
Kära moder. 

Det var ett tag sen vi sågs sist men tro inte att jag har slutat tänka på dig. Det gör ont i hjärtat att du inte 
är här med mig.  Att inte kunna se ditt ansikte eller känna din hud mot min dödar mig inombords.  
Sorgen är stor och mina sista andetag skulle vara med dig min älskade mor.  Men jag ska inte klaga, här 
uppe har jag det bra och allt är så harmoniskt och fint. Mor jag vill att du ska veta hur jag spenderade 
mina sista veckor på jorden. Du vet att jag föddes för att kriga och tjäna mitt land men allt kändes så 
meningslöst. Allt onödigt blod som spilldes på trojansk mark är en synd och ibland önskar jag att det 
aldrig skett. Jag minns väl min strid mot prins Hektor, en sådan ilska och hat mot en man har jag aldrig 
haft förut. Sorgen över min kusins död tog över och jag blev som ett djur. Du hade inte känt igen mig 
mor.  Jag trodde aldrig att jag skulle se min kusins döda kropp i mitt knä och att döda den man som tog 
livet ifrån honom var ett måste. Striden var absolut den svåraste jag någonsin varit med om. Hektor var 
en ädel krigare och han kämpade tappert, men min vilja att se hans döda kropp tog över.  Där låg han, 
framför mina fötter utan någon luft i sina lungor.  Jag tog hans livlösa kropp och satte fast den på min 
vagn och red iväg med den kungliga kroppen släppandes efter. 

Mor jag önska du hade träffat Briseis. En kvinna som gjorde mig knäsvag och tog min luft från minna 
lungor.  Hon var Hektors kusin med det brydde jag mig inte om eftersom kärleken tog över.  En kärlek så 
stark att jag ville leva med henne.  Jag minns när vi tog oss in bakom den trojanska muren med hjälp av 
den enorma hästen vi hade gjort av de skepp vi hade.  Vi låg där i hästen knäpp tysta och vänta på de 
bästa tillfället att slå till. Den trojanska kungen trodde det var en gåva från gudarna men det var nyckeln 
till att vi vann kriget. Men i väntan tänkte jag bara på Briseis, hennes vackra ansikte och hennes underbara 
leende. När det väll var dags för angrep skildes jag från min trupp och började direkt leta efter Briseis. 
Jag visste att hon var inne i slotten men inte var. Under mitt sökande stötte jag på trojanska krigare som 
blev en slakt för mitt svärd. Ibland undrar jag hur många män har stupat på grund av mitt svärd. Det var 
kaotiskt i slottet, kvinnor och barn slaktades och minna öron bedövades av skrik och gråt. Tårarna rann 
från barnen och sorgen var stor men jag var tvungen att fortsätta mitt letade.  Jag började närma mig 
dem kungliga byggnader när jag plötsligt såg henne med sin kusin Paris. Mitt hjärta stannade för en 
sekund och vi fick ögonkontakt. Jag tittade henne djupt i ögonen och innan jag hann säga något inträffade 
något underlig. Jag fick en känsla jag aldrig hade känt förut, jag blev kall och för första gången i mitt liv var 
jag rädd. Ja mor jag blev rädd, jag började känna mig mänsklig och förvirrad. Jag tittade långsamt ner på 
min häl där pilen hade borrat sig in. Jag kände smärta och doften av mitt egna blod genom näsborrarna. 
Handen som jag hade placerat vid foten var täck av blod och jag kände att döden var nära. Mor de var 
dig jag såg vid min sida och för någon sekund kändes allt bra. Jag tog en sista blick på Briseis och sedan 
blev allt mörkt. Hoppas du har de bra där nere på jorden mor, en dag ska vi återförenas igen och leva i 
frid. Inga krig och hemskheter, bara du och jag min älskade mor. Vi ses snart, jag väntar på dig. 

Din son Akillies

Mitt brev efter döden.


