgrunden+ ©aror blivit lö+släppta.
Old Firehand hade nått apacen oc kunde nu se, vad
oc vilka han hade framför Íg. Kly®an vidgade Íg framför honom oc bildade ett rum. Även här rådde ©ymning; do% kunde han se utahkrigarna+ ©ara.
De fem i förväg sända indianerna hade begått det #ora felet att #anna oc här invänta de övriga, oc de voro
nu sålede+ a§esamman+ inneslutna. Vid motsatta ändan
av klippgemaket befann Íg Old Shatterhand med höjd
#udsare oc bredvid honom Halte Frank knäböjande, så
att de bakom #ående Davy oc Jemmy kunde ©juta över
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han+ huvud. De röda hade ej vid befa§ningen gena#
sänkt Ína vapen, oc därför hade ©otten avloßat+. Fem
dödade utah+ lågo på marken. De övriga kunde knappa#
tänka på något mot#ånd; de hade nog göra med att tygla Ína hä#ar, som blivit ©ygga vid det #arka genljud,
©otten framka§ade.
²Ka#a vapnen, elje# ©juter jag ånyo!" ljöd Old Shatterhand+ #ämma än en gång.
Oc från motsatta Ídan dånade det: ²Här #år Old
Firehand. Giv er, om ni vilja rädda ert liv!"
Oc bredvid denne ropade apacen: ²Vem känner Winnetou, apacerna+ hövding? Den, som höjer Ítt vapen
mot honom, förlorar Ín ©alp."
Hade utah+ för# trott, att |enderna enda# voro framför dem, märkte de nu, att återvägen var av©uren för
dem. Ingen av dem vågade höja Ítt gevär. De #irrade
åt a§a hå§ oc vißte ej, vad de ©u§e göra. De insågo, att
mot#ånd enda# ©u§e bringa dem i säkert fördärv, men
ty%te+ do% ej vi§iga att ge Íg utan vidare.
Då sprang Dro§ fram ti§ hövdingen, hö§ gevärmynningen för brö#et på honom oc ropade: ²Ka#a bort geväret, elje# ©juter jag."
Stora Vargen #irrade så häpen på den li§a besynnerliga uppenbarelsen, som om han ha® ett spöke framför
Íg; han+ högra hand öppnade Íg oc lät geväret fa§a.
²O%så tomahawken oc kniven!"
Hövdingen grep gördeln, tog de båda vapnen oc ka#ade bort dem.
²Gör loß din la<o!"
O%så denna befa§ning åtlydde+. Dro§ tog la<on oc
band med den ihop hövdingen+ fötter under hä#buken.
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Därpå fattade han djuret vid tygeln, förde det åt Ídan
oc ropade ti§ Gun#i%-Un$le, vilken #od bakom Old
Firehand: ²Kom hit, onkel, oc fängsla han+ händer!"
Det var, som om hövdingen i%e varit medveten om,
vad som företog+ med honom, han befann Íg som i en
dröm. Exemplet smittade. Han+ krigare underka#ade Íg
mot#ånd+lö# Ítt öde; de blevo samtliga inom en kort
#und avväpnade oc bundna.
Det gä§de nu framför a§t att komma ut ur cañonen.
Så fort den Í#e indianen blivit fängslad, anträdde+
återfärden. Främ# redo jägarna; däre®er kommo de röda oc e®ertruppen bildade+ av rafters.
Winnetou oc Old Firehand jämte Old Shatterhand
anförde tåget. Närma# före fångarna redo två män, som
#odo varandra närmare än de anade, nämligen tant
Dro§ oc Halte Frank. Ingen av dem sade ett ord.
Slutligen kunde Halte Frank ej tiga längre. Han begynte: ²Tag ej i§a upp, om jag frågar e®er ert namn. Jag
har sett er förut."
²Var då?"
²I min fantaÍ. Om ni är den, jag hå§er er för, har
jag hört många lu#iga saker berätta+ om er. Ni är be#ämt tant Dro§."
²Oc var har ni hört tala+ om denna?"
²På ©ilda #ä§en, där jag varit ti§samman+ med Old
Shatterhand oc Winnetou."
²Vad? Ni har ridit ti§samman+ med de<a berömda
män? Då är ni väl Halte Frank?"
²Ja. Känner ni mig?"
²Naturligtvi+. Apacen har o®a talat om er, oc det
är mig ett nöje att nu ha fått trä>a er. Jag har hört
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säga+, att ni är land+man ti§ Old Shatterhand oc
a§tså ty©?"
²Naturligtvi+, oc ti§ på köpet från Sacsen-Altenburg. I%e från reÍdenset, utan från Langenleube."16
²Langen _ _ leube?" upprepade Frank, i det han
öppnade Ín mun på vid gavel. ²Langenleube-Niederhain?"
²Ja, ju# därifrån. Känner ni trakten?"
²Sku§e jag inte göra det? Jag har ju nära anförvanter där, ho+ vilka jag som pojke en gång ti§bringade mina ©olferier."
²Vad hette denna familj, oc hur var ni släkt?"
²Det var helt nära anförvanter. Min far+ sy#er var
bosatt där med Ín man, som hette Pampel. Jag ka§ade
honom a§tid blott farbror Pampel. Den äld#e sonen
kommer jag bä# ihåg, ty han var jämnårig med mig.
Han hette Seba#ian Melcieor Pampel! Vet ni, vad det
blivit av honom?"
²Nej, tyvärr i%e. Jag är Ba#el, oc jag minn+ tydligt,
när ni var ho+ oß. Ni är kuÍn Frank från Moritzburg."
²Det är jag! Käre kuÍn, så trä>a+ vi då åter e®er så
många år här mitt i vildmarken. Vem kunde ha anat något sådant?"
De #rä%te Íg båda fram emot varandra oc omfamnade varandra hjärtligt, därpå fortsatte de ritten, talande om den ly%liga ungdom+tiden.
Solen hade nu sjunkit så djupt, att henne+ #rålar i%e
längre trä>ade jorden; men mörkret hade ännu ej inbru-

16 I ty©a texten börjar Frank oc Dro§ häre®er tala sacÍ©a med varandra. (Anm. vid av©ri® år 2002.)
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tit; ryttarna inandade+ med välbehag den fri©a, rena
lu®en.
Den cañon, de nu hade framför Íg, var ungefär tvåhundra #eg bred. Läng+ deß botten ³öt en smal ³od,
som man lätt kunde övervada. Läng+ vattnet växte grä+
oc bu©ar.
De röda ly®e+ från hä#arna oc lade+ med fängslade
fötter på marken. Nu var #unden kommen för ömseÍdiga häl+ningar oc meddelanden. De, som hitti§+ ej känt
varandra, #i®ade snabbt bekant©ap.
Old Firehand+ trupp hade proviant med Íg, oc nu
intog+ en välbehövlig måltid. Därpå ©u§e de röda+ öde
avgöra+. ÅÍkterna voro härvid delade. Winnetou, Old
Firehand oc Old Shatterhand voro vi§iga att ge dem
friheten; men de övriga fordrade en #räng be#ra>ning.
Lorden sade: ²Jag ©u§e ej ön©a dera+ be#ra>ning, om
de ej e®er tvekampen+ slut handlat så, som de gjort. De
hade lovat er friheten, oc i #ä§et förfölja de er oc söka
döda er."
E®er en #und+ debatt enade+ man om, att avgörandet
©u§e överlämna+ åt Old Shatterhand, Frank, Jemmy
oc Davy; do% med det vi§kor, att man ej vidare ©u§e
behöva befara några |entligheter från de röda+ Ída. Ett
säkert avtal ©u§e a§tså trä>a+ med dem därom. Därvid
var det ej ti§fy§e# att avhandla saken med hövdingen
ensam; han+ undersåtar må#e o%så höra, vad han sade
oc lovade. Kan©e blev han i sådant fa§ trogen Ína löften för att ej mi#a dera+ goda mening om han+ ärlighet. Nu bildade+ en vid kret+ be#ående av a§a vita oc
röda. Hövdingen satt framför Winnetou oc Old Shat-
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terhand. Han såg ej på dem, kan©e av blygsel, kan©e o%så
av hal+#arrighet.
²Vad tror Stora Vargen, att vi nu ämna göra med
honom?" frågade Old Shatterhand på utahspråket.
Den ti§frågade svarade ej.
²Utahhövdingen är rädd; därför svarar han ej."
Då ly®e denne Ín bli%, borrade den med förgrymmat
uttry% in i jägaren oc sade: ²BlekanÍktet är en lögnare,
om han på#år, att jag hyser fruktan."
²Så svara då! Överhuvud bör du ej tala om lögnare,
då du själv är en sådan. Då vi ännu befunno oß i ditt
läger, frågade jag, om vi |nge vår frihet, om jag segrade.
Oc likväl ha ni nu förföljt oß. Ni ha genom ert svekfu§a uppförande väl förtjänt döden. Men vi äro kri#na.
Vi vilja ti§giva er. Ni ©ola återfå er frihet oc era vapen; do% enda# på ett vi§kor: Ni må#e lova, att aldrig
kröka ett hår på någon av oß, som Ítta här."
²Talar din tunga e§er ditt hjärta de<a ord?" frågade
hövdingen, i det han ka#ade en ©arp, mißtrogen bli% på
Old Shatterhand.
²Min tunga talar aldrig annorlunda än mitt hjärta.
Är du vi§ig att ge det fordrade lö®et?"
²Ja."
²Du lovar att från denna dag betrakta a§a oß, som
be|nna oß här, röda oc vita män, som bröder?"
²Ja."
²Är du vi§ig att #adfä#a ditt lö®e genom att röka
fred+pipan?"
²Jag är vi§ig därti§."
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Han svarade ha#igt oc utan betänkande. Han+ anÍkt+uttry% kunde man ej iakttaga i följd av det tjo%t på#rukna färglagret.
²Så må pipan gå runt", fortfor Old Shatterhand.
²Jag ©a§ före#ava dig de ord, som du därvid har att utsäga. Jag hoppa+, att du denna gång menar det ärligt.
Jag har a§tid varit en vän ti§ de röde männen. Men
visar du dig ännu en gång trolö+, så får du betala det
med ditt liv."
Hövdingen såg ned framför Íg utan att ly®a bli%en
ti§ den talande. Denne tog Ín kalumet oc #oppade den.
Sedan lö#e han hövdingen+ fjättrar oc rä%te honom
den tända pipan. Stora Vargen re#e Íg, blå#e ut röken
åt de sex redan nämnda hå§en, varvid han sade: ²Jag är
Stora Vargen, yampa-utah+' hövding; jag talar för mig
oc de<a krigare, som be|nna Íg här. Jag talar ti§ de
blekanÍkten, jag ser här, ti§ Old Firehand, Old Shatterhand oc a§a de andra, oc ti§ Winnetou, apachövdingen. A§a de<a män äro våra vänner oc bröder. De ©ola
vara såsom vi, oc vi såsom de. Aldrig ©ola vi ti§foga
dem något ont, oc vi ©ola he§re dö än ti§åta, att de
hå§a oß för |ender! Detta är min ed. Jag har talat.
Howgh!"
Han satte Íg åter ned. Nu blevo även de andra befriade från Ína bojor, oc pipan gi% från mun ti§ mun, ti§+
a§a rökt. De röda åter|ngo därpå Ína vapen. Detta var
intet våg#y%e, ifa§ man kunde lita på dera+ ed. De vita
förhö§o Íg likväl så förÍktigt som möjligt oc var oc en
av dem hö§ handen i närheten av Ín revolver. Hövdingen hämtade fram Ín hä# oc frågade Old Shatterhand:
²Har min broder fu§#ändigt återgivit oß friheten?"
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²Fu§#ändigt."
²Vi få då rida vår väg?"
²Ja, vart ni vi§."
²Vi ämna återvända ti§ vårt läger."
²Ni ©u§e ju ti§ utah+' samling+plat+! Nu ti§#år du
väl do%, att er ritt gä§de oß."
²Nej. Ni ha hindrat oß, så att vi nu ©u§e komma för
sent. Vi återvända. Farväl!"
De gåvo varandra handen, oc hövdingen #eg ti§ hä#.
Han försvann i kly®an oc han+ krigare följde honom.
²Den där karlen är då en riktig ©ojare!" menade gamle Blenter. ²Det hade varit kloka# att gena# ©i%a honom en kula genom huvudet."
Winnetou hörde de<a ord oc svarade: ²Min broder
har kan©e rätt; men det är likväl bättre att göra gott än
ont. Vi #anna här över natten, oc jag ©a§ nu följa
utah+ oc bespeja dem."
Han försvann i hålvägen för att utföra Ín avÍkt.
Skymningen började fa§a på, oc några av männen
gingo för att samla bränsle ti§ lägerelden.
Senare kom Winnetou ti§baka. Han hade trot+ det i
klipprännan här©ande djupa mörkret funnit Íg ti§ rätta
där#äde+. Han omtalade, att utah+ medtagit Ína döda
oc verkligen begivit Íg bort. Han hade följt dem ända
ti§ hålvägen+ slut oc sedan tydligt sett, att de ridit
uppför klippväggen oc försvunnit i ©ogen.
Likväl utsatte+ en vakt en bit in i klipprännan för att
göra varje plöt+ligt överfa§ från detta hå§ omöjligt.
Två andra po#er #ä§de+ i huvud-cañon på hundra #eg+
av#ånd ovan- oc nedanför lägerplatsen.
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Under livligt samspråk försvann nu tiden ända ti§ efter midnatt, då man gi% ti§ vila. Elden slä%te+, oc det
blev ty# oc mörkt i cañon.
Winnetou hade sett riktigt; utah+ hade försvunnit i
©ogen. Men de redo ej genom den, utan hö§o där#äde+.
Hövdingen gi% fram ti§ ©og+brynet, bli%ade ned i klyftan oc sade: ²Man har naturligtvi+ iakttagit oß. Där
nere #år säkert en vit hund för att se e®er, om vi verkligen återvända ti§ vårt läger."
²Det göra vi väl o%så?" vågade Íg en av han+ krigare
att fråga.
²Har du då ej #örre hjärna än en präriehund?" utfor
Stora Vargen.
²Det gä§er nu att taga hämnd på de<a vita paddor."
²De äro ju våra vänner oc bröder? Vi ha ju rökt
fred+pipan med dem!"
²Denna pipa ti§hörde Old Shatterhand? Så gä§er då
eden för honom, men ej för oß. Varför var han så dum
att ej begagna min pipa! För#år du ej detta?"
²Stora Vargen har a§tid rätt", svarade krigaren. Hövdingen+ uttydning ti§fred+#ä§de tydligen a§a utah+.
²Redan tidigt i morgon ©ola blekanÍktena+ själar vara
i de eviga jaktmarkerna", fortfor hövdingen.
²Ämnar du överfa§a dem?"
²Ja. Vi taga en annan väg oc hämta så många krigare, som vi behöva. Sådana |nna+ ju i över³öd däruppe
i P'amow (Vatten©ogen). Oc sedan går därifrån tvär+
genom cañon en väg, som blekanÍktena ej ty%a+ känna.
Liken oc hä#arna lämna vi här jämte tvenne vakter. Vi
andra rida åt norr."
Detta beslut satte+ i verket.
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Då #ora Vargen e®er många timmar+ ritt nådde den
för#a lägerelden, #eg han av hä#en, vinkade åt Ítt folk
att #anna oc ropade ti§ en vid elden Íttande man
namnet »Nanap neav«. De<a båda ord betyda »gammal
hövding«, oc avsåg+ därmed samtliga utah#ammarna+
överhövding. Den ti§talade re#e Íg upp oc förde Stora
Vargen ti§ sjön, vid vilken brann en #or eld på något
av#ånd från de övriga. Vid denna sutto fyra indianer,
a§a prydda med örnfjädrar. En av dem drog framför de
andra uppmärksamheten ti§ Íg. Han+ anÍkte var ej målat; det var överkorsat av otaliga djupa ve%. Denne man
var min# åttio år gammal, oc do% satt han så rak, så
#olt oc kra®ig som en trettio år+ man. Han riktade Ín
©arpa bli% på den kommande utan att välkomna honom
med ett ord; o%så de andra tego. Stora Vargen satte Íg
ty# ned. En lång #und för³öt; äntligen hörde+ så den
gamle+ #ämma: ²Trädet fä§er Ína blad om hö#en; men
förlorar det dem mitt i sommaren, är det förtorkat oc
bör hugga+ ned. För tre dagar sedan bar det ännu löv.
Var äro de i dag?"
Denna fråga avsåg örnfjädrarna, som Stora Vargen
ej längre bar.
²I morgon ©a§ jag åter bära denna prydnad, oc vid
min gördel ³era blekanÍkten+ ©alper!" sade hövdingen.
²Har Stora Vargen blivit besegrad av blekanÍktena?"
²Blott av ett blekanÍkte, av den, vilken+ knytnäve faller tyngre än elje# hundra vita män+ händer!"
²Sålede+ Old Shatterhand?"
²Ja."
²U>!" utropade den gamle. ²U>!" in#ämde de övriga.

305

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

²Så har Stora Vargen sett detta berömda blekanÍkte?"
²Honom oc ³era andra. Old Firehand, Winnetou, den
långa oc tjo%a jägaren, en trupp ungefär femtio man
#ark. Jag har kommit för att för©a>a er dera+ ©alper."
²Stora Vargen må berätta!" uppfordrade den gamle.
Han följde uppmaningen. Men berättelsen överen+#ämde do% ej med sanningen; han bemödade Íg att #älla Íg själv oc Ítt uppförande i den bä#a dager. De
andra sutto orörliga oc åhörde den berättande med
spänd uppmärksamhet. Då han slutat, frågade den gamle: ²Oc vad ämnar Stora Vargen nu göra?"
²Du må ge mig ännu femtio krigare att överfa§a de<a
vita hundar med. Dera+ ©alper ©ola, innan dagen gryr,
hänga vid våra gördlar."
²Vi må#e gripa de<a hundar levande", sade den gamle.
²Stora Vargen har #ör#a rätten ti§ hämnd, oc han
©a§ a§tså bli anförare. Jag ger dig trehundra krigare,
oc du ©a§ föra blekanÍktena levande hit. Du har redan
femtio män; då kommer sju röda på varje vit. Om du
förÍktigt smyger dig inpå dem, må#e det ly%a+ dig att
omringa oc binda dem, innan de hinna tänka på mot#ånd. Tag med ti§rä%ligt med remmar! Kom nu; jag
©a§ utvälja dem, som ©ola följa dig."
De re#e Íg upp oc gingo från eld ti§ eld för att be#ämma, vilka som ©u§e åtfölja Stora Vargen. Snart
hade trehundra krigare utsett+ oc deßutom ytterligare
femtio ti§ hä#arna+ bevakning, då ju de<a ej kunde medtaga+ ända fram ti§ de vita+ lägerplat+. Sedan Stora
Vargen noggrant in#ruerat de<a män, #eg truppen ti§
hä# oc begynte Ín för de vita så öde+digra ritt. Old
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Firehand+, Old Shatterhand+ oc Winnetou+ namn ljödo från a§a+ läppar. Vilken ära att ha fångat oc bragt
ti§ tortyrpålen sådana hjältar!
Ti§ huvud-cañon följde+ samma väg, på vilken Stora
Vargen kommit. Hunna dit, #ego ryttarna av för att
där#äde+ kvarlämna hä#arna under bevakning av de
femtio.
Nu fortsatte+ vägen ti§ fot+, de för#a två milen i ha#ig mar¥, men sedan långsammare oc förÍktigare. Den
Í#a delen ti§ryggalade+ i smygande ormlik gång. Sexhundra fötter oc do% ej det min#a ljud! Ej en #en rubbade+ ur Ítt läge, ej en gren knakade. Då _ _ #annade Stora Vargen plöt+ligt. Han hade fått vaktelden i
Íkte. Vakterna må#e för# oc främ# o©adliggöra+.
Han vinkade åt två av Ína män att följa honom. De
lade Íg ned på marken oc kröpo vidare. Snart nådde de
den övre po#en, vilken för ti§fä§et #od med ryggen
vänd mot dem. Plöt+ligt grepo två händer om han+
hal+, oc fyra andra fattade tag i han+ armar oc ben.
Han kunde ej anda+, han förlorade medvetandet, oc då
han åter vaknade ti§ san+, fann han Íg fängslad oc med
en kavel i munnen. Bredvid honom satt en indian med
knivspetsen riktad mot han+ brö#.
O%så elden var slä%t, oc hövdingen hade beordrat två
andra krigare att följa honom. Det gä§de nu vakten på
motsatta Ídan, oc man må#e a§tså över ti§ andra Ídan lägret. De tre männen vadade över bä%en oc kröpo
därpå ljudlö# vidare. Snart |ngo de syn på vakten; han
#od på sex #eg+ av#ånd från dem med anÍktet vänt åt
Ídan. Ännu ett ögonbli%, ett språng, ett kort sprattlande, oc även han var övermannad. De två röda #annade
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ho+ honom oc Stora Vargen gi% ensam ti§baka över
vattnet för att leda huvudanfa§et.
Hä#arna #odo i två grupper me§an lägret oc de båda vaktarna. De hade hitti§+ förhå§it Íg fu§komligt
#i§a, men det var ej antagligt, att detta förhå§ande
länge ©u§e fortfara. De må#e, i fa§ indianerna kommo
över i dera+ närhet, vädra dem. Stora Vargen lät därför Ítt folk vada igenom vattnet. Sedan de a§a kommit
över, lade de Íg ned för att krypande ti§ryggalägga den
#rä$ka om vid paß hundra meter, som ©ilde dem från
lägret. Då de nu lågo tätt bredvid varandra, började
do% hä#arna bli oroliga. Det gä§de a§tså att handla
snabbt.
²Framåt!" ljöd Stora Vargen+ dämpade #ämma.
Ingen av de vita var ännu vaken; de lågo a§a försänkta i djup sömn.
Den s$en, som nu följde, är ej lätt att be©riva. BlekanÍktena lågo så tätt bredvid varandra, att de tre hundra
indianerna ej hade fritt rum för Ína rörelser. Fem, sex
av dem ka#ade Íg över en vit, ry%te upp honom oc
slängde den sömndru%ne ti§ de bakom #ående röda, grepo de ögonbli%ligen en andra, en tredje oc så vidare,
med vilka de förforo på samma sätt. De sovande blevo så
överrumplade, att de befunno Íg i indianerna+ våld, innan de en+ hunnit vakna riktigt.
Det rådde ett förfärande virrvarr av kroppar, armar
oc ben, så att man i mörkret ej kunde ur©ilja några en©ilda personer. Blott tre grupper ©iljde Íg något från
den övriga ma<an. medelpunkterna i de<a voro Old
Firehand, Old Shatterhand oc Winnetou, vilka på
grund av Ín aldrig svikande Ínne+närvaro oc erfaren308
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het i%e låtit Íg överrumpla på samma sätt som de andra. De hade sprungit upp oc sökt ©ydd med ryggen mot
klippväggen. Nu försvarade de Íg med knivar oc revolvrar mot de övermäktiga |enderna, vilka ej vi§e begagna
Íg av Ína klingor, då det ju var avsett, att de vita ©u§e
fånga+ levande. Slutligen blevo do% de tre hjältarna
övermannade.
Nu befa§de Stora Vargen, att en eld ©u§e tända+.
Då lågorna upply#e #rid+platsen, visade det Íg, att
över trettio röda blivit sårade e§er dödade. ²Det ©ola
de<a hundar få umgä§a!" röt hövdingen. ²Vi ©ola ©ära
dera+ ©inn av kroppen i remmar. De ©ola a§a dö en fasan+fu§ död, oc i%e en av dem ©a§ ©åda nä#a dag+ afton#järna! Bär ti§samman+ de döda, tag blekanÍktena+
hä#ar oc vapen. Vi må#e återvända."
²Vem ©a§ bära den vite jägaren+ tro§bö<a?" frågade
en. ²Den brinner ju av Íg själv oc dödar var oc en,
som vidrör den!"
²Vi låta den ligga oc betä%er den med en hop #enar.
Var är den?"
Man sökte länge oc väl e®er den; man tände eldbränder oc letade om igen _ förgäve+; den var oc förblev
borta. Yampa-utah+ hade under dagen+ lopp sett geväret i Old Shatterhand+ händer oc kunde omöjligt förklara deß försvinnande. Kan©e låg den i hålvägen. Man
letade även i denna en lång #rä%a, men fåfängt. Följden var, att ti§ oc med de av indianerna, som hitti§+
betvivlat, att Old Shatterhand+ gevär besatt övernaturliga egen©aper, nu slöto Íg ti§ de övriga+ mening.
Tro§bö<an kunde, så länge man dröjde i deß närhet, göra gällande Ín underbara kra® oc Stora Vargen befa§309
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de därför: ²Bind fångarna vid hä#arna, oc så fort härifrån! En ond ande förhå§er tro§geväret. Vi böra ej
#anna här, ti§+ den sänder oß Ína kulor."
Denna befa§ning åtlydde+ gena#, oc då de röda bröto
upp, hade ej mer än ungefär en timme för³utit från
#riden+ början.
Hövdingen trodde, att de vita utan undantag fa§it i
han+ händer; detta var do% ej förhå§andet.
Det har redan blivit omtalat, att Old Firehand utsatt
en vakt i hålvägen för att förekomma ett överfa§ av de
möjligen återvändande yampa-utah+. Denna po# var
Dro§. Halte Frank hade frivi§igt slutit Íg ti§ honom
för att samspråka med honom om den kära hemtrakten.
De sutto i mörkret under vi©ande samtal. Plöt+ligt hörde de från hålvägen ett ljud, som vä%te dera+ uppmärksamhet.
²Ty#!" vi©ade Frank ti§ kuÍnen. ²Hörde du? Det må#e vara många, många männi©or. Jag hör fottramp av
min# tvåhundra _ _"
Han hö§ förfärad upp, ty nu hade de överfa§na vaknat oc läto höra Íg. ²Blixt oc dunder! Det är #rid!"
ropade han. ²Jag tror, att vi blivit överrumplade!"
²Ja, vi äro överrumplade!" in#ämde Dro§. ²Det må#e vara de röda ©urkarna."
I nä#a ögonbli% besannade+ denna förmodan, i det
indianerna+ vilda tjut ljöd i dera+ öron. ²Gud #å oß bi;
det är verkligen de?" ropade Frank. Låt oß ©ynda dit!"
De kröpo på händer oc fötter fram ti§ utgången.
Därifrån sågo de, trot+ mörkret, att dera+ kamrater redan voro förlorade. De röda+ övermakt var för #or.
²Fort bakom mig oc över vattnet!" vi©ade Dro§ oc
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kröp ha#igt oc förÍktigt bort. Frank följde honom. Därvid kom den senare+ hand i beröring med ett avlångt föremål; det var ett gevär. ²Old Shatterhand+ Henry#udsare!" for det igenom honom. Han medtog vapnet.
De båda männen nådde ly%ligt vattnet oc kommo
över ti§ motsatta #randen. Där fattade Dro§ Halte
Frank vid handen oc drog honom bort med Íg i sydlig
riktning. De ly%ade+ obemärkta ³y ta% vare mörkret oc
indianerna+ gä§a tjut.
Utan att de vißte det, hade de slagit in i den riktning,
varigenom de lätta# ©u§e komma indianerna på spåren.
För att i%e upphinna+ oc taga+ ti§ fånga av de<a, på©yndade de Ína #eg så my%et som möjligt. Med vattnet
ti§ höger oc klippväggen ti§ vän#er ilade de sålunda
framåt i sydlig riktning ungefär en timme+ tid, då cañon
plöt+ligt gjorde en krök åt ö#er, oc de ti§ Ín överra©ning funno Íg klart bely#a av månen; en Ído-cañon förenade Íg här med huvud-cañon. De ©yndade in i denna
Ído-cañon. Dera+ väg gi% nu åt vä#er, oc de må#e
tränga djupt in för att ej bli upptä%ta av indianerna.
De hade följt cañon en halv timme, då de båda på en
gång tvär#annade angenämt överra©ade. Klippväggen
ti§ höger om dem upphörde nämligen plöt+ligt oc bildade en ©arp vinkel med en från norr kommande bergvägg. Framför dem utbredde Íg en ©og, var+ förefintlighet här en främling omöjligt kunnat ana. Över här oc
där spridda bu©snår bildade träden+ kronor ett valv så
tätt, att månen+ lju+ blott på några få #ä§en förmådde
genomtränga det. Det var »Vatten©ogen«, i vilken utah+
uppslagit Ítt läger.
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De ©redo långsamt oc ty# framåt. Det var mörkt under ©ogen+ krontak, oc de må#e a§tså lita mera på luktän synÍnnet. Ju längre de kommo, deß kännbarare blev
röklukten. Sedan de färdat+ en #und på detta sätt, #annade de plöt+ligt, då de varseblevo ett eld©en. Obe#ämda ljud såsom av avläg+na männi©orö#er, nådde nu o%så dera+ öron. Skogen ty%te+ utbreda Íg a§t mer åt höger. De fortsatte i denna riktning oc |ngo snart syn på
³era eldar. ²Ett #ort läger", vi©ade Dro§. ²Det må#e
vara utahkrigarna, som samlat+ här för tåget mot navajo+. Vi må#e _ _ _"
Han blev avbruten, ty framför dem ljöd plöt+ligt ett
väldigt, mång#ämmigt tjut, i%e av smärta e§er raseri,
utan av jubel. ²A%! Nu kommo de med fångarna", sade
Dro§. ²Stora Vargen kommer från norr, oc vi från söder. Vi må#e nu taga reda på, vad de ämna göra med
dem."
De lade Íg ned på marken oc kröpo vidare. Inom
kort uppnådde de den höga klippvägg, som bildade ©ogen+ ö#liga grän+. Läng+ denna smögo de Íg fram, hållande Íg tätt bredvid varandra. De hade nu elden ti§
vän#er om Íg oc |ngo snart den li§a sjön i Íkte.
De befunno Íg vid deß sydliga ände, oc på deß vän#ra #rand brann den eld, vid vilken hövdingarna hade
suttit. Följande #randen åt, kröpo de vidare mot ett
högt träd, var+ neder#a grenar lätt kunde nå+ med händerna. Då ka#ade+ nytt bränsle på den nyß omtalade elden; lågorna #ego högt upp oc bely#e de fångna blekanÍktena, vilka nu förde+ fram. ²Nu må#e vi pa<a noga
på", sade Dro§. ²Upp i trädet! Där uppe ha vi friare oc
bättre utÍkt än här nere."
312

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

De klättrade upp oc dolde+ på Ítt nya göm#ä§e av
det täta lövverket så väl, att ej en+ den ©arpsynta#e indian kunde ana dera+ därvaro.
Fångarna hade må# springa, dera+ fötter voro a§tså
i%e fängslade. De förblevo fram ti§ elden, där hövdingarna, oc bland dem naturligtvi+ o%så Stora Vargen, ånyo slagit Íg ned. Denne senare hade åter smy%at Ítt
huvud med örnfjädrarna, han var segrare oc kunde a§tså åter bära Ítt utmärkelsete%en. Han+ ögon vilade på
de vita med uttry%et ho+ en utsvulten panter; do% sade
han ännu intet, då ju den äld#e hövdingen ensam ägde
rätt att bryta ty#naden.
Nanap neao+, den gamle+, bli% ³ög från den ene e®er
den andre, ti§+ den slutligen #annade på Winnetou.
²Vem är du?" frågade han. ²Har du ett namn, oc vad
heter den ©abbiga hund, som du ka§ar fader?"
Winnetou svarade i lugn ton: ²Den, som ej känner
mig, är en blind ma©, som lever i smutsen. Jag är Winnetou, apacerna+ hövding."
²Du är ej någon hövding, ej någon krigare, utan aset
e®er en död råtta!" hånade den gamle. ²A§a de<a blekanÍkten ©ola dö äran+ död vid tortyrpålen; men dig ©ola vi ka#a i vattnet här, oc grodor oc krä®or ©ola förtära ditt u+la lik."
²Nanap neao är en gammal man. Han har sett många
somrar oc vintrar förgå oc erfarit my%et; men likväl
ty%+ han ej veta, att Winnetou aldrig låter någon o#ra>ad smäda honom. Nanap neao må betänka, hur ovärdigt det är en fri, beväpnad man att håna en fånge.
En #olt krigare försmår att säga grovheter, oc om Na-
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nap neao ej vi§ behjärta detta, må han så bära följderna."
²Vilka följder? Vad kan den u+le ¥akalen göra, vilken+ lik själva a+fågeln föraktar. Ty en sådan ¥akal är
du. Den #ank, du _ _ _"
Han kom ej längre. Ett ©ri av fasa upp#eg ur de röda+ #rupar. Winnetou hade med ett väldigt språng nått
den gamle, ka#at honom ti§ marken oc ti§fogade honom nu med foten några sparkar på brö#et oc huvudet
oc återvände därpå ti§ Ín plat+.
E®er ©riket följde ett ögonbli%+ djup ty#nad, varunder man hörde apacen+ mäktiga #ämma: ²Winnetou
varnade honom. Nanap neao hörde mig ej oc ©a§ aldrig mer smäda en apac."
De andra hövdingarna hade sprungit upp för att undersöka den gamle. Huvud©ålen var intrampad oc likaså
en del av brö#korgen. Han var död. De röda krigarna
trängde Íg fram, ka#ande blodtör#iga bli%ar på Winnetou. Men Stora Vargen höjde befa§ande Ín hand oc
ropade: ²Ti§baka! Apacen har bragt den gamle hövdingen om livet för att få en ha#ig oc kvalfri död. Han
tänkte, att ni gena# ©u§e döda honom. Men han har
mißräknat Íg. Han ©a§ dö en död sådan ännu ingen
männi©a lidit. Old Firehand oc Old Shatterhand ©ola
levande begrava+ med honom."
²Du lever ej ti§rä%ligt länge för att hinna begrava
mig", svarade Old Shatterhand, ²ty i morgon vid denna
tid ©ola din kropp oc själ vara ©ilda."
²Äro dina ögon så ©arpa, att de kunna bli%a in i
framtiden? Jag ©a§ låta #i%a ut dem."
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²För att veta, när du dör, behöv+ inga ©arpa ögon.
Har du någonÍn hört Old Shatterhand säga en osanning?"
²A§a blekanÍkten ljuga."
²Jag talar sant. Två gånger låg ditt liv för min hand;
oc jag ©änkte dig det. Tredje gången ©er det i%e så. Du
må#e #ra>a+, a§a röda män ti§ varning."
²Hund, du ©a§ ej be#ra>a någon. Vi ©ola nu rådgöra,
oc så fort dagen brä%er, begynna era död+kval, vilka ©ola rä%a ³era dagar."
Fångarna förde+ nu ti§ ett litet, öppet #ä§e i ©ogen,
där en eld brann; bredvid densamma #od en indian för
att underhå§a den. Man fängslade nu dera+ fötter oc
lade dem på marken. Tolv beväpnade krigare #odo runt
omkring bland träden för att bevaka #ä§et.
Dro§ oc Frank hade sett a§t detta helt tydligt. Ju#
som de klättrade ned från trädet, förde+ de rövade vapnen oc andra föremål ti§ hövdingarna vid elden oc
nedlade+ där. Enda# anförarna voro nu samlade där#äde+. Det må#e vara någon sär©ild anledning, som drog
de övriga krigarna ti§ ett annat #ä§e; vilken, erforo
Frank oc Dro§ snart. Dera+ öron nådde+ av egendomliga, klagande toner. För# hörde+ en solo#ämma, oc
däre®er följde+ en kör av rö#er. Detta upprepade+ gång
e®er annan, än svagare oc än #arkare.
²De sjunga vid den döde hövdingen+ lik", sade Frank.
²Det kommer oß väl ti§ paß, ty under den där låten
kunna de röda svårligen höra oß. Vi må#e gena# uppsöka de våra."
De kröpo framåt me§an träden, ti§ de kommit på ungefär femtio #eg+ av#ånd från hövdingarna, då de vän315
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de Íg mot den nä#a eld, som var ju# den, vid vilken
fångarna lågo. Långsamt oc med iakttagande av den
#ör#a förÍktighet närmade de Íg den. Det hände några
gånger, att röda #rök tätt förbi dem.
De hade ly%at+ komma i närheten av de vakter, som
omgåvo platsen, där fångarna befunno Íg, oc lågo nu
bakom var Ítt träd. Den indian, som fått i uppdrag att
underhå§a elden, hade avläg+nat Íg för att en kort
#und deltaga i klagosången vid liket, oc några av de
tolv vakterna hade gjort sammalede+. Elden hade sjunkit
ihop oc spred enda# ett svagt ©en. Nu vi©ade Dro§ ti§
Frank: ²Nu är rätta ögonbli%et inne! Du ser Old Shatterhand. Kryp fram ti§ honom oc bliv liggande bredvid
honom så #i§a, som om du o%så vore fängslad. Jag smyger fram ti§ Old Firehand oc Winnetou. Se så! Fort
ti§ verket!"
Halte Frank hade en #rä%a av hög# åtta #eg att ti§ryggalägga. Ju# nu sjönk lågan, så att det nä#an såg ut,
som om elden ©u§e a§dele+ dö ut, en av vakterna gi%
bort för att lägga på nytt bränsle, men innan lågorna
åter ³ammade upp, befunno Íg Dro§ oc Frank redan
på ort oc #ä§e.
Frank hade lagt Íg ned bredvid Old Shatterhand.
Han #rä%te ut benen, som om han vore fängslad, ©öt
fram Henry-#udsaren ti§ Ín granne oc drog därpå in
Ín arm läng+ kroppen.
²Frank, är det du?" frågade Old Shatterhand sakta,
men utan en ©ymt av förvåning i rö#en. ²Var är
Dro§?"
²Han ligger där borta bredvid Firehand oc Winnetou."
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²Gud vare ta%, att ni funno spåren oc kommo hit så
fort! Då de röda tände elden här, såg jag, att ni i%e voro bland fångarna; jag har känt mig så viß på, att ni
©u§e komma ti§ vår hjälp, att jag hotat Stora Vargen
med döden."
²Ja, oß förutan hade ni denna gång varit förlorade!"
²Det vet jag do% ej. Se här!"
Frank riktade bli%en på honom oc såg, att jägaren+
högra hand var fri.
²Denna hand har jag redan lö+gjort", fortfor denne;
²o%så den andra ©u§e inom en kvart varit fri. Jag har i
min li§a lönn|%a en kniv, som ©u§e ha gått från man
ti§ man, så att vi inom kort a§a varit fria. Så fort upp
oc ti§ vapnen, som ligga där borta vid hövdingarna+
_ _"
²O%så det veta ni?"
²Jag ©u§e vara en dålig vä#man, om jag låtit detta
undgå mig. Utan vapen är vår räddning otänkbar; a§tså
har jag redan från början noga givit akt på, vad de gjort
av de<a. Tro do% ej, att jag ej upp©attar den tjän#, ni
gjort oß. Ni ha vågat livet för vår ©u§, oc sådant glömme+ ej lätt. Men rä% mig nu din kniv, så att jag kan göra min granne fri; han ©a§ sedan fort©a>a den."
²Oc då a§a blivit befriade, taga vi vapnen oc hä#arna, oc så bort?"
²Nej, vi #anna! De röda ©u§e vara över oß, innan vi
hunno ti§ hä#arna. Oc vem vet, om de<a äro sadlade.
Nej, vi må#e gena# gömma oß bakom våra ©öldar."
²Sköldar? Vad menar ni därmed?"
²Hövdingarna. Vi sätta oß i beÍttning av dem oc äro
då säkra på, att intet ont ti§foga+ oß. Men vänta nu.
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Elden har ånyo sjunkit ihop oc vakterna kunna nu ej se,
om vi röra armarna."
Han ©ar av de remmar, som fängslade honom; sedan
gjorde han på samma sätt med Ín granne. Denne rä%te
kniven vidare. Dro§+ kniv $irkulerade redan. O%så Old
Shatterhand+ befa§ning gi% sakta från man ti§ man,
oc snart vißte a§a, att de ©u§e ©ynda ti§ hövdingarna,
så fort elden blivit slä%t av honom.
²Slä%a elden!" brummade Frank. ²Hur ©a§ det gå
ti§?"
²Paß på, så får du se! Slä%a+ må#e den, elje# trä>a+
vi av vakterna+ kulor."
A§a lågo nu beredda. Old Shatterhand väntade, ti§+
mannen vid elden åter #od i bered©ap att lägga på nytt
bränsle, varigenom lågan för ett ögonbli% ©u§e dämpa+.
Då sprang han upp, ilade bakom honom, gav honom ett
knytnäv+slag, så att han förlorade medvetandet oc ka#ade honom i elden. Sedan jägaren några gånger ru§at
kroppen fram- oc ti§baka över bränslet, var elden slä%t.
A§t detta gi% så ha#igt, att det redan var mörkt, innan
vakterna hunno fatta, vad som förÍggi%. De ut#ötte Ína
varning+rop för sent, ty fångarna ilade redan fram mellan träden mot sjön, Old Shatterhand främ#; närma#
honom Winnetou oc Firehand.
Hövdingarna sutto ännu rådplägande vid Ín eld. Då
hörde de plöt+ligt vakterna+ rop, men samtidigt sågo de
de befriade+ ge#alter komma emot dem. Några ögonbli%
senare voro de ka#ade ti§ marken, avväpnade oc bundna.
De vita bemäktigade Íg nu Ína i närheten liggande
vapen, oc då vakterna kommo ti§ #ä§et, sågo de anfö318
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rarna ligga fängslade på marken oc bredvid dem några
blekanÍkten knäböjande med dragna knivar. Bakom denna grupp #odo de andra vita med färdigt gevär. De röda ryggade för©rä%ta ti§baka oc ut#ötte ett rasande
tjut.
Med hög #ämma förkunnade nu Old Shatterhand
hövdingarna+ död, så fort någon försökte befria dem.
Han fordrade, att de röda ©u§e draga Íg ti§baka, vare®er han vi§e underhandla med dera+ anförare.
²Stanna där!" ropade Stora Vargen ti§ Ítt folk.
²Med dig ha vi intet att förhandla nu", svarade honom Old Shatterhand.
²Din mun är fu§ av lögn. Om du talar utan att bli
uppfordrad därti§, är du döden+ man. _ Vad heter
du?"
Denna fråga riktade+ ti§ den äld#e av anförarna.
Han svarade: ²Kunpui (Eldhjärta) är mitt namn. Gör
mig fri, så ©a§ jag tala med er!"
²Fri blir du ej, förrän vi ha talat med varandra oc ni
ha samty%t ti§, vad vi begära. Ropa för# hit fem av dina förnäm#a krigare."
Förgrymmad nämnde Eldhjärta fem namn, oc bärarna av de<a må#e komma fram e®er att ha avlämnat Ína vapen. Old Shatterhand höjde Ín #udsare. Då #ora
Vargen+ bli% fö§ på geväret, ©rek han fu§ av fasa:
²Tro§bö<an, tro§bö<an! Där är den; andarna ha fört
den ti§ honom genom lu®en! Rör den ej, rör den ej, elje# ko#ar det ert liv!"
²Tro§bö<an, tro§bö<an!" hörde man de röda+ förfärade #ämmor upprepa.
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Old Shatterhand befa§de Vargen att tiga oc vände
Íg ti§ Eldhjärta: ²Vad vi fordra är följande: Vid dagen+ inbrott rida vi härifrån oc medtaga som gißlan
hövdingarna oc de<a fem män. Så fort vi sedan kunna
vara övertygade om, att ingen fara från er Ída mer hotar oß, frige vi fångarna oc ti§åta dem att återvända."
²U>! Det är för my%et fordrat!" svarade Eldhjärta.
²Det är en ©am, en #or ©am! Hur långt ©ola vi följa
er? Vart rida ni?"
²Vi ämna oß ti§ Book-Mountain+, där uppe vid Silversjön. Om vi se, att ni mena ärligt, ©ola vi ej behå§a
er ho+ oß mer än en dag. Jag ger er nu en kvart+ betänketid. Vägra ni, ©ola våra gevär begynna tala, så fort
den utsatta tiden är förliden. Jag har talat!"
Eldhjärta sänkte huvudet. De<a få vita, som för några
ögonbli% sedan hotat+ av den fasan+fu§a#e död, kunde
nu upp#ä§a dylika fordringar! Men vad var att göra
annat än att foga Íg däre®er. Då drog+ han+ uppmärksamhet ti§ ©og+brynet, varifrån en halvhög #ämma hörde+ uttala orden: ²Mai ive!"
De<a båda ord betyda ²Se hit!" De uttalade+ tämligen sakta; likväl riktade Shatterhand, Firehand oc Winnetou gena# Ína bli%ar åt ifrågavarande hå§. Där #odo två röda, hå§ande ett ©ynke vid deß båda övre hörn
utspänt eme§an Íg; detta ©ynke rörde Íg med korta oc
be#ämda me§antider upp oc ned. Bakom dem såg man
©enet av en eld. De<a indianer talade med Eldhjärta.
Indianerna ha nämligen ett te%enspråk, olika ho+ olika
#ammar. Trodde de båda röda, att man ej gav akt på
dera+ förehavande, mißtogo de Íg. Så fort ©ynket började röra Íg, gi% Winnetou några #eg åt Ídan, så att han
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kom att #å a§dele+ bakom Eldhjärta. Old Firehand oc
Shatterhand för#odo gena#, varom det var fråga, men
låtsade+ ej märka något; de överläto te%ningen+ uttydning åt Winnetou, vilken var ©i%ligare däri än de.
Telegraferandet fortgi% ungefär fem minuter, varunder Eldhjärta ej vände Ína ögon från det #ä§e, där de
båda röda befunno Íg. För# sedan de<a slutat, märkte
Eldhjärta, att Winnetou #od bakom honom. Han vände
Íg ha#igt om för att se, vart apacen bli%ade. Men denne låtsade+, som om han intet märkt, oc som om sjön+ i
månljuset glittrande yta helt oc hå§et upptog han+
uppmärksamhet. Eldhjärta kände Íg lugnad. Strax däre®er gi% Winnetou ti§baka ti§ Shatterhand oc Firehand, med vilka han avläg+nade Íg några #eg. Shatterhand frågade: ²De röda ha talat ti§ hövdingen? Har
min broder för#ått dera+ ord?"
²Ja. De båda röda äro två unga hövdingar över
Sampit¥e-utah+, vilka+ krigare o%så be|nna Íg här.
De uppmana Eldhjärta att rida med oß. Om vi bege oß
ti§ Silversjön, går vår väg över Grand river in i Teywipah (Hjortdalen). Där lägra en mängd krigare av
Ta¥-, Capott- oc Wiminut¥e-utah#ammarna, vilka
©ola deltaga i tåget mot navajo+. De<a må#e vi #öta
på, oc de ©ola, menar man, besegra oc befria vår gißlan. Oc för att vi omöjligt ©ola kunna undkomma, ämna de härvarande utah+, så fort vi brutit upp, lämna
detta ©og+läger oc följa oß, så att vi komma me§an två
utah+härar oc sålede+ beröva+ varje utÍkt ti§ räddning."
²Det var ingen dum plan. Den har enda# det felet,
att vi känna den oc veta, vad vi ha att rätta oß e®er."
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²Ja", svarade Winnetou. ²Old Shatterhand oc jag ha
varit i Hjortdalen. Vi jagade+ av en #or ©ara kring#rövande Elk-utah+. Men vi ly%ade+ undkomma, emedan vi
funno en klippvägg, vilken troligen ingen före oc ej heller e®er oß beträtt. Den är ej ofarlig, men om det gäller att välja me§an denna oc döden, kan valet blott bli
ett."
²Gott, vi rida denna väg. Oc vad ©ola vi göra med
gißlan?"
²Vi ge ej fångarna fria, förrän vi ha den farliga dalen
bakom oß."
²Skola vi o%så frige Stora Vargen?" frågade Old
Shatterhand.
²Jag sade honom i cañon, att det ©u§e ko#a honom livet, om han än en gång övade svek. Han har det oaktat
åter brutit Ítt ord, oc jag anser, att vi ej böra låta det
pa<era o#ra>at."
Nu var kvarten förliden, oc Old Shatterhand frågade
Eldhjärta: ²Tiden är ute. Vad har utahhövdingen beslutat?"
²Innan jag kan svara därpå, må#e jag för# veta, vart
ni ämna föra oß?"
²Vi ämna oß ti§ Silversjön. men så långt ©ola vi ej
föra er med oß; ha vi pa<erat Hjortdalen, utan att något hänt, så släppa vi er lösa."
²Vilja ni be#yrka detta lö®e genom att röka fred+pipan med oß?"
²Enda# med dig, det är nog, ty du talar oc handlar i
de andra+ namn. Vi taga din kalumet. Jag ©a§ #oppa
den oc hå§a den ti§ dina läppar. Eldhjärta må#e |nna
Íg även i denna ©ymf. Old Shatterhand lö+gjorde han+
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pipa, #oppade oc tände den. Däre®er blå#e han ut röken uppåt, nedåt oc åt de fyra väder#re%en, i det han
förklarade, att han ©u§e hå§a den me§an honom oc
Eldhjärta avtalade överen+kommelsen, om utah+ av#odo
från a§a |entligheter. Eldhjärta blev nu #ä§d på fötter
oc vänd åt de fyra väder#re%en. Därvid må#e han, i
det han blå#e ut röken åt de sex nämnda hå§en, för Íg
oc de Ína uttala motlö®et. Ceremonien var därmed
fu§bordad.
Därpå framförde+ de vita+ oc fångarna+ hä#ar. De
fem utvalda krigarna oc hövdingarna fa#bundo+ på
djuren, oc för var oc en av dem utsågo+ två vita, som
togo fången eme§an Íg oc hö§o bö<orna färdiga vid
för#a mißtänkta rörelse från de kvarblivande+ Ída.
Tåget satte Íg nu i rörelse, ju# som dagen brä%te. De
röda förhö§o Íg #i§a; blott de mörka bli%ar, varmed de
följde blekanÍktena, visade att det enda# var ett tvunget
lugn, oc att dera+ känslor emot dem voro a§t annat än
vänliga. Även E§en var naturligtvi+ med i tåget. Henne+ mod hade ej ett ögonbli% svikit henne under de<a
prövande händelser; hon hade ly%ligtvi+ ej he§er blivit
så #rängt behandlad av de röda som de vuxna oc manliga fångarna.
Sedan de vid paß en timme+ tid färdat+ genom cannon, utmynnade denna i en öppen, vid#rä%t klippslätt,
som ty%te+ begränsa+ av Rocky Mountains. Winnetou
vände Íg här om oc sade: ²Mina bröder veta att de röda komma att följa oß. Vi ©ola därför nu fortsätta i galopp för att få #ör#a möjliga försprång."
Ryttarna gåvo Ína hä#ar sporrarna oc galopperade
vidare samt fortsatte den ©arpa ritten hela förmiddagen,
323

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

enda# en #und avbrytande den nedlägga ett par antiloper, ti§+ de nådde ett vad#ä§e. Winnetou drev Ín hä#
ut i vattnet; de andra följde honom. Då han kommit nära motsatta #randen, #annade han do% plöt+ligt, i det
han pekade mot #randen. Old Shatterhand drev nu på
Ín hä# oc |% snart syn på talrika spår e®er ryttare.
Gräset hade ännu ej re# Íg e®er dem. ²Detta är av
vikt!" sade Old Firehand, som nu o%så närmat Íg. ²Vi
må#e undersöka detta spår; under tiden böra de övriga
kvar#anna i vattnet." De #ego av oc undersökte noggrant spåren. ²Det är blekanÍkten", sade Winnetou.
²En trupp på trettio e§er fyrtio personer."
²Hm!" brummade Old Shatterhand. ²Jag tror mig
kunna gi<a, vilka vi ha framför oß. Det är be#ämt röde
Cornel med anhang. Låt oß undersöka _ _"
Han avbröt+ här av Winnetou, som gått fram ti§ bä$ken oc nu sade, i det han pekade ned i vattnet: ²Innan
ryttarna gått över, har en av dem #igit av för att undersöka vattnet+ djup. Oc varmed har han undersökt
bä%en? Jo, med en ha%a! De<a män ämna a§tså ej jaga, utan gräva! Det må#e vara röde Cornel."
²Jag känner mig o%så säker därpå, men var äro de
nu? Spåren visa, att de fortsatt läng+ bä%en emot
Hjortdalen. De rida a§tså rakt i armarna på utah+."
²Det är ett öde, som de själva berett Íg. Vi kunna ej
ändra det."
²Ja", fortsatte Winnetou, ²därvid kunna vi intet göra.
Vi få nu ej längre tänka på Cornel. Vi veta, att yampautah+ äro e®er oß, oc vi ©ola snart vika av från den
väg, som de tro, att vi följa. A§tså må#e vi försöka för-
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vi§a dem, om vi ©ola ly%a+ undkomma. De böra taga
Cornel+ spår, som föra direkt ti§ Hjortdalen, för våra."
De fångna röda hade ända sedan uppbrottet i%e yttrat
ett ord. Men vad de sågo förefö§ dem mißtänkt. Eldhjärta kunde ej längre förmå Íg att tiga, utan sade, i det
han vände Íg ti§ Old Firehand: ²Vilka män är det, som
förut ha ridit fram här? Varför utplåna+ spåren?"
²För dina krigare+ ©u§. De böra ej se dem."
²Mina krigare, de lägra ju i Vatten©ogen."
²De lägra ej där, utan de äro e®er oß."
²Du mißtar dig! Varför ©u§e mitt folk följa er?"
²För att få oß me§an Íg oc de utah+, som lägra i
Hjortdalen."
Man såg, att Eldhjärta för©rä%t ry%te ti§. Han fattade Íg do% ha#igt oc sade: ²Min vite broder drömmer!
Jag vet intet om detta."
²Ljug i%e! Vi ha sett oc för#ått de te%en, de båda
unga hövdingarna gåvo dig medel# ©ynket, oc vi veta,
att du bedragit oß med fred+pipan. Ve eder! Oc nu har
jag intet mera att säga dig. Vi må#e vidare."
Den avbrutna ritten fortsatte+ nu uppför bä%en, som
slingrade Íg i många bukter oc snart gi% vägen uppför
en bergsluttning, oc där nådde de en labyrint av hålvägar oc dalar, vilka, löpande i ©ilda riktningar, a§a ty%te+ förena Íg i en punkt. Denna punkt var ingången ti§
en bred berg+kly®a, var+ botten betä%te+ med klipp#y$ken.
²Om två timmar utmynnar denna väg nere i den #ora Hjortdalen; vi ©ola här rida ti§ vän#er. Old Shatterhand oc Firehand må #iga av oc utplåna de spår, vi
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möjligen e®erlämna, så att yampa-utah+ ej märka, att vi
vikit av åt Ídan."
Han tog av åt vän#er. Shatterhand oc Firehand lydde han+ uppmaning oc #ego åter ti§ hä#, för# sedan de
hunnit ett gott #y%e från vägen. Det var brand uppför,
ti§+ de uppnådde en vid öde högslätt. Över denna gi%
det i galopp. Solen hade redan försvunnit bakom Klippiga bergen, då man såg framför Íg slutet av platån. Nu
#annade apacen oc sade, i det han pekade ditåt: ²Ännu
femhundra #eg, oc berget #upar lodrätt ned i bråddjupet; där nedanför ligger Hjortdalen. Den har blott en
utgång, som leder upp ti§ Silversjön. Old Shatterhand
oc jag äro de enda, som känna en annan ingång, vilken
vi, då vi voro i fara, av en ti§fä§ighet upptä%te. Jag
©a§ visa er den."
Han närmade Íg platån+ ytterkant oc försvann mellan två klipp#y%en. De andra följde honom en oc en.
Ju djupare man kom, deß mörkare blev det. Det förefö§
männen, som hade de på detta sätt i timmar #igit nedåt
då plöt+ligt marken åter jämnade+ ut, oc klippremsan
blev så bred, att den bildade en #or sal, do% utan tak.
Här #annade Winnetou oc sade: ²Vi be|nna oß nu nära dalen. Här ©ola vi dröja, mörkret ti§åter oß att komma förbi utah+. För hä#arna ti§ vattnet där borta, oc
förse fångarna med munkavlar, så att de ej kunna ©rika!"
Winnetou tog några av jägarna med Íg för att göra
dem bekanta med platsen. Vad de sågo uppvä%te dera+
förundran. Längre fram, där klippsalen åter blev trängre, fann+ en utgång, så smal, att två män knappt kunde
gå bredvid varandra. Sedan de en #und följt pa<et som
gjorde många krökar, #odo männen framför ett tätt, na326
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turligt förhänge av slingerväxter. Winnetou ©öt detta
förhänge åt Ídan, oc då sågo de framför Íg ©og, träd
vid träd, tätt lövade.
Apacen trädde ut för att rekognos$era. Då han återkom, sade han: ²Ti§ höger om oß, sålede+ i norr, brinna
många eldar bland träden; där lägra utah+. Nedåt dalen
är det mörkt. Ditåt må#e vi. De röda ha troligen #ä§t
hög# två e§er tre män vid Hjortdalen+ utgång, de<a o©adliggöra vi lätt, oc vi kunna a§tså utan #or fara
lämna dalen, såvida ej röde Cornel be|nner Íg i den. Vi
må#e ta reda på, hur härmed förhå§er Íg. Därför ©a§
jag, så fort det blir mörkt, smyga mig ti§ eldarna oc
lyßna." De återvände, oc Winnetou visade sedan även
de övriga #ä§et+ egendomligheter. FörÍktigheten bjöd,
att var oc en vißte, var han befann Íg, oc vare# utgången fann+.
Sedan nära två timmar för³utit, bröto Winnetou,
Shatterhand oc Firehand upp oc smögo Íg ut i ©ogen.
På av#ånd brunno eldarna. Med Winnetou i spetsen
rörde de Íg nu framåt från träd ti§ träd, i riktning mot
dalen+ vän#ra Ída. Eldarna lågo mer i mitten. Snart
hade de hunnit i jämnbredd med de främ#a av de<a.
Närma# dem, på ett kort av#ånd från de övriga, brann
en #or eld. Vid denna sutto fem hövdingar, smy%ade
med örnfjädrar. En av dem re#e Íg ju# nu. Han hade
ka#at av krig+manteln, oc han+ nakna målade överkropp, ävensom anÍkte oc armar, ly#e i eld©enet bjärt
gula.
²Tab-wahgare!" (Gula solen), vi©ade Winnetou. ²Han
är »$apote-utah+« hövding oc beÍtter en björn+ #yrka."
Utahen vinkade åt en annan av hövdingarna, vilken o%så
327

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

#od upp. Denne var längre än den förre oc troligen ej
mindre #ark. ²Det är Isu-inkut+ (Fyra bu>lar)", förklarade Old Shatterhand. ²Han bär detta namn, emedan
han en gång dödade fyra bu>eltjurar med fyra pil©ott."
De båda hövdingarna växlade några ord oc avläg+nade Íg däre®er från elden. Kan©e ©u§e de inspektera vakterna. De närmade Íg klippväggen. ²Ah!" vi©ade Old
Shatterhand. De komma hitåt. Vad ty%er du, Firehand?
Skola vi fånga dem?"
²Det vore ett kap! Fort ned på marken; du den för#e
oc jag den andre!" De båda utah+ närmade Íg. Då döko
plöt+ligt upp bredvid dem två ge#alter _ två väldiga
knytnäv+slag, oc de #örtade ti§ marken.
²Bra gjort!" vi©ade Old Firehand. ²Nu fort med dem
ti§ vårt göm#ä§e!" De togo var Ín fånge. Winnetou
fi% uppmaning att vänta, oc därpå ©yndade de ti§
klippsalen. Sedan de där avlämnat Ítt byte, återvände
de ti§ Winnetou.
Det var nu mindre angeläget att lyßna ti§ de tre
hövdingarna än att få reda på, var röde Cornel befann
Íg med Ína följeslagare. De må#e för detta ändamål
smyga Íg runt hela lägret. De följde a§tså klippväggen.
Winnetou gi%, som vanligt, främ#. Plöt+ligt #annade
han oc lät höra ett för©rä%t ²u>". De båda andra lyßnade spänt. Då a§t förblev ty#, frågade Old Shatterhand sakta: ²Vad är det?"
²En männi©a, här bredvid mig, i min hand!"
²Hå§ honom fa#! Låt honom ej ©rika!"
²Han kan ej ©rika; han är död. Han hänger vid tortyrpålen! Han+ ©alp är borta, han+ kropp är fu§ av sår.
Han är redan ka§, oc mina händer äro våta av blod."
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²Så äro de vita redan dödade, oc här är avrättning+platsen!"
De trevade Íg omkring, kännande Íg för med händerna, oc hade inom tio minuter påträ>at omkring tjugu
grä+ligt #ympade lik, bundna vid pålar oc träd. ²Ohyggligt!" #önade Old Shatterhand. ²Jag hoppade+
ännu kunna rädda de<a männi©or, åtmin#one från dylika kval! Vanligen vänta de röda ti§ nä#a dag; men här
ha de ej gett Íg tid därti§."
²Oc plante%ningen, som Cornel ägde över det #ä§e,
där ©atten ©a§ vara belägen!" sade Old Firehand. ²Den
har nu gått förlorad."
En bit från det #ä§e, där de tre männen #odo, ljöd
nu plöt+ligt ett väldigt glädjetjut, som gena# besvarade+
av de vid eldarna lägrade utah+. Det var yampa-utah+,
som anlände. De blevo hjärtligt välkomnade av Ína röda bröder; nytt bränsle ka#ade+ på eldarna, oc ©ogen
blev så lju+, att de tre vita råkade i den #ör#a fara att
bli bemärkta.
²Vi må#e bort", sade Old Firehand. ²Men vart?
Framför oc bakom oß är ©ogen fu§ av männi©or."
²Upp i träden, svarade Old Shatterhand. ²Där i det
täta lövverket kunna vi vänta, ti§+ upp#åndelsen lagt
Íg."
De klättrade upp oc sågo från Ítt göm#ä§e, huru
yampa-utah+ kommo framridande ti§ eldarna. De #ego
av hä#arna, vilka bortförde+, oc frågade därpå ivrigt,
om Winnetou oc de vita hade anlänt oc gripit+. Då
denna fråga besvarade+ med ett förundrat nej, vi§e de
knappt tro, att de ifrågavarande ännu ej visat Íg, ty de
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hade ju följt de<a+ spår. Det blev ett undrande hit oc
dit, men sakförhå§andet var oc förblev en gåta.
Då yampa-utah+ erforo, att över tjugu vita blivit torterade ti§ död+, begärde de att få se de<a. Fa%lor tände+ för att lysa dem, oc nu visade Íg för de tre vita ett
©ådespel så grä+ligt, att de ej förr sett ett dylikt. Ly%ligtvi+ blev denna s$en ej av lång varaktighet.
Från dalen+ nedre ända hörde+ nämligen plöt+ligt ett
långdraget ©ri, ett ©ri, som ingen, vilken en gång hört
det, någonÍn glömmer, en männi©a+ död+©ri. ²U>!" ropade en av hövdingarna för©rä%t. ²Vad var det? »Gula
Solen« oc »Fyra bu>lar« äro där borta!"
Ett andra, liknande ©ri ljöd, oc därpå smattrade ³era
gevär. ²Navajo+, navajo+!" ropade hövdingen. ²Upp krigare, ka#en er över de hundarna! Kvarlämna hä#arna
oc kämpa ti§ fot+ bland träden!"
Några ögonbli% sprungo a§a om varandra, man ©rek
oc vrålade; ©ogen genljöd av #rid+tjut. Skott smattrade
a§t närmare oc närmare. Främmande, dunkla ge#alter
smögo Íg fram me§an träden.
Ja, det var navajo+; de hade ämnat överrumpla utah+,
men hade ej ly%at+ att ljudlö# övermanna vakterna vid
dalen+ utgång. Dera+ död+©rin hade gjort alarm, oc
som det var för sent för navajo+ att draga Íg ti§baka,
gä§de det nu att kämpa man mot man.
Det visade Íg nu, att utah+ voro ³era ti§ antalet;
deßutom kände de terrängen bättre än |enderna; ti§
följd därav blevo de<a, ehuru utomordentligt tappra, så
småningom ti§bakaträngda.
Av de tre hövdingarna, vilka nyß suttit vid elden, deltogo två i kampen för att egga Ína män genom Ítt före330
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döme. Den tredje #od lutad mot ett träd nära elden,
följde med ©arp bli% #riden+ förlopp oc utdelade med
dånande #ämma Ína befa§ningar.
Striden fjärmade Íg a§t mer oc mer. Det var nu tid
för de tre å©ådarna att begiva Íg därifrån. Vägen från
dera+ göm#ä§e var fri. De #ego a§tså förÍktigt ned
från träden. ²Skola vi taga den där hövdingen med oß?"
vi©ade Old Shatterhand.
²Ja, vi kunna _." Han hö§ plöt+ligt upp. Vad han
såg, var verkligen ägnat att försätta honom i den #ör#a
förvåning. Ur mörkret kom nämligen blixtsnabbt framilande en liten spen+lig, haltande karl, svängde Ín bö<a
oc fä§de med ett väl måttat kolvslag hövdingen ti§
marken, varpå han ha#igt drog honom med Íg in i
mörkret.
²Halte Frank!" sade Old Shatterhand förvånad.
²Ja, Frank!" in#ämde Old Firehand. ²Den karlen är
då för tokig! Vi må#e ©ynda e®er honom, så att han ej
begår ³era dumheter."
De ilade bort e®er den li§e. Ju# som de kommo nära
pa<et+ irrgång, ljöd a§dele+ framför dem ett ©ott oc
#rax därpå den li§e+ gä%ande #ämma: ²Dumhuvud!
Om du vi§ trä>a mig, ©a§ du väl inte ©juta på månen
he§er. Nu har du fått din be©ärda del. God natt!"
Ett ljud som av ett tungt slag, oc a§t var ty#. De tre
männen ©yndade fram oc #ötte på den li§e. ²Vad har
du här att göra?" sade Old Shatterhand nä#an #rängt.
²Vem har gett dig ti§åtelse att lämna ditt paß?"
²Ti§åtelse!" svarade den li§e kä%t. ²Jag behöver ingen+ ti§åtelse; jag är, med förlov, min egen herre oc |deikommi<arie! Blott omsorgen om er har för re#en ja331
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gat mig ur mitt lugna bo. Knappt voro ni borta, så blev
det en olåt, som om a§a onda andar sluppit lösa. Det
kunde inte mina senÍbla nerver hå§a ut med. Därför
tog jag min bö<a oc smög mig bort utan att de andra
märkte det. Då |% jag se den där hövdingen #å vid trädet #yv som ett petri|kat. Det förargade mig, att han
©u§e #å där så lugn, fa#än ni kan©e voro i fara, oc så
gav jag honom en liten Ínkadu+. Oc när jag så ©u§e ha
honom med mig, så kom en röd krabat smygande oc lade
an på mig. Då slog jag ti§ honom, så att han+ kula for
upp i de högre regionerna. Nu ligga de båda gynnarna
där utan san+ oc för#ånd oc undra, vad de ©ola tänka
om a§t detta."
Anförarna+ mißnöje dun#ade bort inför den li§e+ »oomku§runkeliga« godlynthet. Leende hjälpte de honom
att föra de båda san+lösa indianerna i säkerhet, varpå
de<a, liksom de andra fångarna, bundo+ oc försågo+
med munkavlar. Däre®er #ä§de Íg Winnetou oc Old
Shatterhand vid »förhänget« för att iakttaga de röda.
Utah+ återvände nu oc som segrare. Ännu ³era eldar
tände+, oc man genomsökte med fa%lor ©ogen för att leta reda på döda oc sårade. Navajo+ hade, såsom sed är
bland de röda, medtagit de Ína.
Vid varje lik, man fann, upphävde+ tjut av klagan oc
raseri. Flera personer saknade+, oc man antog, att de
blivit fångade. Detsamma tänkte man o%så om de tre
spårlö# försvunna hövdingarna. De två åter#ående anförarna framropade nu de förnäm#a krigarna ti§ en
rådplägning, vid vilken högljudda vredgade tal hö§o+.
Winnetou kom då på den tanken att smyga Íg fram
för att möjligen få reda på, vad utah+ beslutade. Det
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ly%ade+ lätt för honom att utföra denna plan, då de röda trodde Íg a§dele+ ensamma oc hö§o varje förÍktighet+mått över³ödigt; han |% a§tså del av, vad de ämnade företaga. De döda ©u§e begrava+ samma natt; klagosångerna upp©öt man ti§ längre fram. Nu gä§de det
framför a§t att befria de fångna hövdingarna. Detta
var ännu mer av nöden, som man dagen därpå hade att
vänta ankom#en av Winnetou oc de vita. Då de<a ämnade Íg upp ti§ Silversjön, må#e de nödvändigt oc i
a§a händelser fa§a i utah+' händer. Man borde a§tså
bryta upp så fort som möjligt för att följa navajo+' spår,
oc det be#ämde+, att uppbrottet ©u§e ©e, så snart dagen grydde.
Winnetou återvände nu långsamt oc förÍktigt ti§ de
vita. Under livligt samspråk gi% tiden fort. Det var så
my%et att berätta, att höra på oc att ©ämta över. Halte
Frank+ bedri® vä%te a§män beundran; oc a§a uttalade
Íg berömmande därom. Lorden var ti§ oc med så förtju#, att han förärade honom Ítt ena praktgevär. Frank
blev oändligt glad över gåvan, oc han+ ta%samhet fortfor länge att ³öda ut i talesätt, som betänkligt retade de
övriga+ ©rattmu©ler. Ly%ligtvi+ var det så mörkt, att
han ej kunde ur©ilja Ína kamrater+ anÍkten.
Då den kommande dagen ©u§e medföra betydande an#rängningar, blevo vakterna nu avlö#a, oc man lade Íg
för att sova. Vilan blev do% ej lång, ty redan vid dagen+
för#a gryning, då indianerna+ uppbrott ©edde under
bråk oc larm, var man åter på benen.
Sedan a§t ånyo blivit lugnt ute i dalen, smög apacen
Íg ut för att rekognos$era. Han återkom med underrättelsen, att ej en enda utah längre synte+ ti§. Man kunde
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a§tså lämna göm#ä§et oc tåga ut i dalen. I närheten
av indianerna+ förra lägerplat+ påträ>ade+ några döda
hä#ar, som fa§it under #riden. De röda hade låtit dem
ligga; men de vita voro klokare. Vägen ti§ Silversjön
förde, om man vi§e undvika utah+, genom öde trakter,
där a§ växtlighet oc sålede+ även vi§ebråd saknade+.
Hä#arna kommo a§tså väl ti§ paß. Vä#mannen är ej så
nogräknad; han nöjer Íg med hä#kött, om intet annat
#år ti§ bud+. Man tog a§tså de bä#a #y%ena, fördelade
dem oc tände några eldar, vid vilka var oc en #ekte Ín
andel för att konservera den.
Detta var ingen tid+spi§an, då man ej gena# vågade
följa de röda. Under tiden betade hä#arna på den sa®iga
grä+mattan. Fångarna hade nu befriat+ från munkavlarna oc kunde åter tala. »Gula solen« var den för#e av
dem, som bröt ty#naden, i det han vände Íg ti§ Old
Shatterhand oc sade: ²Vem av er var det, som slog mig
ti§ marken? Hur kunde ni våga taga mig ti§ fånga, då
vi ej ha gjort er något?"
²Jag är Shatterhand, oc min arm var det, som slog
dig ti§ marken för att göra dig o©adlig."
²Vi§ du på#å, att jag vi§ ©ada dig?"
²Ja."
²Det är lögn."
²Försök i%e att bedraga oß. Jag vet a§t. Ni ämnade
döda oß, fa# vi rökt fred+pipan med utah+. Yampa+ ha
©i%at bud ti§ er oc ha därpå själva kommit. Jag tror ej
ett enda av dina ord."
Hövdingen vände bort anÍktet oc teg. I han+ #ä§e
tog den krigare ti§ ordet, vilken Halte Frank på vägen
ti§ göm#ä§et slagit ti§ marken: ²Utah+ ha grävt upp
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#rid+yxan mot blekanÍktena. Ni äro berömda krigare oc
frukta dem ej. Men vet du, att navajo+ ha dragit ut för
att hjälpa de vita?"
²Ja", svarade Old Shatterhand.
²Navajo+ äro apacer, oc detta folk+ me# berömde
hövding, Winnetou, är er vän, han be|nner Íg här. Varför slå ni då ti§ marken en navajo+' krigare oc binda
honom? Jag är en navajo."
²Varför påträ>ade vi dig då ho+ utah+?"
²Emedan jag vi§e hämna+. Min broder kämpade vid
min Ída oc blev dödad av en av de<a hundar+ hövding.
Jag förde han+ kropp i säkerhet oc återvände för att
hämna+. En hövding hade dödat min broder; en hövding
må#e därför giva mig Ín ©alp. Jag vißte, att en sådan
kvar#annat i dalen, oc ämnade uppsöka honom. Då
kommo två män i min väg, en död oc en levande. Denne senare märkte mig; jag var förrådd oc må#e ©juta
honom; men han var mig för snabb oc slog mig ti§
marken. Det övriga känna ni. Ropa Winnetou! Han ©a§
intyga, att jag är en navajo."
²Jag tror dig; du är en navajo oc ©a§ bli fri."
Det gä§de nu för# oc främ# att beÍktiga de mördade
vita, vilka erbjödo en anbli%, var+ be©rivning är bä# att
förbigå. Tramps hade ©ördat vad oc såsom de sått; de
hade dött under ohyggliga kval. Röde Cornel hängde vid
tortyrpålen med huvudet nedåt. Han var, liksom Ína
kamrater, berövad a§a Ína kläder.
²Om vi do% hade kommit tidigare", sade Old Firehand, ²så att vi kunnat hindra de u+lingarna+ ohyggliga
död. Oc papperet sedan, te%ningen, som Cornel bar på
Íg? Den behövde vi. Oc nu är den förlorad! Den där
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gamle hövdingen Ithat¥i-tabli, av vilken Engel |% den,
är o%så död."
²Ni glömmer", infö§ Watson, arbet+förmannen, ²att
denne hövding hade en son oc sonson, de båda Björnarna, vilka då ej voro närvarande, men som do% egentligen
bodde vid Silversjön. Kan©e äro de ännu där uppe, så
att vi genom dem kunna få del av hemligheten."
²De båda Björnarna?" upprepade Old Firehand.
²Blixt oc dunder! Hur har jag kunnat låta detta undgå
mig? Att jag ej gena# tänkte på de båda tonkawa+, som
voro med oß på ångbåten! Nintropan-Hauey oc Nintropan-Homo¥, Stora oc Li§a Björnen, så heta de ju!
Det är ju förträ>ligt; ty då ha vi a§t hopp om att av
dem kunna få den ön©ade te%ningen. Tyvärr pågår #rid
där uppe, oc utah+ be|nna Íg me§an oß oc sjön. Det
blir ej lätt för oß att bryta oß igenom."
²Det behöva vi ej he§er", svarade Winnetou, ²ty jag
känner en väg, som ännu ej beträtt+ av någon vit e§er
någon utah. Den är vi<erligen my%et besvärlig, men om
vi gena# bryta upp, ©ola vi hinna fram före utah+ oc
navajo+."
²Då ©ola vi ra©a på. Vi ha ej att göra något mera
här än att begrava de vita. Det är snart gjort, om vi
lägga dem bredvid varandra oc betä%a dem med #enar.
Sedan böra vi gena# ge oß i väg."
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Åttonde kapitlet.
Ett naturs$eneri av #orslagen ©önhet utbredde Íg för
de vita+ bli%ar, då de e®er några dagar närmade Íg
målet för Ín mödosamma färd. De redo genom en långsamt uppåt#igande cañon, vilken på båda Ídor begränsade+ av väldiga klippma<or, lysande i en färgglan+, som
nä#an bländade ögat.
Old Firehand, Shatterhand oc Winnetou redo främ#.
Den för#nämnde ägnade vägen+ omgivningar en oavlåtlig uppmärksamhet. Plöt+ligt hö§ han in Ín hä# vid
ett #ä§e, där två väldiga klippelare re#e Íg i höjden, lutande Íg mot varandra, oc bildade ett me§anrum, som
vid mynningen knappt tio fot brett, ty%te+ smalna av
inåt. Han betraktade #ä§et med prövande bli%ar oc sade: ²Här må#e det vara, som jag kom ut, sedan jag upptä%t ådran!"
²Fortsätter då kly®an? Det ser ut, som om den snart
toge slut!"
²Ska§ se e®er. Det är möjligt, att jag mißtager mig."
Han ämnade #iga av hä#en; men apacen #yrde Ín
hä# mot pa<et oc sade på Ítt lugna, säkra sätt: ²Mina
bröder må följa mig, ty här börjar en väg, som ©a§ betydligt förkorta vår färd. Denna kly®a blir för# a§t
trängre. Sedan vidgar den Íg oc utmynnar slutligen i
en bergslätt med ©arp #igning. Vid övre kanten av denna slätt #upar bergväggen lodrätt ned i djupet i en
rund, vid kittel, från vilken en smal, slingrande hålväg
leder ut i Silversjön+ dal."
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²Det #ämmer, det #ämmer! Har du varit i kitteln oc
har du där funnit något märkvärdigt?
²Det är intet att |nna, intet vatten, intet grä+, intet
vi§ebråd."
²Så my%et vi§ jag bevisa dig, att man do% kan |nna
något där, något my%et, my%et värdefu§are än vatten
oc grä+. Där |nn+ ej blott Ílver, utan o%så guld. Denna berg+kittel är det, för var+ ©u§ jag företagit hela
färden. Framåt, här vika vi av!"
E®er ungefär en timme+ ritt nådde ryttarna sluttningen+ hög#a punkt, oc nu utbredde Íg framför dem
en mil+vid berg+slätt, i var+ förgrund låg insänkt den
djupa kittel, om vilken Firehand oc Winnetou talat.
Nu bar det av utför branten. Då de kommit ned i djupet, vi§e Old Firehand visa Ína följeslagare Ítt fynd;
men som utah+ ej borde få veta något därom, förde man
in dem ett #y%e i den redan omnämnda hålväg, som ledde ti§ Silversjön+ dal, oc några rafters #annade jämte
navajon ho+ dem för att bevaka dem. Kitteln+ diameter
var min# en engel© mil. Deß botten var betä%t av djup
sand med #ora #enar här oc där. Det rådde #or spänning i de vita+ ©ara. A§a+ ögon voro förväntan+fu§t
riktade på de båda män, vilka+ närvaro här hade me#
att betyda, nämligen Old Firehand, som ©u§e angiva
det #ä§e, där ådran fann+, oc Butler, ingenjören, som
hade att bedöma fyndet+ värde oc möjligheten av att
ti§godogöra Íg detsamma. Old Firehand #yrde Ína #eg
mot ett #ä§e av klippväggen oc drog ut några lö# Íttande #enar. Nu visade Íg en spri%a, som varit ti§sluten
av de<a #enar. Han #rä%te in handen oc sade därvid:
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²Av vad jag här fann, har jag medtagit oc låtit undersöka ett prov. Får jag nu o%så höra er mening därom?"
Då han drog ti§baka handen, hö§ han i densamma ett
vitt, i brunt ©i®ande, #rimmigt föremål, som han rä%te
åt ingenjören. Knappt hade denne ka#at en bli% därpå,
förrän han utropade: ²Sannerligen! Det är ju rent, gediget Ílver! Oc det har a§tid funnit+ i denna kly®a?"
²Ja, hela kly®an är fy§d därmed. Den ty%te+ #rä%a
Íg djupt in i berget oc vara my%et rik på malm."
²Då kan jag garantera en utomordentligt rik avka#ning. Antagligen |nne+ det många ³era sådana kly®or
oc remnor, fy§da med värdefu§ malm. Old Firehand,
här ligga miljoner, oc som upptä%are är ni en rik, en
#enrik man!"
²Upptä%aren enda#? Ni ©ola a§a dela vin#en. Jag är
upptä%aren. Butler, ingenjören, oc de andra hjälpa ti§
vid arbetet. För den©u§ har jag medtagit dem. De vi§kor, under vilka vi ©ola samarbeta, oc den vin#, som
©a§ ti§fa§a varje en©ild, ©ola vi närmare be#ämma."
De<a ord uppvä%te ett a§mänt jubel, som aldrig ty%te+ vilja ta slut. Old Firehand förde nu o%så Ína följeslagare ti§ Ílvermalm+gången. Det var antagligt, att
denna ej var den enda. De ³e#a av männen visade lu#
att gena# på #ä§et göra vidare undersökningar, då Old
Shatterhand varnande sade: ²Inte så bråttom, kamrater! Vi äro ju i%e ensamma här uppe! Navajon, som
medföljer oß, känner noga ti§ de Ína+ återtåg+linje.
Han har beräknat, att de komma att inträ>a vid sjön
blott några timmar senare än vi, oc #rax e®er dem följa antagligen utah+. Vi ha a§tså ingen tid att förlora."
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Sä§©apet #eg nu åter ti§ hä# oc fortsatte den avbrutna färden. De hade ridit ungefär två timmar, då
den forna #römbädden plöt+ligt bredde ut Íg oc bildade en av klippor inramad öppen plat+, i var+ mitt låg
ett #i§a#ående vatten, omkring vilket växte ymnigt med
grä+. Ryttarna #ego av för att låta hä#arna beta oc
dri%a, medan de själva, Íttande i ©ilda grupper, livligt
samspråkade om de rikedomar, de i framtiden hoppade+
komma i beÍttning av. Ingenjören, som ägnat den ti§ryggalagda vägen en noggrann uppmärksamhet, yttrade
Íg över densamma: ²Vad jag hitti§+ sett, har i hög#a
grad ti§fred+#ä§t mig. I hålvägen |nn+ rum, i%e blott
för vattenledning, utan o% för transport av a§a de föremål, vi kunna behöva. Jag tror _ _"
Han avbröt Íg tvärt oc utropade, sedan han häpen
sett Íg omkring: ²Men E§en! Var är E§en? Hon |nn+
ej här?"
Fli%an, som på ³era dagar ej förrän här sett grä+ oc
blommor, hade ivrigt börjat plo%a därav. Hon gi% småsjungande längre oc längre in, ti§+ pa<et gjorde en
krök. Hon kom då att tänka på, att hon ej borde avläg+na Íg så långt ifrån de övriga, oc ämnade ju# vända
ti§baka, då plöt+ligt tre beväpnade indianer trädde fram
om hörnet. Fli%an #annade som för#enad, vi§e ropa på
hjälp, men |% ej fram ett ljud. Knappt |ngo männen
syn på henne, förrän två av dem ka#ade Íg över henne.
Den ene satte handen för henne+ mun; den andre riktade
kniven mot henne+ hjärta oc sade hotande på bruten
engel©a: ²Ty#, elje# dödar jag dig!"
Den tredje indianen smög Íg ett #y%e framåt för att
se e®er, vilka den vita ³i%an ti§hörde, ty det fö§ ju av
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Íg självt, att hon ej var ensam. Han återvände e®er ett
par minuter oc ti§vi©ade Ína kamrater några ord, som
E§en ej för#od, vare®er de förde henne med Íg in mellan bu©arna fram ti§ träden, där några indianer sutto,
vilka sprungo upp, då de sågo Ína kamrater komma med
³i%an.
E§en för#od ej ett ord, av vad som sade+; men av de
hotfu§a bli%ar, som riktade+ på henne, för#od hon, att
hon var i #or fara. Då kom hon att tänka på det totem,
»Li§a Björnen« gett henne på ©eppet. Hon drog fram
den snodd, varpå detta totem hängde, lö+gjorde det oc
rä%te det åt den indian, vilken hon för han+ grymma utseende+ ©u§ ansåg som den farliga#e.
²Nintropan-Homo¥", sade hon därvid, ty hon hade
³era gånger hört, att »Li§a Björnen« på Ítt språk kallade+ så.
Den röde ve%lade ut läderbiten, betraktade te%nen, ut#ötte ett rop av överra©ning oc rä%te den åt den närma#e indianen. Den gi% ur hand i hand. AnÍktena blevo vänligare, oc den, som förut ti§talat E§en, frågade
henne: ²Vem _ giva _ dig?"
²Nintropan-Homo¥", svarade hon.
²Vare#?"
²På ©eppet."
²På Arkansa+?"
²Vara riktigt. Nintropan-Homo¥ varit på Arkansa+.
Vilka _ män _ där?" Han pekade mot hålvägen.
²Winnetou, Old Firehand, Old Shatterhand."
²U>!" ropade han, oc ²u>!" ropade o%så de övriga.
Han ämnade fråga vidare, men då praßlade det i bu©arna, oc med de tre ju# nämnda männen i spetsen bröto
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de vita fram oc bildade ögonbli%ligen en kret+ omkring
indianerna. Winnetou hade upptä%t dera+ spår, oc man
hade gena# följt de<a. De röda gjorde intet försök att
försvara Íg, ty de vißte, att blekanÍktena ej ©u§e göra
dem något ont. Då spejaren |% syn på Winnetou, utropade han: ²Apacerna+ #ore hövding! Denna vita ³i%a
äger »Li§a Björnen+« totem oc är a§tså vår vän. Vi
togo henne med oß, emedan vi ej vißte, om de män, hon
ti§hörde, voro våra vänner e§er |ender."
²Ni äro timbabat¥er. Vilken hövding anför er?"
²T¥ia-nitsa+."
Detta ord betyder »Långa Örat«. Naturligtvi+ var
denne man beryktad för Ín ©arpa hörsel. ²Var är han?"
frågade Winnetou vidare.
²Vid sjön, oc även Stora oc Li§a Björnen äro där."
²För oß ti§ dem!"
Ju# nu kommo några rafters med hä#arna oc fångarna ut ur hålvägen.
Man #eg ti§ hä#, oc timbabat¥erna tjän#gjorde
som vägvisare. Det gi% nu uppför bergsluttningen oc in
me§an träden. Därpå sänkte Íg marken ånyo, oc snart
fram©imrade vatten.
²Silversjön", sade Old Shatterhand. ²Så äro vi nu
äntligen vid målet."
Det s$eneri, som nu utbredde Íg för ryttarna+ ögon,
var i sanning #orartat. Höga klippba#ioner, lysande i
a§a regnbågen+ färger, inneslöto en #or dal. Bakom
de<a ba#ioner upp#ego mot himlen nya oc åter nya
bergjättar, den ena högre än den andra. Men de<a klippor voro ej kala. I dera+ talrika kly®or oc remnor växte träd oc bu©ar, djupare nedåt sjön övergi% växtlighet342
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en i en tät ©og, som enda# närma# #randen lämnade
fri en smal grä+remsa. I sjön+ mitt låg en grön ö med
en egendomlig, gammal byggnad, som ty%te+ härleda Íg
från den tid, då de nuvarande indianerna ännu ej undanträngt urinvånarna. På den grä+bevuxna #randremsan lågo ³era hyddor, i var+ närhet några kanoter
voro bundna vid #randen.
I oc bredvid hyddorna lågo indianer, de nämnda timbabat¥erna. Då de sågo de vita komma, upp#od oro
bland dem; men så snart de märkte Ína kamrater i spetsen av tåget, lugnade de Íg.
Ju# som de vita uppnådde hyddorna, trädde två manliga ge#alter fram ur byggnaden borta på ön. Apacen
hö§ handen för munnen oc ropade ditöver: ²Nintropan-Hauey! Winnetou är kommen!"
Ett svar+rop hörde+ därifrån, oc man såg de båda
männen #iga i en kanot oc ro emot #randen. Det var
de båda »Björnarna«, far oc son.
Då »Stora Björnen« #igit ur båten, rä%te han Winnetou handen oc sade: ²Apacerna+ #ora hövding är
övera§t, oc vart han kommer, gläder han hjärtan. Jag
hälsar välkommen även Old Shatterhand oc Old Firehand!"
Då han |% se tant Dro§, ³ög ett leende över han+
anÍkte, oc han sade, i det han rä%te honom handen:
²Min vite broder är en tapper man; han dödade pantern, oc jag hälsar honom välkommen!"
Så gi% han från man ti§ man. Han+ son var ännu för
ung för att våga räkna Íg jämn#ä§d med krigarna oc
jägarna; att tala med E§en var honom do% ti§åtet. Han
närmade Íg henne, bugade Íg oc sade på bruten engel343
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©a: ²Li§a Björnen har knappt hå§it för möjligt, att han
©u§e få återse den vita missen. Vad är er resa+ mål?"
²Vi ämna oß ej längre än ti§ Silversjön", svarade
hon.
Ett glädje©immer drog över han+ anÍkte. ²Missen ©a§
a§tså dröja här någon tid?"
²Ja."
²Då ber jag att a§tid få vara med henne. Hon ©a§ lära känna a§a träd, plantor oc blommor. Vi ©ola |©a
på sjön oc jaga i ©ogen; men jag må#e a§tid vara i
henne+ närhet, ty det |nna+ vilda djur oc |entliga
männi©or. Vi§ den vita missen ti§åta mig det?"
²My%et gärna. Jag ©a§ känna mig trygg med dig i
min närhet, oc jag gläder mig åt, att du är här." Hon
rä%te honom handen, oc sannerligen, han förde den ti§
Ína läppar oc gjorde därvid en bugning som en riktig
gentleman!
Timbabat¥erna+ hövding hade hitti§+ #olt suttit
kvar i Ín hydda oc kom för# nu långsamt fram. Han
var en mörklagd man med långa armar oc ben, som gåvo honom något orangunartat17 i utseendet. Tant Dro§
gi% fram ti§ honom oc sade: ²Varför träder »Långa
Örat« ej närmare? Vi§ den berömde krigaren ej hälsa
blekanÍktena välkomna?"
Hövdingen brummade för Íg själv några obegripliga
ord på Ítt språk, men tant Dro§ slog honom på axeln
oc ropade: ²Tala engel©a, gamle goºe! Jag vet, att du
kan tala en gan©a dräglig engel©a."
17 Här mena+ orangutangaktigt, orangutanglikt, orangutangartat, d.v.s. likt
apan orangutang. I ty©a utgåvor #år på motsv. #ä§en Orang-Utangähnlice+ e§er Orang-Utan-Ähnlice+. (Anm. år 2002.)
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²No!" ljög hövdingen.
²Inte! Känner du mig?"
²No!"
²Tig med ditt »no«! Jag kan bevisa dig det. Vi voro
tre vita oc elva röda i Fort De|ence. Vi hade spelat
kort oc dru%it en smula. Men de röda dru%o mer än de
vita; snart somnade de oc sovo hela förmiddagen oc
natten. Kommer du ihåg det?"
²No!"
²Gott! Men för#å mig, ty%+ du ändo% göra, oc därför fortsätter jag. Vi vita lade oß för att sova bredvid
indianerna. När vi vaknade, voro de röda borta. Oc
med dem hade även mitt gevär oc min kulpung försvunnit. På bößpipan hade jag låtit ingravera ett T.D.,
Tant Dro§. Underbart nog |nna+ ju# de<a bok#äver
här på ditt gevär. Vet du kan©e, hur de ha kommit dit?"
²No!"
²Oc min kulpung var #i%ad med pärlor oc o%så försedd med T.D. Oc nu har jag ti§ min innerliga förnöjelse märkt, att din vä©a bär ju# de<a bok#äver. Kan du
förklara, hur det kommer Íg?"
²No?"
²Då vet jag det så my%et bättre! En hövding bär enda# saker, som han vunnit i #rid; #ulna föremål föraktar han. Jag vi§ befria dig från dem." I ett nu hade
han ry%t geväret ur den röde+ hand oc vä©an från
han+ gördel oc vänt Íg bort från honom. Men indianen
var blixtsnabbt e®er honom oc ©rek på tämligen god
engel©a: ²Giv hit! Den där bö<an oc vä©an äro mina!"
²No!"
²Du är en tjuv!"
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Då drog den röde Ín kniv. Men Dro§ gav ti§ ett
muntert ©ratt oc ropade: ²Sku§e man kunnat tro så
löjligt, som att jag ka§a+ för tjuv, för att jag tagit mina
egna saker! Nej, gamle goºe, det #rida vi inte om! Du
är »Långa Örat«; jag känner dig. Men du ©u§e med ännu #örre rätt kunna ka§a+ »Långa Fingret«. Erkänn
sanningen, oc du ©a§ få behå§a, vad du tagit; jag har
för länge sedan ersatt förlu#en. Svara a§tså uppriktigt:
Känner du mig, oc var du med mig i Fort De|en$e?"
²Yes!"
²Oc försvann med mitt gevär oc min vä©a?"
²Yes!"
²Gott! Här har du dem ti§baka. Här är o%så min
hand. Vi ©ola vara vänner; men tala engel©a ©a§ du,
oc ljuga får du inte!" Han rä%te den röde bö<an oc vä©an oc ©akade hand med honom.
Indianen förändrade ej en min, men sade i vänlig
ton: ²Min vite broder är min vän; oc jag äl©ar honom!"
²Ja, hjärtebarn; jag äl©ar dig o%så! Det kommer du
snart att märka, ty hade vi ej kommit, ©u§e ni hög# sannolikt förlorat era ©alper. Dem ©u§e utah+ ha tagit."
²Utah+! De komma ej."
²Jo. Navajo+ ha blivit slagna av dem; utah+ förfölja
de slagna oc komma kan©e redan i dag hit."
²U>!" ropade »Långa Örat« i häpen ton.
²Ja", tog Winnetou ti§ ordet, såsom den där bä# kände ti§ Silversjön+ omgivningar; ²vi ©ola utförligt berätta a§t, men för# må#e vi försäkra oß om, att |enderna ej överra©a oß. De kunna när som hel# vara här.
Femtio timbabat¥krigare ©ola gena# rida in i cañon;
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med dem följa Humpley-Bi§, Gun#i%-Un$le, Frank oc
Dro§. De rida ti§ det #ä§e, där cañon smalnar ti§, oc
intar en fa# #ä§ning bakom klipporna. Så fort |enderna nalka+, må de sända bud e®er oß oc bispringa våra
vänner."
Snart voro de femtio timbabat¥erna jämte de fyra
vita redo ti§ avfärd. »Li§a Björnen« bad Ín fader om
ti§åtelse att medfölja dem, vilket beviljade+ honom.
Sedan ryttarna färdat+ tre kvart+ timme, utvidgade
Íg cañon plöt+ligt ti§ Ín dubbla bredd; deß väggar voro
här i%e enda# uppti§, utan o%så nedti§ försedda med
remnor oc kly®or. Det såg nä#an ut, som klipporna #odo på pelare, vilka bildade valvgångar.
²Här ©ola vi #anna", sade Li§a Björnen. ²Här |nna+
hålor oc gångar, i vilka vi kunna gömma oß." Han avbröt Íg för att lyßna. Han+ ©arpa öra hade uppfattat
ett ljud. O%så de andra hörde det. Det lät som en uttröttad hä#+ snavande i ru§#en+pa<et. Snart blev en
ensam ryttare synlig, en navajo, vilken+ hä# knappt mer
förmådde röra Íg. Mannen ty%te+ sårad, ty han+ dräkt
var ³ä%ad av blod.
Li§a Björnen lämnade Ítt göm#ä§e oc trädde fram.
Navajon hö§ in Ín hä# oc sporde glatt: ²U>! Min unge
broder! Ha de väntade navajokrigarna kommit?"
²Ännu ej!"
²Då äro vi förlorade! Vi överfö§o utah+ i Hjortdalen;
men våra hövdingar förlorade för#åndet, oc vi blevo
slagna. Vi ³ydde; utah+ förföljde oß; de voro talrikare
än vi; likväl ©u§e vi möjligen kunnat hå§a #ånd; men
tidigt i dag anlände ti§ dem en ny, #or trupp. De äro
nu fyra gånger så #arka som vi."
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²U>! Så äro a§a nedgjorda?"
²Nä#an. Tio böß©ott härifrån rasar kampen. Jag avsände+ att hämta hjälp från sjön, ty vi trodde, att de
väntade krigarna redan kommit. Nu äro vi förlorade!"
²Ännu ej. Stig av oc vila dig! Hjälp ©a§ komma! En
timbabat¥krigare rider gena# ti§ Silversjön oc hämtar hjälp; tre andra #anna här med hä#arna, oc vi övriga ©ynda ti§ navajo+' bi#ånd. Framåt!"
Detta förslag blev gi§at oc satte+ gena# i verket. De
fyra vita, med den kä%e Li§a Björnen i spetsen, ilade
jämte timbabat¥erna framåt så ha#igt, den dåliga vägen ti§ät. Om en #und hörde de de kämpande+ ©rik, oc
snart däre®er |ngo de dem själva i Íkte.
Det visade Íg snart, vad fyra ©i%liga ©yttar förmå
med Ína gevär. Varje ©ott trä>ade Ín man. De av
utah+, som ägde gevär, Íktade nu ej längre på navajo+,
utan på de vita. Därigenom |ngo de förra andrum.
Snart veko utah+ ti§baka med undantag av dem, som
hade gevär, men dera+ kulor nådde ej långt, oc de vågade ej tränga fram. Då ropade Frank ti§ Li§a Björnen:
²Vi fem hå§a #ånd. Navajo+ må draga Íg undan bakom
oß. Säg dem det!"
De vita med navajo+ retirerade nu ett #y%e. Utah+
ry%te småningom e®er. Då de vita kommit i närheten
av det #ä§e, där de förut varit gömda, #annade de. Det
gä§de nu att ha#igt draga Íg in i kly®orna oc djupningarna; Li§a Björnen tjän#gjorde som tolk _ _ en
a§män, plöt+lig reträtt, oc a§a voro försvunna. De befunno Íg nu i säkerhet, ty här gav+ ©ydd för varje ©ott,
under det utah+ ej kunde gömma Íg. Om nu enda# den

348

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

väntade hjälpen snart kom, kunde man med gott mod
motse #riden+ utgång.
Oc denna hjälp var redan på väg. Winnetou hade
meddelat Stora Björnen, vad som ©ett. Denne sade då:
²Jag varnade navajo+. Jag rådde dem att vänta, ti§+
a§a dera+ krigare hunnit samla+. Men de trodde, att
utah+ ännu ej hunnit förena+, oc vi§e ti§intetgöra dera+ trupper den ena e®er den andra. De ha nu själva
råkat ut för det öde, de tänkte bereda |enderna."
²Hur är det? Komma utah+ att behandla dig som |ende?"
²Ja."
²Så be|nner du dig i den #ör#a fara."
²Nej. Jag fruktar ej för tusen utah+."
²Det för#år jag ej."
²Jag behöver enda# ly®a min hand, oc de äro förlorade. Inom ett ögonbli% äro de dödade. Detta kan du ej
för#å. BlekanÍktena äro kloka män, men på en sådan
tanke kan do% ingen av er komma."
Han sade detta i #olt ton. Old Shatterhand+ bli% svävade över sjön, bort emot bergen, oc därpå svarade han:
²Vi vita kunna ej hysa sådana tankar, emedan vi äro
kri#na oc ©y maßmord; men vi äro nog kloka att kunna
bli%a in i era själar. Ska§ jag förråda din hemlighet?"
²Du förråder den ej, ty du kan omöjligt trä>a det riktiga. Det är ett förhå§ande, som blott två personer känna, jag oc min son."
²Oc jag! Du dödar inom några få ögonbli% tusen
utah+? Detta kan ©e varken genom kniv, gevär e§er något slag+ vapen. Nåväl! Det må#e a§tså vara en naturkra® med i spelet. Det ©er genom vattnet!"
349

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

²Dina tankar äro goda oc kloka. Längre kommer du
do% ej!"
²Vi ©ola se! Var |nne+ nog vatten att döda så
många! I sjön. Skola de<a männi©or själva gå i sjön?
Nej. A§tså må#e sjön gå ti§ dem; den må#e plöt+ligt
utgjuta Ítt vatten i cañon. Hur är detta möjligt? Det
ligger ju en hög, #ark damm däreme§an! Nåväl, denna
damm har ej a§tid funnit+; den är byggd oc försedd
med en inrättning, genom vilken den plöt+ligt öppna+,
så att den uttorkade cañon inom ett ögonbli% förvandla+
ti§ en brusande #röm. Har jag gi<at rätt?"
Trot+ det lugn, en indian, oc i synnerhet en hövding,
i a§a lägen lärt Íg att visa, sprang Stora Björnen häftigt upp oc ropade: ²Herre, du är a§vetande! Ja, jag
kan öppna dammen, jag kan dränka a§a de utah+, som
be|nna Íg i cañon. Ska§ jag göra det, om de komma?"
²Nej, för Gud+ ©u§! Det |nn+ andra medel att betvinga dem. Vi ha ju gißlan där borta i gräset, utah+'
me# berömda hövdingar."
²Då må#e vi föra fångarna i säkerhet."
De förde+ med några timbabat¥er+ ti§hjälp ned ti§
den vid #randen liggande kanoten oc över ti§ ön. Old
Shatterhand, Firehand oc Winnetou följde med. Ön+
byggnad be#od av en jordvåning, som genom en mur avdelade+ i två rum. I det ena #od eld#aden, oc det andra, som bildade boning+rummet, var utomordentligt tor®igt inrett; en hängmatta oc en primitiv bädd, det var
a§t.
Stora Björnen ©öt bädden åt Ídan, oc nu visade Íg
under den en fyrkantig öppning, varifrån en träd#am,
på vilken uthuggit+ ett slag+ trapp#eg, ledde nedåt.
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Hövdingen #eg ned därpå, följd av Old Shatterhand.
Genom öppningen fö§ så paß med lju+ in i det nedanför
belägna kä§arrummet, att denne senare lätt kunde orientera Íg. Rummet var #örre än kammaren ovanför;
det #rä%te Íg längre åt trädgård+Ídan. Deß motsatta
Ída var ti§sluten av en mur. Då jägaren kna%ade därpå, lät det tunt oc ihåligt. Det fann+ a§tså bakom denna kä§are ännu en, som låg under spiselrummet. Oc
do% hade i detta senare ej synt+ någon lu%a på golvet.
De båda männen #ego åter upp. Under takåsen hängde
på #änger #ora #y%en torkat oc rökt kött. Man förde
detta ti§ kanoten oc rodde därpå över ti§ #randen.
Ju# som man nådde land, visade Íg på en löddrig hä#
budet, som ©u§e hämta hjälp. A§a grepo gena# ti§ vapen oc ilade ti§ hä#arna.
E§en kunde naturligtvi+ ej följa med, oc som hon i%e
kunde lämna+ utan ©ydd, beslöt henne+ far att #anna
ho+ henne. Han erhö§ av Stora Björnen rådet att med
henne ro över ti§ ön, såsom varande den plat+, där de
voro bä# i säkerhet.
De övriga satte nu av i galopp, oc snart påträ>ade de
Ína kamrater+ hä#ar. Framför dem ljödo ©ott. De #ego
av, delade Íg åt höger oc vän#er oc nådde, utan att bli
bemärkta av utah+, de söndersplittrade klippartier, som
tjänade dera+ vänner ti§ betä%ning.
Utah+ trodde Íg fortfarande enda# ha att göra med de
|ender, de sett. Från Ína göm#ä§en sågo de vita, att
utah+ samlade Íg ti§ anfa§. Man gjorde Íg beredd att
mottaga dem.
Plöt+ligt ljöd ett ©a§ande tjut, oc utah+ trängde
framåt. Några gevär+salvor från cañons båda Ídor, oc
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de veko ti§baka, lämnande e®er Íg döda oc sårade. Då
Old Shatterhand, som #ått bakom en klippelare, såg huru timbabat¥erna nu rusade fram för att ©alpera de
fa§na, sprang han o%så fram oc ropade: ²Halt! Låt dem
ligga!"
²Varför det? Dera+ ©alper ti§höra oß!" svarade
Långa Örat.
Vid de<a ord drog han Ín kniv oc bo%ade Íg ned för
att ©alpera en av de sårade. I nä#a ögonbli% #od Old
Shatterhand bredvid honom, riktade revolvern mot han+
huvud oc sade hotande: ²Låt bli, e§er jag ©juter ned
dig!"
Hövdingen drog Íg brummande ti§baka, oc han+ folk
följde exemplet. Då hörde+ från den plat+, där de ti§bakaslagna utah+ åter samlat+, ett förfärat ©ri. Medan jägaren #od me§an timbabat¥erna, hade de ej kunnat se
honom; nu då han ensam befann Íg ute i det fria, igenkände de honom, oc man hörde dem ropa: ²Old Shatterhand! Tro§bö<an, tro§geväret!"
Att denne man kunde be|nna Íg här, var dem oförklarligt oc verkade djupt nedslående på dera+ förut
sjunkna mod. Jägaren ©red långsamt fram emot dem oc
ropade, då han kommit inom hörhå§: ²Hämta era döda
oc sårade! Vi ©änka er dem."
En av anförarna trädde fram oc svarade: ²Talar du
sanning?"
²Old Shatterhand ljuger aldrig."
De #annade tvekande; han närmade Íg dem oc frågade: ²Huru många hövdingar |nna+ bland er?"
²Fyra."
²Vilken är den förnäm#e av dem?"
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²Nanap Varrenton (Den Gamla Å©an)."
²Säg honom, att jag vi§ tala med honom. Vi ©ola gå
varandra ti§ möte+ på halva vägen. Vapnen taga vi ej
med oß."
De framförde bud©apet oc gåvo ti§ svar: ²Han ©a§
komma jämte de tre andra hövdingarna."
Snart närmade Íg de<a fyra från den ena oc Old
Shatterhand jämte Firehand oc Winnetou från den
andra Ídan. Då de mötte+, hälsade de varandra med
högtidliga huvudböjningar oc satte Íg. En lång #und
bli%ade de båda partierna ty#a på varandra; slutligen
förlorade Gamla Å©an tålamodet oc beslöt tala. Han
re#e Íg upp oc sade med #or värdighet: ²Då den vid#rä%ta jorden ännu ti§hörde den #ore Manitou+ söner,
oc det ej ho+ oß fann+ några blekanÍkten _ _ då _
_"
²Då kunde ni hå§a tal, så långa som det behagade er",
infö§ Old Shatterhand. ²Men blekanÍktena ty%a om att
fatta Íg kort, oc detta vilja vi nu göra. Oc som det är
jag, som låtit ka§a dig, så är jag den, som för# ©a§ tala
för att säga dig, vad jag vi§." Detta var en ©arp ti§rättavi+ning, oc på hövdingen+ förvånade oc vredgade
bli% synte+, att den sårade. Han behär©ade Íg do% oc
teg. Old Shatterhand fortfor: ²Ni ha blivit svårt kränkta; men ni får därför ej hämna+ på de o©yldiga. Upprepade gånger ha våra liv #ått på spel. Hade det berott
enda# på er, ©u§e vi längesedan dött vid tortyrpålen,
som blekanÍktena i Hjortdalen."
²Vad veta ni därom?"
²Vi voro där, mitt ibland er. Vi hörde, varom utah+
talade, oc sågo a§t, vad de gjorde."
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²Det är omöjligt; det är ej sant."
²Du vet, att jag ej ljuger. Vi ha de utahhövdingar,
som voro där#äde+, i våra händer.
²Var äro de?"
²I vårt våld, väl gömda. Betänk, vilka vi deßutom ha
ho+ oß! Det är idel hövdingar oc tappra krigare. Ingå
fred med navajo+ oc timbabat¥erna, så ©ola vi utlämna fångarna! Övertänk mitt förslag! Det är bättre för
er, att utverka frihet åt de<a anförare, än att döda ännu
hundra e§er tvåhundra |ender. Nu #å vi, femtio vita
krigare, emot er. Jag säger dig, om du ej ingår på mitt
förslag, ©ola få av er återse Ín hemort+ wigwam+!"
Man såg, att de<a ord ej förfelade att göra intry% på
Gamla Å©an. Han bli%ade dy#ert framför Íg ned på
marken, utan att säga ett ord. Då re#e Íg Old Firehand, rätade långsamt på Ín jättelika ge#alt oc sade:
²Pshaw! Varför spi§a så många ord, då vi ha vapen;
Gamla Å©an må fort säga oß, om man ön©ar krig e§er
fred, oc vi ©ola behandla honom däre®er; liv e§er död!"
Hövdingen svarade: ²Så ha#igt kunna vi ej be#ämma
oß. Vi må#e för# tala med våra krigare." Han re#e Íg,
böjde lätt på huvudet oc avläg+nade Íg; de tre andra
följde honom.
²Nu äro vi inte klokare än förut!" sade Old Firehand
förargad.
²Min broder har talat för vredgat", sade Winnetou på
Ítt milda, lugna sätt. ²Han ©u§e ha låtit Old Shatterhand fortsätta. Gamla Å©an var nära att giva e®er."
Firehand ty%te+ inse sanningen av denna förebråelse,
ty han svarade intet. Långa Örat mottog dem med frågan: ²Det var fyra utah+. Varför gingo ni enda# tre?
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Även jag är en hövding oc borde sålede+ ha deltagit i
rådplägningen."
²Onödiga ord talade ändå; vi behövde ej en fjärde!"
Långa Örat teg; men man såg, att han blev ond. Han
befann Íg vid dåligt lynne. Dro§ hade gä%at+ med honom, utan att han vågat visa Ín vrede däröver. Så hade
o%så Old Shatterhand i han+ krigare+ närvaro hindrat
honom från att ©alpera utah+ oc därigenom svårt förolämpat honom. Oc slutligen nu detta. Vreden |% a§t
mera makt med han+ Ínne.
Det började ©ymma oc natten fö§ på. Det var ej troligt, att utah+ ©u§e våga ett angrepp, men do% må#e
förÍktighet+mått trä>a+. Man må#e ut#ä§a vakter!
Långa Örat erbjöd Íg att med Ítt folk övertaga de<a,
vilket ej kunde neka+ honom.
Hövdingen jämte fem man bildade nu en linje tvär+
över cañon. Långa Örat befann Íg ytter# på högra ³ygeln. Old Shatterhand lade Íg ned på marken oc kröp
framåt för att bespeja utah+. Detta ly%ade+ honom o%så
fu§#ändigt, ehuru de ut#ä§t tre vakter.
Långa Örat hade lagt märke ti§ han+ rekognos$ering.
Det förargade honom, att man ej åt honom anförtrott
detta. Gro§et växte inom honom. Han ön©ade visa de<a
vita, att han var en person, som man ej |% förbise.
Tänk, om |enden förde något i ©ölden, oc det kunde
ly%a+ honom att utspeja detta! Denna tanke lämnade
honom ingen ro, oc slutligen fattade han ett beslut. Han
kröp framåt, längre oc längre. Men det var ej så lätt,
som han före#ä§t Íg, ty #engruset rörde Íg under han+
långa lemmar. Han ökade Ín förÍktighet, men förgäve+!
Nu ru§ade ånyo en #en under honom _ bredvid ho355
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nom dök en mörk ge#alt upp, så ännu en framför honom; två kra®iga händer klämde om han+ #rupe; två
andra händer grepo honom om livet; han förlorade medvetandet. Då han åter kom ti§ san+, låg han me§an två
män, vilka hö§o Ína knivspetsar mot han+ brö#. Han
var fängslad oc munnen ti§#oppad med en kavle. Då
han försökte göra en rörelse, sade den ene av männen:
²Vi ha' igenkänt Långa Örat. Jag är Gamla Å©an. Om
Långa Örat är klok, ©a§ intet ont hända honom; men är
han oklok, ©a§ han dö."
Den fångne hövdingen beslöt inom Íg att rädda Ítt
liv, ©u§e det o% ©e genom förräderi. Han kände Íg helt
ti§fred+#ä§d vid tanken, att han nu kan©e ©u§e få ti§fä§e att på de #olta vita hämna+ Ín förmenta ©ymf.
Gamla Å©an fortfor: ²Långa Örat må med en ni% ge
ti§ känna, om han vi§ tala sakta, ifa§ han befria+ från
kavlen."
Fången ni%ade, oc Gamla Å©an sade, i det han tog
bort kavlen: ²Vi§ du bli vår bund+förvant, ©a§ a§t ti§giva+ dig, oc du ©a§ få del av vårt byte. Svara mig."
Byte! Vid detta ord |% timbabat¥en en #orartad,
fängslande tanke. Han hade lyßnat ti§ ett samtal me§an
Stora oc Li§a Björnen, angående ©atten, vilket han
kom ihåg ord för ord. Byte! Ja, byte ©u§e vinna+! Från
detta ögonbli% var han med liv oc själ Utah+' sak ti§given.
²Jag hatar oc föraktar de<a vita", svarade han. ²Om
du hjälper mig, ©ola vi förgöra dem."
²Det lovar jag dig. Varför har du hitti§+ varit min
|ende?"
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²Emedan jag ej vißte, vad jag nu vet. BlekanÍktena ha
grymt förolämpat mig. De ©ola betala med Ítt blod."
²Du ©a§ få hämnd! Säg mig nu för#, om det är sant,
att de hundarna ha tagit våra hövdingar ti§ fånga?"
²Det är sant, jag har sett dem."
²Var be|nna de Íg då?"
²I huset på Silversjön+ ö."
²Vilka bevaka dem?"
²En enda vit oc denne+ dotter."
²Vilken oförÍktighet!"
²Det var ingen oförÍktighet, ty de<a hundar hå§a det
för omöjligt, att du utan dera+ vet©ap kan komma ti§
sjön."
²Är detta då möjligt? Är ej vägen genom denna cannon den enda? Finn+ det någon annan?"
²Ja. Om du vi§, ©a§ jag visa dig den. Ett #y%e härifrån börjar me§an två klippelare en väg, genom vilken
man kommer in i en djup berg+kittel, varifrån en hålväg
leder ti§ sjön. Jag har ridit där med Stora Björnen."
²Om det verkligen förhå§er Íg så, som du säger, äro de
vita förlorade. Vi§ du nu föra oß dit?"
²Ja, därti§ är jag redo."
²Jag ©a§ då befria dig oc ge dig en hä#. Men vid
för#a försök ti§ ³ykt är du döden+."
Hövdingen gav nu Ína befa§ningar med låg rö#.
Snart sutto a§a utah+ ti§ hä# oc redo genom cañon,
naturligtvi+ med den #ör#a förÍktighet, ti§+ de nådde
det #ä§e, där de vita hade vikit av från cañon ti§ berg+kitteln. De följde sedan ju# samma väg.
I enlighet med Långa Örat+ uppgi® hade tre timmar
för³utit, då utah+ hunno den trakt, där träden började.
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De gjorde nu halt oc ut©i%ade kun©apare att utfor©a,
om man kunde rida vidare. De<a hade avläg+nat Íg ungefär fem minuter+ väg, då ett ©ott ljöd oc #rax därpå
ännu ett. Kort däre®er återvände de; en av dem bar+ av
de andra. Han var död.
²BlekanÍktena äro ej längre i cañon", sade en av dem.
²De gömma Íg vid ingången ti§ sjön oc ©öto på oß.
Vår broder |% en kula genom hjärtat. Han var nog oförÍktig att låta Íg belysa+ av mån©enet."
Denna underrättelse vä%te mißtankar ho+ Gamla
Å©an; han trodde Íg vara bedragen av Långa Örat.
Do% ly%ade+ denne att ©ingra han+ mißtro oc att bevisa, att han ingalunda #od i komplott med de vita. Han
slutade med att ti§foga: ²BlekanÍktena, som äro så my$ket svagare än vi, ha ej ansett Íg säkra i cañons mörker,
utan ha återvänt ti§ sjön, där de ej trodde Íg behöva
frukta något överfa§. Dalen+ ingång är så smal, att de
lätt kunna försvara den emot oß; men vi ©ola anfa§a
dem i ryggen."
²Hur ©u§e det vara möjligt?"
²Genom den gång, jag talat om. Den utmynnar få
#eg härifrån. Vi öppna den genom att taga bort #enarna. Om vi tända fa%lorna, kunna vi lätt följa den; vi nå
tornet oc #iga upp i deß inre, upp ti§ ön. Därifrån ro
vi över ti§ #randen oc anfa§a |enderna i ryggen."
²Gott! Häl®en av utah+ #anna här, oc de andra följa
oß. I väg!"
Långa Örat förde dem nu ti§ det #ä§e, där cañon
började. Det där#äde+ liggande #enkumlet borttog+, oc
nu visade Íg ett mörkt hål, två oc en halv meter brett
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oc två meter högt. Fa%lorna fördelade+ oc antände+.
Sedan trängde man in i gången.
E®er en lång vandring nådde männen slutligen en
rymlig sal, läng+ var+ väggar lågo upp#aplade en
mängd i mattor inhöljda paket.
²Detta må#e vara tornet+ under#a våning", sade
Långa Örat.
²Kan©e är detta de ©atter, varom man talat. Skola vi
se e®er?"
²Ja", svarade Gamla Å©an. ²Men länge få vi ej uppehå§a oß därmed."
Då man befriat ett av paketen från deß omhölje, glän#e i fa%el©enet en avgudabild av guld. Detta föremål
representerade ensamt det en hel förmögenhet. Man
bredde åter över mattan oc gjorde Íg ordning att upp#iga, varvid ej gav+ plat+ för mer än en i sänder. Man
må#e a§tid gå i gå+mar¥.
Långa Örat gi% främ# med en fa%la i Ín hand. Han
hade ej hunnit många #eg, då han under Íg hörde ett
ånge#©ri, som upprepade+ från mun ti§ mun. Han #annade oc såg Íg ti§baka. Oc i sanning var, vad han såg,
ägnat att fy§a honom med fasa! Ur gången, i vilken
ännu många, många utah+ befunno Íg, forsade vatten
fram. Floden #eg oc #eg; redan en minut, e®er det att
det för#a ©riket hört+, rä%te vattnet de röda ti§ halsen.
De höjde+ av vågorna, de Ímmade, de kämpade mot döden oc mot varandra _ förgäve+.
Blott fem e§er sex av dem befunno Íg vid vattnet+
inträngande så högt, att det var dem möjligt att undkomma. Bland dem var Gamla Å©an, de hade blott en
enda fa%la, den, som bar+ av Långa Örat. En smal öpp359
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ning förde genom taket in i den närma# liggande tornvåningen.
²Rä% mig fa%lan, oc låt mig gå för#", befa§de utahhövdingen timbabat¥en.
Han grep e®er fa%lan, men Långa Örat var yngre oc
#arkare än Gamla Å©an. Han slet Íg lö+ från honom
oc ka#ade omku§ honom. Men nu trängde även de andra utah+ in på honom. Då ropade han: ²Stanna, e§er
jag ka#ar fa%lan i vattnet, oc då äro ni förlorade! Ni
kunna då ej se, var ni ©ola #iga."
Detta hjälpte; de insågo, att de utan lju+ ej ©u§e kunna rädda Íg.
²Så behå§ fa%lan oc gå för#, din hund!" ropade
Gamla Å©an. ²Men längre fram ©a§ du få sota för detta!"
Timbabat¥en #od redan på för#a trapp#eget oc
©yndade nu vidare. Snart nådde han genom en smal
öppning in i nä#a tornvåning. Den gamle+ hotelse var
a§varligt menad. Långa Örat tänkte, att om de röda
omkommo, hade han intet att frukta. Då han hunnit genom öppningen, #annade han oc såg Íg ti§baka. Nedanför honom dök Gamla Å©an+ huvud upp. ²Du ka§ade
mig hund oc vi§e hämna+", ropade han ti§ honom. ²Du
är själv en hund oc ©a§ dö. Ned i vattnet!"
Han ti§fogade honom en så kra®ig spark i anÍktet, att
den gamle #örtade baklänge+ oc försvann i öppningen.
Ett ögonbli% däre®er synte+ huvudet av nä#a utah;
även denne erhö§ en spark oc fö§ ti§baka. Sammalunda gi% det en tredje, sedan kom ej någon mera, ty vattnet hade nått de andra oc ry%t dem bort från #egen.
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Långa Örat ©yndade vidare, våning e®er våning, ha%
oc häl följd av vattnet. Snart kände han, att lu®en
blev lättare. Då hörde han plöt+ligt över Íg en #ämma:
²Halt! Stanna, annar+ ©juter jag dig! Utah+ ha velat
döda oß, nu ha de själva gått förlorade oc även du ©a§
som den Í#e av dem dö!"
Det var Stora Björnen+ #ämma.
²Jag är ingen utah! Skjut mig i%e!"
²Vem är du då?"
²Din vän, timbabat¥erna+ hövding."
²Ah, Långa Örat! Du förtjänar me# av a§a döden, du
förrädare! Du ©a§ dö, som de andra."
Då hörde+ en annan #ämma, Old Firehand+: ²Släpp
upp honom! Han ©a§ erkänna Ín synd!"
²Ja, jag erkänner; jag ©a§ säga a§t, a§t!" försäkrade
Långa Örat, ty vattnet rä%te honom redan ända ti§
hö®erna.
²Gott, jag vi§ ©änka dig livet oc hoppa+, att du blir
mig ta%sam."
²Min ta%samhet blir utan grän+. Jag ©a§ göra a§t,
vad du ön©ar."
Den röde ka#ade från Íg fa%lan för att vid klättrandet kunna bruka båda händerna. Då han kommit upp,
såg han Íg vara i det rum av byggnaden, i vilket spiseln
var belägen. Framför den öppna dörren brann en eld,
oc i deß ©en synte+ Old Firehand, Shatterhand oc de
båda Björnarna. Han sjönk överväldigad av trötthet ned
ti§ golvet, men re#e Íg åter upp oc ropade fu§ av ånge#: ²Fort, bort härifrån, elje# kommer vattnet över oß!"
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²Stanna!" svarade Stora Björnen. ²Du behöver ej
längre frukta för vattnet, ty det kan ej #iga högre i tornet+ inre, än det #år utanför. Berätta oß nu a§t."
Sedan Old Shatterhand i cañon utfört Ín djärva rekognos$ering, återvände han ti§ Ína kamrater. E®er ungefär en halvtimme+ förlopp gi% han för att ånyo inspektera vakterna. Då han kom ti§ det #ä§e, där Långa
Örat ha® Ín plat+, hade denne försvunnit. Han begav
Íg då ti§ närma# #ående timbabat¥, av vilken han |%
veta, att hövdingen smugit Íg bort ti§ utah+ ungefär en
timme förut oc ännu ej återvänt. Han återvände oc
hämtade Firehand oc Winnetou, med vilka han företog
nya e®erfor©ningar. A§ dera+ möda var förgäve+.
Utah+ voro oc förblevo försvunna, likaså Långa Örat.
²Att de avläg+nat Íg", sade Old Shatterhand, ²må#e
äga någon sär©ild grund oc #å i samband med hövdingen. Jag litar ej på Långa Örat. Han har aldrig behagat mig. Är han noga bevandrad i de<a trakter oc
känner han ti§ den väg, som över berg+kittlen för ti§
sjön?"
²Ja, vi ha ridit den ti§samman+."
²Då vet jag ti§rä%ligt. Vi må#e gena# bryta upp ti§
sjön. Han har för utah+ förrått denna väg."
Man #eg gena# ti§ hä#. E®er ungefär en timme+ ritt
uppnådde+ ingången ti§ sjödalen. Denna besatte+ av de
vita, emedan man nu ej mer vågade ©änka timbabat¥erna fu§komligt förtroende.
Frank oc Dro§ gömde Íg me§an oc bakom träden
oc avvaktade sedan med spänning, vad som vidare ©u§e
hända. De hade framför Íg en öppen #rä%a, som de
övervakade.
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²Hör du", vi©ade Frank, ²är det i%e någonting, som
rör Íg där borta ti§ vän#er om bu©en?"
²Joo. Jag såg tre mörka punkter. Det må#e vara indianer."
²Gott! Då ©ola de då få erfara, vilket utmärkt gevär
jag fått."
Han lade an. Då re#e Íg en av indianerna för att
springa över den öppna platsen. Frank+ ©ott ljöd, oc
den röde fö§ ti§ marken. Han+ båda kamrater ©yndade
fram för att föra honom i säkerhet; en rafter ©öt på dem,
men trä>ade ej; de försvunno med den sårade.
Då en #und förgått, utan att man sett e§er hört något vidare, kröp Winnetou framåt för att genomsöka den
närma# liggande terrängen. E®er ungefär en kvart+
timme återkom han ti§ den plat+, där Old Firehand,
Shatterhand oc Stora Björnen befunno Íg, oc sade:
²Utah+ ha delat Íg. Häl®en av dem hå§er med hä#arna
ti§ vän#er, där vägen från berg+kitteln mynnar ut, de
andra äro samlade ti§ höger vid cañons början, där ha
de öppnat ett hål, i vilket de försvinna."
²Ett hål?" utropade Björnen förfärad. ²Då känna de
ti§ den underjordi©a gången, oc min hemlighet är förrådd. Det kan ingen annan än Långa Örat ha gjort!"
Han ilade bort oc upp på den höjd, dammen bildade,
de tre andra följde honom. Därifrån sågo de tydligt,
dold me§an träden, cañons mynning nedanför Íg. Stenkumlet var borttaget, oc de ur©ilde utah+, som den ene
e®er den andre försvann i gången.
²Ja, de känna min hemlighet", upprepade Björnen.
²De ämna Íg ti§ ön för att anfa§a oß i ryggen, oc de
vilja taga mina ©atter. Old Firehand oc Shatterhand
363

Skatten i Silversjön. Indianbok för ungdom av Karl May.

må följa mig, Winnetou #annar här, jag ©a§ visa honom något." Han förde apacen några #eg framåt ti§
ett #älle, där dammen lodrätt #upade ned i sjön. Där
låg ett #ort, många $entner tungt klipp#y%e på ett underlag av mindre #enar, egendomligt ordnade. Stora
Björnen pekade på de<a oc sade: ²Så fort Winnetou
härifrån ser, att jag på ön tänder en eld, må han #öta
ti§ de<a #enar, så att klipp#y%et ru§ar ned i sjön. Därpå må min broder ha#igt springa därifrån."
Stora Björnen ©yndade bort, oc de båda jägarna följde honom. Då de hunnit #randen, #ego de gena# i båten, som låg där, oc rodde över ti§ ön. Stora Björnen
©yndade in i byggnaden, bar ut det torra bränsle, som
låg på deß spisel, oc antände det. ²Mina bröder må lyßna!" sade han sedan oc pekade åt det hå§, där de kvarlämnat Winnetou. Därifrån hörde+ ett kort, ©arpt rullande, så ljudet av brusande vatten, oc däre®er följde
ett bu§er oc brak, som om ett hu+ #örtat in.
²Det ly%ade+", ropade Björnen, dragande djupt e®er
andan.
²Utah+ äro förlorade. Följ mig in!"
Han gi% åter in i huset, in i det rum, där spiseln var
belägen. Denna #od, såsom jägarna nu märkte, på ett
rörligt underlag, ty den röde ©öt den utan an#rängning
åt Ídan. En öppning blev synlig, mot vilken Björnen
lyßnande bo%ade Íg ned.
²De äro där nere, jag hör dem komma", sade han. ²Ha#igt dit med vattnet!" Han sprang ut oc bakom byggningen. Vad han där gjorde, kunde de andra ej se, men
då han återkom, pekade han mot ett #ä§e av sjön oc
sade: ²Se ni, hur vattnet rör Íg där borta? Det bildar
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en virvel, det suge+ nedåt, det rusar in i gången, som jag
öppnat!"
²O fasa! Så må#e utah+ ju drunkna!"
²Ja, a§a, a§a. I%e en enda undkommer!"
²Men våra fångar!" ropade Shatterhand. ²De bliva
o%så dränkta!"
²Nej, muren #år emot try%et en #und. Vi må#e hämta upp dem. Hör!" Nedifrån hörde+ ett bu§er, oc däre®er sågo de en indian med en fa%la dyka upp. Det var
Långa Örat. Stora Björnen vi§e o%så, att han ©u§e
drunkna, men av#od vid Old Firehand+ uppmaning
från denna grymhet. Knappt befann Íg den röde i säkerhet, förrän vattnet i ön+ inre #od lika högt som vattnet
i sjön utanför.
Långa Örat hade satt Íg ned vid elden, det var honom
omöjligt att #å. Stora Björnen slog Íg ned mitt emot
honom, drog Ín revolver oc sade i hotande ton: ²Nu må
timbabat¥erna+ hövding berätta, hur han kom med
utah+ i gången. Vem har förrått hemligheten om den
för dig?"
²Du själv. Jag satt en gång där borta under träden,
då du kom dit med din son. Ni talade om ©atten oc om
gången. Jag |% då o%så veta, att gången begynte där,
vare# #enkumlet låg."
²Oc i dag ©yndade du ti§ utah+ för att förråda oß
oc deß hemligheter?"
²Nej. Jag vi§e bespeja dem, men blev gripen. Blott
för att rädda mitt liv, talade jag om gången oc om ön."
²Det var fegt! Hade Old Shatterhand ej märkt, att du
försvunnit, ©u§e förräderiet ha ly%at+, oc a§a+ våra
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själar i morgon befunnit Íg i de sä§a jaktmarkerna. Vad
menar du väl, att du förtjänar?"
Timbabat¥en teg.
²Döden! Men du har varit min vän, oc de<a blekanÍkten vilja ej, att jag ©a§ döda dig. Du ©a§ a§tså få behå§a ditt liv, do% enda# om du gör, vad jag fordrar av
dig. Jag ämnar avfordra dig en ed, en ed, att du aldrig
åt någon säger något om ön, oc vad den innehå§er."
²Jag är vi§ig därti§."
²Ej nu, utan längre fram. Oc deßutom fordrar jag,
att du gör, vad Old Firehand kommer att begära av dig.
Han vi§ bo i berg+kitteln oc köpa den av er. Du ©a§
sälja #ä§et åt honom oc deßutom den väg, som därifrån
för ti§ Silversjön. Du ©a§ följa Old Firehand ti§ blekanÍktena+ närma# boende hövding, så att köpet erhå§er
gä§ande kra®. Ropa nu några av dina män; de ©ola
hjälpa dig att föra över ti§ #randen de fångna utah+, så
att ej o%så de drunkna!"
Långa Örat lydde denna befa§ning, oc det var hög
tid. Knappt hade den Í#e av fångarna bringat+ i säkerhet, förrän ett sorlande oc brusande hörde+; vattnet hade genombrutit muren oc trängt in i kä§aren. Blott tio
minuter längre dröj+mål, oc fångarna hade dränkt+.
De förde+ i kanoter över ti§ #randen oc anförtrodde+
åt timbabat¥erna+ bevakning. Dera+ hövding lämnade+
do% ej ho+ dem, utan må#e följa med ti§ cañons mynning, där de vita fortfarande #odo på vakt, då utah+ ännu ej dragit Íg ti§baka.
Utah+ hade utsatt vakter för att ej bli överrumplade
av blekanÍktena. De sågo Old Shatterhand komma fram
me§an träden. Han ropade ti§ dem, att han ön©ade tala
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med dera+ anförare. Denne gi% honom ti§ möte+. När
de mötte+, sade Old Shatterhand: ²Du vet, att ³era av
era hövdingar oc krigare såsom gißlan be|nna Íg ho+
oß?"
²Jag vet det. De äro de förnäm#a av de våra."
²Vet du o%, hur det har gått med de krigare, som beträdde gången?"
²Nej."
²Gången #örtade ihop, oc vattnet rusade in i den; de
ha a§a drunknat. Blott Långa Örat har undkommit.
Deßutom ha de väntade tvåhundra navajo+ anlänt. Vi
äro er vida överläg+na, men vi ön©a i%e er död, utan
erbjuda er fred. De fångna vilja ej tro, att så många av
era krigare drunknat. En av er ©a§ säga dem det för att
övertyga dem. Sluta de ej fred, må#e de inom en timme
dö, oc er ©ola vi jaga oc hetsa, ti§+ ni gå under. Var
klok, oc följ mig nu! Jag för dig ti§ hövdingarna. Tala
med dem; sedan får du återvända hit."
Mannen bli%ade en #und dy#ert ned framför Íg oc
sade därpå: ²Old Shatterhand är ej i #ånd ti§ svek. Han
©a§ hå§a ord oc låta mig återvända. Jag går med honom."
Han lade ned Ína vapen oc följde jägaren ti§ sjön.
Där rådde liv oc rörelse, ty navajo+ hade verkligen anlänt. De brunno av begär att på utah+ hämna+ Ína
bröder+ nederlag, oc det hade fordrat+ #or övertalning+förmåga för att göra dem vi§iga att sluta fred.
Fångarna hade blivit befriade från Ína fjättrar; de
sutto under säker bevakning bredvid varandra, då Old
Shatterhand anlände med hövdingen. Han slog Íg ned
bredvid dem oc lät därpå hämta Långa Örat, som med367
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delade dem kata#rofen+ förlopp, oc de må#e nu äntligen inse, hur hopplö+ dera+ #ä§ning var.
Dera+ rådplägning varade länge; slutligen förkunnade
do% Långa Örat, att dera+ beslut var fattat, oc att de
samty%te ti§ fred. De röda oc vita började nu broderligt blanda Íg med varandra, ³era tal hö§o+, oc ti§ Í#
gjorde fred+pipan Ín rund.
Resultatet var »evig« fred me§an a§a parter, hämnd
©u§e ej taga+ av någon; fångarna frigåvo+, oc a§a,
utah+, navajo+ oc timbabat¥er, förpliktade Íg att #ändigt vän©apligt behandla blekanÍktena, som ämnade bo
oc arbeta i berg+kitteln, oc bi#å dem i dera+ företag.
Nu följde en #or jakt, som pågi% ända ti§ a®onen oc
inbragte rikt byte, oc som avslutade+ med en fe#måltid.
En svår uppgi® var det för de vita att nu vän©apligt
behandla Stora Vargen. Det var han, som förbrutit
me#; han bar ©uld ti§ a§t, som ©ett; do% även honom
blev a§t ti§givet.
På den förr så öde platsen blev nu liv oc rörelse; luften var fy§d av glada förväntningar; a§a brunno av begär att få medverka vid arbetet+ utförande. Do% var
där ett undantag _ lorden. Han hade engagerat Humpley-Bi§ oc Gun#i%-Un$le att föra honom ti§ Fris$o;
men det fö§ a§+ ej de<a in att under nuvarande förhållanden hå§a ord. De väntade Íg vida mera av det företag, Old Firehand erbjöd dem att deltaga i. Därför vi§e
de #anna, oc lorden var nog för#åndig att ej taga detta
i§a upp. För övrigt kunde själva arbetet ännu ej begynna. Lorden |% a§tså tid att deßförinnan med Ína båda
förare #röva omkring bland bergen oc söka äventyr.
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Ett sy©onlikt förhå§ande utve%lade Íg me§an E§en
oc Li§a Björnen. Han uppvaktade henne träget dagarna igenom, oc uteblev han någon gång, saknade hon
varje #und Ín kamrat.
I den närma# belägna #aden, Fillmore City, be#ä§de+
nödiga ma©iner oc verktyg. Slutligen, e®er nära en oc
en halv månad, kom den glada underrättelsen, att ma©inerna voro färdiga att avhämta+. Man bröt upp för att
göra detta, oc lorden begagnade Íg av ti§fä§et att i
gott sä§©ap nå bebodda trakter, där han lätt kunde |nna andra förare.
Sedan man äntligen ti§ sjön forslat a§a nödiga ti§behör, började ingenjören utve%la Ín duglighet. Vattenledningen anlade+, oc däre®er begynte bearbetningen av
kitteln+ botten.
De förhoppningar, man satt ti§ företaget, blevo rikligt
uppfy§da. Guld#o®et oc nuggets ökade+ dag för dag,
varje a®on företog+ ny vägning oc taxering, oc då resultatet, såsom a§tid, var glatt ti§fred+#ä§ande, vi©ade
Dro§ förnöjt ti§ Ín kuÍn: ²Om det fortgår på detta
sätt, kan jag snart köpa min lantgård!"
Oc Halte Frank svarade: ²Min vi§a är redan färdig,
åtmin#one i huvudet. Det ©a§ bli en imponerande
byggnad vid Elbe+ ©öna #rand, oc namnet, som jag ©a§
giva den, blir ännu mera imponerande. Jag har talat.
Howgh!" _ _ _
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