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Assar Andersson

Prolog
21 mars 1989
DET VAR MÖRKT

så hon kunde inte se hans ansikte. Hon befann sig i gränslandet mellan sömn

och vakenhet. Ändå frågade hon vad klockan var. Han tyckte att hon inte skulle bry sig om tiden.
Det viktiga var att solen gick upp.
Hon frös och bad om en filt. Han sade att han skulle gå upp och hämta en. Hon undrade vad det
var som luktade och om han kunde tända ljuset. Han svarade att det räckte gott nog med
stearinljuset. Dessutom tog palmitinsyran bort den muggiga källarlukten.
Med ansträngning satte hon sig upp på madrassen. Hon tänkte på sin pappas ord: Att hon skulle
hålla sig lugn om hon hamnade i en läskig situation. Hon hade lovat och de hade tummat på det.
Samtidigt förstod hon att pappa inte menat en sådan här situation.
När han öppnade dörren där uppe och en springa ljus silade in kunde hon höra ett vagt klingande
och surret från bilar. Hon förstod inte hur hon kommit ner hit men mindes att hon stått på Hörby
Lågprisaffärs parkering med sin cykel när någon dragit in henne i en vit bil med lampor på taket.
Han kom tillbaka med en filt och tyckte att han gjort sig förtjänt av att få reda på hennes namn.
Men hon ville inte berätta. Han sade att det inte gjorde någonting för snart skulle ändå hennes
namn pryda alla löpsedlar.
Hon tittade upp men han vek undan med blicken. Det enda hon såg var mörkret som slöt sig
runt honom.
Framför stearinljuset stod en spjälstol. Han satte sig och hans ryggtavla fick mörkret att bli än
dunklare. Ett mörker som hon i vanliga fall inte var rädd för men med ovissheten kände hon
ängslan.

Han ville att hon skulle lyssna. Han tänkte berätta varför hon kommit till honom. Egentligen var
det inte alls hans förtjänst att hon var där utan det var de gamla aztekernas gudar som kallat henne.
Hon undrade vilka de gamla aztekerna var.
Ett svagt krafsande på dörren där uppe gjorde att hon tappade koncentrationen. Genast blev han
irriterad.
Kisande försökte hon fånga en skymt av hans ansikte. Men hon kunde inte se hans ögon eftersom
han satt framför stearinljuset.
”Det är nog bäst att du inte ser mig. I dag var jag nära på att bli avslöjad. En gammal kund tog
sig friheten att låna toaletten.”
”Vad menar du med att bli avslöjad?” sade hon och kunde höra hur hennes röst sprack.
Hon började bli rädd, trots att hon hela tiden tänkte på sin pappas ord: Att hon skulle hålla sig
lugn då det oftast inte var så farligt som det verkade. Ändå sade något henne att detta var ett av de
där ögonblicken då det var farligare än det verkade.
”Vill du verkligen att det ska sluta så här?” sade han.
Hon undrade om den där sagan var för barn. Bestämt hävdade han att hon inte var något vanligt
barn utan hon var utvald till att bli en fylgia, ett slags skyddshelgon, och det var det finaste man
kunde bli. Till och med finare än en ängel. Hon förstod inte vad han menade. Han berättade att
hon kan återfödas till vad som helst. När hon blir en skyddsgudinna skulle hon bara genom att visa
sig kunna få oroliga själar att börja tänka. Han frågade om hon ville veta vad som var kärnan i
aztekernas tro. Hon hann inte svara förrän han berättade att i begynnelsen hade en av gudarna
kastat sig i elden och förvandlats till en sol och nu var de andra gudarna tvungna att förse solen
med näring. Det blev människans uppgift att ge solen energi annars skulle den slockna.

Med de orden plockade han fram en röd mask som han ville att hon skulle ta på sig medan han
gick upp för att hämta en ”mycket speciell skål” till en ”mycket speciell flicka”. Hon tittade sig
omkring och tyckte sig skymta något svart med konturerna av en kniv liggande på stolen.
Hon började gråta och insåg att hon skulle bryta det där löftet som hon tummat med pappa om
att hon alltid skulle behålla sitt lugn.

Kapitel 1
18 år, 5 månader och 7 dagar senare
DET LED MOT

sen eftermiddag när tystnaden bröts av ett måsskrän. Anders Hademark kastade en

blick mot fönstret och log när han såg fiskmåsen på fönsterblecket. Han lade kulspetspennan på
skrivbordet och sköt tillbaka kontorsstolen. Han tittade på klockan. Han hade tittat många gånger
på klockan denna eftermiddag och även frågat sina arbetskamrater. Hans chef hade förundrats över
hans eviga frågande. I vanliga fall var han inte en försäkringsmedlare som kom till kontoret endast
för att få tiden att gå.
Som ett lyckligt barn med sparbössan full hade han släppt nyheten. Han och Monica skulle
troligtvis bli husägare i veckan och inväntade samtal från mäklaren. I dag skulle de få en
förhandsvisning av fastighetsmäklare Christopher Berg. Anders hade inte berättat något för sin
hustru eftersom det skulle bli en överraskning.
Anders var uppväxt i lägenhet och tyckte inte att han hade behov av ett hus. Han visste hur
mycket arbete det innebar att vara husägare. När Linus fyllt tre insåg han vad en trädgård skulle
kunna bidra till för en liten grabb. En grabb som tyckte om att vara ensam och som älskade att vara
ute i det fria.
Christopher var Anders gamle vän som efter många år dykt upp likt gubben ur lådan. Under
skoltiden hade de varit oskiljaktiga fram till sista året i högstadiet. Chris föräldrar hade bestämt sig
för att lämna Sverige för att bosätta sig i Frankrike. Tio år senare var återvändandet ett faktum men
då var kontakten bruten sedan många år.
Under större delen av sitt verksamma liv hade Chris arbetat med transport men för fem år sedan
hade han blivit arbetslös och skolat om sig till mäklare. De hade träffats av en slump när Anders i
går stod och ögnade igenom de husobjekt som visades i skyltfönstret. Chris hade suttit med en

kund när han inifrån mäkleriet tyckte sig känna igen sin gamle barndomsvän, trots att det gått
tjugofem år sedan de sist sågs.
I stora drag hade Chris berättat om sitt liv och sin nya kvinna. En kvinna som han var väldigt
stolt över vilket han manifesterat genom att ha tre fotografier av henne i sin plånbok. Utan omsvep
hade han bjudit hem Monica och Anders till nyår, trots att sommaren nyligen var slut.
I går hade Anders hunnit berätta att han och Monica var intresserade av ett hus för en inte allt
för ansenlig summa och som serverat på silverfat hade Chris sagt att han nästa dag skulle få in ett
hus vid havet.

PÅ EN PLATS

14 kilometer från Trelleborg stod Allan Börjesson och hängde upp vindspel i

trädgrenarna. Han förundrades över hur fort tiden hade gått. I morgon skulle han fylla sextiotre.
Han väntade sig inget besök av anledningen att han inte tyckte om sällskap och hade därför avsagt
sig alla bekantskaper. Den ende som han kunde tänka sig skulle kunna få uppvakta honom var hans
gamle vän som satt inspärrad och så gjort sedan 2004.
Ulf var en lojal vän och hade tagit på sig allt. Samtidigt visste han vad Ulf hade i tankarna. Var
han inte ute om två år skulle han avsluta allt. Han hade sagt att det inte var något värdigt liv att sitta
inlåst.
Börjesson lyfte på kepsen och blev en smula allvarlig när han tänkte på morgondagen. Sällan
kände han sig ensam mer än just på dessa bemärkelsedagar. Ändå skulle denna födelsedag bli
annorlunda. Redan i våras hade han införskaffat sig sin födelsedagspresent. En present som var
den bästa han kunde tänka sig och fanns under golvet i vardagsrummet.

ANDERS LÅSTE UPP bildörren, klev in och satte sig. Han plockade upp sin mobil och såg att klockan

blivit kvart i fem. Han lade telefonen på passagerarsätet men hann inte mer än vrida på
tändningsnyckeln förrän det ringde.
”Hademark.”
”Hej, Anders. Var är du?”
Han förstod att Chris hade haft nycklarna i sin ägo under hela eftermiddagen eftersom den
nyfunne vännen hade en rad mindre goda skäl till varför han inte ringt tidigare. De bestämde sig
för att träffas om en halvtimme. Efter avslutat samtal slog Anders Monicas nummer.
”Hej, älskling. Jag har glada nyheter.”
”Jaså, vad kul!”
Överraskande nog tog Monica det med ro. Troligtvis var det vattnet som spökade eller hennes
mer verklighetssinnade jag som inte ville ropa hej förrän de var över bäcken. Det skulle naturligtvis
drälla av spekulanter när objektet lades ut på nätet.
Anders hade kommit överens med Chris om att de skulle träffas uppe på stora vägen. Det var
enkelt att hitta, bara att följa kustvägen och samtidigt njuta av den vackra sandtraven i dikesgrenen,
hade Chris sagt. Onekligen märktes det vilken bransch Chris tillhörde numera.

DET HADE SNART

gått fyra månader och Allan Börjesson visste att han inte kunde hålla henne

gömd mycket längre till. Förr eller senare skulle någon misstänka eller rentav upptäcka henne och
då skulle de förmodligen hitta de andra kropparna också. Det som oroade honom var den nye
brevbäraren som verkade vara en nyfiken en. Men också när Annabelle och Ingvar bestämt sig för
att sälja. Naturligtvis visste hans grannar inget om flickan men även om de vetat hade han en

hållhake på dem. Annabelle och Ingvar skulle aldrig ringa polisen eftersom de var fullt införstådda
med att de själva också skulle ställas inför rätta.

ANDERS HADEMARK BETRAKTADE

sin hustru i ögonvrån. Han ville få henne engagerad när de

var på väg till sitt blivande hus. Men Monica satt nedsjunken i sätet och var djupt inne i sitt läsande.
När de nådde Smygehuk mötte de en polisbil.
Trafiken hade varit sporadisk hela kuststräckan och Anders kastade en blick i ytterspegeln och
såg hur bromsljusen lyste till på polisbilen. Reflexmässigt kände han efter så att bältet satt där det
skulle. Han såg i backspegeln hur polisbilen närmade sig och när den lade sig bakom som ett ansatt
släp fick han infama tankar. Det var ju så att den som körde in i baken alltid fick stå för skuldbördan
även om den framförvarande tvärbromsade för att gå av och plocka upp ett mynt från vägbanan.
Tankarna hann precis passera när polisbilen gav ifrån sig ett blått sken. Anders lyfte blicken och
försökte finna en lämplig plats att stanna på. Ett hundratal meter framåt skymtade han en
busshållplats och bestämde sig för att göra sitt stopp där.
Vid busshållplatsen stod två pensionärer i väntan på kollektivtrafiken och en av dem hötte med
näven. Sekunden efter svängde polisbilen in och den gamle mannens näve åkte ner. Anders och
Monica satt lugnt kvar i bilen tills en kvinnlig polis knackade på rutan.
”Körkort?”
Anders gav henne körkortet. Hon granskade det i några sekunder och drog lättvindigt i sin
axelklaff.
”Varför har du inget skattemärke?”
”För att jag inte fått något.”
”Då ringer du genast upp i morgon och beställer ett.”

”Jag har ringt två gånger och eftersom skatten är betald så får det ligga i deras intresse att sända
mig ett.”
Hon tittade på honom, tog ett steg tillbaka och bredvid henne tornade hennes solidariske
kompanjon upp sig i en skepnad på närmare två meter.
”Är det några problem?”
”Nej”, svarade Anders.
”Jag frågade inte dig.”
Den kvinnliga polisen ruskade på huvudet och lämnade över körkortet till sin kollega. Anders
tittade på den reslige polisen.
”Jag vill bara säga att med den inställningen kommer ni ingen vart.”
Polismannen tittade på honom.
”Vår attityd är det inget fel på. Är du så känslig tycker jag att du ska söka upp din gamla
dagisfröken och framföra klandren till henne.”
Anders log.
”Jag är inte känslig och vad beträffar min gamla dagmamma gjorde hon ett förträffligt arbete.
Men med ett vänligare bemötande och ett mer psykologiskt tillvägagångssätt kanske vi båda skulle
blivit gladare.”
Polismannen höjde på ögonbrynen.
”Det säger du?”
”Ja, det säger jag. Att försöka förbättra samstämmigheten mellan polis och samhällsmedborgare
borde vara något för Polishögskolan att eftersträva.”
”Sluta, Anders!” utbrast Monica och daskade till honom på låret.

”Den enda samstämmigheten hade varit om du haft ett skattemärke”, sade polisen och räckte
honom körkortet.
Anders bestämde sig för att låta honom få sista ordet.

ALLAN BÖRJESSON BESLÖT

sig för att laga till ärtsoppa. Han tänkte på sin vän Ulf men också på

Madeleine. Han tyckte att det var ett vackert flicknamn. Han hade tänkt på det många gånger. Han
kunde inte riktigt förstå att han hade lyckats få hit henne.
Att ett lands tull- och passkontroll var ouppmärksamt kunde han förstå. Men att samtliga av de
länders gränskontroller som han passerat kunde ha missat att han hade en flicka i bilen, som inte
var hans, var ofattbart. Bilen som han hyrt i Portugal hade han ställt i Rödby.
Börjesson hörde ett dovt brummande och förde gardinen åt sidan. Han tittade ut och såg en
silverfärgad Audi tätt följd av en blå Hyundai. Han sneglade på sin svartglansiga kniv och lyfte på
skålen. Det var i denna hennes hjärta skulle ligga. Han förstod att hennes lillasyster, lillebror och
mamma och pappa aldrig någonsin skulle förlåta honom utan betrakta honom som ett monster.
Samtidigt visste han att de som förstod verkligen uppskattade vad han gjorde.
Han drog bort bordet från mattan, satte sig på huk och vek mattan åt sidan. Han greppade öglan
i golvluckan och drog. Han tittade på henne. Hon hade magrat rejält vilket var en smula märkligt
eftersom hon hade bra aptit. Men bäst av allt var att hon sedan en tid tillbaka slutat skrika. Det som
oroade honom var att hennes stora blåa ögon tappat sin lyster. Detta trots att han försåg henne
med godis varje vecka.

NÄR ANDERS OCH

Monica Hademark klev ur bilen var Chris redan framme vid ytterdörren och

stod och pratade med ägarna till huset.

”Hej!” utbrast Monica och lät blicken alternera mellan Chris och ägarna.
”Välkomna”, sade kvinnan.
”Hej, Monica!”
”Hej, Chris”, sade hon och kramade honom. ”Anders pratade om dig hela kvällen i går.”
Anders nickade åt Chris som gjorde tummen upp medan Monica var i färd med att skaka hand
med mannen.
”Ingvar Nilsson”, sade mannen och släppte Monicas hand och tittade på Anders i en vink att det
inte behövdes fler handtryckningar.
”Oj, förlåt”, sade kvinnan när hon hörde sin mans presentation. ”Jag heter Annabelle.”
Anders log, sneglade på Ingvar och tyckte att ansiktet kändes bekant. Han började bläddra anleten
i det mentala men kunde inte finna honom i det mer betydande kartoteket. I stället reflekterade
han över Forden som stod längs grannens gavel, en röd Cortina, troligtvis från tidigt 50-tal men
som var i ett alldeles ypperligt skick.
”Tjusig bil”, sade Anders för att dela med sig av sina tankar.
Ingvar nickade och Annabelle tog Monica under armen och gick in.
Anders följde efter medan Ingvar och Chris stod kvar. Chris mobil ringde. Han lyfte handen i en
gest att han måste ta det.
”Swedbanks Fastighetsbyrå, Chris Berg.”
”Hej, mitt namn är Charles Sörensson…”
Med mobilen vid örat gick Chris i riktning mot den röda Forden. Han stannade till och tittade
upp mot det ena gavelfönstret då han tyckte sig höra en flickröst. Men han såg inget.

Kapitel 2
4 september 2007
EN VECKA HADE gått sedan Monica och Anders var på visningen. En vecka av dagliga funderingar

på om huset skulle bli deras.
Anders parkerade sin Hyundai utanför sin arbetsplats.
”Vänta!”
Det var en röst han inte kunde ta miste på.
”Hur har det gått med huset?”
”Jag vet inte än. Chris, mäklaren, ska ringa i dag och ge besked.”
Anders satte dokumentväskan under armen. Han drog upp porten och slängde ut med handen i
en vink att hon skulle gå in.
Kerstin Frankenheimer var företagets alltiallo. En rättskaffens kvinna i femtioårsåldern med ett
stort engagemang för sitt arbete. Hennes officiella tjänst på Försäkringsmäklarna var receptionist
men hon skötte även den löpande redovisningen.
Anders gav Kerstin en lång blick.
”Vad?” sade hon.
”Hur är det med dig annars?”
”Det är bra. Eller rättare sagt bättre.”
Anders nickade och sneglade på hisstavlan.
”Och hur är det med?”
Kerstin tittade aningen oförstående.

”Vad tänker du på?”
Det mullrade i hisschaktet och båda tittade upp. Den profilerade gjutjärnspilen visade på
våningsplan tre.
”Jag har inte träffat någon, om det nu var det du tänkte på? De bästa karlarna är redan tingade.”
Det fanns tre avdelningskontor och Klaes Westerman var ensam ägare. Trelleborgskontoret
genererade de största vinsterna. De två andra kontoren låg i Helsingborg och på Hisingen i
Göteborg. Anders och Geir Björndalen var de enda av mäklarna på Trelleborgskontoret som hade
egna rum men nästa år skulle det bli ändring på detta. En man vid namn Andersson från Skånsk
Puts & Bygg hade varit uppe och lämnat en utförlig offert för uppmontering av innerväggar.
Geir som var en riktig upptågsmakare var svår att ta på allvar vilket bland annat hans smeknamn
avslöjade – han kallades Jokern, men också GB. Det sistnämnda var ett namn som inte endast kom
från initialerna i hans för- och efternamn utan också för att han älskade glass. De andra sju mäklarna
satt två och två och i ett betydligt större rum satt de tre edsvurna.
Mårten Malm var en vältalig dandy från Östermalm och Fabian Starcke en skarpsynt skåning från
Kvärrestad. Fabian hade tröttnat på plantagelivet och flyttat till Trelleborg. Han var lika talför som
sin Östermalmskollega men de var två vitt skilda personligheter med diametralt olika
uppväxtförhållanden. Claudia Béjart var ny på firman och hade kommit in med buller och bång
och med en glupande försäljningshunger. Hon hade avlagt sin mäklarexamen i Tyskland men var
född i Frankrike. Denna tjugoettåriga tjej hade något alldeles extra. Hon var rättfram, verbal och
socialt begåvad – hon var vad som benämndes chefsämne och som företagsledare vaskade fram
något stort av.
Hisskorgen anlände.
”God morgon, mina vänner. Jag ska iväg några timmar så du håller väl ställningarna, Anders?”
Anders nickade.

”Tack, mina vänner”, sade Westerman och lämnade trapphuset.
Klaes Westerman var den klassiska företagsledaren med guldbestrött cigarettetui och en stickad
Elton Point Calidan nonchalant slängd över axlarna. En man i Armanikostym som alltid valde
jordfärger.
Westermans kontorsrum vette ut mot havet och det hände att han satt tyst dagarna igenom på
sitt rum med dörren låst. Ingen visste vad han sysslade med men uppenbarligen ville han inte bli
störd.
Kerstin tryckte på knappen till våningsplan fem.
”Tack, min vän”, sade Anders ironiserande över Westermans ständiga benämning vänner.
Kerstin tittade på Anders, båda log. Hennes leende tog ytterligare form när hon tänkte på vad
Westerman hade sagt under ett måndagsmöte. Han kunde inte tänka sig att byta ut någon ur denna
elitgrupp och när han nämnt Kellys Hjältar hade det blivit knäpptyst med undantag för Geir
Björndalen.
Geir var nyligen fyllda trettio och näst yngst på firman. Tillsammans med fröken Béjart gick han
under det klassiska sist in först ut. Björndalen var den minst formelle på byrån och den ende på
företaget som inte var så värst förtjust i Kerstin vilket hade sina förklaringar. För trots att Kerstin
var hjälpsam mot samtliga hade Anders märkt av att Geir var den som fick minst support av henne.
Kanske berodde det på att Björndalens attityd var allt annat än lågmäld.
Anders öppnade dörren och möttes av en elegant ryggtavla.
”Hej!”
Kerstin log och Björndalen dök upp bakom Claudia för att presentera en tankenöt. En
morgonritual som GB satt i system. Tillika på norska.

DIMITRIJ HADE GLÖMT

spegeln i husvagnen så han försökte få en skymt av sitt ansikte i

mässingsplattan där det var graverat Försäkringsmäklarna. Han hoppades att det inte skulle vara
allt för uppenbart att han bar peruk.
Ännu en gång öppnade han attachéväskan för att kontrollera att han hade med sig allt:
läkarintygen, legitimation, personbevis och vigselbevis.
Dimitrij tog på sig glasögonen och drog i skjortärmen så att guldklockan blev synlig. Han rättade
till slipsen och satte på sig moderata samlingspartiets slipsklämma. En klämma som han fått av en
svensk man på färjan som bestämt sagt att om han bar denna skulle han bli bättre bemött.
Dimitrij tryckte på porttelefonens knapp.

ANDERS SATT OCH tänkte på huset och på Geir Björndalens gåta, hur många sidor har en boll, när

dörren öppnades.
”Hallå.”
”Kom in, Per. Läget?”
”Utmärkt. Skulle bara fråga om du hört något?”
”Nej, inte än. Men Chris ska ringa i dag.”
Per nickade och gick mot dörren.
”Per, kan du be Kerstin komma in.”
”Ja”, sade han och lämnade rummet.
Samma dag som Linus fyllde två blev Kerstin Frankenheimer änka. Hennes make sedan tjugo år
tillbaka hade avlidit i sviterna av prostatacancer. Anders hade vid några enstaka tillfällen träffat

Franz som verkat ha varit en fin människa. Sjukdomsförloppet hade gått i en rasande fart. Från att
ha blivit underrättad om det förrädiska hade det endast tagit några veckor.
Den dag som Franz Frankenheimers hjärta upphörde att slå hade Kerstin ringt till jobbet. Anders
hade tagit ledigt resten av dagen och gett henne sitt fulla stöd. På arbetet hade de varit oskiljaktiga
vid frukostarna och under flera månader hade de lunchat tillsammans. Två år hade gått sedan Franz
gick bort och den värsta sorgen hade lagt sig.
Dörren öppnades och Anders tittade upp.
”Har Geir lugnat sig?”
”Nej”, sade Kerstin. ”Han har levererat ytterligare en tankenöt till Claudia.”
”Sätt dig.”
”Oj, tack. Det verkar allvarligt.”
Anders log och lade pennan på skrivbordet.
”Ja, vem vet i dessa dagar.”
Kerstin satte sig och några sekunder rann iväg.
”Håller du mig på halster?”
”Det skulle jag aldrig göra, Kerstin. Är det något som försiggår inom mig kommer jag genast att
berätta. Förresten, hur går det med Claudia?”
”Jodå, det känns bättre.”
”Ja, det är ju bara du och jag kvar som inte fallit för frestelsen. Och du klarar dig eftersom du har
samma genus.”
Kerstin skrattade.

När det gällde Claudias kommande anställning hade Westerman velat ha in allas synpunkter och
speciellt understrukit att de inte skulle lägga allt för mycket vikt vid hennes utseende. Något han
själv verkade ha glömt bort under anställningsintervjun.
Klaes Westerman var femtiotre, barnlös och hemmahörande i Höllviken. På omvägar hade
Anders fått höra att Klaes var en hjärtlös jäkel. Vid en rad olika tillfällen hade Westerman fått i
kvinnor mängder alkohol – ögonblick som han sedan ska ha begagnat sig av på ett hållningslöst
vis. Men Anders tvivlade. Westerman var en person som många avundades så ryktet var säkerligen
falskt.
Anders hade berättat för Monica vilket elakt skvaller som florerade om Westerman, en dag då
Monica varit på sitt allra skämtsammaste humör. Hon hade sagt att brusintagande chefer inte var
något att sätta sin tillit till – på Westermans bord stod nämligen Treo-rören uppradade som
tennsoldater. Hon menade att med blodet ständigt bemängt med acetylsalicylsyra blev herr
Westerman lugnad. Troligtvis hade han något i görningen som gav honom dåligt samvete.
Anders lade försäkringsbrevet i en mapp. Han kände ett sug i magen och sneglade på vägguret.
Klockan hade blivit kvart i tolv.
Han reste sig, gick fram till fönstret och såg två byggnadsarbetare i färd med att lasta av en
byggnadsställning. Det stod Skånsk Puts & Bygg på deras lastbil och då slog det honom att det var
samma killar som lämnat in en offert för uppmontering av innerväggar. Han stod kvar och förstod
att de skulle resa ställningen för att inom kort utföra den fogning det varit tal om länge. Han
förundrades över att byggnadsarbetarna orkade och började inse hur bra han själv hade det. Ändå
kände han ständigt olust. En ängslan som han haft i många år och som hade trappats upp i våras.
Förhoppningsvis skulle denna ängslan komma på avvägar om han fick ett positivt besked av Chris
i dag.

Anders tog penna och papper och svepte med blicken över skrivbordet. Han förvånades över
vilken röra han hade. Troligtvis var det huset som satt krafterna ur spel.
Han skrev ner numret som stod på lastbilen. Skulle de bli ägare till ett hus gällde det att ha
framförhållning. Plötsligt öppnades dörren och en blond kalufs uppenbarades.
”Ska du med och äta?”
Han drog på svaret.
”Annars kan jag ta med något till dig.”
”Jag tror att jag hoppar över käket i dag”, sade han. ”Chris ska ringa. Och skulle vi mot förmodan
få ett nej är det nog bäst att jag är här.”
”Du ska se att ni får det”, sade Kerstin. ”Det finns en skinkpaj i kylen som jag köpte i går. Du
kan ta den om du vill.”
Anders hade varit ovanligt seg i morse men tröttheten var nu som bortblåst. Tisdagarna var en
av de mindre lönsamma dagarna eftersom det oftast var stillestånd i försäkringstecknandet. Dagar
han kunde gå på sparlåga. Men i dag hade han fått till två avslut. Dessutom hade han ytterligare ett
besök klockan två. Men Per hade varit inne hos honom och ännu en gång visat vem som var herre
på täppan när det handlade om att sälja försäkringar. En man hade varit uppe och tecknat en
gigantisk livförsäkring. Den försäkrade var hans hustru och själv skulle han vara förmånstagare,
den som försäkringen skulle tillfalla ifall försäkringsfallet skulle medges av försäkringsgivaren vilket
inte var säkert att det gjorde alla gånger. Samtidigt hade han från två vitt skilda läkarmottagningar
haft med sig två veckofärska läkarintyg på sin hustrus hälsa.
Per som inte var någon förveten karaktär hade inte frågat mer än det allra nödvändigaste. Mannen
var sextiotre och av utländsk härkomst. Han hade berättat att han var keramiker och pratat om att
han var principalansvarig då hans hustru arbetade hos honom men många gånger hann han aldrig

få iväg krukgodsen för när dessa kom i hans hustrus händer hade hon en förmåga att få dem att
falla i golvet. Och det var av denna anledning han behövde en försäkring.
Per hade inte sagt något men tyckt att det lät en smula märkligt. För även om denne var
arbetsgivare och hade ansvaret för sin hustrus vårdslöshet undrade Per vad detta hade med
försäkringen att göra. När försäkringen var tecknad hade mannen rest sig och Per hade noterat att
han bar peruk och fick känslan av att han var i någon förklädnad.
Det knackade på dörren.
”Kom in”, sade Anders och förundrades över att någon var kvar eftersom samtliga gick på lunch
tillsammans.
Han kom att tänka på Pers berättelse. Per hade sagt att mannens blick var allt annat än välvillig.
Det gick några sekunder.
Anders tittade mot dörren.
”Är det du, Geir, så lägg ner. Det är lunch så du får vänta tills i morgon med nästa rebus.”
Det knackade på nytt.
Anders lade pennan på skrivbordet. Han sneglade på klockan som blivit tolv. I övrigt var det
knäpptyst i hallen och han undrade vem som undanbett sig lunchen. Att Geir skulle missa ett mål
mat var inte troligt så att norrmannen var i färd med upptåg uteslöts.
Anders reste sig. Han tittade på brevöppnaren och kom återigen att tänka på mannen som Per
sagt hade en mindre välvillig blick. Han visste inte varför. Ändå bestämde han sig. En knackning
till utan att de steg in och han skulle föra in brevkniven i kavajärmen.
”Är det någon där?”

Det gick några sekunder. Fortfarande inte tillstymmelse till svar. Han gick mot dörren, ställde sig
bredvid den längs med väggen. Han tittade på dörrhandtaget men magkänslan sade honom att han
inte skulle öppna.
Han gick tillbaka till skrivbordet. Tog upp brevkniven och förde in den i ärmen. Med blicken
stadigt fäst på dörren knappade han in Kerstins nummer.
”Frankenheimer.”
”Hej, Kerstin.”
”Har du ångrat dig?”
”Nej, nej. Gick ni alla ner?”
”Ja, vi sitter här.”
”GB också?”
”Ja, han står här och ska börja dansa med servitrisen. Ska du prata med honom?”
”Nej. Låste du dörren efter dig?”
”Det gör jag alltid.”
”Du såg inget märkligt i trappan?”
”Vad skulle det vara?”
Anders svarade inte.
”Jag åkte hiss ner med de andra men Geir och Fabian tog trapporna så jag kan fråga dem.”
”Ja, fråga Fabian.”
”Han gick precis på toaletten. Men du kan prata med Geir.”
”Nej, ring upp mig så fort Fabian kommer ut och fråga om han såg någon i trapphuset.”

”Vad har hänt, Anders?”
”Inget, men, Kerstin, ring direkt när han kommer ut!”
Det knackade igen. Anders lade på luren. Framför sig såg han en man med peruk och förryckt
blick. Han lät brevkniven falla ut från ärmen och ryckte till när telefonen ringde.
”Ja.”
”Geir och Fabian mötte en äldre herre mellan våningsplan tre och fyra.”
”Men du gick väl ut sist?”
”Ja.”
”Fråga om någon av dem gick upp igen.”
”Vänta”, sade Kerstin.
Anders tittade mot dörren.
”Geir gick upp igen för han hade glömt sin plånbok.”
”Fråga om han låste.”
”Vad händer, Anders?”
”Fråga!”
Det blev tyst. Några sekunder gick. På nytt såg han mannen framför sig. Mannen med förryckt
blick.
”När Geir kom ut igen stod han utanför.”
”Vem stod utanför?”
”Mannen”, sade Kerstin. ”Geir trodde att det var en försäkringstagare till dig.”

”Skicka genast hit Per. Mannen står i väntrummet och jag tror inte han är här för att teckna någon
försäkring.”
”Vad säger du?”
”Be Per komma direkt!”
”Vänta”, sade Kerstin.
Anders tittade på bilden av Linus, sedan på dörren.
”Per har lämnat restaurangen nu. Han är där om fem minuter.”
Anders svarade inte. Blicken var koncentrerad på dörrhandtaget.
”Ska vi ha linjen öppen?”
”Nej.”
Anders ställde sig vid fönstret. I handen höll han brevkniven. Han beslutade sig för att invänta
Per innan han överhuvudtaget tog sig för något. Fem minuter skulle det ta.
Han slog Pers nummer.
”Ja.”
”Var är du?”
”Jag är precis nedanför.”
”Det gick fort.”
”Jag har sprungit.”
”Jag ska bara säga att var försiktig när du går in. Jag står inne på mitt rum och vågar inte gå ut.
Han har knackat på dörren flera gånger. När jag ber honom komma in blir det knäpptyst och efter
någon minut knackar han igen. Sa Fabian eller Geir hur han såg ut?

Det blev tyst i luren.
”Är du där, Per?”
”Geir sa att han såg skrämmande ut. Men du vet hur GB kan bre på?”
”Vilken jävla idiot. Varför släppte han då in honom?”
”Jag är här nere i portgången nu. Jag går upp.”
”Vi håller linjen öppen och när du är utanför dörren öppnar du sekunden innan jag. Står han då
här blir han förhoppningsvis distraherad och tittar mot ytterdörren och då öppnar jag. Det kan
vara mannen som var inne hos dig. Han med mindre välvillig blick och peruk.”
Per svarade inte.
Det gick en minut.
”Jag är utanför nu och ska bara sätta i nyckeln”, sade Per.
Anders gick med fjäderlätta steg mot dörren. Han ställde sig bredvid och greppade dörrhandtaget.
”Säg till när nyckeln är i”, viskade han.
”Nu.”
Per och Anders blickar möttes och ett dån hördes från hisschaktet. Per kastade en blick mot
ytterdörren.
”Ska jag springa ner?”
”Nej, vi kollar från fönstret.”
De gick in på Anders rum, ställde sig vid fönstret. Anders andades ut och lade sin arm runt Per.
De stod kvar vid fönstret.
”Jag går ner och ser om jag kan se honom.”

”Nej, för fan, lämna mig inte ensam här. Tänk om han gömmer sig här uppe.”
Per svarade inte och Anders tittade på honom.
”Då går vi båda ner. Eller får vi först kolla här uppe.”
”Ja, men då hinner han undan.”
Anders slog ut med armarna. För ögonblicket kände han bara en lättnad av att få inkräktaren ur
byggnaden.

SAMMANLAGT VAR DE

nitton mäklare på de tre kontoren. När det var dags att summera året låg

Anders oftast i topp. Antingen var det tekniska prylar eller weekendresor som utdelades till de bästa
säljarna. Inte helt oväntat var det resorna som ansågs mest attraktiva. Och även om Per triumferat
samtliga gånger var kanske Anders den av medlarna som Westerman sist ville se lämna firman.
Westerman var fullt införstådd med att hans medlare hade huvudet på skaft. I genomsnitt hade de
nått 1.5 på högskoleprovet med undantag av Per som toppat med 2.0. Per läste allt han kom över:
Egenvårdsguiden, Pingstbladet, Trafiksäkerhetsverkets broschyrer, ja även manualer som han
saknade produkten till. Halva lönen ögnades upp och han prenumererade på ett dussintals
tidskrifter. Detta maniska läsande hade burit frukt. Numera var han som ett levande uppslagsverk.
På firman försiggick också aktiviteter som bowling. Men det var inte bara bowlingen som var
tradition på Försäkringsmäklarna utan även fredagens Flygande Jakob. Detta var något som
sommelier Westerman instiftat eftersom han älskade Jakoben ihop med ett glas vin.
Westerman var en av många som levde sitt liv i lönndom. Då och då bjöd han hem men något
sade Anders att vid dessa bjudningar plockades alla saker bort som kunde ge en antydning om
ägarens personlighet. När de väl besökte honom fann de aldrig någonting som kunde avslöja vem
denne Klaes Raymond Westerman egentligen var.

Anders hade samlat sig efter knackningarna och sent omsider fått i sig Kerstins skinkpaj. Per
hade fått äta knäckebröd men Anders hade lovat att bjuda honom på lunch resten av veckan.
Samtliga hade kommit tillbaka från lunchen och Anders hade växlat några ord med GB. Han hade
grälat på honom och sagt att han aldrig fick släppa in någon på kontoret utan att först ha varskott
den som satt därinne att någon befann sig i väntrummet.
Anders satt på sitt rum och begrundade vad som hänt. Han tittade på brevöppnaren. En brevkniv
som han i fortsättningen skulle bevara ömsint.
Dörren öppnades.
”Hon har kommit”, sade Kerstin. ”Ska jag släppa in henne?”
”Ja.”
”Vill du ha en Ramlösa?”
”Ja, tack.”
”Och nästa gång tar du och följer med oss när vi ska äta.”
Anders tvingade fram ett leende. Kanske han under nästa fredagsmöte skulle föreslå att de skulle
ha väktare uppe på kontoret.

EN VECKA HADE

gått sedan de var här med mäklaren och sex dagar sedan hans födelsedag. En

födelsedag som Allan Börjesson tyckte att hon till en del förstört. Han hade varit arg i en veckas
tid och därför dragit in hennes godis. Hon hade fått sträcka på benen och det första hon gjort var
att prata. Något som inte bara förvånade, för hon inte hade sagt ett knyst på snart två veckor, utan
även irriterade eftersom hon varit högljudd. Och så den där mäklaren. En som verkade lika nyfiken
som brevbäraren och gått fram till fönstret och kanske hört henne. Men han visste vem det var.
Likväl som han visste vilka spekulanterna var. Han förstod att det verkligen var han som var den

utvalde för nu hade högre makter sänt den man till honom som varit nära att rasera det som
antagligen varit hans ödeslott sedan födseln. Och som bonus var det dennes vän som var
fastighetsmäklaren. En person han hyste stor avsky för – Räkan.

FÖRSÄKRINGSTAGAREN HADE PRECIS

lämnat kontoret och Anders kände sig nöjd eftersom han

fått till ytterligare ett avslut. Nu väntade han bara på att Chris skulle ringa. Ett samtal som skulle
bli kronan på verket.
I helgen hade han utan Monicas vetskap kört ut till huset och när han skulle svänga in på
grusvägen som ledde till deras blivande hus kom den gamla Ford Cortinan puttrande. Han hade
stått ute på kustvägen med blinkern på men när Forden körde ut och han mötte mannens blick
ändrade han sig. Det fanns ett uttryck i ögonen som han tyckte sig känna igen men kunde inte
placera var han tidigare mött denna blick; så i stället för att köra in på grusvägen hade han följt
efter och när Forden sedan svängde höger ner mot det lilla samhället Södra Åby fortsatte han rakt
fram tillbaka till Trelleborg. Han hade noterat att Fordens dragkrok var vitmålad.
Anders ryckte till när han hörde en röst utifrån väntrummet som inte tillhörde någon av hans
arbetskamrater.
”Tjenare!”
”Hallå, Chris!”
Anders förstod att det var goda nyheter eftersom Chris hade med sig en kartong från konditoriet.
”Gick det vägen?”
”Japp, och jag är här för att se så ni inte har ångrat er. Och om ni båda ska stå som lagfarna ägare
vilket jag förmodar att ni ska.”
Anders nickade.

”Kan du fatta att på fredag är det dags?”, sade Chris. ”Då blir ni ägare till ett hus vid havet.
Uppgörelse på Swedbank klockan 14.00.”
”Tre dagar. Här är det snabba ryck. Vad var det som avgjorde?”
”Annabelle gillade nog dig. Sedan var det troligtvis för att ni avstod besiktning. Du ska veta att
besiktningsgubbarna är nitiska och det vet naturligtvis husägarna om. I dag ska alla ha husen
besiktigade.”
”Jag vet. Men tror du att det är något fel på huset? Jag menar eftersom de nu valde oss och slapp
besiktning.”
”Anders, ni är de enda som jag har visat det för. Ni är också villiga att betala det pris som de har
satt. Som svar på din fråga tror jag inte det finns något akut. Visserligen är det ett gammalt hus men
du vet att man betalar för läget? Och torpargrund har alltid en bra ventilation. Elen är också
nydragen så några större brister tror jag inte det finns mer än att pannan inte är den allra senaste.”
När Chris hade gått började Anders fundera. Han var glad. Ändå grunnade han på om de betalat
för mycket för huset. Inget var visserligen skrivet så det fanns tid att ändra sig. Kanske var det bara
tankar man fick vid ett sådant stort beslut? Han började fundera på om de tagit rätt beslut när de
valt att avstå besiktning. Han bestämde sig för att vänta med att ringa Monica.
Chris hade informerat om att priset som var begärt var relativt lågt så om huset skulle bli deras
var de tvungna att bestämma sig fort. Detta hade fått dem att avstå den undersökningsplikt som de
hade vid köpet. I stället tyckte Anders att allt smått som behövde åtgärdas var petitesser medan
Monica var betydligt mer kritisk. För även om oljepannan fått en ny brännare och detta verkade
gott nog för honom hade hans hustru dragit öronen åt sig när hon fick höra att den hade närmare
trettio år på nacken. Anders menade att en panna inte fick fälla avgörandet eftersom läget var det
allra bästa.

Lagfaren ägare till Beddinge var Ingvar Nilsson. Han hade just fyllt sjuttio men verkade vara vid
god vigör. Anders tyckte sig känna igen honom vilket inte alls förundrade eftersom han mött många
äldre herrar under sina år som försäkringsmedlare. Vad som däremot kändes en smula märkligt var
att han hade tyckt att familjen Nilssons granne också kändes bekant. När Monica och Anders skulle
gå hade de frågat Annabelle om grannarna. Hon hade sagt att de inte visste så mycket om det unga
paret mer än att de var i färd med nybyggnationen. När Anders börjat prata om den andre grannen,
ägaren till den röda Forden, hade Annabelle uppträtt märkligt.
Annabelle var åtta år yngre än sin man och kom från Filippinerna. Hon hade övertagit en liten
restaurang av sin bror. En bror som saknade egna barn och känt att det var dags att lämna över
eftersom han blivit alltför gammal för att orka driva den. Restaurangen låg på Filippinerna i en
mindre stadsdel vid namn Malibay i miljonstaden Manilla, så om Anders och Monica någon gång
hade planer på att besöka Filippinerna hade de en stående inbjudan till fri mat och husrum.
Ingvar och Annabelle hade en son som redan åkt ner för att börja arbeta på restaurangen. Det
var egentligen sonen som skulle driva den men eftersom han var född i Sverige förstod han ganska
snabbt att han emellanåt skulle känna ett behov av att åka hem. Att då få understöd av föräldrarna
när han befann sig i Sverige skulle kännas tryggt.
Anders nickade åt Frankenheimer och lämnade kontoret. Det var inte bara Kerstin som
lyckönskat till husköpet utan även Per hade varit inne och grattat, samt Björndalen som gjort sig
lustig och överräckt en av sina slokande krukväxter.
Anders låste upp bilen och körde raka vägen ner till Chris.
När han stegade in på fastighetsbyrån kunde han se att hans vän fick en förundrad blick. Chris
satt i telefon och pekade mot köket vilket Anders förstod var en gest att han skulle självbetjäna sig.
Han gick ut i köket, tog ett glas vatten och ett Ballerinakex från paketet som stod på diskbänken.
”Har du ångrat dig?”

”Nej för tusan”, sade Anders och vände sig om. ”Jag tänkte att jag skulle låna nycklarna av dig
och köra ut och mäta badrummet. Jag ska se om det går in ett större badkar. Eller de har kanske
inte flyttat ut än?”
”Jag tror faktiskt att de har flyttat.”
Chris räckte honom nycklarna. Han rådde honom att inte stanna därute allt för länge eftersom
inget var skrivet.
Anders lämnade Chris kontor med ytterligare ett Ballerinakex. Han satte sig i bilen och styrde
kosan mot Beddinge.

CHRIS SLOG PÅ datorn. Han undrade om hans vän hade ångrat sig. Samtidigt var det inget ovanligt.

Även om det i de flesta fall var den bästa investeringen de någonsin gjort eftersom hus- och
bostadspriserna ständigt ökade var det ett stort steg och många gånger skrämmande. Det handlade
om mycket pengar. Och i en tid som denna med osäker arbetsmarknad och där räntan betedde sig
som en svajig flaggstång kunde det ge den mest orädde många sömnlösa nätter.
Chris log när han såg att han hade ett mejl som inte var å yrkets vägnar. Att läsa mejl var alltid
lika nervpirrande och ett trevligt avbräck från de dagliga rutinerna.

GENOM VARDAGSRUMSFÖNSTRET SÅG

Allan Börjesson den blå Hyundaien svänga in på

grusvägen. Han visste att Hademark och dennes hustru hade en son. Något som fick honom att
tänka på Bobby, pojkens mamma och hennes sambo – avskyvärda människor som han föraktade.
Han hade samlat alla urklipp i en pärm om Bobbys öde. Först förvarade de kroppen i en vedbod
men packade sedan in den i bagageutrymmet och där låg den i flera dagar innan de anmälde honom
försvunnen. De hade sagt att han skulle ha försvunnit medan han lämnats ensam i bilen utanför ett
köpcenter. Ett stort sökpådrag hade letat efter honom i flera dygn. När han inte återfanns fattade

polisen misstankar om att han bragts om livet. Mamman och sambon anhölls och mamman
erkände var de gömt kroppen.
Börjesson satte sig. Han visste att vid ett polisförhör skulle han också erkänna men ingen skulle
någonsin kunna döma honom för brott mot griftefriden. Han hade behandlat samtliga kroppar
respektfullt.

I KRYPFART PASSERADE

Anders den röda Ford Cortinan. Han satte foten på bromspedalen och

bilen stannade med en knyck. Han vred på tändningsnyckeln och klev ur. Han drog ett djupt
andetag och blickade ut över det böljande sädesfältet. Han tittade på de tre brevlådorna och
undrade vilken av dem som skulle bli hans och Monicas. Han kastade en blick över axeln och lyfte
på ena locket. Han tog upp dagens post. Två brev. Det stod Allan Börjesson på båda och han
begrep att det var grannens låda. Han hann se att det ena brevet var från en Ulf Olsson i Västervik
medan det andra kom från en Da Silva i Portugal innan han snabbt lade tillbaka dem. När han gick
mot huset såg han någon i fönstret. Deras ögon möttes, det var Annabelle. Han vinkade och såg
att hon gick mot dörren.
Dörren öppnades.
”Hej, Anders!”
”Hej! Jag hade vägarna förbi och tänkte bara titta till vårt blivande hem.”
”Vill du ha en kopp kaffe?”
”Nej, tack. Jag tänkte bara mäta badrummet och se om det går in ett större badkar. Och så en
snabb titt i garaget om det går för sig?”
Han gick in och väntade på ett svar men när inget kom insåg han att han ändå kommit en aning
olägligt.

En massa kartonger stod upptravade i köket och möblemanget var bortforslat. I hallen stod en
stor kartong och ovanpå den låg en käpp. Kartongen var uppseendeväckande stor och för ett
ögonblick undrade han vad de skulle fylla den med. Men något sade honom att han inte borde
fråga.
Han beslutade sig för att strunta i garaget, bara mäta badrummet, sedan snabbt köra därifrån.
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ANDERS STRÄCKTE PÅ sig. Han tittade på klockan, 08.03. Han vände sig om. I sängen var det tomt.

Han förstod att Monica redan gett sig iväg till dagis med Linus.
I dag var det fredag och det var Monicas lediga dag. Men det var också uppgörelse på Swedbank.
Dessutom skulle det bli en försoningens afton då några gamla vänner till Monica skulle komma på
besök.
Stefan och Annika hade mötts i högstadiet. Innan de blev föräldrar hade de levt ett vidlyftigt och
ansvarslöst liv. Ett liv som Anders lite krasst tyckte hörde ungdomsåren till – forsränning,
fallskärmshoppning och bergsklättring betraktade han som rena vansinnet. Allt som var
förekommande i tjugoårsåldern var måttlöst roligt för Stefan och Annika: fester fram till
vargtimmen, ett ständigt besökande av kaféer, samt ett oförtröttligt sms:ande. Och självfallet hade
båda Facebook.
När Annika blivit gravid hade de varit så lyckliga och Anders hade kunnat se en förändring. När
han sagt till dem att livet som småbarnsförälder inte alls var den sörgårdsidyll som man i början
trodde hade han varit beredd på mothugg eftersom Annika hade ett hetsigt humör. Men med
eftersläpande hormonsvängningar fanns det inte ork för någon åsiktsstrid utan tystnaden hade lagt
sig över hennes omålade läppar och orden hade svalts i den kommande mammarollens lyckorus.
Linus skulle fylla tre år när Stefans och Annika Persson-Rydéns dotter kom till världen. Allt var
fantastiskt och de verkade inte sakna sina fritidssysslor. Men efter ett år hade mamma- och
pappalivets låga falnat. Allt var ett enda jämmer och det blev allt svårare att umgås med dem
eftersom det aldrig fanns några glada miner i stället en nedsättande ton när de pratade om
familjelivet. Eländet hade nått sin kulmen under ett besök en lördag i maj.

Monica var en snäll och mjuk kvinna men numera krusade hon ingen. Var folk uppnosiga gav
hon dem svar på tal. Det var också något som Stefan och Annika fått erfara denna vårdag. Monica
hade sagt att ingen lycka var beständig vilket hon åsyftat att Stefans och Annikas fritidsaktiviteter
inte heller var. Så visst förstod hon att de fick offra mycket när de var tvungna att avstå sin
forsränning, fallskärmshoppning och bergsbestigning – samtliga familjemedlemmars behov skulle
balanseras. Men även om detta många gånger var slitsamt och jobbigt var lyckan över av att få
umgås med sina barn större än någon fritidssyssla – inte minst i dag när alla möjliga konstellationer
innefattades i begreppet familj var det ett privilegium att som förälder kunna ha sina gemensamma
barn under samma tak.
Från första stund hade Stefan och Annika skapat en förstämning och efter flera timmars
kverulerande där de ältat hur eländigt allt var som småbarnsförälder hade det brustit för Monica.
Till en början hade de lyssnat på klagosången men till slut hade Persson-Rydéns missnöje övergått
i ren ilska som riktats mot honom och Monica och båda hade stått förundrande. Men Anders anade
att vännernas uppbragthet berodde på att han och Monica accepterat livet som föräldrar vilket
innebar en hel del begränsningar och att de egna intressena kom på efterkälken. Monica hade bett
Persson-Rydén att gå och från Anders sida var det oomstritt. Som tur var så var deras dotter inte
med denna föga minnesvärda afton utan hade precis som de senaste månadernas helger tillbringat
den hos sin mormor och morfar.
Anders släppte tankarna på Persson-Rydén och bestämde sig för att stiga upp. Han sneglade på
klockan som blivit elva minuter över åtta. Han hade lovat Mårten Malm assistans med en ständigt
återkommande kund. ”Jämmerkvinnan” skulle anlända halv nio och hennes vacklande och velande
inför ett nytecknande hade börjat göra Malm smått nipprig. Ärendet gällde en livförsäkring.
Personförsäkringar delades in i tre grupper: liv, olycksfall och sjukförsäkring. En del
livförsäkringar kunde ur skattesynpunkt vara pensionsförsäkringar medan en privat
olycksfallsförsäkring gav alla som inte omfattades av arbetsskadeförsäkringen möjlighet till skydd

vid ett olycksfall. Den privata sjukförsäkringen var ett komplement till den allmänna och genom
att teckna en sådan kunde man garanteras en oförändrad ekonomisk standard vid en långvarig
sjukdom. Denna kvinna hade svårt för dessa begrepp fastän Mårten Malm, med solid hjälp från sin
rumskamrat Fabian Starcke, förklarat detta ett otal gånger för henne. Nu skulle hon komma för
ytterligare ett besök och Anders skulle försöka hjälpa Mårten att få till ett avslut.
Telefonen ringde och Anders lyfte luren medan han med andra handen drog i överkastet för att
arrangera en bäddning.
”Hademark.”
Det gick två sekunder men inget hördes.
”Hademark”, upprepade han.
Det var tyst men han kunde höra att någon andades.
”Hallå?”
”Du ska aldrig söka efter ondskan för då kommer den till dig.”
Klick.
Anders tänkte först att det var Björndalen som spelade honom ett spratt men att arbetskamraten
skulle väsa fram hotelser på rena Hitchcockmanér var ändå mindre troligt. Björndalen visste ju hur
rädd han blivit i tisdags.
Det ringde igen och Anders gick tillbaka in i sovrummet. Han lyfte luren.
”Hademark.”
”Förlåt”, utbrast en späd röst. ”Jag måste ha kommit fel.”
”Vem är det?”
”Är det Anders?”

”Ja, Anders Hademark. Var det du som ringde för en minut sedan?” muttrade han smått irriterat
trots att det andra samtalet varit en mansröst.
”Nej.”
”Vem är det?”
”Jag måste ha ringt fel.”
”Ringt fel!? Du frågade ju nyss efter mig.”
”Nej, jag frågade om det var Anders.”
”Det är Anders”, betonade han.
”Ja, men den Anders jag söker heter inte Hademark.”
”Okej, då har du ringt fel”, svarade han och slängde på luren.

MONICA FYLLDE TVÄTTMASKINERNA.

Hon tänkte på Annikas och Stefans senaste besök. Hon

hade kört iväg dem och de hade inte setts på fyra månader. I tisdags hade hon träffat Annika på
Hennes & Mauritz och väninnan hade sorgögt bett om ursäkt.
Det pep till i Monicas mobil.
”Hej, för att ringa…”, sade hon för sig själv innan hon raderade och stoppade tillbaka mobilen i
fickan.
Det pep till på nytt i mobilen. Monica log. Två sms på raken var numera inte alltför ofta
förekommande även om det första varit från Tele2. Hon tog upp mobilen och såg att det var från
Annika.
”Hej, Monica, lycka till på banken i dag”, läste hon. ”Kram.”

Monica stängde luckorna och drog bort den trådslitna handduken som hängde över stolsryggen.
Hon satte sig och läste Annikas sms igen. Hon tänkte på sina hårda ord den där lördagen i maj.
Trots att hennes utbrott varit befogat kände hon att hon varit alldeles för brysk. Men även om det
var denna lördagskväll som fanns i åminnelse var det dagen därpå som nu fanns i hennes tankar.
Hon hade glömt bort att fråga Anders en sak.
I samband med Annikas och Stefans sista besök hade hon lagt märke till något när hon kvällen
efter läst om Madeleine McCann, den lilla flickan som försvann från turistorten Praia da Luz. Så
vitt hon mindes hade Anders denna söndagskväll suttit bredvid och tittat på teve och när hon börjat
prata om bortförandet var det som om han försvann bort mentalt. Ändå hade hon inte fäst någon
större vikt vid sin mans bristande koncentration. Hon antog att han bara var trött. Men när hon
drygt två månader efteråt tagit upp det igen hade Anders rest sig tvärt och gått. Mängder av tankar
hade kommit upp och utan hans vetskap hade hon gått efter honom när han var på väg in på
toaletten. Hon hade ställt sig utanför och det hade varit tyst därinne. När några minuter gått hade
hon knackat på och frågat om allt var okej. Men han hade inte svarat.
Monica mindes sina tankar denna högsommarkväll och de hade varit förryckta. Hade hennes
Anders något med Madeleine McCanns försvinnande att göra? Bara tanken hade varit
förnuftsvidrig men okontrollerat hade den infunnit sig. Hon kom ihåg att hon tänkt att det var en
omöjlighet att han skulle kunna vara på plats nere i Portugal samtidigt som han hade åtaganden
gentemot försäkringstagare. Hon visste hur krävande Westerman kunde vara. Var det något som
störde honom var det om personalstyrkan inte var på plats och skötte sina relationer med kunderna.
Likväl hade frågorna hopat sig. Och mot sin vilja hade hon börjat bläddra dagar i sitt huvud. När
försvann Madeleine? Vilken helg var det som Annika och Stefan var på besök? Hon visste att det
var i början av maj vilket skulle innebära att Madeleines försvinnande måste ha inträffat i
månadsskiftet april/maj. Men hon mindes att hon ville ha den exakta dagen. En dag som hon än i
dag inte visste. Minuten efter hade Anders öppnat toalettdörren och hon hade fått sin lilltå i kläm.

Irriterat hade han frågat vad hon sysslade med. Men hon hade inte riktigt vetat vad hon skulle svara
utan bara frågat om allt var okej eftersom hon tyckte att han betedde sig märkligt. Han hade sagt
att han kände sig trött och ville gå till sängs, trots att klockan bara varit åtta på kvällen. Även denna
gång bestämde hon sig för att låta det bero. Men hon skulle undersöka två saker. Det ena var att
kolla upp den exakta dagen då Madeleine McCann försvann. Det andra var att ta reda på var Anders
befann sig denna dag.
Efter att hon blivit införstådd med att det endast tog ett par timmar med flyg till Portugal mindes
hon att Anders en dag i våras inte kommit hem förrän vid midnatt – en insikt som gjort henne
smått bekymrad. Hon mindes detta så väl eftersom det på sin höjd varit en vecka innan Stefans
och Annikas senaste besök. Hon kunde också erinra sig om att han sagt att han haft väldigt mycket
att göra på jobbet och att han var tvungen att sitta kvar till sent på kvällen. Hans bortavaro denna
majdag hade fått henne att undra, även om han kvällen innan varskott henne att han skulle arbeta
över. Under dagen hade hon provat att ringa honom flera gånger men han hade varken svarat på
mobilen eller på kontorets telefon. När hon sedan ringde på kvällen och han inte heller svarade
och hon en stund senare fick ett sms av honom ringde hon genast upp. Men då hade han stängt av
mobilen. Det här var något hon också dagen efter tagit upp med honom men fått svaret att batteriet
var slut. Att han hade en tillhörande batteriladdare på kontoret visste hon men något sade henne
att hon inte skulle nämna detta. Anders hade alltså någon gång i början av maj varit borta från tidig
morgon till sen kväll och Monica hade glömt bort att konfrontera honom när det gällde hans
underliga beteende.
Högsommarkvällen i juli hade hon haft svårt för att somna och fått en obehaglig känsla när hon
legat och tittat på honom. Samtidigt hade hon blivit besviken på sig själv eftersom detta trots allt
var den man som hon hade barn med och som hon valt att leva resten av sitt liv med. Hon mindes
att hennes ögon hade tårats och hon hade börjat tänka på Helén Nilsson, flickan som försvann och
hittades mördad i slutet av 80-talet.

Trots att det gått så många år blev Monica sorgsen när hon tänkte på det. Detta var en tragedi
som inträffade när hon gick i gymnasiet och som deras klass hade följt med ungdomens stora
inlevelse.
Monica reste sig från stolen och hängde tillbaka handduken på ryggstödet.
”Hej”, utbrast en vänlig röst.
Monica log. Det var grannen på första våningen.
Kia Blom var en mjuk och sympatisk tjej som var anstruken av punkkulturen. Monica hyste en
viss beundran för dessa ungdomar eftersom hon själv som ung aldrig vågat vara annorlunda. I
stället hade hon under sina tonår ofta känt sig som en grå mus. Kia däremot utstrålade
självförtroende, trots att ryktet påstod att hon haft en morfar som flera gånger förgripit sig på
hennes tio år äldre syster och att deras mamma var en mördare.
”Har du mycket i dag?” frågade Kia och drog på munnen så ringen i näsvingen vippade.
”Nej, bara några maskiner.”
Precis när centrifugeringen startade lyfte Kia sin hand och sade något som Monica inte kunde
tyda varefter hon försvann ut från tvättstugan.
Kias syster var inte längre i livet. Hennes tragiska barndomsupplevelser hade skapat ständiga
neuroser och till slut hade det blivit ohållbart. Vid en ålder av tjugo såg hon till att en överdos Sobril
tillsammans med en stor mängd alkohol ändade hennes liv.
Detta illvilliga skvaller, att Kias mamma var mördare, var inget som Monica höll alltför trovärdigt
eftersom källan var sladdertackorna i trappan bredvid – två pratglada singelkvinnor som hade sitt
tillhåll i tvättstugan. Den ena var i hennes ålder och den andra var en barnlös och frånskild kvinna
i femtioårsåldern vid namn Lone. Och det var Lone som menade att Kias morfar blivit ihjälslagen
med berått mod av sin dotters fästman, detta på anstiftan av dottern när hon fått reda på vad som

hänt sitt barn. Att Kias mamma tagit ett sådant kallhamrat beslut berodde på att hon själv också
fallit offer för sin fars sexuella utnyttjande, vilket ska nämnas var polisens ord och inte mammans.
Detta hade Lone Grankvist sagt till henne vid ett flertal tillfällen. Ändå undrade Monica om det
verkligen varit polisens ord och inte ytterligare ett påfund från den frispråkiga grannen. Lone hade
berättat att hon var övertygad om att informationen var tillförlitlig eftersom hon på den tiden, vid
tjugofem års ålder, skulle ha fått insiderinformation. En information som skulle ha kommit från en
femton år äldre kriminalkommissarie.
På anmodan från polisen skulle Kias mamma och hennes fästman ha blivit kallade till förhör där
hon genast varit uppriktig och berättat att hon och hennes dotter blivit utsatta för incest. Men trots
den starka avsky hon kände för sin far skulle hon aldrig kunna mörda eller iscensätta en sådan
handling. I stället hade hon gjort allt i sin makt för att förebygga det som hon själv blivit utsatt för
och därför aldrig låtit sin far vara ensam med dottern. Men i ett obevakat ögonblick hade han slagit
till. Och fastän Kias mamma lidit helveteskval, inte bara en gång utan två, så satt hon nu själv i
klistret.
Allt detta hade varit Lones egna ord som Monica var övertygad om stämde, med undantag av att
Kias mamma aldrig någonsin skulle kunna utföra en sådan handling. Detta för att hon hade en
fästman som var mer än villig att ställa upp när det kom till uppsåtligt dödande.
Den öppenhet som Kias mamma valt inför förhöret hade i stället gjort att hon och hennes
fästman blivit skäligen misstänkta och en häktningsorder hade utfärdats av den nykläckte åklagaren.
Två dagar efter förhöret hade de blivit hämtade. Men eftersom inga bevis kunde knytas till dem
hade polisen varit tvungen att försätta dem på fri fot.
Ifrån sin älskare, som Lone kallade ”konstapeln med den röda mulen”, hade hon fått höra att
denne Valter Blom (Kias morfar) fått smaka på sin egen medicin, vilket inte var mer än rätt, tyckte
fröken Grankvist.

En fönsterruta hade varit inslagen på ovanvåningen i Valter Bloms magnifika villa och hans säng
hade varit täckt med plast. Den mördade Blom hade legat i sitt eget blod med skallen krossad.
Mordet kunde inte vara något annat än ett rånmord, vilket också polisens presstalesman sagt, även
om nu plasten i sängen till en del förvillat. Att denna gärning skulle ha varit utförd av Valter Bloms
egen dotter hade aldrig nämnts av presstalesmannen utan det hade varit Grankvists egna ord. När
sedan polisen efter några veckor inte kunde få fram något signalement på gärningsmannen riktades
misstankarna mot Kias mamma.
Lones egna spekulationer om vem som utfört dådet hade alltså nu också kommit till polisens
kännedom. Detta var något som hon stolt berättat för Monica där hon tillagt att man varken
behövde vara polis eller beteendevetare för att se att gärningsmannaprofilen överensstämde.
Följaktligen kunde det inte vara någon annan än Kias mamma eftersom både hon och dottern fallit
offer för pappans övergrepp. Lone hade också berättat att två år efter mordet på Valter Blom hade
polisen fått in ett anonymt tips där Bloms Mercedes hade skymtats på S:t Knuts väg samma kväll
bara timmarna före mordet. Där hade Blom plockat upp en kvinna och innan de begett sig iväg
hade kvinnan lämnat bilen för ett kort ögonblick för att gå till den bil som stod bakom. Hon hade
växlat några ord med föraren och därefter gått tillbaka till Bloms bil och klivit in. Det som
ögonvittnet hade förundrats över var att när Mercedesen kört iväg följde den bakomvarande bilen
efter.
Förhörsledaren som skulle höra Valter Bloms dotter var ingen mindre än Lone Grankvists
älskare. Och den nykläckte åklagaren var nuvarande distriktsåklagare Sven-Erik Alhem. Det
ögonvittne som lämnade de så betydande uppgifterna var en man som av en händelse befann sig
på S:t Knuts väg. Lones älskare var övertygad om att tipset inte bara var ytterligare ett anonymt
tips utan hade betydligt tydligare anknytning till fallet än vad det gav sken av. Förhörsledaren bad
därför mannen ringa upp igen och de hade spårat samtalet och därefter gjort en
bakgrundsundersökning huruvida vederbörande var kriminellt belastad.

Vittnet till Valter Bloms sista timmar i livet var en tjugonioårig ostraffad man som fanns med i
misstankeregistret eftersom det vid två tillfällen kommit in anmälningar mot honom rörande
sexuella ofredanden. Anmälningarna gällde en minderårig pojke samt en tolvårig flicka. Men trots
magert med bevis vid polisens förundersökning och att det egentligen inte fanns underlag för vidare
utredning lämnades ärendet över till åklagare. Dock bedömde åklagaren att det inte fanns tillräckligt
med bevis för att väcka åtal mot tjugonioåringen, och fallet lades ned.
Monica mindes inte namnet på mannen fastän hon hört den mindre önskvärda berättelsen flera
gånger av Lone. I alla fall var den befarade pedofilen i dag en välbärgad man vilket också mördade
Valter Blom varit. Monica hade ändå tagit det där med sexuellt utnyttjande med en klackspark
eftersom det endast var en slutsats som Lone själv kommit fram till efter att hennes
insiderinformation sagt att Bloms kropp varit naken vid påträffandet och att obduktionen öppnat
för åtskilliga spekulationer.
Denna skvallerhistoria som Monica fått ta del av, bland annat i tvättstugan, var inget hon berättat
för Anders mer än nämnt som hastigast när de var nyinflyttade för snart nio år sedan. Nu var Kia
Blom i tvättstugan och det var ett ypperligt tillfälle att ta död på alla rykten. Samtidigt visste Monica
att hon aldrig skulle våga fråga med tanke på att det var privata angelägenheter. Än mindre på grund
av de oerhört tragiska omständigheterna.
Dörren öppnades och in steg Kia med en kasse.
”Tvättmedlet var slut.”
Monica log och Kia lyfte på korglocket och tryckte ner kassen.
”Din korg kan stå här om du vill. Maskinerna är snart färdiga. Och om du inte har mer än korgen
så kan du ta det emellan.”
”Vad snäll du är. Jag sinkar dig inte då?”
”Nej då.”

Monica funderade om hon skulle berätta att de köpt hus i Beddinge men bestämde sig för att det
fick bli vid ett senare tillfälle. Precis då slog det henne att Lone Grankvist nämnt att den misstänkte
pedofilen som sett Valter Bloms Mercedes på S:t Knuts väg hette Klaes.

MÅRTEN MALM TOG

försäkringsbrevet och stoppade det i en plastficka. Han tittade på sitt

armbandsur och gav Anders en ryggdunk.
”Trettiofem minuter. Du är ta mig fan en klippa.”
Anders drog på munnen, gick mot dörren som öppnades och in steg Fabian Starcke i sällskap
med Claudia Béjart. Anders gled förbi dem båda och på japanskt manér förde Fabian ihop sina
handflator.
När Anders kom ut i hallen (som numera var ett väntrum) tittade han mot Kerstin där endast
den blonda kalufsen skymtades bakom den höga disken.
”Har du sett till Geir?”
”Ja, han skulle ner och köpa en tidning och en glass. Kan jag hjälpa dig med något?”
”Någon ringde hem till oss i morse och sa något om att man inte ska söka efter ondskan för då
kommer den till en.”
”Vad säger du?”
”Troligtvis ett pucko. Eller så var det samma som i tisdags.”
”Var det du som svarade?”
”Ja, Monica var nere i tvättstugan.”
”Sa de inget mer? Jag menar, var det ett hot?”
”Nej, troligtvis bara en idiot.”

”Jag säger till Geir att han ska gå in till dig så fort han kommer upp.”
”Ja”, sade Anders och dröjde aningen på steget när han såg en tavla som han inte tidigare sett.
”När hängde Westerman upp den här?”
”Den låg framför dörren när jag kom i måndags. Den var inslagen och adresserad
Försäkringsmäklarna.”
”Jaså, och så hängde du bara upp den så där rätt och slätt?”
Kerstin nickade.
”Vad ska det föreställa?”
”Jag vet faktiskt inte. Men det ser ut som någon solförmörkelse.”
”Är det bollar de håller i?”
”Snarare knyten.”
Han tittade på henne.
”Menar du bebisar?”
Kerstin nickade.
”Som urinvånare ska skära i?” sade Anders då de svartmålade figurerna höll knytena i ena handen
och ett knivliknande föremål i den andra.
Kerstin slog ut med armarna.
”Med ett namn som Abnne kommer han aldrig att bli någon erkänd konstnär.”
Anders lämnade en skrattande Kerstin och gick in på sitt rum. Han satte sig med en suck och såg
att klockan blivit några minuter över tio.

Mårten Malms kund hade varit en ambivalent kvinna men efter många om och men bestämde
hon sig och de fick tecknat en försäkring.
Dörren öppnades.
”Vill du ha en kopp kaffe?”
Anders skakade på huvudet. Det skulle bli en kort dag i dag. Skulle han överhuvudtaget få något
gjort fick han genast sätta igång.
Dagens inbokade besök var med en rumänsk kvinna och rörde en oklarhet angående hennes
olycksfallsförsäkring. Uppgörelsen på Swedbank var klockan två och han skulle bli tvungen att gå
redan halv. Och på kvällen väntades celebert besök – Stefan och Annika Persson-Rydén skulle
komma.
Anders reste sig när han såg att dörren öppnades.
”Kom in och stäng dörren.”
Det var Björndalen smaskande på en Piggelin.
”Har du gått över till isglass?”
”Nei du, de e blott momentaant.”
”Jag har en tankenöt till dig. I morse ringde någon hem till oss och skämtade, om det nu var ett
skämt vill säga. Det var väl inte du?”
”Nei, nei.”
”Nej, jag kunde inte heller tänka mig det för detta var faktiskt till och med för morbitt för dig.”
”Hvad for skämt?”
”Han babblade något om att man inte ska söka efter ondskan för då kommer den till en.”

”Sa han så?”
”Ja, något liknande. Varför undrar du?”
”Det höres som noe valgspråk.”
”Vad menar du?”
”Jeg har läst en del historia.”
”Har du?”
”Ja, der ble du omtumlad vaa. Trodde du bare det var Per som var dannet här?”
”Kan du prata svenska, Geir?” sade han då Geir pratade utomordentligt bra svenska men endast
kunde vara allvarsam i två minuter.
”Det höres komme fra aztekerna.”
Anders fick en uppgiven blick.
”Är det du som ringt, Geir, säg det i så fall för Monica är ensam hemma?”
”Nej, för fan”, sade Geir på klockren svenska och lade glasspinnen på bordet och försvann ut.
Anders reste sig och gick fram till fönstret. Byggnadsställningen var upprest men inga
byggnadsarbetare syntes till. Han gick tillbaka och satte sig och bestämde sig för att glömma
telefonsamtalet. I stället tänkte han på Stefan och Annika Persson-Rydén. I kväll skulle Monicas
vänner hälsa på och vapenvilan skulle bli ett faktum. Han tittade på glasspinnen som Geir hade lagt
på skrivbordet. Han kom att tänka på sin egen tid som tonåring. En tid då Piggelin kostade en
krona.
Åren hade sprungit iväg och Anders hade blivit nitton. Det var svårt med identiteten och trots
sin ringa ålder hade han redan bränt många ljus men stumparna fanns kvar och skulle nu brinna i
en eftertänksam takt. Det var i alla fall vad han beslutat sig för. Han ville resa runt i världen och

förhoppningsvis skulle detta resande ge honom ett annat förhållningssätt till livet. Det var mycket
när vuxenlivet var i annalkande. Han var ryckig i sina tankegångar och det var ofta han gav sig in i
saker hals över huvud. Från att ena veckan varit fast besluten att öppna en liten kaffeshop för att i
nästföljande vara resande i tankar och själ. Planer lades till planer eftersom det var en existentiell
resa där varje tanke bidade sin egen tid. På den tiden var han en egocentrisk person som mixtrade
med alla och var en mästare på att bemäktiga sig det motsatta könets pengar. Eller så lyckades han
och Chris på ohederlig väg lägga beslag på något som i utbyte kunde ge dem pengar. Stöldgods
som omsattes på Krösamos på Bergsgatan i Malmö. Han hade lyckats få ett jobb men stannade
bara i några veckor eftersom han hade svårt att förlika sig med arbetslivet. Men trots att han var
ung, fåvitsk och grön som ett knippe gräslök, var han inte dummare än att han visste att planer
krävde pengar. Något som gav form åt två realiteter. Antingen valde han brottets bana eller så var
han tvungen att arbeta under ett år vilket var en självbekännelse som fyllde honom med fasa. Men
fastän morsan och farsan aldrig sade något kände han att de så smått börjat tröttna. Några månader
rann iväg och diskussioner började ta fart där hemma. Och även om han inte visste vad han längre
fram skulle ta sig för tyckte de att han kunde skaffa sig ett arbete tills han funnit vad han verkligen
ville göra.
Året hade gått i en rasande fart och hans ankomster blev allt senare. Det hade blivit allt svårare
att hålla samman inom familjen eftersom en mera dominant sida börjat ta form hos honom. Tidigt
en onsdagsmorgon, närmare bestämt den 22 mars 1989, hade han vaknat upp och känt att något
hade hänt. Kvällen innan hade han varit på fest och kommit hem sent. Han hade varit rejält berusad
och inte kommit ihåg något mer än att han stått utanför sina föräldrars sovrumsdörr och sufflerat
till sin mamma att vakna. Hon hade kommit ut i köket och där hade han stått oförmögen till att
göra något. Han hade krävt att hon skulle fixa mat till honom.
Troligtvis hade frustrationen utlösts av alkoholen men också stressen över att ha inträtt i
vuxenlivet. I vanliga fall gällde det några smörgåsar men denna fluidumsnatt ville han ha varm mat.

Hans mamma hade fort observerat att han var onykter och därför inte tagit hans begäran på allvar.
I stället hade hon bett honom att gå in på sitt rum så skulle hon fixa några smörgåsar och en kopp
kaffe. Fem minuter senare hade hans mamma kommit in med brickan och han hade blivit ursinnig
när han sett att det inte fanns någon varm mat.
På morgonen hade han vaknat genomsvettig. Han hade gått upp och satt på kaffevatten och
hämtat morgontidningen. Han hade haft grava minnesluckor och en vag känsla av att han och
mamma haft en konflikt. Han hade satt sig i köket och ögnat igenom tidningen vari han med
förstrött intresse läst om en tioårig flicka hemmahörande i skånska Hörby som var försvunnen
sedan några dagar tillbaka. Han hade gått in och duschat och med mycket tandkräm på tandborsten
låtit gårdagskvällens förlustande reminiscens, som nu hade en innevarande bismak, ta ett sista
farväl. När han kom ut i köket satt de där med nedböjda huvuden och hans pappas uppsyn gick
inte att ta miste på – ögon som signalerade uppgivenhet. De hade haft en lång pratstund och
mamma hade klappat honom på kinden och frågat om det nattliga besöket låtit honom sova. Men
han hade inte svarat utan mest sett förvånad ut. Pappa Arvid hade denna gång varit hundra procent
tydlig och gett honom ett ultimatum. Han fick bo kvar under förutsättning att han i fortsättningen
skulle uppföra sig och visa respekt för deras åsikter samt de krav de ställde på honom. Ett av kraven
var att han skulle söka arbete. Men i upptuktelsens rinnande vatten fanns ett alternativ som han
kunde möjliggöra sig och det var att börja studera. Redan nu skulle han bestämma sig för vad han
ville läsa och därefter söka till högskola. Ansökningarna skulle göras under tidig höst och han skulle
då starta i januari nästa år när han fyllt tjugotvå vilket innebar att han inte behövde göra några
jobbsökningar utan han kunde semestra fram till januari.
Trots att han denna morgon försökte finna ursäkter till sitt nattliga beteende mot mamma hade
han inte kunnat finna några. Han hade dock försökt resonera med sig själv om det varit den
olycksaliga gårdagen som fått honom ur gängorna, då han bland annat fått bensinstopp och
parkeringsböter.

MED ETT SKEVT

leende tittade Dimitrij på peruken och slipsklämman som låg på klaffbordet. Allt

hade gått över förväntan i tisdags. Vilket till stor del berodde på att försäkringsmäklaren inte varit
någon frågvis och misstänksam person. Han undrade nu om mannen på färjan ändå haft rätt. Var
det slipsnålen som gjort att han blev bättre bemött?
Första steget var i alla fall avklarat. Livförsäkringen var tecknad. Samtidigt visste han att det skulle
bli betydligt svårare när det var dags att få ut pengarna eftersom försäkringsbolagen alltid var
försiktiga med att betala ut stora belopp.
Dimitrij öppnade husvagnsdörren och svepte med blicken över det kornblå vattnet. Han kunde
fortfarande inte förstå att han var fri.

ANDERS OCH MONICA

stod utanför banken. I händerna hade de nycklar samt en pappficka

innehållande köpekontraktet och kundkopian av skuldebrevet från Swedbank Hypotek AB. De var
nu husägare och uppgörelsen hade skett enligt konstens alla regler. De var också helt överens om
att vänta med inflyttningen tills någon spekulant undertecknat köpekontraktet på deras lägenhet.
I går hade Anders varit försigkommen och lagt in en annons på nätet. Förhoppningsvis skulle
lägenheten säljas fort. Men om ingen nappade fick det bli fastighetsmäklare Chris Berg som skulle
få uppdraget.
Anders tog upp sin mobil och såg att klockan blivit tio i tre. Han funderade, tittade på Monica,
och fastän han skulle möta Per om drygt en och en halv timme på Bellevuestadion i Malmö
bestämde de sig för att göra en snabbtur ut till huset. Men Anders tänkte inte enbart på att han var
husägare utan också på sitt enda inbokade besök denna fredag. Denna rumänska kvinna vid namn
Nadia som varit uppe månaden innan och tecknat en olycksfallsförsäkring och som i dag besökt

honom angående en oklarhet samtidigt som hon levererat en berättelse som totalt saknade
motstycke.

DET ENDA DIMITRIJ

tänkt på under dessa tjugosju åren var hämnd. Att bli berövad sin frihet var

det värsta straffet man kunde tänka sig eftersom en stympad själ aldrig gick att återställa. I stället
föredrog han de arabiska straffsatserna. Stal man något av värde blev man av med en hand. Därefter
hade man sonat sitt brott.
Han kom att tänka på Nelson Mandela. Lika länge hade de suttit i fängelse. Likväl var Mandela
inte bitter. Han ville inte säga att han beundrade honom utan i stället tyckte han att i Mandelas fall
hade oförrätten segrat. Att bli bestulen så många år och inte visa minsta lilla antydan till bitterhet
visade bara på att det skeva rättssystemet hade segrat.

MONICA LOG NÄR

Anders vred om nyckeln. De gick in, och efter en rundtur i det tomma huset

som hade en kraftig lukt av Ajax och torkad fisk beslutade de sig för att åka hem och packa. Båda
var upprymda och hade gjort en helomvändning. De skulle flytta in omgående.
När de kom in till Trelleborg ringde det i Monicas mobil. Det var Annika Persson-Rydén som
ville skjuta på deras återträff eftersom deras dotter hade fått feber. Något som gjorde Monica ont
eftersom hon sett fram emot att träffa sina vänner. Samtidigt visade det att familjen Persson-Rydén
äntligen börjat ta mamma- och papparollen på allvar vilket berörde Monicas modersväsen.
Anders släppte av Monica hos hennes föräldrar. Hon skulle låna deras bil för att hämta
flyttkartonger. Själv begav han sig vidare till Malmö för att möta Per.
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I DAG VAR DET lördag. Monica höll på att packa och Anders låg i soffan och tillbringade tiden med

att titta på Lost in Translation där Bill Murray och Scarlett Johansson gjorde enastående
rollprestationer. Han betraktade den sensuella aktrisen och kom att tänka på gårdagen. När de
skulle lägga sig hade han gjort ett närmande men Monica hade inte alls känt för något intimt vilket
nutilldags förekom allt oftare.
Anders tänkte på gårdagens besök. Något som skapade funderingar på en älskarinna. Familjen
var visserligen helig men alla bitar var tvungna att finnas där för att pusslet skulle bli komplett.
Ibland hade han haft tankar på kontorets alltiallo, godmodiga Frankenheimer, som han dessutom
var övertygad om skulle bejaka hans invit om han föreslog något. Men dessa funderingar infann
sig bara när dagarna var riktigt tunga och han och Monica inte haft sex på månader. Han ville inte
heller förstöra deras yrkesmässiga relation även om Kerstin skulle ha varit den perfekta älskarinnan.
Något han grundade på att hon var änka och betydligt äldre än han och troligtvis aldrig skulle ställa
krav på att han skulle lämna Monica.
Tankarna på att skaffa en älskarinna hade funnits där under några månader när han fick ett samtal
från en utländsk kvinna. Hon hade en behaglig röst och ringde för att teckna en
olycksfallsförsäkring. Hon hade besökt honom dagen därpå och trots en ålder av sextioett hade
hon visat sig vara attraktiv.
Denna rumänska kvinna hade varit på återbesök hos honom i går. Och trots att han haft fullt
upp med Mårten Malms hattiga kundbesök, och sina tankar på uppgörelsen på Swedbank, hade
han haft henne i tankarna hela förmiddagen. Han hade så smått planerat hur han på ett oskyldigt
vis skulle få henne att förstå att han var intresserad. I efterhand hade han sammanställt att han vid
åtminstone två tillfällen sagt att hon var vacker och välbehållen. Men trots idel försök att närma sig

henne och komma in på något annat än försäkringsbrevets finstilta hade det ingalunda fungerat. I
stället hade han fått hålla till godo med hennes sällskap vilket han funnit oerhört intressant eftersom
hon vid detta återkommande besök öppnat sitt hjärta och berättat något som fått honom att kippa
efter andan. Det hade varit en skrämmande berättelse och hon hade höjt ett varningens finger om
han var en känslig själ.
Dimitrij var en välbärgad man i ett land där allt handlade om leu och bani. Han var ägare av en
restaurangkedja, dock inte den allra exklusivaste, men med tjugoåtta matställen utspridda i
Bukarest, Braila, Ploiesti och en i Galati var de miljonärer i dollar räknat. De bodde i ett flott hus
– vilket mer kunde benämnas palats – i de fashionabla områdena i Bukarest. Dessutom rörde de
sig i Rumäniens finaste kretsar där självaste Nicolae Ceausescu kunde dyka upp. Nadia hade själv
vid två tillfällen träffat denne man.
Nadia och Dimitrij hade precis fått barn när allt börjat. De hade varit gifta i drygt ett år när deras
dotter föddes. Denna underbara början hade varit molnfri och Nadia hade vid ett flertal tillfällen
fått nypa sig i armen för att begripa att hon var en del i den fullkomliga lyckan. Men rumänska män
var beryktade för sin svartsjuka och Dimitrij skulle snart visa sig inte vara något undantag. Hennes
kärleksfulle make började gå förlorad och in steg en våldförare av rang. Han började beskylla henne
för att ha en älskare och det var knytnävar och sparkar och när hon sov brände han henne under
fotsulorna med glödande cigaretter. Nadia behövde nu någon att prata med men vågade inte gå till
någon av deras gemensamma vänner eftersom det i samhället fanns en oerhörd respekt för dessa
tyranniska makar. Efter sju månader av misstänksamhet och misshandel i en nation där patriarkatet
dominerade hela samhället valde hon att försöka få kontakt med självaste Ceausescu. Ett ödesval
som kanske skulle kosta henne livet.
En morgon när hennes make åkt iväg sökte hon upp Ceausescu och han hade genast känt igen
henne. Även om hon visste att hon inte kunde bryta edsöret så hade hon pratat med honom. Hon

hade sagt att Dimitrij inte behövde älska henne, inte heller sin dotter, utan bara upphöra med
pryglet.
När Nadia berättade detta för Anders började han inse att här fanns ett scoop. Något hon själv
också nämnde. Dessa tjugo månader hon levt med Dimitrij skulle hon kunna skriva ner och sedan
gå till ett förlag med. Anders visste först inte vad han skulle tro men Nadia hade fortsatt och han
insåg ganska snabbt att en sådan historia inte kunde vara fabricerad. Rumäniens oresonlige diktator
hade bemött henne med stor förståelse och lovat att detta oförskyllda lidande skulle upphöra. Han
var besviken på Dimitrij men lovade samtidigt henne att inte skada honom. Men om misshandeln
skulle upprepas skulle hon komma tillbaka och då skulle hennes man få ett kännbart straff och
aldrig mer få träffa sin dotter.
Till en början verkade Ceausescus ord till Dimitrij ha haft effekt på honom men bara efter några
månader var det likadant igen men nu vågade Nadia inte gå till diktatorn för hon fruktade för sin
makes liv. Även om hon var desperat och insåg att Dimitrij förr eller senare skulle slå ihjäl henne
så önskade hon ändå inte livet av honom. Hon visste inte om det var för hennes godhet eller
framförhållningen för vad hon en dag skulle säga till sin dotter. Att berätta för sin vuxna dotter att
hon gått till en av världens grymmaste regeringschefer – dessutom i tron att han skulle nöja sig med
att bara förmana hennes pappa – skulle kunna få dottern att ta avstånd ifrån henne för resten av
livet.
Nadia fann en femton år äldre man som hon kunde anförtro sig åt. Denne herre träffade hon när
hon var ute och köpte solglasögon, för vilken gång i ordningen mindes hon inte men för varje
vecka som gick behövde hon allt större glasögon för att skyla sitt blåslagna ansikte. Till denne man
gick hon en gång i veckan för att ventilera de sorger hon bar med sig och hon passade på när
Dimitrij var iväg.
Dimitrij var en handlingskraftig man och hade alla de karaktärsdrag som utmärkte en
företagsledare: cynism, självbelåtenhet, avsaknad av empati och ett hycklande inför sin personal.

Med andra ord var Dimitrij en av dem som hade lyckats om man var i villfarelsen att man trodde
pengar var synonymt med lycka.
Av naturens gång hade Nadia blivit allt djärvare och visade sig nu ute med denne betrodde herre.
De hade dock bara en vänskapsrelation eftersom denne snart femtioårige man var en av de sanna
och mindre hycklande homosexuella. Han visste dock vad det innebar att leva i en diktatur och
tillhöra en minoritet där man som ensam liten fisk i det djupa havet fick kämpa hårt för att undvika
de cirkulerande hajarna i deras kynnes ondsinthet. De hade suttit på ett litet kafé i andra änden av
staden när Dimitrij såg dem. Han hade blivit ursinnig och rusat över gatan till den täta trafikens
skarpa signaleringar. Han hade lyft upp sin dotter från vagnen och försvunnit till Nadias
hjärtskärande skrik. Nadia hade omedelbart lämnat kafeterian och slängt sig i en taxi. När hon kom
hem fanns ingen där mer än tjänsteflickan och denna hade inte sett till Dimitrij. Efter att ha ringt
runt till samtliga av deras vänner började hon på allvar förstå att det som varje sekund fyllde en
moders väsen med salighet för alltid var borta.
Klockan halv två på natten ringde Dimitrij gråtande hem och Nadia fick direktiv att hon skulle
ta en taxi ner till deras nyinköpta pizzeria. När taxin stannade utanför började hon få skakningar,
skälvningar som bara ökade. På restaurangen var det mörkt och när Dimitrij öppnade såg hon hans
sorgfyllda ansikte. Gråtande sprang hon in mellan bord och stolar för att därefter rusa ut i köket.
Men det enda hon fann var sin dotters rosa Dior-mössa liggande på golvet. Nadia sprang ut från
restaurangköket och in i matsalen och där satt Dimitrij snyftande på en stol med huvudet gömt i
sina händer.
Vad som fick henne att öppna pizzaugnen visste hon inte. Kanske var det den annorlunda lukten
eller så var det bara Guds vilja. Nadia mindes inte mer än att hon föll ihop på det hårda stengolvet.
I den ljumma ugnen låg en bränd kolbit stor som en fem kilos julskinka men med fyra spretande
tentakler. Dagen efter vaknade hon upp på sjukhuset. Hon hade befunnit sig i ett töcken och fylld
med lugnande tabletter hade hon legat i sjuksängen stirrande i en hel vecka på rummets enda bild:

En vinkande Ceausescu med ett cancersjukt barn i sin famn. Detta var något som fick henne att
tänka på att några drabbades av djävulska sjukdomar medan andra valde vägar som gav djävulska
levnadsöden.
Nadia var enda barnet. Hennes liv hade kantats av tragedier. När hon fyllde tjugo hade hon och
en kompis åkt till hennes farmor och farfar. Samma natt hade hennes föräldrar blivit innebrända
efter att hennes pappa rökt i sängen. Knappt femton år senare skulle hon själv öppna en ugn och
finna sin egen dotter skymfad och bränd till en kolbit. Det var då Nadia så smått började begripa
att Gud för henne valt den mest ohyggliga av ödets vägar.
När Nadia berättade hur hon än i dag kunde se och föreställa sig sitt barn sparka och slå på
pizzaugnens avlånga fönster var hon trots att det gått tjugosju år en hårsmån ifrån att ta sitt liv.
Att någon människa överhuvudtaget kunde stå upp efter en sådan djävulsk upplevelse var ett
mirakel i sig. Detta hade varit sjukhuspersonalens ord när Nadia efter en vecka lämnade sjukhuset
stapplande med en arm runt sin trogne vän. En vän som blivit en själsfrände eftersom deras öden
på många sätt var snarlika. Hans homosexualitet hade lämnat honom djupa sår eftersom han
ständigt pryglades och hånades av sin far och sina bröder.
Veckan därefter hjälpte hennes vän henne att ta avsked av ett land som bestulit henne på allt. Ett
land som hon efter denna händelse aldrig mera besökt. Ett land som för henne var Djävulens land.
En kall oktobernatt 1980 anlände Nadia Antonescu till Ystad med ett polskt lastfartyg. Hon träffade
en godhjärtad man som under drygt tio års tid sörjde för hennes uppehälle utan att för den delen
kräva något i gengäld.
Anders hade inte riktigt vetat vad han skulle säga men undrade varför hon inte skaffat fler barn
även om det nu inte kunde betvinga den sorg hon bar med sig. Svaret hennes hade varit: Om
eländet följer dig är det för att någon däruppe vill att du ska börja förstå vad livet går ut på. Gud
tar bort det som du håller kärt och införskaffar du fler ägodelar kommer han att rycka bort dessa
också. Du måste börja förstå livet och om du gör det och betalar dina tidigare gärningar kanske

han låter dig behålla en ägodel. Anders visste inte om han kunde fråga mer men hade samlat mod
och fått iväg ytterligare en fråga: Vad har du gjort för att förtjäna ett sådant helvete? Nadia hade
först blivit tyst men sedan hade svaret kommit. Kanske det varit hennes egoistiska sida eftersom
hon som ung bara pratade om att gifta sig rikt och mannen hon skulle gifta sig med skulle vara
stilig som James Dean.
Denne amerikanske skådespelare förblev drömbilden för hur hennes blivande man skulle se ut.
Bilden följde henne sedan upp i åren men aldrig någonsin kunde hon veta att ödet skulle hånskratta
åt henne när den man hon äktade skulle visa sig vara ett hår av hin. I går hade hon också sagt några
väl valda ord. Hon fick sin rikedom i form av palats, pengar och en eftertraktad man, och i sin
enfald trodde hon att detta var rikedomen. I dag visste hon vad som var rikedom. Hon hade fått
behålla sin i sju månader.
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ANDERS HADE LOVAT

sig själv att förtränga fredagsmorgonens samtal men det var lättare sagt än

gjort. Han tänkte på samtalet efter, kvinnan med den späda rösten som sökte en Anders men inte
med efternamnet Hademark. Kanske var det denna felringning som var det olycksbådande? En tjej
som nu blivit kvinna.
Anders kom att tänka på källarsekvensen då de varit tre. Han kunde inte på sin besjälade kropp
ﬁnna kainsmärket och såg inte sig själv som en ond människa men redan vid tjugoett års ålder
fanns det ett par händelser som han skulle vilja ha haft ogjorda.
De hade varit tre och hon hade varit oförmögen att avstyra eftersom de betett sig som djur.
Beklagligt nog hade de skojat om att de var de tre vise männen men precis där upphörde alla
jämförelser med profeterna.
Marie var en skör varelse, nyss fyllda femton, medan Anders med vänner var året äldre. De hade
dragit ner henne i den mörka källaren och självmant, men med viss betänklighet, hade hon tagit av
sig jeansen. Hon hade berättat att hon var oskuld men i en ålder av sexton hade det varit av mindre
betydelse för dem. De hade inte behövt hålla i hennes armar eftersom hon var lika vilseledd som
den unga rävhonan när denna stegade in i fångstsaxen. När de hade hållit på i timmar och hennes
ansiktsuttryck antog formen av Edvard Munchs Skriet började de förstå vad de utsatt henne för.
På vingliga ben hade hon rest sig och hennes blick var som en tom kakburk. När sedan hans vän
med skratt och förlustelse ståtande med ett ﬂin på läpparna sagt ”Tack och hej leverpastej” hade
Anders börjat förstå vidden av vad de gjort.
Anders visste att den ene av hans dåvarande vänner gått en bråd död till mötes då denne på sin
tjugoårsdag oförklarligt ramlat ut från en balkong. Men han hade också hört en annan version. En
äldre kille hade tagit Mikaels cykel och dragit med den in i hissen. Mikael själv hade inte hunnit

med in utan sprungit uppför trapporna och sett en dörr på sjunde våningen stå på glänt. Han hade
gått in och sett att balkongdörren stod öppen. Eftersom det verkade tomt i lägenheten hade han
gått ut på balkongen och där hade cykeln stått. När han skulle lyfta in den dök killen upp i sällskap
med tre andra. De hade slängt ut cykeln från balkongen. Därefter hade de tagit honom i armar och
ben och låtit honom gå samma öde till mötes. Den andre så kallade vännen med citatet ”Tack och
hej leverpastej” hade hamnat på Östra sjukhuset när han vid en ålder av trettio försökt strypa sin
mamma.
Anders satte sig upp i sängen. I hallen stod nio kartonger och två svarta sopsäckar och han
förstod att söndagen skulle börja i ett bärande. På en av kartongerna låg det rengöringsmedel,
gummihandskar och en trave svampar. Han begrep att det skulle skuras därute, trots att det var
skinande rent.
Han knäppte på vattenkokaren och gick in och borstade tänderna.
Två sockerbitar och en sked Nescafé ﬁck möta botten på muggen tillsammans med skållhett
vatten. Det doftade ljuvligt och han undrade hur länge han skulle få sitta med sitt kaffe innan
Monica kom tillbaka med id och göromål. Precis då hörde han rasslet av nycklar.
”God morgon, älskling.”
”Hej”, sade han. ”Vill du ha en kopp kaffe?”
”Ja, tack”, svarade Monica. ”Jag tänkte att vi skulle köra ut med lite kartonger till huset.”
”Nu?”
Monica nickade och Anders förstod att hon var obeveklig.

DIMITRIJ HADE PRECIS

vila en stund.

ätit mamaliga – ugnsbakad polentagröt med smält fårost. Nu skulle han

Varje dag i frihet var en upplevelse och han ﬁck inte nog av den friska luften. Men även om han
kände att han hela tiden ville vara ute i naturen var vilan viktig. Aldrig hade han ruckat på den.
Först ett träningspass, sedan en timmes sömn. Han visste att interner var än i världen de satt inlåsta
hade en innerlig längtan till hav, skog och mark. Kärleken till naturens element var för oss alla
villkorslös. I alla fall i den mån vi var utan dem. Samtidigt var dessa naturkrafter våra värsta ﬁender.
De skövlade allt i sin väg och kanske det var detta som var så fascinerande. Du visste vilka potenser
de olika elementen besatte och det var också dessa krafter som hänryckte dig. Den infernaliska
hettan i elden, vinden med sin styrka och havet med sin gåtfullhet. Vid vänaste brus kallade det dig
och lät dig med förslagenhet smaka av det gradantal som ditt mod skulle säga ja till. Det var också
nu som vågorna hade dig som ett kolapapper i vinden. Ögonblicket efter fylldes dina lungor med
havsvatten och likt en obetydlig vinkork ﬂöt din livlösa kropp i land med de förtegna vågorna.
Havets gåtfullhet var oöverträfﬂig för fastän du var död så kom dina anhöriga ner till denna plats
för att skåda det som berövat dig livet utan att det fanns någon bitterhet mot detta element. Dina
anhöriga svepte undrande blickar ut över havet men utan att få något svar. Och fastän de snyftande
tog sig därifrån skulle de år efter år komma tillbaka, trots att det jungfruliga havet aldrig skulle
lämna dem något svar.

MONICA OCH ANDERS

satt i bilen med sex kartonger i två staplar. De var på väg ut till sitt hus i

Beddinge.
”Hur känns det nu, älskling?” utbrast Anders och gav vindrutan en skvätt när han såg ﬁskmåsens
misshagligheter.
”Det känns bra.”
”I fredags morse när du var nere i tvättstugan var det en som ringde fel. De ringde inte upp igen?”
”Nej… jo, förresten. Det var en kvinna som ringde fel”, sade Monica. ”Varför undrar du?”

”Inte för något speciellt men hon ringde två gånger innan jag skulle iväg till jobbet.”
Eftersom Monica var en aning känslig ville han inte berätta om samtalet där mansrösten nämnt
ondskan.
”Hon verkade vimsig”, sade Monica.
”Pratade du med henne då?”
”Ja, vi pratade i några minuter.”
”Några minuter! Varför berättade du inget?”
”För att någon sorgsen kvinna ringt fel och ville prata av sig några minuter? Det kändes inte som
något brännande ämne precis.”
Anders log.
”Jag tänkte nu när hon ringt innan.”
”Ja men, lilla gubben, det sa hon ju inte. Det ﬁck jag precis veta av dig.”
Anders kunde känna sin hustrus blickar.
”Vad sa hon då?”
”Hon sa att hon haft en hemsk barndom, att hon blivit våldtagen av tre killar.”
Anders stirrade rakt fram. Det kändes som om vägen blev smalare och att han tittade genom en
omvänd kikare.
”Känner du henne?”
”Nej.”
”Det ser i alla fall ut som om du sett ett spöke”, sade Monica.

Den första konfrontationen var gjord men Monica kunde inte avläsa något av hans reaktion.
Ändå var hennes första tanke att han dolde något. Nästa gång hon satte honom under press skulle
det bli betydligt tuffare. Hon skulle veta den exakta dagen då Madeleine McCann försvann.

DE VISSTE VÄL

att söndagarna var heliga. Ändå dundrade de in med bilen, rev upp ett moln av

damm och lade sig till råga på signalhornet. Nästan som om de befann sig mitt i julrusningstraﬁken.
Börjesson kunde inte mer än tillstå att han var kluven. Att Ingvar och Annabelle Nilsson ﬂyttat
utan att säga adjö var både irriterande och oförskämt. Å andra sidan hade han aldrig tyckt om
kineskärringen. Käften glappade ständigt på henne. Och så den förbannade lukten av torkad ﬁsk.
En stank som var vedervärdig. Men han var inte ett dugg förvånad. Varken över Nilssons plötsliga
sorti från Beddinge eller över de nya ägarnas inkräktande. Allt var förutbestämt. Detta var ingalunda
ödet. Större och mäktigare krafter hade fått Hademark med hustru att köpa just familjen Nilssons
hus.
Börjesson drog på munnen och tog sin keps.

ANDERS VISSTE ATT

Monica skulle sätta honom i arbete så fort han burit in kartongerna så när de

svängt in på grusvägen hade han sagt att han skulle köra tillbaka för att hämta de återstående
kartongerna. Han hade noterat traktorn längs grannens husgavel som han var övertygad om inte
stått där när de kom. På sin höjd hade han stannat i tio minuter och eftersom varje kartong vägde
en del hade han tvingats gå i sex omgångar. Något som betydde att han befunnit sig därute i ﬂera
minuter. Ändå hade han varken sett eller hört traktorn.
Nu var han på väg hem för att samla ihop sina nerver och återskapa den själsliga balansen. Han
var inte nervöst lagd men ögonblicket när Monica sagt att kvinnan blivit våldtagen av tre stycken

hade fått honom att frysa till is. Han hade bara väntat på att hon skulle berätta att kvinnan
presenterat sig som Marie.

NATURENS ELEMENT VAR mäktiga. Ständigt drömde han om dem. Dimitrij visste inte varför men

kanske var det för att han inte kunnat ta del av dem fullt ut när han suttit inlåst. Han hade läst att
vatten symboliserade livets ﬂöde och att översvämningar betydde att en fara närmade sig. Han
drömde om att han släckte en eld och detta skulle betyda att hans vrede skulle bedarra. Han
tvivlade. Men oavsett vad drömmarna betydde var han inte i Sverige för att hänföras av naturens
element utan för att få upprättelse. Hans egen hustru hade bestulit honom tjugosju år. År som
skulle ha blivit de bästa i hans liv.

MONICA STOD I

köket. Hon kunde inte annat än erkänna att det var kliniskt rent. Ändå ville hon

gå över allt en gång. Plötsligt såg hon en kutryggig man med keps komma bärande på två ﬂytvästar
och något som liknade en gammal skål men som vid ett närmare betraktande såg ut att vara skalet
från en bälta. Hon visste att dessa bältdjur levde i Sydamerika och hade en bred sköld med pansar
över skuldror för det var just ett sådant skal som hennes föräldrar använde till skål och förvarade
sina nötfrukter i vid jul. Monica förmodade att mannen var deras granne Allan Börjesson. Hon
bestämde sig för att fortsätta med sin dammtorkning när grannen tvärt vände om och gick mot sitt
garage. Hon noterade att han tittade sig jäktat omkring. Sekunden efter drog han ned skärmen på
kepsen.
Plötsligt vände han sig om och deras blickar möttes. Monica kände en rysning och för ett
ögonblick ﬁck hon känslan av att han skulle komma in till henne. Hon stannade upp med sitt bestyr
och såg honom försvinna runt husknuten.

Monica gick bort från fönstret och fortsatte mot ytterdörren för att kontrollera att den var låst.
Hon funderade på om hon skulle ringa Anders och be honom vända men hennes telefon låg i bilen.
Hon stod kvar i hallen och tittade ut genom de små kvadratiska fönstren. Det gick några minuter
men fortfarande hördes inget. Hon tog av sig gummihandskarna. Hon gick tillbaka in i köket men
vågade inte titta ut genom fönstret. I stället fortsatte hon till andra änden av huset.
På gaveln av deras hus, som vette mot grannens kortsida, fanns ett litet oxöga till fönster. Detta
satt högt upp och var man inte närmare de två meterna var det en omöjlighet att kika ut. Troligtvis
hade där en gång i tiden varit en dörr och det lilla fönstret hade tillfört ljus i en farstu som någon
av de tidigare ägarna byggt om till klädkammare.
Monica hämtade en kvarlämnad pall från köket och ställde i klädkammaren. Därefter gick hon
till vardagsrummet för att ﬁnna något som hon kunde lägga på pallen. I en av kartongerna plockade
hon upp två böcker.
Monica placerade pallen så nära väggen som möjligt. Hon rickade lite lätt på den. Allt för att se
så den stod stadigt. Hon tittade upp mot det ovala fönstret och förstod att hon skulle nå upp utan
hjälp av böckerna.
Hon satte upp den ena foten och tog stöd med den andra. Hon rätade på ryggen och förde
försiktigt ansiktet längs med väggen. Hon lade kinden mot fönsterrutan, kände luftdraget och när
hon tittade ut såg hon ett par blå ögon endast ett tunt fönsterglas ifrån. Hon ramlade baklänges,
slog i huvudet i råsponten för att därefter sätta sig på ändan med en duns. Instinktivt kasade hon
på rumpan mot det lilla utrymmet av vägg som kunde täcka hennes rygg.
Monica satt tyst i några sekunder stirrande in i väggen, allt för att samla mod. Hon tittade upp
mot det lilla fönstret men de kalla blå ögonen var borta.

ANDERS TITTADE PÅ

klockan som blivit 11.54. Han såg en bastant man med grått hår och

hästsvans komma cyklande och kom att tänka på Sigmund. Men också Mimmi. Han gäspade när
han passerade Smygehuk och sneglade på passagerarsätet.
”Nycklarna”, utbrast han för sig själv, bromsade in och kastade en blick i backspegeln.
Anders gjorde en rundpall.
Han tänkte att om två veckor fyllde han år. Nu var han fyrtio, hade hustru och barn och hus vid
havet. Han tänkte på hur fort åren hade gått. Han passerade en busshållplats där ett gäng ungdomar
i femtonårsåldern stod och sparkade mot varandra. Något som ﬁck en del mindre minnesvärda
bilder att ta form. Denna åminnelses fredagseftermiddag riktade han en spark mot magen och Chris
fullbordade det hela med en spottloska. Killen låg hopkrupen i skolans rökruta och bredvid låg
hans cykel. Detta var en av många ungdomssynder som han aldrig berättat för Monica. Högstadiet
var en tid som han helst av allt ville glömma. Framhjulet på cykeln var demolerat och killens jacka
var sönder och ur näsan rann det blod. Det hade blivit vår, buskar och träd var i blom och stänkvis
kunde man se hur ryssgubbarna börjat ta form i den bördiga jorden. Vårsolens ljus ﬁck de
nyvaknade träden att silhuettera mot skolans tegelgavel. Det hade varit en underbar dag. Allt hade
gått deras väg och i morgon var det valborgsmässoafton.
Anders bromsade in i höjd med skylten Klagstorp 4 när två unga tjejer på häst tvärade vägen. På
nytt tittade han på klockan som blivit 11.57. Återigen sjönk han tillbaka i tankar.
Fjortonårige Anders vaknade upp av att någon knackade på dörren. Han sneglade på
nattduksbordet och såg att klockan närmade sig elva. Morsan och farsan hade åkt iväg för att handla
så han beslöt sig för att inte öppna, i stället somna om. När han väcktes av telefonen hade klockan
blivit halv ett. Det var Chris som undrade om han skulle med och titta på bålet. De hade inga
pengar denna valborg så Anders skulle komma hem till honom efter att han käkat och då skulle de
försöka skaffa lite pengar. En timme senare träffades de hemma hos Chris och drog iväg på hans

moped till en tjej som bodde några kilometer bort. När de kom dit hade det inte tagit många
minuter förrän Chris var över henne som en ettrig dobermannpinscher. Och av mer ointresse än
av hänsyn till vad Chris och hon var upptagna med gick Anders ner på bottenvåningen. På en vägg
hängde en massa tavlor med inglasade fjärilar. Han fastnade för en gulbrun där det stod
dödskallefjäril. Han stoppade in tavlan under jackan. Belåtet gick han upp och satte sig medan Chris
slutförde sitt ceremoniella uppdrag. Men han hann knappt sätta sig förrän sovrumsdörren ﬂög upp.
Uppdraget var utfört och de besvärande grodynglen hade lämnat testiklarna och de fysiologiska
verkningarna blev medgörliga. I alla fall under några dagar. Fjärilstavlan hade de överraskande nog
fått fyrtio kronor för i den butik som de med jämna mellanrum besökte när de kommit över något
av värde.
Anders var i dag av uppfattningen att det var här som hans patos för antikviteter haft sin början.
De hade sålt massor till innehavaren (som var en oredlig man i fyrtioårsåldern) och många gånger
ﬁck de ett betydligt högre pris än vad prylen var värd. Men gissningsvis hade de också blivit lurade
ﬂera gånger. På väg hem från Krösamos & Skrot bestämde de sig för att ordna sitt egna lilla
valborgsmässobål. Föredömligt körde de förbi skolgården. En plats som på något stämningsfullt
vis alltid var ypperlig för upptåg. Anders hoppade in i containern för att kolla att den var tom på
liv. Containern var fylld med papper, gamla böcker och en trasig skolbänk och under denna låg
fyra kattungar. Anders hoppade ut från containern och sade till Chris att de ﬁck klara sig utan bål
detta år eftersom han inte hade mage att kasta ut källingarna. Men innan han visste ordet av det
hade Chris slängt in en tändsticka och menade på att katterna skulle få känna på lite hetta. Chris
ångrade sig dock och hoppade in i containern för att plocka ut kattungarna. Men han fastnade med
ena foten i skolbänken. Sekunder gick och när lågorna slickade hans nacke kastade Anders sig fram
och ﬁck tag i hans arm. Men det verkade som förgjort. Någon där uppe ville att Chris skulle följa
med och bestraffas för det djävulska opus han utsatt katterna för. Så när Anders kände den
infernaliska hettan i sitt ansikte och såg skräcken i sin väns ögon förstod han att detta skulle få ett
våldsamt slut. Chris skulle brinna upp mitt framför ögonen på honom. Men som en skänk från

ovan kom Chris loss och ramlade huvudstupa ut. Det gick ett tjugotal sekunder och när binjurarna
inte förmådde producera mer adrenalin kunde man i Chris ögon se hur regnbågshinnan drog ihop
sig. Minuten efter kunde de höra hur elden sprakade i ackompanjemang till katternas jamande. När
eldﬂugorna trängde ut genom luckspringorna var det dags att lämna skolgården. En plats som på
något stämningsfullt vis alltid också var ypperlig att lämna.
Det hade blivit måndag morgon när Anders kom till skolan. Det första som mötte honom var
en utbränd container. Men det fanns ingen begrundande ångest över vad de gjort. Ändå kände han
sig en aning missmodig. Han kunde först inte förstå känslan men helt klart var detta ett varsel om
att något inte stod rätt till. Och när han tänkte på sin vän som varit en hårsmån ifrån att sätta livet
till för att de varit totalt omdömeslösa insåg han för första gången att Chris och han plockade fram
varandras sämsta sidor.
Med stormsteg gick det mot sommar. De hade haft en ﬁn vår med mycket sol och några
lyckosamma inbrott. Men när terminen gick mot sitt slut var stölderna inte lika frekventa. Anders
visste inte om det var för att han med mindre vanartiga vänner växt till sig eller om det var tjejernas
förtjänst att inbrotten fått en avmattning.
Sommarlovet försvann likt en nyckelpiga i den ﬂäktande vinden och de var nu störst på skolan.
Höstterminen gick fort och tjejer avverkades men Chris hann inte börja sista terminen. I mitten av
januari ﬂyttade han med sin mamma och styvpappa Johnny till Provence. Under de två första åren
hade Chris och Anders brevväxlat och Chris berättade att han var glad för att Johnny genast fått
arbete och mamma jobbade halvtid på en kaffeservering. Johnnys pappa var från Lyon och hade
ställt upp ekonomiskt så det gick ingen nöd på dem. Men för Chris hade det blivit en allt tuffare
omställning än han först förväntat sig. Detta eftersom relationen mellan hans mamma och Johnny
försämrats avsevärt.
Anders svängde in på grusvägen. Han mindes att när han fyllt arton hade han lyckats lugna ner
sig. Då och då tänkte han på Chris och på omvägar hade han hört att hans gamle vän träffat en

fransyska och att de hade funderingar på att förlova sig. Han tänkte inte mer på det förrän det
damp ner ett brev från Chris där det stod att allt gått i stöpet. Chris bekräftade därmed vad Anders
hört ryktesvägen: Han hade funnit en vacker och hetlevrad fransyska vid namn Anna Simone, men
denna hade nu lämnat honom eftersom hon blivit kär i en svensk fotomodell. Anders förstod av
Chris brev att hans vän dyrkat denna Simone eftersom han tillagt att hon var one in a million. Och
att en olycka sällan kommer ensam ﬁck Chris besannat veckan därefter när han körde av vägen
med sin skoter.

MONICA RYCKTE TILL när tystnaden bröts av att någon klampade utanför ytterdörren. Hon tog ett

steg bakåt i klädkammaren och med foten råkade hon stöta till en av brädorna. Hon vände sig om
när hon kände att den gav vika. Den ljusgula råsponten hade ersatts av ett mörkt långsmalt hål. Det
första som slog henne var att det behövdes ytterligare banklån för att åtgärda de dolda felen.
Hon sträckte sig fram, petade med foten på brädan bredvid som snurrade ett halvt varv. Framför
sig hade hon nu ett öppet gap på en bredd av tjugo centimeter och en meter högt. Återigen ställde
hon sig längs med väggen på kortsidan. Med blicken stadigt fäst på hålet konstaterade hon att det
hade blivit tyst. Hon samlade mod till sig, drog ett djupt andetag för att få ner pulsen och gav
klädkammardörren en knuff. När hon såg Anders infann sig en lättnad.
”Är du redan tillbaka?”
”Nej, hade det bara varit så väl. När jag passerade Smygehuk kom jag på att jag glömt nycklarna.”
Anders tittade på henne.
”Vad är det?”
”Inget. Jag blir bara aningen missmodig när jag tänker på att vi ska ﬂytta.”
”Du har väl inte ångrat dig?”

”Det är klart jag inte har. Men det är en ny fas i vårt liv och vi kommer behöva två bilar.”
Anders lade armarna om henne.
”Vi kommer att ﬁxa det. Och dina föräldrar har ju lovat att ställa upp så om du oroar dig för att
vi inte ska klara av alla utgifterna kan jag försäkra dig att det kommer vi att göra.”
”Men tänk om vi inte får lägenheten såld och vi varje månad ska behöva betala in hyror och
samtidigt tickar lånet?” sade hon och lämnade hans famn. ”Du vet ju att allt är lånat. Jag kommer
inte känna mig lugn förrän vi har sålt lägenheten och fått ner räntekostnaderna.”
Monica förstod inte varför hon inte berättade om ﬂuktandet i fönstret. Troligtvis var det för att
hon visste hur han skulle ha reagerat. Han skulle ha stövlat in till Börjesson och det skulle vara med
burdusa tongångar. Detta skulle betyda en dålig start och missämjan skulle bli svår att räta ut.
”Du haltar, älskling. Vad har du gjort med din fot?”
”Jag skulle se efter om Annabelle och Ingvar glömt något uppe på hyllorna i klädkammaren.”
”Ramlade du?”
Monica drog på svaret eftersom hon inte riktigt visste vad hon skulle säga. Hon ville ﬁnna ett
svar som skulle göra honom mindre angelägen om att gå in i klädkammaren. Hon blev själv
förvånad över sitt beteende. Hon smög med något som var bortom all sans.
”Nej, jag trampade fel när pallen gled.”
Monica förstod att Börjesson inte skulle komma ﬂer gånger. Troligtvis hade han bara varit
nyﬁken och ville titta in. Ändå bestämde hon sig för att följa med Anders tillbaka till Trelleborg.
Naturligtvis kunde hon inte veta vilka avsikter Börjesson hade haft med sin ﬂukt. Kanske han trott
att också hon var med i bilen när den lämnade grusvägen. Men även om han bara varit nyﬁken
tyckte hon inte att det var ett godtagbart skäl. Hon bestämde sig för att om det fanns något av
värde i deras klädkammare som Börjesson ville åt skulle hon bli den första att lägga beslag på detta.

När hon och Anders kom ut i bilen skulle hon säga att hon glömt sin börs. Snabbt skulle hon kila
in och vidare till klädkammaren för att få en hastig ﬂukt av vad som fanns bakom råsponten. Hon
svepte med blicken i andemeningen ”är vi färdiga här”. Hon kände en släng av förräderi. Även om
det var relativt oskyldigt så smed hon planer. Och att undanhålla saker som man visste att den
andra var angelägen om att få ta del i var inte rätt. Detta var förberedande till osanningar. Hon
funderade på hur brottslingarna klarade av att hantera sådana stressmoment eftersom planerandet
var än värre än när man levererade själva lögnen. Tankarna höll igång henne att dessa karaktärer
måste vara i total avsaknad av nerver och av någon anledning dök Kenny Bräck upp i hennes
tankar.
Monica var en hängiven beundrare av Kenny. Hon älskade hans plirande ögon och tyckte att det
verkade spännande att ha varit med om något som uppmärksammades över hela världen. Och då
var det inte för att han var en duktig förare utan för att han varit med om en olycka där bilen sett
ut som en tillknycklad konservburk.
Trots att allt var brutet på Kenny och ryggradskanalen liknat en slalombana steg han ur vraket
och det viskades om att han uppstått från de döda. Än i dag pratade man om den lille mannen med
det älskvärda leendet som tagit en snabbtur i himmelriket men vänt lika fort när han insåg att det
saknades fullvärdiga konkurrenter. Myten var född. I racerkretsar hade Kenny blivit den vandrande
vålnaden, mannen som inte kunde dö. Och trots att Monica aldrig någonsin sett ett racerlopp blev
Kenny något av en förebild för hur hon i fortsättningen skulle leva. Hon skulle kanske inte leva för
dagen men när hon tänkte på vad hon själv gått igenom skulle hon försöka leva mer i nuet.
Tillsammans med sin syster Viveka, släkt och vänner delade Monica en hemlighet. Det fanns
inget som visade på att han funnits. Inga fotograﬁer och inga saker. Och fastän det gått nästan
trettio år så slet det fortfarande i henne eftersom han varit en gåva som bara var till låns. Ändå var
det en gåva som de inte ville återbörda.

Hon och Viveka hade haft en lillebror med mörkt krusigt hår, stora blåa ögon och med ett skratt
som kunde få de långsmala trynena på igelkottarna att le. Monica hade varit så stolt, trots att hon
bara var två år gammal när han kom till världen en tidig februarimorgon. Och fastän han varit hårig
som en garnnysta hade han varit så ﬁn.
Både på förlossningsavdelningen och på barnavårdscentralen fälldes kommentarer om att han
var som ”den vackraste ros”. När en fembarnsmamma med judisk börd sett honom och sagt att
välsignelsens sändebud anlänt förstod Monicas mamma att hennes son var något utöver det vanliga.
Till och med Jehovas vittnens så tillknäppta medlemmar hade stannat till på gatan och ville prata
när de såg honom sittande i vagnen. Detta var en gåva från Gud, hade de sagt. När de sedan räckte
Monicas mamma Vakttornet och lille Gabriel greppade den var det outgrundligt. De sade att denne
lille pojke var frälst och de skulle göra allt för honom bara han och hans mamma kom och besökte
Rikets sal. Siv hade traskat vidare men det hade inte tagit många minuter förrän hon stött på tre
män sittande på en bänk. Gabriel var endast femton månader gammal och trots hans sparsamma
vokabulär levererade han ord som verkade fånga upp alla sorgliga uppsyner och omvandla till glada.
När dessa tre såg honom hade de rest sig upp i vördnad. Siv var inte vidare insatt i de olika
religionerna men förstod att de var muslimer. De hade börjat prata om Tusen och en natt, om en kung
som en dag miste sin hustru. För att få tröst i sin ensamhet befallde han att en ung vacker ﬂicka
skulle föras till hans palats. Det blev storvesiren som ﬁck i uppdrag att ge sig ut för att ﬁnna en
ﬂicka som kunde förnöja regenten och hjälpa honom att fördriva den ensamma tiden till gryningen.
När solen gick upp befallde kungen att ﬂickan skulle halshuggas. Nästa kväll fördes en ny ﬂicka till
kungapalatset och följande morgon upprepades allt. Sorg och förtvivlan rådde i landet och varje
ﬂicka befann sig i skräck. Snart fanns nästan inga ﬂickor kvar och människor kände fruktan och
avsky men ingen kunde komma på något sätt att få kungen att upphöra med sin blodsutgjutelse.
En dag kunde storvesiren inte ﬁnna någon ﬂicka hur än han letade. Själv var han pappa till två
ﬂickor som han av förklarliga skäl lyckades hålla borta från kungen. Vesiren ställde sig nu frågan
vad han skulle göra och visste att om han inte infriade kungens önskan skulle hans eget huvud rulla.

Storvesirens äldsta dotter Scheherazade var en ung kvinna prisad för sin skönhet och omtalad
för sin förmåga att recitera dikter och läsa sagor. Det sades att alla som hörde henne berätta blev
varma om hjärtat. När hon insåg sin pappas dilemma sade hon självmant att hon kunde gå till
kungen. Trots att hennes pappa förbjöd henne hade hon bestämt sig eftersom hon visste att vid
utebliven fägring skulle hon bli faderlös. Så utan föräldrarnas vetskap gick hon till slottet och när
fadern såg att dottern var borta förstod han. På kvällen satte Scheherazade sig hos kungen och
började berätta och timmarna gick. Följande morgon mötte storvesiren kungen i rådsalen, som i
vanlig ordning kom bärande på en liksvepning, och denna gång var han säker på att den var avsedd
för hans dotter. Men det fanns inget lik och vesiren trodde knappt sina öron när kungen berättade
om den sagolika ﬂickan. Nästa natt berättade Scheherazade lika fängslande som natten innan, sagor
som alltid handlade om kärleksfulla människor, och så fortsatte det natt efter natt och vid
daggryningarna gick kungen för att sköta sina åtaganden och hon gick välbehållen därifrån. När
Scheherazade hade berättat i tusen och en natt hade kungens sinnelag förändrats. Nu ville han
handla som de i sagorna och han strävade efter godhet. Vad som hände med Scheherazade var att
hon blev drottning och i fortsättningen regerade kungen med fast hand men nu med kärlek och
klokhet och han gjorde allt för att försöka gottgöra sina illdåd.
Dessa tre män jämförde Gabriel med Scheherazade. När Siv hört berättelsen på en bruten svenskarabiska med skånska diftonger hade hon fått sina föraningar besannade. Hon visste nu och kunde
i ögonblicket förstå att denne lille människa en dag skulle få världen att se bättre ut. Tiden gick och
vänner och bekanta började bli alltmer övertygade om att Gabriel var ett Jesu barn. Nu var han
snart fyra år och frälste de ﬂesta, unga som gamla, och det fanns en aura kring honom som inte
kunde förklaras. Samma dag Gabriel fyllde fyra hade de summerat. Under sina fyra levnadsår hade
han aldrig någonsin bråkat med vare sig mamma, pappa eller sina systrar och det fanns inte en
endaste dag då han var surmulen. När han på fullaste allvar ville sluta med både godis och nya
leksaker för att låta sina sparpengar sändas till Bangladesh kom tårarna på den annars så hårdföra
Siv. Men säg det helgon som i evighet kan frälsa?

Månaden efter, natten till den 7 april 1978, dog Gabriel Lundblad i sin storasysters armar. När
Monicas mamma några månader efter det stilla insomnandet gått ner sig totalt mötte hon en präst.
Denne sade att Gabriel varit för god för denna värld och att allt som händer på en andlig nivå gör
det utifrån en bevekelsegrund och ska leda honom någonstans. Detta var Guds makt, för när han
insåg att det fanns en sådan underbar människa var han tvungen att hämta honom. Gabriels själ
var bara här för ett kort besök. För trots att han var älskad av alla skulle han slussas vidare till något
större och betydelsefullare, välsignande ord som hjälpte Siv att gå vidare i livet. Allt hade gått i en
rasande fart och på Onkologen var de förundrade över att han inte sagt något eftersom han måste
ha haft ont. Men trots smärtan fortsatte han in i det sista att sprida sitt kärleksbudskap. Och det
var då Monica förstod att hennes lillebror var mycket större än Scheherazade, trots att han inte
berättade några sagor.
Monica slog igen ytterdörren. Hon förvånades inte längre över sina tankegångar. Hon var fullt
medveten om att så fort hon tänkte på döden eller på någon som varit nära döden kom Gabriel
upp och hon hamnade i ett transcendent tillstånd. Däremot förundrades hon igen över varför hon
inte berättade om hålet i väggen.
Hon tittade på Anders.
”Jag tror jag glömde min börs.”
När hon var halvvägs ut ur bilen såg hon i ögonvrån att han också var på väg ut.
”Måste slå en drill.”
Monica förde in nyckeln i låset men ville varken kommentera eller ﬂukta över axeln. I stället
hoppades hon på att han skulle bli lockad av den ljumma sensommarsöndagen och kissa ute. Men
han gick med in och hon begrep att nu gällde det att snabbt bestämma sig.
Instinktivt småsprang hon mot klädkammaren eftersom hon visste att det åtminstone skulle ta
tjugo sekunder innan han kom ut från toaletten och hon skulle lyssna efter spolandet.

Hon öppnade klädkammardörren, tog två kvicka steg in. Hon drog till sig böckerna och ställde
på högkant mot väggen. Försiktigt tryckte hon på den tredje brädan, som också var lös. Hon råkade
även snudda vid den fjärde, som också den var lös, likaså den femte, och nu hade hon ett stort
mörkt gap framför sig.
”Monica, har du gått ut?” utbrast Anders och sneglade på köksgolvet. ”Himmel vad vi har grisat
ner.”
Anders gick in i klädkammaren och ryckte till när han såg öppningen.
”Vad är det för hål?”
”Jag vet inte. Jag råkade stöta till brädorna och de visade sig vara lösa.”
Anders tog upp sin tändare. Han satte sig på huk och stack in huvudet.
”Det ﬁnns trappsteg i form av små rundstavsrör som leder ner”, sade han. ”Har vi någon
ﬁcklampa i bilen?”
”Om du nu ska gå ner kan du väl åtminstone ringa Chris först?”
För att stilla hennes oro slog han Chris nummer. På samma gång önskade han att ingen svarade.
Han ville vara först med att kolla vad som fanns därnere. Om det nu fanns något.
Hans önskan blev uppfylld. Det verkade vara obemannat på fastighetsbyrån. När telefonsvaren
gick igång lämnade han ett meddelande. Naturligtvis nämnde han inget om den underjordiska
gången utan framförde bara att Chris kunde ringa så fort han hörde detta.
När Monica kom in med ﬁcklampan satt han redo för att gå ner. Storleken på hålet kunde
uppskattas till cirka en kvadratmeter och i varje råspontbräda var det fäst ett litet gångjärn.
Rundstavsrören var bågformade och satt instuckna i jorden och han var osäker på om de skulle
hålla för hans tyngd. Han stack in ena benet och med sin fot lade han tyngd på översta steget. Det
höll.

”Kan du se något?”
”Det ser ut som ett betongrör.”
Ett skrammel ljöd.
”Vad var det?”
”Jag tappade ﬁcklampan.”
Anders satte sig på huk och det gulröda skenet följde honom. Den avlånga metallkulan på
tändaren började nå outhärdliga temperaturer. Han ﬂyttade tummen och mörkret återkom med en
tveklöshet. Han reste sig upp, tittade sig omkring, men mörkret hade aldrig varit någon frikostig
vän.
”Vad ser du därnere?”
Han böjde sig ner och likt en stålklo som på tivoli greppar den åtrådda nallen ﬁck han tag på
ﬁcklampan. Batterierna hade klarat sig från att lämna ﬁcklampshylsan men det lilla locket hade
rullat iväg. Han visste inte om locket behövdes men med vägledning av tändarens ﬂaddrande låga
plockade han upp det. Metallkulan blev återigen varm och han tog bort tummen och det rödgula
skenet gav sig iväg tills ett becksvart mörker pressade bort den sista fotonen.
Han skruvade på bakstycket.
”Det är stora betongrör så jag kan gå raklång här. De verkar leda någonstans.”
”Så det ﬁnns katakomber under vårt hus?”
Anders kunde inte mer än le, katakomber. Han riktade ljusstrålen framför sig och tog några steg.
Han ogillade de funderingar som dök upp. En var om traktorn. Om denne Allan Börjesson var ute
på en söndagstur och kom tillbaka skulle traktorn av sin tyngd kanske få betongröret att implodera.
Tankarna var visserligen förnuftsvidriga och han försökte samla sig men ofrivilligt förﬂyttade han
sig bakåt i tiden. Det var vinter och året var 1977 när han med två kompisar grävde sig in under

mängder av snö som plogbilen pressat upp i ena änden av gatan. De kallade det lilla Matterhorn
och där uppe hade de sin egenstampade plattform till en yta av ett vardagsrums storlek. På
Matterhorn drog de upp allt: tefat, spadar, skidor och stavar, men även en pulka med stålskenor
som en äldre pojke var ägare till. Efter en ihärdig söndagsgrävning var Anders med kompisar
igenom de sex meterna. De hade grävt en kulvert och därinne låg de raklånga med armarna längs
kroppen. När det började lida mot sen eftermiddag bestämde sig Anders för att gå hem. När han
lämnade lilla Matterhorn var det ett tiotal barn där uppe då även några större pojkar anlänt. Och så
pojken med sin träpulka.
Anders hade knappa fem minuters väg hem och genast han kom hem tappade hans mamma upp
ett varmt bad till honom. Han hade legat i badet några minuter när han hörde ambulansens sirener.
En kort stund därefter satt han i köket och drack varm O’boy när det ringde på dörren.
Än i dag mindes han känslan och hade berättat för Monica. Även om han inte ljög om själva
händelsen hade den fått lite andra inslag. Eftersom han varit den drivande i utgrävandet var han i
dag av uppfattningen att han berövat en människa livet. Undermineringen hade gjort att det
imploderade och detta bland annat med pojken där uppe på plattformen sittande på sin släde med
stålskenorna. Anders två kompisar hade legat inne i snötunneln och när pojken brakade igenom
med sin släde ﬁck den ene stålskenan över halsen. Den andre kompisen hade senare berättat att
halsen på deras gemensamme vän hade ﬂäkts upp och en skarp stråle av blod hade sprutat rakt upp
likt en fontän. Sekunden efter hade Nikodemus blivit vit i ansiktet och hans läppar lila. Nikodemus
var den som ett ﬂertal gånger sagt att det kunde vara farligt att gräva sig in under men Anders hade
inte tagit hans ord på allvar. I stället hade han skrattat och kallat honom fegis. Den pojke som fått
bevittna Nikodemus död var samme pojke som ingick i ”de tre vise männen” och som levererat
det numera klassiska ”Tack och hej leverpastej”.
”Vad du är tyst därnere?”

Anders ryckte till och riktade blicken framåt. Han försökte tänka positivt. Gången var tvungen
att leda någonstans och vart den än ledde skulle den kunna nyttjas till något brukbart. En tanke var
att Monica och Linus kunde ha användning av den om han själv inte var hemma och ovälkommet
besök trängde sig på. Framför hålet kunde de ställa en stor pappkartong och då slog det honom,
en kartong i samma storlek som Annabelle haft stående i hallen när han i tisdags varit härute för
att ta några mått. På visningen hade både han och Monica tittat in i klädkammaren men han kunde
inte erinra sig ifall kartongen då stått därinne.
”Älskling, kommer du ihåg om det stod en kartong framför hålet här i klädkammaren på
visningen?”
”Nej, det tror jag inte. Vänta… jo förresten, det stod en stor kartong här. Varför undrar du?”
Anders svarade inte. Men när Monica nu intygat att det stod en kartong i klädkammaren förstod
han att det trots allt måste ha varit så eftersom hon också kunde ange att den var stor. Han började
så smått grunna över Annabelles beteende då hon uppenbarligen inte var så road av att han skulle
ta en titt i garaget. Fanns det något i garaget som hon inte ville att han skulle se? Han frågade sig
vad det kunde ha varit och om det hade något samband med knackningarna uppe på kontoret
timmarna innan.
Han gav det inte mer begrundan utan i stället riktade han ﬁcklampan uppåt och när han åter
tänkte på traktorn kände han ett obehag. Den massiva jorden var än mer vansklig än snö och att
bli levande begravd skulle bli ett grymt öde. Han bestämde sig för att gå upp.

PÅ VÄGEN HEM

satt de tysta i bilen. Anders ville åka tillbaka med bland annat en bättre ﬁcklampa.

Monicas uppfattning om att gå ner ytterligare en gång var klar och tydlig: Det var rent vansinne. Så
när Anders förde på tal att han skulle åka dit själv för att gå ner bestämde hon sig för att berätta
vad som hade hänt.

Anders försökte tona ner Börjessons intrång som han tyckte kändes ganska oskyldigt. Samtidigt
förstod han hennes obehag. Han hade själv mött Börjesson uppe vid stora vägen i söndags och
kunde tänka sig att vem som helst som blickade in i denne mans ögon skulle få rysningar. Själv
hade han känt en ﬁentlig inställning när deras blickar möttes. Men han kunde gärna inte säga till
Monica att han träffat på deras blivande granne och i stället för att hälsa och önska dem välkomna
kändes det som om grannen skulle hoppa ur sin bil och gå fram och drämma hjulkorset i nyllet på
honom. Å andra sidan kunde Börjesson omöjligt veta att det var sin blivande granne han mött när
de inte ens själva visste att huset skulle bli deras. Kanske värnade Börjesson bara om att inga
obehöriga skulle göra intrång på deras marker och en rostangripen Hyundai var naturligtvis
ingalunda något trovärdigt fordon vilket inte minst Westerman och Björndalen ständigt påpekade.
Men oavsett om Börjesson var ﬁentlig eller tillmötesgående hade Anders ändå bestämt sig för att
klättra ner.
Innan han gav sig iväg tillbaka till Beddinge skulle han gå ner i källaren för att hämta upp en
ﬁcklampa. Chris hade inte ringt upp vilket Anders till en början tyckt varit bra men nu började han
tveka. Kanske det ändå var bättre om han inte var ensam eftersom hans farhågor på sätt och vis
hade besannats. Blicken som Börjesson gett honom var kanske inte endast en blick från en man
med barsk uppsyn.

Kapitel 6

ANDERS SATT I

bilen på väg tillbaka till Beddinge. Återigen kom han att tänka på de tidiga åren.

Det var hans tjugoettårsdag. Han var inte ofta berusad men denna gång var han rejält onykter. Det
var sent och han raglade ur taxin. Festen hade urartat, det hade blivit slagsmål och denna gång var
det han som var upphovet till bråket.
Han visste inte riktigt hur han kommit upp i lägenheten bara att han sparkat upp porten. Inne på
sitt rum lyckades han få av sig kläderna och några timmar senare vaknade han av att någon låg och
smekte honom. När han vände sig om i sängen såg han sin granne ligga bredvid. Hennes runda
ansikte var vackert och de gröna ögonen var ett fördärv i förälskelse. Hon hade anlänt en timme
efter honom och denna natt saknade hon dörrnycklar. Hennes kille hade under kvällen åkt hem av
samma anledning som han: För mycket alkohol. Flickvännen hade satt pojkvännen i en taxi vilket
förklarade hennes uteblivna nycklar – hon hade varit övertygad om att de skulle åka hem
tillsammans och därför inte tagit med sig sina. Hon hade dock valt att stanna kvar på festen
eftersom den var i goda vänners sällskap. När hon kom hem några timmar senare hade porten varit
uppsparkad. Men fastän hon ringt och bankat på dörren hade hennes kille inte vaknat. Anders
mamma hade vaknat av allt oväsen i trapphuset. Hon hade gått ner och undrat vad som försiggick.
När hon ﬁck höra granntjejens mariga belägenhet hade hon erbjudit henne att sova över.
Denna vårdag i mars vaknade Anders av att solen silade in mellan gardinerna. Han var
genomsvettig och vände på huvudet. Bredvid honom i sängen var det tomt. Sent på eftermiddagen
ringde telefonen och han möttes av en mjuk stämma. Det var granntjejen som tackade för logi och
för den ﬁna ljusstaken hon fått. Anders mindes inget av att han skänkt henne någon ljusstake men
hans räfﬂade kolonnstake på klockformad fot var borta och han förstod att han gett henne denna
i fyllan. Han ﬁck genast känslan av att han ville träffa henne igen. De bestämde sig för att de snart
skulle ses. Kvällen skulle dock visa sig bli annorlunda eftersom han raggat upp sin tjejs kusin.

Hennes föräldrar hade åkt till Argentina för lerduveskytte. Detta var något som upprepades varje
år, om de nu inte befann sig på de normandiska öarna i sitt sommarhus på Jersey. Här i Sverige
residerade de i de fashionabla enklaverna.
Ljunghusen hade celebriteter av olika slag och beboddes av skådespelare som konstnärer och
höga företagsledare men också en och annan politruk. Johanna hade egen lägenhet men hade lovat
sina föräldrar att ta hand om deras ﬂora av gröna växter när de var bortresta. Detta uppdrag var
något som Anders inte hade några invändningar emot – han visste vilket palais de skulle disponera
över.
När de kom ner till Ljunghusen hade han imponerats av köket med dess rostfria fronter som fört
tankarna till restaurangkök. Naturligtvis kunde han då inte ana att det var så ett kök enligt modets
alla förlagor skulle se ut om tio år. Dagen efter han kommit hem gick han genast och lade sig
eftersom det av förklarliga skäl inte blivit så mycket sova av i görligheternas näste. Innan han
somnade funderade han på sin muntliga överenskommelse med sina föräldrar, att till nästa år börja
studera på högskolan. Han skulle då skicka ansökningar redan till hösten.
Med undantag av det nattliga bråket med mamma tyckte Anders att han haft två bra dagar.
Visserligen mindes han inget av sina nattliga aggressioner men det erinrade snabbt hans pappa
honom om när han vaknat. Och när det kom till slagsmålet på festen (som han onekligen själv varit
upphov till) brydde han sig inte nämnvärt. Denna torsdag den 23 mars 1989 hade också börjat bra
med en underbar frukost i matsalens angränsade uterum i Ljunghusen. I eftermiddagsvädret fanns
vårkänningar. Anders slöt ögonen och log för sig själv eftersom han visste att det inte fanns några
åtaganden som väntade. I kväll skulle han ut och försöka hitta någon ny fägnad. Eller så ﬁck han
kontakta sin granne. Han hade dock lovat sin nya ﬂickvän att de skulle träffas i dag vilket han på
inget sätt tog högtidligt eftersom han misstänkte att två lugna kvällar i rad skulle bli en för mycket.
Frågan var i stället hur han skulle få sin ﬂickvän att förstå att han behövde vara för sig själv denna

torsdag. Han hade precis somnat när Johanna ringde. Återigen tackade hon för att han kört henne
och undrade om han ville komma över för att äta pizza.
Tillsammans med Johanna kunde han koppla av. Samtidigt begrep han att det var för att de
saknade de förpliktelser som par hade gentemot varandra. Ingen av dem sade något men båda
visste de att de aldrig skulle bli en skönsjungande duo. Positioneringsproblemen skulle bli alltför
stora.

JOHANNA WALLENBERGS MOR

var läkare och pappan drev något företag som Anders aldrig blev

klok på vad det sålde. Johanna pratade om ett globalt datanät som kopplade samman datorer av
olika slag, allt från superdatorer till hemdatorer. Det var inget fysiskt nätverk av kablar utan man
använde de existerande telenäten. Hon pratade om modem och servrar och när hon började
pladdra om något så svårbegripligt som internet slutade Anders att lyssna och tänkte: Ytterligare
en vanvettig idé som skyndsamt skulle gå i graven. Morgonen därpå låg han på sängen och
bläddrade i Sydsvenskan. Hans tankar var spridda när han läste om den tyske stjärnan Boris Beckers
hänsynslösa framfart på tennisarenorna. Han läste också att den tioåriga ﬂickan från Hörby
fortfarande inte var funnen.
Fem dagar efter sin överenskommelse med sina föräldrar gällande jobb, alternativt läsa på
högskolan, stod Anders utanför ICA och läste på löpsedlarna om den bortrövade ﬂickan i Hörby.
Hon hade nu hittats mördad. Norr om Tollarp den 26 mars upptäcktes en plastsäck och i den låg
en naken ﬂickkropp. Han hade inte skänkt det någon större eftertanke, ändå gav denna korta
läsning honom en övertygelse om hur galen världen höll på att bli.
När Anders svängde in på grusvägen var han rejält nödig och hans återblickar hade fått honom
att på nytt känna missmod. Traktorn var borta men den röda Forden stod där. Han hann inte mer

än vrida om dörrnyckeln förrän han kände hur det sprakade till i byxorna. Han rusade in på toan
och till sin glädje såg han rullen i dassklämman.
Anders satt med toalettdörren öppen och tittade på sina fotspår i hallen. Monica och han hade
smutsat ned rejält när de sprungit in igen. Plötsligt small det till ute i köket. Han reste sig upp, tog
några kvicka steg ut med byxorna vid anklarna. Han tittade ut i köket. Ingen där.
Han satte sig igen, tog upp sin mobil och knappade in Monicas nummer. Hastigt reste han sig
upp och på nytt tittade han ut i köket. Till sin stora förvåning såg han att köksgolvet var fritt från
fotspår.
”Älskling”, sade han när han hörde Monicas röst i andra änden. ”Kan jag ringa dig om fem
minuter?”
”Javisst.”
Han lade mobilen på handfatet och drog upp byxorna.

MONICA STOPPADE SIN

mobil i jackﬁckan. Hon bestämde sig för att genast gå till sina föräldrar.

När Anders hade släppt av henne utanför deras hus ﬁck hon lust att först gå en runda i den
småblåsiga sensommarvärmen. Hon rundade en vattenpöl utanför Granlunda förskola. Hon gick
Frans Malmrosgatan fram, svängde ner på Liljeborgsgatan där hon mötte en asiatisk kvinna med
barnvagn. Kvinnan nickade och ett nyﬁket ansikte tittade fram.
”Hej! Vad ﬁn hon är. Hur gammal är hon?”
”Ett och ett halvt.”
En ålder som ﬁck henne att minnas två händelser. Ett tragiskt inträffande och en förlust som
hon kände att hon aldrig någonsin skulle komma att acceptera: Bortgången av Gabriel och
intermezzot i Gislövs Läge med hennes pappa i huvudrollen som blev så uppmärksammat i dags-

och kvällspress men som Anders inte hade en aning om skett när Linus och hans morfar varit
närvarande.
Monica lade sin hand på ﬂickans hjässa, log och traskade vidare. Hon tvärade Liljeborgsgatan
och svängde höger in på Borgmästaregatan där hennes föräldrar bodde. Hon tog upp sin mobil
och satte nyckeln i dörrlåset. När hon gick in mötte mamma Siv upp med den sedvanliga
mordotterkramen.
”Hur gick det? Fick ni kört ut något?”
Monica nickade.
”Sover Linus?”
”Ja.”
”Har han varit snäll?”
”O ja, han har varit så snäll så. Men han har frågat efter pappa ﬂera gånger och pratat om någon
teckning som varken jag eller Rolf har fått se. Den var särskilt till pappa.”
”Har ni ritat? Vad kul.”
”Nej, det är en teckning han hade med sig.”
”Ja, just det”, sade Monica. ”En som han ritade på dagis i fredags.”
”Är du hungrig?”
Monica skakade på huvudet.
”Förresten, kommer inte Anders in?”
”Han skulle köra en runda till.”

Monica var osäker på om hon skulle berätta vad som hänt. Det bästa vore naturligtvis att först
ta reda på vad det var för underjordisk gång innan hon skrämde upp sin gamla mor. Men en
ﬁcklampa kunde hon fråga om redan nu ifall Anders inte kom tillbaka inom den avtalade tiden och
hon och pappa skulle behöva åka ut dit.
”Var är pappa?”
”Hej, älskling. Jag trodde du sov?”
Monica satte sig på huk och lade armarna om sin son. Men hans modlösa uppsyn signalerade att
det var pappa han ville träffa.
”Är pappa och jobbar?”
”Nej, älskling, det är söndag i dag och du har bara sovit en middagslur. Pappa skulle bara köra
till vårt nya hus för att lämna lite saker.”
”Pappa skulle ju titta på min teckning. Han glömmer hela tiden.”
”Jag vet, gubben. Men du glömde ju faktiskt själv att visa honom i fredags och lördags och pappa
kan ju inte veta att du har ritat en sådan ﬁn teckning.”
Linus svarade inte.
”Det ﬁnns lite ostkaka kvar till dig… tror jag?” sade Monica och tittade frågande på sin mamma.
Linus var inte stor i maten och Siv hade bara lyckats få i honom en halv smörgås. Hans bristande
aptit påminde Monica om en ﬂicka som pappas dåvarande arbetskamrat berättat om. En berättelse
som hon fått höra ett antal gånger av sin far. En tragik som Rolfs arbetskamrats kvinnliga vän fått
på sitt ödes lott och på samma gång ytterligare en försäkran på hur elaka människor kunde vara. I
detta fall barn. Monicas pappa hade haft svårt för att hålla känslorna i styr då Gabriel fortfarande
på den tiden, tre år efter sin bortgång, upptog så mycket av hans dagliga tankar. Men denne
nyanställde vid namn Mattias hade inte för avsikt att uppröra. Han visste naturligtvis inget om

Gabriel när han lät Rolf ta del i berättelsen. Det egendomliga var att året innan hade Monicas pappa
fått höra en kvinna berätta en liknande historia när han av en händelse hamnat i en butik. Rolf hade
på sin arbetsplats, ett år efter mötet med kvinnan i butiken, inte först begrundat något djupare över
att arbetskamratens kollega också varit en kvinna. Men självklart hade det inte undgått honom att
Mattias kvinnliga vän överensstämde med den person som han mött i butiken. Så när Rolf tog sig
hem efter jobbet hade han börjat undra. Var det samma kvinna som Mattias berättade om? En
kvinna som han träffat i en butik två år efter Gabriels död. Kanske det bara varit en tillfällighet.
Ändå hade Monicas pappa haft sina funderingar på att det varit något övernaturligt som fört honom
till kvinnans butik och att nyanställde Mattias inte kommit till hans arbetsplats av bara en händelse.
En anställd som dagarna efter berättandet slutat. Historien handlade om hur stark livsvilja ett barn
kan ha men att den ibland ändå inte räcker till eftersom det ﬁnns krafter som ingen rår på.
Monicas föräldrar pratade aldrig om sin avlidne son men det var efter denna berättelse som
hennes pappa började söka i alla möjliga tidningar och tidskrifter. Dessa hjärtskärande historier var
alltid om barn vars föräldrar ﬁck en tid i livet där de förtvivlat sökte efter andlighet för att kunna
gå vidare.
Det finns inga balsamiska knep att ta till när man står inför bearbetningen av sitt barns bortgång.
Troligtvis hade detta läsande blivit ett försvar för att inte komma för nära sin egen sorg. För genom
att ta del i andras elände kunde man för ögonblicket glömma sitt eget. Berättelsen som Monicas
pappa fått höra två gånger handlade om en mor som mist sin dotter.
I dag förstod Rolf att kvinnan som berättat förteg att det var hennes egen dotter. Monica hade
berättat denna historia för Anders men det var i början av deras relation och inget som han tagit
till sig. Hennes pappa hade varit sjukskriven i närmare två år och dagarna igenom vandrat runt som
en kringstrykande hund för att ﬁnna något som kunde läka hans stympade själ. Han var ständigt
omtöcknad men en dag stod han sammanbiten utanför en butik. Han hade först inte velat gå in
men när kvinnan mötte upp beslöt han sig för att göra det. Monicas pappa visste inte varför men

kvinnan hade genast börjat berätta om en ﬂicka som var liten i maten och som en dag tvärt upphört
att äta. Rolf mindes skeendet och varje ord av berättelsen som kvinnan framfört på ett mirakulöst
vis. Var han befann sig hade han ingen aning om utan det enda substantiella han mindes var en
skål med rädisor stående på disken.
Att som förälder stå inför något som verkade så lättlöst men samtidigt så långt ifrån var
maktlöshetens avgrund. Flickan var 135 centimeter lång, vägde 27 kilo, och någon hade sagt att
hon var tjock. Ett endaste ord hade fått det lugna vattnet att brusa men ju mer vatten desto mer
brus och när brus blir dån börjar dessa krafter livnära sig på de känsliga själar som inte har styrka
nog att stå emot. Flickan gick i första klass och efter terminens slut hade den medelålders fröken
sagt att Linnea tvivelsutan var den bästa elev hon någonsin haft. Givetvis visste Linnea om att hon
var begåvad och snäll som hon var ställde hon upp för sina klasskamrater när de var i behov av
hjälp. Men avundsjukan kom smygande och under vårterminen hade två av hennes klasskamrater
börjat retas och sprida villfarelser om henne och hennes mamma. Hennes två klasskamrater hade
sagt att det bara var en tidsfråga innan Linnea också skulle bli tjock eftersom fetma var genetiskt
betingat. Visst hade Linneas mamma några kilos övervikt men särskilt tjock var hon inte. Men ord
sårar och skarpsinne väcker liv i illasinne och Sara och Soﬁa fortsatte sitt trakasserande.
I början hade Linnea hållit tappert stånd och det hade inte heller undgått fröken som konfronterat
tjejerna och deras föräldrar. Sara och Soﬁa ﬁck troligtvis repressalier hemifrån för till en början
verkade det ha hjälpt. Men krokigt virke rätar sig inte.
När sommarlovet kom satt Linnea ofta ensam på sitt rum. Och när andra klass började vägde
hon 20 kilo. Trots allt som hänt hade hon till en början varit positiv till höstterminen och haft
drömmar om att allt skulle bli som förr. Men inget blir som förr och i andra klass skulle det visa
sig att drömmar förblir drömmar för nu skulle det uppdagas att Sara och Soﬁa, som båda fyllde år
under sommarlovet, slagit ihop sina kalas och bjudit hela klassen utom Linnea. På kalaset hade de
haft en seans där de sammanförde ännu mer onda krafter och förkastelsedomen skulle riktas mot

Linnea när terminen tog sin början. Redan efter några dagar hade det tagit fart och det var nu än
hätskare eftersom de också undrade varför hennes ena öga skelade. Bara efter en vecka hade Linnea
varit förlorad. Sista veckan i augusti upphörde hon att äta och drygt två månader senare somnade
hon stillsamt in på alla helgons dag. Linneas förträfﬂighet hade inom de olika ämnena fått sin värsta
ﬁende i medelmåttornas förmågor.
”Vad har du och morfar gjort när jag var borta?” frågade Monica och lade sin hand på Linus
kind.
Linus svarade inte så hon lät det bero. I stället tänkte hon på Anders. Att åka tillbaka till huset
för att gå ner i den underjordiska gången var rent vansinne eftersom det inte var orimligt att anta
att han skulle träffa på Börjesson därnere.
Ögonblicket när hon såg Börjessons kallsinniga ögon hade etsat sig fast. Hon hade nästan kunnat
känna hans andetag genom fönsterrutan. Hon började undra om de verkligen gjort rätt som köpt
huset. Samtidigt kände hon en maktlöshet eftersom affären var oåterkallelig.
Allt hade gått i en rasande fart och kanske var de så förblindade av läget att de glömt känna efter
om det verkligen var där de ville bo. Monica kunde inte släppa tankarna. Tänk om deras granne
verkligen hade något fuffens för sig? Även om alla någon gång tittat in genom sin grannes fönster
kändes det kusligt. Först trodde hon att Börjesson kanske förmodat att både hon och Anders åkt
iväg när deras bil lämnade grusvägen men sedan slog det henne att deras blickar hade mötts när
hon tittade ut genom köksfönstret och detta var tio minuter innan hon satt i klädkammaren. Något
som betydde att Börjesson var fullständigt klar över att hon befann sig därinne.
Monica bestämde sig för att berätta för Linus att pappa och hon funnit en hemlig gång i huset.
”Vet du vad jag och pappa har hittat ute i huset?”
Linus svarade inte så hon bestämde sig för att lämna ämnet och i stället försöka få i honom lite
mat. Hon tog en påse nudlar från skafferiet samtidigt som Linus reste sig upp och gick ut från

köket. På golvet låg hans ryggsäck så hon lyfte upp den på bordet. I ryggsäcken låg den teckning
som han var så mån om att få visa pappa. Monica skulle precis till att ropa på honom när hon ﬁck
upp teckningen.

ATT MONICA INTE

hade svabbat av golvet visste Anders. Han visste också att de hade lämnat

fotavtryck efter sig. Det första som slog honom var att Börjesson varit inne i huset. Samtidigt
kändes det än mer osannolikt att grannen nu också skulle ta sig fräckheten att göra intrång i deras
hem. Magkänslan sade honom att knackandet i tisdags hade ett samband med husköpet, där
fredagens samtal också var någon form av påminnelse om att de slagit ner sina bopålar på en plats
där inget mera skulle bli sig likt. De skulle bo granne med en man med ögon som eldklot vilket var
skrämselingredienser som kunde vara plockade ur Stephen Kings bokskatter. Kanske var det här i
Beddinge som ondskan fanns? En ondska som tog form av en naturskön tomt vid havet till vilken
de blivit förda av krafter som skulle få honom att betala av sina ungdomssynder. Stundtals påstods
det ju att det inte fanns några tillfälligheter utan att allt hade ett samband. Chris var tillbaka från det
förﬂutna, tillbaka som fastighetsmäklare, och hade levererat dem huset på ett nästan obegripligt
vis.
Anders rynkade pannan. Säljarna hade sagt att han var rätt ägare för ett sådant gammalt hus. Ett
hus som hade så mycket själ. Men även om han var ”rätt ägare” tyckte han samtidigt att det var en
smula egendomligt att köpeskillingen var långt under gängse marknadspris. Ett hus på ett sådant
attraktivt läge skulle innebära dussintalet spekulanter, som dessutom skulle vara frikostiga vid
budgivningen. Ändå hade det tillfallit Hademark.
Anders gick på nytt in på toaletten. Han beslöt sig för att ägna de närmaste minuterna åt att
fundera på hur intrånget kunde ha gått till. Dörren var stängd mellan hall och kök och om någon
varit härinne hade denne torkat efter sig i köket och sedan gått via den underjordiska gången. En
tes som var fullt möjlig.

Av helt förståeliga skäl hade inkräktaren glömt bort hallgolvet eftersom dörren mellan kök och
hall var stängd vilket betydde att den underjordiska gången måste leda till Börjessons hus. Eller så
hade någon en passande nyckel till deras dörr. Men om inkräktaren nu hade en nyckel varför
torkade denne då inte upp i hallen utan bara i köket? Och det mest obegripliga. Varför
överhuvudtaget torka upp?
Naturligtvis visste Anders inte vilka överenskommelser Annabelle och Ingvar hade haft med
Börjesson. Kanske var det så att de gett honom en nyckel och han hade deras tillåtelse att gå in när
de var bortresta?
Anders försökte resonera med sig själv men kunde höra hur dumt det lät. För även om husköpet
gått i en rasande fart måste Annabelle och Ingvar ha underrättat Börjesson om att de skulle ﬂytta
och begärt att få tillbaka nyckeln.
Anders kände hur en vrede fyllde honom och under några sekunder funderade han på om han
skulle ringa upp Monica och berätta att någon gjort intrång i deras hus under den dryga timme som
han varit iväg. Samtidigt skulle han gräva sin egen grav. Eller rättare sagt husets grav. Han visste
att hon skulle bli kolossalt ängslig.
Anders torkade sig, reste sig och drog upp byxorna. Han tog sin telefon från handfatet, stoppade
den i ﬁckan, men ångrade sig. Skulle han klättra ner ville han inte ha något obekvämt i ﬁckorna.
Visserligen hade han lovat Monica att ta med sig mobilen ner men han utgick från att den inte
fungerade inne i ett stort betongrör under mark.
Han lade kepsen i fönsterkarmen och bestämde sig för att göra en rask husesyn innan han
klättrade ner eftersom han ville försäkra sig om att inkräktaren inte var kvar i huset. Han gick in i
det blivande vardagsrummet men de enda intränglingar han såg var några husﬂugor och en energisk
spindel på ett glimmande spindeltrådsﬁn i ena hörnet av rummet.

Det fanns tre rum på bottenvåningen och i det mellersta var det lika tomt. Han gick vidare in i
nästa vilket också var det minsta av de tre rummen. Han gick fram till fönstret, tittade ut. De två
närbelägna ekarna ﬁck rummet att se mörkt ut och spred otrevnad. Han gick tillbaka in i
vardagsrummet där husﬂugorna och spindeln nu fått sällskap av en ﬂaddrande fjäril som ihärdigt
försökte ﬁnna en väg ut. Med viss betänklighet bestämde han sig för att gå upp på vinden. Trots
allt var det där som gömställena fanns.
Trappan var i cement och lutningen var brant likt lejdare som man kan ﬁnna på fraktfartyg. Han
noterade att det saknades trappräcke. Han stod kvar i hallen och tittade upp mot dörren till
ovanvåningen. En olustig känsla infann sig när han ﬁck för sig att dörren varit mer öppen när han
kom. Han stod kvar, stirrade på den, glodde som man gjorde som liten när mamma eller pappa
lämnat dörren på glänt efter att de sagt godnatt till en. Man låg och tittade på dörrglipan och till
slut frågade man om någon var där men aldrig ﬁck man något svar. Och på något vis förstod man
redan då att det var här de mörka krafterna kunde spela en ett spratt. Man blev än mer övertygad
eftersom man minuterna innan mätt den smala springan i dörren med pekﬁnger och tumme men
när man nu tittade hade glipan blivit dubbelt så bred.
Anders gick uppför trappan, öppnade dörren och ett gnisslande ljud skar som säckpipor i
hörselgångarna. Han slog till den åldriga strömbrytaren och ett sken mötte honom som inte var
tillräckligt då en ensam Luma ﬁck lysa upp fyrtiofem kvadratmeter. Men med understöd från de
två små gavelfönstren, där dagsljus silade in, var det tillräckligt för att han inte skulle snubbla över
något.
Vinden var till större delen oinredd och skulle så förbli. Det fanns dock två små rum men dessa
saknade uppvärmning.
Ett knarrande ljöd och Anders ryckte till. Han tände ﬁcklampan och lyste ner mot takfoten. Inget
syntes och ängslan omvandlades till ett lugn som genast följdes av morbida tankar där han såg sig
själv gå ner i den underjordiska gången. Han öppnade dörren till ena rummet och ett knarrande

ljöd på nytt. Han kände en sval vindpust och lyste på den neddragna rullgardinen som de förra
ägarna låtit sitta kvar. Han lyfte på huvudet för att låta sina andningsorgan vila. Han kunde höra
knäppen i taket när vindbyarna otyglat vanhelgade deras egendom. Han förträngde alla ljud och
försökte i stället låta sunda tankar invadera hans för ögonblicket vacklande psyke.
Men Anders kunde inte släppa tankarna på sin granne. Var hade han sett denne man? De skarpa
ögonen kändes bekanta, ja även Annabelles man Ingvar kändes bekant. Hade han haft något med
dessa två människor att göra i tidiga år? Kanske rentav gjort illa deras barn? Något som ﬁck honom
att tänka på den ödesdigra dagen i källaren då de varit tre.
Ett prasslande lät och han riktade ﬁcklampan mot fönstret och såg hur rullgardinen ﬂaddrade till.
Han drog i snöret och med ett svisch trodde han att rullgardinen skulle fara upp men troligtvis var
fjädermekanismen trasig. Han lyfte på rullgardinen och kunde se hur fönsterhasparna satt i sina
häktor. Men spjället till ventilen var öppet och den lilla kedjan saknades i gjutjärnsluckan.
Anders bestämde sig för att gå ned utan att titta i det sista rummet. För ögonblicket kände han
sig ganska lugn då klenmodet inlett sin vandring bort för att i stället ersättas av en ilska. Han tänkte
att någon hade våldfört sig på deras egendom och det var något som inte ﬁck hända. Han stängde
dörren och med raska steg gick han nedför trappan. När han kom ut i köket såg han sin keps ligga
på golvet. Han gick in i klädkammaren och kastade en blick på böckerna som Monica ställt mot
väggen. Han stoppade den ena ﬁcklampan i ﬁckan och klättrade ner.
Det var nu det obegripliga började ta form. Ett vinande läte uppstod från klädkammaren och
detta sus gick sedan ut i köket och fortsatte genom samtliga rum vidare upp på vinden där Anders
nyligen befunnit sig. När det nådde det rum som han struntat i att genomsöka stannade det av
någon oförklarlig anledning upp utanför dörren.
Det sägs att djuren, i första hand katten, kan känna djävulens närvaro. Men det ﬁnns också en
aztekisk sägen som påstår att vinden är den enda företeelse som kan känna av djävulens närvaro

och detta avstannande sus skulle denna dag bära syn för sägen. Anders var nere i den underjordiska
gången och kommer aldrig någonsin att få veta om det fanns någon i det rum som han undvek att
genomsöka. Det går några sekunder och på något vis vilar naturens ögon på dörrhandtaget.
Sekunden efter öppnas dörren och en storvuxen man materialiseras.

MONICA STIRRADE PÅ

motivet. Bilden var aningen otydlig men hon kunde se att det var en man

med dokumentportfölj under armen. En man som troligtvis skulle föreställa Anders och befann
sig nere i något som med all sannolikhet var en kulvert eller… en underjordisk gång.
”Linus, kan du komma?” utbrast hon med blicken fäst på teckningen.
På teckningen höll Anders en fackla i handen och det låg en massa människor på rad där nere.
När hon grundligt betraktade motivet kunde hon också se att han ritat en tunnhårig man som satt
ner. I handen höll denne en kniv. Det undgick inte heller henne att kropparna låg inne i väggen
vilket ﬁck henne att förstå att det skulle föreställa att de var begravda. En kall kåre vandrade längs
ryggraden när hon lät tankegångarna bli verklighetstrogna. Var det ändå en katakomb?
Monica slog Anders nummer och signalerna gick fram men när svararen gick igång satte hon
tummen på den röda knappen. Hon lade teckningen på bordet.
”Liiinus, kan du komma hit!”
Det var tyst inifrån rummet och Siv kom ut i köket.
”Kära nån, vad du skriker. Vad är i görningen?”
”Ingenting, mamma.”
Siv gick tillbaka in i rummet och Monica kände ett starkt behov av att berätta för sin mamma om
deras vidsträckta källarplan och om sammanträffandet med sin granne. Hon befarade att något

skulle hända ute i huset. Vad visste hon inte. Men hon började försonas med tanken att de köpt ett
hus bredvid en man som inte var vid sina sinnens fulla bruk.
Hon reste sig upp men stod kvar vid bordet och stirrade på teckningen.
”Vad är det, Monica?” sade Rolf och gav sin dotter en kram.
”Inget, pappa.”
”Jag hörde att ni så smått börjat ﬂytta ut kartonger.”
”Ja, Anders skulle köra en vända till.”
Rolf nickade.
”Är det teckningen som Linus har ritat?”
”Ja, som han så gärna vill visa Anders.”
”Ja, jag hörde det. Får jag titta?”
Monica gav honom teckningen.
”Oj! Vad ska detta föreställa? Är det Anders nere i en gruva, och med en pinne i handen?”
Monica svarade inte. Rolf stod kvar och betraktade motivet.
”Kanske det är en kniv och ingen pinne och Anders har väl inte blivit så tunnhårig än.”
Monica förstod att pappa trodde att mannen med facklan i handen var Linus och att det var
teckningen som hans barnbarn höll i handen, något hon var övertygad om var en portfölj och att
det var denne man som skulle föreställa Anders – inte den sittande.
”Jag har ju sagt till dig så många gånger att den grabben är speciell. Har han ritat något sådant
ska du se att det betyder något”, sade Rolf. ”Ibland tror jag att det är Gabriel som kommit tillbaka
i skepnad av Linus.”

”Usch, säg inte så pappa.”
Monica tog sin pappas hand.
”Alltså, jag menar på gott”, svarade Rolf med ett uttryck i ögonen som inte kunde tolkas mer än
som saknad.
”Hur menar du då, pappa?”
”Jo, att gossen verkar ha övernaturliga krafter.”
Monica tittade på honom med ett ansiktsuttryck som signalerade att hon inte var säker på om
hon ville höra mer.
”Jag kan inte minnas om jag berättade. Men förra gången ni var här, när du och mamma och
Anders gick iväg för att handla och Linus låg och sov på soffan, så satt jag nästan och slumrade till
i fåtöljen och då såg jag att Linus höll på att vakna. Och det första han sa var: ’spisen, morfar!’ Och
döm om min förvåning när det slog mig att jag en kvart innan lagt i två ägg för kokning.”
”Oj då. Men då hade du väl torrkokt dem och det luktade?”
”Nej du, det luktade inget. Och han hade inte heller varit ute i köket utan sovit i åtminstone två
timmar. Ja, ni var ju själva här när han somnade. Jag kan inte heller dra mig till minnes att vare sig
du, Anders eller mamma, hade nämnt något om ägg innan. Och när jag gick ut i köket var nästan
allt vatten borta men det hade inte hunnit torrkoka.”
Monica tittade på sin pappa.
”Monica”, sade Rolf och sänkte rösten. ”Det var likadant i Gislöv.”
”Vadå?”
”Att jag vaknade upp i bilen.”
”Vad menar du?”

”Det var någon som väckte mig.”
”Väckte dig? Du har ju sagt att du vaknade själv och att Linus sov i bilen.”
”Javisst vaknade jag av mig själv och Linus sov när jag gick ut, inget snack om den saken. Men
jag har tänkt på det ett hundratal gånger, Monica. Det var som om en inre röst väckte mig.”
Rolf lade teckningen på bordet.
”Nu i efterhand tror jag nästan att det var Linus som väckte mig med någon form av telepati.”
”Du gjorde en heroisk insats, pappa. Du räddade mamman och kanske också hundägaren.”
”Jo, men den lilla ﬂickan…”
Tårarna började rinna på Monica.
”Pappa… ﬂickan var redan död när du gick ut ur bilen så hon hann inte känna något.”
”Synen Monica, synen av ﬂickans sargade kropp”, sade Rolf och lämnade köket när orden
började stocka sig.
Linus var inte ombytlig när det kom till motiv utan ritade nästan alltid samma saker och detta
hörde deﬁnitivt inte till de vanliga avbildningarna. På dagis fanns naturligtvis varierande önskemål
även om det kändes ganska långsökt att de skulle ha fått i uppgift att rita någon som befann sig
nere i en underjordisk gång.
Monica gick in på rummet och där låg Linus i sängen. Hon ryckte till när hon såg vad han höll i
ena handen. I handen hade han sin ﬁcklampa vilket ﬁck henne att tro att någon där uppe spelade
henne ett spratt. Visserligen hade han inte så mycket leksaker hos mormor och morfar men det
fanns ändå en hel byrålåda full. Att han då en dag som denna skulle ta ﬁcklampan var mer än
besynnerligt. Ordet ”ﬁcklampa” togs inte heller i mun mer än på sin höjd några gånger om året.
Men i dag hade hon och Anders pratat ﬁcklampor vid åtminstone tre tillfällen. Och om detta prat
varit i Linus närvaro skulle hon ha förstått om han börjat leka med sin ﬁcklampa eftersom detta

kunde ha gått in i hans undermedvetna. Men så var inte fallet. Anders hade inte gått med in utan
bara släppt av henne. Själv hade hon känt ett behov av att få en nypa frisk luft efter allt som hänt
ute i huset och därför gått en runda innan hon gick in.
Monica strök sin son över kinden. Hon gick tillbaka ut i köket och provade att ringa Anders igen.
Signalerna gick fram och tålmodigt väntade hon tills telefonsvararen gick igång.
”Varför svarar du inte? Ring mig så fort du kan.”
Hon kunde höra hur rösten sprack och försökte samla sig. Fundersam gick hon tillbaka in i
rummet. Linus sov tungt och hon insåg att det inte skulle funka även om hon väckte honom. Svaren
skulle bli ännu mer svårbegripliga än vad de redan var. Hon tittade på hans ﬁcklampa men lugnade
sig när hon erinrade sig att hon frågat sin mamma om det fanns en ﬁcklampa ifall hon och pappa
skulle behöva åka ut dit om något hänt Anders vilket hon naturligtvis inte sagt till sin mamma –
det var hennes egna tankar. Och trots att Linus sov när hon kom tillbaka kanske han hade vaknat
upp när hon nämnde ﬁcklampan till sin mamma och därför tagit den.
Monica försökte åter begrunda det svar hon fått av sin mor beträffande ﬁcklampan. Hon mindes
inget svar och gick därför in i vardagsrummet där mamma och pappa satt och tittade på teve.
”Hade du någon ﬁcklampa, mamma?”
”Ficklampa!? Vad ska du med den till?”
”Sa jag inte det?”
”Nej, du har inte nämnt något överhuvudtaget om ﬁcklampor”, bemötte Siv och tittade på Rolf
som instämde.
Monica tvingade fram ett leende. Hon hade visserligen en animistisk tro men detta var något helt
annat. Hon visste inte vad hon skulle tro. Hade Anders ändå rätt? Fanns det en balans i allt och
hade de nu gått över den gräns som högre makter tyckte att de var berättigade till när de blivit ägare

till ett hus vid havet? De hade kort och gott fått vågskålen att slå över när de i ren lystnad ville
bättra på ett redan så förträfﬂigt liv.
Genealogi var något som hennes syster Viveka hållit på med under några år innan hon bestämde
sig för att bosätta sig i Moçambique. Långt bak i ätten fanns djupt troende katoliker och judar men
också något så dunkelt som ockultism. Men trots en salig blandning av trosläror i släktledet var
Monica varken religiös eller vidskeplig. Och även om ockultism var något som fortfarande
betraktades som ovanligt började det bli alltmer accepterat i hus och hem – något som alla dessa
teveprogram om det övernaturliga var bidragande till där bland annat saker och ting förﬂyttade sig
utan mänsklig medverkan. Och det var just ett sådant oförklarligt inträffande hon upplevt vid
visningen när hon befann sig på ovanvåningen med Annabelle. Något som också gett sig till känna
i ett vinande som hon först trott varit tvärdrag men som kunde liknas vid en mygga vid örat. Av
förståeliga skäl hade hon tidigare i dag inte gett det något begrundande eftersom hon haft ett annat
huvudbry i form av deras granne. Att Börjesson tittade in genom fönstret var naturligtvis ingen
ockult företeelse. Men minuterna innan hon såg honom titta in genom klädkammarfönstret hade
hon fått känslan av att hans ögon ändrat färg och form. När hon nu satte detta i samband med den
obehagskänsla hon fått vid visningen, där det kändes som om något stod framför henne fastän
Annabelle var drygt tre meter ifrån, började hon tro att det var något som kunde kopplas till deras
granne.
Monica satte sig. Hon drog teckningen till sig men hade tankarna på Annabelles och Ingvars
hastiga försäljning. Det var något som inte stämde. Hon blev alltmer övertygad om att här låg en
hund begraven. Hon tyckte också att det var en smula märkligt att som säljare acceptera första bud,
ett bud som var betydligt lägre än vad de kunde ha fått. Ingvar och Annabelle hade trots allt bott
där i nitton års tid vilket betydde att man bevarat ett hem under sina vingar en längre tid och
följaktligen inte ville sälja för en struntsumma.

Annabelles bror hade drivit restaurangen in i det sista. Denne gamle man hade inga egna barn
och skulle inte orka många månader, ja veckor till, hade Annabelle sagt. Något som naturligtvis var
ett fullgott skäl för att sälja. Men eftersom Annabelle sagt att hon hade massor av släktingar inom
restaurangbranschen behövde väl huset inte säljas i brådrasket? För om de plussat på några
hundratusen skulle huset ha blivit sålt lika fort. Detta var i alla fall vad Chris hade sagt och förundrat
Monica än mer då hon fått höra växlingskursen på den ﬁlippinska peson och det gynnsamma läget
därnere för en svensk. Några hundratusen kronor skulle räcka till många års uppehälle och frågan
föreföll sig alltmer vara på sin plats. Varför då ge bort tio års uppehälle när Annabelle hade
släktingar som var i ett sådant stort behov av pengar?
Minuterna gick långsamt och Monica undrade varför inte Anders ringde. Hon bestämde sig för
att om han inte hörde av sig inom en halvtimme skulle hon låna sina föräldrars bil och köra ut dit.
Anders kunde ju ha snubblat och kanske låg han därnere med båda benen brutna.
Hon knäppte på vattenkokaren, hennes mobil låg bredvid och hon såg ett nummer i displayen.
Det gick två sekunder innan det nådde henne att någon slagit hennes nummer och då kom hon på
att hon satt mobilen på ljudlös. Hon tryckte på den gröna knappen men det var för sent. Troligtvis
hade hon nu missat Anders samtal. Hon gick och ställde sig vid dörren intill vardagsrummet för att
vara beredd på att lyfta väggtelefonen. Hon stod kvar och väntade samtidigt som hon bläddrade i
sin LG-mobil efter missade samtal. Trots att hon haft mobilen i snart tre år hade hon inte lärt sig
den vilket troligtvis berodde på hennes bristande intresse för det tekniska. Hon stod kvar, fann
missade samtal och när endast ett nummer dök upp och det inte var Anders nummer blev hon än
mer orolig. Visst kunde han ta vara på sig själv men nu hade de en överenskommelse och höll han
inte den var det oerhört dumt av honom.
”Hej, Monica!” sade en röst i andra änden.

Monica blev överraskad när hon hörde att det var Chris. Hon frågade om han hade pratat med
Anders. Chris hade inte pratat med honom men fått meddelandet på svararen och provat ett ﬂertal
gånger att ringa.
”Då vet du inte vad som hänt?”
”Nej.”
”Vi har varit ute i huset och i klädkammaren bakom brädorna, alltså i väggen, ﬁnns en gång ner
under marken.”
”En källarnedgång?”
”Nej, det är bara ett hål i väggen… i golvet”, ﬁck Monica fram osammanhängande. ”Vi har varit
därute innan i dag och för knappt en timme sedan åkte Anders tillbaka ut dit igen. Han ville att du
skulle följa med eftersom han skulle gå ner i gången.”
”Okej. Jag kör dit direkt och så ber jag honom ringa dig så fort jag kommer dit.”

Kapitel 7

CHRIS BERG HADE

precis anlänt till Malmö och provat att ringa Anders flera gånger. Han hade

varit tvungen att åka på en söndagsvisning i Trelleborg och var nu på väg dit igen. Det var drygt
tre mil till Trelleborg och ytterligare en till Beddinge vilket uppenbarligen var en munsbit i sträcka
för en Audi TT med 250 hästkrafter under huven. Men bilens kapacitet var naturligtvis inget han
upplyste Monica om även om hon säkerligen var fullt införstådd med att han tog sig fram på
kommunens stråk med ett fartvidunder. Han visste att Anders ofta berättat detta för sin hustru
eftersom hans vän också hade förhoppningar om att en dag kunna byta deras Hyundai till något
mer angenämt.
Sedan barnsben hade båda haft ett bisarrt intresse för höga farter även om han själv alltid tjusats
av fyra hjul medan Anders stora dröm varit att få äga en motorcykel. Men Chris visste också att
Anders numera var en hängiven familjefar och allt för ansvarsfull för att sätta sina egna intressen i
främsta rummet. Visserligen hade de inte setts på tjugofem år. Ändå kunde han på dessa knappa
två veckor känna att Anders var en känslig kille. Allt som skett i de mindre samvetsgranna stunderna
i unga år hade gissningsvis bara varit ett desorienterat spår som hans vän nu lämnat bakom sig.
Redan på den tiden var Chris övertygad om att Anders inom en snar framtid skulle kunna titulera
sig både det ena och det andra. Men att hans gode vän skulle bli säljare var inget som han hade
kunnat förutse även om han var övertygad om att Anders åstadkom ett gediget arbete inom sitt
yrkesval. Vad han däremot trodde skulle bli Anders livsuppgift var något där dennes språkliga sida
kom väl till pass, vilket avsåg arbete med människor men ingalunda personer som renodlat
förespråkade ekonomiska intressen såsom dessa försäkringstagare ofta gjorde.
Chris hade alltid tyckt att Anders varit en smart kille men inte vad man klassade som snille.
Snarare var vännen något så sällsynt som en person med känsla för en individs varjehanda

brydsamhet. Och denna egenskap i kombination med sunt förnuft bidrog till att ge honom en
förträfﬂig personlighet.
Att han och Anders ägnat sig åt busliv var inget han såg med blida ögon även om han numera
var fullt insatt i vad som kunde hända när man utsattes för en gemensam påverkan av känslomässig
karaktär, vilket i hans och Anders fall skett i tonåren och var ofta i missnöje. Ett missnöje som
kunde övergå i handgripligheter men också utmynna i stölder och inbrott. Det kunde också vara
tjejerna som ﬁck känna på deras frustration. Något som kunde resultera i grava lögner och annat
ringaktande beteende.
Chris visste inte riktigt varför men när han vänt om och var på väg mot Beddinge kom han för
ovanlighetens skull att tänka på åren då han och Anders var tonåringar. Han hade inte hunnit ta
upp ungdomens strapatser med Anders. Han hade heller inget dåligt samvete över vad de utsatt
andra för utan det var bara en sak som han kände sig obekväm med och det var mordet på
Caprigatan. Hans mamma och styvpappa var mördare. Ord som fortfarande kändes overkliga, trots
att det gått tjugofem år.
Huset låg på Fridhem endast ett stenkast från Zlatans sekelskifteshus. Denna praktfulla men
olycksdrabbade byggnad på Caprigatan hade han efter hemkomsten från sin tid i Frankrike kört
förbi ett antal gånger. Och varje gång han svängde in på smågatorna var hans reaktion densamma.
Han ﬁck en klump i halsen.
Fridhem som annars var ett sagolikt område med en vidsträckt närbelägen sandstrand vid namn
Ribersborg där artbeståndet var företagsledare och azurblåa akademiker lämnade för honom helt
andra reﬂektioner. Även om det var en ny tid (något som inte minst Zlatan och hans Helena
tydliggjort när de slagit sig ner som en katt bland hermelinerna) var enklaverna förknippade med
så mycket elände.

Chris försökte tränga bort det tragiska för tjugofem år sedan och bemödade sig i stället att tänka
gott, något han lyckades med när han tänkte på Linus – en ﬁn liten grabb och något som han och
Jasmin hade pratat om de senaste dagarna. Trots allt hade han fyllt fyrtio och kände att det började
bli hög tid att skaffa barn.
Återigen tänkte Chris på Johnnys och sin mammas plan som kostat dem tjugofem år eftersom
det måste ha undergrävt varje dag som livet kan erbjuda i lycka, detta fastän de bara månaderna
efter ﬂyttat till Frankrike. Den ovisshet de var tvungna att leva med när de varje dag vaknade upp
men aldrig någonsin kunde veta om det var denna dag de skulle gripas och ställas inför rätta måste
ha tärt på dem. Varken hans mamma eller Johnny visste att han delade denna mörka hemlighet
med dem. Båda var i livet men hade fyllt sjuttiofem och av praktiska skäl blivit tvungna att återvända
till Sverige.
Det som han tagit del av stående mitt i natten utanför deras sovrumsdörr talade det klarspråk.
Visst hade det varit självförsvar när mannen försökt strypa hans mamma. Men hur skulle hans
mamma och Johnny kunna övertyga den många gånger så trångsynta rättsapparaten? Förklara
varför Johnny befann sig på balkongen när mannen hade sexuellt umgänge med hans hustru. Allt
var med andra ord riggat och planerat in i minsta detalj. Och varför fönsterrutan var krossad skulle
åklagare och polis ha mängder av teorier om. Den sanna berättelsen där Johnny satt på balkongen
för att kunna hålla koll på sin hustru och eventuellt bistå henne med skydd skulle lättvindigt
avfärdas av åklagare och polis.
En annan sak som polisen skulle anse misstänkt var att sexköparen inte alls var av medelklass
utan i stället av en händelse en välbärgad man. Att offret var penningstint, samtidigt som Johnny
endast var en postering i avsikt att ingripa om hustrun skulle hamna i fara, var ett sammanträffande
som knappast skulle köpas av rikets ﬁskaler. När dessa två sammanträffanden ställdes mot varandra
skulle det troliga utfallet bli rånmord.

Chris vågade knappt tänka på hur det i dag skulle ha sett ut. Troligtvis hade han varit en
desorienterad man som farit som en skottspole in och ut på olika institutioner och där emellan
skulle han ha åkt hem till sin gamla mor och styvfar för att låna pengar. Skulle dessa då inte kunna
bistå honom på grund av sin magra pension skulle han ha tagit sin nyknyckta Crescent och trampat
vidare till sina fosterföräldrar, föräldrar som de sociala myndigheterna hade sett ut och som tagit
uppgiften alldeles förträfﬂigt när hans mamma och Johnny satt inburade då de laggillt skött allt
klanderfritt. Att sedan blodsbanden och det känslomässiga inte fanns där spelade ingen roll
eftersom insidan ändå inte räknades i de statliga ingreppen.
Tjugofyra minuter senare svängde Chris in på grusvägen. Han sänkte volymen, tryckte ut cdskivan som av en händelse var First cut is the deepest.
Grusvägen var i något sånär skick men en och annan grop ﬁck hans stumma Audi att hoppa till
och han slog huvudet i taket. Han var halva huvudet längre än Anders och med en och åttiosju i
strumplästen var han i längsta laget för den silvergrå kupén. Men bilen var en del av hans
personlighet även om hans chef menade att hans framtoning blev alltför bonvivantisk när han
rattade ett sådant fordon. Chris var numera gift och skulle åka ståndsmässigt och inte fara runt som
en playboy på stadens gator. Chris förstod att den hängivne naturälskaren, Ulf Norrman, värnade
om företagets anseende och policy. En chef vars lojalitet till Miljöpartiet var obestridlig där han
likväl, för ett kortare avbrott, övergett sina allierade då han tyckte att Per Gahrton svärtade ner
partiet alldeles för mycket med sina dryckeseskapader.
Chris drog en lättnandes suck när han såg Anders Hyundai, vilket han egentligen inte visste var
bra eller dåligt. Att bilen stod där betydde bara att Anders var kvar därinne och det skulle ta ännu
längre tid. Chris var hungrig och hade lovat Jasmin att köpa pizza med sig hem, något som för
ögonblicket kändes avlägset.

Han saktade in när han rullade förbi grannens Ford Cortina. Han vilade ögonen på den härligt
röda färgen som nästan ﬁck den smäckra designen att hamna i skuggan. En färg som var jämställd
med Ferraris karakteristiska röda.
Även om Chris fått dåliga vibbar av huset (något han naturligtvis inte berättat för Anders) var
Beddinge en underbar plats. Huset var fantastiskt beläget och vad han personligen hyste för åsikt
om den gamla lerstensbyggnaden var oväsentligt. En rostig rikkepump ihop med en buxbomshäck
och ett hav av papegojtulpaner hade gett honom lugubra tankar. Visserligen hade han inte sett
huset när tulpanerna var i blom men de fotograﬁer han fått av ägarna var tagna på våren och hade
gett honom kalla kårar.
Han stannade, slog av tändningen, och motorn dog med ett brummande. Det tog några sekunder
innan hörselgångarna släppte det dova motorljudet för att efterföljas av naturens klanger. Det hade
börjat småregna och han ﬁck ta del i vindens sorl när han nu befann sig i fysiokratism självklara
läror.
Han klev ur bilen, drog ett djupt andetag och kunde känna en svag doft av gulmåra och
gräsväxter. Han gick fram till köksfönstret, tittade in men såg inget. Han blickade upp mot den
gråbleka himlen och några regndroppar brast i hans ansikte. Han vände sig om och tittade mot
grannhuset. Han var ingen fantasifull och skrockfull person. Ändå kunde han känna att något
kusligt vilade över byggnaden. Han drog upp kragen och vek fram slaget på sin kavaj. Han gick
fram till ytterdörren. Det var geggigt och han tog ett kliv upp på cementfundamentet.
Regnet hade varit hela nattens villrådiga företeelse och nu verkade det ha återkommit. Utan att
knacka kände han på dörren. Han tog upp sin mobiltelefon, knappade in Anders nummer samtidigt
som han lade huvudet mot ytterdörren och kunde höra hur telefonen ringde därinne. Han erinrade
sig om att dörrklockan inte fungerat så han knackade på dörrglaset med bilnyckeln. Inga ljud kunde
höras inifrån. Han funderade på om han skulle ringa Monica. Eller åtminstone vänta tills han kom
in. Om han nu kom in.

Han bestämde sig för att gå en runda runt huset och titta in genom fönstren.

MONICA LADE MOBILEN

på bordet. Hon tittade på köksklockan. Chris borde vara där ute vilken

minut som helst.
Hon tog en Allers som låg på kökspallen, satte sig och bläddrade förstrött i den. När hon såg ett
korsord sträckte hon sig efter en penna. Ett kvinnonamn på sju bokstäver som blev känt i Sverige
i slutet av 1800-talet genom Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Monica var ingen ordﬂätsmästarinna
så hon chansade på Gunborg.

SMÅDUGGANDET HADE ÖVERGÅTT

i regn men det verkade inte bli långvarigt eftersom

molntäcket redan börjat spricka upp och eftermiddagens solljus bröts i regndropparna. Detta ﬁck
honom att frigöra en del av obehaget han kände. Men trots den tillfälliga avspänningen ville Chris
hem. Klockan närmade sig tre och han hade lovat att vara hemma vid den tiden. Han bestämde sig
för att vänta med att ringa Jasmin tills han åtminstone satt i bilen på väg hem.
Jasmin var fantastisk på många sätt och vis och han var kär som en klockarkatt. Ändå var han
ärlig nog att säga att hans hustru ingalunda var någon förstående person. I alla fall inte när det kom
till utomfamiljära behov och Anders ingick inte i frändskaperna. Han var bara en gammal vän.
Det sista fönstret satt på gaveln men var på tok för högt upp för att han skulle kunna titta in. I
stället knackade han med nyckeln på fönsterblecket. Skulle han vara tvungen att forcera något
fönster var det här det billigaste alternativet.
Med rådvill blick tittade han sig runt. På nytt styrdes blicken mot grannhuset. Gardinerna var
fördragna men eftersom den röda Cortinan stod där var grannen av allt att döma hemma. Han
mindes att han frågat Annabelle och Ingvar om deras grannar men bara fått till svar en avvisande
uppsyn. Han hade stått på sig och frågat igen eftersom han tyckte att det var av betydelse när hans

gamle vän hade möjlighet att bli husägare. I första hand hade frågan gällt deras granne, Allan
Börjesson, eftersom han visste att ägarna till nybyggnationen inte hade vistats där särskilt mycket
– bygget var nyligen färdigställt. Ingvar och Annabelle hade svarat att Börjesson var lite speciell
och därefter tvärt bytt samtalsämne. Och det där tillägget man så gärna vill höra om att ”han är lite
speciell men dock harmlös” hade inte kommit.
Chris gick fram till muren där Anders och Monicas yngre grannar bodde, eller tids nog skulle bo.
Han ställde sig på tå för att titta över muren. Det såg tomt ut i huset och inga fordon syntes till
med undantag av en båt ståendes på en trailer. Monica hade sagt att källarnedgången gick från
klädkammaren och han kunde dra sig till minnes att denna klädkammare fanns på gaveln. Han gick
därför tillbaka.
Regnet hade upphört och ett svagt klingande från vindspel kunde höras i ackompanjemang av
ett oregelbundet kacklande från Börjessons höns och för bråkdelen av en sekund förﬂyttade Chris
sig bakåt i tiden då han och Anders hade affärer ihop med en gammal krämare som han inte mindes
namnet på. En märklig man med en massa vindspel hängande i skyltfönstret i sin butik. Chris tittade
upp mot gavelfönstret och blev på det klara med att han behövde en pall om han skulle kunna kika
in.
”Anders!” hojtade han.
Det var tyst i huset.
Chris bestämde sig för att gå in i garaget. Det hade varit en ﬁn dag men nu kändes den mindre
angenäm. Han tittade upp mot himlen som på nytt blivit mörk och de höga ekarnas toppar började
gå förlorade i diset. Han rätade på ryggen i en uppmaning till sig själv att han inte kunde springa
runt mer utan ﬁck gå till handling om han inte skulle stanna kvar där hela eftermiddagen. Han gick
fram till ytterdörren. För säkerhets skull kände han på den en andra gång. Han kunde höra att
Anders telefon ringde därinne.

BILDERNA BÖRJADE ALLT mer klarna. Denne Räka var sig lik trots att han i dag måste vara närmare

de fyrtio. Börjesson mindes honom som en enveten jäkel. En oförskämd yngling som ständigt lade
sin näsa i blöt och cyklade på de välkrattade gångarna i parkerna med en lika stor odåga baktill på
pakethållaren. De skränade och svor om vartannat och utförde allsköns otyg. Möjligtvis hade det
fungerat i Malmö men inte här på helig mark i Beddinge. Det var dags att göra sig redo. Räkan
behövde onekligen en tillrättavisning.
Börjesson tog på sig stövlarna och gick ut i köket och drog ut besticklådan.

CHRIS HADE INTE

varit inne i garaget tidigare utan artigt undanbett sig när Annabelle frågat om

han ville ta en titt därinne innan mäklaravtalet signerades. Han hade stått i dörröppningen och tittat
in och kunde dra sig till minnes att hon inte verkade så angelägen om att han skulle gå in trots att
hon föreslagit en rundtur. Men garaget var inte så mycket att beskåda. Det var i ett skröpligt skick
och kunde inte räknas som någon värdeökning vid försäljningen.
Chris gick in och ryckte till när han kände något stryka sig mot hans ena ben. Reﬂexmässigt drog
han handen längs väggen och till sin lättnad kände han strömbrytaren som följdes av ett sken. En
enögd katt hade smitit in och låg på det jordstampade golvet och sprätte smeklystet i jorden. Chris
satte sig på huk, sträckte fram handen och katten tittade på honom för att tvärt resa sig och lomma
iväg. Chris såg sig omkring, ingen pall, däremot en trästege bakom en massa bråte.
Han drog ut stegen, satte ena foten på ett steg och med ett brak trampade han igenom. Varsamt
lade han tillbaka stegen bakom några gipsskivor som stod längs väggen. Han svepte med blicken
för att ﬁnna något annat att stå på men dessvärre fann han inget – undantaget ett oljefat som
omedelbart förkastades eftersom han inte skulle ﬁnna tålamodet att rulla ut det.
Han gick ut ur garaget.

Väl därute bestämde han sig för att det var dags att ringa Monica och berätta att han befann sig
här. Han slog hennes nummer.
”Hej, Monica, jag är här nu. Dörren är låst och er bil står här men ingen Anders kan skymtas.”
”Har du bankat på dörren? Ringklockan fungerar inte.”
”Jag har knackat på samtliga fönster och även bankat på dörren. Troligtvis är han därnere. Hans
mobil ligger i alla fall i hallen, eller i badrummet, för man kan höra hur den ringer när man står här
utanför.”
”Jag hör dig lite dåligt, Chris.”
”Jag står härute och det blåser en hel del. Jag ska gå in i bilen.”
Chris gick mot bilen. På nytt tittade han mot grannens fönster där det var fördraget.
”Jag är i bilen nu, men jag ser att det är dålig täckning också.”
Chris startade bilen för att få lite värme. Han frågade Monica om han skulle vänta en stund. Om
då Anders inte kom ut kunde han ta sig in i huset, men då måste han först få hennes tillåtelse att
krossa en fönsterruta. Monica tyckte att det var en utmärkt idé och menade att hon visserligen hade
en nyckel till, men att det skulle ta honom en timme innan han var tillbaka.
Efter avslutat samtal lade Chris sin mobil på passagerarsätet. Han sträckte sig fram och lyfte upp
attachéväskan som stod på golvet. Han tog ut ett av sina kontrakt och den grådystra himlen gjorde
att han till sin förvåning låste dörrarna. Han lade attachéväskan på passagerarsätet. Han ögnade
igenom ett av dagens utskrivna kontrakt.
En Charles Sörensson hade varit inne på kontoret ett ﬂertal gånger och uppträtt en aning
märkligt. Han verkade mer intresserad av Chris som person än av de objekt som mäkleriet
förmedlade. Slutligen hade han visat intresse för en liten etta som låg mitt emot mäkleriet som han
skulle ha som övernattningslägenhet.

Chris tittade på klockan och såg att det gått nio minuter. Himlen var rejält mörk och han förstod
att det skulle börja regna igen. Han hade också bestämt sig för vilket fönster han skulle ta sig in
genom.
Han lade tillbaka kontraktet och klev ut ur bilen. Han öppnade bagageluckan och tog fram
domkraften och en ﬁcklampa. Med bestämda steg gick han mot fönstret när han plötsligt hörde
grannens garageport blåsa upp. Han stannade till. Hade grannen en stege så kunde han i stället ta
sig in genom klädkammarfönstret, om han nu kunde klämma sig in där igenom vilket han
förmodade att han kunde om han hade en stege och ﬁck möjlighet att stå någorlunda komfortabelt.
Han kunde inte heller tänka sig att denne Börjesson skulle ha några invändningar mot att han lånade
stegen. Trots allt kunde det handla om ett nödläge om Anders klättrat ner i vad Monica kallade för
en gång och fallit och skadat sig. För en sekund blev Chris villrådig.
Han gick tillbaka till bilen och lade ned domkraften.

MONICA TRYCKTE AV

när Chris telefonsvarare gick igång. Hon slog hans nummer igen men det

var upptaget. Hon väntade några sekunder och provade på nytt och till hennes lättnad gick
signalerna fram. Efter ett tiotal sekunder gick telefonsvararen igång igen. Hon visste inte varför
men ﬁck för sig att det som inträffat tidigare under dagen, när hon mötte Börjessons blick, kanske
skulle få betydelse. Hon ville bara berätta för Chris att han skulle vara försiktig om han stötte ihop
med denne besynnerlige granne.

CHRIS GICK MED

bestämda steg mot Börjessons hus. När han sneglade mot köksfönstret tyckte

han sig se en skugga i rörelse. Han mindes nu att han hört en engelskspråkig ﬂickröst när de varit
härute på visningen.

Han gick upp de fyra stegen på den spruckna cementtrappan. Han möttes av en skylt där det stod
”Obehöriga äga ej tillträde”.
På vardera sidan om dörren hängde vindspel och på ett trappsteg stod en brun pappkartong med
en liten tavla liggande med motivet nedvänt. Chris vände på tavlan och såg att det var en inglasad
fjäril.
Han knackade på dörren och log när han såg träskulpturen med de stora öronen. På ett av
trappstegen låg en hylsnyckelsats och en rostig skruvmejsel. Han sneglade på klockan och bestämde
sig för att gå in i garaget utan ett medgivande från husets ägare. Han bankade en gång till på dörren,
väntade, men det var tyst.
Han tog upp skruvmejseln och gick ner. Han tittade mot den gapande garageporten, tryckte ner
skruvmejseln i jorden längs husväggen. Han gick mot garaget, rundade den stora porten och såg en
traktor.
Han gick in i garaget, gled emellan traktorn och garageväggen. Bakom traktorn stod ytterligare
ett fordon men med en presenning över. Som en säkerhetsåtgärd kastade han en blick mot porten
samtidigt som han lyfte på presenningen och grillen på en vit Volvo 240 tog form. Han ryckte till
när den stora porten gav ifrån sig ett gnissel. Han tittade upp men inget skymtades mer än diset
som verkade driva in i garaget.
Chris började känna sig stressad och i ögonblicket ﬁck han svårt att förstå ungdomens bråda
dagar när han och Anders gillade denna känsla. Han trädde presenningen över grillen, tände
ﬁcklampan och lyste osystematiskt runt. En massa prylar uppsatta på väggarna, varav en stor ﬁlt
hängande och en matta (eller så var det också en ﬁlt) där det stod El Tenocha.
Han vände sig om och satte foten på något hårt och höll på att ramla. Han riktade ljuskäglan ner.
En garagedomkraft och bredvid en hylsnyckelsats med samtliga hylsor utspridda på det
jordstampade golvet. Han lyste med ﬁcklampan mot andra änden av garaget. Längst in i hörnet

stod en kista. Han bestämde sig för att ta en titt i den. Kanske den innehöll något han kunde stå
på.
Han gick dit, lyfte på det skålformade locket och möttes av en kakaodoft. I kistan låg en
plastkasse, en dunk, och en säck som av lukten att döma innehöll kakaobönor. I kistan låg också
några dammiga men rentvättade meckaroveraller, samt en grå kofta där det med brodyr stod
”mexica”.
Chis tittade i plastkassen, fann ett pappersark, några biljetter till Skånes Djurpark, två peruker
och ett lösskägg. Han tog tag i säcken och reste den upp. Under säcken fann han ett järnrör och
ett nylonrep, samt årets katalog från Fritidsresor. Han bläddrade i katalogen och fann en ﬂygbiljett
där det stod Börjesson på. Det fanns ingen tid för hemresa, bara en enkel biljett ner till Portugal
daterad den 2 maj 2007.
Han skrynklade ihop biljetten och slängde den i kistan. Han lyfte upp dunken och läste ”etyleter”.
Han satte ner dunken, tog upp pappersarket och vände på det och en mängd påklistrade bokstäver
mötte honom i en salig blandning av versaler och gemener i olika storlekar. Han lyste med
ﬁcklampan och kunde läsa: TaCK SVEN JeRNRYD FöR aTT du INTE FULLGJORDE DITT
UPPDRAG.
Chris lade tillbaka plastpåsen och fällde ned kistlocket. Han kastade några bekymrade blickar men
såg ingen stege. Han bestämde sig för att gå ut när han bakom kistan, mellan bakstycket och väggen,
såg en skylt intryckt som stack ut till en del. Han riktade ﬁcklampan, och när ljuskäglan gav honom
mos & Skrot bredde ett leende ut sig.
Återigen gav porten ifrån sig ett gnisslande. Oron över att Börjesson skulle ertappa honom
härinne ﬁck honom att släcka ﬁcklampan. Han satte sig på huk bakom två traktordäck, om nu
någon var på väg in i garaget.

ANDERS LYSTE UPP

mot öppningen samtidigt som han tog upp den andra ﬁcklampan. Han visste

att båda ﬁcklamporna fungerade men för säkerhets skull knäppte han på. Mobilen låg på handfatet
och vad som förvisade honom förståndet att inte bära med sig den ner var att han inte ville ha en
massa föremål i ﬁckorna, det räckte gott nog med två ﬁcklampor. Att det fanns någon täckning i
betongröret var också mindre troligt.
Anders var nu helt utlämnad och koncentrationen var till fullo på var han befann sig. Skulle det
hända något var han lämnad till råttorna, bokstavligt. Samtidigt var han fullt medveten om att
Monica inte var dummare än att hon skulle komma ut hit i sina föräldrars bil om han inte var
tillbaka inom två timmar. Säkerligen skulle hon också ta med sig sin pappa även om Rolf inte gärna
ville ge sig ut på söndagsturer.
Anders hade sagt till henne att hon skulle vänta med att berätta för sina föräldrar om den
underjordiska gången. Men trots att hon lovat kunde han inte vara alldeles säker på att hon skulle
hålla sitt ord.
Anders hade svårt för att lokalisera i vilken riktning han rörde sig men tyckte att rören vek av till
vänster. Han kom till en förgrening. Den ena gick åt vänster medan den andra gick åt höger. Han
bestämde sig för det förra alternativet.
När han gått ytterligare ett femtiotal meter var det stopp. Han riktade ﬁcklampan uppåt och såg
en likartad uppgång som den han kommit ner ifrån och för ett kort ögonblick trodde han att han
gått runt. Under uppgången fanns en liten vattensamling och han kunde se att det var betydligt
högre upp än där han kom ner ifrån.
Han släckte den ena ﬁcklampan och stoppade den i ﬁckan. Han drog i rundstavssteget och
förstod att även dessa var fastgjutna. Efter fem steg kunde han känna en svag bris och tvärt
upphörde rundstavsstegen. Han höll kvar med en hand, tog ﬁcklampan i den andra och riktade
ljuskäglan uppåt. Han såg tegelstenar och en takstege i smide med små järnstag som var inmurade

i teglet. För ett ögonblick tvekade han men lade sedan sin tyngd på den. Stegen kändes stadig så
han klättrade upp. Han kunde känna hur vindilen blev starkare för varje steg han tog. Han stannade
till, lyste ner och insåg att han befann sig åtminstone fyra meter upp. Han såg en trälucka i teglet,
en öppning där han kunde krypa ut. Men först måste han öppna luckan. Med bakstycket av
ﬁcklampan slog han till trähäktan. Han knuffade på luckan. Han förstod att den måste föras upp
och för att utvinna kraft tog han ett rejält fäste med båda fötterna.
”Satan!” utbrast han för sig själv.
Ett skrammel ljöd när ﬁcklampan slog i röret. Anders stod blixtstilla, nästan som om han väntade
på att någon skulle ha synpunkter på hans fumlighet. Han tittade på luckan. Han var fullständigt
desorienterad och började grunna på om han var inne hos Börjesson. Hans granne hade tre
byggnader på sin tomt så han var inte säker på var han hade kommit upp. Stående på stegen
bestämde han sig för att ﬁcklampan ﬁck ligga kvar och att han skulle gå i en rask takt tillbaka. Det
var knappt etthundrafemtio meter så det kunde inte mer än på sin höjd ta några minuter.
Anders nådde förgreningen, stannade till och lyste in. Men han kunde inte se något. Till höger
kom han upp till deras klädkammare och fortsatte han rakt fram så visste han inte var han hamnade.
Han bestämde sig för att gå rakt fram, men efter bara ett tiotal meter tog det stopp. Han riktade
ﬁcklampan upp och kunde se en svag cirkelformad ljusstrimma sila in.
”Hohooooo”, hojtade han.
Han stod kvar under öppningen, som var cirka tre meter upp. Han tittade, och något sade honom
att han befann sig inne på Börjessons tomt.
Med resoluta steg gick han tillbaka mot uppgången. Han passerade vattensamlingen och kunde
skönja ändpunkten på röret. Innan han tog tag i rundstavssteget slängde han en blick bakåt. Han
stoppade ﬁcklampan i munnen och drog i steget.
Han klättrade upp.

MONICA SATT VID

köksbordet med mobilen framför sig. Hon var både arg och besviken. Detta

var så typiskt Anders. Hade han kontroll över något så undvek han att rapportera. Men att inte
ringa var inte likställt med att det inte hänt något.
Hon reste sig upp. Tänk om Anders hade råkat på Börjesson och denne hade skadat honom?
Och nu hade hon sänt dit Chris.

ANDERS BESTÄMDE SIG för att inte berätta för Monica eftersom hon skulle bli smått hispig. Berätta

kunde han göra men inte att den ena förgreningens ände upphörde inne på Börjessons tomt. Något
som betydde att deras granne också skulle kunna ta sig ner i den underjordiska gången. Den stora
ringformiga ljusstrimman silade troligtvis in under ett runt cementlock. Ett lock som man sköt åt
sidan och som betydde att nästa gång man gick in i klädkammaren för att hämta något kunde
Börjesson stå där. Tids nog skulle han berätta men ville vänta tills Monica acklimatiserat sig och
börjat tro och känna för huset. Dessutom fått en bättre kontakt med Börjesson. För även om
grannen hade djävulens ögon betydde det inte att han hade hår av hin. Men oavsett om Börjesson
var Dr Jekyll, eller Mr Hyde, eller rentav båda, insåg Anders att han måste prata med honom.
Troligtvis visste Börjesson om denna underjordiska gång och att veta att denne granne hade
möjlighet att ta sig in i deras hus kändes olustigt.
Kisande gick Anders ut i köket. Han gick in på toaletten och såg att han hade nio missade samtal.
Han öppnade ytterdörren och såg Chris Audi utanför. Han lät ytterdörren stå öppen, gick ut i köket
och vidare till klädkammaren. Han tog böckerna och lade i fönsterkarmen. Därefter gick han ut.
Han låste dörren och gick mot Chris bil och i farten slog han Monicas nummer. Han svepte med
blicken över de fridfulla markerna som för ögonblicket kändes mindre idylliska. Det var upptaget

så han tryckte av. Han stoppade mobilen i ﬁckan och undrade om hon redan brutit deras
överenskommelse att inte berätta om den underjordiska gången för Siv och Rolf.
I den silvergrå kupén var det tomt. Han undrade var Chris tagit vägen. Han såg hur Börjessons
garageport stod och slog och bestämde sig för att gå dit och stänga. Något som också skulle kunna
användas som ett utomordentligt svepskäl för att trampa in och få växlat några ord med honom –
om nu Börjesson befann sig därinne.
Han gick dit, kastade en hastig blick in i garaget men ingen där. Han förstod att porten hade blåst
upp. Med en duns tryckte han igen den.
Han sköt för den halvmeter långa bommen.

CHRIS RYCKTE TILL. Han kände nackhåren resa sig. Först ett svagt hoande och nu slog någon igen

garageporten. Dessutom lade bommen för. Han befarade att det var husägaren.
Han tittade på den genomsläppliga porten och började ångra att han ringt upp Monica. Något
som ﬁck honom att fundera på sina år i Frankrike. År som löpt smärtfritt med undantag av språket,
sitt svärmeri och tilltänkta giftermål med Anna Simone, samt olyckan med skotern där benbrottet
fått sig ett kroniskt förlopp.
Åren efter hemvändelsen hade varit lugna. Han hade jobbat med transport och kunde inte dra
sig till minnes några större vedermödor. När han stod utan jobb hade mäkleriet blivit ett självklart
val och en inkörsport till hans numera smått överdådiga liv. Ett liv där Jasmin till en del var boven
i dramat. En ständig shopping där visserligen han ﬁck ta del i det angenäma eftersom hon hade en
förkärlek för underkläder och det var han som ﬁck lirka av dessa tygstycken.
Men oavsett om det var han som ﬁck öppna smällkaramellerna var det dyra textilier. Det fanns
många hål att stoppa pengarna i där lånet på lägenheten var den stora kostnadsråttan. Och deras

Audi hade mer eller mindre pungknäckt honom. Samtidigt var han fullt medveten om att allt det
vackra kostade, något han ﬁck uppleva redan under sin tid i Frankrike.
Anna Simone var fransyskan som för tjugoett år sedan fått honom på fall. Troligtvis föll han för
den sortens kvinnor. Han tänkte på sin hustru men också på Monica. Jasmin som frigjorde all
sexuell sans och redan efter en vecka hade han varit förlorad och de hade gått över gränsen för vad
som ansågs rumsrent.
Än i dag förvånades Chris över vad de gjort. Han hade inte berättat för någon och visste inte
heller vem han skulle anförtro sig till eftersom han förstod att det inte skulle ses med blida ögon.
Samtidigt visste han att han kunde lita på Anders. Ändå var han inte alldeles övertygad om att hans
vän skulle förstå honom. Anders var ju gift med en mjuk och till synes behärskad kvinna.
När det kom till Anders Monica verkade hon lojaliteten personiﬁerad. En kvinna som troligtvis
aldrig skulle bedra sin man. Och kunde man fritt komponera sin kvinna var det onekligen Monicas
trofasthet, Jasmins apparition, och Anna Simones fräckhet som skulle mixas. Chris konstaterade
att det skulle bli den ultimata kvinnan.
Chris kom att tänka på Anders och deras sammankomst. Visserligen var Trelleborg bara ett
stenkast från Malmö men att de skulle råkas här efter tjugofem år var ändå aningen märkligt. Nu
hade vägarna korsats och eländet verkade vara tillbaka. Det var inte så att han beklagade deras
återseende men kunde det vara så att deras samverkan frambringade elände för att de var barn av
tidens ve? För även om de var olika i mycket så fanns det något som alltid skulle förena dem.
Caprigatan.
För ett kort ögonblick kände Chris sig oförmögen att göra något. Han visste att han aldrig
någonsin skulle kunna försonas med tanken på att hans föräldrar var mördare. Han släckte
ﬁcklampan och bestämde sig för att stå kvar i garaget i några minuter. Han drog upp ärmarna på

sin kavaj och blev på det klara med att det inte hade varit ett så värst förnuftigt beslut han tagit när
han gick in i garaget.
Han tittade på klockan som blivit några minuter över tre. Han var rejält hungrig och förstod att
Jasmin snart skulle bombardera honom med sms. Varje helg ville hon äta ute. Och var det någon
enstaka gång som hon inte kände för att besöka någon av de mera exklusiva restaurangerna i
Malmö, skulle det vara hämtmat.
Där på plats i Börjessons garage bestämde han sig för att hålla bättre i slantarna. De vårdslösa
åren skulle bli ett minne blott. Ibland räckte det med några ensamma minuter för att få perspektiv.
Och kanske det var det skröpliga garaget med sitt jordstampade golv som blev sinnebilden för hur
de utblottade kunde bo. Efter det tragiska på Caprigatan i Malmö hade han tillsammans med sin
mamma och Johnny ﬂyttat ner till Provence och där hade han fått ta del i hur de nödställda levde
sina dagar. Där åt man hemma, tog sig fram på cykel, använde samma skjorta och byxa dag ut och
dag in – om man någon gång gjorde ett klädbyte var det inte oftare än när ormen ömsade skinn.
Även om det hade lugnat sig en del när det kom till dyra inköp var det fortfarande i överkant av
vad som anstod en fastighetsmäklare. Naturligtvis ville han inte beskylla Jasmin för allt men visst
hade hon bidragit till konsumtionen eftersom hennes garderob numera var fullt jämförbar med
Oprah Winfreys.

EFTER ATT ANDERS lagt bommen för porten gick han tillbaka till bilen. Han slog Monicas nummer

och denna gång gick signalerna fram.
”Var är du?” utbrast en uppskärrad röst.
”Hej, älskling. Ta det lugnt, allt är okej.”
”Allt okej och ta det lugnt? Varför har du inte ringt? Det var vår överenskommelse.”

”Jag glömde ta med mig mobilen när jag gick ner i gången.”
”Har du träffat Chris?”
”Nej, men hans bil står här så jag kan tänka mig att han är runt och letar efter mig.”

KLOCKAN VAR SJU minuter över tre och Chris spejade möjligheterna. Dessbättre var det inget Fort

Knox det handlade om. Att ta sig ut skulle bli mindre problematiskt men han ville inte att Börjesson
skulle påträffa honom. En förklaring till varför han stod i dennes garage skulle han nog kunna få
till men i dag ringde folk till polisen för minsta lilla sak och gjorde allt för att skjuta en i sank. Lika
enkelt som det var att få på sig en polisanmälan, eller en prick hos kronofogdemyndigheten, lika
enkelt var det att som mäklare få en tillrättavisning av Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Och att
bli av med sin mäklarlicens skulle äventyra allt.
Chris om någon visste hur fort det kunde vända om man tog felaktiga beslut. Även om han inte
på något vis betvivlade Jasmins känslor för honom var han inte dummare än han förstod att skulle
det bli pekuniära bekymmer, samtidigt som han degraderades till något mindre inkomstbringande,
skulle de angenäma stunderna bli färre.
Chris lät ﬁcklampan förbli släckt. Han lade sin arm på den presenningstäckta Volvon och kunde
känna extraljusen på bilens tak.
Med hjälp av bilen och traktorn lotsade han sig mot garageporten samtidigt som han funderade
på hur han skulle ta sig ut. Han kunde erinra sig om att det var två stora trähakar som bommen
vilade i.
Försiktigt tog han sig fram i det välfyllda garaget vilket ﬁck honom att i tankarna rusa tillbaka
tjugofem år. En tid då han och Anders sprang nere hos Lortis på Bergsgatan. En butik där de
krängde lättöverkomligt tjuvgods. Här var visserligen inte lika proppat med saker men inte långt

därifrån. Denne Börjesson var onekligen en lumpsamlare och liksom hos Lortis fanns här en massa
föremål i sydamerikansk stil.
Chris beslutade sig för att tända ﬁcklampan för även om garaget var som ett durkslag och himlen
dyster och grå var det förhållandevis ljust ute så ljusskenet från ﬁcklampan skulle inte synas utifrån
om Börjesson stod i fönstret och glodde.
På väggarna hängde allt. Förutom ﬁltar och gamla mattor, en massa ansiktsmasker – den ena
fasansfullare än den andra. En blå som såg ut att vara gjord av jadestenar men också en illasinnad
röd som var upphängd på två spikar som stack ut genom de långsmala ögonhålorna. Chris såg att
det i den röda masken hängde ett snöre med tillhörande prislapp. Han lyste på prislappen men
kunde inte se något pris utan bara att det stod Xipe Totec. Bredvid hängde en papperskasse och i
den låg något som liknade ett diadem gjort av fjädrar. I kassen fann han också några träsmycken
och en rund souvenirtavla i ett hårt träslag där det stod Praia da Luz.
Han hängde tillbaka kassen. Bredvid hängde ytterligare en ﬁlt. När han drog i den såg han att det
var en poncho. Chris skakade på huvudet. Han bestämde sig för att strunta i om Börjesson
ertappade honom härinne.
”Hallå, hallå!”
Anders vände sig om. Rösten lät bekant och kom från Börjessons garage. Han sade till Monica
att vänta i telefonen eftersom han trodde sig veta var Chris befann sig. Han parkerade samtalet,
stoppade mobilen i ﬁckan och gick mot Börjessons garage.
”Hallå, är det någon där?”
Han lyfte av bommen och när han såg Chris infann sig en skön känsla trots dennes uppjagade
blick.
”Vad i helvete gör du härinne?”

”Lagerinventerar”, svarade Chris syrligt och rätade på sig. ”Jag försökte hitta en stege så att jag
kunde ta mig in i ert hus.”
Anders nickade och lät honom vädra ilskan.
”Nu får du ta mig fan berätta vad som händer här? Förresten, har du ringt Monica?”
”Japp.”
Anders tog upp mobilen ur ﬁckan.
”Älskling”, sade han. ”Jag har funnit Chris.”
”Monica hälsar och tackar”, fortsatte han och tittade på Chris.
Chris nickade och Anders stoppade sin mobil i ﬁckan.
”När du kommer hem kan du hälsa henne att denna runda ut hit kommer att kosta henne.”
”Hon får laga till något gott när du kommer och besöker oss”, sade Anders.
”Du, det är alldeles för billigt.”
”Vad hade du då tänkt dig?” sade Anders och låtsades som om han inte förstod vad hans vän
åsyftade.
”Kanske ett biobesök med din hustru när du jobbar över.”
Anders skrattade.
”Det kan väl tänkas om du nu låter mig få träffa Jasmin. Jag ska väl inte behöva vänta ända tills
nyår?”
”Du, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”, sade Chris och ﬁck något drömskt i
blicken.
Därefter kom ett betänksamt ansiktsuttryck.

”Har ni provat på partnerbyte någon gång?”
Anders tittade på honom och i ögonblicket visste han inte om Chris skämtade.
”Du, det skulle Monica aldrig gå med på.”
”Möjligt”, sade Chris.
”Vad fan, sysslar ni med sådant?”
”Jag kan bara säga så här”, sade Chris och rätade på sig. ”Jag har en mäklarvän som varit gift i
tjugo år med den mest hämmade kvinna som du någonsin kan tänka dig. Första kyssen vid sjutton,
oskuld fram tills hon träffade honom vid tjugoett, och ett sexliv i nästan tjugo år som varit mer
visset än kyrkogårdens tulpaner.”
Anders log.
”I våras satt de på en parkbänk och käkade glass när ett annat par satte sig bredvid”, fortsatte
Chris. ”De började prata och det var början till en vänskap. Veckan efter låg alla fyra i sängen och
höll på som de värsta vildkaniner, och hade det slutat där så kanske det inte varit så jäkla märkligt.
Utan veckan därefter drar paret ner dem till en swingerträff och där ﬂippar min kollegas hustru ut
då hon går loss på samtliga.”
”Otroligt!”
”Förresten, har jag berättat om Anna Simone?” sade Chris och sneglade på sitt armbandsur.
”Ja, fransyskan du skulle gifta dig med.”
”Jag berättade väl också att hon lämnade mig för en tjej? En svensk modell.”
Anders nickade.
”Jag har inte berättat allt. Det började med att vi hade en trekant och sen tog det knappt en vecka
förrän Anna gjorde slut och blev ihop med Jonna.”

”Var hon ﬁn då?” ﬁck Anders fram och förstod att Chris gått några steg längre än honom när
det kom till det sexuella laborerandet.
”Anna?”
”Nej, den där Jonna.”
”Fin”, sade Chris och ﬁck en allvarlig min. ”Hon var ett par snäpp vassare än Anna, och ändå
var Anna en kopia av den där Agnes som vann Idol för något år sedan. Och samma dag som Anna
gjorde slut med mig berättade hon att Jonna varit förälskad i en tjej i gymnasiet, en tjej som skulle
ha varit väldigt lik Anna, och kanske var det därför som Jonna satt klorna i min fästmö. Och vid
närmare eftertanke så påminner faktiskt din Monica om Anna.”
”Jaså, då förstår jag varför du kommer med sådana propåer.”
De gick till Chris bil. Han öppnade dörren, tog sin mobil under attachéväskan och såg att han
hade fyra missade samtal.
”Jag ska bara ringa Jasmin och säga att jag är på väg hem. Så kan du ta detta fort så går vi in i
huset.”
Anders drog en komprimerad version av hela historien vilket tog honom exakt de fem minuter
som Chris mäktade med.
”Ja, det verkar onekligen märkligt. Men jag hinner inte titta nu. Jag får ringa de förra ägarna i
morgon.”
”Har inte de åkt till Filippinerna?”
”Jag vet faktiskt inte. Först nämnde de att de skulle bo någon månad hos hans syster men på
banken sa de att de snarast skulle åka ner.”
Chris tog i alla fall sig tid att följa med in i klädkammaren så att han ﬁck det bekräftat. De lyste
ner men mer blev det inte. Därefter gick de ut och Anders låste ytterdörren.

”Kör du hem nu?”
Chris öppnade bildörren.
”Ja, men först ska jag in en runda till Via Veneto.”
”Okej”, sade Anders. ”Tack för att du tog dig tid att köra ut här. Och kör försiktigt.”
När Chris svängde ut på stora vägen slängde han en blick över axeln och såg en gestalt uppe i
fönstret på ovanvåningen. Han förundrades över att Anders hunnit ta sig upp så fort. När han
accelererade blinkade han med ljuset i en avskedsåtbörd men ﬁck ingen respons utan staturen stod
helt stilla. Framför sig såg han buxbomshäcken och papegojtulpanerna när de var i blom. Tulpaner
som han tyckte symboliserade död.

Kapitel 8
15 september
HELA VECKAN HADE

Anders åkt från jobbet vid middagstid för att mobilisera kartonger. Någon

dag hade han kört en runda medan andra två och i det hela ska nämnas att varje runda ut till
Beddinge var på något vis avkopplande eftersom han ﬁck en känsla av att han gjorde sig oberoende.
Han lämnade tätorten bakom sig med all den hänsyn det innebar. Något som bland annat
grannfolket var starkt bidragande till då man bodde tätt inpå varandra. De hade också fått några
svar på annonsen på nätet vilka han ﬁck betrakta som mindre seriösa. Fastän de inte sett lägenheten
började många av dem pruta i telefonen. En hade också erbjudit sin gamla husbil i inbyte, resten
av den begärda köpeskillingen ville han öppenhjärtigt dela upp på tre års avbetalning. Han hade
presenterat sig som Ivan.
I dag var det lördag och Linus satt bredvid Anders i bilen och de var på väg ut till Beddinge. Det
var i dag det skulle ske: Jungfrunatten. De skulle inviga sitt nya hem med att sova över. På
eftermiddagen skulle Monica komma ut med sina föräldrar efter att först ha gjort ett besök på AG
Favör, kyl och frys skulle fyllas och det hade familjen Lundblad erbjudit sig att bekosta. Det hade
tisslats och tasslats om grillning och eventuellt skulle Sivs lillasyster också följa med ut.
För två månader sedan hade Ruts man avlidit i en singelolycka utanför Asmundtorp. Troligtvis
hade han somnat vid ratten. Rut var fortfarande i ett töcken och ville ha sysselsättning som för ett
kortare ögonblick kunde ge henne ett avbräck i sorgearbetet. Dessutom hade hon varit med i
torsdags och hon var mer än välkommen eftersom hon gjort ett enastående arbete. Men oavsett
arbetsinsats eller bara närhet till anhöriga var hon varmt välkommen eftersom hon var en behaglig
person.
Klockan hade hunnit bli elva och på morgonen hade Linus bönat och bett om att få följa med ut
till huset. Anders hade först varit tvehågsen men sedan gett med sig eftersom allt redan var på plats.

Med start i måndags hade han varit ute i Beddinge varje dag. Efter att ha lastat av bilen hade han
gått en runda längs vattenbrynet. Och även om regnet stod som spön i backen, vilket det gjort i
onsdags, så stod han där ändå och begapade havet.
När vinden låg på kunde man inifrån huset höra vågorna brus. Och det första han gjorde när han
kom ut dit var att öppna fönstret.
Att bo vid havet betydde levnadsvisa tankar. Det var rätt forum för att komma fram till svaren
på de frågor som han under en längre tid grubblat över. Frågor kring livet. Men trots att han varit
därute varje dag hade han fortfarande inte träffat Börjesson – undantaget var det ögonmöte som
skett uppe på stora vägen för två veckor sedan. Men den röda Forden stod alltid där så tids nog
skulle han få tillfälle. Han hade inte heller gett sig ner ﬂer gånger i den underjordiska gången
eftersom han lovat Monica att först prata med Börjesson. I söndags hade Monica också varit
oerhört allvarsam och levererat ett oeftergivligt krav. Hon skulle inte övernatta i huset förrän han
pratat med Börjesson.
I tisdags hade Monica och Linus kommit ut med kaffe och kanelsnäckor. Linus hade tidigare bara
sett huset på bildskärmen och det första han sagt: ”Var är alla blommorna?” Naturligtvis syftade
han på tulpanerna eftersom Swedbank använt sig av några bilder från i våras.
Deras Hyundai saknade dragkrok så i onsdags hade Per bidragit med understöd då han anlänt
med hyrsläp. I två omgångar hade de forslat ut de möbler som skulle behållas och i torsdags hade
Monica kommit ut med sin mamma och moster Rut och samtliga hade varit som virvelvindar. I sju
timmar hade de oavbrutet ﬁxat och donat och när klockan började närma sig elva hade Monica
bara fortsatt och Siv och Rut hade fått dra in henne i bilen. Det var dags för tanterna att sova, hade
Rut sagt. Och trots incidenten med Börjesson verkade ﬂyttningen ha blivit rena glädjeinjektionen
för Monica. Hon hade suttit uppe nätterna igenom och sytt gardiner och när hon kom ut till
Beddinge hade samtliga tavlor och textilier hittat sina platser bums. Linus rum hade hon också

hunnit med. Det hade blivit tapetserat och väggarna i köket hade fått en strykning av färg, något
som moster Rut låtit ombesörja.

HUSTRU MONICA VAR

konstnärlig i sin läggning och älskade pastellfärger. Något som den rosa

kulören i köket numera aviserade. Hon var händig, kunde spika, tapetsera och måla och vågade sig
på det mesta. Chris hade också kommit ut i torsdags med en tavla som överräckts i
inﬂyttningspresent. En målning som föreställde ett knippe sackaros. Det var inget färgrikt motiv
men det gav en värmande känsla – och Monica och Anders var fullt införstådda med att Chris som
var en prudentlig och estetisk person valt den med omsorg. Troligtvis hade den också varit dyr, allt
som Chris var ägare till var elegant. En förstklassig bil runt en halv miljon och en paradvåning som
Anders inte än fått möjligheten att bevista men som säkerligen betingade ett värde kring tio
miljoner.
Målningen hade de genast bestämt skulle hänga i vardagsrummet mittemot soffan. En soffa som
ännu inte var inköpt men som de hade sett ut på Ikea. Men Monica menade att målningen skapade
nya funderingar eftersom den skulle matcha soffan så en soffa från Ikea skulle nu vara tveksamt
eftersom Chris troligtvis betalat lika mycket för målningen som vad en Ikeasoffa skulle betinga i
pris.
I dag tänkte Anders igen på en soffa eftersom det var relativt akut då de låtit den gamla stå kvar
i lägenheten och de inte hade mer än en madrass att sitta på. Linus satt tyst i bilen och lekte med
sina ninjaturtles så Anders ﬁck tid att fundera var man kunde ﬁnna en annorlunda soffa till ett
något sånär pris.
”Är vi inte framme snart?” utbrast Linus.
Anders svängde in på grusvägen och Rafael och Donatello föll ner från instrumentpanelen.
”Paaappa…”

Börjessons ställe var en kalkslagen gård med tillhörande tamhöns och träd fyllda med vindspel.
En vacker paddock spände ut sig bakom boningshuset men än hade Anders inte sett till några
hästar. Snett bakom paddocken, några hundra meter bort, låg järnvägsrälsen. Järnvägsspåret hade
inte varit i bruk sedan 70-talet men stundom kunde man se en och annan passera på dressin, något
Rut glatt sig åt i torsdags när hon gått ut för att få en nypa frisk luft mellan sitt målande. Hon hade
sett ett äldre par komma trampande. Anders trodde att det fanns en dressinklubb i närheten
eftersom han i måndags själv också bevittnat att den gamla järnvägsrälsen användes när en liten
ﬂicka tillsammans med en äldre herre, som han först ﬁck för sig var Börjesson, hade tagit sig fram
med handkraft.
Det andra huset var en nybyggd villa med gesimser över fönster- och dörrpartier. Huset var
omgärdat av en rejäl mur med pilasterkapitäler. Bakom muren fanns en stor swimmingpool och
badhytter.
Anders och Monica hade bestämt att de skulle ha sitt sovrum däruppe och tittade man ner kunde
man beskåda grannens trädgård. Det fanns en färdigplanterad vegetation som anlänt med lastbil
bara dagarna innan de varit härute på visningen. På tomten hade de också ställt en vit paviljong och
denna hade kommit i tisdags tillsammans med de tre badhytterna och alltihop hade lyfts in med
kranbil. Det fanns också tre ﬂaggstänger uppradade framför lusthuset och en mastodontgrill byggd
i sten.
Anders bromsade in och såg att Linus redan knäppt upp bilbältet och var i färd med att plocka
upp sina ninjaturtles från golvet. Han stannade bilen och stängde av motorn. Han knäppte upp
bältet, klev ur och sträckte på sig.
Nu var de här, en ny tid väntade, så tyst och rofyllt, inget stim och stoj utan så långt bort från
oväsen, avgaser och bullrande bilar. Plötsligt ryckte Anders till när han hörde ett brummande. Ut
från garaget kom Börjesson med sin traktor vilket ﬁck Linus att springa iväg för att titta. Med

beundrande blick tittade han på traktorn men Börjesson brummade bara förbi och nickade med
barsk uppsyn.
Allan Börjesson visade sig vara en bastant man på närmare de sextiofem, renrakad och troligtvis
mindre pratglad. Anders blev alltmer övertygad om att det var denne man han sett i måndags
tillsammans med den lilla blonda ﬂickan på dressin. Han var också säker på att det vilade något
bekant över Börjessons ansikte.

DIMITRIJ HADE PRECIS

tagit ett dopp i havet. Och fastän det var knappt femton grader i vattnet

hade det varit ljuvligt. I fängelset ﬁck de många gånger duscha i kallt vatten och ibland hände det
att fångvaktarna också stängde av elementen i duschrummen kvällen innan. Men det som inte tar
kål på en härdar en. En vishetslära som han varit tvungen att leva efter.
Han gick in i husvagnen, hängde badlakanet på kroken och lade sig på sängen. Trots att det bara
var en brits var den betydligt behagligare än vad han var van vid. Ja allt var behagligare än cell 49,
även om nu husvagnen var mindre till ytan än vad cellen varit.
Husvagnen hade han köpt av en polack som han träffat på färjan. Han hade fått ge 7 000 kronor
för den. I nästa vecka skulle han också försöka få tag på en billig bil. Denne Jerzy Boniek hade varit
överdrivet tillmötesgående och kört ut husvagnen till honom. Dimitrij anade därför att den var
stulen.

DET HADE BLIVIT eftermiddag och ett tiotal kartonger stod i köket och skulle packas upp i helgen.

Pö om pö hade röran skingrats och huset kändes beboeligt. Nu väntade Anders bara på att familjen
Lundblad skulle anlända.
Med korta intervaller hade Linus varit ute i trädgården och sprungit. Han hade kommit in och
berättat att han vinkat till en ﬂicka som stod i fönstret. I handen höll hon ett gosedjur, en nästan

likadan katt som han själv hade fast hennes var rosa. Kramdjuret hade blivit kvar i fönstret då Linus
menade att ﬂickan tappat det när mannen med traktorn burit bort henne från fönstret i grannhuset.
Anders hade frågat honom hur han hade kunnat se det på så långt avstånd. Linus hade sagt att han
varit vid det andra huset när ﬂickan i fönstret vinkat åt honom att komma dit. Anders hade blivit
arg och påtalat att han inte under några som helst omständigheter ﬁck springa över dit eftersom
det kunde komma bilar på grusvägen. Linus hade undrat vad ”Pliiise häälp mii” betydde och Anders
hade frågat var han hört detta. Linus hade sagt att ﬂickan i fönstret hade sagt så när han kom dit
och i nästa sekund hade farbrorn lyft bort henne. Anders hade inte riktigt vetat vad han skulle säga
och svarat att ﬂickan kanske skulle sova middag men direkt efter insett hur tokigt det lät eftersom
ett barn som inte ville sova ingalunda uttrycker sig med orden help me.
Det var inte så att Anders misstrodde grannar i normala fall men här tyckte han att man inte
behövde ha kvalitetsmässiga kunskaper i beteendevetenskap för att ana att här fanns en
missanpassad ﬁgur. Något som framgått ganska klart efter att Börjesson bara kört förbi dem med
traktorn utan att stanna.
Samtidigt visste Anders att det var mer än oklokt att döma Börjesson för något innan han pratat
med honom. Efter bannorna hade Linus blivit tvärt håglös och satt sig på madrassen. Anders visste
inte om hans son blivit medtagen av allt springande eller om det var tillsägelserna som fått honom
ur gängorna. Linus hade i alla fall bett honom att hämta hans ninjaturtles i bilen. När Anders
kommit tillbaka in hade Linus legat på madrassen smånynnande och det trumpna var borta. Han
hade lagt ﬁgurerna bredvid honom och därefter återgått till att sätta in porslin.
Det hade nu blivit tyst från vardagsrummet. Anders tittade på sin mobil. Monica hade lovat att
ringa en halvtimme innan de anlände och han började bli hungrig.
Han gick in för att se om Linus hade somnat. Han fann honom liggande på madrassen, hållandes
den ena ﬁguren i handen. Anders log, vände på klacken för att återgå till sina göromål, men hann
se att Linus hade ytterligare något i sin hand. Något stack ut från hans knutna näve och det såg ut

som en papperslapp. Försiktigt bände han upp Linus hand och fann ett hopskrynklat fotograﬁ.
Han tog fotot och såg att det var en bild föreställande tre barn. En bit av ena hörnet var bortrivet
och han kunde bara se två ansikten och av det ansikte som inte var fullständigt endast en spetsig
haka samt en bit av ett blont hårsvall. Han vände på fotograﬁet, rätade ut det och såg att något var
skrivet på det.
”Sean, Amelie and Madeleine, love always”, mumlade han för sig själv och undrade var hans son
hade fått tag i fotograﬁet.
Anders hade känt sig glad hela gårdagen för trots den underjordiska gången och incidenten med
Börjessons ﬂuktande genom klädkammarfönstret verkade Monica ha kommit över det. Troligtvis
hade det gjort gott att Siv och moster Rut hade varit härute, gett understöd och spridit lite glädje,
något han själv fått ta del i under målningen och tapetseringen då det fnittrades och skojades om
vartannat. Munterheten förstärktes också av att Linus verkade väldigt positiv och såg framemot
ﬂytten.
Men trots samtliga familjemedlemmars positiva inställning hade han ändå i åtanke vad som hänt.
Han tänkte naturligtvis på intrånget, om det nu varit ett intrång, vilket han blev alltmer osäker på.
Men om någon hade varit härinne var det oroväckande eftersom det betydde att de antingen hade
nyckel eller tog sig in genom den underjordiska gången. Och hur än han vände och vred på det så
verkade alla tecken peka mot en och samma person.
Anders bestämde sig i alla fall för att tona ner det där med ﬂickan och behålla det för sig själv.
Gjorde han inte så stort väsen av det skulle Linus troligtvis också ta det med ro. Naturligtvis skulle
han så fort hans son vaknade fråga några saker.
Anders sköt in fotograﬁet mellan Linus ﬁngrar men lät Rafael (eller så var det Donatello) få ligga
kvar på madrassen bredvid Linus. Han reste sig upp och gick fram till fönstret. Han tänkte på
lägenheten som mer eller mindre var tom, med undantag för deras gamla soffa. Trots att det fanns

en del kvar i källarförrådet hade han känt en oerhörd lättnad när han lämnade lägenheten i går efter
att ha fyllt bilen med de sista kartongerna.
Gårdagskvällen hade varit angenäm med en utsökt kvällsmåltid då Siv och Monica varit nere och
hämtat kinamat. I går hade de också plockat fram en gammal klassiker då de spelat Monopol, något
som kunde bli utdraget, vilket det också blivit. De hade sovit över hos Rolf och Siv och Linus hade
somnat sent vilket till en del nu kunde förklara att han kollaberat på madrassen.

ÄGARNA TILL DEN

ﬂotta villan var ett yngre polskt par i trettioårsåldern som tidigare bott många

år i Tyskland. Anders hade träffat dem både i måndags och i tisdags och de hade berättat att de
haft sitt hem i Görlisch, en liten stad angränsande till Polen. Under byggnationen hade paret
Stojanovic haft två stora husvagnar stående på tomten som de med jämna mellanrum bodde i. Och
även om Annabelle och Ingvar bara pratat med dem en endaste gång hade Annabelle berättat att
grannarna haft ﬂera fester där. Husbygget hade de nyligen blivit färdiga med. Och att de hade gott
om pengar var det inget tvivel om för på uppfarten stod en Bayliner sprättigt vilande på en trailer
och bredvid en husbil av märket Mercedes. Annabelle hade berättat att det med jämna mellanrum
rullade in ﬂotta bilar. Och när väl gästerna anlänt var det aldrig några samkväm utan rejäla fester
där gästerna inkvarterades i både en och två nätter. Dessa fester hade tagit sin början i våras då
huset inte var färdigbyggt och gästerna ﬁck tillbringa de få timmar som var kvar av mörkret i
husbilen och i de två husvagnarna. Samma dag som husvagnarna kommit på plats hade också två
murare anlänt och grillen hade färdigställts samma dag.
Att uppmonteringen av grillen haft hög prioritet för familjen Stojanovic och deras otaliga
besökare ﬁck Anders nu erfara eftersom den lämnade rejält med rök ifrån sig. Han gick ner från
stolen och ställde saladjären på diskbänken. Han gick fram till köksventilen, vred på spjället och
med ett klapper stängdes den. Därefter förﬂyttade han sig till den andra vädringsluckan, upprepade
proceduren men spjället ville inte tillslutas.

Han tog köksstolen, klev upp och tittade och såg att något låg i kläm därinne. Han stack in två
ﬁngrar och kunde känna att det var ett smycke. Han ﬁskade upp det och ﬁck bekräftat att det var
en halskedja med tillhörande medaljong. Han stängde spjället, lyfte på medaljonglocket och bilden
av en mörk kvinna med sorgsen blick tog form. En kvinna han tyckte sig ha sett förut vilket
förundrade eftersom nu både Allan Börjesson, Ingvar Nilsson och kvinnan på bilden kändes
bekanta.
Anders stoppade halssmycket i ﬁckan och insåg att de tillslutna spjällen inte gjorde så värst
mycket nytta. Han förstod också att Annabelles ord inte varit överdrivna. I kväll skulle det bli fest
därinne.

GASOLEN BÖRJADE TA

slut så Dimitrij bestämde sig för att grilla till något därute. De senaste

dagarna hade han ätit mycket ﬁsk och grönsaker vilket var bra för kroppen. Men det hade också
blivit en hel del cevapcici.
Att tillaga maten ute var något han tyckte om. Han hade byggt en liten grill av en handfull
tegelstenar och ett hönsnät.
Varje morgon vittjade han garnet, ett nät som var stort som ett rum och som han fått av en
yrkesﬁskare för att han hjälpt denne att bära in dagsfångsten. En fångst som hade bestått av fyrtio
plastlårar med torsk. Han var också tacksam över att han ﬁck låna den gamla roddbåten av honom.
Denne ﬁskare vid namn Knud var dansk och hemmahörande i Dragör, en gammal ﬁskeby söder
om Köpenhamn. Han hade berättat att han i våras köpt ett sommarhus i Smygehamn och att hans
stora passion var segelbåtar, men också att han var där för att han hade ett uppdrag som han var
tvungen att genomföra innan han blev alltför gammal. Mer hade inte sagts.

KLOCKAN HADE BLIVIT

fyra och Anders hade förﬂyttat sig till klädkammaren och var i full färd

med att sätta batteriet i skruvdragaren.
”När kommer mamma?” utbrast en sömndrucken röst.
”Hej, har du vaknat, gubben?”
Linus svarade med en gäspning och sträckte fram fotograﬁet.
”Vad är detta för något?” sade Anders och låtsades ovetande.
”Jag hittade det i garaget.”
”Har du varit inne i garaget?”
”Nej, bara utanför.”
”Vem är detta?”
”Två ﬂickor och en pojke. Den ena är ﬂickan i fönstret.”
Anders begrundade bilden och pekade på den av de två som han trodde var en ﬂicka eftersom
det med all sannolikhet var ett tvillingpar.
”Hon?”
”Nej, hon där”, sade Linus och pekade på den där bara håret och den spetsiga hakan syntes.
Anders tittade på honom.
”Hur vet du det? Där syns ju bara hakan.”
”För att hon hade andra biten i handen.”
”Andra biten?”
”Ja, av bilden”, sade Linus.
”Hur vet du det?”

”Hon höll upp biten i fönstret.”
Det blev tyst och Anders lade skruvdragaren på golvet. Han reste sig upp. Försiktigt drog han
den stora tavlan de fått av Chris framför den lösa råsponten. Han bestämde sig för att gå in till
Börjesson och fråga vad som var i görningen och samtidigt få klarheter i var han tidigare hade sett
honom. Men innan han gick in och ringde på skulle han fråga Linus ett och annat.
”Vad såg du mer?”
Linus tittade på honom.
”Kan du berätta allt du såg.”
Linus stod tyst.
”Såg ﬂickan rädd eller glad ut?”
”Rädd.”
”Tog hennes morfar i henne hårt när han bar iväg henne från fönstret?”
Linus ﬁck en modlös blick.
”Nej, hon sa inget för han höll henne för munnen.”
Anders tittade på sin son och gick genast ut ur klädkammaren. Han såg sig runt och Linus
betraktade honom.
”Vad letar du efter, pappa?”
”Min mobiltelefon.”
”Den ligger på vasken.”
Anders tog sin mobil, slog Monicas nummer och drog Linus till sig. Det gick några sekunder.
Han lade sin hand på sin sons huvud.

”Hej”, utbrast han innan Monica hunnit svara. ”När kommer ni?”
”Vi håller på att lasta in matvarorna i bilen.”
”Okej, för vi börjar bli hungriga här.”
Det blev tyst i luren.
”Har det hänt något?”
”Nej, men vi är hungriga. Linus har precis vaknat.”
”Okej, vi snabbar oss.”
Anders lade mobilen i fönsterkarmen, tittade på Linus och satte sig ner på huk.
”Mamma, mormor och morfar är här om en liten stund.”
Linus svarade inte, sken inte heller upp såsom han brukade göra när Rolf och Siv skulle komma.
Anders kände sig aningen stressad. Han reste sig upp och beslöt sig för att gå in och ringa på och
fråga om något var på tok eftersom hans son hade sett en ﬂicka som ropade på hjälp.
”Kan du vänta här en liten stund?”
”Vart ska du, pappa?”
”Jag ska bara gå in och prata med ﬂickans morfar för man får inte hålla någon för munnen även
om det är ens eget barn eller barnbarn.”
”Nej, gå inte in där.”
Anders blev överraskad över Linus reaktion och satte sig på huk igen. Han tittade sin son i
ögonen.
”Varför?”
”Farbrorn ser inte snäll ut, och sen…”

”… sen vad?”
”Han hade en trasa i handen som han höll för ﬂickans mun.”

TJUGOFEM MINUTER SENARE anlände Monica och i följe hade hon sina föräldrar. I telefonen hade

hon sagt att Rut fått förhinder och Anders ﬁck sina misstankar om att mostern var rädd för att
systerdottern skulle sätta henne i ytterligare arbete.
Rut var en glädjespridare av rang och försökte, trots familjetraumat, hålla uppe sitt glada humör.
Lennart Liv skulle ha fyllt sextiofyra i år och hade varit yrkeschaufför i hela sitt förvärvsarbetande
liv. Även om Rut aldrig nämnt något om sin mans dryckesvanor misstänkte Anders att Lennart
varit alkoholpåverkad när han körde ner i diket utanför Asmundtorp. För under dessa snart femton
år de råkat paret Liv hade Lennart vid samtliga släktträffar varit berusad.
Siv och Rolf hade spenderat över 1 500 kronor på livsmedel och med åtta kassar stående på
infarten stod nu familjen Lundblad och inväntade logistiskt understöd.
Anders tog två kassar och undrade vad det var som gjorde att Monica var på ett sådant strålande
humör.
”Vad har hänt?”
”Ni har för omväxlings skull fått en seriös intressent på lägenheten”, sade Rolf.
”Jaså, vad kul”, utbrast Anders samtidigt som Monica smet in med en kasse i följe. ”Vad var det
då som ﬁck honom, eller henne, att kännas seriös?”
Oron över att de inte skulle få lägenheten såld hade släppt i samma ögonblick som en ung man
hade ringt. Han hade presenterat sig som Matthias Thylander och Monica hade naturligtvis inte en
susning om vem det var. Han hade sagt att han var i akut behov av en lägenhet och nämnt att hans
arbetsplats var på Vångavallen och det var då Rolf förstod att det var en av dem som företrädde

de mörkblåa. Han ville titta på lägenheten redan på måndag och hade sagt att han naturligtvis
betalade kontant om en uppgörelse kom till stånd. Något som ﬁck Monica att förstå att sparka på
en boll kunde inbringa en himla massa pengar.
Anders ville inte bringa sorg i sin hustrus uppsluppenhet och bestämde sig för att inget berätta,
trots att Linus ord hela tiden rullades upp i hans inre. I stället inväntade han rätt tillfälle att gå in till
Börjesson, och vilket kunde vara ett bättre än när nästan hela familjen Lundblad var samlad?

GLÖDEN HADE PRECIS slocknat men som alltid hällde Dimitrij rikligt med vatten över kolen. Han

förvånades över svenskarna som höll så rent omkring sig. Inte ett papper, eller en ﬂaska, så långt
ögat kunde nå. Ändå var stranden en allmän plats.
Dimitrij satte ner plåthinken. Han kom att tänka på sin lillebror. Samma dag han fyllde tretton
hade han och Gheorghe lekt kurragömma. Brodern hade suttit uppe i ett träd och när Dimitrij
befann sig under trädet hade han tittat upp och precis då hade brorsan släppt plåthinken. Den hade
träffat honom olyckligt och båda ögonbrynen hade spruckit. Han mindes sin pappas min när han
kom in med hela ansiktet nedblodat. Men han hade inte berättat vad som hänt eftersom han visste
att Gheorghe skulle få ett rejält kok stryk av pappa. I stället hade han sagt att han sprungit och
ramlat vilket medfört att han fått en örﬁl av pappa för att han varit så oförsiktig och tanklös.

TROTS GÅRDAGENS PLANER

om grillat blev det inte så denna lördag. Samtliga ﬁck hålla till godo

med makaroner och mamma Scans köttbullar. Under maten rullade det in bilar till Stojanovic och
Anders blev allt mer vacklande inför sitt beslut att inte berätta om ﬂickan i fönstret. Naturligtvis
ville han berätta att Börjesson hållit en trasa för hennes mun. Samtidigt kunde han inte vara säker
på att detta var vad som verkligen skett. Trots allt var hans son bara fyra år gammal och sinnena
kanske spelade honom ett spratt.

Anders kände i ﬁckan och tänkte att han i stället skulle visa svärfar halsbandet innan Monica ﬁck
ta del av att deras hus bevarade guld i väggarna. Han kunde nu också tillstå att han känt ett obehag
när Linus berättade att Börjesson hållit en trasa för ﬂickans mun. Obehaget var nu borta och kanske
var det inströmningen av gäster till Stojanovic som fått honom lugn. För ju mer folk det var runt
omkring dem desto mindre troligt skulle det vara att Börjesson begick något illdåd. I nästa sekund
insåg han hur tokigt det lät. Givetvis var Börjesson bara en brysk morfar, eller farfar, och även om
Anders litade på sin son var det inte deras angelägenhet om Börjesson gav sitt barnbarn lite
tillrättavisningar. En trasa för munnen kunde alldeles säkert vara en näsduk som Börjesson höll i
sin hand och var då bara något som följde med när han bar bort ﬂickan från fönstret.
Anders bestämde sig för att vänta innan han gick in och ringde på. Och vad halssmycket med
tillhörande medaljong anbelangade skulle Rolf få se det när kvinnorna var i prattagen och avlägsna
från övriga världen – något han visste skulle ske när disken var avklarad.
Anders hade knappt rört makaronerna och Monica tittade på honom.
”Var inte du hungrig tyckte jag du sa i telefon?”
”Jo, men det gick nog över.”
Rolf log och Anders tackade för maten och reste sig upp och ställde tallriken på diskbänken. Han
tog en pappkartong, lämnade köket och gick upp på ovanvåningen. Han kände att han behövde ge
det några minuter innan han traskade över till Börjesson.
Han gick in i det rum som de bestämt sig för att ha som sovrum. Han gick fram till fönstret, lyfte
ned rullgardinen och förde upp hasparna ur sina hyskor. Han knuffade upp fönstret. Musik kunde
höras från grannhuset och det kom rök från grillen. Han kunde se två lättklädda tjejer duka bordet
och kom att tänka på Nadia. En kvinna som inte kunde jämföras med de unga kvinnorna inne hos
Stojanovic men som han kände en stor samhörighet med.

Anders stängde fönstret och förträngde tankarna på Nadia. I stället såg han Börjessons hus
framför sig. Det fanns två fönster på gaveln och troligtvis var det ena ett köksfönster.
Gardinerna hade sedan första stund varit fördragna och i går hade Anders också sett något som
han tidigare inte reﬂekterat över. Nedanför fönstren låg krossat glas, inte mycket, men bitarna var
utstuderat placerade.
Han blev alltmer tveksam inför om han skulle gå över till Börjesson. Han kunde visserligen be
svärfar följa med men på något vis kändes det som om Rolf skulle kunna behövas härinne ifall
något oförutsett skulle inträffa. Han förkastade tankarna på Rolf och tänkte att han ﬁck gå in där
själv, om han inte valde att ringa Lumbago.
Per, Lumbago, Larsson var lugnet personiﬁerad men Anders visste att den som drabbade
samman med Per och utlöste dennes mindre angenäma alter ego skulle få ett helvete. Han kunde
också sätta sina sista kronor på att hans gode vän skulle göra slarvsylta av vem som helst som kom
i dennes väg. Detta var något som Geir Björndalen fått erfara för en tid sedan när samtliga medlare
besökt Westerman i Höllviken för ett stilla samkväm. Geir hade tragglat med Per en hel kväll och
till slut hade Per tröttnat och med endast handkraft lyft upp honom en halv meter från golvet.
Anders tänkte på om ﬂickan därinne inte visade sig vara en anhörig utan någon som Börjesson
bortfört mot sin vilja. Men oavsett vad som dolde sig innanför Börjessons väggar visste han att
hans gode vän skulle ta sig ut hit om han bad honom.
Med beslutsamhet gick Anders ner från ovanvåningen. Han vände in i köket och Monica frågade
om han ville ha dessert.
”Nej, tack. Jag tänkte gå in till grannen.”
Monica satte assietterna på bordet.
”Nu?”
”Ja, jag ska bara fråga honom var tomtgränsen går.”

Siv stod med ryggen emot men var ingalunda någon ouppmärksam person. Skulle det bli för
mycket prat skulle hon stanna upp i sin diskning och börja fråga en massa och då visste han att
Monica inte skulle kunna hålla igen utan allt skulle komma, både om den underjordiska gången och
om Börjessons besynnerliga uppträdande. Något som betydde att Siv omgående skulle ta med sig
sin dotter och sitt barnbarn till Trelleborg och sedan var sagan slut i Beddinge.
Anders snörade på sig skorna, lyfte ner Monicas jacka från klädhängaren. Han drog sin hand över
det beigefärgade tyget. Han tänkte på sin bruna skinnpaj som låg i källaren i deras lägenhet. En
läderjacka som var tjock som den uddatåige noshörningens pansar och skulle reducera skadorna
om Börjesson ﬁck för sig något. Han kom på sig själv att han inte log åt sina tankegångar. Något
som betydde att han begrep att detta scenario inte skulle vara helt verklighetsfrämmande.

BÖRJESSON VAR IRRITERAD.

I söndags hade Räkan gått in i hans garage och nu såg han att

Hademark var på väg in till honom. Något som Hademarkshövdingens frågvise son var en
bidragande orsak till. Men han kunde inte göra något. Hela tiden fanns det någon i närheten. I
huset fanns Hademarks hustru och hennes föräldrar och i söndags hade det varit Hademark själv
som varit Räkans backup.
Börjesson hade varit några ynka sekunder från att gå ut i garaget när han genom köksfönstret såg
Hademark stega in på hans tomt. Hademark hade lagt bommen för – ovetande om att Räkan
befann sig därinne – och mer idealiskt än så kunde det inte bli. Men Räkan hade börjat gapa därinne
och Hademark hade öppnat för honom.

LÄNGS BÖRJESSONS VÄGG skymtades skaftet av en skruvmejsel som var nedtryckt i jorden. Anders

stannade till och tog upp den. Han stoppade ner skruvmejseln i bakﬁckan, gick upp för trappan
och möttes av en skylt där det stod ”Obehöriga äga ej tillträde”. Detta klargjorde det han hela tiden

hade trott sedan han sett Börjesson ute på stora vägen för två veckor sedan: De hade fått en
enstöring till granne.
På vardera sidan av dörren hängde vindspel och på trappfundamentet stod en brun pappkartong
med en liten tavla liggande med motivet nedåt. På trappstegen låg skruvar och brickor utspridda
och en hylsnyckelsats. Där stod även en brunsvart träskulptur av en ﬁgur med uppspärrade ögon
och utstående öron.
Anders tittade sig omkring, plockade upp sin mobil och tog en bild av träﬁguren. Han stoppade
snabbt ner telefonen eftersom något sade honom att Börjesson inte skulle bli så värst förtjust om
han såg sin nyinﬂyttade granne inne på sin egendom i full färd med att dokumentera hans saker.
Anders knackade på dörren. Några sekunder gick men inget hördes. Han tog upp skruvmejseln
och med skaftet knackade han i den lilla plåten där det stod ”Obehöriga äga ej tillträde”. Han
lyssnade. Men det var knäpptyst därinne. Han vände på tavlan och såg att motivet var en inglasad
fjäril.
Anders lyfte på kartongﬂiken och när han tittade ner ryckte han till. Kartongen var fylld med
trasselsudd och en vämjelig stank stack till i näsan. Han bestämde sig för att gå tillbaka in. Men han
beslöt sig för att hålla koll resten av kvällen. Något han kunde göra om han tvättade och dammsög
bilen. Hålla uppsikt över ifall Börjesson verkligen hade en ﬂicka därinne.
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söndag. Anders knuffade upp fönstret och sneglade in mot Stojanovics. På

borden strödde porslinstallrikarna ut sig och på dessa låg en och annan wienerwurst och mustig
potatissallad som fått en vaxblek kulör. I går kväll hade han bara hunnit in en kort vända efter sitt
dammsugande innan det var dags för den arkaiska generationen att köra hem. Han tyckte inte att
han fått något särskilt bra tillfälle att visa Rolf fotograﬁet i medaljongen men i morgon kunde han
under arbetstid köra och visa honom.
Anders tittade på Monica, lyfte på täcket och kunde känna värmen från hennes kropp. Det bruna
håret tillsammans med den kopparfärgade hyn i bjärt kontrast till det mjölkvita lakanet gav en
vacker lyster. Bredvid henne, nästan ända nere vid fotknölarna, låg Linus och sov med ena handen
på hennes vrist. Runt ankeln bar hon sin fotkedja som hon fått av sin väninna Jonna Palm, en tjej
som tidigt lämnat Sverige för att bosätta sig i Frankrike där hon framgångsrikt försörjt sig som
modell. Att silverkedjan hade ett alldeles eget litet affektionsvärde för Monica hade han blivit klar
över ganska tidigt eftersom den alltid kom på när hon ville känna sig ﬁn. Anders tog sin kudde och
lyfte upp Linus. Han kom att tänka på Annabelle och Ingvar som antingen var på Filippinerna och
för alltid slapp Börjesson eller befann sig hos Ingvars syster och hennes man.
Anders hade gårdagen i huvudet denna morgon. Linus hade vidhållit att han sett en ﬂicka i
fönstret och att hon skulle beﬁnna sig inne hos Börjesson. Det pep till i Anders mobil. Han sträckte
sig efter den och sneglade på Monica eftersom han ﬁck en känsla av att det var Nadia.
”Hoppas ni trivs”, mumlade han för sig själv.
Inget nummer utan bara tre ord, troligtvis inte Nadia, och han kunde inte heller dra sig till minnes
att han nämnt något om husköpet för henne.

Anders förstod inte varför han inte kunde släppa tankarna på henne. För oavsett om han hade
unga kvinnor omkring sig var det Nadia som fanns i hans tankar. En kvinna som var drygt tjugo
år äldre än han och i den matematiska konklusionen kunde vara hans mamma. Troligtvis var det
hennes händelserika liv och starka närvaro som gjorde att han drogs till henne. När hon pratade
var det som om inget annat existerade. Som om det var han och hon ensamma i den
världsomfattande tillvaron. Samtidigt ﬁck han inte dåligt samvete av sina fantasier eftersom hon
var en äldre dam och i det avseendet tyckte han inte att det var svekfullt mot Monica. Skulle de
hamna i säng och ett avslöjande kom till Monicas kännedom skulle hon med all säkerhet förstå att
det inte handlade om känslor utan bara om sex. Å andra sidan hade han vid Nadias besök på
kontoret förra fredagen gjort en salongsfähig framstöt när han smickrat henne angående hennes
formidabla personlighet och hennes välbehållna kropp men fröken Antonescu hade inte gjort en
endaste antydan till bejakande och han hade fått lotsa in samtalet på det mindre muntra ämnet livoch olycksfallsförsäkringar.
Även om de ﬂesta kvinnor i 70-talets Rumänien hade som främsta syfte med äktenskapet att
trygga överlevnaden, eller dess ovälsignade motsvarighet, hade det aldrig varit så för Nadia. Visst
ville hon som ung gifta sig rikt och snärja en stilig karl och i det hänseendet må hon ha varit en
cynisk kvinna. Men aldrig någonsin hade hon lurat någon på pengar och ingett falska förhoppningar
utan hon hade alltid varit rak i sina avsikter. Nadia hade också berättat att hon avfärdat många av
de unga männen som uppvaktat henne. För trots hennes föräldrars tragiska bortgång, och att hon
ﬁck bo hos sina farföräldrar där armodet var en ständig beledsagare, gav hon inte upp. Nadia hade
bestämt sig för att hon skulle gifta sig rikt och av kärlek. Och vid trettiotvå års ålder fann hon den.
Trots att hennes farmor Olga Popescu – som av Nadia fått en postum ärofylld benämning för
sin förmåga att fjärrskåda och det var Sparven från Minsk – avrått henne där hon menade att
Dimitrij var en man som skulle frambringa elände och för alltid förfölja henne hade Nadia bestämt
sig. Att Nadia gett henne detta smeknamn berodde på att hennes farmor fyllde sjuttiotvå år samma

dag som Olga Korbut – den sanna Sparven från Minsk – vann sitt första OS-guld. Denna Korbut,
som år 1972 chockade hela idrottsvärlden med sin begåvning, var en av de främsta gymnaster
världen skådat. Men hon hade också en annan talang som få utanför de öststatliga gränserna kände
till och det var en visionär förmåga vilket hon också gav prov på eftersom hon lyckats förutspå
sina fyra guld och att Ceausescu skulle komma att avrättas efter ett uppror.
Nadia tyckte att dessa två Olgor hade mycket gemensamt trots att farmor inte kom från forna
Sovjetunionen utan från en liten by vid namn Clejani i Rumänien ett par mil sydväst om Bukarest.
En plats där invånarna var kända för tre saker: konsten att dressera björnar, förmågan att kunna
spela musik bättre än någon annan och för att vara synska.
Farmor Olga var den i Clejani som var den skickligaste och mest respekterade av dem alla
eftersom hennes framtidssyner var de som oftast slog in. När Nadia träffade Dimitrij hade farmor
genast förvarnat henne om att denne chevalereske man inte var den man som skulle bringa lycka
med sig, snarare föra henne i fördärvet. I sina syner hade Olga sett saker som var av djävulska mått
och som hon inte kunde tala om i närheten av sitt enda barnbarn. Men Nadia var vid tidpunkten
en ung och djärv kvinna och ville höra vad det var för något som väntade henne. Efter tjat, där
hon bland annat sagt att hon var härdad efter sina föräldrars död eftersom de blivit innebrända när
hon endast var tjugo år gammal, hade farmor till slut gett med sig och berättat – något Olga kallade
det mindre hemska. Nadia skulle inte bli av med denne man förrän på ålderns höst och då skulle
hon inte längre beﬁnna sig i Rumänien utan i ett land norrut. Mannen som skulle hjälpa henne var
en man vars liv själv var utstakat av tragedier.
Fastän Nadia visste att hennes farmor besatt denna gåva och att hennes profetior ofta slog in var
förälskelsen än starkare än spekulativa utsagor. En tidig vårdag 1979 stod hon där i den ortodoxa
katedralen i en vacker brudklänning med släp och slöja och allt var som hämtat från en amerikansk
lovestory även om Dimitrij inte på något vis var lik James Dean.

Bilden av James Dean följde henne upp i åren men var nu utbytt mot ett betydligt mindre fagert
ansikte. Men Nadia var beredd på att satsa allt för att hennes äktenskap skulle hålla. Ett äktenskap
som snart skulle visa sig bli allomfattande för henne medan det för Dimitrij bara blev en liten del
eftersom krogarna tog all hans tid.
Hennes farmor, Olga Popescu, dog en vecka innan det stundande bröllopet och kvar efter sig
lämnade hon ett brev som Nadia inte ﬁck öppna förrän den dag då hon visste att Dimitrij för alltid
var avskild från henne.
Anders tyckte att Nadia var en intressant kvinna men bestämde sig för att glömma de tankar han
hade om henne – att hon skulle bli en utmärkt älskarinna. Samtidigt kände han att det fanns något
mer. Det var nästan som om hon vore ämnad för honom. En känsla som inte hade någon som
helst logik eftersom Nadia var tjugoett år äldre än han.
Anders tittade på Linus och Monica som inte visade minsta lilla tecken på att vakna. Han gick
fram till fönstret och stängde. Han satte sig på sängkanten, sträckte sig efter joggingbyxorna och
ﬁskade upp ett par tubsockor från resväskan som låg öppen på golvet.
Han gick ner i köket och satte på kaffevatten. Han sneglade på köksklockan som blivit kvart i
nio. Han gick ut i hallen, öppnade ytterdörren och tog steget ut barfota. Han tittade mot Börjessons
hus, blickade över trappfundamentet, allt verkade intakt. Kartongen stod där och han kunde även
skymta trästoden.

BÖRJESSON KUNDE FORTFARANDE

inte begripa hur hon hade kunnat ta sig upp. Golvluckan var

visserligen inte låsbar men hon borde ju efter att ha varit nere i golvet i över tre månader – med
några kortare intervaller för att endast sträcka på benen – vara totalt kraftlös. Ändå hade hon lyckats
öppna luckan och det tunga robusta bordet som var placerat över luckan hade kasat på mattan.
Han förbannade sig för att han hade slumrat till. Nu var det i alla fall slut på vågspelen. Det var

dags att offra henne. Och den där Hademark hade också börjat bli än mer enerverande än vad han
först trodde var möjligt. Att komma och banka på dörren var bra fräckt.
Börjesson grämde sig över att han inte tidigare tagit livet av honom när denne kom ner i hans
butik tillsammans med Räkan och sålde prylar för tjugofem år sedan.

ANDERS SATTE TANDBORSTEN

i glaset. Han bestämde sig för att köra upp till affären. Han gick

ut från toaletten, trädde på sig trätofﬂorna och lyfte ner sin jacka från klädhängaren. Han gick in i
köket för att hämta bilnycklarna. Han kastade en blick ut genom fönstret och kunde se att
Börjessons ytterdörr stod på glänt. Det gick några sekunder och han såg en stor näve greppa dörren.
Han tog ett steg tillbaka och lade kinden längs med väggen för att kunna se bättre. Dörren öppnades
och ut klev Börjesson klädd i en blå hängseloverall och på fötterna hade han ett par gummistövlar.
Anders noterade att Börjesson tittade sig omkring. Därefter gick han ner för stentrappan men lät
ytterdörren stå öppen. Börjesson gick i riktning upp mot stora vägen och försvann ur vinkel.
Anders greppade en köksstol, gled ur trätofﬂorna och tassade snabbt in i klädkammaren. Med
huvudet bredvid det ovala fönstret och med ett öga spejande kunde han se den röda Forden, men
inte Börjesson. Bakluckan stod öppen och han förstod att Börjesson hade öppnat den för att genast
vända tillbaka in och hämta något. Anders bestämde sig för att stå kvar i klädkammaren tills
Börjesson kom ut igen med vad han nu skulle forsla iväg. Anders tog inte blicken från den röda
Forden och när han hörde ytterdörren slå igen förstod han att det bara skulle röra sig om sekunder
innan Börjesson blev synlig.
Plötsligt såg han Börjesson bärande på en svart sopsäck. Rädslan fyllde honom. Ändå var han
ute ur klädkammaren på två sekunder. I språnget fångade han upp sina trätofﬂor, många tankar
hann passera och fastän han inte visste vad han skulle säga eller göra så stod han till sin förvåning
bredvid den röda Forden. Men ännu en gång var Börjesson borta.

Anders tittade in i bilen. En massa ﬁltar, en burk skokräm, ett svenskengelskt lexikon, men också
ett svartglänsande föremål som påminde om en kniv. Han tittade ner i bagageutrymmet och där låg
sopsäcken. Han kände hjärtrytmen öka när han lade sin hand på säcken. Till sin lättnad kände han
att det var textilier. Han gick runt bilen, tittade mot Börjessons köksfönster men de fördragna
gardinerna lämnade inget svar. Han gick fram till ytterdörren som nu var stängd.
På trappfundamentet var det orört men den lilla skulpturen med de ansenliga öronen låg ner.
Anders gav det några sekunder och beslutade sig för att inte invänta Börjesson eftersom han insåg
att han skulle få svårt för att belägga sina föreställningar om Börjesson som en mördare som styckat
sina offer och lagt kvarlevorna i sopsäckar.

BÖRJESSON TITTADE UT

genom köksfönstret. Han drog på munnen. Mänskligheten var så

förutsägbar. Han hoppades att Hademark skulle lugna ner sig en smula. Samtidigt skulle det vara
ett ypperligt ögonblick att få skära ut hjärtat på honom när det slog i en sådan rasande fart. Men
tids nog skulle det bli de två. Han visste det. Det stod skrivet i stjärnorna.

NÄR ANDERS KOM

ut från lanthandeln hade han i kassen tavelkrokar, mjölk och Nescafé. Han

hade också ryckt till sig en rulltårta. Han kände att han behövde något till kaffet som kunde få upp
sockerhalten eftersom adrenalinet tömt honom på all kraft. I dörren på väg ut mötte han en gravid
kvinna och hon log när deras blickar möttes.
Med raska steg gick han till bilen men han hann inte mer än öppna dörren förrän han blev klar
över i vilket ärende han var där. Han satte kassen på förarsätet och gick tillbaka. På nytt mötte han
den gravida kvinnan som nu var på väg ut. Hon log och hennes krystade leende förtäljde att hon
hade värk. I ena handen hade hon en 200 grams Marabou chokladkaka. Anders sträckte fram
handen i en gest om hon behövde undsättning för att ta sig ner för de branta trappstegen. Hon log

men skakade på huvudet i en åtbörd att hon klarade sig. Han knuffade upp dörren, gick fram till
tidningsstället, tog en Sydsvenskan och ställde sig i kön.
I kön stod en kvinna i ålder som han själv och av utstyrseln kunde han fastställa att det inte var
någon ursprunglig bondmora. Hon började prata med kassabiträdet om kvinnan med chokladen
och undrade vilket antal i ordningen detta havandeskap var. Dessutom äta choklad när man var
höggravid och knappt kunde förﬂytta sig var inte hälsosamt utan skulle i stället spä på barnets anlag
för fetma. När hon sedan tillade att den havande kvinnan aldrig någonsin varit en sylﬁdisk person
och kassabiträdet såg ut som hon befann sig på en kurs i hebreiska tyckte Anders att hon gått för
långt. Han gled emellan och knackade henne på axeln.
”Om frun vill framföra något kan jag försäkra er om att ni enkelt hinner upp henne eftersom
hon rör sig i snigelfart.”
Kvinnan vände sig om och granskade honom uppifrån och ner. Hon tog sina bananer och sin
keso från rullbandet och försvann utan ett hej.
När Anders svängde in på grusvägen såg han att Börjessons bil var borta. Han passerade mellan
husgavlarna och registrerade att det stod en sopsäck längs väggen. Han gav det en tanke. Skulle
han titta i den? Troligtvis var det den säcken som han tidigare känt på. Han beslutade sig för att
Börjesson inte skulle få uppta hans tankar i dag. Trots allt var det söndag.

I MORSE NÄR

Dimitrij skulle vittja garnet hade det varit tomt sånär som på en krabba. En fångst

som vanligtvis brukade innehålla en handfull torsk eller sej. Men han var inte förvånad. Han hade
aldrig varit något av en ﬁskare. Hur skulle han ha kunnat? Han hade ju suttit inlåst. Det enda han
visste om ﬁske var det som han fått ta del av när han läst böcker, pärmstötta sådana som kom i en
bokvagn med gnisslande hjul en gång per månad. Knud hade sagt till honom att nätet måste ut en
bit för att det skulle bli någon fångst. Dimitrij beslöt sig för att lägga ut det ytterligare hundra meter.

Han satte sig i sanden, tog vikten och placerade på bröstet. Det var dags för några hundra situps,
sedan en stund meditation.

ANDERS RESTE SIG

upp och gick fram till köksfönstret. Han sneglade mot Börjessons hus. Inget

syntes. Han tog upp sin mobil och såg att det inte gått mer än tolv minuter förrän han brutit sitt
löfte. Börjesson skulle förmodligen uppta hans tankar även i dag.
Anders ställde sitt glas på diskbänken och gick in i klädkammaren. Han förbluffades över att
detta blivit en plats där han skulle tillbringa så många stunder och där dess huvudsakliga ändamål,
förvaring av kläder, kommit i skymundan. Han tittade på tavlan som de fått av Chris i
inﬂyttningspresent. En tavla som placerats framför råsponten där nedgången gick. För säkerhets
skull hade han i går kväll också satt i en skruv i varje lös bräda så att inte Linus skulle störta
huvudstupa ner i betongröret.
Anders ställde sig på stolen. Han betraktade sopsäcken som stod längs gaveln. På nytt undrade
han om det var samma säck som legat i skuffen.
Mobilen ringde och han såg att det var dolt nummer.
”Hademark.”
Det var tyst.
”Hej.”
”Hej, Kerstin!”
”Stör jag, Anders?”
”Nej, du stör aldrig.”

”Jag vet att ni har fullt upp med ﬂyttningen men tror du att du kan avsätta två timmar till mig i
dag?”
”Vad är det nu då?”
”Jag var på Ikea i går och köpte en garderob men kan inte få ihop den. Jag lagar till något gott
om du kommer. Du tycker väl om ﬁsk?”
”Du behöver inte laga till något för min skull, Kerstin.”
”Kan du då?”
”Visst kan jag. Den är väl uppburen?”
”Jadå, jag har själv försökt att sätta ihop den och emballaget är redan nedburet men delarna ligger
utspridda i vardagsrummet. Jag är ledsen att jag stör på er lediga dag, Anders. Det är bland annat
vid sådana här tillfällen som jag saknar Franz.”
”Kerstin, du har ju mig. Jag är din reservman.”
”Du är för söt. Jag hoppas verkligen Monica förstår hur lyckligt lottad hon är. Och du, glöm nu
inte att fråga henne om jag får låna dig?”
”Jag lovar.”
”Ringer du en stund innan du kommer?”
”Jag sänder ett sms en kvart innan så hinner du...”
En sekundlång tystnad.
”Hinner vad?” undrade Kerstin.
”… klä dig.”
Det blev tyst.

”Hur visste du att jag satt i bara underbyxorna?”
”Det kan man höra.”
”Hur då?”
”Tonläget, en aning blygsammare.”
”Hur skulle jag då låta om jag satt naken?” sade hon och fnittrade.
Kerstin hade inte träffat någon och det visste Anders. I alla fall var det vad hon själv berättat för
snart två veckor sedan när de stod och väntade på hissen. Han visste också att skulle han bli ungkarl
kunde han gå i ed på att hennes säng var reserverad åt honom. Och visst hände det att han någon
gång tänkte på hur det skulle vara att bo själv även om detta inte innebar att han skulle tillbringa
sin tid med Kerstin. Ändå kunde han inte ta gift på att han aldrig någonsin skulle hamna i säng med
henne. För även om Kerstin inte var någon nyponros hade hon något som många vackra kvinnor
saknade. Det fanns en immanent kvinnlighet i henne och när hon var i sällskap med sina betydligt
stiligare likar ﬁck hennes personlighet på något vis de andra kvinnornas yttre att degraderas. Anders
kom att tänka på Barbra Streisand, en kvinna som aldrig någonsin klassats som vacker men som
ändå raderade ut sina betydligt mera tjusiga Hollywood-likar.
Men oavsett om Kerstin var som en tallrik soppa, med en mängd spännande ingredienser, var de
arbetskamrater och hade så varit under många år. Dessutom visste han att dessa funderingar endast
infann sig när han och Monica grälat. Men också när det kom till de vitt skilda preferenserna inom
den sexuella sfären där Monica tyckte att det var tillfyllest med en gång var fjortonde dag medan
Anders gärna såg att det skedde oftare.
Anders sneglade på köksklockan som blivit tio. Han reste sig upp och konstaterade att Monica
var en förträfﬂig hustru men att Kerstin troligtvis varit lika förträfﬂig mot Franz. Han tittade mot
diskbänken där rulltårtan låg. Han funderade på om han skulle mäkta med en skiva. Han bestämde
sig för att vänta. Han kunde höra att de nu vaknat däruppe och var på väg ner. Han gick ut i hallen.

”God morgon”, sade han och tittade upp.” Hur har första natten varit?”
”Bara bra. Jag somnade till slut, trots allt spelande”, svarade Monica som gick efter Linus i trappan
och höll honom i tröjlinningen. ”Finns det lite kaffe, älskling?”
Anders nickade.
”Förresten, vem var det du pratade med?”
”Kerstin ringde och frågade om jag kunde avvara två timmar.”
”Hur är det med henne nuförtiden?”
”Det är väl okej. Men Franz död tog nog hårdare på henne än vad vi alla först trott.”
”Du får säga till henne att hon får titta ut när hon vill.”
”Jag skulle inte glömma att fråga dig om det var okej om hon lånade mig några timmar? Hon
behövde hjälp med att skruva ihop en garderob.”
Monica log.
”Har du varit uppe i affären?”
”Ja, kunde du höra när jag körde?”
”Nej, men jag hörde en dörr. Eller så var det en baklucka som stängdes. När jag sedan gick upp
och tittade såg jag att det stod två svarta plastsäckar vid Börjessons gavel.”
Anders gav det en funderare eftersom det bara stod en sopsäck där när han kom tillbaka från
affären. Men om Monica hade sett två genom sovrumsfönstret betydde det att Börjesson
åtminstone kört iväg med en.

MEDITATION FÖRÄNDRADE MEDVETANDET

och man kom i kontakt med sitt högre jag. En

systematiskt använd psykisk och somatisk teknik som ﬁck Dimitrij lugn. Detta var något som han
hållit på med under alla de år han suttit i fängelset. Och så vitt han förstod var det mediterandet
som fått honom att klara åren han suttit inlåst. Han kände att han behövde mer träning. Tvåhundra
situps och en timme för att tänja ut ljumskarna, vaderna och låren var inte tillräckligt.
Dimitrij bestämde sig för att öka träningsdosen. Det ringde och han tog sin mobil och såg att det
var Jerzy Boniek, polacken som han köpt husvagnen av.

KLOCKAN HADE BLIVIT

kvart i tolv när Anders parkerade sin bil utanför Frankenheimers hus.

Hon bodde i en trea på Borggården i Trelleborg. Lägenheten var på 86 kvadratmeter, fräsch och
ljus, men ordföranden i bostadsrättsföreningen var en gammal stöt. Huset hade varit hans
skötebarn under många år så han drev det som om det vore en militäranläggning. Han tyckte att
stadgar och förordningar skulle drivas in absurdum. Att bostadsrättsinnehavarna kände en olust av
att bo där brydde han sig mindre om eftersom han var en människa hos vilken själslig kompetens
saknades.
Kerstin bodde på tredje våningen och huset saknade hiss och Anders kom att tänka på deras
egen lägenhet som låg på våningsplan fyra, utan hiss. Han förundrades över att de hade orkat i nio
år.
Han satte ﬁngret på ringklockans knapp, dörren öppnades och en diskret doft av parfym mötte
honom.
”Hej, Anders!”
”Hej, vad ﬁn du är. Har du klätt upp dig för mig?”
”Ja, det är ju inte alltför ofta man får stiligt herrbesök.”

”Jaså, väntar du ﬂer monterare?”
”Dumbom”, sade hon med ett leende. ”Förresten, det blir ingen ﬁsk, men jag går ner om en
stund och hämtar kinamat. Det är väl okej?”
”Det blir nog bra. Men vad hände med ﬁsken? Simmade den iväg?”
”Jag blev så nervös när du sa att du kunde höra att jag satt i bara trosorna så jag beslöt mig för
att strunta i ICA.”
”Du är väl inte blyg inför mig efter så många år?”
Kerstin blev allvarlig.
”Du har alltid gjort mig nervös, Anders. Jag vet inte varför. Men ibland möter man någon som
gör en osäker. Man kan inte sätta ﬁngret på vad det är men det är som om personen kan se rakt
igenom en. Man känner sig sårbar och försvarslös, en känsla av att man tillhör denna person.”
Det blev tyst.
”Jag är inte så bra på att uttrycka mig känslomässigt men kanske du förstår vad jag menar?”
Anders log.
”Tvärtom, Kerstin. Jag tycker att du är utomordentligt bra på att sätta ord på dina känslor.”
Han förstod exakt vad hon menade eftersom han själv upplevt detta några gånger. Nadia var en
person han kände denna vekhet inför. Men också Mimmi Chingunji, denna mörka kvinna han mött
i Spanien för två år sedan.
”Har ni fått ﬂer kusliga samtal?”
”Nej, inga knackningar heller.”
”Du har ingen aning om vem det kan ha varit?”

”Nej”, sade Anders och ﬁck en betänksam min. ”Tavlan som stod utanför dörren när du kom
den morgonen, såg du ingen gå ut från trappan?”
”Nej, apropå tavlan”, sade Kerstin och blev allvarsam. ”Geir sa att det är en målning föreställande
aztekerna och att de offrade barn.”
”Så bollarna var ändå knyten, som du sa?”
”Ja, och att det är solförmörkelse är för att de inte hunnit offra något barn än. Solen vägrade
alltså att gå upp om den inte ﬁck näring. Och de med knivarna ska föreställa offerpräster som är i
färd med att skära ut hjärtan. Allt för att solen ska lysa igen.”
”Sa Geir det där?”
”Ja, men jag har också hämtat lite information på nätet. Jag blev så rädd när du berättade om
samtalet eftersom jag tänkte på Linus.”
De gick in i vardagsrummet där alla delarna låg utspridda på golvet.
”Vi kan väl titta på det tillsammans efter att du har monterat garderoben. Jag har printat ut fyra
sidor.”
”Visst”, sade Anders och tog sexkantnyckeln.
Monteringen förbluffade honom då garderoben var hopsatt i ett nafs. Kerstin hade precis gått
ner för att hämta kinamat och Anders satt och tittade på de fyra sidorna som hon tryckt ut: Azteker
– Mexikanska gudar och myter. Han kunde läsa att naturkrafterna behövde blod och att
offerritualerna utspelade sig på pyramider och i tempel där svartmålade präster skar ut hjärtan med
en obsidiankniv. Hjärtan som sedan lades i en skål. Han kunde även läsa om jungfrufödslar och
om en kalender som hade en avgörande inverkan på livet för aztekerna och de övriga folken i
Centralamerika.

Anders lade kompendiet på bordet och tänkte på allt som hänt. Han tänkte på orden ”man ska
inte söka efter ondskan för då kommer den till en”. Och så Geirs information som han inte riktigt
visste om han skulle ta på allvar: Uttrycket härrörde från aztekerna. Han tänkte på tavlan och
undrade varför detta med aztekerna verkade komma till honom. Han skakade på huvudet och
bestämde sig för att gamla myter och hävder ﬁck förlida denna söndag. I stället betraktade han sitt
hantverk. Egenhändigt hade han klarat av att montera en garderob trots att han haft ett visst tvivel
på om att han skulle klara det. Detta bestyr var onekligen en god början när de nu blivit husägare.
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måndag. Anders satt utvilad på kontoret men var fullt medveten om att

eftermiddagen skulle bli körig. Gårdagen hade varit lugn och han hade inte sett till Börjesson mer
än ett kort ögonblick på morgonen.
I går hade Linus insisterat på att få sova i sitt rum. Anders hade läst Boken om Bagar Bengtsson,
vilket var en sorglig historia som han förundrades över var en barnbok eftersom det ingick både
likbil, sorgedok, präst och sorgetåg i den. Men Linus hade tyckt att den var bra och som alltid när
Anders läste för sin son blev han avbruten i ett eftersom frågorna kom i mängder. Anders hade
somnat bredvid och vaknat när han hört en bil utanför. Hastigt och yrvaket hade han rest sig upp
och Bagar Bengtsson hade fallit i golvet med en duns. Han hade gått ut i köket för att se vad
klockan var. Det hade blivit midnatt och som i trans hade han tagit en stol. Han hade gått in i
klädkammaren och blivit irriterad över sitt beteende eftersom han inte kunde få Börjesson ur
tankarna. Forden hade stått där och han hade stått kvar i klädkammaren i några minuter. När han
skulle gå upp och lägga sig ﬁck han en kuslig känsla och hade därför gått tillbaka in till Linus och
lagt sig.
Anders tog sin mobil och bläddrade fram till bilden av den skulptur som stod på Börjessons
trappfundament. Ett litet brunsvart bildhuggarverk i trä föreställande en person av obestämbart
kön. Han bestämde sig för att gå in till Per och fråga sin vän om denne visste var en sådan träﬁgur
kunde tänka härröra ifrån.
I dörren ut från sitt rum mötte han Mårten Malm som ville prata om den kommande
uppdelningen. Samtliga på kontoret skulle få egna rum med undantag för Claudia Béjart som än så
länge var trainee. Hon skulle sitta tillsammans med en kompetent medlare för att lära sig spelets
regler. Både Mårten och Fabian Starcke var lika angelägna som övriga andra på kontoret om att få

bli hennes mentor. Men professionell som Anders var så gällde det att få den mest adekvate för att
Claudia så småningom skulle kunna tillskansa sig bästa möjliga kunskaper. Anders tyckte att tre av
de åtta mäklarna var passande där den minst lämpade var Geir Björndalen. Och hur bra han än
tyckte om Per så var Claudia och hans gode vän ingalunda någon bra konstellation. Begrundan och
hänförelsen hade aldrig gått hand i hand. Bland de aspiranter som Anders tyckte skulle vara lämpad
till unga och aningen oregerliga Béjart var en av doldisarna på mäkleriet.
Leif Månsson var en inhemsk produkt hemmahörande i Trelleborg. Han var lugn och
välbalanserad och satt ihop med Per. Det var en pedagogisk medlare som utan tvekan skulle ha
varit det bästa alternativet. Samtidigt talade hans många kundbesök emot men också hans svartsjuka
hustru, en rödlätt temperamentsfull isländska vid namn Sigurbjört som egentligen inte hade någon
anledning att vara svartsjuk eftersom Leif varken pratade eller syntes ute bland människor på sin
lediga tid. Att han skulle gripa sig an med en älskarinna var mindre troligt. De två andra var PerOlof Swedbrandt, en femtioårig före detta bankdirektör, och så hans rumskamrat Kent Nilsson.
Och kanske var det Nilssons livliga hemförhållanden som gjorde att han mäktade med att sitta ihop
med företagets besserwisser – Kent brydde sig inte om Swedbrandts oändliga utlägg om
oväsentligheter för med fyra söner fanns det varken tid eller ork att förslösa energi på futiliteter.
Det som talade för dessa två var Swedbrandts digra rutin och Kents oerhörda koncentration. Det
som talade emot var Per-Olofs egocentriska sida och Kents sjukfrånvaro.
Anders hade inte kunnat ge Malm något bra svar kring när delningen av rum skulle ske. Inte
heller vem som skulle placeras tillsammans med Claudia.
Anders gick in till Per som satt försjunken i tankar.
”Jag har något till dig.”
Anders lade sin mobil på skrivbordet och Per tittade på honom.
”Är det något fel på den?”

”Det hade du önskat va? Nej, en bild av något som jag undrar vad det är. Eller rättare sagt var
det kommer ifrån.”
”Var har du tagit den här bilden?”
”Hos min granne. Alltså trästoden stod på hans trappa.”
”Det är aztekernas nationalgud, Huitzilopochtli.”
”Va!? Inte du också. Jag tror ta mig fan att de där aztekerna förföljer mig.”
Per log.
”Huitzilopochtli var son till jordgudinnan och en krigsgud och identiﬁerades med solen. Varje
natt kämpade han mot mörkrets makter för att solen skulle återfödas nästa morgon. Om han skulle
bli besegrad skulle mörkret triumfera och solen skulle aldrig mer gå upp och allt skulle upphöra att
existera. Det var därför viktigt att Huitzilopochtli förblev stark och det var människans plikt att
hjälpa till genom att förse honom med föda så att han blev oövervinnelig. Huitzilopochtli krävde
blod och det var denna tro som rättfärdigade människooffren.”
”Det låter ju totalt wacky. Men detta var också vad jag läste hos Kerstin i går.”
Per tittade på honom.
”Ja, jag skulle hjälpa henne med en garderob”, anförde Anders ut i tomma intet eftersom han
visste att Per inte var nyﬁkenhetens frände. ”Allt detta med blod och offrande. Tror du verkligen
att detta har existerat?”
”Det är möjligt att det låter crazy. Men du vet också vad vi tidigare diskuterat? Det vi gör i dag
kommer troligtvis att ses som galet om femtio år.”
Anders nickade.

”Mexikanerna trodde att världen en gång skulle gå under eftersom detta hade bebådats i deras
skapelsemyter. De två ursprungliga gudomligheterna sägs ha varit ett par som stod högt över
jordiska angelägenheter, och deras söner var bland annat den mäktige skaparguden Huitzilopochtli
och krigsguden Xipe Totec.”
Anders skakade på huvudet.
”Det är enligt myten”, sade Per och drog på munnen. ”I alla fall så krävde deras religion blod
och det blev sedan människans uppgift att ge solen energi. Offerritualerna utspelade sig på en
trappstegspyramid där svartmålade präster skar ut hjärtan från levande människor med en kniv av
mineralen obsidian. Hjärtat lades i en skål till gudarna och sedan kastades offret utför trapporna
ner till dem. Därnere väntade de på att få ﬂå skinnet och sedan tog de på sig det. Ibland åt de också
upp köttet.”
”Svartmålade präster som skar ut hjärtan på levande människor och sedan ﬂådde offren och
tillika åt upp dem?”
”Ja, och värst av allt var när det var torka i landet för då offrade man barn eftersom man trodde
att barnens tårar gav regn.”
Anders lyfte handen i en gest att det räckte.
”Men har din granne en sådan bildstod är han antagligen fullt insatt i vad den står för.”
”Har vanliga människor sådant?”
”Nej, men samlare. Eller varför inte stollar som fortfarande tror på de gamla aztekernas tro och
vill offra barn.”
Anders tittade på honom.
”Har du sett tavlan därute?”

”Ja, Kerstin visade mig den i fredags”, sade Per. ”Det var så de blev offrade för att solen skulle
gå upp nästa morgon.”
Anders tackade ännu en gång för hjälpen i onsdags då Per anlänt med ﬂyttsläp. Därefter gick han
tillbaka till sitt rum och hann inte mer än sätta sig förrän telefonen ringde.
”Försäkringsmäklarna, Anders Hademark.”
Det var Nadia Antonescu, och vad han till en början trodde skulle bli en hänvändelse gällande
hennes försäkring var i stället ett förslag till en ﬁka på stan. Till en början trodde han att hon befann
sig i Trelleborg men hon var i Malmö och han insåg att några timmar snart skulle förlida eftersom
det också var en bit att köra. Han stuvade ner några försäkringsbrev och lämnade till
Frankenheimers förvåning kontoret eftersom hon om någon visste hur pyrt han satt. Tjugofem
minuter senare var Anders i Malmö och det pep till i mobilen. Han öppnade sms:et och såg att det
var från Monica. Den penningstarke Matthias Thylander hade ringt och sagt att han funnit en annan
lägenhet, och Anders förstod att bollen inte rullade deras väg. Han bestämde sig för att Chris skulle
få uppdraget att sälja lägenheten.
När han stegade in på Café Erik på Erik Dahlbergsgatan i Malmö hade Nadia ännu inte kommit.
Han satte sig vid ett fönsterbord och när han såg en kvinna på trottoaren i en smakfull gulbrun
höstkappa med en svart handväska under armen vinka åt honom ryckte han till. För ett kortare
ögonblick hade han tittat av anledningen att här kom en elegant femtioårig kvinna, inte för att det
var försäkringstagare Antonescu som var på ingång. En kvinna som han visste bara hade några år
kvar till pensionen.
”Har du väntat länge?”
”Nej, jag kom precis.”
Han hjälpte henne av med kappan.
”Hur är det med dig?”

”Jo tack, det är bra.”
”Vad ﬁn du är”, ﬁck han fram då han tyckte att hon verkade ovanligt kort i tonen.
”Tack.”
Anders beställde en kaffe och fröken Antonescu en cappuccino med chili och båda var överens
om att till detta skulle förplägas varsin baguette med parmaskinka och mozzarella. När de satte sig
tittade Anders bort mot ett bord där en man satt bakom en dagstidning. Mannen gjorde ingen
ansats till att sänka tidningen och börja äta på sin gräddbulle. Han hade suttit där när Anders kom
och när deras ögon hade mötts hade han genast dragit upp tidningen, nästan som om han ville
skyla sitt ansikte. Anders hade i alla fall hunnit notera att mannen var i dryga sextioårsåldern men
såg oerhört spänstig ut.

Kapitel 11
20 oktober
SEPTEMBER HADE GÅTT

till ända och innan Monica och Anders visste ordet av det hade nästan

hela oktober också passerat. Märkligt nog hade ingen av dem råkat Börjesson men de hade sett
honom ett antal gånger i trädgården. Och på något vis kändes det som om han iakttog dem men
varje gång Anders gick över dit var han som vanligt borta.
Anders hade inte visat Rolf halssmycket än men tagit med det till kontoret och visat det för Per.
Och trots att Per tyckte att den unga kvinnan på bilden kändes bekant i offentliga sammanhang
kunde han inte placera henne. Han hade i alla fall kommit med det uppenbara förslaget att det
kanske stod något på baksidan av det lilla fotograﬁet. Och alldeles riktigt. Någon hade ritat ett
hjärta och skrivit initialerna J.E.
Anders hade också vid två tillfällen varit nära att gå ner i den underjordiska gången men avstått
då Monica blivit märkbart irriterad. Den lilla ﬂickan hade inte heller synts till under hela månaden
men veckan innan hade Linus varit med mamma och mormor Siv på Willys och när de kom hem
berättade Linus att ﬂickan varit på en bild i en tidning. Anders hade frågat honom om han sagt
något till mamma och mormor. Men Linus hade sagt att det bara var för pappa som han berättat.
Anders hade inte lagt så mycket vikt vid sin sons berättelse utan blev i stället alltmer övertygad om
att Börjesson haft ett besök där han passat sitt barnbarn eller syskonbarnbarn och att ﬂickan på
bilden i tidningen troligtvis bara varit lik Börjessons unga anförvant. Samtidigt hade oktober varit
månaden när allt skulle ner på mikronivå. Även minsta lilla sak skulle ﬁnna sin plats, ett bestyr som
han inte helt kunde överlåta på Monica eftersom en del försäkringsbrev och pärmar förvarades
hemma – vitala dokument som han ville ha ordning på och som han snabbt kunde ﬁnna. Det hade
alltså inte funnits tid för gissningslekar och tänkbara identiﬁkationer utan ﬂickan ﬁck förbli ﬂickan
i fönstret tills Börjesson själv berättade vem hon var.

Anders hade också fått tillbringa mycket tid på kontoret. De tre kontorsrummen skulle delas av
för att till antalet bli sex, där bland annat trion de edsvurna skulle splittras för att bli två. Och vem
som dragit högvinsten återstod att se då en av kontorets mäklare skulle få sitta med unga Béjart.
När det kom till delning av rum hade det varit Anders som i uppdrag av Westerman fått ta hand
om kostnadsförslagen från de olika byggföretagen. Och även om Skånsk Puts & Bygg låg betydligt
högre i pris än övriga hade han fastnat för deras utförliga offert. Veckan innan hade Fabian Starcke
och Mårten Malm varit ute i Beddinge och lämnat skrivbord och hurts, där Westerman donerat
underskåpet och en kontorsstol som varit försäkringsmäklare Stavingers innan denne åkte tillbaka
till Norge. Att Fabian och Mårten var de mest villiga kandidaterna till att lära upp fröken Béjart
hade de visat från första stund. Björndalen hade också kört förbi men av helt andra anledningar:
Han ville se hur ”bondeparet” numera tillbringade sin tid. Till Anders stora förvåning hade
Björndalen kommit i sällskap med Kerstin och hunden och katten hade blivit Lady och Lufsen, i
alla fall för en dag. Anders hade visat Kerstin runt medan Monica fått ta hand om Björndalen som
varit helt ointresserad av att lotsas runt på jordstyckena. Han och Kerstin hade också passat på att
köra upp till affären för att köpa något till kaffet. Han hade snabbt smitit in medan hon suttit kvar
i bilen. På väg ut från affären hade Anders råkat den gravida kvinnan som visade sig vänta sitt fjärde
barn och var i nionde månaden. Hon hade presenterat sig som Annelie Karlsson och berättat att
det snackades mycket i byn och om bara hälften vore sant skulle det vara gott nog. Hon hade också
berättat att Annabelle och Ingvar var ett trevligt par som bott där i snart tjugo års tid. Tyvärr hade
de gjort misstaget att beblanda sig med Börjesson. Anders hade undrat vad det var för märkligt
med Börjesson och fått till svar att det var en kuslig typ som kunde få de mest råbarkade att skälva
genom att bara spänna ögonen i dem. När Anders kom tillbaka till bilen berättade Kerstin att det
kommit en reslig herre som betraktat henne länge och hon hade till slut känt ett obehag och fällt
ned blicken, och Anders kunde bara konstatera att hon nu också mött Börjesson. På vägen tillbaka
hade Kerstin berättat något som fått honom att dra öronen åt sig. En kväll, veckan innan, hade
hon gått upp på kontoret i avsikt att hämta sin kvarglömda börs. När hon kom in såg hon att

Westermans dörr stod på glänt och att det lyste inifrån hans rum. När hon knuffade upp dörren
såg hon att datorn var igång och stegade in för att omedelbart vända ut när han inte var där, och
när hon drog igen dörren ryggade hon tillbaka. På skärmen visades bilder av tjejer, unga ﬂickor i
11-12 årsåldern som låg i mindre sedesamma ställningar. När hon sedan hörde ett spolande förstod
hon att Westerman var inne på toaletten och innan han hunnit tillbaka in på rummet smet hon ner.

DET HADE BLIVIT lördagseftermiddag

och Monica stod vid spisen och förberedde kvällsmaten. I

dag väntades främmande då Siv och Rolf skulle komma, men också Rut som efter sin systers
påtryckningar svarat på en kontaktannons. En man med det rojalistiska namnet Charles inväntades
anlända i eget fordon klockan sex med den smått uppsluppna mostern.
Telefonen ringde.
”Jag tar det”, utbrast Monica.
”Hej, det är Annika. Du kan bara inte gissa vem jag har träffat i dag?”
”Vem?”
”Jonna, Jonna Palm.”
”Vad säger du?”
Monica kände hur pulsen ökade.
”Jag trodde först inte mina ögon.”
”Pratade du med henne?”
”Ja, länge.”
”Vad sa hon då? Hur är det med henne?”
Anders tittade upp.

”Oj, det var så mycket. Vi får träffas i morgon så ska jag berätta.”
”Hur länge stannar hon, eller har hon ﬂyttat hem igen?” undrade Monica och uppfattade knappt
Annikas förslag till träff.
”Nej, hon skulle tillbaka till Frankrike på måndag.”
”Hur mådde hon då?” frågade Monica på nytt.
”Det frågade jag inte men hon mådde säkert bra. Fast det är klart, hon såg en aning sliten ut. Men
du kan tro att hon fortfarande är vacker.”
”Är hon?”
”Ja. Under den halvtimman vi stod och pratade så hann hon få många blickar.”
”Oj”, sade Monica och kunde se Jonnas svallande röda hår framför sig. ”En del av blickarna var
nog också ämnade för dig.”
Annika skrattade.
”Kom hem till mig under förmiddagen i morgon. Jag är hemma fram till klockan ett. Stefan ska
ut och ﬁska och mamma och pappa kommer och hämtar Tove redan vid nio.”
Linus kom tvärt springande och Monica ryckte till.
”Okej, jag ringer innan jag kommer.”
Monica vände sig om mot Linus.
”Hur många gånger har jag sagt till dig att du inte får springa runt i köket?”
”Vem var det som Annika hade träffat?” undrade Anders.
”Min kompis från gymnasietiden är hemma på besök… ja du vet Jonna som jag har berättat om
ﬂera gånger tidigare?”

”Den rödhåriga tjejen som gäckade alla fysiologiska uträkningar om fettbalansens mysterium?”
ironiserade Anders.
Monica svarade inte.
”Det skulle vara kul att träffa henne.”
”Ja du, det vet jag inte om du får.”
”Varför inte?”
”För jag kan inte minnas att det överhuvudtaget var någon kille som inte blev förälskad i henne.”
Anders log.
”Hon är väl en ålderstigen kvinna vid det här laget. Hon var väl också några år äldre än du, kan
jag minnas att du sagt?”
”Ett år, ja. Betyder det att jag är i gränslandet?”
”Nej då, du är fortfarande ﬁn.”
”Om du tycker att jag är ﬁn, lilla gubben, skulle du se Jonna. Visserligen har jag inte sett henne
på många herrans år men är hon bara bråkdelen av vad hon var då är det gott nog för att jag ska
hamna på efterkälken.”
Anders betraktade sin hustru. Vikten var densamma som för femton år sedan medan omfånget
på hennes lår och stuss nutilldags bättre fyllde ut jeansen. Hennes små toppiga bröst hade också
blivit större. Men numera hade han en annan syn på kvinnans kropp. Han tänkte tillbaka på de
tidiga åren då han endast betraktade de unga tjejernas kroppar som köttstycken. Något som på nytt
ﬁck honom att tänka på Kerstins upptäckt. Å andra sidan tyckte han inte det var några konstigheter
att en karl hade lite fräsch pornograﬁ i sin dator. Halva befolkningen hade ju en förkärlek för unga
kvinnor. Men från unga kvinnor till småtöser var det ändå några hundratusen skadade hjärnceller.

Och Anders tyckte inte att Klaes på något vis uppvisat dessa bisarrerier under åren han jobbat för
honom.
Följaktligen var han kluven. Kanske var Westermans oklanderliga framträdande bara en chimär
och under den affärsmässiga jargongen låg det naturvidriga på lut. Men skulle verkligen högt
ansedde Westerman, hemmahörande i enklaverna Höllviken, vara en simpel pedoﬁl?
I kontrast till de unga tjejerna tänkte Anders på Nadia. En mogen kvinna med både klass och stil.
När de skildes åt på Café Erik hade hon sagt att det varit gemytligt och hon såg framemot nästa
ﬁka. Men nu hade det gått en månad och han hade inte hört av henne. Visst hade han varit på väg
att ringa henne ﬂera gånger men ångrade sig alltid i sista stund. I stället lät han ödet ligga i Nadias
händer där hennes önskan att få träffa honom skulle bli avgörande. Något som betydde att om hon
ringde upp och bad om en träff skulle han omedelbart säga ja. Och om han skulle säga ja till en
sextioettårig kvinna kanske Monica ändå hade en poäng när hon sagt att hon inte visste om hon
skulle låta honom träffa Jonna. En kvinna som alldeles säkert skulle kunna ställa till en del i hans
försmäktande sexliv.
Naturligtvis kunde Anders inte vara säker men något sade honom att den som senast delade
underlakan med Nadia var Dimitrij. Skulle hon då låta honom bli mannen som skulle ge henne en
renässans inom det njutningslystna skulle han omedelbart gripa detta erbjudande och göra sitt
yppersta för att hon skulle få en angenäm stund. Troligtvis skulle detta även gälla om han haft ett
bra sexliv med Monica eftersom hans frikostighet när det kom till det sexuella kunde ses som en
pendang till hans upproriska ungdomstid där han alltid ställt upp när det kom till intimt umgänge
med det motsatta könet.
Veckan hade varit lång. Och fastän han sovit till klockan tio var han trött. Siv och Rolf skulle
komma klockan fem och timmen efter skulle moster Rut anlända med sitt manliga sällskap. Rut
hade pratat med honom två gånger i telefon och var rejält uppspelt över sin träff men också helt

utan minsta betänklighet inför denne herres seriositet. I stället hade hon fällt en kommentar om att
han var gentleman ut i ﬁngerspetsarna.
Charles skulle vara sju år yngre och Anders hade fått sina dubier. Men var detta vad som behövdes
för att hon skulle gå vidare i livet så låt gå för det. För om någon var värd kärlek och omtanke var
det onekligen moster Rut som försakat så många år för sin numera bortgångne make där semestrar
och helger alltför ofta inneburit ensamma stunder i huset medan Lennart låg och tryckte på vägarna
med sitt ekipage.

BÖRJESSON HADE SLUMRAT till men sov oroligt. Han vred sig i sängen när han såg henne framför

sig. Detta var något som aldrig tidigare inträffat. När de var kroppsligt borta var de också borta
från hans medvetna.
Han öppnade ögonen och tittade på vägguret. Klockan hade blivit några minuter över halv fem
och han hade sovit i två timmar. Han reste sig upp och bestämde sig för att få i sig en bit mat.
Ur kylskåpet plockade han fram en rulle bruna bönor. Till detta ﬁck det bli stekt sidﬂäsk rejält
kryddat med salt.
Aldrig någonsin hade han brytt sig om att äta enligt kostcirkeln. Han hade heller aldrig
motionerat. Det som ständigt skrevs i tidningar och tidskrifter och ﬂitigt diskuterades i dessa kostoch motionsprogram, att det var nödvändigt att få i sig de olika näringsämnena för att må bra,
ansåg han vara rena rama dravlet.

ANDERS TITTADE UT

genom fönstret. Husen låg spridda över slätten och ute på gärdena kunde

man ﬁnna de ﬂitigaste gårdsägarna; långa skumpiga traktortimmar där plogskärens vassa knivar
lämnade kilometerlånga tiltor efter sig. Ovanför kretsade måsarna, förvirrade av traktorernas

kontaminerade utsläpp, men med en hunger efter blodfyllda maskar. Det hade blivit kallt och det
skulle inte ta så lång tid förrän vintern var i annalkande.
Det knackade på dörren och Monica tittade på honom.
”Kommer de redan?”
Hon sneglade på klockan.
”Öppnar du?”
Anders reste sig upp och gick mot dörren. Han öppnade och där stod Janos Stojanovic med ett
uppfällt paraply.
”Hej! Är ni sugna på årets sista grillning?”
”Vem är det?” hojtade Monica. ”Det är grannen, alltså the good one!”
Janos log och Anders tittade på honom.
”Är inte säsongen över för grillning?”
”Det är aldrig för sent att grilla.”
Monica dök upp i dörröppningen.
”De ska grilla och undrar om vi vill vara med på årets sista grillfest.”
”Oj, nu i höstrusket… och i regn?”
”Vi grillar ute men givetvis sitter vi inne och äter”, sade Janos och kröp ihop under paraplyet.
”Tyvärr, Janos. Vi väntar gäster och Monica håller på med maten.”
Monica gav Janos ett urskuldande leende.
”Mamma”, hojtade Linus. ”Maten bränns!”
”Ja, jag kommer”, sade hon och tittade på Janos. ”Tack i alla fall. Det får bli en annan gång.”

När Monica vände tillbaka ut i köket satte Anders på sig trätofﬂorna, tog ett kliv ut och föste
igen dörren.
Han gled in under paraplyet.
”Har du träffat vår granne Allan Börjesson?” sade han.
”Nej, men min hustru har.”
”Jaså, din också. När?”
”Det var förra månaden. Vi hade haft fest och hållit på ända fram till morgonen, vilket ni troligtvis
också hörde”, sade Janos och lade en hand på Anders axel. ”Min hustru hade gått en runda innan
hon skulle gå till sängs. Klockan var väl knappt sju på morgonen och själv låg jag och sov. Hon var
på väg mot skogsdungen och när hon passerade Börjessons garage hörde hon ett skrapande ljud
men såg inget. När hon sedan tittade igen såg hon hur brunnslocket ﬂyttade sig. Hon stannade till
och då såg hon att Börjesson var på väg upp från brunnen.”
Anders stod tyst och bara tittade på honom.
”Min hustru hade ställt sig bakom trädet och när han kom upp ur brunnen såg hon att han hade
regnkläder på sig och att hans händer var fyllda med någon brunröd sörja. Hon tyckte också att
han såg svartmålad ut i ansiktet. Dessutom hade han en plastkasse som det droppade något ifrån.”
”Vad droppade från plastkassen?”
”Det kunde hon inte se men någon klibbig rostfärgad sörja var det.”
”Blod!?”
”Nej, det sa hon inte. Men det är klart att det kan ha varit blod om det är någon höna han nackat
och sedan stoppat i kassen. Och innan han gick in såg det ut som om han placerade en buske över
brunnslocket.”

”Vad heter din hustru, Janos?”
”Isabella.”
Anders nickade.
”En sak bara, Janos?”
”Ja.”
”Berätta inte detta för min hustru. Och kan du säga till Isabella, ifall hon nu träffar Monica, att
hon inte ska berätta om Börjesson och färgen, eller vad det nu var för sörja?”
Janos tittade aningen undrande.
”Ja, min hustru har nämligen också råkat Börjesson. Får hon höra om denna händelse, att han
var svartmålad i ansiktet och dessutom hade någon brunröd sörja på händerna, plus att han kom
upp ur underjorden som någon slags zombie, kommer hon garanterat att slå bakut och vill att vi
genast säljer huset.”
Innan Janos gick lovade han att detta skulle stanna mellan dem.
Anders började på allvar bli orolig. Börjesson hade alltså full koll på att det fanns en gång vilket
betydde att det måste ha varit han som varit inne i huset. Med andra ord gäller su casa mi casa.

BLÅSTEN HADE TILLTAGIT

och genom de två ventilgallren svischade kalla vindar in i köket.

Monica var trött och kunde känna vindilarna längs benen. Veckan innan hade hon varit hemma
och kurerat en segdragen förkylning, och denna mörka årstid var inget hon såg framemot. Hon
tittade på Anders som satt och bläddrade i en veckotidning. Hon var lite irriterad på honom
eftersom han lovat att de skulle införskaffa ytterligare ett fordon så fort de hade ﬂyttat. Men nu
hade det gått en och en halv månad och det ständiga lånet av hennes föräldrars bil kändes inte bra.

Vid ett ﬂertal tillfällen hade Monica tänkt på ﬂickan som hon sett när de höll på att ﬂytta in. En
väldigt ung tjej som skrittade runt i Börjessons paddock med en rödﬂammig huvudklut virad runt
hjässan. Monica hade inte kunnat se ansiktet, trots att hon stod kvar när hästen vände och kom
emot henne. Ändå var hon ganska säker på att det varit en ﬂicka eftersom några långa blonda
hårslingor letat sig ut under huvudkluten. När hon två dagar senare gick ut för att ta en nypa frisk
luft mellan sitt målande hade hon sett ﬂickan igen. Hon hade snabbt vänt in för att hämta sin
mamma som var i full färd med en tapetvåd. Men när de kom ut så var både häst och ﬂicka borta.
Då hade hon inte känt något större behov av att berätta för Anders men för varje dag som gick
blev hon alltmer övertygad om att detta var av betydelse. Vid båda tillfällena hade Anders varit iväg
i ärenden. Monica bestämde sig för att hon skulle berätta för Anders om ﬂickan ifall det dök upp
ﬂer besynnerligheter.
På nytt tittade hon på honom där han satt med sin tidning.
”Kan du stänga ventilerna?”
”Javisst.”
Klockan var kvart i fem och regnet hade börjat avta. Siv och Rolf skulle dyka upp vilken minut
som helst.
Grusvägen upp till deras hus var rejäl och för bara något år sedan hade den blivit vackert
ombonad av en pilallé. Men denna blåsiga kväll såg det ut som om de små pilträden skulle stryka
med i vinden, trots att det bredvid fanns förstärkningar – störar som stöttade slyn och var i sitt
utformande på något djupsinnigt vis ett belägg för att alla, oavsett tillkomst, hade någon eller något
som gav dem understöd i de mest behövande stunder.
Anders tittade på Hänt Extra-omslaget som pryddes av den spanska aktrisen Pénelope Cruz – en
kvinna som kom undan med blotta förskräckelsen när Tom Cruise i stället ingick äktenskap med
den betydligt mer lätthanterliga skådespelerskan Katie Holmes. Anders sköt undan sina tankar på

Monicas storlille hjälte som troligtvis redan försonats med sitt öde. I stället vandrade tankarna till
den magiska turen till Barcelona för två år sedan. Bilderna av Mimmi satt fortfarande på näthinnan
och fyllde honom med värme. Han undrade vad hon sysslade med nuförtiden. Umgicks hon lika
ﬂitigt med sin syster och Sigmund? Eller hade hon hittat någon kille som hon fäst sig vid? Denna
svarta kvinna som gett honom tankar som fått honom att känna sig illa till mods. Tankar om att
Monica blivit hastigt sjuk och helt oväntat avlidit några veckor senare till förbryllande läkares
oförståelse. Därefter hade Mimmi ﬂyttat till Sverige och kort och gott blivit en del i hans och Linus
liv.
”Kan du öppna för mamma och pappa?”
Anders reste sig. Han gick ut i hallen och öppnade.
”Hej”, utbrast Siv.
En liten sprallig kille armbågade sig fram. Rolf lyfte upp honom och Linus slog huvudet i
klädhängaren och en förtörnad min bredde ut sig över Sivs ansikte. Anders erbjöd sig att servera
en slät kopp kaffe innan maten men båda tackade nej. Rolf blev genast inknuffad i Linus rum av
innehavaren själv medan Siv slöt upp till sin dotter för att se vad som skulle serveras. Anders tittade
ut genom fönstret och såg en Audi av mer ansenlig modell rulla in på infarten. I bilen satt Rut och
en man i glasögon och Anders blev på det klara med att de var rejält tidiga. Siv och Rolf satt i
vardagsrummet med Linus men Siv kom genast utspringande när Monica varslade om att moster
med kavaljer anlänt. Båda steg ur bilen och en reslig herre med de gråa tinningarnas charm
materialiserades. Anders tryckte upp dörren i en välkomstgest, steg åt sidan och mannen sträckte
fram näven.
”Charles Blom.”

DET HADE BLIVIT

kallt i husvagnen så Dimitrij hade köpt två bärkassar med värmeljus och några

fotogenlampor. Ändå var kyla inget som bekom honom. Han var van vid kalla vintrar. Men levande
ljus gav en känsla av frihet.
På fängelserna ﬁck man inte ha stearinljus i cellerna, och att tända några ljus, lägga sig ner och
veta att man hade möjligheten att kunna gå ut vilken tid på dygnet som helst, var en obeskrivlig
känsla. Han var också glad över att han i förra veckan fått tag i en gammal bil. Han hade köpt
Volvon av Jerzy Boniek, polacken som även försett honom med husvagnen. Dessutom hade han i
onsdags mött en kvinna. De hade träffats när han var ute på sin dagliga joggingtur längs
strandremsan. Hon hade berättat att hon varit i USA under en tid men att hon saknade Sverige så
pass mycket att hon åkt hem tidigare än beräknat. Varje kväll hade de pratat i telefon och han hade
frågat henne om hon visste om det fanns något bra ställe som han kunde träna på. I nästa vecka
skulle de ses i Malmö och hon hade lovat att ta honom till ett fräscht gym.

ATT RUT VAR

på ett alldeles förträfﬂigt humör gick inte att ta miste på. Hon hade kramat samtliga

till andnöd. Rolf och Charles hade hunnit med en rundvandring innan det var dags att äta. Monica
hade tillrett parmalindad ﬂäskﬁlé med balsamicosky smaksatt med soltorkade tomater.
Anders hade fått dra ut bordsklaffen för att samtliga skulle sitta komfortabelt. Monica hade också
dukat med högklassiga glas och gammalt sachsiskt porslin ärvt från mormor. Av Monicas och Sivs
uppträdande kunde Anders ganska fort dra slutsatsen att den belevade mannen var uppskattad.
Samtidigt hade han full förståelse för att de ville göra sitt yttersta för att denne Charles skulle känna
sig välkommen eftersom det var en herre som troligtvis skulle kunna få Rut att kasta sorgﬂoret
ganska omgående.
Under måltiden var det tämligen tyst med undantag av de klassiska omdömena som fälldes om
hur god maten var. Anders noterade hur stolt Rut var. Ständigt betraktade hon sitt sällskap. Charles

satt tyst och Siv försökte få till en konversation. Han svarade på några utredande frågor som Siv
vackert nystade in. En gällde om han hade barn, vilket han ”tyvärr” inte hade på grund av att hans
tungrodda arbete som jurist tagit all hans tid. Men hans två år äldre syster hade en dotter som han
höll mycket av. Den andra frågan som Siv ställde var om han tidigare varit gift, vilket Anders tyckt
blivit alltför påträngande eftersom han bara befunnit sig i deras hem i knappt tjugofem minuter.
Men Siv var ingalunda någon timid karaktär, en egenskap som Monicas syster Viveka ärvt.
”Nej”, sade Charles. ”Jag har varit nära två gånger men ödet har velat annorlunda.”
”Jaså”, svarade Siv. ”Du vet väl att man ska ta vara på sina chanser?”
Charles log.
”Ja, det låter förnuftigt.”
”En sådan stilig karl som du måste ha haft många erbjudanden?”
Rut sträckte på sig och Anders tittade på Monica i en gest om hon inte kunde få tyst på sin mor.
”Nej, så farligt många är det inte”, sade Charles. ”Sina chanser ja… tyvärr kan man inte rå över
ödet.”
”Lite kan man nog”, sade Siv och förde samman tummen och pekﬁngret för att tydliggöra lite.
”Hade du bara sagt ja kanske du varit gift i dag.”
”Mamma”, sade Monica. ”Låt honom äta.”
Charles gav Monica ett ögonkast.
”Det är möjligt. Men tyvärr förlorade jag henne i en ﬂygolycka.”
”Usch”, utbrast Monica och gav sin mamma en stint blick.
”Ja, då går det ju inte att göra så mycket”, sade Siv där hennes sedativa tonfall skulle vara uttryck
för kondoleans. ”Men den andra då?”

”Den andra, ja”, upprepade Charles och ﬁck en vemodig blick och Anders förstod att det var
hon som varit den stora kärleken. ”Det var andra omständigheter som satte käppar i hjulet den
gången.”
Siv lade besticken på bordet och med blicken visade hon hur angelägen hon var att få ta del av
berättelsen.
”Det var för tio år sedan”, förtrodde Charles. ”Jag träffade henne på färjan mellan Limhamn och
Dragör. Hon var bara hemma för en kortare vistelse eftersom hon var bosatt utomlands. Hon var
också arton år yngre. Så kanske det gjorde sitt.”
”Då måste hon ha varit i min ålder?”
Charles gav Monica ett långt ögonkast.
”Så…”, sade Siv och tittade på Charles, sedan på sin dotter.
”Hon åkte tillbaka till Frankrike”, delgav Charles med en ton som fastställde att han ville sätta
stopp för temat möjliga fruar.
Efter varmrätten serverades chokladkaka och glass. Siv och Rut tog varsitt glas vin medan Rolf
och Charles förﬂyttade sig till vardagsrummet.
Charles var fyllda femtiofyra och jurist till yrket, ett yrkesval som hade följts då han gått i sin fars
fotspår och som lett till att han vid tjugofyra års ålder tagit sin examen. Tyvärr var hans pappa inte
längre i livet. Charles pappa hade blivit mördad i sitt hem för snart tjugofem år sedan. En händelse
som Rolf mindes då det blivit väldigt uppmärksammat i media eftersom denne Valter Blom var en
högt ansedd skattejurist. Charles berättade att nästa år skulle fallet preskriberas och att han under
de senaste tio åren forskat kring ärendet. Han hade också anlitat en privatdetektiv som gjort ett
ﬂertal upptäckter som kunde innebära en vändning för fallet. För trots att polis och åklagare varit
övertygade om att det varit ett inbrott var Charles helt säker på att det var något annat än en simpel
stöld eftersom ett mycket trovärdigt vittne sett en bil följa efter hans pappa samma dag som mordet

ägde rum. Han var också övertygad om att han skulle ﬁnna den skyldige innan fallet avskrevs.
Dessutom anförtrodde han Rolf att den troliga banemannen hade en styvson som jobbade som
mäklare i Trelleborg.

Kapitel 12
26 oktober
MONICA TÄNKTE PÅ

Annika Persson-Rydén. Hon grämde sig för att hon inte fått tid att åka dit i

söndags och höra vad Jonna och Annika hade pratat om. Hon tänkte också på förra helgens besök
där Rut anlänt i sällskap med Charles. En sympatisk herre, vilket även hennes mamma instämt i.
En karl som Rut verkade vara stormförtjust i. Rut hade också ringt i veckan och bett om hennes
åsikt rörande sitt kap till fästman. Monica hade inte mer än kunnat vara uppriktig. Hon hade sagt
att det var en stilig karl men ack så bildad. Med detta ”ack så bildad” hoppades hon på att moster
Rut själv skulle förstå att han kanske spelade i en annan division. Visserligen var det Anders ord
som anförts i förtroende och något som hon först inte velat lyssna till. Men vid närmare eftertanke
var hon nu till en del beredd att hålla med. Naturligtvis unnade hon Rut den allra bäste. Men trots
allt var Charles sju år yngre, högutbildad, samt en man som även en kvinna i hennes ålder skulle
kunna tänka sig. Skulle då Charles efter ett halvår lämna Rut så anade Monica det värsta.
Rut hade en härlig personlighet men var varken välbehållen eller vidare vacker, snarare en kvinna
som mer passade en karaktär av sin bortgångne mans kynne och apparans, hade Rolf sagt. En
kvinna som sammankopplades med vanliga handfasta karlar vars IQ hörde till det mer frekventa
slaget. Samtidigt hade Siv berättat att Rolf och Charles haft en trevlig pratstund. Rolf hade tyckt att
Blom var en intellektuell man, och att han verkade väldigt glad för Rut, men bakom hans smått
allvarsamme personlighet kunde Rolf ändå skönja förbittring.
”Tut, tut!”
Monica ryckte till när Linus cirkulerade kring hennes ben men var på tok för trött för att huta åt
honom. I stället blev det en frän blick.
I köksfönstret hängde en drömfångare och bredvid spisen stod en ofullgången förvaringsmöbel
där hon hade sina kokböcker. På den olackerade möbeln stod en träskulptur som hon fått av sin

arbetskamrat. Monica hade knappt hunnit få ner pulsen förrän Linus på nytt kom springande, rakt
in i avlastningsbordet och skulpturen drösade i golvet. Linus sprang in på sitt rum och Monica
tittade på bordet. Hon böjde sig ner för att plocka upp skulpturen när en ﬂuga landade på hennes
hand. För ett ögonblick förvånades hon eftersom det var i slutet av oktober och de
säsongsbetonade husﬂugorna borde ligga stationära i sprickor och andra otätheter. Men ﬂugan ﬁck
henne att tänka på sin syster och kanske var det så det var tänkt.
Viveka var på dagen tre år äldre än Monica. Hon bodde i Moçambique och där om någonstans
drällde det av ﬂugor. Monica kunde inte riktigt förstå sin syster som ﬂyttat ner till Quelimane för
snart åtta år sedan. Viveka hade nästan en sjuklig aversion mot ﬂugor och andra insekter. Samtidigt
visste hon att systern var en personlighet som inte ville vara beroende av någon utan frigöra sig
från många av de nödgande som vi dagligen lever med i västvärlden. Viveka avskydde socialt
förborgat förtryck och brukade säga att om detta varit en olympisk gren hade Sverige knipit guldet
år efter år. Men även om Monica inte till fullo höll med älskade hon sin syster och försvarade henne
i vått och torrt – något som bland annat Anders ﬁck känna av när han kritiserade henne. Det var
heller ingen hemlighet att Anders inte var någon större beundrare av Viveka. Men det mindre goda
förhållandet var ömsesidigt. Att storasyster kunde vara rabiat var dock samtliga i familjen Lundblad
överens om. Viveka älskade värme och var en ivrig förkämpe för alla som inte kunde inkluderas i
gruppen vita, medelålders, heterosexuella och västerländska män. Övriga kunde hon snabbt
reducera till offer för strukturell rasism, xenofobi, patriarkala maktstrukturer och kvävande
heteronormativitet. En praktisk förklaringsmodell, hade Anders sagt, som förvandlade unika
individer till offer vars liv styrdes av en förtryckande och maliciös omgivning. Dessutom menade
han att det numera fanns en kvinna som kunde försvara dessa stackares rättigheter och hennes
kamp fördes varhelst hon ﬁck chans och likt en modern batikklädd Don Quijote letade hon ständigt
oförrätter och nya offer som kunde beskyddas vare sig de själva ville eller inte. Men trots att hennes
Anders inte gillade syrran visste Monica samtidigt att han beundrade hennes friborenhet där hon
gjorde allt för att det så skulle förbli.

”I dag är det fredag och pappa kommer att bli sen.”
Monica visste att Linus stod bakom dörren och spejade.
”Vad tycker du om vårt nya hem?”
Linus hoppade fram.
”Det är okej.”
”Bara okej? Tyckte du det var bättre i lägenheten?”
”Här är lite läskigare.”
Hon log men förstod exakt vad han menade.
”Vad är det då du tycker är läskigt?”
”Jag drömmer läskigt här.”
”Vad drömmer du då för något?”
”Jag drömmer om en farbror som tar ett barn.”
Monica stannade upp.
”Vadå för farbror?”
”Jag har berättat för pappa.”
”Jaså, det var ju bra. Men du kan väl berätta för mig också?”
”Han är tjock och kör lastbil.”
”Och du har berättat för pappa?”
”Ja.”
”Vart tar farbrorn barnet då? Är det här i Beddinge?”

”Nej, men han har glasögon och kör en stor lastbil.”
”Hur vet du allt detta?”
”Jag ser honom i drömmen.”
”Ser du ﬂickan också?”
Monica tänkte på den skrittande ﬂickan i paddocken.
”Hon har glasögon.”
”Jaså. Är hon ljushårig?”
”Nej.”
Monica gick fram till köksbordet. Hon satte sig ned.
”Är hon fyra eller fem år?”
”Hon är stor.”
”Stor… hur stor då?”
Linus satt tyst. Hon strök varsamt sin hand över hans kind.
”Stor som Kia i Trelleborg, när vi bodde i lägenheten?”
”Nej, inte så stor. Men hon kan cykla på gatan.”
”Vet du vad hon heter?”
”Ja.”
”Jaså, vad heter ﬂickan då?”
”Engla.”
”Engla! Är det ett namn?”

”Ja.”
”Okej. Vad händer sen då?”
”Flickan dör och farbrorn också.”
”Båda dör”, sade Monica storögt. ”Hur då?”
”Han slår henne jättemycket, och sedan krockar han med ett träd.”
Monica tvingade fram ett leende. Men Linus var gravallvarlig.
”På en och samma gång?”
”Nej, när han har kommit ut från fängelset.”

I DAG SKULLE

Dimitrij träffa kvinnan som han mött på sin dagliga joggingtur. De skulle ta en ﬁka

och sedan åka till ett gym. Men den gamla Volvon hade börjat strejka så han hade fått ringa Jerzy
Boniek, som lovat att ﬁxa bilen i morgon.
Jerzy bodde i Ystad och hade lovat att han skulle komma redan vid niotiden. Han hade sagt om
det skulle visa sig att felet var större och bilen behövde transporteras till en verkstad kände han en
mekaniker i Trelleborg som kunde göra detta för en billig slant. I korta ordalag hade Jerzy också
sagt att om de inte ﬁck ordning på bilen kunde han ganska omgående ﬁxa en annan för ett
överkomligt pris. En inte alltför kvaliﬁcerad gissning var att Volvon också var stulen och att både
bil och husvagn kom från Polen.

LINUS HADE MYCKET att se framemot medan Monica började känna att saker och ting avtog. Den

lust och inspiration som kännetecknade ungdomens bråda dagar var borta. Hon tyckte att de vuxna
kickarna var som en redan upplevd parfym. Hela tiden sökte man efter dessa ”dofter” som man

tidigare upplevt och mötte man dem trodde man att de återigen skulle skapa rus i ens liv. Den
stilige mannen på färjedäck med en lyrisk blick svepande ut över det böljande havet var som ett
epos på hexameter.
Monica gav det en funderare. Visst fanns det fortfarande saker att se framemot även om dessa
begivenheter inte hade samma kraft som när ungdomens iver greppade dem. Och kanske var det
därför som Anders uppskattade badminton: Det fanns inga minnen när det kom till racketsporter,
något som betydde att han själv till en del kunde iscensätta hur behagliga hågkomster han ville ha i
samband med denna period i sitt liv.
Monica sneglade på klockan och räknade ut att Anders skulle vara hemma om cirka tjugofem
minuter. Hon kom att tänka på Börjesson. Hon hade inte tänkt på honom under hela veckan och
på något märkligt vis var det som om denne man ﬁck hennes uppmärksamhet på helgerna. Kanske
det ändå inte var så konstigt eftersom hon under veckan hade fullt sjå med sina patienter på
lasarettet och när då veckosluten infann sig var hon fast på bygden där allt vädrade Börjesson. Men
om hon bortsåg från helgerna hade det varit lugnt i en månads tid. Inte mycket hade sagts om
Börjesson. Naturligtvis hade hon inget emot sin granne men det hade blivit lite väl mycket första
veckan då han börjat kännas som en familjemedlem, dock en mindre omtyckt. Det vinande ljudet
som man kunde tro var en mygga vid örat hade inte heller hörts, och det började på allvar – i alla
fall under veckorna – kännas komfortabelt även om hon fortfarande inte var så förtjust i att vara
ensam hemma.
Trots att Anders sagt att det skulle stanna dem emellan hade hon varit nära förra helgen att berätta
om den underjordiska gången för sin mamma. Men som tur var kom Rut och Charles tillbaka från
sin promenad och hon bestämde sig för att vänta. Denna fredag kom hon att tänka på Kia som bar
samma efternamn som Charles. Förra helgen hade Charles berättat att han var barnlös men att han
hade en systerdotter, och kanske var det hon, även om nu Blom inte var ett alltför ovanligt
efternamn.

Monica visste inte varför men blev så nyﬁken av bara tanken att hon bestämde sig för att ringa
Rut och fråga vad Charles systerdotter hette.
Hon slog Ruts nummer.
”Rut Liv.”
”Hej, moster. Vad gör du?”
”Jag har precis duschat och tänkte att jag skulle klä mig.”
”Ska jag ringa upp om några minuter?”
”Nej, kära du, så gammal är jag inte än att jag inte kan klä mig med en hand.”
Monica skrattade.
”Det är sant, moster.”
Trots att moster Rut försökte skoja till det kunde Monica höra att hennes tonfall var aningen
lågmält.
”Ska du inte träffa Charles i dag?”
”Jag vet faktiskt inte. Han lovade att ringa vid femtiden men han har inte ringt än trots att klockan
nu är några minuter över sju.”
”Du ska se att han snart ringer. Troligtvis har han mycket att göra på jobbet.”
”Tror du?”
”Ja, både att han ringer och att han har mycket att göra”, försökte Monica för att muntra upp.
”Han verkar trivas i ditt sällskap, moster.”
Mer vågade hon inte utlova.

”Rut, vet du vad hans systerdotter heter? Vi hade en Blom i trappan och jag tänkte att de kanske
är släkt.”
”Jag tror att han har nämnt Fia… Pia, eller kanske var det Kia.”
”Kia Blom?”
”Ja, så hette hon.”
”Då är det Charles systerdotter.”
”Det är möjligt för hon ska bo här i Trelleborg”, fyllde Rut i fortfarande aningen osamlat.
Monica lät henne hämta sig.
”Känns det bra med Charles?”
”Ja, jag skäms nästan att säga så inför min systerdotter men jag har aldrig känt så här inför en karl
tidigare. Jag hoppas bara att inte Lennart vänder sig i sin grav.”
”Moster, han är död och begraven och hade gärna sett att du gick vidare”, sade Monica samtidigt
som hon förvånades över att hon vågade ta sådana ord i munnen.
”Tror du?”
”Ja, det tror jag.”
”Han tyckte så mycket om dig. Du och Gabriel var hans favoriter.”
Rut och Lennart var ofrivilligt barnlösa.
”Det enda som oroar mig, Monica, är att Charles pratar så mycket om sin pappa.”
”Jaså, men det är väl inte hela världen?”
Det blev tyst.
”Eller?”

”Nej, men hans pappa blev mördad.”
”Mördad!?”
”Ja, kommer du inte ihåg… nej, vad dum jag är, det kan du ju inte komma ihåg. Du var väl inte
mer än tio år gammal när det hände. Men jag trodde att din pappa hade berättat det för dig. Han
och Charles pratade nog om det hemma hos er i lördags.”
”Nej, han har inte sagt något. Men å andra sidan vet du hur han är, moster. Frågar man inget får
man ingenting veta.”
”Ja, Monica, du kan tro att det är ord jag hört ett antal gånger från din mamma under årens lopp.”
Monica log.
”För tjugofem år sedan blev en jurist mördad i sitt hem på Fridhem i Malmö men
gärningsmannen greps aldrig. Den mördade var Charles pappa och Charles är nu orolig eftersom
det ska preskriberas och han tror sig veta vem mördaren är.”
”Vad säger du, moster! Varför går han då inte till polisen?”
”För han är inte alldeles säker. Först måste han ﬁnna ett vittne vid namn Klaes som han saknar
efternamnet på, men som han tror är bosatt i Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, eller möjligtvis
Höllviken. Denne Klaes är alltså med all sannolikhet den siste som såg Charles pappa i livet, då han
bland annat sett en bil följa efter.”
”Herregud”, sade Monica och gick fram till köksfönstret. ”Men var har Charles fått all denna
information ifrån?”
”Han har nyligen anlitat en privatdetektiv som han satt på uppdraget. Denne privatdetektiv var
tidigare polis. Dessutom förhörsledare för fallet för tjugofem år sedan.”
”Fallet?”

”Ja, fallet med Charles pappa, Valter Blom. Alltså när han blev mördad. Och denne förhörsledare
är nu detektiven han anlitat.”
”Nu blir det snurrigt, moster.”
Monica stod kvar vid fönstret.
”Vänta, Monica. Jag tror ändå att jag behöver båda händerna.”
”Vad?”
”Underbyxorna… är det verkligen sådana här ni använder? … string… de är ju omöjliga att få
på sig.”
Monica log och förstod att de där vuxna kickarna som redan var som en upplevd parfym kunde
man även ﬁnna på äldre dagar. Charles var onekligen den där stilige mannen på färjedäck som
blickade ut över havet och var som ett epos på hexameter.
”Förhörsledare, moster… är det han som är detektiven?”
”Ja. Charles har visserligen inte nämnt honom vid namn men jag vet i alla fall så mycket att han
i dag är pensionär för det har Charles nämnt vid två tillfällen. När jag var där hemma i onsdags och
han pratade i telefon kunde jag höra att han nämnde något om sin pappas död och sedan avslutade
med ’tack, Rudolf’. Och när Charles sedan gick in på toaletten hittade jag ett visitkort på skrivbordet
där det stod Rudolf Tigerstedt.”
”Den där Klaes… jag tänker att eftersom Rudolf nu varit polis och haft hand om fallet. Varför
vet han då inte efternamnet?”
”Den frågan ställde jag mig också. När jag sedan frågade Charles sa han att den före detta
förhörsledaren inte kunde minnas namnet på alla, i synnerhet i detta fall eftersom denne Klaes inte
alls hade med huvudspåret att göra och att det gått ett kvarts sekel sedan mordet.”

Efter att Monica lagt på luren kom hon att tänka på Lone Grankvist, den femtioåriga kvinna som
bodde i trappan bredvid. Lone som alltid hade sina sladderstunder nere i tvättstugan då hon delade
tvättid med sin lika frispråkiga väninna. Monica hade hört historien ﬂera gånger och kunde erinra
sig att denne man som Lone nämnt, och som skulle ha sett en bil följa efter Valter Blom, också
hette Klaes. Att Grankvist hade denna information berodde på att hon haft ett förhållande med
förhörsledaren i ärendet Valter Blom.
Monica kunde inte dra sig till minnes att Lone nämnt förhörsledaren vid namn. Men namnet
Klaes mindes hon mycket väl då Lone sagt att hennes förhörsledare kollat upp honom och sagt att
denne aldrig tidigare varit straffad men att det inkommit anmälningar mot honom vid två tillfällen
gällande sexuella ofredanden mot barn.
Trots att Monica nästintill var säker på att Grankvist aldrig nämnt vad förhörsledaren hette
försökte hon ändå minnas något namn. För en sak var hon i alla fall säker på. Skulle Lone ha nämnt
Tigerstedt visste hon att detta namn aldrig skulle ha passerat. Och kanske var det därför som Lone
hemlighållit sin älskares namn. Hon visste att hennes förhörsledare hade ett synnerligen ovanligt
efternamn.
Naturligtvis mindes Monica Lones ständiga prat om ”min förhörsledare” men det fanns
ytterligare ett smeknamn som Grankvist använt. Visserligen kunde hon ringa upp Lone men hon
var inte alldeles säker på om denna skulle lämna ut namnet, trots att hennes älskare numera tillhörde
det förgångna.

RUT KNÄPPTE BEHÅN.

Hon tittade sig i spegeln. Hon hade bestämt sig för att gå ner i vikt. Hon

var inte tjock men ville ner några kilo. Hon vände sig om och log. Hela rumpan syntes. Men hon
visste att skulle Charles stanna kvar hos henne var hon illa tvungen att höja sig några snäpp. Och
med string skulle han säkert bli förtjust.

Hon snurrade ett varv och döm om hennes förvåning såg det inte alls så pjåkigt ut. Det ringde i
telefonen.
”Rut Liv.”
”Hej, Rut, det är Karin. Vad gör du?”
”Jag står här i underbyxor och behå. Jag har varit i Malmö innan i dag och köpt lite rafﬁga
underkläder.”
Karin skrattade.
”Är det för att överraska Charles?”
”Ja, han fyller år nästa lördag så jag har lite planer för honom.”
”Ja, det kommer säkerligen att göra susen.”
”Tror du?”
”Ja, jag har ju sagt till dig. Ska du behålla en sådan stilig karl så gäller det att vara rafﬁgt klädd.”
”Tror du verkligen det räcker?”
”Tro mig, Rut, jag vet. Och du vet nog själv också hur karlar är? Det är bara ögonen som ska
tillfredsställas, och såklart det mellan benen. Och säg nu inte som alla andra nyförälskade.”
”Vad?”
”Att Charles är annorlunda.”
Rut log för sig själv. Det var just det hon tänkte säga.
”Och du glömmer väl inte att vaxa bikinilinjen?”
”Va! Ska man göra det också?” skrattade Rut.
”Ja, i dag vill karlarna helst ha brasilianskt.”

”Menar du att det inte duger längre med svenska kvinnor?”
Karin brast ut i skratt.
”Jo, gudskelov så duger det fortfarande med svenska kvinnor. Men i dag vill männen helst att
man är rakad överallt.”
”Överallt!? Hur ska jag komma till där bak då?”
”Det ﬁxar de på skönhetssalongerna. Var har du befunnit dig de senaste tjugo åren?”
”Jag har ju berättat om Lennart.”
”Ja, det var ett liv i en skyddad verkstad så du har mycket att ta igen.”
Rut log när hon sade ”liv”, det var i dubbel mening sant. Karin var frispråkig, ett karaktärsdrag
som kändes igen från systern Siv.
Karin bodde rakt över gatan och Rut hade bara känt henne i två månader. De hade träffats nere
på köpcentret Valen, inne på Apoteket, och Rut hade förundrats över hennes oblyghet. Hon hade
plockat till sig tre paket kondomer fastän det var smockat med folk därinne.
Karin var frånskild sedan tio år tillbaka. Hennes man hade lämnat henne för en yngre kvinna.
Hon hade berättat att när hon var gift hade hon under de tjugo åren hon arbetat som ﬂygvärdinna
vid nästan varje arbetspass blivit uppvaktad av stiliga karlar. De hade erbjudit henne allt. Från ett
sobert aristokratliv på den franska landsbygden till en jetsettillvaro i en rad metropoler. Men hon
hade avvisat samtliga eftersom hon aldrig haft en tanke på att lämna sin man, trots att han under
stora delar av deras tid tillsammans gått arbetslös. I stället hade hon arbetat i sitt anletes svett för
att få det att gå ihop. Varje kväll vid sängdags berättade han hur mycket han älskade henne och att
en annan kvinna troligen skulle ha lämnat honom för länge sedan eftersom han var en ekonomisk
börda. Sedan vid en första uppmuntran från det motsatta könet, som löjeväckande nog skett på
Burger Kings drive in, hade han lämnat henne. Han hade sagt att han kände sig ung igen för att

kvinnan i luckan bara var tjugosju år. Dessutom hade han sagt att han glömt bort att leva under
deras tid tillsammans. Och fastän han inte ordagrant sagt att han fått utstå mycket av att bara gå
hemma dagarna igenom när hon var iväg på sitt arbete menade han att hon var lyckligt lottad som
hade ett arbete att gå till. Något som bara kunnat tolkas som om det varit hon som haft det bra
och han eländigt. Karin hade fortsatt och menat att det inte fanns någon tid att förspilla. Inte heller
gräma sig över vad som hänt. I stället hade hon under dessa tio år som frånskild tagit vara på varje
ögonblick. Hon kunde inte mer än i efterhand tillstå att hon haft ett rikt liv. Med berikande menade
hon i första hand att det funnits rejält med karlar. Och trots att hon tidigare varit ﬂygvärdinna hade
hon aldrig ﬂugit så mycket som nu. Men bara dagarna innan deras möte på apoteket hade hon
träffat en yngre kille vilket innebar att resandet var över. När hon sedan börjat prata om sin pojkvän
hade Rut till en början trott att killen var tio, eller på sin höjd femton år yngre, men det skulle visa
sig att han var hela tjugofem år yngre än hon. Karin hade sagt att hon var kär som en klockarkatt
och det var också det onda man ﬁck ta med det goda. För att bli kär i en sådan ung man betydde
också att man redan från första stund var i underläge eftersom man måste vara medveten om att
man förr eller senare skulle bli lämnad. Samtidigt gällde det att upprätthålla ett sken av att man i
relationen inte var mer än knappt en belåten kvinna. Något som inte var det allra enklaste när
känslorna svallade. I dag misstänkte Karin att hennes pojkvän var på väg ifrån henne. Under den
senaste veckan hade han uppträtt nonchalant och på hans mobil försiggick en livlig sms-traﬁk. Hon
var därför övertygad om att han hade en annan. Hon hade konfronterat honom men han hade
bedyrat att hon var den enda vilket hon visste var ren och skär nonsens. Och det var alltså redan
nu som hon skulle få betala priset för sina underbara två månader. När Rut hade frågat henne
varför hon inte träffade någon i sin egen ålder menade Karin att om man är välbehållen som hon
och det fanns möjligheter till att dejta en yngre varför då spendera sin dyrbara tid med en tradig
och oftast så gnällig gubbe? Dessutom bodde hennes pojkvän i Turning Torso så hon njöt till fullo
varje gång hon vaknade upp hos honom.
”När ska du till Charles?”

Rut tittade på klockan.
”Jag trodde han skulle vara här nu.”
”Ja, du vet vad jag har sagt? Dyker det upp något roligare så glömmer dem ringa.”
Rut valde att inte kommentera. Karin hade bara träffat Charles en enda gång och det var på
onsdagen när hon och Charles var nere på Pizzeria Casa Blanca för att hämta mat. Kort hade hon
presenterat dem för varandra och sett hur Karins blickar nästan slukade honom. Samma kväll hade
Karin ringt och sagt att det var en stilig karl. Och det var då Rut bestämt sig för att hålla henne lite
på avstånd eftersom hon varken kände Karin eller Charles så väl.

MONICA VISSTE INTE

om det var som hon inbillade sig men med ﬂytten ut till Beddinge verkade

allt elände ha infunnit sig. Hon tänkte bland annat på Ruts ord att Charles pappa blivit mördad och
nu hade hennes mosters vägar korsats med dennes son. Men det var inte enbart elände hon tänkte
på. Hon tänkte på lägenheten som skulle lämnas om fem dagar. Det skulle bli en befrielse. Chris
hade lyckats få till en budgivning och på onsdag var det dags för uppgörelse. Monica hade haft
mardrömmar om att vintern skulle bli den kallaste i mannaminne och hon fasade för att den gamla
pannan skulle klappa ihop. Men det var mer i hennes drömmar som hade uppenbarats. Räntorna
skulle stiga och detta skulle ske redan vid årsskiftet. Och även om hon inte var vidare insatt i den
många gånger så intrikata delen av ekonomin visste hon att en rörlig ränta följde det aktuella
ränteläget. Dessutom skulle budgeten tänjas ytterligare. Det gick inte att åka snålskjuts längre.
Under de sex veckor de bott i Beddinge hade de haft hennes föräldrars Saab större delen av tiden.
Visserligen hade hennes föräldrar lovat att tillskjuta femtio procent till den bil som hon bestämde
sig för att köpa, ny som begagnad. Men två bilar betydde också större utgifter.
”När kommer pappa, mamma?”

Innan hon hunnit svara hade Linus föst igen dörren. Ett krafsande på fönsterblecket ﬁck henne
att vända sig om.
”Linus, kan du komma?”
Hon sneglade mot fönstret men såg inget. Hon tittade på klockan och önskade att Anders snart
skulle vara hemma. Hon hade frågat honom ﬂera gånger om de inte kunde välja en annan kväll.
Men både Anders och Per tyckte att fredagarna var utmärkta för badminton eftersom det var
stillestånd i tecknandet och de oftast kunde lämna kontoret en timme tidigare. Hon ryckte till när
hon hörde knackningar inifrån Linus rum.
Som alltid var hon spänd när det var veckoslut. Hon kunde se att någon stod bakom dörren och
i dörrspringan skymtade hon ett par stora bruna ögon och en rödbrun kalufs, men i nästa sekund
var kaluv och ögon borta.
Hon tog ett steg fram, kisade för att skärpa blicken men såg bara en strimma ljussken från
dörrspringan. Hon höll kvar blicken och plötsligt uppenbarades ett par blå ögon. Skräcken
genomfor henne och hon tog ett stapplande steg men benen vek sig. Hon tittade mot dörren och
Linus bruna ögon tog form.
”Linus!”
”Vad är det, mamma?”
”Är du själv på ditt rum?”
”Nej, Donatello är också här.”
”Vem?”
”Min turtle.”
”Din sköldpadda?”

”Ja.”
Monica förstod att det varit en optisk villa.
”Är du arg för bordet, mamma?”
”Bordet… nej nej, det är så gammalt och skruttigt ändå.”
”Har inte pappa byggt det?”
”Jo, pappa har ’byggt’ det”, sade hon med ett leende. ”Förlåt om jag skrämde dig. När man är
trött blir man lite konstig.”
Linus log. På nytt tittade han henne i ögonen. Hon visste att det var hans sätt att kalibrera det
emotionella läget.
Monica lade sin kind mot sin sons och sneglade in mot hans rum. Men fastän ingen var där så
visste hon att Börjessons kalla blå ögon skulle dyka upp ﬂer gånger. Många ﬂer.

BÖRJESSON HADE HÄMTAT

sig från förra veckans drömmar och erfor nu en lättnad. Samtidigt

kändes det tomt att hon var borta. Lukten från henne hade avdunstat och han tyckte att det var
dags för någon annan att inta utrymmet. Han visste att senior Hademark inte var hemma. Men att
bara gå in och ta grabben sådär rätt och slätt var i vanskligaste laget. Ändå var han i valet och kvalet
om han skulle. Naturligtvis skulle Monica göra allt som stod i hennes makt om han försökte ta
hennes son. Men inget kunde stoppa honom. Allra minst en späd och rädd kvinna. Och innan
polisen var här skulle han snabbt ha burit ner kroppen i den underjordiska gången. Fönstret var
olåst i grabbens rum, båda hasparna var ur sina hyskor, vilket Börjesson själv ombesörjt under
gårdagen.

LINUS HADE BLIVIT en stor pojke och hans personlighet hade börjat ta form. Borta var gnälligheten

där gråten ögonblickligen infann sig. I stället var det uppnosigheten som kunde träda fram.
Monica tänkte tillbaka på hur fort åren gått. Hon tänkte på att Annika förra helgen hade träffat
Jonna. En Jonna som likt hon själv gick mot de fyrtio. Det var inte alls länge sedan hon ihop med
sina gymnasiekompisar stod i en ringlande kö utanför nattklubben Etage.
Åldersgränsen var tjugo och både Monica och hennes väninnor saknade något år för att regelrätt
komma in. Monica var nyss fyllda arton medan Jonna skulle bli nitton och de andra två var några
månader från den magiska artonårsgränsen. Den sommaren spenderade hon alla helger tillsammans
med sina tre väninnor, och varje fredag och lördag besökte de nattklubben.
Monica var en förhållandevis skötsam tjej medan Jonna var oregerlig, klassiskt vacker och med
ett glänsande rött Julia Roberts-hår. När Jonna beträdde dansgolvet stod killarna på kö för att få
en dans med henne. Klänningarna var lövtunna och efter några danser var de dränkta av svett och
röjde magistralt hennes kurvor.
Denna sällsamma kväll hade Jonna kommit fram genomsvettig till bordet, gett Monica en lång
blick och satt sig ner i hennes knä. Jonna hade suttit gränsle, ända ut på hennes knä, och de långa
benen hade delat sig som en nyslipad sax. Monica hade också burit klänning och kunde känna
värmen från Jonna. Men på de ﬂesta dansställen var det rena Eilat-värmen, och eftersom Jonna
ständigt befann sig på dansgolvet var det inte alls konstigt om svetten förgyllde hennes sköte och
kropp. I stället var det märkliga att Monica hade tyckt att Jonna rört sitt underliv rytmiskt mot
hennes lår. Den natten hade Monica inte haft något annat i tankarna än Jonna.

JONNA PALM HADE

aldrig varit familjeﬂickan. Serena stunder och hemmakvällar låg ljusår bort.

Jonna ville bo i city, gärna vägg i vägg med nattklubbarna. Tjejerna träffades oftast hemma hos

varandra och knappt en månad efter den förbryllande natten på Etage, där Monicas åtrå fått en
oförhappandes start, skulle det visa sig vara dags igen.
Förfest innebar – förutom sedvanligt alkoholintag – att alla hjälptes åt med det som krävdes för
att deras fysiska attribut skulle framhävas på det mest ultimata sättet. De rullade håret, smörjde in
och bistod varandra med klippning och sminkning, samt lånade varandras kläder – behåar och
trosor, inget var heligt.
När Monica anlände var hon först på plats och Jonna hade öppnat, blöt i håret insvept i ett stort
Musse Pigg-badlakan och med sin sedvanliga bijouterikedja runt ankeln. Jonna hade precis målat
sina naglar så när Monica steg in förde de kinderna mot varandra. Trots att de varit ute tillsammans
ett dussintals gånger fanns det en reserverad ton mellan dem. Men på den tiden kunde Monica inte
sätta ﬁngret på vad det var som gjorde att det stundligen blev så tillknäppt. Efter att hon hängt av
sig följde hon Jonna genom den långa hallen. Jonna var lång och hennes lockiga hår lade sig som
röd bomull över de raka och karaktärsfasta axlarna och det stora badlakanet följde furstligt hennes
ryggtavla. Precis innan Jonna steg över tröskeln till sitt rum vände hon sig om mot Monica, ruskade
på huvudet så att det blöta håret slungades åt alla håll och särade de fuktiga topparna från varandra.
Monica snubblade till på tröskeln men lyckades hålla sig på benen till bådas fnitter. De satte sig i
sängen, bredvid låg spegel och rakhyvel och Jonna frågade om hon kunde raka henne.
Det var också den här kvällen som Monica återupptagit sitt lilla dagboksskrivande efter ett
uppehåll på närmare två år. Ett dagboksklotter som fanns dokumenterat i hennes lilla svarta bok
av årgång 1989.

ETT ÅRTIONDE HADE

runnit iväg och det kunde anas på den enda och smått solblekta afﬁschen

som beklädde Jonnas väggar: Marie Fredriksson och Per Gessle tätt hopslingrade efter deras listetta
på Billboardlistan, våren 1989 – The Look. En poster som tveklöst hamnat i rätt rum.

Tjejerna var nu ett år äldre och samtliga såg de framemot ett stillsamt 90-tal. Men Jonna Palms
äventyr skulle i stället visa sig trappas upp. Vågspelen blev allt djärvare och hon började dra med
sig andra tjejer i den nattliga nöjessnurran.
Naturligtvis visste Monica inte hur Jonna var nu för tiden men förr kunde hon få de mest försynta
tjejer att dansa på borden. En och annan kille klarade det men för de ﬂesta blev det en irreparabel
knäck när de ﬁck höra vad deras ﬂickvänner tagit sig till när de varit ute med Jonna. Året efter den
innehållsrika sommaren på Etage åkte Jonna till Paris och började jobba som modell. Allt hade gått
i en rasande fart. Från att en agent haffat henne på Södergatan i Malmö, och mer eller mindre
erbjudit henne ett modellkontrakt utan en endaste fotografering, till catwalken på de förnämsta
modevisningarna utmed Avenue des ChampsÉlysées i Paris. Monica hörde inte av henne men prat
började ganska snart ﬂorera. Det ryktades bland annat om att hon haft ett förhållande med den
numera ålderstigne Gérard Depardieu.
Monica var ingen berest person. Hon hade bara varit utomlands en enda gång. Men allt oftare
funderade hon på att besöka Frankrike. Att åka dit skulle samtidigt vara ett besök i en del av hennes
ursprung. Så om Anders och hon bestämde sig kunde de slå två ﬂugor i en smäll. Men trots spridda
anförvanter i Frankrike var det ändå nyﬁkenheten på Jonna som lockade allra mest. Och nu hade
Annika mött henne och sagt att hon visserligen såg en aning sliten ut men annars verkade allt vara
okej med henne. Något som till en del förundrat eftersom Monica hade hört att Jonna skulle vara
i ett bedrövligt skick.
Monica sneglade på klockan och drog bort kastrullen från plattan. Hon slog Annikas nummer.
”Hej, Annika. Har du tid att prata?”
”Javisst.”
”Jag kan inte hålla mig längre. Vad jag ångrar att jag inte åkte hem till dig i söndags.”
Annika skrattade.

”Du får skylla dig själv.”
”Vad pratade ni om?”
”Kommer du inte i morgon heller?”
”Jag kommer i morgon. Men jag står här med kvällsmaten och väntar på att Anders ska komma
hem från sin badminton och har tänkt på Jonna den sista kvarten. Allt som hände på det glada 80talet.”
”Åttiotalet! Så gamla är vi väl inte?” sade Annika eftersom hon visste att det i huvudsak rörde sig
om 90-talet. ”Vi pratade om allt möjligt, faktiskt mest om jobb, men jag ﬁck absolut inte glömma
att hälsa till dig.”
Monica log.
”Hur mådde hon då?”
”Det sa hon inte. Men det verkade vara okej med henne.”
”Det jag har hört är i alla fall inga uppmuntrande saker.”
”Jaså, vad har du hört då?”
”Att hon skulle vara i mycket dålig kondition och att hon förälskat sig i en riktig hjärtekrossare.”
Annika skrattade.
”Ja, men det är ju det som är så typiskt Jonna, och så kommer det ju förmodligen alltid att vara.
De vanliga killarna göre sig ej besvär.”
”En lång tid av droger och alkohol”, fyllde Monica i.
”Det kan jag inte tänka mig, även om hon nu såg en aning sliten ut.”
”Och pojkvännen ska inte bara vara en hjärtekrossare utan även ett riktigt mischmasch.”

”Mischmasch… vad tänker du då på?”
”En israelitisk reformjude vid namn Raﬁ som ska vara väldigt hårdför. Han ska också vara en
slipad affärsman där affärerna ska vara allt annat än hederliga. Dessutom har jag hört att hon ska
ha konverterat till judendomen.”
”Var har du hört allt detta?”
”Av en gammal pojkvän till henne.”
”Inget av det där berättade hon i alla fall för mig utan det mesta handlade om hennes modelljobb
som mer eller mindre var över. Men hon hade kunnat försörja sig på det i femton år. Hon berättade
också att samma år som hon kom till Frankrike ﬁck modellagenturen Eileen Ford upp ögonen för
henne. Jag tyckte hon sa att det var 1990. Är det verkligen så länge sedan, Monica?”
”Ja, det går mot tjugo år.”
”Jonna var inte mer än nitton år, tyckte jag hon sa. Hon gillade inte heller Eileen, fastän
modellmamman sagt till henne att hon tveklöst var den vackraste svenska hon sett efter sin egen
guldklimp, Vendela Kirsebom. Eileen hade också sagt till henne att det inte räckte med att vara
vacker utan disciplinen var en stor del i modellandet. Och du vet ju hur medgörlig Jonna är, eller i
alla fall var?”
Monica kunde se Jonna framför sig.
”Vilket äventyr!”
”Ja du, och så sitter vi här och ruttnar. Jag i Trelleborg och du i Beddinge.”
”Du kan tro att jag har tänkt på henne, Annika. Jag har funderat på att ringa henne många gånger
men jag har inget nummer. Samtidigt var jag rädd. För tänk om ryktet var sant att hon var
nedgången? Och om hon var så nedgången skulle det kanske i stället förvärra om jag ringde eller
kom ner på besök. Jag menar då skulle hon troligtvis fråga hur min livssituation såg ut i dag och då

skulle jag ju ha varit så illa tvungen att berätta. Och skulle jag då berätta att jag var lyckligt gift, hade
en frisk och välskapt son, och numera ett hus vid havet, kanske detta skulle ta musten ur henne.”
”Det tror jag inte. Du vet att Jonna aldrig varit den som suttit och virkat framför brasan och sörjt
över att andra har det bättre. Och att hon skulle vara avis på våra svenssonliv kan jag inte tänka
mig.”
Monica blev tyst och funderade på sin egen livssituation.
”Skulle du kunna tänka dig hälsa på henne?” undrade Annika.
”Ja, om jag hade haft någon adress. Paris är ju ganska stort”, sade Monica med spefull ton.
”Då har jag en glad överraskning.”
”Vad?”
”Jag har hennes nummer.”

ANDERS OCH PERS

badminton var slut när Anders kom på att han glömt ett försäkringsavtal på

kontoret. Han bestämde sig för att hoppa över duschen och åka till kontoret för att hämta det. Det
var en rejäl livförsäkring och han skulle träffa försäkringstagaren på måndag morgon i Malmö och
kände att han behövde läsa igenom avtalet en gång till. Var det då något som hade glömts kunde
han köra in en vända på kontoret tidigt på måndag och få det kompletterat innan han gav sig iväg
till Malmö.
När Anders och Per kom in i omklädningsrummet var de ensamma sånär som på en lång mörk
kille med blött hår. Killen var i trettioårsåldern och Anders tyckte att han påminde om en
ﬁlmstjärna. Han nickade igenkännande mot Per innan han lämnade omklädningsrummet. När de
satte sig ner på bänken frågade Per om Anders ville höra en historia om ödets ironi. Anders undrade

naturligtvis om det var stundens ingivelse som ﬁck berättaren i Per att titta fram eller om det hade
någonting att göra med den mörke killen.
Per hade tidigare jobbat på bank. Hans före detta arbetskamrat samt gode vän Lars Andersson
hade för några år sedan åkt till Stockholm med sin kollega. Tony Silver hade anställts en kort tid
efter Pers sorti. Lars Andersson hade fort blivit vän med den nyanställde, trots att denne hade en
väldigt arrogant framtoning. Denne Silver pratade aldrig om något annat än pengar och kvinnor
och hur viktigt utseendet var hos det motsatta könet. Lars Andersson och Tony Silver arbetade på
Swedbank som på den tiden gick under namnet Föreningssparbanken. På kontoret vid Gustav
Adolfs Torg i Malmö fanns rejält med kvinnlig fägring och det sades att småfräcke Tony, i kraft av
sitt ämbete som bankens gullgosse, hade satt på de allra ﬂesta där, gifta som ogifta.
”Tony Silver var kung på banken och alla vet vi hur kungar är. De tar och gör vad som faller dem
in”, sade Per.
Anders log.
”Men säg den lycka som varar. Ett år senare stegade en ny kung in på banken. Killen skulle sköta
de så betydelsefulla placeringarna och var identisk i utseende med Tony. Dessutom bar han det
exotiska namnet Vincent”, sade Per med ett leende för att dramatisera det hela. ”Båda påminde om
yngre kopior av skådespelaren Viggo Mortensen, du vet den där karlavulne karaktären Aragon i
Sagan om Ringen?”
Anders nickade.
”Båda älskade de krogen och båda hade de axellångt hår. Tonys var ljust medan Vincents var
korpsvart”, fortsatte Per. ”Vincent var också halva huvudet längre och i min längd, och det var den
Vincent som jag nyss hälsade på.”
Anders satt tyst.

”Några dagar innan Tonys trettioårsdag bestämde Tony och arbetskamraten sig för att åka upp
till Stockholm för att festa under några dagar och ﬁra av hans födelsedag. Detta var också något
som Lars såg framemot eftersom han tyckte att stockholmarna verkade vara ett hyggligt och bildat
folk, i alla fall var det så han uppfattade dem genom teverutan. Men detta var något Tony
förringade”, sade Per och skakade på huvudet i en gest att denne Tony inte var någon han skulle
hysa förkärlek för.

LARS ANDERSSON OCH

Tony Silver hade tagit ﬂyget upp och checkat in på tvåstjärniga Queen’s

för att senare under kvällen prova på huvudstadens nattliv. De hade bokat ett dubbelrum, och fyra
timmar senare hade de hamnat på Lydmar där de träffat en ensam tjej.
Denna tjugosjuåriga kvinna hade visat sig vara genomsympatisk och hade för bara några år sedan
ﬂyttat ner från Ångermanland. Lotta hade inte något fördelaktigt utseende, hon saknade kurvor,
tänderna var sneda och hennes hår var sönderpermanentat. Ändå var detta inget som satte käppar
i hjulet för Silver.
Tidigt på morgonen hade Tony kommit tillbaka till hotellet och väckt Lars och i korta drag
berättat att han haft en helnatt. Följaktligen var han nöjd med sexet men inte med objektet. Något
höviska Andersson tyckt verkade en smula märkligt. Silver hade hunnit vila upp sig några timmar
på hotellet innan det var dags igen. Vid middagstid anlände Lotta Strandell till hotellet tillsammans
med en väninna. Lars Andersson hade försökt samtala med väninnan men denna verkade mer
intresserad av att fånga Tonys uppmärksamhet. När Tony märkte att allt ljus var riktat på honom
och samtliga ögonkast var i lystnad började han ﬂörta. Han ﬁck genast respons av väninnan, och
trots att Lotta sedan tidigare var väl insatt i väninnans ombytliga vandel och karaktär hade hon
likväl blivit ledsen. Väninnorna hade också pratat om detta innan, där Lotta sprudlande berättat att
hon aldrig tidigare känt så inför någon. Men trots samtalet med väninnan verkade det ändå inte ha
haft någon effekt. Samtliga hade åkt hem till Lotta och där hade de börjat festa och ﬂörten hade

trappats upp. När sedesamme Lars såg och förstod Lottas tankemödor tyckte han att de gått för
långt. Minuten efter satt väninnan i Tonys knä. Lars hade då rest sig upp och gått därifrån i en vink
att så gör man inte. Tony och väninnan hade av Lars reaktion förstått dennes ogillande och därför
till en början fått en stagnation i smånojsandet, vilket fått Lotta att lugna sig en aning. En timme
senare skulle Lotta gå ner för att köpa Tony en tandborste i tron att han skulle sova över. Väl
därnere kom Lotta på att hon glömt sin börs och vände tillbaka. Men trots att hon fått klara
indikationer på vad som kunde inträffa ﬁck hon ändå hjärtat i halsgropen när hon kom upp. På
sängen låg väninnan med särade ben och mellan dessa låg hennes Silver. Det hade slutat med gråt
och den svekfulla väninnan hade stuckit iväg till hotellet. Kort därefter hade Tony lämnat Lottas
lägenhet. När fridsamme Andersson kom tillbaka satt Lotta på sängkanten och grät. Hon hade
först inte velat berätta vad som hänt men på bordet stod två rakvatten av märket Lacoste och
bredvid låg en tandborste. Det ena rakvattnet var till Tony medan det andra var till honom, och
Lars kunde räkna ut vad som hade hänt: Silver hade bemäktigat sig ytterligare en kvinna. Så trots
att Lotta var förkrossad hade hon gått ner för att köpa rakvatten och en tandborste eftersom hon
trodde att han skulle komma tillbaka. När Lars timmen efter lämnade Lotta Strandells bostad
lovade de varandra att hålla kontakten. Bara på dessa timmar de känt varandra hade en ömsesidig
respekt vuxit fram. Två veckor efter deras vistelse i huvudstaden hörde medkännande Andersson
av Lotta i ett ärende som skulle få Tony Silver att bara rycka på axlarna. Hon var gravid. Nio
månader efter äventyret i Stockholm föddes en liten ﬂicka men tyvärr vände Tony dem båda ryggen.
Lars hade frågat varför, även om han alldeles säkert visste vad Silver skulle svara, ändå hade han
velat höra det. Lika omoget som förväntat hade Silver sagt: ”Om Lotta haft ett bättre yttre och
varit mer framgångsrik kanske jag slagit mig till ro med henne. Hon var ett bra ligg, en snäll tjej,
och dessutom verkade hon djävligt glad för mig”. När dottern var ett halvår ﬁck Lars ytterligare ett
samtal från Lotta Strandell. Hon skulle ﬂytta till Skåne. Och det fanns två adekvata anledningar till
ﬂytten. Hon hade träffat en fantastisk kille och de skulle nu bli sambos. Men sen var det en sak till
och lite pillemariskt hade hon frågat om Lars hade en stol inom räckhåll, i så fall skulle han sätta

sig. I nästa ögonblick berättade hon att lilla Julia och hon vunnit på Lotto. Lars kunde inte mer än
gratta, och då berättade hon hur mycket – nitton miljoner kronor. Lotta hade varit försigkommen
och köpt ett hus nere i Ljunghusen och sagt till Lars att hon egentligen först skulle ha ringt honom
och berättat eftersom det gällde framtida investeringar. Men ödet ville annorlunda. För två månader
sedan, och märkligt nog på samma nattklubb som hon träffade dem, hade hon mött en kille som
lustigt nog också var skåning. Därefter hade hon skrattat och menat att det troligtvis var en skåning
som var hennes ödes nyck. Lars kunde höra hur lycklig hon var när hon snyftande fortsatte berätta
att denne underbare kille hjälpt henne att placera de återstående elva miljonerna. Lars hade först
inte vetat om han skulle berätta för Tony: nitton miljoner, hus i förnäma Ljunghusen med dess
mjölkvita stränder, och tillika en skånsk pojkvän. Av förståeliga skäl hade han inte kunnat låta bli.
Men märkligt nog hade Tony tagit lottovinsten med fattning och Lars hade sina funderingar om
varför. Fastän hon nu var miljonär, moder till hans barn, bra i sängen (som Tony själv uttryckte
det), snäll, lojal, och dessutom förälskad i honom, så saknade hon fortfarande det viktigaste och
det var för denne Tony Silver ett vackert yttre. Lars hade undrat om man verkligen kunde önska
sig mer. Och vad beträffade den skånske pojkvännen brydde Tony sig inte utan i stället var han
övertygad om att det var en torrboll som hon gett sig i slang med.
Eftersom Tony var en man av civil olydnad hade han blånekat när det var dags för fastställande
av faderskap och ärendet hade därför fått göras genom domstol. Tony Silver hade anlänt välklädd
en regnig höstdag till Malmö tingsrätt ihop med sitt ombud en halvtimme tidigare för att få
möjlighet till en kort genomgång. Tony hade genast spanat in den stiliga kvinnan som satt bakom
en dadelpalm. Han hade rest sig upp åtskilliga gånger för att få en skymt av henne och på avstånd
fällt avgörandet att kvinnan nästintill var perfekt. Med andra ord en kvinna i hans tycke och smak,
vilket för herr Silver medförde en kvinna i den kategorin som man kunde slå sig till ro med. När
klockan närmade sig 13.00 hade kvinnan rest sig upp tillsammans med sitt ombud, kommit emot
Tony, och först trodde han att ögonen spelade honom ett spratt men insåg ganska snabbt att denna
betagande kvinna som han suttit och spanat på inte var någon annan än Lotta. Lars visste men

hade inte velat berätta något om hennes förvandling utan i stället lät han Silver själv få upptäcka
det eftersom han visste att deras vägar snart skulle korsas.
”Vad hade hon gjort?” utbrast Anders och reste sig upp från bänken.
”Lotta hade berättat för Lars att bara veckorna efter hon fått Julia hade hon börjat hårdträna på
gym och månaden efter hade lottovinsten kommit. Hon hade tagit sig en privattränare och gått till
Stockholms mest ansedde tandläkare, som dessutom varit god vän med framlidna Alice Timander.
Dietist hade också anlitats och förvandlingen hade så smått börjat.”
Tre månader efter Julias ankomst och efter två och en halv månads intensiv träning hade hon
uppnått ett häpnadsväckande resultat. Lotta hade besökt nattklubben igen och där hade hon mot
alla odds återigen mött en skåning som hon fallit för, varpå hon tillagt att denna gång var det inte
hon utan han som uppvaktat. Tony Silver hade i alla fall blivit helt tagen av hennes förvandling, allt
verkade vara förändrat på henne. Hon hade blivit fräckt klippt i en bob och hade numera en lyster
i det mörka håret. En snäv svart kjol och en bländvit blus samt ett par rejäla klackar, som hon
dessutom kunde gå i, vilket tog ﬁnmotoriken till ytterligare en nivå, och fortfarande lika sympatisk
och trevlig, trots omständigheterna, men nu med nitton miljoner på ﬁckan. Resultatet hade blivit
bedårande vackert då utbuktningen fulländade fröken Strandells apparition samtidigt som den
talade sitt tydliga språk: Massor av knäböj på gymmet. Att Tony Silver var fadern var lika klart som
kranvatten och att ödets ironi hade spelat herr Silver ett spratt var det ingen som sade till honom
utan det hade fått bli vindarna som viskade.
”Och hade det varit slut här kanske det kunde ha blivit en okej story till en ﬁlm”, sade Per och
rättade till kepsen. ”Men både du och jag vet att verkligheten ofta överträffar dikten.”
Anders nickade.
”För när Tony ﬁck reda på vem hennes nye skånske kille visade sig vara hade det blivit alltför
mycket för honom och tystnaden hade lagt sig som ett lungödem.”

”Vem?”
Per ﬁck ett illmarigt leende.
”Jag behöver väl inte nämna namnet för det skulle såra Tony ännu mer. Men denne man var
drygt halva huvudet längre och hade korpsvart hår.”
”Vincent?”
Per log och greppade sin väska. Det var dags att köra hem.

Kapitel 13

NÄR ANDERS ANLÄNDE till Trelleborg hade klockan blivit kvart i åtta. Han parkerade bilen utanför

kontoret, småsprang över gatan och tog hissen upp. Han låste upp, smet snabbt in på sitt rum och
såg en lapp där det stod att han skulle ringa Nadia. Han stoppade lappen i ﬁckan men ångrade sig
och lade tillbaka den på skrivbordet. Han tog försäkringsavtalet. Han gav det en funderare. Skulle
han gå in och slå på Westermans dator? Innan han hunnit ta ett beslut stod han utanför Westermans
rum. Han lade örat mot dörren. Till sin förvåning hörde han ett svagt surrande. Återigen frågade
han sig vad som höll på att hända. Först en granne som fraterniserade med en liten ﬂicka och nu
hans högt ansedde chef som satt och katalogiserade minderåriga från nätet. Det var i alla fall vad
Kerstin sagt. Det gick några sekunder. Han bestämde sig för att inte knacka på.
När han kom ner såg han fyra killar som stod och drack ur något som såg ut som en tvåliters
butelj. Då de verkade aningen ostyriga ﬁck han först tankar att vänta i trapphuset tills de hade
passerat. Men eftersom de inte såg ut att ha nämnvärt bråttom bestämde han sig för att gå ut. Han
gjorde sig redo med bilnycklarna.
Med raska steg klev han ut i gatan.
”Har du cigaretter?”
”Tyvärr, jag röker inte”, sade han. ”Men ni kan få en femtiolapp så kan ni själv köpa ett paket.”
Anders uppskattade killarnas ålder till drygt tjugo. Två av dem var av storlek större och utifrån
deras rakade huvuden konstaterade han att de var skinheads, eller möjligtvis nynazister. Den tredje
såg harmlös ut. Den fjärde satt lutad mot väggen.
Anders ﬁck inget svar och satte sig i bilen, stängde dörren men hann inte vrida på
tändningsnyckeln förrän de två storväxta killarna stod utanför. Den ene höjde sin näve och på den

hade han en knogtatuering där det stod DÖDA. Anders tog fram sin plånbok och fastän han visste
att han inte skulle kunna besticka dem tog han upp sin enda sedel.
”Ut ur bilen, pappersnörd!”
Han öppnade dörren och klev ur men hann inte mer än räcka fram femtiolappen förrän han
mottog ett knytnävsslag och föll till marken.
”Ytterligare en i raden av dessa satans slipsnålsclowner som tror att de kan köpa sig fria från allt.”
Rejält omtöcknad kände han hur det rann från näsan.
”Sätt kniven i kostymnissen.”
Orden lät overkliga men han förstod att detta var killar som skulle gå hela vägen. Han reste sig
upp och fylldes av en vrede som han inte känt sedan ungdomsåren. Med blodet strilande från näsan
mötte han blicken på den som utdelat slaget, och med kraft riktade han en dansk skalle och nassen
for i backen. Den andre måttade ett slag mot honom, som gled förbi. Reﬂexmässigt ﬁck Anders
iväg en spark mot underlivet och nassen vek sig. Han noterade att den beskedlige av dem hade
försvunnit medan den tredje satt kvar längs husväggen. Anders satte sig i bilen och med en rivstart
lyckades han knyckla sig ut från parkeringsﬁckan utan att stöta ihop med de andra bilarna.
Tjugofem meter ner svängde han vänster. Han slängde en blick över axeln.
”Där ﬁck ni så ni teg, era jävlar!”
Orden kom från den berusade killen som tidigare suttit längs husväggen men som nu stod över
sina vänner skrålande med buteljen i sin hand.
Anders svängde höger ut mot kuststräckan samtidigt som han tittade i backspegeln. Naturligtvis
visste han att de två inte kunde ta upp jakten eftersom de låg utslagna, och den tredje verkade
snarare vara på hans sida, i alla fall av kommentaren att döma. Ändå kände han en oro och ökade

farten för att komma ut på kuststräckan. Det var tänkbart att den ﬂyende var i väg och hämtade en
bil.

LINUS KOM ÅTER

ut i köket och Monica förstod att han inte kunde vänta längre. Han hade pratat

om pappa från första stund sedan hon hämtat honom på dagis.
”När du har plockat upp dina leksaker från golvet, lagt dem i lådorna och tagit på dig din pyjamas,
kommer pappa att vara här.”
Linus tittade på henne och i nästa sekund var han borta. Inifrån hans rum blev det genast hörbar
aktivitet, bland annat hördes det en duns. Monica var för trött för att gå in. I stället stod hon kvar
och inväntade det illtjut som ofta kom sekunderna efter missödet. Men inget gällt läte lämnade
hans späda lungor, ett svar gott nog att han inte stått på huvudet.
”Klar, mamma!”
Bestyret kunde inte ha tagit mer än två minuter och nu stod han här framför henne iklädd pyjamas
och med ritblocket i sin hand.
”Det gick fort. Men vad var det för duns?”
”Det var basketbollen som ramlade i golvet. Men det var inte jag som välte ner den utan det var
garderobsdörren som öppnade sig själv.”
På nytt såg hon Börjessons kalla blå ögon och bestämde sig för att gå in på rummet för att
undersöka.
Monica ställde kastrullen på diskbänken och gav kökskniven ett ögonkast. Naturligtvis litade hon
på sin son och visste att det inte fanns någon därinne. Samtidigt sade något henne att Börjesson
var en förfaren man och kunde lura de ﬂesta, barn som vuxna.
Med beslutsamhet klev hon över tröskeln och såg basketbollen på golvet.

”Linus, kom hit omedelbart.”
Hon drog upp garderobsdörren. Men ingen där.
”Var det verkligen bollen som föll i golvet?”
”Ja.”
”Okej.”
”Men…”
Monica tittade på sin son.
”Men vad?”
”Den låg inte där.”
Monica lade sig på knä. Hon tog tag i sängöverkastet. Tankarna rusade. Hon sneglade på Linus
som backade ut från rummet med skrämd blick. Hon slöt ögonen, lyfte på överkastet och där låg
Börjesson och i handen höll han en kniv. När hon tittade såg hon hans knutna näve på sin mage
och borta var kniven. Plötsligt kände hon en hand på sin axel. Hon tittade upp och där stod Linus.
”Mamma, vad är det?”
Hon sneglade på sin blus, men inget blod. Omtöcknad reste hon sig. Hon tittade mot fönstret
och såg att båda hasparna var ur sina hyskor.
”Har du haft fönstret öppet?”
”Nej.”
Hon visste inte om hon skulle känna en lättnad. Hon förutsatte att Anders glömt stänga fönstret.
”Kanske jag sparkade till den ändå innan jag gick ut i köket.”
”Sparkade till vad?” undrade Monica som fortfarande var förvirrad av sina syner.

”Basketbollen.”
Linus bekräftelse ﬁck henne att känna en lättnad. Samtidigt förstod hon att bollen inte kunde
vara i rullning så länge. Hon satte sig på huk och lade armarna om sin son. Hon slöt ögonen och
återblickar rullades upp där starten alltid var från Linus födsel fram till dagens händelser. Hon
mindes månaden innan Linus skulle fylla ett. En händelse som gav henne dåligt samvete. Hon hade
varit ute med sina arbetskamrater och kommit hem sent. Klockan hade närmat sig tre och hon var
orolig att Anders skulle möta upp i dörren med arg min och upptuktelse. Genast hade hon smugit
in i badrummet, satt sig i badkaret och låtit vattnet strila över sin kropp. Därefter hade hon gått in
i sovrummet där hennes båda älskade låg hopslingrade. Hon hade satt sig på sängkanten för att
skapa kontraster till kvällens otuktiga händelse. Genom att vistas i ett rum som var förknippat med
legalitet och uppriktighet, men också med den ovillkorliga kärleken, trodde hon att det dåliga
samvetet skulle lätta.
Aldrig tidigare hade hon varit otrogen men med trötthet och för mycket vin hade hon tappat
omdömet. Eller så hade det bara varit en saknad från den tid när hon och hennes väninnor stod i
den ringlande kön utanför nattklubben Etage. En saknad som övergått i en innerlig längtan efter
speciellt en. Hon hade lekt med elden och nu fanns det en oro. Inte för att det skett på en offentlig
toalett utan av rädsla för att hon hade tyckt om det alltför mycket. Något som under de senaste
åren fått henne att börja tvivla. Hon hade frågat sig själv varför hon hade sparat numret. Flera
gånger hade hon varit på väg att ringa men i sista stund hejdat sig. Hon tackade sin lyckliga stjärna
att personen bara varit på ett helgbesök hos sin lillasyster i Malmö. För Monica visste att skulle
denna Maria inte vara bosatt i Stockholm utan här nere skulle hon inte kunna stå emot.
”Mamma!”
Hon ryckte till och tittade på sin son.
”Kan jag få vara här hos dig och rita?”

Det hände inte så ofta men ibland ville han vara i köket när hon tillredde kvällsmiddagen. Han
kunde då sitta tyst i timmar och när han var färdig ﬁck hon eller Anders peka på den teckning som
de tyckte var ﬁnast. Det var alltid tre motiv så hon var ganska säker på att denna gång inte heller
skulle bli något undantag. En bil, en hund, eller ett hus, och varje gång hade hon lika svårt att välja.
Hon hade inte berättat för någon men hade sina aningar om varför han alltid ritade en hund. En
tragisk händelse som hon egentligen inte visste så mycket om mer än vad hon fått ta del av genom
dagspress och sin far. Hon hade tagit kontakt med två barnpsykologer eftersom hon undrade hur
mycket skada deras son dragit på sig om han sett eländet. Kontakten med dessa barnpsykologer
hade gjorts utan Anders vetskap. Och Gud ska veta att hon haft många sömnlösa nätter när hon
grubblat på om hon skulle berätta för honom vad som inträffat. För även om det var mindre troligt
att Linus sett något visste hon samtidigt hur det skulle bli om Anders ﬁck höra vad som hänt.
När Linus var elva månader gammal hade Rolf och Siv hämtat honom till öronbedövande vrål.
Monica och Anders hade blivit bjudna på maskerad och denna gång hade de bestämt sig för att gå.
Efter ett tufft första år som föräldrar kände de att de behövde komma ifrån och tänka på annat än
blöjor och barnmat. Siv och Rolf hade hämtat Linus på lördagsförmiddagen och sagt att de kunde
sova ut på söndagen. Det hade varit full rulle hemma hos Rolf och Siv hela kvällen och när Monica
ringde från maskeraden hade Linus efter ytterligare skrik och gråt äntligen somnat. På
söndagsförmiddagen hade de åkt iväg och Rolf hade lämnat av Siv utanför AG Favör. Linus hade
genast somnat i bilen och Siv hade avtalat med Rolf om att han skulle hämta upp henne om en
timme. Med Linus sovande därbak i bilen, fastspänd i sin barnstol, hade Rolf kört raka vägen ner
till Gislövs Läge. När han kom ner till barnfamiljernas Gislöv hade han parkerat bilen ända nere
vid vattenbrynet. Rolf var fullt medveten om att han hade sämre hörsel än de ﬂesta av de jämnåriga
canastamedlemmarna på kvällssammankomsterna i föreningen så förståndigt nog hade han låst
dörrarna ifall han skulle sitta och nicka till. Och det hade inte tagit många minuter förrän han
slumrat till. En ung kvinna med sin lilla dotter i vagn hade kommit förbi samtidigt som en kille

korsat deras väg. Den unge mannen höll ett koppel i handen men ingen hund hade synts till. På ett
avstånd av endast tio meter från platsen stod Rolfs bil parkerad med Linus sovande i sin barnstol.
Som skjuten ur en kanon kom pitbullterriern och hoppade rakt upp i vagnen till mammans
hjärtskärande skrik. Allt hade gått i en rasande fart och i ett blint raseri hade pitbullen bitit rakt över
barnets huvudsvål. De kraftiga käkarna hade pressats samman och när hörntänderna trängde in i
skallens överhud knäppte det till. I nästa ögonblick följdes det av ett krasande ljud när tänderna
forcerade skallbenet för att gå ner i storhjärnan där det tog stopp vid hjärnstammen. Fastän ﬂickan
dog omedelbart fortsatte besten och slet upp henne ur vagnen som om hon vore en trasdocka.
Varje muskel i den gulbruna kroppen kunde urskiljas när djuret nervsjukt ruskade om den lilla
ﬂickan. Som en ballong fylld med blod sprutade det från den massakrerade kroppen och skvätte
ner Rolfs bakruta. Men trots det surrealistiska ögonblicket där det lilla barnet hängde i käftarna likt
en spratteldocka lyckades den gråtande ägaren slita till sig en åra och svingade den mot hundens
ryggparti. Givetvis förstod husse att det redan var över men instinktivt var det fortfarande på liv
och död. Slaget hade träffat hårt och åran hade delat sig som spinkved men från hunden märktes
inte minsta lilla antydan till vare sig ett gnyende eller att släppa ﬂickans kropp.
Pitbullen släppte nu huvudsvålen men den ena hörntanden hade borrat sig in i ﬂickans hjärnstam.
Med ytterligare vansinnesskakningar ﬁck hunden loss sin tand, varpå den sargade kroppen ﬁck en
luftfärd. Innan kroppen nådde marken var djuret över henne igen och nästa bett var över ﬂickans
ena lår. När krasandet kom och lårbenet öppnade sig som en gapande portmonnä, där allt det gula
underhudsfettet vällde ut och lade sig som mosad ärtsoppa i gräset, vaknade Rolf. Han visste inte
varför han vaknat men hade berättat att det troligtvis var av ett skrik som i drömmen härleddes till
Linus. Flickans kropp var totalt söndertrasad och när besten öppnade sina kraftfulla käkar
ytterligare en gång och de slogs ihop som en rävsax över den lilla ﬂickans själlösa kropp klev Rolf
ut ur bilen. Snabbt slog han igen dörren och med en beslutsamhet som kunde liknas vid de stora
tungviktsmästarna när de äntrade ringen, öppnade han skuffen och tog upp domkraften. Detta

gjordes i ett omedvetet och långsamt tempo där förloppet verkade vara avsatt för att Gud skulle
kunna avläsa varje rörelse i denne morfars heroiska agerande. Sekunder gick i lugnets stillhet men
till ett blodtörstigt gläfsande som dränkte sorlet från havet och gav skräckfyllda ögonblick av
intimitet. Nu var stunden kommen, öga för öga, tand för tand, och Rolf hann tänka, tänka på sin
ålder. Hans kropp var gammal men en gång i ditt liv bestämmer du dig oavsett ålder. Du vet inte
när och du vet inte varför du tar beslutet men det ﬁnns där i varje människa.
I det ögonblicket bestämde Rolf sig för att inget skulle få honom att ge upp. Han skulle slåss till
hjärtat upphörde att slå.
Sittande i gräset framför den avsvimmade mamman, trött och med en sten i varje hand, befann
sig ägaren i ett sista försök att avleda sin hund för att denne inte också skulle ge sig på mamman. I
de tragiska minuterna där ett frälst barn bildligt blivit uppätet av hans hund var husse nu redo att
göra ett desperat försök att krossa skallen på sin urstarke vän.
Rolf gick fram till den sargade kroppen som låg halvt in under buskarna och det var då han såg
de blöta hårtestarna och verkligen förstod att det var ett barn. Ingen visste vad Rolf i ögonblicket
tänkte. Kanske var det på sin son Gabriel. För trots att pitbullen lade ytterligare ett bett, men nu
över Rolfs smalben, lyfte han upp domkraften utan att yttra ett endaste ljud. Han stirrade in i
rovdjurets ögon och på något vis var det som om hunden begrep att motståndaren aldrig skulle
låta honom gå segrande ur striden. För en upprätt tvåbent varelse som inte vek undan med blicken
skapade en förvirring, och för bråkdelen av en sekund kände hunden för första gången i sitt
fyraåriga liv rädsla. Och då, vädjande till Gud att det svingande slaget skulle få de mest förödande
konsekvenser som tänkas kan, lät Rolf domkraften gå rakt igenom den platta och gulbleka pannan.
Ett krasande ljöd likt knäckandet av en kraftfull gren som gick av. Skallbenet öppnade sig och Rolf
kunde se den smaragdgröna hjärnbarken välla ut. Sekunden efter blev allt rött och hunden sjönk
ihop som en trasig badanka. Allt blev tyst. Sorlet från havet kom tillbaka som en bekräftelse på att
livet går vidare. Minuter gick. Husse satt med ansiktet i sina händer och Rolf tog sig fram haltande

till den trasiga ﬂickkroppen. Rolf tog av sig blazern, lade den över ﬂickan och såg två bilar stanna
uppe på vägen. Någon skrek, och i nästa minut var det ett tiotal personer runt dem. Och trots att
alla pratade och småskrek hörde Rolf bara ett surrande. Kollapsen var ett faktum. Rolf tittade mot
sin bil och där bakom den blodﬂäckiga rutan kunde han se två stora bruna ögon.

NÄR ANDERS NÅDDE

Böste svängde han höger in på första avtagsväg för att komma bort från

kuststräckan. Återigen funderade han på vad som höll på att hända. Sex veckor i huset och hittills
bara elände. Dessutom hade eländet nu också angripit hans arbetsplats. Han kom att tänka på
halskedjan som han funnit i den ena köksventilen. När han hade lyft på medaljongens lock hade
bilden av en mörk kvinna uppenbarats. En kvinna han tyckte sig känna igen. Han hade tagit med
halssmycket till jobbet och visat Per men hans vän hade inte kunnat placera kvinnans ansikte. Han
tänkte också på vad han sett i Börjessons bil förra månaden: En svartglänsande artefakt som skulle
föreställa en kniv. Kanske var det en sådan som Per berättat att prästerna använde sig av vid sina
offerritualer. Vid ceremonierna kolorerade prästerna sig med svart färg vilket ﬁck honom att tänka
på att det i Börjessons bil även låg en burk skokräm. Han tänkte på vad Stojanovic sagt förra helgen.
Börjesson hade kommit upp ur brunnen iklädd regnkläder och svartmålad i ansiktet.
Anders parkerade bilen, vred om tändningsnyckeln och en tystnad följde där ett brusande
plötsligt tog vid. Han var ända nere vid havet och kunde höra hur vågorna rullade upp på den
fosterländska strandremsan. Han hämtade andan, drog handﬂatan över ansiktet och kände värken
i näsan. Det hade varit en klockren träff men tänderna hade klarat sig.

MONICA SNEGLADE PÅ

klockan och undrade var Anders höll hus. Hon tittade på Linus teckning.

Denna hund som han ritat såg också ut att bli alltmer argsint och vid några tillfällen hade det målats
blod. Monica bad till sin Gud att Linus inte varit vaken under dessa minuter i Gislöv.

”Vad ritar du för något?”
Linus svarade inte och Monica trodde att ritandet stal hans uppmärksamhet. Men hon ﬁck sedan
känslan av att han var i helt andra tankar. Hon tittade på Rubiks kub som låg på skänken, som
Linus fått av Per och hans kvinnliga sällskap. Kvinnan hade presenterat sig som Jenny Åkerman
och visade sig tillhöra en alldeles egen liten skara.
Jenny Åkerman var vice ordförande i Mensa och hade träffat Per via en gemensam vän. Att Per
var en begåvning hade Jenny blivit klar över sedan första stund. Hon hade haft tillfälle att träffa
James Woods, en i den amerikanska skådiseliten. Denne Woods hade en IQ på 175 och var en
hängiven luffarschacksentusiast. Ett spel som han hävdat var en ypperlig hjärngympa och ofta en
god värdemätare på om man hade huvudet på skaft. Jenny hade fått möjligheten att spela ett parti
mot denne repliksnabbe man och gått segrande ur striden. Woods hade tagit förlusten som en man
och menat att hennes vackra ögon till en del förvillat och därför krävt revansch och föreslagit att
hon skulle komma över till USA. James hade avslutat med att säga att det ändå fanns en bit kvar
innan hon nådde upp till The Few, en exklusiv skara som endast uppgick till ett tusental personer
och som bestod av sextio procent kvinnor och fyrtio procent män. När Jenny tre månader efter
mötet med James träffade Per och insisterade på att hon ville spela ett parti med honom (som mer
eller mindre aldrig spelat luffarschack) och hon förlorade i fem raka förstod hon att hon mött en
av de där fyrtio procenten. En av The Few.
”Vad är klockan, mamma?”
Monica log för sig själv och låtsades som om hon inte hörde eftersom hon visste att hans frågor
endast var en signal på att han var otålig. I stället tänkte hon på sina grannar. Konstigt nog var det
tyst denna fredagskväll inne hos Stojanovic, trots att det lyste från både under- och ovanvåning. I
tankarna hade hon Börjesson. Hon undrade var denne man tagit vägen. De hade bott där i en och
en halv månad och inte fått möjligheten att träffa honom för att prata om den underjordiska
gången.

Monica lutade sig över diskbänken och tittade ut genom fönstret. Det var beckmörkt. Det enda
hon såg var silhuetten av sitt anlete. Ändå kom återspeglingarna. Tankar om att Börjesson stod
utanför och tittade in genom något fönster. Hon skakade på huvudet och sneglade på klockan.
Hon bestämde sig för att ringa upp Anders eftersom den blivit kvart över åtta. Plötsligt fylldes
vardagsrummet av ljus och hon kunde se att det var deras bil som rullade in på infarten.
”Pappa, pappa, snabba dig!” utbrast Linus och knackade på köksfönstret med pennan när han
såg att pappa klev ur bilen.
”Lugna dig”, sade Monica med ett leende.
Några sekunder gick och dörren öppnades.
”Hej, familjen!”
Monica gick ut i hallen.
”Vad du är sen. Har ni hållit på så länge?”
”Nej, jag var tvungen att köra till kontoret igen för jag hade glömt ett försäkringsavtal.”
Monica bestämde sig för att vänta med frågan om det varit han som lyft av hasparna på fönstret
i Linus rum.

EN SVART RANGE

Rover svängde in på tvärgatan. Föraren blinkade med helljuset men båda satt

kvar på trappan. Sidorutan åkte ner.
”Kom igen nu för fan!”
”Din jävla kuk!”
Joel suckade.
”Har du inte redan fått ut din ilska?”

”Nej”, skrek Christian. ”Varför stack du?”
”Det sa jag till dig i mobilen.”
Joel ﬁck ﬁngret.
”Naturligtvis trodde jag att ni skulle klara av en välekiperad gubbe.”
Christian skakade på huvudet, reste sig och pekade mot sin vän som satt kvar på trappan.
”Idiot! Troligtvis är Dennis näsben av.”
”Och sen tänkte jag att ni behövde komma härifrån innan snuten kom.”
Christian tittade på Joel.
”Komma härifrån?”
Joel nickade och tittade på Christian som tog Dennis under armen.
”Vi har suttit här i över en halvtimme så jag tror dig inte. Men även om du nu trots allt talar
sanning och skulle hämta oss innan bylingen kom så kan du för fan inte ta sådan tid på dig.”
”Ja, vilken jävla tid”, väste Dennis. ”Och att bara sticka som du gjorde visar bara på att du var
förskräckt. Detta här kommer att framföras till Krister. Du är ta mig fan en skam för den vita
rasen.”
”Håll nu käften och hoppa in.”
Christian tittade på Joel.
”Vad heter den jäveln?”
”Anders Hademark.”
”Var bor han?”
”I Beddinge.”

”Det kunde jag tänka mig. Satans kapitalistsvin! Det duger inte med skitstaden Trelleborg.”
Joel log.
”Behöver du hjälp?”
”Ja, kan du gå ut ur biljäveln?”
Joel klev ur.
”Hans kåk ska brinna!” utbrast Christian.
Dennis nickade.
”Var fan blev Viktor av?” undrade Joel.
”Han stack.”
”Stack!?”
”Ja, han ﬁck en smäll. Och det skulle ta mig fan du också haft som lämnade oss i sticket.”
”Varför ﬁck han en smäll?”
”För att han är helt jävla pantad! Han tog ju för fan slipsnålens parti och stod och skrek på oss
som en vettvilling.”
Joel log. Han kunde se Viktor framför sig.
”Ni vet ju hur han är när han har druckit.”
”Ja, som en satans pussy”, sade Christian. ”Och nu är ni två.”
Joel svarade inte, i stället valde han att lägga ner sin energi på att få in Dennis i bilen.
”Och inget blod på sätena. Min farsa slår ihjäl mig.”
”Du, det hade varit bra så hade vi sluppit dig”, sade Dennis.

Joel stängde dörren och gick fram och satte sig. Han tittade på Christian och vände sig sedan om
mot Dennis.
”Bälte!”
”Varför inte hjälm och ﬂamsäker overall också? Kör nu, idiot.”
Christian slängde ut med armen.
”Vad väntar du på? Kör för fan!”
Med en rivstart lämnade de tvärgatan.
”Har du några servetter?”
Joel pekade mot handskfacket.
”Vad fan hände egentligen?”
Christian skakade på huvudet.
”Ja, så mycket vet jag. Det var inte någon vanlig kostymnisse.”
Joel kastade en blick bak mot Dennis som försökte få bukt med blodﬂödet.
”Hade din gubbe några servetter?”
”Nej, men här ligger en dosa snus”, sade Christian. ”Du kan väl prova med att stoppa in en
portionspåse i kranen.”
Joel skrattade och tittade på Christian.
”Hur är det med dig då?”
”Jodå, han ﬁck in en rejäl spark, men jag överlever. Och du kan tro att nästa ska jag stå för och
den ska vara aviserad över käken i klass med Dereks i American History X när han knäckte
negerjävelns nacke.”

Joel log. En sekvens att minnas.
”Det måste ha varit en förklädd streetﬁghter. Man vet jävlar inte vem som döljer sig bakom
svidarna längre.”
Christian tog upp sina cigaretter och Joel gav honom ett ögonkast.
”Ingen rökning i bilen.”
De mötte en polisbil.
”Nu åker du på en rattfylla”, utbrast Dennis.
Christian tittade på Joel.
”Ja, nu får du för att du sprang.”
Joel kastade en blick i backspegeln och såg att polisbilen fortsatte.
”Är det så jävla klokt att köra ut där nu?”
”Kör för fan”, röt Dennis. ”Den jäveln ska dö. Och har han barn ska de brinna.”
Christian vände sig om.
”Ta det lugnt, Dennis. Vi ska ta honom.”
”Kanske den jäveln har fått bensinstopp här på kuststräckan.”
På nytt tittade Joel i backspegeln.
”Varför skulle han ha fått bensinstopp?”
Christian gjorde en gest att han inte skulle kommentera.
”Jo, det ska jag berätta. För något jävla ﬂyt ska vi väl ha i dag.”
Joel tänkte för sig själv: Det har ni för fan redan haft. Näsbenet kunde ha suttit uppe i hjärnan
och pungkulorna i svalget som två beska pastiller.

Kapitel 14

ANDERS BETRAKTADE SIN

dokumentväska. Trelleborg, en stad som så sent som för bara tio år

sedan varit stillsam som en ankdamm men som nu var fylld med ligister. Bara ett stenkast bort från
kontoret låg tattoo & piercing. Då och då hände det att han ﬁck parkera bilen ända framme vid
tattoo-shopens skyltfönster. Visserligen skedde det inte ofta men de gånger han kommit iväg sent
från jobbet kunde de stå där: Killar med färgsprakande motiv från anklar och upp. Han undrade
om det skulle bli dem som han nästa gång skulle tampas med.
”Vad du är tyst, älskling”, sade Monica.
Anders tittade upp och Linus smet in på sitt rum.
”Ja, det blev nog ett för hårt pass i dag. Jag känner mig aningen mör. Och så har jag fått lite ont
i magen. Jag vill bara sitta en stund i lugn och ro.”
”Okej”, sade Monica och grimaserade för att visa sitt medlidande. ”Ett sista ofredande, älskling.
Har du haft Linus fönster öppet?”
”Nej. Varför undrar du?”
”För att båda hasparna var uppe ur sina hyskor.”
”Det är kanske han själv.”
”Nej, hasparna sitter alldeles för hårt för att han skulle kunna få upp dem.”
Anders kände att han inte orkade dryfta haspar.
”Kanske det ändå är jag.”
”Kanske? Vet du inte om du har haft fönstret öppet?”
”Nej”, sade han och gav henne ett ögonkast. ”Tycker du det är saker som man ska minnas?”

Anders förträngde haspar och hyskor och tänkte på tattoo & piercing. Han mindes speciellt en
dag i somras när han efter en mindre mödosam insats på kontoret var på väg till bilen. När han
hade låst upp och satt sig hade en cabriolet kört in framför honom och parkerat och ur bilen steg
tre asiatiska tjejer och två killar. Tjejerna hade haft bikini och kunde vara strax över tjugo medan
killarna var några år äldre. När han knycklat sig ut från parkeringsﬁckan och kört iväg hade han
råkat snudda vid signalhornet. Dörren till tattoo & piercing hade varit uppställd och killarna ihop
med en av tjejerna hade gått in medan den andra tjejen var på väg in, samtidigt som den sista dröjt
på steget och vänt sig om när hon hörde signalen. När hon såg honom hade hon vinkat glatt, och
till hans förvåning blev vinkandet till en viftning som bara kunde tolkas som att hon ville att han
skulle stanna. Anders visste inte varför men omedvetet hade han saktat in och i backspegeln
verkade det som om hon var på väg i riktning mot honom. Han hade stannat till, vilket
uppskattningsvis var ett hundratal meter från tattoo-shopen, och detta var på ett förtröstansfullt
avstånd ifall de två storväxta killarna skulle komma ut och få för sig att något var i görningen. Det
första han uppmärksammade när hon kom fram till bilen var en svullnad över hennes ena öga. Det
visade sig att hon var thailändska och han hade tyckt att det var ett märkligt sammanträffande
eftersom han bara timmarna innan suttit och läst Sydsvenskan och fäst blicken vid just en thailändsk
tjej. Han visste inte riktigt varför men genast hade han berättat att han timmarna innan suttit och
läst kontaktannonserna, en syssla som han ingalunda tyckte var något att konversera med vilt
främmande människor om. Troligtvis var det för att inget hade sagts och i det hela blivit en penibel
situation. Att sammanträffandet blev än mer märkligt förstod han när det visade sig att kvinnan var
densamma som i annonsen. Till en början hade hon inte sagt sitt namn men när hon frågade om
hon ﬁck hans mobilnummer och han till sin egen förvåning skrev sitt nummer på baksidan av ett
Statoil-kvitto hade hon presenterat sig som Mary Sarasin. Det hade inte blivit mycket mer sagt än
att killarna som de var i följe med var de två andras pojkvänner och att hon själv nyligen separerat
då hennes pojkvän visat sig vara väldigt ombytlig i sitt lynne. Vid två tillfällen hade han slagit henne.

Detta hade fått Anders att undra om Pers berättelse timmarna innan hade något samband
eftersom han ﬁck känslan av att dessa två kvinnor kände varandra. Först hade han trott att det var
ytterligare en märklighet; att det var samma kvinna som Per träffat hos sin logoped. Men den
kvinnan skulle enligt Per vara runt trettio och denna Mary Sarasin kunde på sin höjd vara tjugofem,
även om det nu var svårt att uppskatta de asiatiska kvinnornas ålder. Dessutom kunde Anders
erinra sig om att Per sagt att den kvinna som han mött hos sin talpedagog separerade av helt andra
orsaker eftersom hennes pojkvän inte var av den våldsamma typen. Tyvärr hade Per bara träffat
henne en enda gång och då hade hon inte presenterat sig.
Anders mindes så väl denna dag eftersom det varit ohyggligt varmt. Semesterledige Westerman
hade kommit upp på kontoret för att hämta något. Han hade inte nämnt vad han skulle hämta och
när Per gått in för att växla några ord med honom hade han blivit stressad. Omedelbart hade han
upphört med sitt sökande och stått kvar på rummet utan att visa minsta lilla antydan till att hämta
vad han verkade så angelägen att hemföra denna fredagseftermiddag. Per hade genast förstått
vinken och lämnat rummet. Minuten efter försvann Westerman lika fort som han dykt upp utan
vare sig ett ”hej” eller ett ”trevlig helg”. Något som annars ﬁck räknas som en klassisk hälsningsfras
à la Westerman. Per hade tittat ut genom fönstret och på motsatt sida av kontoret stod Westermans
BMW och utanför skymtade en tjej i jeansshorts. Först hade Per trott att tjejen stannat till för att
hon blivit imponerad av bilen. När sedan Westerman kom ner och tvärade gatan, samt gestikulerade
till henne, förstod Per att hon hade ﬁngrat på bilen och att hon nu skulle få en åthutning. Men i
stället hade hon gått in och satt sig i bilen.
Att Westerman var i ungt kvinnligt sällskap var naturligtvis inget märkvärdigt med tanke på hans
ekonomiska ställning. Men denna kvinna hade på sin höjd varit arton år. När Westerman kört iväg
hade Anders suttit och läst kontaktannonserna, och kanske var det Klaes hastiga besök med sitt
unga sällskap som undermedvetet fört in honom på beskådandet. Per hade kommit in och när han
såg vad det kikades på hade han berättat att han mött en asiatisk kvinna hos sin logoped för två

månader sedan. Denna kvinna verkade väldigt ensam och rädd och berättat att hon lämnat sin
pojkvän på valborgsmässoafton. Hennes kille bodde i Malmö men hade sina föräldrar utanför
Trelleborg och det var dit han tog sin tillﬂykt när han med jämna mellanrum kände sig ledsen. De
hade varit tillsammans i två år och han hade varit jätteﬁn under deras tid. Men trots att han var
snäll kände hon ständigt en rädsla inför honom, en rädsla över att han gjort något som ingen
normalfuntad människa skulle kunna stå ut med. När hon sedan, bara veckorna innan valborg,
funnit ett brev från en av hans gamla ﬂickvänner så långt bak som till året 1989 hade hon blivit
rädd. Det hade inte varit avsiktligt att hon skulle läsa brevet men det hade legat i en bok stående
högst upp i bokhyllan som hon beslutat sig för att titta i eftersom den handlade om Asien. En plats
som båda hade anknytning till. Hon hade räknat ut att Josef bara var nitton år gammal då brevet
författats och att tjejen som skrivit det betydligt äldre. Tjejen i brevet hade nämligen hänvisat till
deras åldersskillnad och att det inte var så lyckat att de förlovade sig på grund av hennes missbruk.
Samtidigt tyckte hon att han valt en ﬁn dag eftersom denna trolovning skulle eklateras den 26 juli,
den dag då han för första gången hade sett henne i Folkets park. Hon skrev också att hon var
ledsen för att han hade fått lösa ut ringarna med gravyr vilket hon förstod varit smärtsamt eftersom
dessa nu fanns i hans ägo. Men hon rådde honom att se ringen som en outgrundlig och stark kärlek
som ”wasn’t meant to be”. Hon undrade också om hon kunde få tillbaka sin halskedja med
hängsmycke, en medaljong som varit hennes mormors och som hade ett stort affektionsvärde för
henne. Hon skrev också att hon hade något att berätta som hon hoppades inte skulle förstöra deras
ﬁna tid de haft tillsammans. Och det var att hon med jämna mellanrum hade prostituerat sig, vilket
troligtvis nu gav honom ett medelbart svar till varför hon alltid envisades med att han skulle
använda skydd när de älskade. Hon bad också om ursäkt för att hon inte hade dykt upp i fredags.
Hon hade varit tvungen att följa med en kund vid namn Ulf till dennes stuga nära Höör. Hon hade
avslutat med orden ”Love always J”.
Detta hade varit enda gången Per sett henne. Och även om han inte velat fråga sin logoped var
den asiatiska kvinnan tagit vägen hade telefonen ringt under hans behandling. Ove hade svarat och

sagt till den som befann sig i andra änden att han trodde att hon hade ﬂyttat tillbaka till Thailand
eftersom hon tidigare nämnt att hon hade en del personliga förvecklingar här i Sverige. Per
berättade också att hon varit fast besluten att bli skådespelerska. När hon varit på en kortare vistelse
hos en vän i Stockholm hade hon och väninnan hamnat på en fest där de träffat på självaste Gustaf
Skarsgård. Den begåvade skådespelaren hade sagt att hon var vacker och onyktert begärt ett
smakprov på hennes thespianska förmågor vilket hon villigt ställt upp på. Efter utförandet av den
klassiska balkongscenen från Romeo & Julia hade de förenats i en kyss och efteråt hade Gustaf
lovordat både hennes skönhet och agerande men tillagt att hon var tvungen att förbättra sin svenska
om hon skulle ge sig in i ﬁlm- och tevevärlden. Det var då hon bestämde sig för att uppsöka en
logoped.

DENNIS HADE LAGT sig i

baksätet. Han hade fått stoppa in tidningspapper i näsborrarna för att få

stopp på blodﬂödet. Joel hade lyckats få dem att lugna ner sig och de hade till slut tagit sitt förnuft
till fånga. De skulle avvakta ett par dagar med vendettan.
De hade nu anlänt till Malmö och var på väg till sin överhöghet, en femtioårig man som var god
vän med Kalle Herslow. Och det var denne Krister som bildat en liten ”supremacistgrupp” där
han via nätet rekryterade folk. Till nästa år räknade han med att de skulle vara runt tjugo stycken
och hade en innerlig önskan om hegemoni. De skulle bli Malmös första KKK vilket samtliga sex
var överens om behövdes för att inte hela staden skulle bli ett enda stort Rosengård.
”Sover Dennis?” undrade Joel och sneglade på Christian.
”Hur fan ska jag kunna sova med en sådan värk.”
Joel kastade en blick i backspegeln.
”Ska vi inte köra in till UMAS ändå?”

”Nej för fan! Vad skulle de göra? Ordinera vila och Alvedon? Och det ska jag betala 300 kronor
för.”
”Slå i stället en signal till Viktor och se vart den kuken blev av?”
Joel skakade på huvudet.
”Låt honom vara.”
Dennis satte sig upp.
”Han tog väl en taxi hem.”
”Du, en taxi går på en femhundring. Och har du någonsin sett Viktor med pengar?”
”Vad fan skulle vi göra i Trelleborg?” tillade Christian och tittade på Joel.
Dennis skakade på huvudet.
”Hur fan kan du bo där?”
Joel svarade inte och svängde ut på Jägersrovägen.
”Förresten, vad sa din farsa när du tog bilen?”
”Morsan och han hade gått in till grannen så han vet inget.”
Christian tittade på honom.
”Har du tänkt på att din gubbe kanske ringer och lyser bilen?”
”Och du som har druckit”, inﬂikade Dennis.
”Tre starköl ska man väl för fan kunna köra på?”
Christian skrattade.
”Du, med dessa lagar kan du inte ens köra efter en punschpralin.”

Krister Held bodde på Rosengård. Mitt i lejonkulan, som han brukade uttrycka det. Krister
brukade säga: Att skulle allt gå åt fanders med deras planer ﬁck han bli en självmordsbombare. Det
var bara till att rada upp dynamitgubbarna på vardagsrumsbordet. Han var den ende svensken i
huset.
De parkerade på Thomsons väg, sonderade terrängen eftersom de visste att här kunde de komma
i svärmar. Invandrare hade en tendens att förﬂytta sig i klasar och dessa innefattade ofta två- och
tremänningar, vilket innebar att ett möte var likställt med sammandrabbning. Men inga
rosengårdsinvånare syntes till, och trots att inget sades spreds en lättnad.
Krister bodde på första våningen och fastän det var en hyresrätt hade han varit tvungen att själv
bekosta en säkerhetsdörr eftersom han haft tre inbrott under ett och samma år. Portlåset var jämt
uppbrutet så det var bara till att gå rakt in.
”Är du säker på att han är hemma?” utbrast Christian.
”Nej, men var skulle han annars vara?”
”Kanske på arabiska föreningen för att dela ut nationalsocialistiska ﬂygblad?”
Dennis skrattade och Joel knackade på.
Dörren öppnades.
”Kom in, grabbar. Jag har visserligen lite brådis men ni kan stanna tio minuter.”
När de kom in såg de att han hade riggat upp för ett fredagsbål, sitt eget lilla ”berufsverbot bål”.
Detta var något han gjorde varje fredag. På vardagsrumsbordet stod den stora skålen med örnen
och i den hade Krister knycklat ihop tidningen Expo – en tidskrift som skrev om rasism,
antisemitism och främlingsﬁentlighet, men som med sin existens skapade en nyﬁkenhet på
naziströrelserna och därför fungerade utmärkt som en inslussning för de kluvna.

De ställde sig vid bordet och Krister tände på. Samtliga gjorde de Hitler-hälsningar och tittade
på den klassiska nazistsymbolen, det svarta hakkorset i en vit cirkel på mörkröd botten som hängde
på väggen.
De sänkte armarna och Joel tittade på Krister som lade sin hand på Mein Kampf.
”Vet du var Robert är?”
”Han skulle gå en runda med hunden.”
Krister kastade en blick på klockan.
”Han väntar nog på mig därute så vi måste gå.”
”Vart är ni på väg?”
”Vi ska hem till Roberts syrra och hämta pengar.”
Joel tittade på honom.
”Med hunden?”
Krister nickade. Samtliga visste de att Elvira var livrädd för hunden.
”Var har du bilen?”
”Den står utanför affären.”
”Okej, men då får du hälsa Robert för vi kör direkt. Christian är hungrig så vi ska upp en vända
i stan.”
Krister tittade på Dennis.
”Fan vad du är svullen i fejset.”
”Ja, vi har krökat till det rejält i dag och jag snubblade på trottoarkanten.”
”Ja, precis som i American History X”, sade Christian med ett garv.

ANDERS VAR HEMMA

men kunde inte fullt ut säga att han befann sig i hemmets lugna vrå. För

även om han var säker på att nynazisterna inte följt efter tänkte han på Börjesson. Allans röda Ford
som för jämnan stod parkerad längs husgaveln hade på dessa sex veckor blivit sinnebilden för
elände. En påminnelse om att de bodde bredvid en man som Anders blev alltmer övertygad om
värderade prylar högre än mänskligt liv.
På nytt tänkte han på vad Janos sagt i lördags. Börjesson såg svartmålad ut i ansiktet, och Pers
ord rullades upp: ”svartmålade präster”.
Han tog sin mobil och knappade in ett meddelande… Aztekernas präster, smörjde de in sig med svart
färg innan de satte igång sina offerritualer? Och den kniv de använde, var den svart? Tacksam för svar omgående.
”Vad gör du, pappa?” utbrast Linus.
”Jag ska bara sända ett meddelande till Lumbago.”
Linus tittade betänksamt på honom.
”Varför har Per ett sådant konstigt efternamn?”
”Det är inte hans efternamn utan hans smeknamn. Det betyder ryggskott.”
Anders sände iväg meddelandet och lade mobilen på bordet.
”Att vi gett honom, eller rättare sagt att jag gett honom, det smeknamnet är för att han kör slut
på en när man spelar badminton med honom. Man får ont i rygg och leder, därav namnet Lumbago,
som alltså betyder ryggskott.”
Det pep till och Anders tog sin mobil.

”Ja, de smörjde in sig med magma och kniven var gjord av obsidian, en vulkanisk bergart som
enkelt kunde formas till skarpa verktyg. Hälsa…”, mumlade Anders för sig själv och pekade mot
fönstret.
”Kan du räcka mig boken som ligger i fönsterkarmen?”
Linus reste sig.
”Hälsa från Per.”
Monica log och Anders tog lexikonet. Han slog upp magma. ”… smält massa i jordens inre.”
Monica ställde skålarna på bordet. Hon tittade på Anders.
”Pratar du med dig själv?”
”Nu är skålarna varma, Linus”, tillade hon och satte sig. ”Äntligen… fem över nio. Och vi som
skulle ha ätit för en timme sedan.”
”Lugnt”, sade Anders och lyfte blicken från lexikonet. ”Det är fredag och vi kan sova länge i
morgon.”
”Ja, ni ja. Jag tänkte åka hem till Annika i morgon förmiddag.”
”Är det den där Jonna som ska bli samtalsämnet?”
Monica pekade i en gest att han skulle lägga ifrån sig boken. Han slog ihop boken och lade den
på bordet.
”Hur länge blir du borta?”
”Bara några timmar. Jag kör vid niotiden.”
Han nickade. Monica tittade på honom.
”I dag tänkte jag på Per.”

”Jaså. Vad tänkte du då?”
”Var blev den där Jenny Åkerman av?”
”Jenny?”
”Ja, som Per hade med sig för några år sedan.”
”Du menar Jenny från Mensa? Ja, tro det eller ej, men hon åkte ändå över till USA.”
”Till den där skådisen?”
”Japp.”
Under resten av måltiden satt de tysta. Anders kom återigen att tänka på vad Linus berättat för
fjorton dagar sedan. Flickan han sett i fönstret var på en bild i en tidning. Anders hade frågat
honom om han berättat för mamma och mormor men Linus hade sagt att det bara var till pappa
han berättat. Anders tänkte också på sopsäcken och grämde sig över att han inte hade tittat i den
när han kom tillbaka från affären. Kanske var det inget annat än två sopsäckar med klädesplagg,
plagg som skulle till Myrornas container i Trelleborg för att gå ytterligare en vända innan de
kasserades. Men varför fraktade Börjesson då inte iväg båda sopsäckarna samtidigt?
Anders fördrev tankarna på återvinning eftersom han begrep att Börjesson inte var en man som
hyste något större engagemang för Myrornas verksamhet. Flickan hade inte skymtats sedan första
natten i huset och hade kanske legat i den säck som Monica sett och som Börjesson lastat in efter
att han lyft ut den andra plastsäcken med textilier.
Men det var inte bara Börjesson som uppträdde konstigt. Anders frågade sig vad Klaes gjorde på
kontoret en fredagskväll klockan åtta. Kerstin hade sagt att han hade bilder av minderåriga tjejer
på sin dator. Ändå betvivlade Anders att den aktningsvärde och alltid så persona grata Westerman
skulle befatta sig med den sortens pornograﬁ. Outvecklade tjejer på bildskärmen var nog så sant.
Men Frankenheimer hade bara hört en spolning från toaletten, och det var det närmsta hon kunde

komma Westerman innan hon smet ner. Skulle det visa sig att Kerstin ändå hade rätt var man
tvungen att ta Westerman på bar gärning för att kunna kasta fram sådana beskyllningar.
Anders tänkte på Nadia. Han visste inte om han skulle bege sig till kontoret i morgon förmiddag
och ringa henne eller vänta till måndag. Han ångrade att han hade lagt tillbaka lappen som Kerstin
lämnat på hans skrivbord. Naturligtvis kunde han ringa nummerupplysningen men något sade
honom att Nadia hade hemligt nummer. Han tänkte på Kerstin som endast bodde ett stenkast från
kontoret. Han kunde ringa henne och fråga om hon hade möjlighet att smita upp och meddela
honom numret. Samtidigt gav dessa begrundanden samvetet en törn eftersom det inte längre avsåg
några försäkringsärenden. Skulle dessutom hans iver efter henne börja utmynna i sådana
förehavanden att andra ﬁck gå ärenden åt honom för att han skulle få en omedelbar kontakt med
henne skulle det dåliga samvetet trappas upp och han skulle må än sämre än vad han redan gjorde.
Han tog sig för näsan. Den kändes svullen, men det blödde inte. Även om det varit självförsvar
var det sådana här intermezzon som skapade ännu mer olust och ångest, både händelsen i sig och
att han inte berättade för Monica vad som hänt. Men hur tragiskt det än lät så var detta samtidigt
en del i hans själsläggning. Sorgliga saker behöll han för sig själv. Ett leende bredde ut sig när han
såg avlastningsbordet.
”Vad har hänt med mitt hantverk?”
Monica tittade på honom i en undran varför han inte upptäckt detta förrän nu. Hon gjorde en
gest som signalerade olyckshändelse, en malör som hans son var upphov till.

PER HADE KÄNT

att han behövde en nypa frisk luft så han hade gått en rejäl runda längs

strandremsan. Han satt nu i bilen och tänkte på Anders granne och undrade om hans vän blivit
nipprig. Först knackandet uppe på kontoret och nu trodde Anders att grannen målade sig i ansiktet
med svart färg.

Per saktade in utanför Stippes korvbar vid Triangeln och tittade in. Han kände att han var
tvungen att få i sig något innan han gick till sängs. Han svängde höger Östra Rönneholmsvägen
för att se om han kunde hitta någon parkeringsplats. Han var trött på Malmö. Parkeringar var
omöjligt att ﬁnna där på helgerna och det surrade lapplisor i varje gathörn. Dessutom hade han
märkt att i den gamla arbetarstaden hade en snobbism brett ut sig vilket han var övertygad om hade
med bron att göra. Men också med allt annat som storslaget skulle byggas här.
Mindervärdeskomplexet lyste igenom och han förstod att Malmö stred i någon enveten kamp mot
Stockholm och Göteborg som staden där prominens skulle få en ny innebörd. Han hade haft
funderingar på att ﬂytta till Trelleborg men han var en inbiten malmöit och ganska övertygad om
att han inte skulle kunna acklimatisera sig där. Anders hade sagt att det bara skulle vara första året
som det skulle kännas ovant. Ändå hyste han ett visst tvivel. Han körde Jörgen Ankersgatan ner
och svängde höger in på Holmgatan. Han bromsade när han såg en Mercedes med ”Ivan” på
registreringsskylten på väg ut från en parkeringsﬁcka. En kvinna i kappa genade över gatan när ett
par på andra sidan ropade Jenny, vilket ﬁck honom att tänka på Jenny Åkerman. Han undrade om
hon fortfarande var kvar i USA. Per nickade åt mannen i bilen och körde in. Han tog sin plånbok
från bagen och klev ur.
När han kom in på Stippes såg han ett tomt bord. Han tog av sig jackan och hängde den på
stolsryggen.
”Ursäkta. Är här ledigt?”
Per vände sig om.
”Javisst, jag behöver bara en stol.”
Mannen log, tog av sig jackan och lade den över stolsryggen. De var i samma ålder och Per tyckte
att han såg bekant ut. Per gick fram och beställde en 150 grams hamburgertallrik och en Ramlösa.

Trots att det var tidig fredagskväll var det mycket folk vilket inte förundrade då korvbaren var en
av de äldsta i sin genre i Malmö och hamburgarna utsökta. Han funderade på om han skulle hyra
en film på vägen hem. Han hade hört talas om dramat En korrekturläsares vardag i Berlin som i
Venedig tilldelats Silverlejonet för bästa regi. Han undrade om den hade kommit ut i
videobutikerna.
Per tog sin mat och dricka och gick och satte sig. Mittemot hängde mannens jacka och han
skymtade ett par handbojor i innerﬁckan.
”Det ser gott ut.”
Per tittade upp.
”Ja.”
”Stippe gör en aldrig besviken.”
Mannen sträckte fram handen.
”Riccardo.”
Per tog hans hand.
”Per.”
”Vad händer i kväll då?”
Per tittade på honom.
”Inget speciellt. Jag har precis varit och spelat badminton. Så det får bli soffan och teve.”
”Och så bruden förstås”, fyllde Riccardo i.
Per tyckte att mannen var i det öppenhjärtigaste laget men han skulle gå om några minuter så han
bestämde sig för att låta honom prata av sig.

”Är du härifrån?”
”Ja.”
”Vet du vem du liknar? Om du nu haft en aning rakare hår förstås.”
”Nej.”
”Edward Norton.”
Per drog på munnen.
”Vet du vem de säger att jag liknar?”
Per skakade på huvudet och stoppade in sista biten av hamburgaren.
”Peter Jöback.”
”Du har deﬁnitivt drag av honom.”
”Tack”, sade han och ett leende bredde ut sig. ”Dessutom är jag i branschen. Men tyvärr är jag
bara dansare.”
En dansare med handbojor, tänkte Per.
”Vad jobbar du med, Per?”
Per tog Ramlösan och tittade på honom.
”Jag är försäkringsmedlare.”
”Och vad innebär det?”
”Jag erbjuder försäkringar.”
Riccardo skrattade.
”Försäkringsmäklare… ja, jag hör att du är säljare.”

”Jaså.”
”Ja, du säljer inte utan du erbjuder. Med andra ord ska man känna sig hedrad över att få ta del av
dina erbjudanden.”
Per log och svepte det sista av Ramlösan. Han satte burken på brickan, sträckte fram handen och
Riccardo reste sig.
”Det var roligt att prata med dig.”
”Detsamma.”
Riccardo höll kvar Pers hand.
”Vi kan väl ta en ﬁka en dag?”
Per gav honom en blick och Riccardo släppte handen.
”Nej tack, jag ’ﬁkar’ inte”, sade Per och hoppades på att han skulle förstå.
Per tog sin jacka och lämnade bordet.
”Och du?” hojtade Riccardo.
Per vände sig om.
”Ja.”
”Du äter fort. Det är inte bra för matsmältningen. Det kan ge diabetes.”
Per svarade inte men tänkte: Det har det redan gett.

Kapitel 15

LINUS ORDFÖRRÅD HADE under de senaste månaderna ökat explosionsartat. Tidigt hade han visat

att han var receptiv då det kom till att forma ord och ljud. Kanske det till en del var för att det
pratades mycket där hemma. Både Monica och Anders var pratglada så det sociala arvet hade
avspeglat sig. Samtidigt hade Anders på senare år insett att han var mer av en ensamvarg. Han
kände inget behov längre av att träffa så mycket folk. Många av deras vänner hade familj och de i
sin tur hade regelbundna kontakter med sina vänner medan det för Anders och Monica på det
senaste året blivit allt färre när det kom till umgänge vänner emellan. Stefan och Annika PerssonRydén hade visserligen varit på ett kortare besök med sin lilla dotter men i övrigt var det skralt med
gäster. Undantaget var Per som var självskriven. Mårten Malms och Fabian Starckes besök för
fjorton dagar sedan hade i första hand varit för att överlämna ett skrivbord och en hurts som
Westerman skänkt. Björndalens visit, i sällskap med Kerstin Frankenheimer, var mest för att denne
skulle få sig ett gott skratt då han menade att bybor var tilbakestilte. Leif Månsson hade lovat att
titta ut i nästa vecka med sin hetlevrade hustru Sigurbjört.
När det kom till medlare Nilsson kunde man inte vara alltför säker fastän Kent själv lovat att titta
ut en dag. Att ﬁrmans besserwisser, före detta bankdirektören från Hörby Färs & Frosta Sparbank,
Per-Olof Swedbrandt, skulle titta ut var ingalunda rimligt. En medlare som ofta stoltserade med att
han varit den ende på banken som trodde på Ulf Olsson, den dömde i fallet Helén-mordet, när
denne under tidigt 80-tal ansökte om ett lån. Ett lån som Swedbrandt genast beviljat och där det
framöver skulle visa sig att varendaste krona inkom i tid. Samma dag hade Majvi Nilsson, mamma
till Helén, en reserverad tid hos bankkamrer Swedbrandt – ett möte där ärendet också avsett ett lån
men där låneansökan avslagits av Per-Olofs far, Douglas. Några år senare hade Douglas
Swedbrandt dragit sig tillbaka och Per-Olof hade tagit över ruljangsen. Men trots att överlämnandet
var enligt den övliga hackordningen, far och son, hade det besvärat en fyrtioårig kollega eftersom

denne trodde att han skulle ta över direktörsposten. Och detta fastän han bara haft en tillfällig
anställning på banken.
Det hade blivit tyst inifrån vardagsrummet där Linus befann sig och Anders förstod att hans son
hade somnat. Som alltid hade maten varit delikat, lammstek späckad med schalottenlök, och till det
potatisskivor frästa i olja.
Anders reste sig upp, tittade på klockan och såg att den blivit halv tio. Han gick in i
vardagsrummet och där låg Linus på rygg i soffan med ena armen hängande ut över glasbordet.
Han lyfte upp sin son som blivit tung. Han höll honom stilla några sekunder. Med belåtenhet
betraktade han den färskaste grenen i sitt släktled. Linus var allt för honom. Han visste att oavsett
hur många barn han skulle få skulle han aldrig kunna älska någon som Linus.
Anders bar in honom i hans rum och lade honom i sängen. Han tände bordslampan och lade
Harry Potter och de Vises sten på skärmen. Han lät dörren stå på glänt.
Vid flyttningen hade han funnit en kasse böcker nere i källaren. Först trodde han att det var
Monica som kastat något mindre upplyftande men när han sedan tittade såg han att det inte var
deras. Papperskassen var fylld med böcker, bland annat Harry Potter och de Vises sten, men också en
gammal lagbok från 1965, närmare bestämt 86:e upplagan där det med kulspetspenna stod skrivet
VB, första distriktet.
Ägare till papperskassen var Kia Blom. En granntjej med kort svart hår och långa ögonfransar.
Veckorna innan de blivit ägare till Beddinge hade han sett henne på torget. Denna punktjej var inte
av den pratsamma typen men ett ”hej” hade hon lyckats klämma fram. Hennes ena arm var fylld
med ärrbildningar från skärsår, tecken på det martyrskap hon genomlidit som bland annat yttrat sig
i nattliga gräl där hon vräkte ur sig haranger med okvädingsord. Kia och hennes pojkvän bråkade
titt som tätt och Anders förstod att hennes självkänsla inte var på topp.

Anders hade aldrig förstått punkkulturen. Inte heller sett tjejerna som några mästerverk. I stället
tyckte han att de var som en enda stor oreda. Men Kia var annorlunda. Detta var en tjej utan
fördomar. En förlåtande själ med en fullständig kärlek till den hon överlämnat sitt hjärta. Men som
många andra känslosamma människor hade hon svårt att bemästra sin svartsjuka. När Anders
kommit ut från köpcentret Valen i Trelleborg mötte han återigen Kia och till hans förvåning hade
hon kommit fram. Hon hade bett om ursäkt för nattens gräl och berättat att hon saknade sin döda
syster. I hela sitt liv hade hon förföljts av elände och tragedier och undrade när detta skulle upphöra.
Något Anders inte kunnat svara på.
Anders snurrade på det lilla plasthjulet på Linus dörr och pilen placerades där den hörde hemma
på helgerna: Sover länge.
”Älskling!”
”Ja, jag kommer”, mumlade han för sig själv.
Anders gick tillbaka ut i köket. Men Monica var inte där. Han satte sig, tog en schalottenlök och
vände sig hastigt om när han tyckte att något svischade förbi.
”Monica, är du på toaletten?”
Inget hördes förutom ljudet från regndroppar som sprack mot fönsterblecket. Han satt med
ryggen mot vardagsrumsöppningen och plötsligt kom en krypande känsla av obehag. Han vände
sig om. Men ingen där. Han tittade på köksbordet. Saker och ting stod likadant som när han
minuterna innan gick in för att se till Linus. På nytt vände han sig om, reste sig upp och vred på
stolen eftersom han ville ha möjligheten att kunna se mot vardagsrumsöppningen. Han var säker
på att någon gått förbi, och han hade även fått en luktförnimmelse. Han hade upplevt detta tidigare
men inte sagt något till Monica.
Under dessa sex veckor hade han ﬂera gånger känt sig iakttagen och det var ofta i samband med
den oförklarliga vindpusten som svepte längs väggar och golv. Han hade berättat för Chris men

bara fått som svar att så kunde det kännas i ett gammalt hus. Ett genuint sekelskifteshus där havet
med dess mäktiga pålandsvindar bara låg ett stenkast bort. Säkerligen var det denna vind som
trängde igenom de porösa lerstensväggarna.

RANGE ROVERN STANNADE

utanför Stippes. En taxibil stod framför, vid busshållplatsen, så Joel

lade sig på signalhornet. Chauffören öppnade dörren och Joel körde ner sidorutan.
”Kan du ﬂytta bilen!” skrek Joel.
Taxichauffören klev ur.
”Här är en svartskalle som vill möta Allah i förtid”, fortsatte Joel och vände sig om mot Dennis.
”Låt honom komma.”
Dennis öppnade dörren och stegade ut i gatan och en förbipasserande buss höll på att dra med
sig både honom och bildörren.
”Ta det lugnt nu, Dennis”, sade Joel.
Dennis svarade inte utan slog igen dörren. Taxichauffören som var i femtioårsåldern såg först ut
att tveka men gick sedan fram. Dennis var 191 centimeter i strumplästen, och med sin bomberjacka
nedsmetad med blod såg han mindre behaglig ut.
”Vad tutar ni på?”
”Vad tror du?”
Dennis var halva huvudet längre och ställde sig på en decimeters avstånd från taxichauffören.
”Detta är ingen parkering, med undantag för bussar och snutjävlar.”
Taxichauffören tittade på honom.

”Varför står du då här? Du ser inte ut som en polis. Inte heller någon busschaufför.”
Dennis skrattade och vände sig om mot Christian och Joel.
”Vi har råkat en taxichaufförernas David Batra”, hojtade han.
Christian öppnade dörren och klev ur.
”Du, Usama”, sade Dennis och satte pekfingret på taxichaufförens nästipp. ”Det räcker med
taxiförare och kebabstånd nu. Här ﬁnns inget mer att hämta. Vi kan inte åka taxi dagarna igenom
och äta kebab, morgon, middag, kväll så sänd ett telegram till dina kusiner i Pakistan att de får hitta
ett annat land att åka till.”
Christian var av samma storlek som Dennis men aningen mindre hetlevrad. Joel var drygt 180
centimeter lång och den av de tre som var minst hängiven den nazistiska andan. Han hade under
de senaste månaderna funderat mycket på hur han skulle komma ur detta så smärtfritt som möjligt.
Han visste att Krister Held skulle bli vansinnig och förstod att både han, Dennis och Christan hade
gjort något förhastat när de kontaktade Krister. Dessutom insåg han att ju längre tid som gick desto
svårare skulle det bli att avprogrammera Christian och Dennis.
”Jag kör tillbaka till Trelleborg nu”, utbrast Joel när taxibilen körde iväg.
Båda tittade på honom.
”Du kan väl vänta fem minuter? Vi ska bara in och hämta käk.”
Joel suckade, och ytterligare en buss passerade men nu med en öronbedövande signal.
”Okej då, men snabba er. Upptäcker min farsa att bilen är borta får han spader.”
De rundade bilen och gick upp på trottoaren.

PER STÄLLDE SIN

tallrik i brickstället och såg att klockan blivit fem över halv tio. Han lyfte på

handen när han såg att Stippe själv nickade i ett ”hej då”.
Han öppnade dörren.
”Högerregel”, utbrast Dennis.
Christian skrattade.
”Där ﬁck du till det.”
Båda ställde sig i dörröppningen.
”Ska du ﬂytta dig?” sade Christian.
Per stod kvar.
”Detta är ju jävligt ironiskt”, sade Christian och tittade på Dennis. ”Här står vi i gränslandet och
svennen vill ut från blatten Stippe, medan vi vill in till honom.”
”Ska du ﬂytta på dig?” sade Dennis och tog ett steg in.
Per stod kvar och noterade att den ene av dem knöt näven. Han ﬂyttade sitt ena ben för att stå
stadigare.
”Är det några problem?”
Per vände sig inte om men kunde höra att det var pratglade Riccardo.
”Sätt dig ner, blatte”, sade Christian och pekade mot en stol.
Per spände magmusklerna, och i nästa sekund kände han en smärta i buken. Dennis tittade
förvånat på honom eftersom han inte vek sig. Inte heller yppade ett ljud.
”Fler stålmän”, utbrast Christian och drog Dennis till sig.
Per gick ut och Dennis och Christian in.

ANDERS SATT VID

köksbordet. Han undrade vart Monica tagit vägen. Han ryckte till när hans

mobil ringde. Han stirrade på den. Bordsskivan ﬁck signalen att bli öronbedövande. Han tittade på
displayen och såg att det var dolt nummer.
”Anders Hademark.”
Det var tyst.
”Är det någon där?”
Han reste sig och greppade köksstolen. Med mobilen vid örat gick han in i klädkammaren. Han
ställde stolen under fönstret och klev upp på den. Han hade fortfarande mobilen vid örat. Han
tittade in mot Börjesson. Bilen stod där men det var mörkt därinne.
”Är det du, Börjesson, så sluta för helvete.”
Klick.
”Den sjuke jäveln lade på.”
Anders gick ut från klädkammaren. Med raska steg gick han till Linus rum. Dörren stod
fortfarande på glänt. Det kunde ju också vara så att Monica och han gått förbi varandra: köket,
vardagsrummet och Linus rum hade två dörrar vardera, och mellan vardagsrummet och Linus rum
löpte det mellersta rummet, som också det hade två dörrar.
Han gick tillbaka ut i köket. Han tittade ut genom fönstret men såg inget. Han gick ut i hallen.
”Monica!” hojtade han.
Han gick uppför trappan och in på loftet. Han öppnade dörren och tittade in i sovrummet. Men
ingen där. Han gick tillbaka ner i köket men hann inte sätta sig förrän det knackade på dörren. Han
gick mot ytterdörren.

Kliiiiiirrrr, lät det precis innan han skulle vrida på dörrvredet. Han kastade sig åt sidan.
”Det är jag, älskling”, lät det utifrån.
Han öppnade dörren och Monica slängde ut med armarna i en gest att han skulle hålla om henne.
”Är du alldeles från vettet, kvinna! Vad i helvete gör du?”
”Jag skulle bara till bilen och hämta något när jag ser lanthandlarens hund några meter framför
mig.”
”Lanthandlarens hund! Vad gör den här?”
”Jag vet inte, och i nästa sekund var den borta. Sen tyckte jag mig se Allan också.”
Anders tittade på kvastskaftet som stack in genom den krossade rutan i sidoljuset.
”Allan bor ju här så det är inte så konstigt.”
”Ja, men han stod bakom björken.”
”Men björken är ju inte på vår tomt utan står vid infarten till Stojanovics så han har all rätt att
vara där.”
Monica lösgjorde sig.
”Ja, det är möjligt. Men varför skulle han stå där bakom och titta in till oss i denna blåst när
klockan närmar sig halv elva?”
Anders svarade inte och Monica försvann ut i köket. Han noterade att hon höll något i handen.
Han noterade också något annat. Glas överallt.

PER SATTE NYCKELN

i dörrlåset. Han skakade på huvudet. Han hade varit en hårsmån från att

hamna i slagsmål. Vilket ﬁck honom att fundera på om han skulle ta upp karaten igen. Han släppte

bagen på golvet och hängde av sig jackan. Han lyfte på tröjan. Slaget hade kommit med kraft men
som tur var hade han varit beredd. Han kunde inte dra sig till minnes när han senast hamnade i
bråk (om han bortsåg från sammandrabbningen med Björndalen hemma hos Westerman i somras).
Han såg inte skräckinjagande ut men på något underligt vis undvek rötäggen honom, trots att han
med jämna mellanrum besökte restaurangerna kring Möllan. Krogar som besöktes av bråkstakar.
Notoriska sådana.
Trots en 150-grammare kände han sig fortfarande hungrig. Och kanske var det minuterna av
nervositet som fått honom att förbränna hamburgaren i ett nafs. Han satte sig på pallen och
snörade av sig skorna.
Han gick ut i köket. Det ringde och han reste sig upp och tog telefonen.
”Hej, Per!”
”Hej, mamma.”
”Jag har ringt ﬂera gånger. Var har du hållit hus?”
”Jag har varit och spelat badminton, det vet du. Det gör vi varje fredag.”
”Ända tills nu?”
”Nej.”
Han satte sig igen.
”Jag har sagt till dig att du kan ringa på mobilen om du vill något.”
”Jo, men det är så himla dyrt.”
Per log.
”Det är det inte längre. Det är tio år sedan det var dyrt.”
”Har ni spelat ända tills nu?”

”Nej, sa jag.”
”Var har du då varit?”
”På Stippes och tagit en hamburgare.”
”Per, jag har sagt till dig att du inte ska gå upp i centrum på helgerna. Det är farligt.”
Per drog på munnen. Denna gång kunde han inte annat än hålla med.

HAN HADE PRECIS

släppt av dem hemma hos Christian. Joel slog Viktors nummer. Han kunde

inte fatta att de gett sig på honom.
Viktor var världens snällaste men som många andra tappade han kontrollen när han drack. Men
han blev aldrig aggressiv, i stället blödig. Han var också den av de fyra som var minst lämpad att
vara nynazist. Joel visste att innerst inne välkomnade Viktor alla oavsett nationalitet. Men kompisen
saknade vänner och hade därför valt att dåliga vänner är bättre än inga vänner alls.
Joel tryckte av när han hörde att Viktors mobil var avstängd.

VISST VAR DET

aningen märkligt om Börjesson stått där och stirrat. Ändå ville Anders hellre

benämna det opassande. Tveklöst var Allan Börjesson mysko men någon ﬂuktare var han inte. I
stället en människa som inte ville synas. Visserligen var incidenten med klädkammarfönstret ett
märkligt beteende, och Linus åsyn av ﬂickan där Börjesson skulle ha placerat en trasa för munnen
än mer besynnerligt. Men att ha i åtanke var att en fyraåring och en rädd kvinna kunde få
skuggbilder att leva och bilar att bli eldﬂugor.
Naturligtvis betvivlade Anders inte sin sons ord så i egenskap av god familjefar hade han bett
Chris ringa upp Annabelle och Ingvar för att höra om de visste något som pekade på att deras före
detta granne hade några beteenderubbningar. Chris hade ringt Annabelle två gånger men ingen

hade svarat. Den ena gången hade han lämnat ett meddelande på hennes svarare, där han bland
annat frågat om de visste något om Börjessons mentala hälsa. Men varken Annabelle eller Ingvar
hade ringt upp. Monica var ännu ovetande om ﬂickan i fönstret. Och när det kom till den
underjordiska gången verkade hon ha kommit över den värsta chocken. Kanske det till en del var
för att Anders lekt Columbo när han en morgon innan de åkt iväg till Trelleborg placerat både tejp
och ett av Monicas hårstrån för råsponten i klädkammaren. Det visade sig att ingen hade varit
därinne och nu hade hårstrået med sina två tejpbitar (som han varit så förslagen att han klippt i två
tunna remsor för att även den mest observante inte skulle kunna upptäcka det) suttit där i snart en
månad. Vid två tillfällen hade han också utnyttjat sitt Tele2-abonnemang. Han hade ringt upp
familjens reservmobil, svarat och sedan lagt den ovanpå en keps liggande på hatthyllan. Därefter
hade han stoppat sin egen mobil i bröstﬁckan och efter en hel arbetsdag på kontoret med
öronsnäckan i hade han kunnat utesluta att det uppehöll sig olägliga besökare i deras hem. Men att
Börjesson var märklig tyckte även höggravida Annelie Karlsson som Anders träffat uppe i
lanthandeln. Hon hade sagt att han var en kuslig typ som kunde få de mest råbarkade att skälva
bara han spände ögonen i dem.

PER HADE FÅTT

i sig två knäckebröd och en Risifrutti och låg nu på soffan och zappade. Han log

när han såg att TV 4 Film sände American History X. Hans mamma och pappa hade ﬂyttat till Svedala
för tio år sedan. Ett beslut de tagit efter att de blivit antastade en fredagskväll när de kommit ut
från en restaurang i centrala Malmö. Det var detta som ﬁck honom att ta steget och ﬂytta hemifrån
eftersom han vägrade att bosätta sig i Svedala.
Per var ensamt barn och träffade inte sina föräldrar mer än vid högtider. Ändå tyckte han att det
räckte. Än i dag hade han svårt för att prata med sin pappa. En pappa som varit brysk och
auktoritär, men också en pappa som druckit alldeles för mycket, något som resulterat i ständiga

bråk där hemma. Men trots varaktiga meningsskiljaktigheter höll hans föräldrar ihop, vilket han i
efterhand inte mer än kunnat beundra fastän han själv kommit i kläm.
Telefonen ringde. Han anade att det var mamma igen. Han lyfte luren.
”Ja?”
”Tjenare, Per!”
Det var Lars Andersson, hans gamle arbetskamrat från dåtida Föreningssparbanken.
”Hur är läget?”
”Jo tack, det är bra”, sade Per och lyfte på nytt upp tröjan och betraktade rodnaden.
”Jag har varit och spelat badminton. Själv då?”
”Allt är bra”, sade Lars. ”Just nu sitter jag och tittar på en alltför våldsam ﬁlm som du inte skulle
ha gillat, American History X.”
Per log.
”Skulle du inte till Elvira i dag?”
”Jo, men hennes brorsa skulle komma dit, och jag är livrädd för hunden. Hon kommer till mig
lite senare.”
”Jag trodde hunden var död?”
”Död?”
”Ja, ﬁck inte den skallen krossad i Gislöv för några år sedan av en pensionär?”
”Jo, men det var hans förra hund, eller rättare sagt hans förrförra.”
”Okej”, sade Per.
”Den förra är också död, men den ﬁck avlivas.”

”Jaså.”
”Ja, Elvira har sagt att alla hans hundar har varit aggressiva. Nu har Robert dessutom gått och
blivit nynazist. Något jag trodde var en utdöd art.”
På nytt drog Per på munnen.
”Du, att jag ringer dig är för att jag i första hand behöver en reskompis. Jag tänkte att du kunde
hänga med på en skidresa i början av december. Du har väl kvar lite semester?”
”Ja.”
”Sanningen är att jag behöver ha någon lugn person med mig som kan hjälpa mig att hålla tjejerna
i schack. De kan bli rätt vilda av sig när de är tillsammans. Dessutom dricker Marie aningen för
mycket. Och eftersom du är den lugnaste jag känner hoppas jag att det ska ha någon påverkan på
dem. I synnerhet på Marie.”
Per valde att inte kommentera. Han visste att det oftast blev tvärtom. Hans mamma hade i sin
förtvivlan försökt i trettio års tid med hans pappa.

REDAN UNDER INFLYTTNINGSVECKAN

hade Anders fått höra ett och annat uppe i lanthandeln.

Något som av allt att döma bara var hopdiktat av de sysslolösa mororna. Bland annat hade de
anklagat Börjesson för att vara mytoman. De hade sagt att han vitt och brett skroderat om att han
provat på en rad olika yrken. Anders kunde inte förstå varför det skulle betvivlas. Samtidigt kunde
han inte tänka sig att Börjesson själv skulle ha uttalat sig om detta eftersom denne snarare uppträdde
som en skygg Garbo.
Börjesson skulle ha varit bilmekaniker men hade också på sitt curriculum vitae en kortare sejour
på bank, en tjänst där han snabbt skulle ha klättrat på karriärstegen, vilket ﬁck Anders att tänka på
sin arbetskamrat, Per-Olof, som på 80-talet kunnat titulera sig bankdirektör. Det hade också viskats

om att han en gång i tiden drivit egen rörelse. Dessutom skulle han ha försörjt sig som konstnär.
Men också sagt att det som han inte visste om Nordamerikas indianer och den mexikanska kulturen
var inte värt att veta.
Anders visste inte vad han skulle tro. Men med tanke på skulpturen på trappfundamentet som
Per sagt skulle vara aztekernas nationalgud fanns det kanske ändå en hel del sanning i det där med
en gedigen kunskap om det mexikanska kulturarvet. Han hade också hört att Allan bott i Beddinge
i snart tjugo år. Börjesson skulle ha ﬂyttat från Hörby ner till Malmö där han under åtta år drivit
egen rörelse. Det hade skvallrats om att när han slog igen butiken i slutet av 80-talet hade han haft
planer på att ﬂytta hem igen till Hörby eftersom han hade en innerlig längtan till sina
barndomstrakter. Men då hade hans gode vän Ulf kommit med förslaget att de skulle tillverka en
rejäl hembränningsapparat i syfte att bli den främste distributören över Skånes slätter.
Men trots ryktena och allt som hänt stod Anders ändå vacklande inför sina tankar om Börjesson.
Måhända var det en kuslig ﬁgur men han verkade ändå vara en lugn man. Och även om
banktjänsteman var ett adekvat yrke med lång utbildning när det kom till sentida studier var det
inte så för trettio år sedan. I alla fall existerade namnet Ulf för det hade han fått bekräftat när han
lyft på Börjessons låda.
I brevlådan låg två brev, ett från en Ulf och det andra från en Da Silva i Portugal. Anders kunde
också minnas att brevet från Ulf kom från Västervik eftersom den forne tennisspelaren, samt gamle
idolen Stefan Edberg, också kom därifrån. Troligtvis var det denne Ulf som varit Börjessons
vapendragare då det kom till framställningen av alkohol. Och även om det var aningen långsökt
tänkte han att det kanske var Börjesson som varit den där kollegan till Swedbrandt på banken för
onekligen stämde det när det kom till åldern. Per-Olof hade ju sagt att det var under tidigt 80-tal
och arbetskamraten hade varit i fyrtioårsåldern.
Anders tittade på klockan. Han tänkte att han skulle slå en signal till Per-Olof och höra vad
kollegan hette. Men det var för sent. Det ﬁck bli i morgon.

Han öppnade ytterdörren, regnet kom och gick om vartannat och för ögonblicket duggade det.
Ingen hund syntes till. Han stängde dörren och Monica överräckte honom skyffel och borste.
När Anders fått upp allt glas bestämde han sig för att gå ut i garaget för att såga till en bit. Han
var tvungen att sätta något för hålet.
Han öppnade dörren. Mörkret hade sänkt sig likt en vidsträckt rullgardin och vinandet förenades
med Börjessons vindspel. Han tittade sig runt. Ingen rottweiler syntes till, och kanske det inte var
så konstigt eftersom han knappt kunde se handen framför sig. Han begrundade hur träden
brottades med de vindbyar som svepte in över bygden. Regnet hade återigen upphört och längs
garageväggen låg krökta brännässlor.
Garagedörren saknade ordinärt lås och han ﬁck dra hårt i smideshandtaget för att få upp dörren.
Han lät den stå öppen och tände ljuset. De oputsade innerväggarna med lecablock, missfärgade
tegelstenar och en massa annat hopplock, gav ett dystert intryck. Innertaket bestod av stora
obehandlade gipsskivor och i mitten av garaget fanns en omfångsrik och obrukbar skorsten. Han
såg sig omkring och lyfte på en bit plåt som låg överst på en lastpall. Under denna fann han några
löpmeter pärlspont och två säckar portlandcement. Några gipsskivor stod mot väggen och ut
bakom dem skymtades ett par träben som liknade en stege.
Han fann ingen passande bit men bakom gipsskivorna stod en kvadratmeter formplyfa. På en
krok hängde ett snickarbälte och ur det lilla facket ﬁskade han upp en penna. När han skulle dra
några streck såg han att det saknades spets och i samma ögonblick slog dörren igen. Han sträckte
sig efter verktygslådan. Han kom åter att tänka på nynazisterna. Han hade svårt för att ta det till
sig. Uppenbarligen hade han varit en hårsmån från döden.
Han drog några gånger med morakniven tills blyertsen blottlades. Han lade kniven på
arbetsbänken. Han böjde sig ner för att ta upp kabelvindan.

Det fanns inget vägguttag vid arbetsbänken så han gick till andra änden av garaget för att ansluta
ström. När han började såga stannade han plötsligt upp. Aningslöst hade han stått och grunnat på
dörren. Han insåg att den omöjligt kunde slås igen eftersom vindarna kom utifrån havet och dörren
som stod vidöppen hade lovartssida på den sida som benämndes insida. En obehagskänsla sökte
magtrakten då han insåg att dörren i stället borde ligga klistrad mot väggen, likt brännässlorna. Han
lade sticksågen på arbetsbänken och gick fram till fönstergluggen. Det var becksvart men han kunde
se att Monica stod i köket och av hennes rörelser att döma förstod han att hon placerade tallrikar
och bestick på diskbänken. Han ﬂyttade blicken mot ytterdörren och ryckte till när han såg en mörk
gestalt inne i farstun.
Anders greppade en kofot och sprang ut ur garaget. Han slet upp dörren, men förlorade balansen
och bräckjärnet ﬁck kringsvängning. Han satte sig på ändan i hallen och kofoten slog i knäet och
for iväg.
”Monica”, skrek han. ”Det är någon härinne!”
Han försökte resa sig men hade inget att stödja sig emot. I nästa sekund såg han en storbrynt
näve med naglar tjocka som tiokronor. Han tittade ned, såg ett par trätofﬂor och förstod att de
lämnat sina Dr Martens-kängor hemma.
”Här, ta tag så drar jag upp dig.”
Rösten var så mörk att den omöjligt kunde komma från en tjugoåring och Anders tittade upp
och såg Börjesson bestyckad med bössa.
”Vad händer här?” ﬁck han fram.
”Vår granne”, sade Monica och tittade på Allan i en gest att han själv kunde presentera sig.
”Börjesson, Allan Börjesson.”

”När Allan var ute och skulle lägga bommen för garageporten hörde han ett fönster som
krossades”, sade Monica och tittade på Börjesson.
”… och då gick jag in efter min bössa”, fyllde Allan i.
För ett ögonblick undrade Anders hur Allan kunde få fram ljud när varken läppar eller mun rörde
sig.
”Vi har haft både knarkare och pepparkaksgubbar smygande här. Jag tyckte också att jag hörde
något minuterna innan ert fönster krossades. Dessutom hade min hustru en kvart innan tyckt sig
se en skugga i trädgården.”
Anders tittade på honom och ofrivilligt ﬂyttades blicken ner mot bössan där han på gevärskolven
kunde läsa ABNNEM.
”Börjesson är väl försiktig med geväret? Jag menar i detta mörker är det lätt hänt att man skjuter
på något man inte skulle ha skjutit på.”
Han nickade.
”Börjesson, eller rättare sagt er hustru, såg väl inte till någon hund?”
”Du får gärna kalla mig Allan, unge man, och min hustru benämner jag vid Maya efter det gamla
mayafolket.”
Anders tvingade fram ett leende. Börjesson sträckte på sig.
”Nej, någon hund har jag inte sett men någon måste ha varit här eftersom jag för bara en timme
sedan fyllde på kattens karott och nu är den tom.”
Anders tittade på Monica.
”Nej”, sade Allan och sneglade på sitt armbandsur. ”Nu måste jag gå in och ta hand om min mor
och hennes liktornar. Hon har svårt för att gå. Och sen får väl katten ha en runda till.”

Monica tittade på Anders men sade inget. I det ögonblicket bestämde hon sig för att så fort Allan
lämnat deras hus skulle hon berätta om ﬂickan i paddocken.
”Usch”, utbrast hon när Börjesson stängde dörren.
”Nu får du ta mig fan berätta vad som har hänt härinne”, sade Anders med ena handen på sin
knäskål.
”Jag står och diskar när jag plötsligt ser en gestalt i ögonvrån. Det kändes helt overkligt, men han
stod där...i vårt kök! Det tog några sekunder innan jag såg vem det var. När jag ser att han är
beväpnad viker sig mina knän.”
”Vad hade han för ursäkt för att gå in?”
”Att han hört en ruta gå sönder och att någon höll på att bryta sig in… ja, du hörde ju själv, och
då sa jag att du var ute i garaget för att hämta något att sätta för hålet.”
”Han gick alltså in utan att knacka?”
”Han sa att han hade knackat men det borde jag ha hört eftersom dörren till hallen var öppen.
Du måste laga ringklockan, Anders.”
”Ja, jag ska ﬁxa det i veckan. Men å andra sidan är det ju bra att vi har grannar som håller koll…
jag menar om här nu ﬁnns knarkare och annat löst folk i omlopp.”
Monica tittade på honom.
”Det var en rejäl vändning?”
”Men, älskling, någon gång måste vi ju lära känna honom.”
Anders lade armen om henne.
”Det är sant. Men han är så kuslig.”

”Det var väl inte så konstigt att du blev rädd. Att plötsligt se honom i köket skulle nog skrämma
slag på de allra ﬂesta.”
”Och så tittade han så konstigt på mig. Jag ﬁck nästan dra orden ur munnen på honom.”
Visst var Anders också irriterad eftersom Börjesson gått in utan att knacka. Redan första dagarna
hade Monica sagt att han skulle ﬁxa ringklockan, vilket han struntat i att göra, trots att det var
hennes främsta önskan. Hon hade till och med sagt ”att en dag kommer någon att stå där i vår hall
medan jag står och diskar”. Nu hade hennes farhågor besannats.

BÖRJESSON SVOR LITE lätt för sig själv. Men än var kvällen inte slut. Han skulle precis till att placera

pipan i munnen på henne när Hademark dundrade in. Han tvivlade på att Hademark köpte hans
historia om pepparkaksgubbar och knarkare. Det hade också uppstått ett ypperligt tillfälle när
kofoten och Hademark låg på golvet. Hademark höll sig för ena knäet och hade svårt för att resa
sig upp. Att då plocka upp bräckjärnet och drämma till över andra knäet skulle ha fått honom helt
uträknad. Men som sagt. Än var kvällen inte slut.

Kapitel 16

KLOCKAN HADE BLIVIT några minuter i elva. Anders satt vid köksbordet för att återhämta sig. Det

värkte i knäet och han hade ont i svanskotan. Även näsan ömmade. Han tänkte på vad Monica
berättat. En ung tjej, troligtvis ett ﬂickebarn, med rågblont och till synes axellångt hår ridande i
Börjessons paddock. Flickan hade haft ridbyxor och stövlar, persedlar som gjort att Monica på
avstånd haft svårt för att uppskatta hennes ålder. Detta betydde också att samtliga i familjen
Hademark hade sett ﬂickan.
Även om Anders hela tiden trott på sin son undanröjde detta det allra sista tvivlet. Linus hade
sett en ﬂicka i fönstret. Ändå ville Anders vänta med att berätta för Monica.
När det kom till honom själv var han alldeles säker. Flickan som han sett tillsammans med
Börjesson på en järnvägstralla var samma ﬂicka som Monica och Linus sett. Men det fanns ﬂer
frågor. En gällde hästen.
Under dessa knappa två månader de bott i Beddinge hade Anders inte sett till någon häst. Å
andra sidan hade han aldrig varit inne i Allans hönseri, en stor fallfärdig träbyggnad.
Med juicepaketet fyllt med skärvor gick han ut ur boningshuset och på nytt in i garaget. Blåsten
hade tilltagit och det hade börjat småregna igen. Han ställde juicekartongen på arbetsbänken och
tittade sig omkring. Även om han inte var vidare hantverkskunnig förstod han att här fanns mycket
att göra innan det var värt benämningen garage.
Med en huvudskakning betvingade han eländet. Han tittade upp. I ena hörnet av taket såg han
en lucka som han inte tidigare reﬂekterat över. Vindsutrymmet var heller inget som Annabelle och
Ingvar hade nämnt något om. Naturligtvis hade de inte tyckt att det var något att upplysa om
eftersom garaget var fallfärdigt. Men att först glömma berätta om nedgången i klädkammaren och
nu detta kändes aningen märkligt.

Anders bestämde sig för att gå upp på loftet en annan dag, och då ramlade polletten ner. En
månad och tjugotvå dagar hade det tagit innan denna senfärdighet nådde fram. Att den
underjordiska gången ledde upp till deras obrukbara skorsten i garaget förstod han kort därefter då
inga andra byggnader fanns i närheten. Men lika självklart som änden på korven skulle detta betyda
att i skorstenen där han sett en lucka, när han klättrat upp för den stege som fanns inuti, var denna
lucka tvungen att leda ut till något vindsutrymme. Han omprövade nu sitt beslut samtidigt som han
inte visste om hans knä skulle klara påfrestningen. Visserligen var det bara några steg upp men det
molvärkte rejält i knäet. Trots värken beslöt han sig för att gå upp. En kortare stege var dock
behövlig.
Han drog fram stegen som låg bakom gipsskivorna. Några av fotstegen var trasiga så han lade
tillbaka den.
Anders försökte hitta något mer förtroendeingivande men fann inget. Han ställde sig på tå under
luckan, tryckte med ﬁngertopparna, men kraften uteblev. Återigen tittade han sig omkring. Han
visste att det låg två blöta siporexblock utanför garaget. Han bestämde sig för att gå ut och hämta
ett. När han såg handskarna på arbetsbänken greppade han dem i farten. Han öppnade dörren.
”Vad i helvete!”
”Jag har glömt mina nycklar på er diskbänk.”
Utanför stod Börjesson men utan vare sig bössa eller keps.
”Var är geväret och kepsen då?”
”Hemma.”
”Jaså, men hur kom du då in om nycklarna ligger på vår diskbänk?”
”Om du menar min egen dörr så står den alltid öppen.”
”Varför tar du då med dig nycklarna?”

Börjesson tittade på honom.
”Tar du inte med dig plånboken fastän du inte ska handla?”
Anders insåg att det var en förslagen man de fått till granne.
”Har vi inte setts förut? Och då menar jag inte här utan längre tillbaka i tiden.”
Allan Börjesson tittade begrundande och Anders var nästintill klar över att denne man inte hade
samma bryderier som han när det kom till att placera ansikten. Anders sneglade mot köksfönstret,
och då började Allan gå mot sitt hus utan att ha svarat på frågan om det eventuella igenkännandet.
En kall kåre vandrade längs ryggraden när han begrep att Allan inte varit i ärende att hämta några
nycklar.
Anders gick fram till köksfönstret och knackade. Regnet rann nedför hans kinder. När dörren
öppnades infann sig en lättnad.
”Usch, vilket väder!” utbrast Monica. ”Kom nu in, älskling.”
Anders bestämde sig för att inte berätta för Monica att Börjesson kommit ytterligare en gång.

BÖRJESSON TORKADE SIG

i ansiktet. Han lade handduken på diskbänken. Han förbluffades över

denne Hademark. På nytt hade han ertappat honom. Det var nästan som om Hademark visste att
något skulle inträffa. Hur Hademark sedan bar sig åt hade han ingen som helst aning om. Ingen
normalfuntad skulle väl kunna vänta sig att han skulle komma ytterligare en gång i ett sådant här
väder?
Börjesson drog ut besticklådan och tog fruktkniven. Han stoppade den i ﬁckan. På nytt trädde
han på sig stövlarna.

DET HADE GÅTT en kvart sedan Anders kom in. Han reste sig och tog handskarna från köksbordet.

Monica tittade på honom.
”Jag kan sätta en tygbit för hålet så kan du ﬁxa det i morgon i stället.”
”Nej, jag ﬁxar det nu. Det kommer på sin höjd att ta tio minuter.”
Monica svarade inte och Anders gick ut igen. Han sneglade mot Börjessons. Det var mörkt i båda
gavelfönstren. Han satte sig på huk och tog ett stadigt grepp runt siporexblocket och kunde känna
värken i knäet.
Han bar in blocket i garaget, satte ena foten på det och klev upp. Med båda händer tryckte han
på vindsluckan som öppnades med en duns.
Återigen fastnade blicken på den trasiga stegen. Den var kort och verkade vara anpassad till
innertakets höjd. Han bestämde sig för att använda den. På nytt drog han fram stegen. Han vände
på den så att de trasiga stegen kom upptill. Han kunde skeppa in huvud och bringa och häva sig
upp med armbågarna eftersom de var intakta, till skillnad från knäet.
Han stack in huvudet genom öppningen. Det luktade muggigt, och med en kraftansträngning
kom han upp. Det första han såg var en svartkupig strömbrytare som var placerad på golvet bredvid
öppningen. När han slog till knappen pyste det till och belysningen uteblev för att i stället ersättas
av en svag doft av brända textilier.
Ljusskenet nedifrån trängde upp genom den lilla öppningen och han log när han såg vad som
uppenbarades. På en spik hängde en rostangripen ﬁcklampa. Han lyfte ner den men förväntade sig
heller inget ljus där. Han knäppte på den.
När vindsutrymmet lyste upp av en skarp trattliknande ljusstråle nickade han belåtet. Något som
också bekräftade att det inte var alltför länge sedan det varit besökare här. Hela vindsutrymmet var
beklätt med spindelnät. Längs med skorstenen stod en hembränningsapparat och en EPApapperskasse.

Han lyste ner i kassen och såg ett rosa kramdjur och några skrivhäften. Han tog upp ett häfte,
klämde fast ﬁcklampan mellan axel och kind och såg att det stod Ulf Olsson på häftena. Han
bläddrade och noterade att det var välstrukturerade recept på alkoholhaltiga drycker sida upp och
sida ner. Han förstod att ändamålet var att lägga beslag på en del av statens intäkter.
Han lade tillbaka skrivhäftet och lyfte upp kramdjuret. Ett djur som med sina ditmålade morrhår
skulle föreställa en katt men som snarare liknade en ﬂodhäst med sin trubbiga nos. Han lade tillbaka
kramdjuret i kassen. Han riktade ljuskäglan ner på det bågnande brädgolvet. Från sida till sida
svepte han ljusstrålen medan han försiktigt förﬂyttade sig. Längst in mot ena gaveln, vid en av
takstolarnas stödben, kunde han se att det stod en kista och en liten trälåda. Han lade ﬁcklampan
på golvet, lyfte på locket och fann fyra buteljer, en bit avrivet papper och ett par vita nylonhandskar.
Han tog upp ﬁcklampan, lyfte upp en ﬂaska och lyste. Samtliga ﬂaskor var tomma. Han läste att
det stod kakté på etiketterna. Han ställde tillbaka ﬂaskan och tog upp handskarna. I den ena
handsken kände han något hårt. Han vände in och ut på handsken och en ring föll i hans hand.
Han lyste. En slät silverring och på gravyren kunde han läsa J. Ekblad. 26/7–89.
Han var inte alldeles säker på inskriptionen men kunde uttyda Ekblad och vågade sig på en
gissning att denna J, eller möjligen F Ekblad, måste ha varit en kvinna eftersom det var en
förlovningsring och den var i storlek större.
Han tog upp det avrivna pappret.
”Lägenhet 5A på Ocean Club”, läste han.
Han började grunna. Han hade varit inne hos Chris och lånat husnycklarna för att se om det gick
in ett större badkar. När han kommit ut till huset hade Annabelle varit där och hon hade velat bjuda
på kaffe.
Artigt hade han tackat nej och sagt att han om en stund skulle hämta upp Monica men i en hast
nämnt att han gärna ville ta en titt i garaget. Men han hade inte fått något svar och förstod att han

ändå kommit en aning olägligt. Till en början hade han inte tyckt att det var vidare märkligt med
tanke på att hon själv också kanske skulle iväg. När han sedan satt i bilen hade han börjat fundera.
En massa kartonger stod i köket och möblemanget var bortforslat sedan några dagar tillbaka. I
hallen stod en kartong och den var så stor att den blev uppseendeväckande och skulle kunna rymma
en människa. Han hade då inte tänkt så mycket mer på kartongen men nu började hans funderingar
om att Annabelle och Ingvar dolde något. Naturligtvis måste de ha vetat om vindsutrymmet, även
om det för Ingvar skulle ses som ett Houdini-äventyr att klättra upp. Han var huvudet längre än
Anders och buken var av nästintill dubbla omfånget.
Frågorna hopade sig.
Men oavsett de tidigare ägarnas vetskap om vindsutrymmet så satt han nu häruppe. Han visste
inte varför men en tanke som dök upp var att Börjesson kanske hade något som knöt honom till
garaget. Annabelle hade också visat sig bli aningen stressad när han kommit ut här.
Anders lät ringen falla ner i handsken och då slog det honom att bilden i halssmyckets berlock
som han funnit i köksventilen också hade initialerna J.E. Det kunde betyda att den unga kvinnan
på bilden hade efternamnet Ekblad.
Han lyste på skorstenen och såg luckan, den lucka som han för en och en halv månad sedan hade
befunnit sig bakom. Han lyfte av haspen och öppnade. Han stack in huvudet och lyste ner. Han
såg att ﬁcklampan som han tappat var borta.
Han drog in huvudet, släppte luckan och lade haspen på. Längst ned vid ena gavelns takstol stod
en portfölj och ett städ. Han riktade ljusstrålen mot städet och såg att det fanns stänk av röd färg.
Han lyfte upp portföljen, knäppte upp den och såg att den innehöll tidningar. Han tog upp dem,
tre erotiska tidskrifter och en utländsk dagstidning. Men i portföljen låg också ett videoband.
Runt VHS-kassetten hade innehavaren lindat en palestinasjal. Anders kollade tidskrifternas
datum. Två av dem var arton år gamla, närmare bestämt mars 1989, och den andra från augusti

samma år. Den tredje var över tjugofem år gammal och daterad år 1981, novembermånad.
Dagstidningen var den portugisiska Jornal de Notícias. Denna var daterad den 3 maj 2007.
Ett knäppande läte ljöd. Han vände sig hastigt om och tittade mot öppningen. Ljuset från
bottenplan hade slocknat.
Anders lade ner tidningarna och videobandet i portföljen och gick fram till öppningen och satte
sig på knä. Han lyste ner. Ljuskäglan bildade en ljuspelare likt ingressen i TV-serien Mr Bean när
denne kom vimsigt nerfallande, vilket på något vis symboliserade lite av denna dag. En dag när
tankspriddhet hade varvats med mindre lyckade beslut.
”Är det någon där?” sade han.
Det gick några sekunder men inget hördes. Han förde ljuskäglan i cirklar men det enda han såg
var det jordstampade golvet. Troligtvis var det bara glödlampan som gjort sitt. Han bestämde sig
för att ta med sig portföljen ned. Han blev nu alltmer övertygad om att det var något som inte
stämde. Annabelle och Ingvar verkade inte ha haft rent mjöl i påsen. Samtidigt befarade han att
Börjesson också hade något med detta att göra.
På nytt tänkte han på den stora kartongen som stod i hallen. Han bannade sig för att han inte lyft
på kartongﬂiken. Den hade inte varit invikt och han hade varit ensam i hallen i åtminstone en halv
minut när Annabelles mobil ringt och hon gått in för att svara.
Anders öppnade portföljen. Han tog upp videobandet och tittade på det. Han undrade, och något
sade honom att här fanns någonting som var mindre önskvärt att se. Deras VHS-video var trasig.
Samtidigt visste han att den hade följt med i ﬂytten så tids nog skulle han få möjlighet att titta på
vad bandet innehöll.
Anders bestämde sig för att tillsvidareförvara portföljen i garaget. Han tog portföljhandtaget i
munnen.

När han satte ena foten på det jordstampade golvet andades han ut. Han ställde portföljen bakom
gipsskivorna. Med en dov duns satte han ﬁcklampan på oljefatet. Han knuffade upp dörren och
reﬂexmässigt slog han till ljusknappen.
”Vad i helvete!”
En obehagskänsla vandrade längs ryggraden då han insåg att någon varit härinne och släckt ljuset
under den korta tid han vistats uppe på loftet. Han tog morakniven från arbetsbänken, släckte ljuset
och stängde dörren.
Han sneglade mot Börjessons hus, fortfarande mörkt, men något sade honom att Allan inte låg
därinne och sov. Han förde in kniven i ärmen och kunde känna adrenalinet. Han gick med raska
steg, öppnade ytterdörren.
”Älskling, är du här?” hojtade han.
Han lät kniven falla ut från ärmen.
”Satan”, mumlade han när hon inte svarade.
Monica slöt upp i hallen.
”Det gick fort. Har du redan ﬁxat det?”
Anders tittade på henne med sin ena hand skyld bakom ryggen.
”Har du varit ute i garaget?” frågade han.
”Nej.”
”Sover Linus?”
Monica tittade på honom.
”Har det hänt något ytterligare när du var ute i garaget får du berätta?”

Han stod tyst.
”Kan du svara annars tar jag Linus med mig och kör hem till mamma och pappa?”
”Kan du lugna dig. Jag tyckte bara att jag hörde någon hojta.”
Monica vände på klacken och gick in i köket.
Anders begrep nu att Börjesson varit inne i garaget, något som betydde en tredje gång. Samtidigt
som han kände ett obehag väcktes en ilska. Klockan hade visserligen blivit mycket men det var
fredagskväll så han kunde med all säkerhet gå in till Börjesson utan att det skulle tas som ett
ofredande. På samma gång visste han att Monica skulle bli rasande. Men till henne kunde han säga
att han behövde gå en liten runda för att få en nypa frisk luft efter allt som hänt. Börjesson hade
själv sagt att han inte låste dörren när han gick ut. Och kanske detta också gällde kvällar och nätter.
Att då ta en titt i huset, i alla fall i hall och kök, när Börjesson låg och sov skulle med all säkerhet
räcka för att utesluta att de bodde granne med en galning som på helgerna trodde att han var
offerpräst.
”Nu vet jag vart röret leder.”
”Jaså, vart?”
”Upp i vårt garage.”
”Ja, men det har du redan berättat”, sade Monica samtidigt som hon kvävde en gäspning.
”Nämnde du inte att gången delade sig?”
I samma ögonblick som han sett förgreningen och förstod vart den ledde hade han beslutat sig
för att inte berätta. Han visste att Monica skulle bli än mer bekymrad när hon ﬁck reda på att den
ena förgreningen mynnade upp genom en brunn på Börjessons egendom. Det betydde att Allan
Börjesson enkelt kunde ta sig ner i gången genom att bara skjuta ett cementlock åt sidan och sedan

hissa ner en stege. Men trots att han inte nämnt detta var han inte säker på om han under dessa sex
veckor sagt något om förgreningen. Kanske det ändå var dags att ta bladet från mun.
”Jo, som leder till Allans sinade brunn.”
Monica tittade på honom.
”Har jag inte nämnt det?” ﬁck han fram.
”Nej, du har nämnt att där var en förgrening men inte att den gick in till Allan. Betyder det att…”
Anders tittade på henne.
”Jag är rädd för det.”
”Du menar alltså att Allan kan gå rakt in till oss när vi ligger och sover?”
”Ja, om han nu vet något om gången.”
”Vet något om gången!? Om vi efter endast några timmar vet borde väl Allan veta efter att ha
bott här i snart tjugo år.”
Monica skakade på huvudet.
”Så du menar att varje gång jag öppnar klädkammardörren så kan jag inte utesluta att Allan kan
stå där?”
”Jag ska gå in till honom i morgon och öppnar han då inte dörren och bilen står där så lovar jag
att stå där ända tills han öppnar.”
”Tack”, sade Monica och reste sig upp. ”Sätt dig nu så ska du få lite kaffe och så ska jag titta på
ditt knä.”
”Du får nog ändå sätta dit en bit tyg. Alltså för hålet i dörren.”

Monica nickade. Anders orkade helt enkelt inte gå ut i garaget igen. Dessutom var han öm i hela
kroppen. Att vid fyrtio års ålder ge sig i handgemäng med nynazister var inte helt genomtänkt.

DIMITRIJ VAKNADE UPP

med ett ryck, tog sin mobiltelefon och såg att han hade två sms. Det ena

var från Jerzy Boniek. Polacken kunde inte komma i morgon och ﬁxa hans bil utan tidigast på
söndag. Det andra sms:et var från Jenny, kvinnan som han träffat under sin joggingtur. Hon
undrade om hon skulle hämta honom i morgon, men han ville helst inte att hon skulle se hur han
bodde.
Han beslöt sig för att hon ändå ﬁck hämta honom. Trots allt var en husvagn bättre att besöka än
en cell.

ANDERS HADE INTE

rört sitt kaffe. Han reste sig upp och ställde koppen på diskbänken. Han

kunde inte släppa tankarna. Vem hade släckt när han befann sig på loftet? Och skuggan i trädgården
som Börjesson sett, eller rättare sagt hans hustru Maya, var kanske inte lanthandlarens rottweiler
utan nynazisterna som smög runt för en förberedande attack. Hela tiden brottades han med sina
tankar. Den ena stunden var det om nynazisterna och i nästföljande om Börjesson. Naturligtvis
ville han in i det sista tro gott om sin granne, för att ögonblicket därefter undra om det var Beelsebul
himself de hamnat bredvid. Eller så var Börjesson bara ett buttert och oförargligt original som höll
vakt mot obehöriga. Detta skulle då också förklara hans ﬂukt in genom klädkammarfönstret. Han
trodde helt enkelt att någon tagit sig in i grannhuset. Flickan var naturligtvis hans barnbarn och han
hade fraktat iväg några sopsäckar fyllda med kläder till missionens insamling. Det besynnerliga
skulle möjligtvis vara att han hållit en trasa för ﬂickans mun vilket var en fyraårings ord och kunde
betyda allt från att ha bistått sitt barnbarn när hon skulle fräsa, hon hade en släng av förkylning, till
att torka henne runt munnen efter att hon ätit.

Anders gick in i vardagsrummet och Monica klappade med handen på dynan i en gest att han
skulle sätta sig.
Efter sex veckor var allt iordningställt. Chris målning hängde över den soffa som tagit Ikeas plats.
Anders lade sig på soffan, sträckte ut benen och Monica reste sig. Hon satte sig i fåtöljen.
”Tack, älskling.”
Han slöt ögonen.
”Vad tror du?”
”Vad?” svarade hon och drog pläden om sig.
”Är det Börjesson som är konstig eller är det vi som är paranoida?”
Hon drog på munnen.
”Jag lägger i alla fall min röst på Börjesson”, sade Anders.
”Usch…säg inte så. Jag som hoppades på att det var vi som blivit nippriga.”
Anders log.
”Den ﬂickan du såg i paddocken. Hade hon ljust hår och blå ögon?”
”Ja, jag tyckte mig skymta en ljus hårslinga under huvudkluten.”
”Men om du nu uppskattade hennes ålder till ett dagisbarns såg du verkligen ingen vuxen i
närheten?”
”Det har jag sagt. Ingen vuxen i närheten, och ﬂickan kunde på sin höjd vara fem år.”
Anders reste sig upp och gick ut i köket. Han tog ett glas vatten. Han tittade ut genom fönstret
men såg bara sitt trötta ansikte. Han ställde glaset på diskbänken och gick tillbaka in i
vardagsrummet.

Monica hade somnat i fåtöljen så han svepte pläden över hennes ben. Han stod kvar och iakttog
henne. Hon var vacker och de små rynkorna under ögonen tillsammans med det uppsatta håret
gav henne en sådan kvinnlighet. Nästa år skulle de ﬁra femton år tillsammans. Han förundrades
över hur fort åren gått.
Elva år innan mötet med Monica stod han som fjortonåring tillsammans med en klasskamrat på
skolgården. Kompisen var hans vän, Christopher Berg, och de var som bröder och berättade allt
för varandra. Åren hade gått i en rasande fart och dessa tjugofem hade känts som tio. Ändå hade
Anders till en början glömt bort sin väns trauma när styvpappan blivit arbetslös. Chris hade berättat
för honom att han inte mindes sin pappa mer än att denne tvärt en dag var borta. Johnny hade
alltid varit snäll och varit med ända tillbaka till det år då Chris pappa avlidit i en stroke. Detta var
något som i efterhand gett Chris funderingar på om Johnny gått från att vara älskare till sambo.
Han kunde inte heller erinra sig några ledsamheter från sin mamma utan bara att hon befann sig
på sitt rum ofta pratande i telefon. Chris hade också berättat att i deras hem var det aldrig några
gräl utan alltid glada tongångar. Johnny som inte hade några egna barn betraktade i allra högsta
grad Chris som sin biologiske son.
Chris styvpappa var en oerhört gladlynt karaktär men en dag stod han där. Han hade blivit
permitterad från sitt jobb och hela hans värld rasade samman. Trots att Johnny smög med det hade
det ingalunda undgått Chris att hans styvpappa börjat dricka. Chris mamma jobbade som
kioskbiträde och detta betydde att Johnny satt ensam en och annan helg. Under dessa månader sov
Chris ofta över hemma hos Anders eftersom Johnny av förståeliga skäl var inne i en tung period i
sitt liv. Dagligen var han berusad.
Förmodligen var Anders den ende utomstående som visste om denna tragedi. Kanske var det
också detta som bidrog till hans ständiga ohälsa. Även om han inte räknade sig som medskyldig
var han av uppfattningen att han enligt lag undanhöll bevis. Och fastän detta inte fanns i hans

medvetande och inte gav några direkta konsekvenser i hans liv så fanns det gnagande någonstans
där bak i huvudet.
Chris var enda barnet men det hade ändå inte tagit så många veckor förrän deras ekonomi
kollapsat. Chris mamma hade varit förfärad över vad som höll på att hända. Hon älskade Johnny
mycket vilket också dagligen märktes då hon behandlade honom som en hundvalp. Och kanske
var detta en del i livets återbetalning då Johnny under dessa dryga tio år med Britt varit en fantastisk
styvpappa.
Anders kunde dra sig till minnes att de bara månaderna innan köpt nya möbler och en bättre
begagnad bil och nu var Chris styvpappa plötsligt utan arbete. Kanske de ändå skulle ha klarat
skulderna om Johnny varit med i arbetslöshetskassan. Men nu stod de där på bar backe. Britt hade
av fullt begripliga skäl blivit förfärad eftersom hon varit säker på att han var medlem i a-kassan och
berättigad till full arbetslöshetsersättning.
Det hade varit gråt och funderingar fram och tillbaka i veckor innan de till sist kommit fram till
det beslut som senare skulle visa sig få konsekvensen att de blev tvungna att lämna Sverige. Men
hungern driver vargen ur skogen. De var i desperat behov av pengar annars skulle de vara tvungna
att lämna tillbaka bil och möbler. Denna kväll hade de kommit fram till att Britt under två kvällar
per vecka skulle prostituera sig för att räta upp den trassliga ekonomin. Detta skulle göras fram tills
Johnny ﬁck arbete. Då Johnny bland annat hade behörighet för lastbil var de övertygade om att
han inom en snar framtid skulle vara inne på arbetsmarknaden igen. De hade räknat med tre
månader utan inkomst. Något som skulle betyda omkring ett tjugotal besök nere på S:t Knuts väg
i Malmö. Eftersom kiosken låg i andra änden av staden behövde Britt byta buss för att komma till
sin arbetsplats. Men med tillgång till bil sparade hon drygt en timme och under dessa två månader
hon kört till sitt arbete hade hon känt glädje. Att lämna tillbaka bilen var därför uteslutet. I stället
skulle de resa sig och komma ur krisen.

I syfte att eliminera den allra minsta lilla risk för att något skulle gå snett hade de tänkt ut en plan.
Johnny skulle släppa av Britt på S:t Knuts väg och sen skulle han sitta i bilen en bit bort. När någon
plockade upp henne skulle han köra upp bakom och stanna. Sittande i torskens bil skulle Britt säga
till denne att hon bara skulle meddela en efterhängsen man att hon inte var någon prostituerad.
Men också om det var okej för honom om hon framförde att han var hennes fästman. När hon då
klev ur hade hon redan frågat vart de skulle åka, varpå hon vidarebefordrade Johnny adressen utan
att gå in i bilen, varefter han på avstånd skulle följa efter.
De första tio gångerna löpte enligt de välvda planerna. Det var heller inga svårigheter att få
adresserna. Följaktligen verkade planen vattentät och paradoxalt nog föreföll kunderna bli lugnare
när Chris mamma låtsades köra iväg denne efterhängsne man som var hennes egen Johnny. Och
hon ﬁck ännu en gång besannat att egot var, som på de allra ﬂesta hankatter, ett fantastiskt
instrument att spela på. Detta eftersom mannen i bilen bakom nu blev avvisad till gagn för dem
själva, trots att de gladeligt ﬁck betala för tjänsten.
Fastän nervositeten hade släppt var Britt förståndigt nog lika försiktig som första gången. Men
utstyrseln hade blivit djärvare och hon började lära sig spelets regler och förstå hur mycket klädseln
betydde. I svart läderkappa, uppsatt hår och med en snäv kjol, samt ett par svarta stövlar, hade hon
snabbt stigit i graderna. Johnny älskade naturligtvis sin Britt och var subjektiv, men trots att hon
var fyllda de femtio tillhörde hon helt klart toppskiktet där på den dekadenta horstritan.
Chris mamma var nu på en marknad där den verkliga ﬁghten inte var mot långbenta
konkurrenter. Nu slogs hon mot sitt innersta där förvirrande tankeprocesser, desorientering och
vanföreställningar skulle hållas i styr. Och om hon inte var stark nog i denna mentala drabbning
skulle hon likt Estonia försvinna ner i djupet. För det var kvinnan med tåligast psyke som skulle gå
segrande ur striden. Något som innebar att den som kunde skapa sig ett värdigt liv efter avslutad
syssla också var den som ﬁck behålla sin självrespekt. Men det skulle visa sig vara betydligt enklare
än hon först kunnat föreställa sig vilket ﬁck ses som en bedrift av en kvinna som alltid varit dygden

personiﬁerad. Trots att det löpte smärtfritt behövde hon ändå återhämta sig. För Chris mamma var
ingen naiv kvinna utan kände till fallgroparna. Det fysiska var enkelt att bemästra men när
värdigheten ﬁck sig en knäck och ångesten skulle besöka henne förstod hon att det skulle bli en
inre strid där hennes sons existens skulle driva på demonerna ytterligare.
En man i sextioårsåldern hade plockat upp henne i en Mercedes. I sedvanlig ordning körde
Johnny upp bakom och Britt klev ur. Utan några misstankar meddelade hon Johnny vart de skulle
åka. Johnny höll sig på behövligt avstånd och mannen körde med Britt till enklaverna på Fridhem.
Johnny följde efter och saktade in när de svängde höger på Ribersborgsvägen för att sedan ta
vänster Grönekullagatan. Tyst passerade han tempelliknande byggnader där trädgårdsbelysningarna
lämnade ifrån sig överlägsna sken, och han hann tänka på mänsklighetens missförhållanden: Några
har pengar i överﬂöd, andra inga alls.
Johnny rullade in på Caprigatan och de ﬂotta palatsen avlöste varandra. Han hade råkat en
senfärdig pensionär som korsade Grönekullagatan och därför inte sett när Britt och hennes
avnämare lämnat bilen. Men han såg att Mercedesen var parkerad ute på gatan framför muren med
de storslagna grindarna. Grindar som hans hustru befann sig bakom, och han blev ännu en gång
på det klara med att det bara fanns två sorters människor: De som köper och de som är nödgade
att sälja.
Huset var pampigt med en hög mur runt. Där bakom kunde man se de resliga granarna sträcka
sig upp mot den mörka himlen. Granar som på något sätt verkade vilja avråda, berätta att detta var
en kväll som skulle förändra deras liv. Johnny och Britt hade kommit överens om att om hon inte
kom ut inom en halvtimme skulle han ringa på. Vad han då skulle säga var inte planlagt utan detta
var mer av en skrämselstrategi. Men skulle dörren öppnas kunde han fråga om de sett en hund
eftersom hans smitit in i ifrågavarandes trädgård. Vad de inte räknat med vid själva planerandet var
att det kunde ﬁnnas höga murar som omgärdade byggnaderna. Något som innebar att det skulle

vara omöjligt för både hund och andra inkräktare att ta sig in utan att först borda muren. Johnny
hade parkerat ett femtiotal meter bort.
Till en början hade Johnny suttit kvar men när det gått över en halvtimme hade han blivit orolig.
Han bestämde sig för att ta sig in på det inhägnade området. Han vände sig om och blickade ut
över den ödelagda gatan. Det var tyst. Nästan obehagligt idylliskt. Men det var så de välbärgade
ville ha det; avklippta från omvärlden när de inkasserat ytterligare penningar på någon arm stackares
bekostnad. Han läste krumelurerna på mässingsplattan över brevinkastet: Valter Blom, ett namn
som troligtvis trodde sig kunna köpa allt och göra vad som föll honom in. Skylten ”Securitasbevakning” ﬁck Johnny att tveka ett ögonblick innan han satte ena foten på det nedersta av
grindens horisontella smidesstavar. Stavar som skulle ge honom fäste och fungera som stege för
att han skulle kunna ta sig över. Han tittade upp. Och när han såg spetsarna på grinden förstod han
att om han slant skulle de genomborra honom. Något som ﬁck honom att avbryta klättrandet. I
stället ﬂuktade han mot en angränsande trädgård som saknade mur. Han bestämde sig för att gå in
dit och se om han kunde ﬁnna en stege men i en förhalande sekund kände han på grinden som till
hans fröjd var olåst. När han beträdde markområdet med dess välkrattade singelsten möttes han
av tre stycken belysningar i smide i en storlek av mindre gatubelysning, samt två parkbänkar i
gjutjärn från Näfveqvarns bruk.
Entrén var en stor halvcirkelformad stentrappa med ett solur stående uppe på den. Och som
portklapp en lejonmaskaron i mässing. Det var släckt i det pampiga huset med undantag av hallen
och i två av fönstren på ovanvåningen där balkongen vältrade ut sig med sitt gråvita balustradräcke.
Johnny var kluven. Han visste inte om han skulle knacka på. Han kunde inte tänka sig att denne
Valter Blom på något vis skulle skada hans Britt. Han upptäckte en stege liggande längs
trädgårdspaviljongen och i stället för att knacka på dörren skulle han använda sig av den för att
klättra upp på balkongen.

På vardera sidan, snett under balkongen, stack det upp två rejäla granar. Kunde han resa stegen
mellan balkongen och den ena granen skulle han kunna klättra upp omärkt eftersom han då skulle
beﬁnna sig bakom.
Det mest anmärkningsvärda i dessa kvarter var att det varken kom bilar eller rörde sig fotgängare.
De enda som befann sig i områdena var ägarna själva. På somrarna var de aldrig här eftersom de
befann sig i Stockholm, Ljunghusen, Torekov, eller i sina sommarhus i Spanien alternativt
Frankrike eller på Jersey. Var det någon som gick igenom dessa kvarter var det nyﬁkna ungdomar
som varit och badat på Ribersborg och i förhävelsen ville se vilka framtidsvyer som väntade dem.
När Johnny kom upp hoppade han över det kraftfyllda cementräcket med dess kolonner. På den
rymliga balkongen stod fyra backar Ramlösa och två vissna dvärgtujor. Hängande på vardera sidan
av dörren satt två gjutjärnslyktor med tillhörande väggfäste. När Johnny tittade in genom den
robusta altandörren mötte hans blick ett rum vars väggar var täckta med bokhyllor fyllda med
böcker. I biblioteket stod fyra Chesterﬁeldfåtöljer, en stor genuin gunghäst i trä och över bordet
hängde en ljuskrona i barockstil, samt i ena hörnan en ampel med ormbunke. Ormbunken såg allt
annat än fräsch ut vilket för den uppmärksamme indirekt talade om att hustrun var bortrest.
På vardera sidan av balkongdörren fanns två fönster. Johnny tittade in genom det ena. Men ingen
syntes till. Han gick över till andra änden av balkongen. Försiktigt tittade han in och där låg Britt
fastbunden i sängen, iklädd strumpebandshållare, stövlar och trosor och för munnen hade hon
något som liknade en munkorg. Han reﬂekterade också över att sängen var täckt med transparent
plast och bredvid sängen stod denne Valter Blom i full färd med att spruta grädde på Britts bröst
och mage. Och eftersom Britt inte verkade nämnvärt obekväm bestämde Johnny sig för att låta det
fortgå. När Blom sedan lyfte på troslinningen och satte pipen där och Johnny såg hur grädden ﬁck
trosorna att börja bukta ville han inte titta längre.
Det hade gått några minuter och fastän Johnny inte ville se mer kunde han inte låta bli. Valter
Blom satt nu bredvid henne på sängkanten och slickade hennes mage och bröst. Det smärtade i

honom men han stålsatte sig och tänkte på de välbehövliga pengarna. Han förstod också att det
rörde sig om betydligt mer än femhundra kronor. Med jämna mellanrum tittade han och nästa gång
han blickade in såg han hur mannen tog av sig och nu lirkade av Britt trosorna. Johnny kände att
han inte klarade av att titta längre. Han satte sig på balkongfundamentet bredvid den ena tujan.
Med ryggen mot väggen slöt han sina ögon och önskade att det snart skulle vara över. När drygt
tio minuter hade gått reste han sig upp och när han tittade in såg han att mannen gjort sitt eftersom
denne stod upp med kondomen hängande ner fylld med sädesvätska.
Johnny bestämde sig för att gå ner. Men när han klev över det rustika balustradräcket och satte
ena foten på stegen stannade han upp. Varför kunde han inte svara på men något ﬁck honom att
kliva upp över räcket igen. Kanske var det deras starka kärlek som även tog sig uttryck i förenade
telepatiska gåvor. För när Johnny tittade in igen såg han hur Blom satt naken över Britt och med
ett par vita handskar höll denne sina båda händer runt hennes hals och hon sparkade besinningslöst
med benen.
Utan att tänka tog Johnny tujan med tillhörande urna och vräkte genom fönstret. Hur han kom
in så fort som han gjorde kunde han inte redogöra för. I all hast greppade han en träskulptur som
stod i fönsterkarmen och fastän han slog i sitt ena ben i den grova marmorfönsterbänken var han
över Valter Blom på ett ögonblick och drämde skulpturen i Bloms skalle. Allt gick på några
sekunder och han såg hur Blom segnade ihop. Johnny slet bort munkorgen och medan han lossade
repen från Britts skälvande handleder kunde han se hur Blom blödde ymnigt från huvudet. Johnny
kramade Britt som skakade och grät. Blom låg orörlig på det mörka trägolvet och Johnny kunde se
hur blodpölen ökade i omkrets.
Fylld med adrenalin tog Johnny tag i Bloms handled. Sekunderna efter, när han förgäves försökte
hitta pulsen i den lealösa handleden, drabbades han av den kväljande insikten av vad han gjort. Lika
fort som Blom gått från relativt oskyldig sexköpare till potentiell lustmördare hade Johnny gått från

arbetslös beskyddare till kallblodig mördare. Vem av dessa två som gjort det tväraste kastet kunde
ingen svara på. Men en sak var säker. Båda hade tagit felaktiga beslut.
Johnny var nu det vidrigaste man kunde tänka sig. Golvet hade börjat gå i vågor och med en
apatisk blick satte han sig ned på sängen. Nästföljande minuter var de värsta i deras liv. Johnny
befann sig i chocktillstånd och Britt ﬁck mer eller mindre ge honom instruktioner i varje steg han
tog. Tiden som alltid varit deras bästa vän var nu deras värsta ﬁende. De var tvungna att komma
därifrån så fort som möjligt för uppmärksammade någon deras bil, vilket de skulle göra av
anledningen att den var av en prisklass som inte hörde hemma här, skulle det vara över med deras
djupa kärlek eftersom långa fängelsestraff väntade. Till slut hade Britt fått ta Johnny under armen
och mer eller mindre leda honom ut.
Resan hem hade varit knäpptyst, uppskärrande och overklig. Johnny och Britt var i ett
helveteskval och två gånger var de på väg in till polisen men valde att låta natten få dem att fundera.
Två dagar senare läste de i tidningen om ett rånmord på en jurist i Fridhem. Det var då de beslöt
sig. Detta skulle följa dem i graven. Men Chris började snabbt ana att något tragiskt hade hänt
eftersom hans mamma sjukskrev sig, fastän de hade dålig ekonomi, samtidigt som Johnny tvärt
upphörde med alkoholen. Några veckor senare gick Chris en natt på toaletten och då hade han
hört allt. Och som fjortonåring berättade han allt i detalj för sin bäste vän. Tre månader senare
ﬂyttade Chris och hans familj utomlands.

Kapitel 17
27 oktober
ANDERS VAKNADE AV att tuppen gol. Att allt kunde ta en vändning hade han varit klar över sedan

länge men att det skulle gå så här fort förbluffade honom. De hade knappt bott här i två månader
och han var redan innerligt trött på Börjessons fjäderfän. Till en början hade det varit Monica som
varit tveksam då han sagt att det var ljuvligt att vakna upp till dessa övliga lantljud. Men det hade
inte tagit många veckor förrän hon ändrat sig. Hon hade nu pratat om att kuckelikuet gav henne
härliga associationer om kvinnans frigörelse. Från att sitta instängd i en lägenhet till att dagligen
kunna få se kilometerlånga slätter skulle få euforiska tankar om livet på landet att poppa upp.
Anders hade däremot börjat smida ränker. Han hade sagt till henne att om de bestämde sig för att
strunta i Chris nyårsfest hade han planer för Börjessons hönshus. Han skulle knalla över en
halvtimme innan tolvslaget, lyfta av haspen och låta ladugårdsdörren stå öppen för att så bereda
väg för sitt raketskytte. Tomma buteljer skulle tryckas ner i snön med lutning mot Börjessons
hönshus. Det skulle vara rejäla pjäser i ﬂaskhalsarna som med precision skulle nå sin destination,
en adress som var rakt in genom dörröppningen och det lättantändliga hönshuset skulle lysa upp
den nautiska natten till fjäderfäns hysteriska kacklande och ingen skulle höra att det var höns
eftersom det en sådan natt kunde tas för smatterband. Monica hade varit mindre road av hans
vidlyftiga planer även om hon förstod att han till en del skämtade.
Anders sneglade på klockan som blivit kvart över åtta. Bredvid honom var det tomt i sängen.
Det var lördagsmorgon och det planerade intrånget hos Börjesson hade inte blivit av och kanske
var det bäst så. Han kände sig mörbultad efter gårdagens händelser.
I sedvanlig ordning startade denna morgon som de senaste sex månadernas. Något som kom till
uttryck i en orolig mage och utan tvekan var det denna gång schalottenlöken som var bidragande.
Men det fanns också en mental oro som sedan i våras tagit sig rejäla proportioner. Anders kunde
inte sätta ﬁngret på vad det var men känslan var svårbemästrad. Han hoppades att det inte var mer

i hans förﬂutna som spökade för skulle han få de dagliga göromålen att något sånär fungera kunde
han inte förspilla mer energi på dessa demoner. Han låg kvar och funderade och kunde höra hur
det tisslades och tasslades nerifrån köket. Han tänkte på Börjesson igen. Han blev alltmer övertygad
om att han mött honom tidigare. Han tänkte också på vad Monica sagt i går. Hon hade sett en liten
tjej i paddocken. En ﬂicka med stora blåa ögon och huvudklut som själv skulle ha ridit runt i
inhägnaden. Under tygstycket kunde en ljus hårslinga skönjas. Utan tvivel samma ﬂicka som Linus
och han själv sett.
Anders satte sig upp i sängen. Han kände doften av nylagat kaffe tränga upp genom bjälklaget.
Han drog på sig ett par joggingbyxor och bestämde sig för att detta skulle bli hans dag. Inga
nynazister eller kuﬁska grannar skulle få förstöra hans helg. Han gick fram till fönstret. De bruna
och näringsfattiga löven hade inte kraft längre att stå emot och de sista hade börjat släppa taget om
de spretande grenarna.
När han gick ner såg han Linus plasthjälm och svärd i trappan. Han satte hjälmen på huvudet
och tog svärdet.
”Finns det något kaffe till en trött riddare?”
”God morgon”, sade Monica och tittade upp från tidningen. ”Hur är det med ditt knä?”
”Det känns betydligt bättre i dag.”
”Ska vi leka riddare, pappa?” hojtade Linus och kastade sig upp i hans famn. ”Varför är dörren
sönder?”
Anders tittade på Monica med ett frågande ansiktsuttryck om hon berättat.
”Mamma sa att det har blåst mycket så att kvasten förstörde dörren.”

Anders nickade och Monica tittade på honom och han förstod att hon inte glömt bort vad han
utlovade i går: Att gå in till Börjesson och höra om denne visste något om gången. Men också fråga
om ﬂickan och hästen.
”Förresten, skulle du inte till Annika i dag?”
”Jo, det var tänkt så, men det får nog bli i morgon i stället. Jag känner mig aningen hängig. Kanske
jag håller på att bli förkyld.”
”Kan du verkligen hålla dig en dag till?” sade Anders. ”Den där Jonna börjar jag faktiskt bli en
aning nyﬁken på.”
Monica log och Anders tittade sig omkring.
”Vet du var jag ställde min väska?”
”Den står på samma plats som du ställde den i går. Och ta av dig hjälmen.”
Anders lade hjälm och svärd på bordet. Han satte sig ner och Monica betraktade honom med
lömsk min.
”Himmelen vad du är svullen i ansiktet. Det måste ha varit en rejäl smash som Per ﬁck in?”
”Du kan tro, jag hann inte se den. Det kändes som ett knytnävsslag.”
Monica skakade på huvudet. Hon visste inte vad han haft för sig men hade sina aningar. Troligtvis
hade en olycksalig korsat hans väg. Aldrig hade de pratat om det men hon visste att han innan deras
tid tillsammans varit en slagskämpe. Något som gissningsvis gjort att han hade en hel del ovänner
därute. Bara veckorna efter att de blivit ihop hade hon och en väninna varit ute. De hade druckit
aningen för mycket och följt med tre killar hem.
På den rökfärgade glasbordsskivan hade en av de välklädda marockanerna splittat upp linorna
med sitt American Express-kort, allt för att spä på sin aktsamma ställning. Monica hade tackat nej
medan väninnan snortat i sig en lina. Det hade inte tagit många minuter förrän väninnan låg helt

omtöcknad, halvt in under glasbordet. Monica i sin tur hade slumrat till i soffan när hon plötsligt,
långt bort, kunde höra att det inte längre pratades svenska utan berberspråk. Det var då hon på
allvar insåg att det varit mer än dåraktigt att följa med till en lägenhet som verkade vara till för att
endast knarka i. I samma sekund som dessa tankar nådde henne började den ene killen klä av sig.
När han var naken klev han till Monicas stora förvåning upp på glasbordet och satte sig. Under
bordet låg väninnan med halvslutna ögon, endast några centimeter från glasskivan, och det var då
det bisarra tog form. När Monica såg hur killen började pressa ut avföring trodde hon först att hon
hallucinerade. Men när hon i nästa ögonblick såg hur de två andra började treva med sina livremmar
förstod hon att detta var verklighet och skulle få ett katastrofalt slut. Hon hade fallit i gråt och de
två killarna hade dragit upp henne från soffan och gett henne ett ultimatum. De hade inte skrätt
orden utan i ett blint raseri vräkte de ur sig att skulle hon vägra dem deras önskemål skulle samtliga
tre knulla hennes väninna på ett ställe där det gjorde som mest ont. Ultimatumet hade varit att ha
oralsex med sin väninna medan de såg på. Samtidigt anade Monica att de inte skulle nöja sig med
detta. Så när deras andra uppmaning kom bad hon till Gud att det skulle vara den sista. När hon
hade slickat väninnan skulle hon urinera på henne och detta skulle göras till deras samfälliga
masturberande. Det var då ett öronbedövande brak ljöd genom lägenheten. Anders kom infarande
med två kompisar. I händerna hade de varsin knölpåk och Anders hade skrikit åt henne att hon
skulle ta med sig väninnan och springa därifrån.
Monica mindes det som om det vore i går. Hon och väninnan hade åkt hem till Anders och där
hade de suttit i soffan i vardagsrummet rejält uppskakade. När Anders halvtimmen efter anlände
och hon såg honom hade hon fått en chock. Hela han var bloddränkt. Men det var inte hans blod
utan blodet kom från marockanerna.

Kapitel 18
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DEN TRASIGA RULLGARDINEN

silade solljuset. Anders kände värmen mot sin kind. Han sneglade

på klockan som blivit kvart i tio. Monica och Linus hade kört till Trelleborg för att träffa Annika
Persson-Rydén där diskussionsämnet skulle bli Jonna Palm. En träff som egentligen var bokförd
gårdagen men som Annika ställt in när Stefan plötsligt blivit tvungen att passa sin systers
bångstyrige unge. Detta var något som passat Monica utmärkt eftersom hon själv känt sig hängig
och bestämt sig för att skjuta på det.
Anders stack ut handen från täcket och tog fotograﬁet. Linus knappt ett år gammal i Monicas
famn. Första levnadsåret hade varit omvälvande men fantastiskt kul. Att få barn var något utöver
allt annat. Från att ha varit en otålig och rastlös individ blev man som nybliven förälder en tålmodig
och förstående person. Det anmärkningsvärda var inte förändringen i sig utan att allt skedde så
fort. Bara över en natt ﬁck saker och ting andra perspektiv och den egoism som ofta präglade
singellivet kvästes och man började inse att många av ens behov inte var så nödvändiga.
Anders tittade på den ålderstigna rullgardinen. Han tänkte på svärfar som med stormsteg gick
mot de sjuttio. Han ﬁck en allvarlig min och ställde tillbaka fotograﬁet. Sanningen var att Rolf till
en början inte blivit så värst imponerad av sin dotters val. Till Monica hade han sagt att Anders var
en person som verkade ansvarslös och inte alls den svärmorsdröm de sett framemot. Anders
mindes att Monica blivit ledsen eftersom hon inte förstod varför hennes pappa så bryskt kastat
fram sina synpunkter. Men kanske Rolf hade sett det som om hans andra dotter också skulle
försvinna. Året innan hade Viveka ﬂyttat hemifrån och hennes besök var inte alltför frekventa.
Benämningen favoritdotter togs givetvis aldrig i mun men både Monica och Viveka visste de vilken
rangordning de hade i sin pappas hjärta. Att Gabriel hade varit nummer ett var obestridligt. Och
att Viveka och Rolf var som hund och katt var nästan i underkant. Kanske var det så att det som
var nedgrävt i benen kom ut i köttet. Att Rolf och Viveka var så lika i karaktärerna och detta

skapade ett slags vanmakt eftersom man visste att den andre aldrig skulle ge efter då denna var lika
styvnackad som en själv.
Men trots att Monica var ung och hade en oerhörd respekt för sin pappa hade hon sagt att hon
gjort sitt val och det var då Rolf ändrat uppfattning. Hon hade följt sitt hjärtas väg vilket tydde på
en självständighet som han som fader var mäkta stolt över. Han hade ju en del i denna formidabla
skapelse.
På nytt tog Anders fotograﬁet. Han tittade och kunde i tårkanalen känna en droppe tränga fram.
Monica var en stark individ. De var fortfarande väldigt lika i de stora frågorna men rörande de
mindre kunde de numera ha väldigt olika åsikter. Att de var lika i de stora frågorna hade också varit
deras signum. Att få möta en människa man aldrig tidigare träffat och som hade samma värderingar
och tankar som en själv var en speciell känsla. Och trots de många år som gått mindes Anders
under vilken tidpunkt han börjat känna sig stressad. Klockan hade börjat närma sig midnatt och
några obehagliga, men samtidigt elyseiska känslor, hade gjort intrång i hans motspänstiga hjärta.
När Monica sedan med allt tätare intervaller börjat titta på sin klocka hade han blivit orolig.
Monica var en tjej som annars inte direkt umgicks med övriga festdeltagare vilket framkallat dessa
ängsliga tankar eftersom han visste att det var här och nu som gällde för troligtvis skulle de aldrig
mera ses igen. Monica var värdinnans väns lillasyster och åtminstone fem år yngre än övriga
festdeltagare. Hon hade nyligen fyllt tjugo och hennes illusionsberikade skratt hade varit
oemotståndligt. Och trots att Anders hade kämpat emot hade han varit oförmögen att kväva de
små emotioner som tog raketfart till hans sargade hjärta.
I en ålder av tjugofem föreföll det inte heller honom att han kunde lämna festen innan hon börjat
dekorera hela hans värld med små hjärtan. För när man är ung och ens känslor fortfarande finns
hos en annan kan man i de allra ﬂesta fall vara säker på att inget biter på en eftersom man är
vaccinerad mot andra hjärtan. Något Anders trodde han var eftersom Maria Marquez fortfarande
upptog hans tankar. Efter det drastiska avskedet från Maria hade han svårt att lita på någon.

Maria var en kvinna som tillsammans med sin familj bestämt sig för att ﬂytta tillbaka till Mexiko.
Än i dag ställde Anders sig frågan och hade så gjort hundratals gånger under dessa femton år som
gått. Varför? Det fanns inte några adekvata motiv eftersom båda föräldrarna hade fått fasta
anställningar och hennes lillasyster älskade Sverige.
Anders ställde tillbaka fotograﬁet. Än i dag blev han omtumlad när han tänkte på Maria. Denna
mexikanska skönhet som han träffat när han tillsammans med vänner varit och åkt skidor i Åre.
Han hade fallit pladask och de hade varit oskiljaktiga hela vintern och haft planer på att förlova sig
när hon en dag tvärt berättat att hon tillsammans med familjen skulle ﬂytta tillbaka till Mexiko.
Självfallet hade han undrat varför men bara fått till svar att ﬂytten var på grund av en tragisk
familjeangelägenhet och skulle de stanna kvar kunde de äventyra sina liv. Det hade låtit dramatiskt.
Samtidigt visste Anders att deras ekonomi under en längre tid varit mindre god och trodde därför
att hennes pappa, Hugo Marquez, kanske var insyltad i något oetiskt och att det förekom
oegentligheter. Maria hade en gång nämnt att hennes pappa lånat en större summa pengar av
mindre trevliga landsmän och skulden hade växt sig allt större men att de nu hade goda
förhoppningar om att kunna betala tillbaka eftersom båda hade fått jobb. När Anders så smått fört
detta på tal hade hon sagt att det denna gång inte alls handlade om några pengar, än mindre om
några landsmän till hennes pappa, utan om en svensk man som blivit förälskad i hennes mamma.
En man som inte gick att beveka eftersom han var fullt övertygad om att han och hennes mamma
var ämnade för varandra. Detta bland annat för att båda hyste ett passionerat intresse för det
forntida mexikanska kulturarvet.
Uppbrottet från Maria hade varit slitsamt. När Anders några månader efteråt tyckte sig se henne
komma körande vid Möllevångstorget hade han blivit förbryllad eftersom hon enligt egen utsago
skulle beﬁnna sig i Mexiko. Han hade inte kunnat vara alldeles säker på om det varit hon utan det
kunde också ha varit Carmen Marquez eftersom mor och dotter var väldigt lika, det skiljde endast
sjutton år mellan dem. Trots att han och Maria tillbringat hela vintern tillsammans hade han aldrig

fått tillfälle att träffa hennes familj utan bara sett dem på bild. Han hade bara varit hemma hos
henne en enda gång och det var dagen efter hemresan från Åre. En dag när hennes föräldrar och
lillasyster varit i Stockholm för att ﬁra något de kallade ”Dia de la revolución”.
Denna söndagsmorgon tänkte Anders också på Jörgen Larsson, en några år äldre vän som under
många år lidit sorgespelens dagningar. Jörgens föräldrar hade hastigt gått bort och han hade mist
sin stora kärlek året innan, samtidigt som hans lilla gård brunnit ned en sommardag när han varit
bortrest. Han saknade hemförsäkring och det enda som blivit kvar av gården var en järnkamin och
hans verktygslåda. I dag hade Jörgen fyra barn och bodde på Gotland där han arbetade med att
ringmärka fåglar, och på fritiden var han verksam som andlig mentor. Monica och Anders hade
varit och besökt honom året innan Monica blivit gravid och innan minstingen hans kommit till
världen. De hade stannat en vecka och trots tre skrikiga ungar och ett stort hus (som var i behov
av en omfattande renovering) verkade han se positivt på allting. Anders mindes att Jörgen under
en kortare period för knappt femton år sedan bott ihop med en tio år äldre kvinna. En frånskild
nedgången kvinna med två barn. De hade träffats genom en gemensam vän och drygt tre månader
senare var hon med eftertryck stationerad på hans lilla gård där hennes två barn ingick. Vid den
tidpunkten hade Anders och Monica nyligen träffats. Och eftersom Monica endast var tjugo år
gammal och Jörgen tio år äldre, där tillika Jörgens kvinna var fyllda fyrtio, skiljde det tjugo år mellan
Monica och henne. Något som av naturliga skäl inte kändes helt komfortabelt för Monica och
avspeglat sig i besöken hos dem som inte blivit alltför frekventa. Månaden efter att hon ﬂyttat in
hade Jörgen börjat renovera och ersatt det gamla köket med ett Marbodalkök. Badrummet hade
fått ett uppsving och en ny terrass hade blivit snickrad som vette ut mot de böljande åkerfälten.
Dessutom hade hans gamla bil blivit utbytt mot en bättre begagnad. Men lika fort som hon kommit
in hade hon ﬂyttat ut då Jörgen på nytt blivit ihop med sin exﬂickvän. Så när Anita och barnen
ﬂyttade ut veckan innan jul var det till deras stora förtret. Vad Jörgen då inte berättat var att Anita
skjutit in hela sitt sparkapital på 200 000 kronor i hans gård. Men trots att det var han som lämnade
henne skulle det visa sig att hon var storsint och nöjde sig med att han betalade tillbaka hälften.

Bara veckan efter att Anita ﬂyttat ut ﬂyttade Jörgens jämnåriga exﬂickvän åter tillbaka in, på lilla
julafton, för att månaden efter på nytt ﬂytta ut då hon tagit upp kontakten med den kille hon
tidigare lämnat honom för. Veckan efter att hon ﬂyttat ut kom Anita ut till gården för att hämta sin
dotters cykel men även i undran över varför han inte svarade när hon ringde. Hon hade ringt
åtskilliga gånger och lämnat massor av meddelanden på hans svarare. Hon hade även sänt nyårskort
men det verkade inte förefalla honom att svara, trots deras tidigare överenskommelse. Samtidigt
var Anita fullständigt medveten om att resan ut dit inte enbart var för att hämta cykeln och få svar
på varför han inte hört av sig, utan också för att stilla den abstinens hon hade. Cykeln var då en
ypperlig ursäkt för att ta sig ut dit och i ett desperat sista försök se om det fanns något som hon
kunde klamra sig fast vid.
Det hade bara varit hon i bilen eftersom barnen var hos sin pappa. Och när hon kom dit såg hon
hans tidigare ﬂickvän som nu till hennes ovetande också blivit en före detta. Naturligtvis hade hon
blivit ledsen men hon försökte vara stark och Gud om någon visste vad hon under åren fått gå
igenom då helvetet för henne var vardagsmat. Anita visste att han fortfarande hade känslor för sin
jämnåriga exﬂickvän. Hon var också fullt införstådd med att hon inte kunde konkurrera med en
tio år yngre kvinna som dessutom såg bra ut, samtidigt som hon själv hade två barn med en
alkoholiserad man. Men trots att hon var en erfaren kvinna och invand med brutna löften hade
hon trott honom när han tidigare bedyrat att han aldrig någonsin mer skulle träffa sitt ex, eftersom
denna efter tre år tillsammans med honom ratat honom för en annan. Samtidigt visste hon att de
ord som sägs i besvikelsen över att ha blivit övergiven sällan är trovärdiga eftersom man beﬁnner
sig i ett tillstånd där all sans är som bortblåst – ögonblick där man är sin egen själs största bedragare.
Anita hade fått lasta in cykeln själv och när hon växlat några ord med honom var det inte det
bemötandet hon väntat sig utan han hade visat upp en avståndstagande sida. Hon hade dock inte
frågat om några pengar utan förväntade sig att han själv skulle ta upp detta eftersom han lovat att
höra av sig i mellandagarna. Men när hon åkte därifrån var det till en tystnad som viskade om att

någon återbetalning aldrig skulle komma att ske. När Jörgen året därefter fått höra att Anitas dotter
hade inackorderats på Råby ungdomshem trodde han att han kanske till en del hade med detta att
göra. Det var i alla fall vad han sagt och sedan rest sig upp från hammocken och ställt sitt glas på
bordet. Jörgen hade också fått höra av dottern att hennes moder beklagligt nog återupptagit
drickandet och hamnat i klorna på en försupen stockholmskis. Den ena veckan befann hon sig i
Stockholm medan han med jämna mellanrum var härnere. Mannen var dessutom kriminellt
belastad och förklarad som livsfarlig av varje enskild instans som han tidigare haft kontakt med.
Anders hade snabbt varit framme med en kärvänlig klapp på axeln och menat på att så skulle han
inte känna och inte heller se sig skyldig till eftersom de bara varit ihop under en kortare tid. För om
dottern var i mental obalans hade denna ohälsa av allt att döma uppstått långt innan deras tid. Och
ett avslut kommer sällan smärtfritt, även om incidenten med de uteblivna pengarna var oförsvarlig,
vilket Anders naturligtvis inte nämnt. Men då hade Jörgen tillagt att det var en sak till. En kväll när
Anita bodde där och hon kört iväg för att köpa ett nintendospel till sin son hade Jörgen kommit ut
från duschen. Han hade gått in på styvdotterns rum för att se om han kunde ﬁnna en kam och där
hade hon legat i sängen i bara trosor. Jörgen hade blivit smått överrumplad eftersom han varit säker
på att hon följt med in till stan. Visserligen var han inte naken utan hade morgonrock på sig, ändå
hade han känt sig obekväm då hon låg med rumpan i vädret läsande en Harlequinbok. Men även
om hennes kropp var som en elvaårings var hon en lysten och nyﬁken tjej som de allra ﬂesta i
hennes ålder. Och nu låg hon där tillfullo ogenerat och gjorde inte minsta lilla antydan till att skyla
sin rudimentära kropp. Han hade stått kvar, och när hon uppmärksammade honom lät hon boken
falla till golvet. Han hade satt sig på sängkanten och morgonrocken hade glidit isär. Sekunden efter
satt hon och drog makligt upp och ner och som paralyserad satt han och tittade på hennes späda
hand med de blåsvarta naglarna och det rosa gummibandet som prydde hennes veka handled. Den
kvällen hade Jörgen inte kunnat sova och kanske det varit denna incident som utlöst det beslut han
tagit när han i stället valde att ge gensvar på den kontakt som hans exﬂickvän återupptagit.
Troligtvis ville han bort från sitt dåliga samvete men i dag visste han att det inte fungerade så utan

man måste betala av. Och i detta fall verkade ändå gudarna ha varit frikostiga mot honom och nöjt
sig med uppbrottet från hans stora kärlek (inte en gång utan två) och den oförsäkrade gård som
brann ner, samt föräldrarnas bortgång.
Anders satte sig upp i sängen. Klockan hade blivit kvart i elva och han funderade på fredagens
tankegångar där han skulle ringa Swedbrandt. Han hade glömt att ringa i går, och även om det var
aningen långsökt kanske det varit Börjesson som var den där kollegan som aspirerat på
direktörsposten.
Anders tog mobilen och bläddrade i sin telefonbok. Swedbrandt var inget nummer som var
hemmahörande i samtalslistor och han undrade vad Per-Olof skulle säga när arbetskamraten hörde
att det var han.
”Swedbrandt.”
”Hej, Per-Olof.”
”Vem är det?”
”Det är Hademark… Anders.”
”Jaså, vad har du på hjärtat då?”
”Hur går det med ungkarlslivet?” försökte Anders för att lätta upp stämningen då han hörde att
Swedbrandt inte var på allra bästa humör.
”Jo för fan, det går framåt. Jag har en ﬂicksnärta på gång.”
Anders log.
”Vad kul, är hon i din ålder?” undrade han eftersom han visste att Swedbrandt benämnde samtliga
av det motsatta könet ﬂicksnärta.

”Nej, för fan, sådana gamla är inte intressanta längre. Detta är en brutta som är nyinﬂyttad och
hon är tjugoett år.”
”Tjugoett? Då är det ju bara trettio års skillnad mellan er”, sade Anders en smula ironiskt.
”Ålder spelar ingen roll. Det trodde jag du visste vid det här laget. Titta på Catherine Zeta-Jones
och den där Michael Douglas. Där är det minst tjugofem års skillnad.”
”Ja, men han är ju ﬁlmstjärna och har några hundra miljoner på banken så jag tror faktiskt att det
har en viss betydelse. Förresten, vad har hon gjort för att visa intresse?”
”Jag har hållit upp dörren för henne två gånger och båda gångerna har hon fyrat av ett leende.”
”Tror du inte att du drar en aning för höga växlar?”
”Nej då, hennes blick sa mer än tusen ord. Hon åtrådde mig. Det skulle du också ha märkt om
du var där.”
Anders log.
”Nästa helg ska jag överraska henne med en ﬂaska vin. Och med en skvätt rakvatten och en
nejlika i knapphålet kommer hon inte kunna motstå mig”, tillade Swedbrandt med ett självbelåtet
garv.
Anders skakade på huvudet och ﬁck ännu en gång bekräftat att Swedbrandt var i särklass och
verkade tro att han befann sig mitt uppe i inspelningarna av en pilsnerﬁlm à la 30-talet där han
skulle erövra Annalisa Ericsons hjärta.
”Per-Olof… den kollega ni hade på Hörby Färs & Frosta Sparbank, vad hette han?”
”Du menar han som trodde att han skulle ta över direktörsposten efter min far?”
”Ja, just han.”

”Du, det namnet glömmer jag aldrig fastän det är ett kvarts sekel sedan”, sade Per-Olof och blev
gravallvarlig. ”Vissa saknar ta mig fan totalt självinsikt.”
”Ja, sådana människor är helt hopplösa”, sade Anders och kunde knappt hålla sig för garv.
”Namnet, Per-Olof?”
”Allan Börjesson.”
Anders blev tyst.
”Är du kvar?”
”Ja”, sade Anders.
”Känner du honom?” sade Swedbrandt. ”I så fall råder jag dig att vara vaksam när ni träffas för
du kan tro att det är en oberäknelig typ.”
”Kan jag ringa dig lite senare för jag ser att Monica precis anlände på infarten?”
”Javisst.”
När Anders lagt på infann en overklig känsla sig, trots att han ett ﬂertal gånger hade hört det
uppe i lanthandeln: Börjesson hade jobbat på bank. Och stämde nu detta måste det andra också
stämma. I unga år hade Börjesson drivit egen rörelse och försörjt sig som konstnär. Men också att
det han inte kunde om Nordamerikas indianer och den mexikanska kulturen inte var värt att veta.
Anders bestämde sig för att inte berätta för Swedbrandt om Börjesson utan det ﬁck bli vid ett
senare tillfälle när han inte hade något framför sig eftersom Swedbrandt förmodligen inte skulle
sluta pladdra förrän solen gick in i en annan omloppsbana. Samtidigt hade Swedbrandts ord om
Börjesson inte vidare hög trovärdighet: ”Oberäknelig typ” skulle Swedbrandt även säga om
Benedictus XVI.
Telefonen ringde och Anders satte sig upp i sängen och var beredd på att än en gång höra
Swedbrandts självbelåtna röst.

”Hej, älskling”, utbrast en röst som var så långt ifrån Swedbrandts att han nästan ﬁck en
kärleksrenässans till sin hustru.
”Hej”, sade han och reste sig upp och gick mot fönstret.
”Ligger du fortfarande och sover?” sade Monica och skrattade.
”Nej, jag har varit vaken en timme och legat och dragit mig och tänkt på våra snart femton år
tillsammans.”
”Oj då. Jag hoppas att det varit ﬁna tankar.”
Anders svarade inte. Han lyfte på rullgardinen och såg att Börjesson stod i sin trädgård och höll
på med sina vindspel.
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iväg och den annars så lugna måndagen hade blivit hektisk. I morgon var

det uppgörelse på Swedbank. Lägenheten skulle överlåtas. I går hade Anders mött sin kund tidigt
på morgonen i Malmö och allt hade gått bra. Därefter hade han kört tillbaka till kontoret och tre
inbokade möten hade blivit fem. I går hade han också ringt Nadia men hennes mobil var avstängd.
Han hade provat att ringa henne en gång till under eftermiddagen men under dolt nummer
eftersom han inte ville verka för angelägen då hans avsikter inte var helt rumsrena. Men hennes
mobil var fortfarande avstängd vilket förbryllade eftersom Kerstin sagt att när Nadia ringde i
fredags var hon väldigt angelägen om att få kontakt med honom.
I söndags hade Anders från sovrumsfönstret sett Börjesson stå och hänga upp ytterligare vindspel
i trädgrenarna. När han sedan gått ut i trädgården var det som alltid: Börjesson var som uppslukad
av jorden. Monica hade också i söndags kommit tillbaka från Annika och varit mer eller mindre
onåbar och hela eftermiddagen hade hon haft något drömskt i blicken.
Anders kände sig väl till mods eftersom värken i knäet hade släppt. Svullnaden i ansiktet hade
också lagt sig. Den enda som hade uppmärksammat något på kontoret var Kerstin som så smått
kommenterat.
Det var lugnt på kontoret denna tisdagsförmiddag vilket passade honom alldeles förträfﬂigt
eftersom han satt och skissade lite förstrött på ett pappersark hur han skulle göra i trädgården till
våren. Hans dörr stod öppen och vips förkroppsligades Claudia Béjart.
”Knack, knack”, sade hon och log. ”Är du upptagen?”
”Nej.”
”Har du planerat något med familjen i kväll?”

”Med familj planerar man inte. Man är automatiskt uppbokad varje kväll.”
Claudia log och lade en trisslott på skrivbordet. Han tittade på den.
”Tusen kronor… Grattis, Claudia!”
”Nej, titta en gång till”, sade hon och placerade ett välmanikyrerat ﬁnger på den lilla rutan där
det stod X2.
Anders höjde på ena ögonbrynet och Claudia satte sig ned och den korta kjolen lämnade inget åt
fantasin.
”Anders”, sade hon med hoppfull stämma. ”Jag har visserligen inte arbetat här mer än en kort
tid, ändå tycker jag att det ﬁnns ett ansträngt beteende mellan oss. Jag vet inte hur du känner men
jag känner i alla fall att denna reservation inte är bra arbetskamrater emellan. Så nu kommer jag att
göra något jag aldrig tidigare gjort och det är att bjuda ut en kille.”
Han drog på munnen.
”Jag hoppas du inte avvisar mig för det skulle kännas pinsamt”, fortsatte hon. ”Jag har tvåtusen
kronor här och jag vill att vi går ut i kväll och har roligt för dem. Det behöver inte alls bli sent.”
Hon reste sig upp. Med en ansträngning försökte hon få ner sin kjol några millimeter.
”Det ﬁnns ett mysigt ställe i Malmö. Jag har varit där några tisdagar och det verkar vara
soﬁstikerat folk. Är du bekant med Scandic?”
”Claudia”, sade han och lade pennan på skrivbordet. ”Jag vill inte på något vis framstå som
negativ men det ﬁnns inget ställe i Malmö med soﬁstikerade besökare.”
Claudia skrattade och satte sig ner igen.
”Var i Frankrike kommer du ifrån?”

”Från Bergerac”, sade hon och blev allvarsam. ”Min mamma är från Frankrike och pappa kom
från Österrike, ett litet ställe som heter Thal.”
På nytt reste hon sig upp för att dra i sin kjol. Anders betraktade henne.
”Har du planer att ha på dig den i kväll?”
”Är den för kort?”
”Claudia!” lät det utifrån hallen. ”Det är telefon till dig.”
Ett betungande minspel bredde ut sig över Claudias ansikte och hon gick mot dörren. Hon dröjde
på steget och vände sig om.
”Jag har en annan kjol som jag köpte i fredags som inte är fullt så kort.”
Han log.
”Ta den då.”
”Ska jag det?” sade hon samtidigt som hon försvann ut.
Anders småskrattade för sig själv. Det kändes redan som om isen var bruten. Hon hade
fullständigt rätt. Det hade varit stelt mellan dem under de två månader hon varit anställd. Men från
hans sida hade det inte enbart varit för hennes behagliga apparans och charm utan både han och
Kerstin hade likartade känningar. Troligtvis var Claudia en kvinna med ett vidlyftigt leverne och
något sade dem att de inte skulle bli allt för förvånade om ett stundande bröllop mellan Westerman
och unga fröken Béjart väntade. Och en ny Anna Nicole Smith hade börjat sin vandring.
Anders drog på munnen när hon stegade in igen.
”Jag vet inte om jag ﬁck sagt det när du började här, Claudia? Men jag hörde om din fars och
hans hustrus alltför tidiga bortgång. Jag beklagar verkligen. Du verkar ha haft en ﬁn relation med
honom. Han måste ha varit en väldigt speciell man eftersom han har en väldigt speciell dotter.”

”Ja, det är sant. Och tack så mycket, Anders. Det var gulligt sagt. Han var inte bara min pappa
utan även min mentor, oerhört intellektuell. Hans konst var så uttrycksfull.”
”Målade han?”
”Ja, han hade precis börjat etablera sig när han omkom. Hans sista målningar i livet var verkligen
ﬁna.”
”Vad hette din pappa?”
”Sigmund”, sade Claudia och satte sig ned.
Anders blev tyst. Det var visserligen ett vanligt österrikiskt namn men att måla tavlor och Thal,
den plats som han hade ett vagt minne av att Sigmund sagt att han kom ifrån, var synnerligen ett
märkligt sammanträffande.
”Sigmund, ett ﬁnt namn. Vad heter din mamma, Claudia?”
”Brigitte.”
”Oj, som i Bardot… vackert.”
Claudia log.
”Och min styvmamma hette Ayala”, sade hon och lade sin hand på skrivbordet.
Och svaret var lika klart som kusligt. Claudia var Sigmunds dotter.
”Beklagar”, sade han och lade sin hand på hennes i en gest att han var delaktig i sorgen, vilket
han onekligen var.
Anders började så smått undra om det var ödet som fört Claudia till honom. Han försökte hålla
masken och just i det ögonblicket tackade han ja till hennes invitation. Genast efter att hon lämnat
rummet ringde han upp Monica och frågade om det var okej för henne om han gick ut under några

timmar tillsammans med en arbetskamrat. De skulle åka direkt efter jobbet och han lovade att vara
hemma någon gång vid midnatt.
Som tur var frågade Monica inte vem han skulle gå ut med. Själv nändes han inte berätta att
arbetskamraten var fröken Béjart, en information som han ville undanhålla sin hustru av skälet att
hon träffat Claudia och drabbats av dennas bedårande yttre.

DET OSANNOLIKA HADE

blivit sannolikt. Anders satt apatiskt och glodde rakt fram. Han kunde

inte riktigt ta det till sig. Detta betydde att Mimmi var död, om det inte var så att det fanns ytterligare
en syster och det varit denna som var med i bilen. Visserligen kunde han fråga vad hennes
styvmoders syster hette. Men ytterligare frågor skulle få Claudia att undra. Han hade frågat vad
hennes far och mor hette och hon hade själv nämnt styvmodern vid namn. Det var väl den
information som kunde tänkas utväxlas i ett sådant läge. Att då gå ytterligare ett steg och fråga om
anhörigas namn betydde bara att man trodde sig känna någon av dem. I nästa ögonblick tänkte han
vad det egentligen spelade för roll om Claudia ﬁck reda på att han träffat hennes pappa och
styvmoder och dennas syster under sin vistelse i Spanien. Visserligen var de två dygnen i Barcelona
inte helt syndfria men att Claudia och Monica skulle få någon närmare kontakt var ganska
osannolikt. Ett ﬂertal gånger hade han undrat varför Mimmi inte hörde av sig eftersom både hon
och Sigmund hade hans mobilnummer. Men nu hade svaret kommit. Samtliga hade strukit med i
en bilolycka för ett år sedan. Sigmund och Ayala hade lämnat efter sig ett spädbarn på sju månader.
Ett barn som var Claudias halvsyskon och skulle fylla två i mars.
Tiden segade sig fram och Anders förundrades över att Nadia inte ringde upp. Han reste sig och
gick ut till Kerstin som stod och samtalade med Leif Månsson och Kent Nilsson.
”Ursäkta, har Antonescu ringt upp igen?”
Kerstin vände sig om.

”Nej, har du inte fått tag i henne?”
”Jag har ringt ett par gånger men hennes mobil är avstängd.”
”I fredags verkade hon så angelägen att få prata med dig och jag tyckte också att hon lät en smula
ängslig. Men jag hann inte ge henne ditt mobilnummer förrän hon la på.”
”Vilken tid ringde hon?” frågade Anders och lade sin hand på Kent Nilssons arm i en tillgiven
gest att han avbröt deras samtal.
”Det var på eftermiddagen. Precis efter att du och Per kört till er badminton.”
”Sa hon inget mer?”
”Inte vad jag kan erinra mig om.”
”Är du alldeles säker?”
”Jo, förresten. Jag skulle nämna för dig att en Dimitrij var frigiven och troligtvis befann sig i
Sverige.”
”Dimitrij!?”
Kerstin nickade och Anders gick i rask takt tillbaka till sitt rum men hann inte in då Björndalen
mötte upp i dörröppningen med en påse djungelvrål.
”Nej, tack. Min mage klarar inte sådant. Förresten, har du sett Klaes?”
Geir skakade på huvudet.
”Det är ingen som sett honom i dag”, informerade Kerstin. ”Jag har ringt honom ﬂera gånger
men båda hans mobiler är avstängda. Och han som för omväxlings skull har ett kundbesök.”
Anders svarade inte utan hans tankar rörde sig i helt andra banor. Var Dimitrij frisläppt efter så
kort tid? Hade inte Rumänien dödsstraff under Ceausescus tid, eller åtminstone livstids fängelse?
Och vad skulle han göra i Sverige?

Anders insåg att han var tvungen att få tag på Nadia för han kunde inte tänka sig att Dimitrij
kommit till Sverige för att köpa en dalahäst.

KLOCKAN HADE BLIVIT

några minuter över fem och Anders hade provat att ringa Nadia men

hennes mobil var fortfarande avstängd. Han hade dock lugnat sig eftersom han visste att hon var
en kvinna som kunde ta vara på sig själv. Han och Claudia hade bestämt sig för att köra vid sex så
det var inte lönt att först köra hem eftersom han i normala fall brukade sitta kvar på kontoret tills
klockan åtminstone närmade sig fem. Westerman dök aldrig upp till sitt avtalade kundbesök vilket
var mer än obegripligt då detta aldrig tidigare hänt. Men Kent Nilsson hade ryckt in och sent
omsider hade de nått en överenskommelse och när försäkringstagaren lämnade kontoret var det
till bådas belåtenhet. Claudia kom in och frågade om det var okej om de körde om en kvart. De
bestämde sig för att ta hennes bil, men han gav det några minuter och ändrade sig. Han ville ha
bilen med sig hem om Nadia ringde.
Knappt tjugo minuter senare satt han i bilen och väntade på att fröken Béjart skulle komma upp
från garaget. Han skulle köra efter henne eftersom hon först ville hem och byta, detta fastän hon
redan utstrålade perfektion (även om nu kjolen var i kortaste laget).

UNDER FÄRDEN TILL

Malmö rörde sig mycket i Anders huvud. Han kunde inte riktigt ta det till

sig att Mimmi var död. För även om varken Mimmi eller Sigmund hört av sig och han nu fått ett
tydligt svar på varför var det ändå något som inte stämde. Magkänslan sade honom att Mimmi
fortfarande var i livet.
Anders tänkte på Nadia. Dimitrij hade avtjänat sitt straff och bara tanken på att en sådan man
gick lös på gatorna gav rysningar. Samtidigt var hans farhågor troligtvis alltför drastiska då tjugosju
år i fångenskap även borde få en velociraptor att bli foglig.

När de kom in till Malmö och hade tillryggalagt sista biten fram till fröken Béjarts port slog han
Nadias nummer men hennes mobil var fortfarande avstängd.
Väl uppe hos Claudia satt Anders i köket och bläddrade i Veckorevyn, där han fastnat för ett
reportage om varför gammal kärlek aldrig rostar, när hon kom ut i en tunn morgonrock. Som alla
unga och bekräftelsesökande tjejer skulle hon retas med en fyrtioårig gubbe och lade tre stycken
trosor av märket Agent Provocateur på köksbordet. Anders fattade sig snabbt och pekade på de
svarta varpå Claudia tackade med att dra åt sig samtliga och medan hon gick ut i hallen drog hon i
farten på sig de svarta trosorna.
Anders återgick till sin läsning. Minuten efter stod Claudia på nytt i köket men nu i en ljusrosa
syntetisk långbyxa med tillhörande hängslen. På fötterna hade hon ett par crushlackstövletter.
”Då ringer jag en taxi”, sade Anders.
Tjugo minuter senare satt de i taxin på väg mot Scandic. När de stannade utanför hade klockan
blivit kvart i åtta. Anders vände sig om mot Claudia men hon var redan ute ur taxin, något som
klargjorde två saker: Hon rörde sig smidigt trots de höga klackarna, och att det var han som ﬁck
betala taxiresan.
När de kom in på Scandic upprepades Claudias ”smidighet”. På nytt ﬁck han plocka fram
plånboken då inträde skulle erläggas. I ett tack lade hon sin hand på hans axel och de gick uppför
trapporna. Claudia gick först och för en sekund undrade han hur det skulle ha sett ut om hon
behållit den korta kjolen. De hängde av sig och gick in och satte sig. Claudia gav honom ett
ögonkast och han förstod vad som gällde.
Anders gick iväg för att hämta något att dricka.

EN TIMME HADE

gått och blickarna från gästerna började liknas vid värmesökande missiler och

männen började gå runt deras bord likt katter kring het gröt. Anders förstod att unga Claudia var

vad Kerstin tidigare benämnt ”ett vandrande smörgåsbord”. Men han kände sig stolt i ett sådant
vackert sällskap och började på allvar förstå sina smått lyriska arbetskamrater och sin chefs
förtjusning över Claudia. Klaes hade sagt att hon var ytterligare en i raden av kvinnor som borde
vara försedd med varningstext.
Med blicken svepte Anders över nattklubbens gäster. Han såg den forne landslagsbacken Glenn
Hysén stå i baren och kom att tänka på dennes invigningstal på Pridefestivalen några månader
tidigare. Själv hade Anders inte varit närvarande men Björndalen hade varit i Stockholm och på
kontoret hade Geir dialektalt reciterat stora delar av talet. Detta hade gjorts med bravur och de som
hört honom hade blivit övertygade om att de hade en imitatörernas mästare som arbetskamrat.
Vid ett bord ett tiotal meter bort satt posören Jens Lapidus som skrivit debutromanen Snabba
Cash. Den stilige och välklädde författaren satt och samtalade med Hannes Holms vapendragare,
Måns Herngren. Anders visste inte Herngrens ålder men uppskattade att denne var likt honom
själv, runt de fyrtio. Han visste i alla fall att kvinnorna ﬂockades kring Herngren. Och den senaste
i raden var Kajsa Bergqvist.
”Claudia, ser du vem som sitter där?”
”Är det den där svenske regissören?”
”Ja, det stämmer. Vad tror du kvinnorna ser i honom?”
”Det vet jag faktiskt inte. Han är i alla fall inte min typ.”
Äntligen en kvinna som tyckte Herngren var ointressant. Samtidigt var det inte konstigt eftersom
Claudia var så pass ung. Kanske hon hade tyckt annorlunda om hon varit tio år äldre. Anders log
dock och lät det stanna därvid då det kändes skönt med ett spontant svar, och i synnerhet ett ärligt
sådant som inte var alltför vanligt dessa dagar.

När de hade suttit där ytterligare en timme och Anders köpt Claudia ett femte glas vin bestämde
han sig för att ta sig till bilen. Han kände att det inte var läge att prata med henne om hennes fars
och styvmammas hastiga bortgång. Förmodligen skulle det bli alltför känslosamt.
Det hade varit en kort stund efter att han hämtat henne ett fjärde glas vin och hon inom loppet
av tjugo minuter rest sig och gått på toa för en fjärde gång som han bestämt sig för att gå. Nu var
hon i full färd med att tömma sitt femte. Han hade också noterat att de två senaste gångerna hon
försvunnit hade Lapidus suttit ensam vid sitt bord.
Claudia reste sig upp.
”Jag ska bara på toa. Det förbannade vinet rinner rakt igenom.”
Anders nickade och Claudia försvann för en femte gång. Han svepte det sista på folkölen och
gick en runda i den skräniga lokalen, och Claudias ord rullades upp: Soﬁstikerade besökare. Anders
gick tillbaka till bordet och satte sig. När det gått en kvart och Claudia inte kommit tillbaka beslöt
han sig för att lämna nattklubben.
När han kom ner såg han korvgubben med sin korvvagn och bestämde sig för att få i sig något
eftersom Claudia glömt bort sitt så frikostiga erbjudande. Han tog upp plånboken, och av de två
femhundralapparna som funnits där timmarna innan fanns endast två hundringar kvar. Han köpte
en smal med bröd och tänkte på Claudias trissvinst när han stoppade den sega korvstumpen i
munnen: En kväll de skulle äta gott.
Det hade blivit kyligt så Anders drog upp kragen. När han började gå såg han en taxi glida upp
bredvid och svänga höger endast två meter från honom. Oundvikligt tittade han in i bilen och där
i framsätet satt ingen mindre än Herngren och i baksätet Claudia. När hon såg honom vinkade hon
glatt samtidigt som Herngren iklädd i ett självbelåtet leende log i mjugg.

NÄR ANDERS NÅDDE sin

bil hade klockan hunnit bli kvart över elva. Han tog fram sina bilnycklar

och sneglade upp mot Claudias fönster. Det var släckt och han förstod att gentleman Herngren
tagit henne till ett hotell och irriterade sig en smula över att han inte hade den där Bergqvists
mobilnummer. Han log för sig själv när mobilen ringde.
”God kväll, Anders. Det är Klaes.”
”Hallå, Klaes, är du uppe så här sent?” sade han eftersom han visste att Klaes inte var någon
kvällsmänniska.
”Ja, ursäkta att jag ringer så sent. Väckte jag dig?”
”Nej, för fan, det är lugnt. Jag och Claudia har faktiskt varit ute och tagit en öl. Men var blev du
av i dag? Du missade ju ditt besök.”
”Lyssna nu, Anders. Jag har hamnat i lite trångmål. Eller rättare sagt jag är i en rejäl knipa. Min
advokat är inte anträffbar utan beﬁnner sig på semesterresa med familjen. Så kan du i stället
kontakta Silbersky i morgon bitti?”
”Advokaten?”
”Ja.”
”Hur når jag dig då, Klaes?”
”Det gör du inte. Jag ringer dig i morgon eftermiddag.”
”Okej.”
Klick. Anders stod kvar och tittade på telefonen. Det gick en minut. Han satte sig i bilen, lade
mobilen på passagerarsätet och satte nyckeln i tändningslåset. Mobilen ringde igen.
”Hademark.”
”Hej, Anders, det är Rut. Hoppas att jag inte stör. Jag vill bara ringa och berätta en sak.”

”Okej.”
”Vi har varit ute och ätit och Charles har precis släppt av mig.”
”Det låter ju trevligt.”
”Ja, vi har haft det riktigt mysigt”, sade Rut. ”Och innan Charles släppte av mig ﬁck jag honom
att gå in på Statoil och köpa halstabletter och pappersnäsdukar. I väntan på honom öppnade jag
handskfacket för att se om jag kunde hitta några servetter, och då fann jag ett fotograﬁ. Och jag
tror att det är din vän Chris på bilden.”
”Chris!?”
”Ja, ett foto troligtvis taget från Charles övernattningslägenhet.”
”Övernattningslägenhet?”
”Ja, han har en sådan här i Trelleborg. Han köpte den i förra månaden. Det konstiga är att han
inte använder sitt eget namn utan det står Sörensson på brevinkastet.”
”Har du frågat varför?”
”Nej, det var första gången vi träffades så jag ville inte verka alltför förveten. Fotograﬁet är i alla
fall en helbild och det ser ut som om Chris kommer ut från mäkleriet, alltså där han jobbar.”
”Du får fråga Charles i morgon. Förresten, hur känns det med honom?”
”Jag har känt honom i två veckor och träffat honom sex gånger men det känns som jag har… ja,
jag vet inte, men han är en aning ombytlig i humöret.”
”Okej, men ombytligheten kan ju bero på jobbet. Vad jag förstår så har han ett hektiskt schema.”
”Tack, Anders, det är sant. Jag ska fråga honom i morgon varför han har ett foto av din vän.”
”Nej, Rut, fråga inte på det viset. Fråga först bara vem mannen på bilden är och förhoppningsvis
berättar han. Det kan ju faktiskt vara så att de känner varandra.”

”Ja, det har du rätt i.”
Anders kunde höra en lättnad.
”Jag ville i alla fall berätta för dig eftersom Charles ibland kan kännas en aning skrämmande. Men
kanske det bara är jag som inbillar mig.”
”Ja, troligtvis. Det kan ju lätt bli missuppfattningar i början av en relation när samtliga ens sinnen
är på helspänn.”
”Tack, Anders. Det kändes lugnande att höra. Nu får jag komma i säng. Hälsa Monica, och kram
på dig.”
Återigen lade han mobilen på passagerarsätet.
”Vad fan”, utbrast han när mobilen på nytt ringde.
Han lyfte den och såg att det var Monica.
”Var är du!?”
”Vad är det?”
”Kom hem omedelbart! Det har hänt något förfärligt.”
”Vad har hänt? Linus är väl okej?”
”Jag har ringt pappa och han är på väg ut.”
”Älskling, kan du lugna dig och berätta vad som har hänt?”
”Lanthandlarens rottweiler ligger utanför vår ytterdörr och bredvid står en skål och i den ligger
något som ser ut som ett hjärta.”
”Vad?”
Monica brast ut i gråt.

”Lugna dig, dörren är väl låst? Hunden kan ju inte gärna öppna själv.”
”Anders, den är död.”
”Död…”
”Ja, ﬂådd.”

BÖRJESSON STOD KVAR bakom Hademarks garage och begrep att Monica sprungit in för att genast

ringa sin make och troligtvis också sina föräldrar. Han visste att Hademark hade åkt till Malmö och
förstod att denne omöjligt kunde vara tillbaka i Beddinge förrän tidigast om fyrtiofem minuter. Så
den första han inväntade komma på grusvägen skulle vara Monicas pappa. Han funderade på om
han skulle plocka bort skålen och skinnet innan pappan anlände. Det bästa vore naturligtvis om
pappan tog med sig dottern och barnbarnet till Trelleborg. Något han var ganska övertygad om att
Monicas pappa skulle göra när denne såg skinnet och skålen med hjärtat i, vilket betydde att han
skulle bli ensam här ute med Hademark eftersom han inte kunde tänka sig att Hademark skulle
följa med övriga till Trelleborg. I alla fall var nu allt igång. De högre makterna skulle besluta om
det var Hademark eller han som skulle dö.

