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Stjärnor, konstellationer och planeter har förmodligen i alla tider fascinerat människan. Hur många 
berättelser har skapats genom att människor blickat upp på himlen under mörka nätter? Trots att vi 
idag ser så mycket mindre än våra föregångare så upphör inte myterna och berättelserna om vad vi 
egentligen ser att reta vår nyfikenhet.

En som ofta och länge verkar fundera på stjärnhimlen är Diana Wynne Jones som redan i sin 
humoristiska ungdomsbok Sirius – hundplaneten tog sig an att tolka de stackars stjärnbildernas liv 
och leverne. Att vara en av himlens ljusaste stjärnor och bli förvisad till jorden i – just det – 
hundgestalt kan ju inte vara så roligt. Men det är precis vad Sirius får uppleva.

Nu har Diana Wynne Jones återvänt till stjärnhimlen men en helt annan bild. Det råkar vara min egen 
favorit, Plejaderna, och hon ger historien en anstrykning av vild tolkning som är mycket tilltalande. I 
The Game (ännu ej på svenska) möter vi den unga Hayley som bott hos sina morföräldrar sedan 
hennes föräldrar försvunnit. Men något hon gör retar upp mormor till den milda grad att Hayley blir 
ivägskickad till mostrarna och alla kusiner. Men det är det bästa som kunnat hända! Mostrarna är en 
sexhövdad skara, den ena vildare än den andra och så har de en mäng barn! Kusinernas favoritlek är 
att hitta ett föremål i ”mytosfären”, en vild fantasivärld som är mer verklig än vad de flesta inser.

Allt hade kunnat vara roligt om det inte vore för att släktens överhuvud – den triste och förbjudande 
Joylon – blir topp tunnor rasande när han inser vad kusinerna håller på med. I samma veva begriper 
Hayley att hennes föräldrar lever men är fångna i Mytosfären och hon bestämmer sig för att rädda 
både dem, de fria berättelserna och världen.

Som vuxen läsare tar det inte lång tid att begripa vilka mostrarna är; Plejaderna och Hayleys mamma
är naturligtvis Merope som hålls gömd. Hennes pappa är Sisyfos, som inte slåss mot en sten utan en 
inkorg som aldrig blir tom. Och Joylon är Jupiter/Zeus som inte tillåter någon annan att ha en egen 
vilja. Som i alla Wynne Jones böcker finns här en diskussion om vems historien är; männens eller 
kvinnornas och som kvinna kan jag ju bara uppskatta att en liten vild komet kommer störtande och 
störtar Jupiter från alla makt – och ger världen åt alla andra.

För just det; här finns en fantastisk beskrivning av en kometfärd som tjusar till och med en person 
som blir illamående av allt som går snabbare än en cykel.
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