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För en eller flera deltagare. Är ni flera läser en person upp hela texten nedan och ställer frågorna. Övriga är tysta 

tills berättelsen är slut.   

Berättelsen genomförs i långsamt tempo i en lugn, tyst miljö.  

Om du är ensam så slut ögonen en stund och reflektera efter varje textstycke.  

Finns det en berättare och en eller flera åhörare bör de sistnämnda hålla ögonen slutna hela tiden. Besvara i 

tystnad alla frågor. Ta en liten paus efter varje fråga så att du/alla hinner skapa inre bilder.  

Reflektera som sagt även över de stycken som saknar frågor.  

 

 Nära vakttornet 

Du kommer snart att vara framme vid vakttornet. Först stannar du upp och ser dig omkring. Du känner en lätt vind 

som blåser genom ditt hår. Den här upptrampade stigen har du gått på många gånger förut. Hur ser landskapet 

ut? Är det varmt eller kallt? Hör du något eller är det helt tyst? Är det dag, kväll eller natt? 

  

 Du är nu framme vid vakttornet 

Hur ser vakttornet ut? Hur tar man sig upp i det?  

Du avlöser en person från samma by som du bor i. Ni pratar knappt med varandra utan hälsar bara. Vem är det 

du avlöser? 

Så klättrar du upp.  

                           

 Vyn från vakttornet  

Nu är det natt, stjärnorna är många och när du vakar om nätterna har du alltid känt ett slags samhörighet med 

himlavalvet. 

Några hundra meter bort ser du byn. Månen speglar sig i dammen i byns utkant, där du ofta lekte som barn.  

Ta långsamt in allt. Stjärnorna. Byn. Dammen.  

Hur ser byn ut? Hur många bor där?  

Varför är dammen en viktig plats för dig?  

Du kan se tre invånare som håller på med något. Vad gör de?  

I vakttornet finns en spegel uppspikad och du tittar en stund på dig själv.  

Det är så stilla att du nästan glömmer vad som hotar byn. 

 

 

 


