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PROLOG

Två kvinnor och en man kretsade utanför
Apelsinens förskola, i närheten av Hööksgatan i
Karlstad, med en enda sak i tankarna. Det var en
mycket sen vårdag vilket gjorde deras uppdrag
lite lättare, framför allt för att ingen hade så
mycket kläder. Deras egna rörelser skulle bli
smidigare och det skulle bli lättare att få in
sprutan i offrets arm.
Till det yttre hade de tre rätt lite gemensamt:

den ena kvinnan hade en modern affärsdräkt och
gav intrycket av att sitta framför datorer jämt.
Den andra var slängig och smal i kroppen, men
ögonen var klara och fokuserade. Mannen å sin
sida hade breda polisonger och myggjagare.
Men där slutade olikheterna. Ingen av dem hade

värmländsk dialekt. Ingen av dem kände offret
tidigare. Och ingen av dem hade kidnappat någon
förut.
Trots det betedde de sig som proffs, inte bara

vid själva kidnappningen – nej , de hade kollat upp
sitt offer ett par dagar, hennes schema, vilken typ
av motstånd hon skulle kunna tänkas sätta upp,
vilken väg hon tog hem och naturligtvis, hennes
kollegor, för offret var givetvis en av lärarna. Allt
annat hade varit motbjudande.
Den affärsmässiga kvinnan, Ellie Runa, undvek

en pöl från gårdagens regn och gick mot Robin
utan att titta direkt på honom och sa i förbigående:
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”Det kommer någon.”
Det var ett barn och hennes pappa som kom ut.

Det var den sista ungen. De hade sett pappan gå
in ett par minuter tidigare. Med andra ord var
offret, Malin Evander, ensam.
Det var bara en tidsfråga nu.
En minut passerade. Tre.
Irma, en långskånk med en liten näsa och hår

som var så brunt att det naturligt drog åt lila, stod
på huk och låtsades leta i sin väska. Med sin bak-
grund som börsanalytiker var hon inte ett idealiskt
val att ge offret sprutan, men hon hade tiggt och
bett om att få det här uppdraget. Hon hade sina
skäl, allihop personliga. Inte ett enda av dem hade
hon delat med vännen Ellie, men hon och hennes
expojkvän hade ändå valt att hjälpa henne och till
slut hade Irma fått ”dem” att säga ja.
Ett kort ögonkast mot dörren och precis då öpp-

nades dörren igen. Den här gången var det offret:
en 36-årig kvinna med beige page och totalt intet-
sägande ansikte. En Ingen.
Precis som väntat gick offret mot sin cykel med

cykelhjälmen i handen. Irma svängde upp väskan
på ryggen och reste sig i en snabb rörelse, medan
Ellie och Robin skar av offrets reträttväg. Sprutan
var redo, dold bakom Irmas hand.
Offret log mot Irma. Irma låtsades vara på väg

att säga något medan hon gick rakt emot henne
– det skulle göra henne mindre misstänksam. Det
svåra var att se till att blicken aldrig vandrade till
Ellie och Robin utan så vänligt som möjligt gick
mellan offret och omgivningen.
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Ett tj ippande läte!
Både offret och Irma hörde det och tittade. När

offret såg att det kom från en myggjagare som
tillhörde en man och att det dessutom fanns en
tredje kvinna där som hade armen uppdragen för
att ge ett mäktigt slag, då reagerade hon genom
att sjunka ihop, ta sats och sedan springa ut ge-
nom luckan mellan Irma och Robin.
Men Ellies arm gick inte att stoppa mitt i slaget

och när offret inte längre fanns där fortsatte näven
ända tills den mötte Irmas ena öga.
Samtidigt kastade sig Robin efter offret som var

på väg mot skolans bilparkering, fick tag i hennes
tröja och hävde omkull henne på marken. Först
då började hon skrika, så Robin skyndade upp till
hennes mun och höll för den så hårt han kunde,
medan Ellie drog sprutan ur Irmas hand, sprang
de två-tre metrarna och sedan körde in sprutan
rakt i magen på offret.
Det var inte snyggt, men efter ett par sekunder

slutade offret att sparka och slå och någon sekund
efter det slocknade hon helt.
Robin släppte henne försiktigt, tittade först sig

omkring för att se om någon hört skriken (vilket
ingen hade) och sedan bort mot Irma som prövade
att ta bort sin kupade hand från det ömma ögat.
Det såg ut att göra ont. Irma stod bredvid och såg
förtvivlad ut. Så Robin sa:
”Okej , då tror jag att jag kör, ändå.”
Irma gick fram till offrets medvetslösa kropp,

medan Robin skyndade bort till bilen. Hon och
Ellie tittade på varandra.
”Förlåt”, sa Ellie.
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”Det funkade ju”, sa Irma och suckade. ”Nu får
jag i alla fall lite mer karaktär. Kom så går vi.”
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KAPITEL ETT: DAGARNA JAG DOG

Jag byter ställning och sängen knirrar till. Tyst-
naden där nerifrån blir mer vaksam. Men det är
något annat också. Ett ljud utifrån. De tre där nere
rör på sig och börjar viska sinsemellan.
Det är en bil!
Ja! Efter fyra dagar. . . Äntligen!
Men vänta. . . Inga sirener, inga tunga fordon,

ingen specialstyrka. Jag får nog vänta på mina
räddare ett tag till.
Bilen kör upp för grusgången och det låter som

om den parkerar mitt framför entrédörrarna. Det
dröjer någon sekund innan någon går ut ur bilen.
Stegen verkar bestämda och lugna. Någon av de
tre därnere öppnar ytterdörren innan besökaren
hinner knacka, men sen uteblir alla hälsningar, i
alla fall som jag kan höra. Nästa ljud jag känner
igen är stegen upp för trappan.
Det är bara besökaren som kommer upp. Jag

har lärt mig datorkvinnans tipp-tipp-steg, den
skadade kvinnans klacksläpningar och mannens
kippande gummisulor. Det här är tysta skor, kan-
ske mockasiner eller seglarskor och det låter som
en man. Vem det än är, har han inte bråttom och
han verkar smyga fram.
Jag vänder mig mot dörren, även om jag inte

ser något i mörkret. Han är antagligen här för att
titta på mig. Som ett infångat byte. Kanske är det
han som ligger bakom kidnappningen.
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Innan han öppnar dörren hör jag ett svagt klick.
Jag kan inte koppla ihop ljudet med något direkt,
förrän dörren öppnas.
Då inser jag att han har släckt ljuset i korri-

doren. Jag ser bara en svart skugga mot den svarta
bakgrunden. Jag ligger helt stilla, som om jag sov.
Jag vill inte avslöja att jag är medveten om att nå-
gon är i mitt rum. Det kan vara mitt enda trumf-
kort.
Han tar sin tid att smyga fram till mig, som om

han vore rädd för att väcka mig. Jag hör inte läng-
re gruppen där nere, för de är inte längre viktiga.
Jag koncentrerar mig på hans andningar. De är
lugna, perfekt avmätta. Han andas genom näsan.
Däremot har jag svårt att dra några andra slut-
satser om honom. Hans kläder verkar sitta ganska
tätt, men det är inga cykelbyxor utan snarare ett
par tajta chinos och en lika tajt t-shirt. Färgen spe-
lar ingen roll eftersom det är så mörkt, men han
bär säkert svart, inbillar jag mig.
Vi formar en sorts relation under de få minuter

vi har tillsammans och även om han står upp kan
jag inte låta bli att tycka att jag är i överläge, för
jag vet att han är där, men han vet inte att jag vet
att han är där.
Mjukt och smidigt sätter han sig på huk, inte

långt ifrån huvudändan på sängen. Jag känner
hans lukt. En blandning av citron och något an-
nat. . . Vad kan det vara? Popcorn! Han luktar pop-
corn.
Jag hinner precis registrera lukten när han i en

lika smidig rörelse drar han fram något och för
det över min oskyddade hals.
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Det gör inte ont, först. Det blir varmt på bröstet
och på hakan och det tar någon sekund innan jag
inser att jag blöder för att han har skurit mig i
halsen. Jag börjar bli yr i huvudet. Är jag allvarligt
sårad? Måste täppa till såret, för annars förblöder
jag.
Plötsligt vänder han sig om och går mot dörren.

Men nu dunkar pulsen så högt att jag inte längre
hör hans steg. Jag hör bara hjärtslagen som blir
långsammare och långsammare.
Dubbelslagen kommer mer sällan nu och jag

blir konstigt nog lugnare. Jag tycker att jag hör
dörren stängas ungefär samtidigt som det blir
väldigt svårt att andas. Blodet täpper till andnings-
vägen och jag lyckas inte göra annat än att riva i
sårflikarna! Jag håller om halsen, men det är för
sent. Jag känner det.
Det sista jag hör är skuggans röst, där nere och

han låter hes.
”Nu får vi vänta och se.”
Han kanske sa något mer, men då hörde jag det

inte i alla fall. Jag andas ut och faller ner på kud-
den.

***

Taket är precis som jag minns det. Ränderna mel-
lan skivorna bildar ett zick-zack-mönster som inte
gör någon glad. I badrummet droppar kranen
fortfarande. På våningen nedanför hörs tj ippandet
från raggarkillens skor. Jag får intrycket av att det
är dag trots att rummet är lika mörkt som senast.
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Vänta nu. Hur kan jag vara vid liv?
Jag känner efter på halsen, men där finns inget

sår, inget bandage, inte ens ett ärr, bara mitt
struphuvud och den lilla leverfläcken. Det är fort-
farande jag och jag lever. Jag passar på att känna
efter om jag har någon puls.
Det har jag.
Jag sätter mig upp. Jag har samma kläder på

mig som när jag dog. Flanellskjortan är inte täckt
av blod. Under mig är sängen lika sjaskig, men
den är inte kladdig av blod. Det finns inte ett spår
av att jag har dött i den där sängen. Ändå är jag
helt säker på att jag inte bara har drömt det. Nå-
gonstans måste det finnas spår efter vad som
hände.
Jag reser mig upp och går fram till dörren. Jag

vet att det inte finns något handtag på min sida
av dörren, men jag letar först och främst efter
några spår efter skuggan. Det är inte lätt i mörk-
ret, så jag ger upp tanken att hitta några fotspår
och av lukten att döma är golvet lika nyskurat som
senast jag kände efter.
Ljuden nerifrån, som fram till dess varit de-

samma (viskningar, fläkten i datorn och tipp-tipp
från datorkvinnan) byts mot ett exalterat viskande.
Vad pratar de om?
När jag lägger mig ner tystnar de, så jag kryper

fram till trasmattan och känner på fransarna. De
ligger likadant som sist jag kände på dem.
Jag rynkar pannan och vänder mig åter mot

dörren. Där handtaget borde finnas finns ingen-
ting, inte ens ett hål. Dörrkarmarna är så täta att
de inte släpper in något ljus och bara knappt ljudet
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utifrån. Det faktumet har heller inte förändrats.
Men kanske finns någon doft av min mördare kvar.
Jag sniffar noggrant längs hela dörrkarmen efter
citrus– och popcorndoft men kan inte upptäcka
något.
Vad ska jag dra för slutsatser av det här? Det

finns inga spår av att mordet på mig över huvud
taget har skett, vilket kanske inte är så konstigt
eftersom jag fortfarande lever, men det förklarar
inte varför jag minns att jag blev mördad.
Minns jag fel?
Jag har svårt att se att det skulle kunna vara

så. Jag minns precis vad som hände fram till
mordet och även om jag har blivit lite des-
orienterad av att vara inlåst i mitt mörka rum, så
tror jag inte att det har gått så långt att jag börjar
inbilla mig saker.
Jag vet till exempel att det var fyra dagar sen

jag kom in i det här rummet för första gången. Då
var det fredagen den artonde maj, så nu är det
den tjugoandra maj. Jag minns mitt namn: Malin
Evander. Jag minns mitt telefonnummer: 054-22
19 98. Jag minns mina kollegor på dagiset: Britt,
Magnus och Janice. Jag vet precis hur många sy-
skonbarn jag har: min lillasyster har en son och
min storebror har en av var sort.
Jag vet också precis hur rummet ser ut, trots

att jag bara sett det i dagsljus en enda gång. Jag
kommer i stort sett ihåg vägen hit. Och när jag
träffar polisen kan jag ge förstklassiga beskriv-
ningar av alla tre där nere: deras röster (hans
snälla tenor, Blåmärkets anspråkslösa pubertets-
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röst och kontorskvinnans hesa), deras kläder, de-
ras ansikten, allt! Så jag tror knappast att det är
mitt minne som spelar mig några spratt.
Vad kan det mer vara? En dröm? Ett drogrus?

Hypnos? Ja, säker kan man väl aldrig vara, men i
så fall kan väl hela livet vara av samma vara. Vad
är det som säger att jag inte drömmer nu?
Hmm, drömmer nu.. . Tänk om det här är livet

efter döden. Hur vet jag det i sådana fall? Har
döda människor verkligen puls? Och varför skulle
jag i sådana fall vara inlåst i det här rummet? Man
kanske fastnar i samma rum som man dör i. Nej ,
det låter inte troligt. Hur blir det då med de som
dör utomhus?
Apropå utomhus, nu hör jag något där utifrån

igen. Det är den där bilen igen. Den kör längs
grusgången.
Jag ställer mig mot väggen och lyssnar med örat

mot väggen när bilen parkerar, dörren öppnas och
en person kliver ut. Jag hör inga röster när per-
sonen blir insläppt i huset. Men jag känner igen
de tysta stegen.
Det är samme man: skuggan. Och han kommer

upp hit igen.
Vad vill han nu? Om jag är död kan han väl inte

döda mig igen? Å andra sidan, om jag inte är död,
då får jag inte vara lika försvarslös som förra
gången. Jag skäms när jag tänker på hur jävla
rädd jag var då, hur stel jag blev och hur smart
jag trodde att jag var. Jag tänker inte bara ligga
och vänta på att han ska slakta mig. Jag tänker
kämpa emot. Att kämpa emot är inget jag är van
vid, men någon gång måste man ju lära sig.
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Antagligen är han inte lika van vid mörkret som
jag är, så då har jag ett försprång. Å andra sidan
har han säkert kvar sin kniv. Och han måste väl
fatta att jag är vaken när fåglarna sjunger så för. . .
förtvivlat.
Var ska jag stå för att få övertaget? Det bästa

hade förstås varit att gömma sig bakom dörren,
men dörren går upp mot en vägg, så det går inte.
Kanske väntar han sig det också. På andra sidan
står byrån och stolen, så det går inte heller. Jag
kanske kan klättra upp på byrån och kasta mig
ner. . . men nej , nu är han här utanför. Han skulle
höra mig. Jag ställer mig här, så nära dörr-
öppningen som möjligt och slår bort kniven med
stolen, så kanske jag kan övermanna honom sen.
Kanske, för jag är inte särskilt van vid att slåss.
Det tar längre tid än jag minns för honom att

ta sig upp för trappan eller så gör han pinan läng-
re med avsikt. Han släcker ljuset. De tre där nere
är knäpptysta. Vad tänker de göra när jag kommer
ner? Om jag kommer ner.
Jag drar ett djupt andetag, samlar mig och

håller upp stolen framför mig.
Jag mer känner än ser att dörren öppnas. Det

blåser till lite, men det första tecknet är ändå hur
det väloljade låset svischar till, som när man
öppnar ett ögonlock för första gången på
morgonen. Jag väntar tills jag tror att dörren är
öppen och då börjar jag rusa fram.. .
PANG!
Stolen faller isär i mina händer. Jag tappar

delarna i ren rädsla och står bara där.
Så ser jag skuggan igen. Han är ungefär lika
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lång som mig och hans arm är böjd framför krop-
pen. Man kan se det mörka partiet i det svarta.
Sen höjer han armen och rätar på den tills den
pekar rakt mot mig.
”Bra, men inte tillräckligt bra”, viskar han.
Jag hör inte ens smällen. Jag bara känner hur

jag får en smäll i huvudet. Jag är inte ens säker
på ifall han har slagit mig eller skjutit mig förrän
jag känner golvet mot bakhuvudet och golvet
känns helt geggigt.

***

Jag har lite svårt att avgöra när jag tittar och när
jag blundar eftersom det är lika mörkt. Jag ser
inte taket alls, ser inget mönster och ser inte var
taket övergår i vägg. Men det spelar ingen roll,
för jag känner inte smärta längre. Jag har antag-
ligen inte ens några blåmärken. Jag. . .
Jag lever!
Det här är helt sanslöst. Nu har jag dött två

gånger och jag har inga bevis för någon av mina
dödar. Jag sätter mig upp i sängen och lyssnar,
rädd för att bli slagen igen.
Jag är ensam i rummet. Jag känner ingen lukt

av citron och popcorn och jag hör inga andetag.
Det dröjer innan mina axlar sjunker ner igen. Jag
är beredd på kamp.
Så hör jag de tre människorna där nere: tipp-

tipp in i köket, tj ipp-tj ipp till datorn och kvinnan
med blåmärket snurrar i fåtöljen vid TV:n. De
verkar inte bry sig om att jag har vaknat. Eller så
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har de inte märkt något. Men vad kommer att hän-
da sen?
Jag intalar mig själv att allt är bra, att jag har

blivit dödad flera gånger och ändå inte har dött.
Så jag har egentligen ingen orsak att vara rädd.
Bortsett från smärtan och rädslan.
Nangijala, tänker jag. Det var dit jag kom efter

att jag blev knivskuren. Sen kom jag till Nangilima,
när skuggan sköt mig i huvudet. Och nu är jag
här. Hur många världar finns det egentligen?
Det är konstigt hur man vänjer sig vid tanken

på att man är död. Däremot kommer jag aldrig att
vänja mig vid att dö. Och jag tänker inte förneka
att jag är rädd. Jag har blivit dödad två gånger,
så någon måste ju vara ruskigt förbannad på mig,
men jag har ingen aning om vem det kan vara,
eller varför de har valt just mig.
Kanske är det lösningen på allt, att lista ut

varför jag är här. Jag sätter mig på stolen och
börjar katalogisera mitt liv för att se vad jag kan
ha gjort för att förtjäna att mördas – två gånger.
Det uppenbara svaret är förstås mina föräldrar.
Vi har ingen bra kontakt och senast vi talades

vid – det måste ha varit för en månad sen eller nåt
– så ägnade vi femton minuter åt att prata om hur
kallt det var för att vara slutet på april och två
minuter åt pappas problem med sin syster. Jag
läste i tidningen under hela samtalet, men pappa
märkte inget och han verkade snarast lättad när
jag sa att jag var tvungen att gå.
Men att gå därifrån till att vilja döda mig, det

är långt. Fast det var intressant att jag tänkte på
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mamma och pappa först. Jag kanske borde göra
något åt det där.
Vem kan det mer vara? Någon förälder som

tycker att jag har misskött dess barn? Någon av
mina tre expojkvänner, eller någon jag har sagt
nej till? Ja, det kan i alla fall inte vara någon som
är ute efter mina pengar. . .
Jag har inga fiender. Jag är en grå, enkel för-

skolefröken med ett intetsägande förflutet och ett
begränsat socialt liv utanför jobbet. Jag betalar
mina räkningar i tid, däribland medlemsavgiften
till Amnesty International, men det ger inga fi-
ender i Sverige och jag är vänlig mot alla jag
träffar.
Det slår mig att jag försöker ta fram mina goda

sidor, för att få mig att känna mig bättre nu när
allt ser så mörkt ut, men att det inte hjälper mig
att förstå. Jag har fiender, det måste jag ha. Det
har alla människor.
Direkt kommer ett namn till mig: Måns Näss.
Namnet tar mig tillbaka drygt femton år tillbaka

i tiden. Jag hade precis börjat på Diamantens för-
skola (det var innan Apelsinen startade) och var
drygt tjugo, så när en sexårig kille förvandlades
från välanpassad till bråkig, från glad och härlig
till inåtvänd och dyster, då borde jag ha reagerat
hårdare. Jag tror att jag försökte, på mitt eget
sätt, att berätta för föreståndaren Gun, men att
jag inte ansträngde mig tillräckligt hårt. Framför
allt gjorde jag inte nog när jag träffade Måns´
pappa. Vad hette han? Bengt tror jag.
Han dök alltid upp i tid för att hämta Måns,
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vilket inte var särskilt vanligt bland de andra för-
äldrarna. Han var runt 40 år gammal, arbetade
som svetsare och hade spår av mjäll på axlarna.
Men det som gjorde djupast intryck på mig var
hur han stank av sprit.
Måns visade inga tecken på att vara rädd för

honom, utan gjorde snarare allt för att komma
därifrån så fort som möjligt. Om han hade varit
vuxen hade jag antagligen dragit slutsatsen att
han skämdes för sin pappa, men jag valde att se
det som att pappan i alla fall inte slog sitt barn.
Jag gjorde inget.
Det fick jag ångra när familjen fick punktering

på bilen. Bengt Näss lyckades få Måns´ mamma
att byta däcket eftersom han hade druckit. När
hon tog för lång tid på sig slog han ihjäl henne
med fälgkorset, medan Måns tittade på.
Måns är tjugoett idag, ungefär så gammal som

jag var då, men jag har ingen aning om hur han
har det. Jag vet att han bytte dagis och flyttade
hem till en fosterfamilj , men sen fick jag fullt upp
med alla frågor om min skuld i det hela. Natur-
ligtvis var det inte jag som slog ihjäl Måns´ mam-
ma, men jag kanske kunde ha förhindrat att Måns´
pappa gjorde det. Måns måste ha vetat det. Man
slutar aldrig att förvånas över hur mycket barn
minns från när de var sex år gamla, även om per-
spektiven ofta blir lite förvridna. I Måns´ ögon var
jag inte en ny dagisfröken som inte vågade ta tag
i problemet. I Måns´ ögon var jag säkert en vuxen
som såg att han led och inte gjorde något, för att
han förtjänade att fara illa och för att hans mamma
förtjänade att dö.
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Ju mer jag tänker på det, desto mer verkar det
tydligt att det är Måns som ligger bakom det här.
Jag har fortfarande ingen aning om hur han kan
döda mig gång på gång, men nu vet jag varför han
gör det. Han dödar mig för att jag dödade hans
mamma. Pinsamt nog kommer jag inte ens ihåg
vad hon hette.
Jag hör motorn igen och gruset som rullar undan

för däcken. Skuggan, Måns Näss, är på väg hitåt
igen.
Jag ställer mig upp, tittar mig omkring i

rummet, men ser inget. Jag försöker föreställa
mig allt i rummet och på något sätt få en idé om
hur jag ska kunna undgå att bli dödad igen. Jag
vill inte dö.
För första gången behöver besökaren knacka

på dörren för att bli insläppt. Jag hoppas att det
betyder att det är någon annan, men så fort dörren
öppnas hör jag skuggans mjuka mockasiner igen.
Ingen av de fyra på bottenvåningen säger ett ord.
Kanske signalerar de med händerna, eller så
behöver de inte signaler. Varför behöver de inte
några signaler? För att de har gjort det här förut.
En iskall kåre löper längs min rygg när jag inser

att jag inte var den första som har dött i det här
rummet och att det inte finns några spår efter
dem. Det kommer inte att finnas några spår efter
mig heller. Tanken är så hemsk att jag inte klarar
av den. Jag har inga barn, inga vänner, inga spår
av att jag har levt. Jag har isolerat mig och nu
kommer orsaken till att jag har isolerat mig upp
för trappan och tänker döda mig.
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Men vad händer om jag inte spelar med? Jag
har redan försökt att fly, att attackera och jag kan
inte försvara mig om han har vapen, vilket han
har haft förut. Vad ska jag göra?
Jag tycker att jag känner doften av popcorn och

citron redan innan han har öppnat dörren, men
så stark är inte doften. Det är bara en luktvilla,
ett utslag av att jag är rädd. Jag ställer mig nära
dörren.
”Jag tror att jag vet vem du är”, säger jag.
Stegen där ute stannar till.
”Vem är jag?”
”Du hette Måns Näss. Jag är hemskt ledsen för

det som hände med din mamma.”
”Du har inte en aning om vem jag är”, säger

skuggan, öppnar dörren och svingar något mot
mig. Det finns lite ljus i korridoren och det distra-
herar mig. Mina ögon är ovana och det gör ont.
Mina fingertoppar skärs av. Jag försöker dra

mig undan, men det går för fort. Jag känner inget
av hugget, men plötsligt känns det som om jag
svävar ovanför min kropp och tittar ner på allt
som händer. Så får jag se min kropp som slutar
med en blodsprutande hals och då blundar jag.
Mina ögon öppnas ofrivilligt när mitt huvud

studsar i golvet och först då ser jag att skuggan
har en yxa i handen. Den är full av mitt blod.
Där ligger min kropp och skakar, utan mig.

***

Nu slår det mig vad taket liknar. Det är inte en
mosaik eller ett zick-zack-mönster, utan min till-



18

varo i det här rummet. Är det det som kallas sym-
bolik? Eller är det metafor?
Först lågt ett tag, sedan högt, när jag förstod

att jag inte behövde lida här, eller ens hungra. Jag
har inte ätit en enda gång under hela min vistelse
här och ändå är jag inte hungrig. På något sätt
tillfredsställs alla mina behov medan jag sover.
Kanske är det så jag slipper alla ärr.
Men sen är det en ny dal: min död. Jag vet inte

om nästa höjd är att jag överlevde min död eller
att jag mindes min roll i Måns´ mammas död. Jag
är inte övertygad om att det inte är Måns som
kommer hit ibland för att döda mig. Tvärtom, tror
jag att jag kom närmare sanningen än någonsin
förra gången jag dog. Jag tycker att jag hörde
tvekan och ilska i skuggans röst. Han har alltid
varit så lugn tidigare. Kanske kan jag komma här-
ifrån levande, men då behöver jag veta mer.
Jag kryper ner från sängen och lägger ena örat

mot golvet. Ljuden blir lite förvrängda men jag
hör hur mannen skjuter gummisnoddar på kvinnan
med datorn och hur hon tycker att det är både
roligt och jobbigt.
”Vad gör hon nu?” säger kvinnan. ”Hon lyssnar.”
Det blir tyst. Jag har inte hört den andra kvin-

nan, så jag undrar vad det är hon lyssnar på. En
mobiltelefon med hörlur där de får sina order
kanske, eller kanske något mindre dramatiskt,
som en ljudbok.
”Vad gör vi?” viskar mannen.
”Jag tror att hon hör dig”, fräser kvinnan med

datorn. ”Du kan lika gärna tala som vanligt.”
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Då inser jag att kvinnan talar om mig. De vet
att jag lyssnar på dem. Hur kan de veta det? Om
inte. . .
Det finns en kamera här i rummet. Jag såg inte

någon kamera när jag fördes in här och jag har
inte känt någon när jag har undersökt rummet
med händerna. Men det är tydligt att det finns en
eller flera kameror här.
Jag lägger hakan mot golvet och funderar. Vad

ska jag göra? Om jag börjar leta avslöjar att jag
vet att jag är övervakad och vem vet vad som
händer då. Men det är obehagligt att vara bevakad
dygnet runt, kanske ännu mer än att vara deras
fånge. Fram tills nu har de visat någon sorts
respekt, genom att inte göra mig illa och ta hand
om mina behov. Nu.. .
Nu jä. . . järnspikar!
Nu ska jag hitta något sätt att förstöra deras

planer. Jag tänker inte acceptera att vara ett offer
för deras nycker längre.
Jag ställer mig upp för att se om jag kommer

på något sätt att förstöra deras planer, bortsett
från att förstöra deras kamera. Den utvägen får
jag ta till i sista hand.
Plötsligt formar sig en plan i mitt huvud. Det är

en hemsk plan.
Jag går bort till byrån och drar den så att den

står mellan sängen och dörren. Det är en glipa på
ena sidan som är ungefär 15 centimeter. Jag letar
fram stolen och lyfter upp den och slår den i golvet
så att sittskivan lossnar från benen. Jag kilar in
träbiten mellan dörren och byrån så att den sitter
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fast. Jag skulle inte kunna få bort den ens om jag
ville. Nu är scenen klar för mitt uppträdande.
Jag kliver upp i sängen, upp på byrån och väntar

några sekunder medan jag lyssnar efter deras
röster. Jag väntar på. . .
”Vad sjutton håller hon på med?”
Så fort jag hör datorkvinnans röst springer jag

så fort jag kan och kastar mig med huvudet före
i väggen.

***

Utanför dörren hörs tre upprörda röster. Hela jag
skakar. Det känns som om jag ska spy.
Jag spyr över sängen och över min hand.
Jag ler och försöker resa mig upp. På tredje eller

fjärde försöket lyckas jag. Rummet snurrar och
vickar, men jag har bestämt mig och klättrar upp
i sängen igen.
Egentligen hör jag bara hur mannen kastar sig

mot dörren för att få upp den, men det känns som
om jag ser hur han tar sats om och om igen och
hur min primitiva barrikad börjar skaka och
spricka, så jag samlar mod och gör något som jag
aldrig trodde att jag skulle kunna klara av.
Jag hoppar upp i luften och böjer på nacken så

mycket jag kan. Om allt går rätt kommer jag att
bryta nacken. I mörkret och i mitt tillstånd kan
jag inte beräkna avståndet till golvet, men snart
känner jag hur något går fel. Det gör väldigt, väl-
digt ont. Knaket överröstar rösterna och våldet
mot dörren och jag känner inte ens att jag landar,
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men det måste jag ha gjort för när dörren slås upp
ser jag min kropp igen. Benen ligger stilla och det
är de jag tittar på medan de tre springer fram till
mig.
”Vad gör du?”
Men jag lyckas fly. . .

***

Den här gången hade jag inte förväntat mig att
inte se taket. Jag förväntade mig allt annat: en
ljusblå himmel, ett väntrum, eller kanske Limbo
innan jag skickas vidare till helvetet för mina
synder, varav den senaste var att begå självmord.
Men taket finns där som vanligt och jag kan inte

se det ordentligt, som vanligt.
Fast det är inte som vanligt. Jag har gjort ett

genombrott och kanske kan det hjälpa mig att
komma härifrån. Men då behöver jag hjälp av de
tre därnere.
Ljuden från badrummet, datorns fläkt och ljuden

utifrån gjorde det väldigt svårt att höra vad de sa,
särskilt som jag inte ville visa upp på deras moni-
torer att jag lyssnade. Jag blundade och block-
erade ut ljuden från mina hjärtslag, svischet från
blodet som pumpades runt och alla tankar.
Litegrand påminner det här om när jag var liten

och mina föräldrar satt nere i vardagsrummet och
jag skulle sova. Nej , bort med alla tankar. Lyssna
istället.
Var är de? Jag hör först ingen av dem. Sen hör

jag en suck från köket, tror jag. Kvinnan med blå-
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märket har en ljusare röst, men sucken var för
kort för att jag skulle säga säkert att det var hon
och jag har inte hört kvinnan med blåmärket på
ett tag. Förresten har säkert blåmärket försvunnit
nu, eller åtminstone bleknat. NEJ, fokusera!
Steg från köket mot vardagsrummet. Det är

definitivt kvinnan med/utan blåmärke. Hon släpar
sina klackar i golvet, som om hon vore mer skadad
än hon visar. Hon sätter sig ner, kanske i soffan.
Men vad gör hon? Och var är de andra? Om de
finns därute kommer min plan inte att fungera?
Jag reser mig upp, hämtar byrån (som inte

verkar ha ett spår efter deras senaste tilltag) och
bär fram den till dörren. Sen lyssnar jag. Rör hon
sig? Ja, hon går fram till datorn och monitorerna.
Äntligen. Det här kanske kan gå.
Jag slår sönder stolen igen och tar sittskivan

igen och sätter den mellan byrån och dörren igen.
När den är rejält fastkilad stannar jag upp och
lyssnar. Hon står kvar där nere. Det är inte bra.
Då måste jag. . .
Jag kliver upp på sängen och tar sats. Det här

kommer att bli svårt, eftersom jag inte är riktigt
säker på hur långt det är till väggen. Jag får
varken vara för tidig eller för sen. Men det är väl
lika bra att springa.
Om barnen kunde se mig nu.. . den beiga fröken,

stående på en byrå, på väg att kasta sig in i en
vägg.. . Vänta, vad har barnen med det här att
göra? Jag har knappt tänkt på dem tidigare.
Nog nu, nu springer jag. Första klivet, andra,

böjer mig ner, nu kommer snart väggen, DÄR viker
jag undan huvudet. Smack!
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Aj , det gör ont i axeln. Jag ramlar ner på golvet
och det är nu det viktiga kommer: Jag får inte röra
mig eller verka vara vid medvetande. Jag väntar
och nu hör jag henne springa ut till farstun. Nej ,
hon hämtar de andra. Hur ska jag då kunna över-
manna henne?
Vänta, nu kommer hon tillbaka ensam. Hon

springer upp för trappan och kommer fram till
dörren. Dörren skakar till en gång och en gång
till. Sen blir det en spricka i den. Hon har en yxa!
Medan hon vidgar sprickan så att hon kan få in

handen och dra bort hindren, tvingar jag mig själv
att ligga still. Mina instinkter säger att jag borde
rygga undan för yxhuggen och att jag borde ta
hand om min axel, men jag koncentrerar mig på
ljuset på väggen framför mig. Det är andra gången
jag ser ljuset på länge. Den här gången är det för
gott.
Hon skyndar fram till mig. Jag ser bara hennes

skugga. Hon släpper yxan och vänder på mig så
snabbt att jag tror att hon ska se att jag inte blun-
dar. Jag försöker slappna av och låter armen rulla
med tills jag ligger på rygg och så slår jag till
henne.
Jag har inte slagit någon människa på mer än

tjugo år och när min hand träffar henne i ansiktet
så förstår jag varför. Jag mår illa direkt. Jag ser
hur hon försöker skydda sig, men att slaget är för
hårt. Hon faller baklänges och blir liggande på
golvet med ögonen halvt om halvt slutna. Jag
kryper fram till henne och ser att hennes ögon är
vimmelkantiga. Hon visar inga tecken på att se
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mig, så jag reser försiktigt på mig och smyger mot
dörren.
Jag har inte tittat ut genom den dörren på säkert

mer än en vecka – efter alla gånger jag har dött
har jag blivit lite desorienterad när det gäller hur
länge hur jag har varit här. Det är ljusare. Solens
strålar tränger in genom fönstret till vänster. Jag
blir nästan bländad och skyler ögonen med han-
den.
Det dröjer innan jag ser trädet utanför fönstret.

Det är det trädet som jag har hört ibland. Det är
en ek. Åt höger finns den korta hallen och i änden
av den går trappan ner mot vänster. Jag har drömt
om att få gå ner för den trappan. Som jag minns
det, är det ett par trappsteg som knirrar, men jag
kommer inte ihåg vilka.
Försiktigt sätter jag ner tårna på det första

trappsteget, så nära väggen jag kan. Det knirrar
inte, så jag växlar tyngdpunkt och kikar neråt och
lyssnar efter de andra två. Någonstans häromkring
är de säkert. Jag fattar inte att de inte redan har
kommit och tagit mig.
Det sjunde trappsteget har spruckit, så jag

kliver över det, men då låter det åttonde. Jag
fryser och väntar på att något ska hända. Ett tag
tror jag att jag hör andetag, men det är bara jag
som drar girigt av den fräschare luften.
Till slut står jag på botten av trappan. Jag är på

väg ut till vänster, mot ytterdörren, när jag får se
datorn. Bordet är tyngt av många fler prylar där
än jag mindes: två monitorer där jag kan se kvin-
nan ligga stilla på golvet i olika vinklar, ett par



25

gråa stora videobandspelare, två kraftfulla hård-
diskar (tror jag i alla fall) och en mörk låda med
flera knappar på, som jag inte har en aning om
vad den kan ha för funktion. Ska jag förstöra grej-
erna?
Nej , då kommer de definitivt att höra mig. Jag

smyger närmare ett fönster, hukar mig och tittar
ut. Inget rör sig där ute, inte buskarna vid uthuset,
inte träden längre bort. Det står ingen bil på
gruset, så de andra två kanske har åkt för att
handla i Fiaten som de använde när de kidnappade
mig. Men vågar jag gå ut? Vad blir straffet om jag
smiter? Jag kan inte ta risken att dö för evigt. De
tre måste få sina straff och Skuggan, Måns, måste
i fängelse för det han har gjort mot mig.
Grusgången är inte mer än femton meter lång

och sen tar en liten väg vid. Vägen fortsätter någon
kilometer innan den når en asfaltsväg som leder
till stan, så småningom. Om jag går ut, kommer
jag att hinna ut till vägen innan Fiaten kommer
tillbaka? Finns det plats att gömma sig på vägen?
Det spelar ingen roll. Jag kan inte stanna här.

Jag måste gå. Men då uppstår frågan ”vad gör jag
med kvinnan däruppe?”
Jag kan väl inte låta henne ligga så där? Ska jag

döda henne? Eller binda henne?
Att döda henne är uteslutet. Bara det att jag

funderade över det förvånar mig. Men jag har
inget rep här och jag vet inte om jag vill springa
runt och leta efter ett rep när de andra två kom-
mer hit igen. Jag vill nog inte ens gå upp dit igen.
Tänk om hon gör samma sak med mig som jag
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gjorde med henne. Jag ser mig om efter ett svar,
men rummet talar inte till mig. Det finns inga enk-
la lösningar.
Jag inser att jag måste bestämma själv. Jag går

tillbaka till fönstret. Ingen bil på ingång, så vitt
jag kan se. Om jag skyndar mig kanske jag hinner
undan. Jag tar trappan tre steg i taget och kikar
in i rummet lite försiktigt.
Kvinnan ligger så som hon gjorde senast jag

såg henne.
Det är bra, för jag vill inte göra henne illa. Av

någon anledning vill jag inte göra henne illa, efter
allt jag har varit med om.
Nästa tanke jag får är att försöka dölja min flykt.

Det blir svårt eftersom dörren är sönderhuggen,
men om de två andra bara tittar på monitorerna
så kanske de inte märker att det inte är jag och
då har jag köpt mig några minuter. Jag stänger
till dörren så gott det går och springer ner för
trappan.
Jag tar en sista titt ut genom fönstren. Allt ser

lugnt ut.
Dörren är inte låst, men så hade de antagligen

inte räknat med att jag skulle komma på ett sätt
att fly. En dagisfröken utgör ju inget hot. Jag glän-
tar på dörren, beredd på det värsta, men det finns
inte en själ i närheten så vitt jag kan se eller höra.
När jag sticker ut huvudet genom dörrspringan
får jag slå bort alla tankar på att jag inte har varit
ute på länge och känslorna av att den friska lant-
luften gör under för mina torra luftvägar. Inte
heller nu ser jag några människor eller ens några
djur.
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Den korta rushen till uthuset går fortare än vad
jag hade trott. Min kondition är inte den bästa och
pulsen är redan hög. Ändå är språngmarschen
underbar. Jag njuter av att röra på mig, att vara
ute i ljuset, så yran hindrar mig inte. Tvärtom får
den mig att kämpa hårdare. Den påminner mig
om att jag måste bort från det hemska huset där
jag har dött så många gånger.
Med ryggen mot väggen kastar jag fler tittar

på omgivningen: huset som är spöklikt tyst i det
skimrande landskapet, träden som tycks vänta på
att vinden ska ruska om dem och få dem att dansa.
Jag skakar. Inte för att jag är rädd, eller för att
jag är sjuk, utan för att jag är lycklig. Jag är fri.
Då dyker tankarna upp och genast blir jag stilla.

Jag får inte bli hittad här. Jag är inte fri än.
Försiktigt rundar jag knuten på uthuset och

joggar längs den lilla vägen som ringlar genom
skogen och som leder hem och samtidigt bort.
Mina lungor bränner. Halsen är svullen. Smärtan

i axeln kommer tillbaka mer och mer för varje
steg. Jag håller på att få kramp i vänstra benet.
Men jag är fast besluten att inte vila förrän jag
kommer fram till elstängslet.
Jag borde träna mer. Konstigt hur såna tankar

bara dyker upp när man behöver bättre kondition.
Plötsligt hugger något till i min högerfot.
Jag har bara strumpor på mig, så gruset skrapar

upp fotsulorna. Den här gången blir smärtan värre
och värre. Jag stannar till och undersöker foten.
Som jag trodde. De senaste fotspåren är prickiga
med blod.
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Undersidan av strumpan är rödbrun. Innan jag
drar av mig strumpan tar jag en ordentlig titt åt
båda hållen. Mina bevakare måste komma förr
eller senare och när det händer vill jag inte bli
tagen på sängen. Det har jag fått nog av. Hori-
sonten avslöjar inga spår av någon bil, eller av
någon kvinna. Jag drar kvickt av mig strumpan
och får se att en kort och kraftig kvist sitter fast
i min fot. Den kommer inte att lossna av sig själv
– i själva verket kan den nog bli svår att få bort
helt ur foten. En ny titt åt båda hållen försäkrar
mig om att jag är ensam, innan jag kan tänka klart.
Jag måste plocka ut den och det kommer att ta
ett tag. Det är bäst att jag gömmer mig.
Jag använder strumpan för att borsta bort blodet

från mina fotspår medan jag haltar bort mot el-
stängslet och gräskanten vid vägen där blodet inte
är lika uppseendeväckande. På andra sidan in-
hägnaden finns skogen. Där är jag åtminstone lite
säkrare än bland högra sidans sly och buskar. En
snabb handpåläggning avslöjar att elstängslet är
påslaget. De korta stötarna får min hand att dra
ihop sig, även om de egentligen inte är obehagliga.
Det får mig att tänka på en barndomsvän som
pissade på ett elstängsel. Han var inte känd för
sin intelligens, men det där experimentet fick mig
att tvivla på att han någonsin skulle klara sig
igenom skolan. Å andra sidan var jag väldigt glad
över att jag inte var kille, för då hade jag säkert
gjort precis samma sak.
Pissa, förresten. Jag har inte behövt gå på toa-

letten sen jag dog första gången, så antingen har
de gjort något med min blåsa eller också. . . Jag
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kan inte komma på något mer alternativ. Men så
fort jag känner mig säker ska jag försöka att pres-
sa fram några droppar.
Jag kliver igenom elstängslet medan jag håller

upp den övre linan med den blodiga strumpan och
sen linkar jag genom inhägnaden. Det är en löv-
skog, inte särskilt tät, men man ser ändå inte mer
ett femtiotal meter in i den. Jag sätter av mot
höger, snett in, så att jag kommer närmare den
stora vägen som hägrar någonstans längre bort.
Foten dunkar och pockar på uppmärksamhet,
oavsett hur mycket jag försöker bespara den min
kroppstyngd. Jag biter ihop. Där framme finns
några nerfallna björkar, som borde ge både skydd
och bra utsikt mot resten av skogen.
Fotsulan är full av löv, småstenar och jord, så

det första jag får göra är att torka den ren med
strumporna. Nu önskar jag verkligen att jag hade
något vasst på mig, men jag har inte ens ett skärp
och jag behöver knappen i byxorna. Två andra
pinnar får tjäna som pincett.
Jag nyper mig själv ofrivilligt ett dussintal

gånger innan jag lyckas få tag i den lilla kvisten
ordentligt. Foten är svullen men det blöder inte
så mycket längre och själv börjar jag bli hungrig.
Hur länge var det sen jag åt? Jag har inte något
minne av att jag har ätit sen andra dagen i min
fångenskap och då fick jag bara två tunna skivor
av något salt och smakrikt bröd med rums-
tempererade ostskivor på. De låg på en tallrik på
golvet vid sängen när jag vaknade. Bredvid sän-
gen, så nära väggen det gick, stod ett litet glas
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med mjölk. Det hade nog stått där ett tag, för
mjölken var nästan ljummen. Men det var det sista
jag åt innan jag dog, så mackorna var helt okej
och jag kan fortfarande känna mjölken på min
tunga. Fast jag har inte ens tänkt på att jag borde
vara hungrig igen. Förrän nu. Och jag har egent-
ligen ingen aning om var det finns någon mat här
i närheten. Jag har naturligtvis tagit ut ungarna i
skogen och visat dem lite överlevnadstekniker
genom åren, men det är svårare när man verkligen
behöver överleva på det skogen ger. Sen borde
det bo någon mer här i närheten, som har hand
om elstängslet. Att jag inte såg någon på vägen
till huset betyder inte att det inte bor någon här.
Jag får inte förlora hoppet. Jag kommer att hitta
fram till civilisationen igen.

***

Det börjar skymmas. Den avrivna skjortärmen som
sitter runt foten börjar röra på sig oroväckande
mycket och ibland får jag sätta mig ner eftersom
marken vippar från sida till sida. Jag har ju ingen
lust att krocka med ett träd. Men snart måste jag
slå läger för natten.
Jag har nog gått vilse, eller så är vägen längre

bort än vad jag minns, för jag har inte sett några
spår av den. Fast på plussidan har jag inte hört
någon Fiat, eller sett några förföljare heller. Jag
vet inte vilket jag ska fylla mitt medvetande med.
När träden börjar flytta på sig och saker som

är nära mig plötsligt verkar långt borta, inser jag
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att det är dags att leta reda på någonstans att vila.
Jag hittar en glänta i skogen där det verkar lugnt.
På grund av dunklet är det svårt att se om jag har
bra överblick över omgivningen, men numera är
jag vanare vid mörkret än vid ljuset så jag har åt-
minstone en vag bild av hur omgivningen ser ut.
Träden står med några meters mellanrum och jag
kan inte se några gläntor eller kalhyggen. Till vän-
ster är en kulle och marken sluttar ner mot höger.
Det här ser ut att vara lätt att övervaka. Kullen är
nog svår att bestiga från andra sidan och det ser
lite sankt ut nere i sänkan. Bakom mig finns några
nerfallna trädstammar och rikligt med ris, så det
är inte lätt att smyga på mig.
Först när jag vågar sätta mig ner förstår jag hur

trött jag är. Språngmarschen är den längsta sträc-
ka jag har sprungit på mycket länge och även om
jag inte hade haltat så illa hade det tagit på mina
krafter.
Jorden är ganska mjuk här, med mossa som inte

har blivit blöt av dagg än, så jag sitter ganska
bekvämt. Men ideliga ljud från skogen – vindilar,
nattdjur och säkert en del fantasi – får mig att
haja till. Det kommer att dröja länge innan jag
somnar.

***

”Vad var det?” skriker hela min kropp när jag hör
ett ljud.
Jag tittar mig omkring. Halva jag förväntar mig

att ana mönstret i taket och doften från golvet,
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men jag är i skogen. Och något är i närheten, på
väg hitåt.
Långsamt ser jag mig omkring, samtidigt som

jag försöker att inte avslöja var jag är, varken med
rörelser eller med ljud. Bara jag inte lät för mycket
när jag vaknade. Men sen vaknar min rationella
sida: Tänk om de har ficklampor!
Så får jag se ljuskäglorna från två ficklampor

bland de nerfallna trädstammarna. Käglorna cirk-
lar oförsiktigt, som om de som bär på ficklamporna
inte brydde sig om att någon kunde se dem.
Jag kryper ner mot marken så mycket jag kan

och slutar andas. Genom riset kan jag se hur de
två ljuskäglorna irrar sig fram genom skogen, mot
mig. Det är mannen och kvinnan – hon som brukar
sitta vid datorn, inte den jag slog till. De halv-
springer och använder bara ficklamporna för att
se vart de ska sätta fötterna. De måste utgå ifrån
att jag har försökt att ta mig så långt ifrån stugan
som möjligt.
Jag andas försiktigt medan jag studerar dem

med nerböjt huvud. Om jag låter dem springa förbi
mig kanske jag kan smita åt ett annat håll sen.
Men sen kommer en annan tanke: ”varför har

jag blivit kidnappad och utsatt för. . . vad det nu är
jag är utsatt för?” De där två kanske kan besvara
frågorna.
Jag ser inga vapen, men det behöver inte betyda

att de inte har några med sig. Och de är ju två.
Jag borde fly så långt ifrån dem jag bara kan. Jag
borde ta mig till polisen och anmäla dem. Jag
borde. . .
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De kommer den här vägen. Bredvid mig ligger
en gren, en kraftig sak som ligger bra i handen.
Det är självförsvar. Det måste vara självförsvar,
intalar jag mig själv. Annars vågar jag inte.
Mannen med 50-talsfrisyren kommer först. Han

är i ganska bra form, men han är röd om kinderna
och hans blåa ögon syns bara i reflektionerna från
ficklampan. Kvinnan med datorn är inte lika hurtig,
så jag har större chans med henne.
Jag har ett bra grepp om grenen och jag tror

att jag kan hålla mig gömd ända tills slaget träffar
honom. Ett par sekunder kvar och den här gången
känner jag mig inte lika smärtad av att vara
tvungen att slå till en annan människa. Går det
verkligen så fort att börja gilla våld? Nej , jag vill
inte hämnas. Jag vill veta varför de har hållit mig
fången. Jag vill. . .
NU!
Mannen får grenen rakt på örat. Har jag slagit

till honom för hårt? Kvinnan stannar upp, men
inte tillräckligt snabbt. Jag hoppar på henne innan
hon hinner få upp händerna. Hon tappar fick-
lampan när vi ramlar. Jag slår till henne i ansiktet
men träffar bara hennes glasögon. Hon knuffar
för att få bort mig, men jag hinner slå till henne
innan hon kan skada mig. Hon river mig på handen
precis innan hon blir livlös. Jag kastar mig runt
för att se om mannen är vid medvetande, men han
ligger avsvimmad. Det blöder ur hans öra och ur
munnen. Han bet sig nog i tungan när han föll.
Kvinnans ansikte ser nästan fridfullt ut, men jag
har gjort så att det rinner blod ur hennes näsa.
Jag har skadat henne.
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Mina händer skakar.
Men de skakar inte av skam eller skuld, utan

av ilska. Jag vill fortsätta slå dem. Jag spottar på
kvinnans förhatliga ansikte, men får inte så mycket
som en ryckning till svar.
Plötsligt inser jag att jag inte vet vad jag ska

göra härnäst.
Jag har inte ens något att binda dem med. Har

de några skärp? Han har, men inte hon. Jag drar
skärpet ur hällorna på hans byxor och drar iväg
honom till ett träd. Jag sätter honom med ryggen
mot trädet, går runt trädet och slår skärpet om
både honom och trädet. Det går inte. Skärpet
räcker inte runt. Där borta finns ett annat träd
som är smalare. Jag drar bort honom. Han är tyng-
re än han ser ut och hans kropp är så lealös att
det är svårt att få ett bra grepp. Till slut lyckas
jag i alla fall få upp honom mot ett träd och spän-
ner fast skärpet under armarna och runt trädet
så hårt att han precis kan andas men inte mer. Jag
vill inte att han ska kunna ta sig loss på ett tag.
När det gäller kvinnan är det svårare. Vad ska

jag göra med henne? Jag måste hitta på något
innan hon vaknar och börjar göra motstånd. Det
är då jag inser att jag har blivit som dem. De höll
mig fången och nu håller jag dem fångna. De hade
inga rep, men de hade ett låst rum. Jag har ingen-
ting utom skogen och kläderna vi går och står i.
Det kanske är lösningen. Det kanske finns något

i kläderna som jag kan använda? Om det inte finns
ett skärp, så kanske skosnören fungerar. Hon har
lågskor utan skosnören och han har myggjagare.
Det finns ingen ände på hans 50-talsstil.
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Jag undersöker henne närmare – hon har vanliga
svarta byxor, en jacka och en tröja och lågskor.
Men så får jag se att hon har BH på sig. Jag tar
av den försiktigt, väl medveten om att hon kan
vakna när som helst. Bh:n verkar ganska stadig,
men den är elastisk, så jag får dra ut den helt
innan jag binder henne. Hon får ett smalare träd,
ett tiotal meter ifrån honom. Hon är lite lättare
att flytta, men jag är osäkrare på henne, så jag är
på helspänn.
När hon är fastbunden sätter jag mig. Jag vågar

inte ha lamporna på ifall någon skulle komma förbi
och jag tror att mörkret ger mig ett övertag. Nu
kan jag bara vänta.

***

Hon andas annorlunda. En skakning i Bh:n och
det stramar i det smala tyget. Trädets blad susar
lite. Det är fortfarande tillräckligt mörkt för att
jag ska använda hörseln och en intuitiv känsla
mer än synen. Jag går tveksamt fram mot kvinnans
träd. Jag är rädd trots att jag har bundit fast
henne. Jag litar inte på Bh-remmarna.
”Är du vaken?” säger jag.
Det är första gången på väldigt länge som jag

pratar. Jag har skrikit och gråtit mest den senaste
tiden. Det känns lite ovant att föra ett normalt
samtal, inte bara för att jag aldrig har hållit någon
fången förut.
”Mmm?”
Hon låter inte helt återställd. Jag vacklar mellan

att spela hård och att vara mänsklig.
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”Vad heter du?”
Jag hör att hon sätter sig upp. Av ljuden från

hennes kläder att döma, tittar hon sig omkring.
Hon är tyst. Jag gissar att hon funderar på att
skrika på hjälp.
”Om du gör något dumt, slår jag till dig igen.

Fattar du?”
Hennes röst är skakig och hennes näsa är täppt

av torkat blod.
”Ellie.”
Kvinnan med datorn, som jag har hört prata så

många gånger genom golvet i ”mitt rum”, heter
Ellie. Det är märkligt att tänka sig att hon har ett
namn, kanske också familj och liv utanför det som
har hänt i stugan. Naturligtvis har hon det. Men
jag har inte velat tänka på det. Kanske har hon
inte velat tänka på mig som en person med namn
heller.
”Jag heter Malin Evander. Vad heter din. . .

kollega?”
”Robin. Var. . .?
”Han är bunden vid ett annat träd.”
Plötsligt får jag känslan av att mannen kanske

har flytt. Jag tittar bort mot trädet, men ser
konturerna av honom ligga på samma sätt som
förut.
”Varför har ni gjort så här med dig? Vad är det

ni har gjort med mig?”
Ellie är tyst, men jag känner att hon tittar på

mig. Hon ser säkert ganska suddigt, eftersom jag
har tagit av henne glasögonen, men det hindrar
inte henne från att stirra trotsigt. Hon verkar
vanare vid den här situationen än vad jag är.
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”Varför just jag?”
Hon vänder bort huvudet och stirrar på mannen,

Robin.
”Vad har jag gjort er? Eller var det bara en

slump att ni tog just mig?”
Hon är så tyst att jag bara vill slå till henne,

men jag vågar inte. Tänk om hon har lyckats ta
sig loss och bara väntar på att jag ska komma
närmare! Jag rusar fram och känner på Bh-bandet,
men det sitter spänt. Hon flämtar, eftersom det
blir svårare för henne att andas.
”Svara: Varför har ni tagit mig?! ”
När jag inte får något svar, drar jag till i Bh-

bandet så att de skär in i hennes sida. Jag är
försiktig så att hon inte ska nå mig med sina armar
och så att det improviserade repet inte ska gå av.
Men inte ens då får jag någon reaktion.
Det känns hopplöst. Vad måste jag göra för att

hon ska prata? Plötsligt kommer jag ihåg min
storebrors tortyr från när vi var små. Jag drar tag
i håret över hennes öron, så hårt och snabbt att
hon skriker till.
”Jag drar hårdare om du inte berättar.”
”Dra åt helvete! Aaaj! ”
Jag får loss flera hårstrån i handen och känner

att hon börjar ge med sig. Ändå tar jag ett hårdare
grepp och lyfter hennes huvud. Hon försöker
desperat följa med genom att lyfta på kroppen,
men hon kommer inte särskilt långt.
”Berätta då! ”
”Sluta! ”
Jag rycker till, eftersom rösten kommer från

trädet där mannen, Robin, sitter bunden.
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”Låt henne vara.”
Hans röst är bedjande och tyst. Jag går till

honom och ställer mig någon meter från trädet så
att jag kan urskilja hans profil.
”Jag vill bara veta varför ni har gjort så här med

mig.”
Min röst är hårdare än jag hade tänkt. Han vän-

der sig mot mig och letar efter mitt ansikte i skug-
gorna.
”Det var bara en slump att det blev du. Vi tog

ditt namn ur telefonkatalogen.”
”Men varför?”
Han drar i skärpet men kommer ingenstans. Jag

har svårt att avgöra hur skadad han är, men han
flämtar och suckar.
”Håll käften, Robin”, säger Ellie ifrån sitt träd.
”Nej , berätta”, svarar jag. ”Vad har ni gjort med

mig?”
”Han dödar dig”, säger Ellie.
Min första impuls är att fråga vem Ellie syftar

på, men jag hinner inte fråga innan Robin fort-
sätter prata.
”Vi fick pengar för att utföra ett experiment på

dig. Det enda vi behövde göra var att hämta dig
och köra hit dig och vänta.”
”Vad då för experiment?”
”Robin, han kommer att döda dig för det här!

Och mig också! Tänk dig för. Vi behöver bara hålla
ut ett litet tag till så kommer han och räddar oss.”
”Från vem då?” frågar jag. ”Det låter som om

han är farligare än vad jag är.”
”Precis. Så håll käften så händer inget.”
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Det sista riktar hon till Robin. Jag kan bara
hoppas på att han inte lyssnar på henne. Robin
säger inget, så jag blir rädd för att han ska ha
blivit för rädd för att berätta mer.
”Fortsätt. Det här går bra.”
Jag hoppas att han inte hör desperationen i min

röst.
”Vad var det för experiment? Är det någon drog

som får mig att hallucinera? Det känns som om
jag har dött – flera gånger.”
”Det har du. Men det är ingen drog. Det är en

maskin. Han kallar den. . .”
PANG!
Marken anfaller mig. Jag håller fram mina hän-

der för att stoppa den från att slå mig i ansiktet.
Jag misslyckas, för jag har ingen kontroll över
mina armar längre. När jag slår i den mjuka mar-
ken känner jag knappt smärtan.
Med en enorm ansträngning lyckas jag vrida på

huvudet och ögonen tillräckligt mycket för att se
att någon närmar sig. Någon med ett vapen i han-
den.
Jag känner lukten av popcorn.
För helsike!

***

Taket är precis som jag minns det. Men förutom
mörkret, zick-zack-ränderna i taket, den droppande
kranen i badrummet, tallbarrssåpan och den unkna
luften känner jag också doften av popcorn. Eller
gör jag det? Hänger inte popcornlukten kvar från
min lilla utflykt ut i skogen?



40

NEJ!
Jag hör ett svagt ljud, som om två mjuka tygbitar

gnids lätt mot varandra. Han är här. Han sitter på
sängen, bredvid mig. Det vet jag innan jag ens
rört ett finger.
Jag förstår inte varför han sitter där så pass tyst

och stilla och det är skrämmande.
Då ser jag en snabb rörelse.
Han har något i handen. Det ser ut som en kniv.

Jag drar upp armarna – inte för att försvara mig,
utan för att ta kniven ifrån honom, samtidigt som
jag sätter mig upp. Men jag hinner inte avväpna
honom, bara få tag i hans knivarm. I ren despera-
tion trycker jag bort kniven och känner plötsligt
motstånd, men inte av att han kämpar, utan av att
kniven träffar honom.
Han vrider förvånat på sig, men kniven sitter

fast och jag tänker inte släppa den ifall han skulle
dra ut den och använda den på mig. Istället tryc-
ker jag hårdare. Han skriker till och fläktar till
mig med andra armen, men snart täcks min hand
av hans blod. Värmen skrämmer mig, men jag
tvingar mig själv att fortsätta. Han har ju mördat
mig så många gånger. Vad är en gång tillbaka?
Han flämtar till flera gånger och vrider på sig

för att komma undan. Jag orkar inte hålla i honom
och han reser på sig. Jag följer efter så att han
inte ska få tag på kniven och kunna anfalla mig.
Innan jag ens hinner tänka efter har jag slagit till
honom i ansiktet.
Han faller ner på golvet.
Vadå? Så hårt slog jag inte.
Jag backar försiktigt. I mörkret nere vid golvet
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är det så mörkt att jag inte ser om han rör sig.
Han ligger ner, men jag ser inte om han har kniven
i handen och tänker sticka mig i benen, eller
magen. Jag ser honom inte ens tydligt, jag ser
bara den där skuggan som kom in för några nätter
och dödade mig. Var är han? Vad håller han på
med? Förbereder han en attack? Jag anstränger
mig för att höra. . .
Jag hör inga andetag. Inga ljud alls.
Väggen bakom mig vibrerar. Vibrationerna kom-

mer från tre personer som springer upp för trap-
porna. Jag hör deras upprörda röster som i en
dimma. De är snart här och jag tror att skuggan
ligger död här i mörkret hos mig.
Jag tittar upp mot ränderna i taket och nu ser

jag dem tydligt.
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KAPITEL TVÅ: FÖRFÖLJAREN

Den grånande femtioårige mannen gick ut ur
porten och direkt in i den väntande Mercedesen
utan att se den mörka Volvon som stod ett tiotal
meter bort och som startade samtidigt. Det
berodde på att Henric Vandersons tankar kretsade
kring en helt annan bil: Gordon Bergs vrålåk. Berg
hade skrivit musik som blivit populär och blev
snabbt urtypen för en nyrik snorunge. Därmed
tillhörde han inte Vandersons vanliga klientel, men
han hade pengar – och för en advokat i Henric
Vandersons ställning var den enes bröd den andres
bröd. Det betydde dock inte advokaten från att
önska att Gordon Berg skulle sluta vara så förut-
sägbar. Så fort grannarna klagade på ljudnivån
på hans vrålåk såg Berg det som en utmaning och
började åka fram och tillbaka på nätterna. Bråken
eskalerade tills artistens snorvalpstendenser tog
över. Det hade slutat med tre misshandels-
anmälningar än så länge, men alla hade tagits till-
baka, tack vare Henric Vanderson. Han var duglig,
men kanske inte någon förkämpe för arbetar-
klassen.
Vanderson och hans chaufför, den där ut-

länningen med det bakåtslickade svarta håret och
den överdimensionerade käken, bytte inte ett enda
ord under resan ut ur stan. Inte förrän de hade
kommit ut på den släta landsvägen och efter-
middagssolen stod lite lägre och en oerhörd kraft
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kastade Vanderson in i nackstödet framför och
pappren som legat utbredda fladdrade runt i bilen.
”Vad håller du. . .” började Vanderson, innan han

insåg att chauffören var oskyldig den här gången.
Rycket kom bakifrån. De hade blivit påkörda!
Chauffören å andra sidan väste fram en svordom

på sitt konstiga språk medan han arbetade hårt
med ratten för att de inte skulle åka av vägen.
Vanderson vände sig om och såg hur den mörka

Volvon tog sats och körde rakt in i Mercedesens
baklucka igen, lika våldsamt som förra gången.
Den sackade lite och sen ökade den farten igen
tills fronten knycklade till Mercedesen ytterligare.
Henric Vanderson rumlade omkring i baksätet och
chauffören försökte väja undan.
”Jävla idiot” ropade han.
Henric Vanderson stirrade ut genom det spruck-

na bakfönstret, men kunde bara se en figur med
uppdragen huva bakom ratten. Registreringsskyl-
ten var borttagen.
”Bromsa hårt och blockera vägen! ” ropade

Vanderson.
Chauffören lydde ordern och vred kraftigt på

ratten. Eftersom Volvon var inställd på en ny prej-
ning körde den in i Mercedesens sida. För sent
kom Vanderson att tänka på att farten måste ha
varit alldeles för hög, för hela världen hoppade
plötsligt till och sen slog taket honom i huvudet
och sen ramlade han rakt på sin egen arm och sen
slog han näsan i sitt eget ben och sen började allt
att snurra, snurra, snurra.

***
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Hans femtioåriga kropp var stum och bedövad.
Allt var stilla, men det tystnade inte. Bilen fortsatte
att krascha konstant. I framsätet andades
chauffören tungt. Blodet bubblade i hans ena
mungipa och hela ansiktet var rött och spräckligt,
som om han hade stått för nära en sprängladdning,
vilket i och för sig var sant. Airbagen gjorde rätt
stor skada – det visste han.
Men Henric Vanderson hade bara en enda tanke

i huvudet: vem hade gjort det här med honom.
Han var tvungen att ta sig samman, dra sig ur
vraket och få tag på den jäveln innan han hann
sticka!
Det sista Vanderson såg innan Mercedesen

började sina volter var att Volvon åkte in i berg-
väggen. Den måste vara kvar där. Han måste
finnas kvar där! Vanderson knuffade bort rutan
som bara hängde ihop tack vare laminatfilmen
och drog sig ut. Det var då han upptäckte att hans
skjorta var full med blod. Han blödde näsblod. Det
fick vänta! Sträckan var inte mer än tjugo meter,
men han kunde inte springa fort nog.
När han kom fram insåg han att han inte hade

behövt springa. Han stapplade fram till vraket
med en lugnare blick, och lät den svepa över hela
vägen, för att se om någon annan bil var på väg.
De var helt ensamma. Inga cyklister, och inte ens
några träd eller buskar där någon nyfiken
fotgängare skulle kunna råka dölja sig.
Volvon såg värre ut än Mercedesen. Motorhuven

var hoptryckt och taket började numera vid
dörrhandtagen. Det kunde ha varit en folkracebil.
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Den hade glidit ut från bergväggen och låg nästan
mitt i vägen. Men nu var vansinnesfärden över.
Dörren var helt blockerad. Vanderson gick runt

och tittade på andra sidan också. Den dörren var
intryckt så långt att den inte skulle gå att öppna
utan brandkårens stora verktyg. Han böjde sig
ner och kikade in genom den centimeterstora
glipan mellan taket och dörren och sen tappade
han hakan.
Förarplatsen var tom!
Det fanns ingen kropp någonstans i bilen, även

om det tog Vanderson större delen av en
halvtimme att ta reda på det. Och när polis och
ambulanser kom till slut hittade de inte heller
någon kropp, varken inuti eller utanför bilen.
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KAPITEL TRE: EXPERIMENTET

Kropparna är fortfarande varma, men de rör inte
på sig, inga andetag, ingenting. Jag lyssnade och
kände, men ingen av de fyra lever.
Med dörren lätt öppnad kan jag se konturerna

av liken på golvet, även om jag inte behöver se.
De är på mina näthinnor hela tiden. Datorkvinnan
som skrek och skrek. Hon hette Ellie. Kvinnan
med blåtiran som bara suckade djupt och sjönk
ihop. Jag vet inte vad hon hette. Och raggarkillen,
Robin, kämpade in i det sista. Deras ögon blänker
i halvljuset, utan att någonsin blinka. Alla tre dog
här inne i mitt rum. Jag dödade dem.
Plötsligt minns jag toaletten med den rinnande

kranen. Vissa nätter blev jag tokig på den rinnande
kranen, men nu längtar jag efter att få höra dess
rogivande droppande, medan de tre går runt på
bottenvåningen och datorkvinnan, Ellie, klickar
med sina datorer. Jag hinner inte in på toaletten
innan det kommer upp kräks och jag stannar i
korridoren. Det är tunt, eftersom jag inte har ätit
så mycket på sistone.
Mina kläder är nerblodade och det droppar blod

och kräks om mig. Jag kan inte stå kvar där. Jag
springer vidare in på toaletten, skruvar på vattnet
för fullt och sköljer av händerna. Det är deras blod
jag sköljer bort. Jag kräks rakt på händerna. Det
är så mycket blod överallt – på mig, på golvet, i
mitt rum – och på deras kroppar.
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Jag har kollat flera gånger att de är döda, men
jag vågar ändå inte låta bli att titta mot toalett-
dörren ibland och lyssna efter andetag eller knar-
rande golvbrädor. Jag försöker tvätta av mig, men
blodet är inte lätt att få bort. Handfatet blir snart
lika kladdigt som jag är. Framsidan på flanell-
skjortan klibbar sig fast vid mig och börjar bli kall.
Jag tar av mig den och råkar få se mig i spegeln.
Ansiktet i spegeln ser nästan ut som jag brukar
göra, men det är inte jag som tittar i spegeln. Det
är någon annan som tittar på den bleka 35-åriga
kvinnan med den råttfärgade rufsiga pagen, de
insjunkna ögonen och smala läpparna. Den enda
färgen i ansiktet är bloddroppar på ena kinden.
Jag torkar av henne med baksidan av armen, men
lyckas bara dra ut blodet. Hon ser förfärlig ut –
sjuk, nästan. Att det skulle vara jag känns konstigt.
Hon har ju dödat. Hon, jag, har blivit en av dem
som har dödat flera människor. Hur ska jag nu
kunna återvända till mitt jobb och barnen? Jag
går och tittar på dem igen.

***

När jag har fått bort det värsta går jag ner för
trappan. Jag måste få i mig något. Jag får lämna
dem där så länge.
Allt ser annorlunda ut. Kallt och platt. Köket är

mindre än vardagsrummet. Det är till och med
lågt i tak som en gammal sommarstuga ska vara.
Men kylskåpet och frysen och alla andra vitvaror
är splitternya och passar inte alls in. Jag har alltid
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drömt om att ha ett riktigt kök med dyr utrustning,
så jag vet hur dyra kök ser ut och det här är
dyrare än jag har drömt om, ens om jag hade bott
ihop med någon.
Jag slänger i mig så mycket jag orkar ur kyl-

skåpet. Drickan svider i halsen och jag fryser om
min nakna överkropp men det är skönt. Det betyd-
er att jag är vid liv. Knappt, men ändå.
Då slår det mig! Vad är det jag har varit med

om här? Har jag verkligen blivit mördad, eller har
jag blivit tokig? Vad gör jag här?
Jag slår igen kylskåpsdörren och ställer mig i

dörröppningen. Den där maskinen som Ellie och
Robin pratade om – vad kan det vara? En upp-
finning? Tänk om det är någon sorts tidsmaskin.
Smulorna ramlar ur mungipan. Jag förstår inte
hur den skulle fungera, men tänk, bara tänk! Tänk
att kunna återuppliva alla fyra och kanske, kanske
komma överens med dem om att de ska släppa
mig fri. Jag får syn på den mörka lådan. Det är
den som är nyckeln till alltihop. Det är en tids-
maskin eller något liknande, det måste det vara!
Upphetsad går jag bort till datorn och video-

apparaterna. Den mörka lådan är stor som en sko-
låda till ett par kängor. På framsidan har den bara
tre fingerborgsstora rattar och en display som är
blank. Jag ser inget märke eller ens några siffror
på den. Det enda som bryter av lådans form är de
små fläkthålen på båda sidorna, men det går inte
att se mer än bladen som går runt därinne. Om
det är en tidsmaskin så finns det ingen förklaring
till hur den fungerar.
På baksidan sitter två sladdar. Den ena går till
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den ena datorn, medan den andra går in i väggen
mellan tapetvåderna som om den hörde till huset.
Jag rycker bort kanterna av tapeten för att se vart
sladden tar vägen, men den försvinner helt enkelt
in i väggen, bakom plankorna. Den sitter så hårt
att jag inte kan dra bort den.
Jag går tillbaka till framsidan fullt inställd på

att lista ut lådans hemlighet. Då får jag se moni-
torerna som visar de fyra kropparna på golvet i
mitt rum och plötsligt värker det till i magen på
mig. Jag hulkar till, men inget händer. Jag har inga
fler tårar kvar. En snörvling så är jag skärpt igen.
För första gången tar jag en rejäl titt runt om i

stugan och får se att det ligger en telefon där.
Tankarna far runt i huvudet. Vem ska jag ringa
först? Vad ska jag säga? Och vad säger jag om de
fyra där uppe?
Sen slår en annan tanke mig: tänk om telefonen

är avlyssnad när jag ringer till polisen. Då kommer
de att fånga in mig igen och allt jag har tvingats
göra är förgäves. Ändå måste jag. Jag behöver
hjälp. Jag slår nästan 90000 innan jag inser att
det nya numret är 112.
”SOS Larmcentralen. Polis, brandkår eller am-

bulans?”
Jag får inte fram något. Jag har aldrig ringt SOS

förut.
”Hej . . .”
”Hej , kan du berätta vad det är som har hänt?”
Han låter vänlig, tålmodig. Han är antagligen

van vid att handskas med sådana som mig. Jag
blir lite lugnare.
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”Jag har blivit kidnappad”, hör jag mig själv
säga. Det är visserligen sant, men det hände för
så länge sen att jag knappt tänker på det längre.
Han är fortfarande vänlig.
”Kan du berätta vad du heter?”
”Malin Evander. Malin.”
”Okej , Malin, är du i fara just nu?”
”Nej , jag. . . nej .”
”Finns den som kidnappade dig i närheten nu?”
”Nej . Inte, nej .”
”Vet du var du befinner dig?”
”I en stuga. Jag vet inte riktigt var.”
”Det gör inget, Malin. Vi tar reda på var du är

och kommer och hämtar dig. Under tiden, har du
blivit skadad?”
Jag håller för micken och tänker efter. Vad ska

jag svara? Hur ska jag förklara? Jag tar försiktigt
på halsen, lite rädd för att såret där ska ha kommit
tillbaka, trots att jag vet att det inte finns ett spår
av det.
”Hallå? Malin? Vart tog du vägen?”
För första gången låter han lite orolig. Det gör

mig orolig. Jag vill att han ska vara lugn.
”Jag är här. Nej , jag är inte skadad.”
”Bra. Vet du var kidnapparna finns?”
Min hals drar ihop sig. Jag viskar fram:
”De är döda.”
Jag kan precis tänka mig hur han reagerar. Han

lutar sig över till sina kollegor och vinkar åt dem
att lyssna. Det kan inte vara ofta de hör om döda
kidnappare. Men han säger inget om hur allvarligt
det är.
”Vet du hur många de var?”
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”Det är fyra kroppar”, svarar jag.
”Malin, du sköter dig jättebra. Det dröjer bara

ett par minuter tills vi är hos dig men jag hänger
kvar hos dig tills bilarna är framme.”

***

”Det finns ingen klocka här, men nu känns det
som om det har gått mer än ett par minuter.”
”Jag förstår inte. De har rapporterat att de är

framme vid stugan. Ser du dem inte? Det är två
vanliga polisbilar.”
Jag tittar ut men de enda bilar som står där är

Fiaten och skuggans gråa Mercedes.
”Här finns inga poliser.”
Så fort orden lämnat min mun inser jag varför

det inte finns några poliser där än. Någon har
fixat telefonen så att den inte ska gå att spåra,
kanske dragit en ledning från någon grannes, så
att jag ska slösa bort värdefull tid medan samme
någon tar sig hit före polisen och tar hand om mig.
Jag slänger på telefonen och skyndar fram till
fönstren ett efter ett, men vägen som jag sprang
på häromdagen är tom så långt jag kan se.
Vart ska jag ta vägen? Det naturliga svaret är

ju skogen, men tänk om det är den vägen de kom-
mer och jag bara springer rakt in i deras händer.
Om jag å andra sidan tar den ena bilen så finns
risken att de tar vägen hit.
Mina tankar avbryts av att telefonen ringer och

plötsligt kan jag inte tänka alls. Jag lyfter luren,
egentligen utan att vilja göra det.
”Hallå? Malin? Är du där?”
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Det är han. Självklart har de någon typ av spår-
ning på alla som ringer. Jag vet inte vad jag ska
säga för att inte göra saken värre så jag lägger
på luren. Det dröjer några sekunder, sen ringer
han igen och min hjärna blir alldeles tom. Jag har
inte tid att prata med honom, hinner inte förklara
allt. Jag måste hitta ett sätt att överleva.
Jag går bort till fönstren på baksidan för att se

om jag kommer på någon lösning. Finns det något
sätt att meddela polisen vart jag finns? Själv har
jag ingen riktig aning om var stugan ligger och
frågan är om jag kan ta reda på det innan de är
här.
Hur många kan ”de” vara? Vilka är ”de”? Så

fort frågan dyker upp kommer känslorna av att
allt som har hänt är så orättvist. Vad har jag gjort
för att förtjäna. . . det här? Jag lägger märke till att
jag biter ihop käkarna och rufsar om håret för att
tänka bättre, snabbare. Jag behöver en säker väg
härifrån och jag behöver veta var jag är. Fort! De
kommer snart och telefonen ringer fortfarande.
Nej , nu blir den tyst.
Försiktigt kikar jag ut genom fönstret på

framsidan. Vägen är fortfarande tom bortsett från
de två bilarna. Vänta! Bilarna. Där är lösningen!
Jag springer bort till dörren, öppnar den snabbt

och spejar runt, men det är fortfarande fritt fram.
Det drar kallt på brösten och för en tiondels se-
kund funderar jag på ifall jag ska skyla mig. Sen
inser jag hur löj ligt det är och tassar försiktigt
fram mot Mercedesen, skuggans bil. Den är olåst.
På passagerarsätet ligger en påse med popcorn,
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men annars är bilen helt tom – ingenting i handsk-
facket, inget i de små fickorna i dörrarna och inget
under stolarna. Jag öppnar bagageluckan. Där är
desto fullare: två stora resväskor i hård plast, en
presenning, två långsmala väskor, en bärbar dator
och videokamerautrustning.
Jag känner på de mindre väskorna och får

intrycket att de är fulla med kläder, så jag öppnar
den ena och letar reda på en tröja. Den är lite stor,
men den fungerar. Sen skyfflar jag undan väskorna
och sliter upp en av de stora resväskorna.
Jag har aldrig sett så mycket vapen förut. Här

finns det mesta: olika pistoler, små kikare att sätta
på pistolerna och kulor, men dessutom små be-
hållare som jag antar är handgranater, allt fast-
spänt och sorterat längs väskans väggar på ett
sätt som påminde om böcker i en bokhylla.
Det är hemskt men samtidigt bättre än vad jag

hade vågat hoppas på. För vapnen är antagligen
tänkta att mörda mig med, men nu kan jag an-
vända dem att överleva med. Jag lyfter ur den
andra resväskan ur bakluckan och öppnar den.
Olika knivar, strypsnaror, en elpistol och så mycket
saker som jag inte vet vad det är och en pärm fast-
spänd med ett gummiband på väskans lock.
Eftersom pärmen är det enda som sticker ut, drar
jag bort den med en snabb titt mot vägen. På
framsidan står mitt namn. Inuti finns en hel hög
med papper och fotografier. Korten föreställer mig
på jobbet, på huk framför ett barn, sittande med
två barn i knäet och hela klassen framför, bakom
en liten kille som lär sig cykla. Jag kastar in pär-
men i väskan och slänger igen locket. Sen släpar
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jag in väskan i stugan igen. Jag låter den ligga
framför datorn och springer ut till den andra
resväskan. Bland verktygen där finns en skruv-
mejsel. Jag lirkar loss den och går fram till bilen.
En till blick mot vägen. De borde komma när som
helst.
Jag öppnar tanklocket. Där innanför sitter

skruvlocket. Jag kör in skruvmejseln rakt in i
nyckelhålet. Det gnäller rejält och jag är tvungen
att ta i allt vad jag orkar för att kunna bryta bort
skruvlocket. Först när jag är klar slår det mig att
skuggan måste ha haft nycklarna i fickan. Strunt
samma! Huvudsaken är att jag fick upp locket.
Nu finns det en chans.
Jag går bort till väskan och tar fram en hand-

granat. Den är tyngre än vad den ser ut att vara
och känns kall och sträv. Först när jag håller i den
inser jag vad sjutton jag håller på med. Jag måste
vara tokig, hålla på med vapen som man använder
för att döda folk. Herregud, har jag inte dödat till-
räckligt många? Räcker inte fyra? Räcker inte
fyra?!
Och vad har jag tänkt göra egentligen om ”de”

kommer? Ska jag skjuta mig fri? Det är ju löj ligt.
Jag är bara en vanlig dagisfröken och ”de” måste
ju vara. . . jag vet inte vad, men bra mycket mer
vana vid vapen än vad jag är.
Då slår det mig: jag lyckades fly. Trots att jag

var fången och bevakad av fyra människor så lyc-
kades jag fly, även om det betydde att jag var
tvungen att. . . I alla fall klarade jag det. Jag klarar
det här också. Jag får väl lita på hur det fungerar
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på film och hoppas att jag inte spränger mig själv
i bitar. Förresten, tänk om det bara gör att jag
vaknar upp i mitt rum igen. Nej , det kan jag inte
räkna med. Och jag vill inte tillbaka dit om det
enda sättet att ta sig ut är att döda någon. Den
här gången räcker det med en rökpelare.
Jag lyfter in väskan i stugan. Kanske borde jag

ha tagit ur handgranaten efteråt, men gjort är
gjort. Sen går jag ut. Vägen är fortfarande tom.
Jag ser ingen i skogen heller. Det är lika bra att
sätta igång.
Jag har ingen aning om hur lång tid det dröjer

från det att jag släpper handtaget, men jag skulle
gissa på någon sekund. Jag borde hinna kasta mig
i skydd – hur skulle man annars kunna använda
dem?
Ett djupt andetag. Nu ska det ske.
Jag drar ur sprinten, trycker fast granaten i

hålet och sen springer jag in i stugan och kastar
mig ner bakom väggen och sätter mig. Ingen ex-
plosion än. Jag sträcker ut armen för att slänga
igen dörren och får igen den till slut.
Det dunkar i mitt huvud. Jag sväljer och håller

upp händerna över öronen och lutar fram huvudet
mellan knäna som jag har sett att flygvärdinnorna
visar att man ska göra om man kraschar. Hur stor
blir den där explosionen egentligen? Och när kom-
mer den? Nästan utan att jag märker det håller
jag andan.. .

***
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Dörren är alldeles sotig, Fiaten som kom och häm-
tade mig har hoppat flera meter åt sidan och har
bara en ruta kvar och Mercedesen brinner fortfar-
ande lite. Den är helt förvriden. Jag tittar upp på
rökpelaren och får tårar i ögonen. Det luktar rätt
illa och jag kan inte gå för nära, men förhopp-
ningsvis kan det här leda polisen hit och dessutom
skrämma bort ”dem”.
Vad gör jag under tiden? Sitter och kollar ut ge-

nom fönstret och blir paranoid när någon gren rör
på sig? Så kan jag inte ha det.
Då ringer det. Ska jag strunta i det? Det kan

jag inte.
”Hallå?”
”Malin? Jag ringer från Larmcentralen.”
Det är samme kille som ringer.
”Ja?”
”Är du i närheten av rökpelaren?”
Tankarna snurrar i huvudet: rummet, den mörka

lådan, pärmen med bilderna och ”de” som kanske
närmar sig stugan och kanske lyssnar på vad jag
säger nu. Så vad kan jag säga?
”Är ni i närheten?”
”Bilarna är där om en minut eller två. Hur är

det med dig? Har de kommit tillbaka?”
”Nej . Jag kan inte prata nu.”
Sen slänger jag på telefonen. Jag har inte myc-

ket tid. Om de snart är här borde jag kunna höra
sirener. Jag öppnar den sotiga dörren. Där! Jag
hör dem! De är nog inte så långt borta trots allt.
Jag är räddad. Och då behöver jag inte vara rädd
mer.
Å andra sidan, slår det mig, kommer jag inte få
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veta vad som har hänt mig, eller hur jag kunnat
överleva. Jag måste lista ut den där lådan nu, in-
nan polisen kommer!
Jag travar fram och tillbaka, mellan datorerna

och fönstret och funderar febrilt.
Blåmärket! Om vi åkte tillbaka i tiden, varför

läkte inte den där kvinnans blåmärke när mina
sår försvann utan minsta spår? Och hur kunde de
tre rensa bort allt blod från golvet och väggarna
i mitt rum? Hur blev dörren hel igen? Inte ens de
små märkena jag gjorde med naglarna i tapeten
finns kvar. Hur kan det komma sig? Lösningen
kanske är rummet i sig. . . Äh, det låter ju väldigt. . .
jag vet inte.
Jag kan visserligen använda mobilen utan prob-

lem och jag kan surfa på nätet, men om något hän-
der då skriker jag på hjälp. Nu för tiden med all
teknik, mikrodatorer och sådant. . . varför inte. . .
Självklart har datorn här någon funktion; den

är knappast bara en ordbehandlare – det är den
som sätter på den mörka lådan. Att jag inte har
fattat det förut! Jag slår på datorn och väntar tills
den har surrat klart. Det tar en evighet.
Jag hör bilar rulla upp för gruset, flera stycken

bilar och trots att jag borde känna mig räddad, så
önskar jag inget hellre än att få tio minuter till.
Jag vill förstå det här först. Jag vill veta vad som
har hänt mig.
Snabbt rullar texten upp över skärmen, för-

svinner, ny text dyker upp och försvinner och sen
kommer en massa ikoner fram mot bakgrund av
ett stim med fiskar. (Bildörrar öppnas. Flera per-
soner går ut och skyndar närmare.) De vanliga
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ikonerna finns där – Internet, ordbehandlare och
papperskorgen – färre än vad jag hade väntat sig.
Alla de ikonerna sitter på vänster sida. (Jag ser
rörelser i fönstren, men fortsätter titta på skär-
men.)
På höger sida sitter en ikon som väcker mitt

intresse: ReSeT. Jag ryser när jag ser den och
dubbelklickar på den med musen.
”Det är polisen. Vi kommer in nu. Håll dig lugn

därinne.”
Rösten är förvånansvärt luttrad. Den här polisen

har varit med tidigare. Det är inte någon vild-
hjärna som tänker låta storma stugan och skjuta
sönder mig.
Men det är det sista jag kommer ihåg. . .

***

Jag ligger och tittar på de mörka ränderna i det
mörka taket igen. Kranen droppar där utanför och
för en sekund känns allt lika flytande och magiskt
som en dröm. Sen hör jag skillnaden:
Där nere stormar poliserna in med korta tysta

kommandon. De låter förvånade, som om de inte
fattar vad som nyss hänt.
Sen dröjer det inte länge innan de rusar upp

för trappan, kollar alla rum och låser upp min dörr.
Dörren är hel igen, så det är först när poliserna
öppnar den som det kommer in lite ljus. De kastar
sig in, kollar alla vrår och undersöker om jag lever.
Har jag verkligen legat så stilla?
”Är det du som är Malin?”
”Du behöver inte vara rädd längre.”
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”Är du skadad?”
”Var är kidnapparna?”
Jag försöker svara men det enda jag kan tänka

på är de två frågor som de aldrig ställer, men som
hela tiden ligger under ytan: ”Var det du som satt
där nere nyss?” och ”Hur kunde du försvinna så
där?” Det är de enda frågorna som är intressanta.

***

Ambulanspersonalen lägger mig på en bår. De bär
ut mig ur mitt rum, ut ur stugan och fram till am-
bulansen.
Jag hinner precis se att Fiaten och Mercedesen

fortfarande är skadade. Det är alltid något. Sen
kör de in min bår i luckan där bak.
Jag hinner nätt och jämnt se hur ambulansens

tak ser ut innan allt blir rött och eld och oväsen.
Båren hotar att ramla ihop under mig och jag
fattar inte vad som händer.
Då ramlar den långhårige ambulanskillen och

landar nedanför mina fötter. Det hörs inget när
han slår i huvudet i golvet. I själva verket hör jag
ingenting alls. Inget tjatter från polisradion, inga
fotsteg.
Det är först när jag lutar upp huvudet mer och

spjärnar emot med hela kroppen för att komma
upp ordentligt som jag ser att det lilla som är kvar
av stugan brinner!
Då kommer ljudet tillbaka – och jag hör lågorna

och ramlande brädbitar. Någon skriker svagt i
fjärran, ett skrik fyllt av sådan smärta att min
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kropp skakar till. Jag kommer inte loss och sliter
med armarna för att komma loss från den nedrans
båren.
Då får jag se en man i öppningen bortanför mina

fötter. Han har ett runt kalt huvud och glasögon
och verkar rädd. I handen har han den där pärmen
med bilderna på mig. Jag känner inte igen honom,
varken som polis, läkare eller någon av ”dem”.
Han flämtar lättat när han får se mig.
”Hur. . . vad. . . du har överlevt! Det är otroligt! ”
Jag hinner knappt reagera innan han slår igen

dörrarna och försvinner. Jag ropar efter honom.
”Hjälp mig! ”
Någon sekund senare öppnas en annan dörr, en

nyckel vrids om och ambulansen startar. Jag för-
söker se mannen, men jag lyckas inte vrida
huvudet tillräckligt långt.
”Stanna! ” skriker jag förtvivlat.
”Vi måste bort härifrån så fort som möjligt”, hör

jag honom säga medan vi lämnar stugan och polis-
bilarna bakom oss.
Genom de trasiga rutorna i bakluckan inser jag

att branden måste vara större än jag först trodde.
Jag ser inga människor som inte ligger ner. Vilket
helvete!
”Hallå! Stanna! Vi måste rädda--”
”Alla där är döda! Alla är döda! ” ropade han,

onödigt hårt. ”Vi är de enda som har klarat oss.
Men om vi inte åker nu kommer vi också att dö! ”
Han pratar dynga. Jag vill bara ta mig loss och

kasta mig ur ambulansen, springa tillbaka till
stugan och rädda allas liv. Jag hade ju hört någon
skrika!
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”Det fanns visst folk som levde. Jag hörde--”
”Alla som var där är eller kommer att dö. Det

kommer inte att finnas några vittnen. Det skulle
inte förvåna mig om killen som svarade ditt SOS
redan är död och alla spår är utsuddade.”
Den fan! Jag vet inte vad jag ska säga, men jag

måste hitta något sätt att få honom att stanna!
Helsikes remmar.. . Arrgh!
Men ambulansen bara fortsätter genom skogen.
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KAPITEL FYRA: FÖRFÖLJAREN

Henric Vanderson föddes som Bo Henrik Valdemar
Andersson för femtio och några år sedan, men så
fort han fick bestämma själv hade han ändrat
stavningen på förnamnet och lagt till initialen V
mellan förnamnet och efternamnet för att ge det
lite stil. Och när han flyttade hemifrån vid 18 års
ålder passade han på flytta initialen till efter-
namnet, vilket gav hans namn en vag utländsk
klang, utan att förstöra chanserna genom att låta
för utländskt. Numera var Henric Vanderson ett
namn som framkallade bilder av kändisrätte-
gångar, mittuppslag och hos de värsta vänster-
slynglarna möjligen en lätt von oben-attityd, men
i Vandersons fall var den – åtminstone om han fick
säga det själv – välförtjänt. Han hade genomgått
alla prov och klarat sig galant.
Därför var det mycket märkligt att han inte

kunde släppa gåtan med den mystiska föraren.
De fysiska ärren var mest irriterande och kliiga.
Det var de psykiska ärren som hemsökte honom.
Han drömde om förarlösa bilar som förföljde ho-
nom genom Göteborgs gator, så att han fick ligga
och vänta på att väckarklockan skulle ringa.
Det hindrade honom naturligtvis inte från att

utföra sitt vanliga jobb. Det pappersarbete som
var alla andra advokaters huvudsyssla och som
inte skilde sig mycket från vilket kontorsjobb som
helst hade han visserligen lyckats leja bort till
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praktikanter och vikarier som hoppades få bra
vitsord av kändisadvokaten. Men det fanns många
andra sysslor som han inte ville låta någon annan
ta hand om: mötena med den förhatliga pressen,
de uppfriskande stunderna i rättssalarna och brief-
ingarna med de snygga jur.kand.-tjejerna. . .
Till och med när den senaste personlighetslösa

tjejen satt mitt emot honom för en halvtimme se-
dan och pratade om brist på bevis hade tankarna
vandrat. Och sen de fördömda drömmarna! Den
senaste natten hade han blivit jagad genom Sisjöns
industriområde av den mörka Volvon tills han stup-
ade av trötthet och inte ens den femte muggen
med svart kaffe gjorde honom piggare. Han gnug-
gade det täta, gråa håret med fingertopparna,
lade ihop alla papper i en snygg hög på det runda
höga cafébordet och försökte fästa blicken på en
grupp kvinnor i halvtaskiga kostymer runt ett av
de andra borden. De satt rakt under en av fläkt-
arna som hängde ner från glastaket.
Det var då den mystiska figuren stod där, lite

gömd bakom gruppen med kvinnor. En smal figur
med mörkgrå huva som tittade rakt på honom och
som stack ut från resten av cafégästerna med sina
närapå ovårdade kläder. Deras blickar möttes för
en kort sekund, innan den sladdriga gråa huvan
svängde fram och dolde ögonen. Vanderson släppte
sin kopp och sprang upp, precis när figuren gick
bakom en pelare. Han hastade runt de andra
borden, med blicken fäst på pelaren. När han kom
fram var utrymmet bakom pelaren tomt. Men
längre bort såg han en skugga som försvann runt
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ett hörn. Skulle han följa efter? Det kunde ju vara
vem som helst: en missnöjd f.d. klient, eller någon
som blivit drabbad, eller någon som hade fått syn
på en livs levande kändis (folk stirrade ibland.. . ) .
Det behövde ju inte ens handla om honom – det
fanns ju många andra i caféet. Men innerst inne
visste han vem det var. Det var han .
När hans funderingar blev avbrutna av nästa

juridikstuderande så skingrades hans oro. Nästan.

***

Nästa dags TV-intervju tog slut exakt 17.03 och
han fick till några riktigt bra poänger som säkert
skulle underlätta arbetet med att få klienten
frikänd trots de överväldigande bevisen för att
han faktiskt hade stulit de där vapnen från
militärens lager. Avsminkningen tog några minuter
och efteråt gick han ut genom TV-husets korridorer
ut till den väntande bilen med en pirrande känsla
i magen. Monica skulle få något att skratta åt när
hon såg hur lättvindigt han hade snurrat upp
reportern.
Han slog upp dörren rakt framför Edwin

”Källan” Käll, producenten som verkade ogilla
honom, men som hade alltför mycket makt för att
Vanderson skulle ha råd att ogilla honom.
Källan var dessutom känd från sitt eget

reportageprogram och det skulle inte vara dumt
att få den uppmärksamheten. Därför började
Vanderson konversera honom så gott han kunde.
Det var som att dra ut tänderna med en pincett.
Ändå fortsatte han och han misstänkte att Källan
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bara drog ut på det för att plåga honom. Det
kändes ovant att vara i underläge på det sättet
och han försökte notera vilken metod Källan an-
vände för att få honom att känna så. Någon skulle
få känna på hur det kändes, kanske den där per-
sonlighetslösa jur.kand.-flickan, och nästa gång
skulle Vanderson ha förbättrat tekniken så att han
kunde linda Källan runt sina fingrar.
Men just nu kunde han bara hämta inspiration

från omgivningen för att få nya uppslag till samtal-
sämnen. Han lät blicken fara bland personerna i
omgivningen.
Då fick han syn på den där typen med huvan

igen!
Han stod nära Vandersons bil, så att den nya

föraren inte skulle se honom. Huvan och den ljusa
jeansjackan var inte lika iögonenfallande på par-
keringen, men de stack Vanderson i ögonen något
förskräckligt. Han lämnade Källan utan ens ett
snabbt avsked och gick långsamt men målmed-
vetet mot figuren.
Figuren öppnade lika målmedvetet dörren till

sin bil, drog igen den och blåste iväg så snabbt
att Vandersons kostym fladdrade till i vinddraget.
Det fanns något väldigt spöklikt över den där fi-
gurens uppdykanden och försvinnanden.
Men Vanderson konstaterade torrt att det inte

fanns några spöken och att det inte spelade det
ingen roll att han inte hade hunnit se siffrorna på
nummerplåten, för det kunde inte finnas särskilt
många ljusa Nissan Micra med bokstäverna PUT
i stan. . .
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***

Det fanns inte en enda ljus Nissan Micra med
bokstäverna PUT. Det fanns inte några Nissan
Micra alls med bokstäverna PUT. Eller några med
BUT, BUI, eller PUI för den delen. Varken i stan
eller i den här delen av landet. Däremot fanns det
en grön Nissan Micra med bokstäverna BUL i
Skövde, men den ägdes av en präst i 60-årsåldern
och den hade inte anmälts stulen.
Polisassistent Bertil Nyman, som brukade pilla

irriterande ofta på en liten sårskorpa vid vänstra
mungipan, var verkligen hjälpsam när Henric Van-
derson ringde, men kunde bara beklaga att det
inte såg ljusare ut att hitta den där typen, om de
inte fick mer information. Henric Vanderson svar-
ade att hans nya chaufför (den inkompetente klåp-
aren) inte hade sett någonting, men att han redan
hade gissat att det inte skulle ge något. Han tac-
kade och la på luren.
Sen började han slå ett nummer som han inte

hade använt på länge, men innan han hade slagit
den sista siffran ångrade han sig och lutade sig
mot med pannan mot luren. Än så länge var det
meningslöst att. . .
Så varför kändes det så konstigt?

***

Inget hände på en hel vecka. Det gjorde bara
saken värre. För trots att Henric Vanderson inte
var vidskeplig så kände han på sig att något skulle
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hända och han tänkte vara beredd när detta något
väl inträffade. Det var det han fick betalt för i
rätten och det var så han hade tagit sig bort från
livet i den lilla förorten till Mölndal.
Lyckligtvis var hans hjärna så välorganiserad

att han kunde hålla flera saker i huvudet samtidigt
och det märktes inte på honom där han satt i ca-
féet igen att han var försjunken i funderingar om
en mystisk person som försvunnit flera gånger
medan han förberedde sitt anförande till förmån
för Gordon Berg.
Det var inte många människor där vid den här

tiden, så Henric Vanderson såg tydligt alla som
kom och gick. Själv gillade han att sitta där och
jobba – det var luftigare än hans kontor och han
hade utmärkta möjligheter att småprata lite med
alla andra advokater i byggnaden – och det var
därför han hade suttit kvar där sedan förra rushen
och snart skulle vara tvungen att gå tillbaka till
disken och försöka få byta ut det kalla kaffet utan
att betala – rent tekniskt var det ju ingen påtår. . .
Blicken vandrade ständigt från hans papper till

dörren där han senast hade sett den mystiska
figuren. Ändå lyckades den jäveln överraska ho-
nom när han väl dök upp. Han stod och tittade på
Vanderson under sin huva.
Vanderson sprang upp och jagade genom caféet

utan att bry sig om sina papper. Han skulle ha tag
på honom den här gången.
Utanför caféet, där man kunde gå in till

Vandersons kontor genom de frostade glasdör-
rarna, eller in till flera andra mindre kontor längre
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bort, var det tomt. Svängde han in genom någon
av glasdörrarna? Vart hade den jäveln tagit vägen?
Det fanns en hiss och en bred marmortrappa.
Hissen var redan längst ner. Han måste ha tagit
trappan!
Det tog bara någon sekund innan Vanderson

såg figuren igen. Han tog två steg i taget nerför
trappan. Vanderson följde efter så snabbt han
kunde med svetten pärlande innanför kragen. Så
fort det dök upp någon tänkte han be honom
stoppa inkräktaren, men till sin förvåning insåg
han att han knappade in på honom, eftersom
figuren tog det så lugnt.
Det höll i sig tills figuren fattade att han var

förföljd. Då satte han av nerför trapporna som en
oljad blixt. Vanderson hade nästan gett upp hoppet
när två kollegor kom ut på avsatsen nedanför.
”Pontus! Ta honom! Fritte! Låt honom inte smi-

ta! ” ropade han desperat.
Figuren saktade först in lätt nervöst, men sedan

försökte han tränga sig förbi. Då släppte de två
advokaterna sina portföljer, flängde sig mot honom
och tryckte upp honom mot väggen på ett sätt
som man inte vanligtvis förknippar med advokater.
Den längre mannen, Fritte, använde skuldrorna
för att hålla fast honom, medan den fläskige
Pontus höll sina massiva händer som en stor mur.
Vanderson var nästan framme när figuren i

huvan plötsligt vred på kroppen, hukade och
slängde ut armen. Den träffade sitt mål, mitt i
skrevet på Pontus. Blixtsnabbt ryckte figuren tag
i Frittes ärmar och fick honom ur balans. Därefter
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var det ingen match att putta honom mot Vander-
son som en levande sköld.
Men Henric Vanderson, som alltid hade hävdat

att pennan var mäktigare än svärdet, var beredd
och lyckades sträcka ut armen och trycka in sin
smäckra reservoarpenna med full kraft. Den sjönk
in i kroppen, tiondelen innan Vanderson själv träf-
fades av två händer och ett par knän, ramlade
baklänges och slog i bakhuvudet.
Fritte kämpade i en evighet för att ta sig upp

och fick till slut en knuff av Vanderson så att han
ramlade av honom. Vanderson flög upp och för-
sökte uppskatta hur långt försprång den jäveln
hade i trapporna.
Det var då han såg spåret av blod. Det ledde

inte nerför trappan utan runt hörnet, mot hissen.
Snabbt men försiktig tog sig Vanderson fram till
hissöppningen.
Den var öppen.
Den var också helt tom. Han hade försvunnit

spårlöst igen!
Men medan Vanderson stirrade längs blodspåret

som slutade inuti hissen var det något annat som
slog honom. Något obönhörligt, men sant.
Personen som hade försvunnit hade varit en

kvinna!
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KAPITEL FEM: LEKA MED DÖDEN

Den trettonårige pojken med det krulliga håret
och de fräkniga kinderna cyklade lite långsamt
medan han tittade i smyg på sin storebror som
gick iväg mot den täta skogen tillsammans med
sina två vänner. Han hade sagt att han skulle åka
till affären. Naturligtvis hade brorsan och de två
vännerna Viktor och Mogge inte trott på honom
och tittade misstänksamt efter sig medan de pas-
serade fotbollsplanen och skämtade sinsemellan.
Men Klaes Lindsjö var en naturbegåvning när

det gällde att överlista sina fiender och så fort de
tre 16-åringarna hade försvunnit gömde han cy-
keln och tog genvägen över åkern, så att han
skulle komma först till bäcken, där han hade
tappat bort dem senaste två gångerna. Den här
gången tänkte han inte tappa bort dem för en se-
kund och han hade räknat ut precis hur han skulle
få veta deras hemlighet.
Han skulle gömma sig på ett ställe de aldrig

skulle tänka på att leta efter honom på. Han skulle
inte klättra upp i något träd, för det skulle bara
sluta med att han lämnade sin stjärt öppen för
attacker med brorsans slangbella och de andras
ärtrör.
Han skulle inte heller gömma sig i bäcken,

eftersom de skulle kolla där först – och Klaes ville
inte bli dränkt igen. Det var så hemskt att få upp
vattnet i näsan och inte vara säker på att Urban
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och de andra skulle veta precis hur länge de kunde
hålla honom under vattnet.
Han skulle visa att det alltid lönade sig att vara

förberedd. Han hade ägnat flera dagar åt att gräva
en hemlig grop där han kunde se vart de gick och
han var säker på att de aldrig skulle kunna hitta
gropen, eftersom han hade gömt jorden flera
hundra meter bort och därefter maskerat alla spår
så gott han hade kunnat. Nu skulle han äntligen
få reda på vart de tog vägen och var de hade sitt
hemliga högkvarter.
På korta men snabba ben lyckades han så ta sig

till den del av bäcken där han hade tappat bort
dem förut. Han hade ganska god utsikt, men såg
inga komma än. Försiktigt kände han med fing-
rarna mellan två mindre träd, där jorden var lite
mörkare om man tittade noggrant. Där fanns
kanten på en bit plywood som var kamouflerad
med blommor, jord och torra kvistar, precis som
den omgivande marken. De enda sätten att hitta
den var att veta exakt var den fanns, eller att råka
trampa på plywooden och med tanke på hur liten
den var så var det väldigt osannolikt.
Under locket fanns en nästan rund grop som

var så stor att Klaes kunde sitta där i en timme
utan problem. Han gled ner i gropen och under-
sökte en sista gång om kamouflaget på locket hade
blivit förstört, men det såg ut som det skulle, så
han drog in huvudet och stängde locket efter sig.
Han satte sig ner på avsatsen och rättade till regn-
rocken som han lagt där så att han inte skulle få
jordfläckar på byxorna.
Även om det var lite kvavt att andas så blev det
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inte helt svart i gropen eftersom han hade lämnat
flera små hål mellan locket och den omgivande
jorden. Ett av dem var nästan tio centimeter brett
på utsidan och gav en utmärkt överblick över om-
rådet närmast bäcken. Ingenting än så länge. Bara
ljudet av regnrocken så fort Klaes bytte ställning.
Men det dröjde inte länge förrän de tre 16-

åringarna kom in i synfältet, ständigt blickande
bakåt och nästan helt tysta. De kikade upp i träd-
en, gick omkring och lyssnade och kollade bakom
alla trädstammar. Klaes höll andan och hoppades
att de inte skulle höra knirret från regnrocken.
Han hade inte tänkt på att den skulle väsnas så
mycket.
De tre fortsatte i flera minuter, en evighet

kändes det som. Det verkade som om det kliade
överallt i Klaes kropp, men han lyckades motstå
frestelsen. Det blev bara värre av att han svettades
så. Vågade han klia sig på armen?
”Kom nu! ” sa Mogge, skakade på sitt blonda

huvud och gick iväg längs bäcken. De andra
skyndade efter, bort ifrån Klaes. Han kunde se
dem i ett par minuter medan de långsamt blev
mer pratsamma. Men han vågade sig inte upp
förrän det hade gått flera minuter till, trots att
det kanske skulle innebära att han tappade bort
dem igen. I värsta fall fick han väl gräva en ny
grop nu när han visste åt vilket håll de gick. . .
Ett starkt tryck med båda händerna fick locket

att flytta på sig och han hoppade upp ur gropen
och la sig på marken.
Världen var outhärdligt ljus. Det hade han inte

räknat med. Det tog nästan tio sekunder för honom
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att vänja sig. Han reste sig försiktigt, borstade av
sig jorden och följde efter de tre vännerna.
Han hade sett dem på krönet innan de gick ner

för slänten och doldes från hans gömställe. När
han själv kom upp på krönet, långsamt, vaksamt,
såg han inga spår efter killarna. Eftersom han inte
hade mycket val fortsatte han ner för slänten, bort
mot de branta klipporna och stigen som korsade
landsvägen ner till vänster. De kanske hade svängt
av till höger, längs den lilla gången mellan bokarna
som lutade sig in, som för att klappa alla som pas-
serade på huvudet.
Gången mellan bokarna verkade mest hemlig.

Det måste vara den, tänkte Klaes och gick
närmare. Men något sa honom att det var fel. Han
stannade till och tog en till titt på området, särskilt
på marken. Som så många andra pojkar var han
fenomenal på att spåra, även om han, såsom så
många andra pojkar, tenderade att övertolka alla
spår: ett fotspår skulle kunna betyda ett mord, en
bruten kvist skulle kunna berätta om ett gäng för-
rymda pirater. Men den här gången hittade han
ett svagt spår som talade sitt tydliga språk. En
ojämn rad blommor var nedtrampade fram till ett
av klippblocken. Och uppe på klippblocket fanns
ännu ett spår, en bit av mossan som var sned. Det
kunde bara komma ifrån någon som hade klättrat
upp på klippblocket och vidare därifrån!
Klaes var inte fullt så lång som Urban – som

hade växt otroligt mycket den sommaren – men
Viktor hade inte skjutit iväg ännu och löpte stor
risk att tas för en 13-åring. Det var säkert hans
hand som hade rubbat mossan. Klaes tog ett
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stadigt tag och hivade upp sina otympliga ben tills
ena foten fick fäste och tryckte upp honom över
kanten.
Det fanns fler klippblock där, innan man kom

fram till en stor kulle. Man kunde lätt hoppa över
till nästa klippblock och nästa, men Klaes stannade
då och då för att se och lyssna efter de stora
killarna utan att höra eller se något.
När han kom närmare kullen såg han taket på

ett hus på andra sidan. Han hade sett det förut i
jakten på rymlingarna, men uteslutit det eftersom
det hade varit alldeles för svårt att ta sig in och
han inte hade sett några spår efter de andra. Men
då hade han stått nedanför kullen. . .
Från det här hållet fanns det till och med en

bred planka som ledde till ett av de sönderslagna
fönstren på den blekgråa väggen. Klaes hukade
sig ner och kontrollerade vartenda fönster på bak-
sidan efter utkikar. Fyra av fönstren var förspikade
– de närmast sidorna. Men två gapade tomma och
genom ett pekade plankan, lika inbjudande som
ett spindelnät.
Han såg ingen. Hörde ingen. Bara fågelsången

och den svala vinden som gjorde sommaren så
skön återkom med jämna mellanrum. Annars helt
stilla.
Det var en utmaning och Klaes brukade aldrig

backa från utmaningar. Det var en fråga om att
bedöma sina chanser, förbereda sig och sedan
göra så gott man kunde. Med ett öga vaksamt på
det övergivna huset och det andra på den beiga
väggen innanför fönstret, prövade han hur stadig
plankan var. Den var robust och nerkilad i marken
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så att den inte skulle glida någonstans. Den
verkade dessutom vara fäst i fönstret med en spik
på vardera sidan.
Vad skulle han hitta därinne? Vad höll de på

med i huset? Snart skulle han få veta. . .
Det första steget på plankan var inte farligt och

inte det andra. Det tredje steget innebar att han
var mittemellan marken och huset – utan något
att hålla sig i. Men han fortsatte stadigt framåt,
lätt framåtlutad och blicken vandrande mellan
fönstret och plankan.
Plötsligt var han framme! Det hade tagit kortare

tid än han hade väntat sig. Ett försiktigt grepp i
fönsterkarmen och ett lätt skutt så hade han
landat på golvet i det övergivna huset.
Det var mörkt där, trots solljuset, nästan som i

Klaes´ grop. Vinden och fågelsången lät mer av-
lägsna. Och hans näsa upptäckte direkt hur
dammigt och mögligt det var, mycket värre än
mammas låsta vindsvåning. Det fanns bara grå-
bleka, ruttnade tapeter på väggarna och en stor
fläck som spridde ut sig i ena hörnet av golvet.
Här kunde han inte stanna. Till höger ledde

rummet till en stängd garderobsdörr och runt ett
hörn. Åt andra hållet fanns en vägg med en
sönderslagen tavla med en bild på fartyget Titanic.
Så det var bara att chansa på vad som fanns runt
hörnet.
Innan han ens hade hunnit titta förbi hörnet

upptäckte han lukten. Den var fruktansvärd. Han
kunde inte förstå hur han hade lyckats missa den
förut. Den attackerade näsan och vägrade att
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lämnade honom. Han kunde inte placera den, men
det luktade farligt – som bajs eller spyor luktar
farligt. (Stick! Gå ut genom fönstret igen! ropade
hans hjärna.)
Men det som fanns på andra sidan hörnet var

viktigare än lite rädsla. Vad fan höll de på med
egentligen? Blandade konstiga saker i en gryta
eller nåt?
Så fort han kikade runt hörnet och såg något

suddigt på golvet i ena hörnet, insåg han sitt
misstag.
Han hade inte kontrollerat garderoben. De hade

väntat på honom därinne.
Mogge bände upp armarna på ryggen och skrek

honom i örat. Urban slog till honom i magen så
att han nästan tappade luften. Och Viktor sparkade
till honom så att han tappade balansen och bara
förblev stående av att hans armar var låsta bakom
ryggen.
Men det var inte som var det mest hemska.
Framför honom på golvet, med ögonen obe-

hagligt stirrande, låg en död människa!
Omkring och på honom surrade hundratals

flugor. Golvet var blött av hans safter. Hela krop-
pen hade svällt upp så att man aldrig skulle ha
kunnat ha känt igenom honom om det inte hade
varit för det stora ärret som gick tvärs över skal-
len. Inte nog med att det var ett lik. Det var någon
de kände allihop. Jochen som bodde fem hus bort
och som alla hade trott var på semester sen ett
par veckor.
Klaes föll ihop, men killarna fortsatte att slå och

sparka. Ovanför honom var bara en röra av huvud-
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en, armar, skor och tröjor. Mogges blonda hår som
flängde medan han sparkade och Viktors vita skor
som gjorde extra ont. Urban hade samma blick
som när Klaes hade råkat ha sönder hans moppe.
”Vänta! Låt mig va! ” grät Klaes. ”Låt mig va!

Sluta! ”
Mogge stannade upp för en sekund och sen

dröjde det inte länge förrän både Viktor och Urban
slutade också.
”Sluta, snälla sluta. . .” ropade Klaes hest med

munnen full av blod. Han hade aldrig varit så rädd.
Nu skulle de döda honom.
Men killarna dödade honom inte. De backade

och tittade på varandra.
”Vad fan ska vi göra med honom?” sa Urban och

drog ner den blåa t-shirten med en ilsken rörelse.
”Han kommer skvallra för alla! ”
”Om vi inte dödar honom också. . .” sa Viktor.
”För fan – det där är ju min bror! ” sa Urban.

”Honom kan vi ju inte. . .”
”Nej”, höll Mogge med.
Viktor såg nästan besviken ut. Han bet lite på

en av knogarna som hade blivit skrapad nyss.
”Men vi kan ju inte låta honom snacka heller”,

sa han. ”Och jag litar inte på honom.”
”Inte jag heller”, sa Mogge och vände sig om

för att titta på Jochens kropp. ”Men vi kanske
kan.. .”
De tittade på varandra igen. Klaes stödde upp

sig för att kunna sätta sig upp, men när han såg
vad de andra tittade på gick det rysningar längs
hela ryggraden.
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”Okej?” sa Viktor till Urban.
”Okej”, nickade Urban och blundade som om

han inte ville tänka på vad som skulle hända.
Viktor och Mogge gick fram till liket. Medan

Mogge viftade bort flugorna tog Viktor fram en
liten skopa och samlade ihop så mycket av det
äckliga på golvet.
Under tiden satte sig Urban ner på huk bredvid

Klaes. Men Klaes tittade på vad Viktor gjorde.
”Jag sa ju åt dig att inte följa efter oss. Men nu

när du vet vad vi har gjort kan vi inte låta dig
berätta det för någon. Och därför måste vi göra
det här.”
Viktor och Mogge kom tillbaka. Skopan var full

till brädden. Viktor höll den framför Klaes’ mun
så att han skulle kunna se den ordentligt. Han höll
på att spy av lukten som trängde in överallt och
försökte fly undan. Då höll Mogge fast hans axlar
och Urban högg tag i huvudet.
”Om du säger det här till nån kommer du att få

dricka liksoppa! ” morrade Viktor och skvimpade
ut lite av den slemmiga röd-gröna röran i Klaes´
knä.
Klaes hostade. Han försökte dra bort huvudet,

men de två äldre killarna var så starka. Han ryckte
och vände på huvudet, men Viktors hand följde
efter hans mun och näsa så nära att Klaes nästan
såg botten på skopan. Hela halsen knöt ihop sig
och nu kunde han inte hålla sig längre – allt blev
svart och han skrek efter sin mamma, gång på
gång och kastade sig av och an!
Urban bleknade och förstod att de hade gått för

långt. Men Viktor passade på och vispade fram
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skopan mot Klaes så att nästan hälften kom in i
munnen.
Det var ljummet och tjockt. Klaes blev alldeles

vild och nu kunde inte killarna hålla honom längre.
”Vad fan gjorde du?” skrek Urban till Viktor me-

dan Mogge tog hand om Klaes och drog ut honom
ur rummet bort till en stor hink med vatten.
Klaes spydde och kunde inte sluta. Hela kroppen

var i uppror och han slog vilt omkring sig, medan
Mogge försökte hålla sig undan. Till slut gav han
upp och drog sig undan till de två andra. Urban
knuffade Viktor gång på gång så att Viktor nätt
och jämnt kunde hålla sig på benen.
”Ditt jävla pucko! Fattar du inte man kan dö av

det där! ”
”Jag slant! ” försökte Viktor klent, men det var

så uppenbart att det var en lögn att Urban och
Mogge bara blev argare.
”Kolla på honom!” skrek Urban och pekade på

Klaes som vred sig av äckel och illamående. ”Ska
vi göra samma sak med dig kanske?”
”Nej”, sa Viktor.
Borta i sitt hörn var Klaes helt borta. Han

sköljde munnen och spottade ut, sköljde, spottade,
sköljde, spottade, sköljde, spottade, men smaken
gick aldrig bort.
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KAPITEL SEX: TVÅ LIK

Han kommer igen, med sin kniv och sin stank av
popcorn och sina mörka kläder. Det ekar lite från
badrumskranens dropp, så jag hör inget av hans
försiktiga steg. Rummet är becksvart, men på nå-
got sätt ser jag honom tydligt ändå, hur han
kommer fram till min säng och sätter sig ner på
knä. Hans ansikte är lite flytande, ungefär som
om han kan ändra skepnad – och ibland liknar han
människor jag känner. Han tittar på mig, ser hur
min kropp ligger i sängen, med håret flödande
över kudden (det är mörkare och tjockare, precis
som jag vill ha det. . . ) och den där skjortan som
framhäver mina bröst. De måste ha blivit lite stör-
re, till och med när jag ligger ner.
Han tar fram en enorm kniv, tittar mig i ögonen

och skär av mig halsen.

***

Det är täcket som skrapar mot halsen. Halsen har
inte ett märke. Jag känner hur svettig jag är på
ryggen och armarna. Sängen är helt blöt.
Plötsligt återkommer känslan av att jag hade

drömt om min egen död. Den är svår att skaka av
sig, särskilt nu. Det är min första dröm på länge
och även om kroppen vet hur den ska drömma, så
var jag inte förberedd på att det skulle vara så
verkligt. Men framför allt är den dystra stämning-



81

en svår att skaka av sig när jag egentligen borde
vara död. Jag har nästan vant mig vid att jag är
vid liv, även om jag inte riktigt förstår hur det har
gått till, men det finns en sak som jag inte har
kunnat förlika mig med.
Varför gjorde jag inget?
Jag menar inte i drömmen, utan när det verk-

ligen hände. Varför lät jag det hända? Jag för-
svarade mig inte. Gör det mig lika skyldig som
han? Och sen, när han väl hade gjort det, varför
gjorde jag inget då? Jag kanske kunde ha tryckt
ihop sårflikarna och stoppat blodet, eller attac-
kerat honom, eller flytt därifrån på något sätt.
Istället. . .
Istället hamnade jag i det här. Här. . .
Sängen är mycket mjukare här och nästan så

djup att mina axlar möts. Det finns ingen drop-
pande kran, inga grenar som slår mot fönstret i
hallen utanför och framför allt, taket har inte det
där mönstret med skivor i zick-zack. Det är till och
med lite ljus från en lågenergilampa på ett skriv-
bord en bit bort. Handen far hela tiden upp till
halsen, så fort bilderna kommer tillbaka, men jag
kan inte låta det få vara det enda jag tänker på.
Istället börjar jag fundera på hur jag kom hit.

Det sista jag minns. . . Ambulansen. . . Ett intryck
av att ha blivit upplyft och flyttad till en annan bil.
En spruta! Jag blev sövd. Av honom.
Jag känner igen mönstret på tapeterna från min

barndom på sjuttiotalet. Sängen knarrar rejält när
jag reser mig. Lite snurrar världen, men jag lyckas
få den tillräckligt under kontroll för att lägga
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märke till att jag har fått på mig en t-shirt istället
för skjortan – och nya byxor.
I de här kläderna ser jag inte ut som mig själv

längre. Det känns bra. Jag vill inte känna mig som
Malin längre. Malin är en mördare. Hon har
mördat fyra människor. Så varför är det jag som
ser ansiktena på dem som Malin mördade? Hur
ska jag få bort dem? Eller ljudet av kniven som
sårar mig. . . Handen far upp igen och jag vågar
inte ta bort den.
Då kommer han in, snabbt och ljudlöst. Jag slår

till honom, gång på gång – så sjutton att han ska
få döda mig igen!
Han griper mig om armarna så att jag bara kan

röra benen. Jag sparkar och träffar ett par gånger,
innan jag får se hans kala skalle. Det är inte
skuggan. Det är han från ambulansen. Han som
sprängde stugan.
”Håll dig lugn, säger jag”, ropar han. ”Sluta

slåss! ”
Han luktar varken popcorn eller citron. Han

luktar. . . mat.
Långsamt släpper han mig och backar.
”Vad bra att du är vaken. Jag var rädd--”
”Var är jag? Och vem är du?”
Min röst är så svag. Jag hoppas bara att han

ska förstå att jag inte tänker gå med på vad som
helst bara för att han har kidnappat mig. Men han
verkar inte rädd när han håller upp sina händer
med handflatorna mot mig.
”Jag heter Stig. Jag tänker inte göra dig något.”
Han tittar på mig konstigt, som en doktor som
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undersöker en viktig patient, med van men intres-
serad blick. Min hals är så naken, så sårbar. Jag
drar försiktigt upp en hand och låtsas klia mig,
men låter handen vila framför strupen.
”Hur mår du?”
Hans röst är mjuk och hans ögon verkar an-

stränga sig för att jag ska känna mig trygg.
”Inte så vidare.”
”Det förstår jag. Det här måste vara som en

mardröm.”
Jag kliar mig på halsen igen. Det drar längs

golvet. Nu när svetten börjar torka blir jag allt
kallare. I magen knyter sig inälvorna kring var-
andra och jag får den där känslan man får när
man har för mycket tandkrämslödder i munnen
på samma gång. Det retar för mycket i svalget,
längre och längre bak.
”Skar han dig i halsen?”
Hur fan vet han det?! Hur kan han veta att

skuggan.. . att någon har. . .? Jag fattar inte. Han
tittar på mig med vänlig blick. Och plötsligt inser
jag vad felet med mig är.
”Jag hindrade honom inte. Jag bara låg där och

väntade. Han kom in och skar mig och jag gjorde
ingenting fast jag såg honom i förväg. Jag skrek
inte ens. Varför skrek jag inte?”
Han nickar förstående. ”För att det tar ett tag

innan kroppen förstår att den ska dö. Du gjorde
inget fel, Malin. Det gick för fort och när han väl
hade. . . gjort det. . . så kunde du inte.”
Han förstår inte!
”Men jag rörde mig inte ens! Jag gjorde ingen-

ting, bara låg där.”
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”Vad kunde du ha gjort då? Du var trött, kid-
nappad. Han är vältränad, hade en kniv och säkert
fler vapen och det fanns flera personer i stugan!
Du gjorde inget fel. Kroppen är gjord sån.”
”Men.. .”
”Inga men. Vi hinner inte prata mer om det här,

så det är lika bra att du accepterar att du har
överlevt.” Han tittar ner i sitt knä. ”Vi måste här-
ifrån! Kan du gå?”
Han reser sig upp och går. Det måste ha varit

han som sprängde huset och trots att han verkar
snäll så har han kidnappat mig. Var är jag? Rum-
met påminner om den förra stugan, men det finns
saker från sjuttiotalet här: tapeterna, några tavlor
och blomvaserna. Det är ensamt utan honom, så
jag reser mig och följer efter honom. Allt i den
lilla hallen och det stora vardagsrummet är lite
dammigt, som om ägarna inte varit här på ett eller
två år.
”Just nu vet ingen var vi är, men snart kommer

de att spåra oss och då måste vi vara härifrån.”
Vilka då? Hans lite skrämda tonfall gör att han

inte verkar så farlig. Han vänder sig om och spolar
vatten i kranen.
Köket är mörkt. Jag går iväg och tittar runt i

vardagsrummet istället och ser att ett fönster är
öppet.
”Jag är ledsen om det är kallt”, säger han och

ställer fram ett glas med vatten på vaxduken.
”Men vi måste höra om det kommer någon. Drick
det här. Det är bara vanligt vatten.”
Varför var han tvungen att betona att det är
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vanligt vatten? Jag tänker inte dricka något. Han
ställer sig mot den låga köksbänken.
”Du, jag är ledsen att jag kidnappade dig.”
Är du ledsen att du dödade de där andra män-

niskorna då? Att du förstörde allt? Jag vågar inte
säga för mycket, så jag säger ingenting.
”Men du måste tro mig: jag hade inget val och

det måste väl vara bättre än det de gjorde med
dig? Det där. . . det måste ha verkat övernaturligt. . .
Ja, jag vet vad de gjorde. De tänkte döda dig –
igen och igen, tills du slutade att återuppstå. Och
jag vet också vad du gjorde för att komma där-
ifrån. Jag fattar inte hur du kunde göra det, men
det var--”
Vem är han?! Hur kan han veta. . . Vad vet han

mer? Tänker han sätta dit mig för att jag har mör-
dat fy. . . Jag har. . . dödat. . . fyra människor. . .
Munnen blir alldeles full och så hostar jag upp

en varm sur saft ur min allra innersta. Jag hinner
inte få upp händerna för att stoppa det. Det skvät-
ter över mattan och över hans skor. Jag ser ingen-
ting förutom deras ansikten – förvridna, ledsna
och skrikande. De kommer närmare och närmare,
sträcker sig efter mig och anklagar mig för vad
jag har gjort.
Plötsligt slår mig något i pannan. Det är golvet

och jag inser att jag håller på att dö igen. Fan.

***

Långt borta hör jag ett virrande läte som kommer
emot mig. Jag sträcker ut händerna för att stoppa
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det, tills jag inser att jag inte kan röra mig. Är jag
död?
Då hör jag hans röst igen. Vad hette han nu

igen? Bosse? Nej , det var något annat. Stig! Han
säger något, men jag förstår inte.
En liten stund senare inser jag att jag blundar.

Jag kämpar mot gruset och öppnar ögonen.
Jag sitter i en bil, bredvid Stig och vi åker på

en liten skogsväg. Virrandet var motorns dova ton.
Stig tittar över mot mig. ”Hör du mig nu?”
”Ja.”
”Du lät inte så vaken förut.”
”Vad sa jag?”
”Något om ett tak, någon som heter Måns och

fyra ansikten. Det var lite svårt att urskilja.”
Han tittar tillbaka på vägen precis i tid för att

se en kurva, men vrider så vant på ratten att det
verkar som han har full koll. Det kryper lite i mina
fötter. Det bubblar i magen, ända upp i halsen,
men jag lyckas hålla kvar vad det nu är jag har
kvar i magen.
Hur mycket sade jag egentligen när jag sov?

Och vad vet han? Jag tittar ut genom sidorutan
ifall jag känner igen mig. Det är bara tallskog och
gräs i vägrenen. Inga skyltar. Och vi åker för fort
för att jag ska hinna se på vilken sida mossan
växer. Solen är skymd så där har jag heller ingen
hjälp.
”Vi är på väg österut – mot Uppsala.” Han tittar

inte ens på mig, men han ler. ”Ifall du undrade.”
”Vem är du? Nån slags. . .”
”Nej .” Han växlar ner för nu kommer ett litet
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vägskäl. ”Jag är fysiker. Och anledningen till att
jag vet vad de gjorde med dig är att det var jag
som skapade tekniken. Jag visste inte att de tänkte
använda den till det, men.. . men det är en lång
historia. . .”
Han tittar bort och till och med när han måste

titta åt mitt håll för att se om det är fritt att köra
så undviker han min blick.
”Jag måste få veta.”
”Det är som sagt en lång historia. En annan

gång, när du mår bättre.” Han startar igen och
håller sig strax under sjuttio kilometer i timmen.
”Jag mår bra.”
”Du kommer inte att ha någon nytta av det jag

vet ändå. Hälften av det kommer du inte ens
förstå--”
”Det är inte upp till dig. Det är inte du som har

blivit attackerad och skjuten och halshuggen! Jag
har--”
”Har du blivit halshuggen? Och du känner dig

fortfarande hel?! ”
Han stirrar på mig med uppspärrade ögon och

ett snett leende. Jag stirrar tillbaka och biter ihop
läpparna. Jag tänker inte vika en tum. Och jag
måste få veta vad han vet.
”Om du inte berättar allt så hoppar jag av här.”
Jag öppnar dörren i farten och knäpper upp bil-

bältet.
Han bromsar så hårt att mitt huvud åker fram

mot fönstret och så spottar han fram orden medan
han rycker tag i mig.
”För helvete! Jag räddade inte livet på dig för

att du ska göra något så jäkla dumt. Du måste ha
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blivit övertygad om att du kan göra vad som helst
efter att du lyckades rymma! Vad hade du tänkt
göra ifall du nu överlevde att kasta dig ut ur en
bil i full fart? Gå till närmaste samhälle och bli
upptäckt?! Fattar du inte att du kommer att bli
skjuten så fort de ser dig? Inga frågor, inga
varningar, bara PANG! Och den här gången åter-
uppstår du inte.”
Det blir tyst i bilen.
Jag stänger dörren.
”Du måste gömma dig. Jag måste gömma dig.”
”Då måste du berätta vad det är som händer.

Vad har de gjort med mig?”
Jag ser knappt för tårarna och jag tappar nästan

luften.
Han släpper mig långsamt. Hans små glasögon

är alldeles immiga och flinten glänser av svett.
Han dunkar handen i ratten och så tittar han åt
andra hållet igen.
När han vänder sig om igen är hans ögon

uppgivna.
”Okej .”
Han drar ut kragen på sin skjorta för att fläkta

sig och tittar ner i sitt knä. Jag torkar av mig och
ser att han tänker – och går igenom saken i huvud-
et. På något sätt ser han mer ut som en av de där
pliriga gubbarna som ungarna på jobbet träffar
för att lära sig att världen inte bara innehåller tre-
till sexåringar. Det lilla överbettet tar ifrån honom
det intelligenta intrycket som glasögonen och den
höga pannan ger honom. Till slut drar han ett
djupt andetag.
”Jag kan berätta tre saker, men då måste du
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göra en sak för mig sen. Och när jag säger att du
ska göra en sak för mig sen, då menar jag att du
måste göra precis som jag säger. Är vi överens?”
Göra precis som han säger? Vad kan han vilja

att jag ska göra? Jag nickar men han fortsätter
som om jag vore dum.
”Och innan jag börjar måste jag bara berätta

att det kan hända att du inte kommer förstå allt
ändå. Även om du skulle förstå allt, så kanske du
inte skulle acceptera allt. Det betyder inte att det
inte är sant – det betyder bara att jag har sållat
bort en del. Och det är villkoret för att jag över
huvud taget ska säga något: jag styr vad jag
säger.”
”Men jag--”
”Du får ställa frågor, men jag kommer inte att

berätta allt för dig. Inte än, i alla fall. Och framför
allt, inte här där vi kommer att bli sedda förr eller
senare.”
Han startar bilen igen och kör ut från vägrenen.
”Och som sagt, det är helt otroligt att du klarade

dig därifrån – med tanke på att du bara är en
dagisfröken.”

***

Hotellrummet är inte så dumt. Inte så stort, men
det finns toalett och taket är helt slätt. Utanför
fönstret ser jag parkeringsplatsen där Stigs Volvo
och vägen som vi åkte på nyss. Halsen kliar något
förskräckligt, men jag nöjer mig med att luta ner
hakan och dra den fram och tillbaka.
När han inte säger något utan bara öppnar



90

fönstret så att det blir svinkallt, tar jag mod till
mig.
”Varför kunde vi inte stanna i din sommar-

stuga?”
”Det var inte min sommarstuga och anledningen

till att vi inte stannade där är att den inte finns
längre.”
”Va?”
”Det var för farligt att stanna där längre. Vi

hade varit där för länge. Förr eller senare dyker
det upp någon som har sett bilen eller oss. Och vi
har inte råd att lämna några spår efter oss. Hur
mycket man än skrubbar så glömmer man alltid
något ställe – och med spyan så hade jag inte råd
att chansa. Så jag satte in en liten spik istället för
en av säkringarna och lät naturen ha sin gång.
Även om stugan inte brinner ner helt så borde re-
staureringen dölja våra spår och göra det svårt
för ägarna att förklara saken för brandmyndig-
heterna.”
Han låter så avslappnad och det gör det rätt

hemskt. Jag kan inte låta bli att bli lite syrlig.
”Tur att det inte var din stuga, va? Allt för en

liten spya. . . Men det där var inte den första stugan
du förstörde, eller hur?”
Han får en fundersam min.
”Tycker du att jag gjorde fel?”
Jag ska precis öppna munnen när han sätter sig

ner i stolen och drar den så att han sitter mittemot
mig och säger:
”Det var bättre att jag gjorde det än att någon

annan gjorde det när vi fortfarande var där inne.”
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Han tittar ner i knäet igen. När han vänder upp
blicken igen, säger han: ”Det kanske är dags att
jag börjar med de där tre sakerna. . . för den första
handlar om mig.. .”
Han lutar sig tillbaka. Jag drar upp knäna mot

hakan.
”Det var omkring åtta år sen jag hade ett nor-

malt liv. En sak hände och sen dess har jag gömt
mig och levt utan pengar. Jag har blivit struken
ur alla register. Jag finns inte. Jag är död.”
Han ser helt allvarlig ut. Jag får inre bilder av

hur han betalade hotellrummet med någon typ av
kontokort. Sedan kommer bilderna av hur mannen
framför mig fejkade sin död och frågorna hopar
sig.
”Vad var det som hände?”
”Det är sak nummer två.”
Han ställer sig upp och går bort till sin blåa

sportbag, öppnar den och tar fram två baguetter.
Han slänger den ena till mig och tar sen fram två
33-centilitersburkar och kommer över med den
ena till mig.
”Jag tänkte att du behöver få något i dig. Ät du,

så fortsätter jag. Det som hände. . . ja, hur ska man
sammanfatta det? Jag nämnde att jag är fysiker.”
”Och att du hade byggt den där saken. Reset,

eller något sånt.” Smulorna flyger ur min mun och
jag bestämmer mig för att låta maten tysta
munnen ett tag.
”Hur vet du det?” säger han iskallt.
Jag tuggar ur munnen så snabbt jag kan. ”På

datorn där de höll mig fången.”
Hans hjärna verkar gå igång bakom de små
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ögonen och det verkar som om det var viktig
information. Hans röst är lite tveksam när han
fortsätter berätta.
”Vi var tre stycken. Rajiv, Tom och jag. Vi var

kollegor, eller rättare sagt, de var genier och i
jämförelse med dem var jag en amatör. Det började
efter en fysikkonferens i München. Vi satt i en tom
föreläsningssal och spånade på nya idéer. Bara
att lyssna på dem vrida och vända på koncepten!
Men det var där vi bestämde oss för att skapa en
apparat för återställning av materieformer.”
Han påminner om när mamma pratar om att

byta gardiner. Jag höll nästan på att slappna av
när han berättade, men jag såg att hans blick då
och då vandrade bort mot fönstret och att hans
röst var tillräckligt tyst för att inte dränka ut alla
ljud utanför.
”De första konceptöversikterna var lovande och

det verkade inte helt omöjligt att kombinera TEM-
svepelektronmikroskopet, nanoteknik och olika
smarta material. För. . . (han tänker efter) . . . tio år
sedan, lyckades vi dessutom knäcka frågan om
hur vi skulle kunna lagra, föra över och processa
den informationsmängd som krävdes.”
”För vadå?”
Han tittar på mig som om jag vore dum. Men

han får skylla sig själv som svamlar och hittar på
så. ”För att skapa praktiskt taget evigt liv.”
Han tittar förväntansfullt på mig.
Jag viftar bort hans snicksnack, reser mig och

går bort mot dörren. Men innan jag når fram till
dörren kommer något flygande emot mig. Jag
hinner inte värja mig med armarna, bara blinka.



93

När jag öppnar ögonen ser jag något som sticker
ut ur dörrkarmen. Det är en kort pil.
”Jag är ledsen för att jag är tvungen att göra så

här.”
Han kommer fram till mig, med en kort, mörk-

grå pistolliknande sak, drar ur pilen ur dörrkarmen
och visar upp den någon decimeter från mitt an-
sikte. Den ser ut som en liten fjädervippa med en
spets i metall. Under tiden låser han dörren och
sedan skjuter han mig framför sig in i rummet
igen.
”Den här har jag byggt själv. I stort sett alla

delar är plast. Den klickar aldrig, såvida den är
laddad.”
Han låter pistolen ligga bredvid sig i sängen.
”Jag kan förstå att det låter otroligt med evigt

liv.” Han låter inte som om han förstår det. ”Men
tänk efter. Du har varit med om det. Hur skulle
du annars vara vid liv nu?”
”Men evigt liv?”
”Jag sa praktiskt taget evigt.”
”Det låter bara som något du har hittat på.”
”Jag har varit med och hittat på det.”
Han tar upp sin dricka, tar en slurk och pekar

sedan med den mot mig. ”Vad vet du om de
senaste rönen i fysik, elektronik och medicin? Du
vet att det finns mobiltelefoner, va?”
”Varför måste du vara sån där mot mig?”
”Jag ställde en fråga. Vet du hur länge sen tek-

niken bakom mobiltelefonen kom? I slutet på 1970-
talet. I stort sett alla komponenter som används
i de där platta sakerna med musik och Internet
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uppfanns när du var liten, inklusive robotarna som
används för att sätta ihop dem. Men du tycker
antagligen att mobiltelefoner är det allra senaste
stora?”
Han vinkar åt mig att sätta mig ner. Jag tar den

lilla fåtöljen med randig klädsel.
”Har du hört talas om smarta material? Det är

metaller eller andra material som kan styras uti-
från på olika sätt. Byxor som kan ändra färg, bu-
tiksfönster som har inbyggda högtalare, bilkaros-
ser som kan ändra tillbaka sig efter en krock –
tror du att det är påhittat också? Det finns. Idag.
Butiksfönstret läste jag förresten om i Metro. Då
har det gått långt i forskarvärlden, när Metro får
nys om det. Om det skulle gå till på exakt samma
sätt med vår uppfinning, Room ReSeT, som med
butiksfönstren, så skulle det dröja nästan tio år
innan Metro skriver en rad om det.”
Han rycker på axlarna.
”Det är därför du har lite svårt att förstå det.”
Han sitter där och tittar på mig.
”Säg något.”
Plötsligt rycker han till, kastar sig mot fönstret

och kikar försiktigt ut. Han har tappat burken och
det klonkar ut dricka över golvet, men han verkar
inte bry sig. Han är helt orörlig och spanar ut över
parkeringen, med stjärten putande in i rummet.
Jag plockar upp burken och ställer den på det lilla
bordet.
”Sch! ” väser han kort.
Jag väntar på att han ska tröttna, men han står

och studerar omgivningarna, i precis samma ställ-
ning hur länge som helst. Han verkar ju helt tokig.



95

Det har nog gått två minuter sen han rusade
upp. Nu kravlar han tillbaka ner och vänder sig
mot mig med en allvarlig min.
”Vi måste snart åka.”
Han får se den utspillda drickan och tittar upp

på mig som om jag gjort något fel.
”Om du visste hur många gånger jag har varit

nära att få min skalle bortskjuten och om du visste
vilka det är som letar efter dig över hela Sverige,
så skulle du ägna lite mer tid åt att hjälpa mig
istället för att hjälpa städerskan. Jag tror inte att
du förstår allvaret i det som händer här.”
”Det är möjligt.”
Hans mun smalnar av. ”Och jag tror inte att jag

kan förklara för dig hur allvarligt det är heller.”
Bara för att man--
Han reser sig och drar tag i min arm så hårt att

jag tappar baguetten. Jag tror att jag ropar ”Släpp
mig! ” eller något sådant.
”Kolla här! ” Han drar mig mot sin väska, drar

upp en liten anteckningsbok ur den och ger den
till mig medan han släpper mig. ”Öppna det sista
uppslaget.”
Jag gnider min arm och har inte alls någon lust

att göra som han säger. Men han tar boken ifrån
mig och öppnar den på sista uppslaget. Där finns
två fotografier, det ena föreställer tre män: han
och två andra män. Den ene skriver och den andre
har ena handen höjd i luften. Det är suddigt och
ser ut som om det är taget med en övervaknings-
kamera i ett labb.
Det andra kortet är urklippt ur en tidning. På
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bilden finns ett fullständigt demolerat hus. Det
verkar som om det har brunnit. Väggarna är rivna
och brandkåren arbetar med byggnaden och i
högra hörnet ser jag några poliser. Jag förstår inte
riktigt vad han menar, mer än att de andra två
männen antagligen är de två medarbetarna han
nämnde.
”Det där är samma människor med några dagars

mellanrum.”
Vilka då? Jag ser in--
Han pekar försiktigt och då ser jag plötsligt vad

som liknar en arm bredvid en fallen vägg. Han
flyttar sitt finger och nageln knackar till vid benen
av en brandman där det svarta skräpet nu för-
vandlas till en kalufs. Det är någons huvud. Det
är han som satt och skrev på det andra fotot. Den
andre har längre hår på sidorna.
”Jag tror inte att Uppsala Nya Tidning insåg att

de publicerade bilder på två personer som var
döda. De var nog så överlyckliga över att ha kom-
mit tillräckligt nära olycksplatsen att de glömde
bort att undersöka bilden med förstoringsglas.”
”Vad hände?”
Han ser lite förvånad ut, som om han aldrig trott

att han skulle kunna prata om det. ”Jag trodde
inte att vi skulle lyckas och ville lägga ner våra
experiment. Så jag åkte bort för att rensa skallen.
Men Rajiv och Tom tänkte inte låta mig bara åka.
De ringde och skickade grejer för att visa att vi
nästan var framme.”
Han ler bakom de tunna glasögonen, ett sorgset

leende. ”De övertygade mig att komma tillbaka.
Samma kväll började labbet brinna. Båda två dog.”
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Han tittar ut mot parkeringen igen, mest för att
undvika min blick. ”Det skulle inte ha kunnat
hända. Det fanns säkerhetssystem och sprinklers
och direktlarm. Allt var avstängt! Och det gör man
inte hur som helst.”
En bil parkerar och han rycker till. Han ställer

sig snabbt vid sidan av fönstret och kikar fram i
korta stötar tills han ser att det är en barnfamilj .
Då slappnar han av och sätter sig ner.
”De blev dödade, det visste jag. Och länge var

det det enda jag kunde tänka på. Jag ville inte
tänka på att jag i ett enda slag hade jag förlorat
mina bästa vänner och kollegor och en potentiell
guldgruva! Jag visste inte vart jag skulle ta vägen.
Jag åkte hem och drack mig redlös. Jag hade aldrig
druckit innan dess. Men då.. .”
Jag vågar knappt andas, för att inte förstöra

stämningen. Men jag byter försiktigt ställning för
att ena benet höll på att somna. Det verkar inte
störa honom.
”Samma vecka kom det en videokassett från

Rajiv, ett meddelande. Jag minns nästan vartenda
ord han sa. . . Han.. . han berättade om vad som
hade hänt när jag var borta – hur han och Tom
hade fått ett erbjudande och att de hade sagt nej .
Men eftersom de hade fattat vilka erbjudandet
kom ifrån så tog de det säkra före det osäkra och
skapade ett dolt säkerhetssystem. Det där bandet
var den första länken.”
Vilka var det som kom med erbjudandet? Jag

kan inte med att avbryta honom nu.
”Det visade sig att Tom hade letat igenom mina

anteckningar medan jag var borta och hittat en
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möjlighet: något som verkade så. . . sinnrikt att jag
inte kunde tro det. Han lyckades skapa en kom-
plett analys och nerladdning av ett helt rum!”
Han stannar upp och tittar på mig, som om jag

skulle förstå. När jag inte flämtar av upphetsning
som han har hoppats, förklarar han vidare, ungefär
som man pratar med en 5-åring.
”På några minuter. Bara hastigheten är otrolig,

men precisionen är viktigare – för annars blir det
bara en blek kopia. Och Tom hittade lösningen i
mina kladdpapper.”
Han viftar med fingrarna för att visa att allt

hänger ihop.
”Och det var det som fanns i den där stugan där

du hölls fången. Det var så du kunde överleva allt
de gjorde mot dig. De återställde rummet till de
inskannade värdena. Och du, Malin, blev den för-
sta mänskliga försökskaninen! ”
Mitt huvud snurrar av frågor, tankar och in-

vändningar, men Stig verkar ha kommit in i sin
berättelse tillräckligt mycket för att inte se det.
”Efter några dagar bestämde jag mig för att för-

verkliga det Tom och Rajiv hade skapat, men så
försiktigt det bara gick. Startade andra projekt
som jag visste att jag kunde få färdiga under
budget och förde över pengar till RST. Ingen visste
något. Trodde jag. Tills den dagen när jag fick ett
besök. De sa att de var från polisen och antydde
att jag låg bakom branden i labbet. De tog in mig
och visade mig alla bevis de hade. Fingeravtryck.
Suddiga bilder på när jag stängde av larmsys-
temet. Min larmkod. En inspelning av ett telefon-
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samtal när Tom ringde till polisen och sa att jag
hade hotat dem. Och mycket mer.
De släppte mig snart. De ville skrämmas och

visa att de visste vad jag höll på med. Och jag tror
att de ville meddela att RST var deras! Det var då
jag insåg att de inte skulle ge sig innan jag var
död. Hur skulle jag berätta det för min fru?”
Han drar handen över sin flint och ser med ens

väldigt vardaglig ut.
”Var är din--?”
”Vet du, jag har aldrig varit särskilt praktisk,

alltid levt i min teorivärld och låtit andra ta hand
om världsliga saker. Men när jag skulle ta mod till
mig och berätta det för Elina, min fru, då insåg
jag att det inte skulle leda någonstans – eller att
det bara skulle bli värre och att jag skulle vara
tvungen att göra något praktiskt åt situationen.
Lite ironiskt är det förstås, men jag gjorde som
jag brukade: jag gjorde research och kom fram
till att det inte var så svårt att få andra att tro att
man är död. Så jag gjorde det.”
Jag sätter mig upp för att kunna ta in det till

fullo. Den här lilla, torre vetenskapsmannen har
gjort något så otroligt. . . så äventyrligt, att det ver-
kar påhittat.
”Det är lättare än vad man tror. Framför allt,

det svåra är vad man ska göra efteråt. Man kan
ju inte komma tillbaka under några omständig-
heter. Och det är svårt att skapa sig en ny iden-
titet. Man är som man är. Och vad kan jag mer än
att forska? Och vad behöver jag då? Labb och in-
strument! Det jag behöver får man inte bara tag
på hos Clas Ohlsson. Det är sånt som är svårt.”
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”Hur gjorde du? När du.. . dog?”
”Jag gick genom isen och drunknade. Jag har

hört att det ska vara det bästa sättet att dö och
dessutom krävdes det inget lik.”
Han ler lite snett och sen tar han en gigantisk

tugga av sin baguette, gulpar ner den med drickan
och tar en ny tugga på några sekunder. Tydligen
är hans berättelse klar.
Vänta! Det påminner mig. . .
”Det var två av tre. Vad är det tredje?”
Han spärrar upp ögonen och sedan förstår han

vad jag syftar på. Då tuggar han långsamt ur
munnen, dricker ur det sista ur burken och tittar
mig i ögonen. Han viskar.
”Jag tänkte att du skulle vilja veta det här. Dina

kidnappare hette Robin Truell, Ellie Runa, Klaes
Lindsjö – det var han som kom dit och mördade
dig – och Irma Ostanvind.”
Han darrar på rösten när han säger det sista

namnet. Vad beror det på? Vad är det han inte
berättar? Jag hinner inte fråga. Han ställer sig
upp, backar en bit och tittar avvaktande på mig.
Sedan säger han försiktigt:
”Irma var min dotter.”
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KAPITEL SJU: FÖRFÖLJAREN

Henric Vanderson insåg även sina tjugo år som
advokat att det inte skulle bli lätt att förklara för
polisen att kvinnan hade försvunnit spårlöst. Å
andra sidan hette han inte Henrik Andersson läng-
re. Han hade använt de tjugo åren vist genom att
skaffa sig höga kontakter inom alla områden, und-
vikit att skaffa sig några viktigare ovänner och
genom att få massor av publicitet. Så när Henric
Vanderson sa att kvinnan hade försvunnit, blev
det inte hånflin från polisen, utan en ordentlig
undersökning. (Han påpekade för säkerhets skull
också att pennattacken var självförsvar.)
Men blodspår är inte till någon nytta om man

inte har något att jämföra dem med och i det här
fallet fanns det inga överensstämmelser i några
register. Vanderson visste bättre än att klaga på
polisen och skyllde problemet på att arbetet med
att registrera alla medborgares DNA gick för lång-
samt. Tidningarna var inte sena att nappa på hans
utspel.
I hemlighet tittade han sig över axeln vart han

än skulle.
Den sjätte augusti kom det tjocka kuvertet.
Det hade inte levererats till kontoret utan till

villan och det kom på en lördag när Vanderson
satt i telefon, men trots att han rusade till dörren
hann han inte se någon utanför villan.
Kuvertet var lite buckligt, som om det innehöll
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mekaniska prylar. Med ens placerade han det
överdrivet försiktigt på den lilla pallen i hallen
och ringde polisen.
Bombgruppen kom mindre än tjugo minuter

senare, med sin lilla lastbil, sina vadderade ko-
stymer och sina kommandon. De slösade ingen
tid utan utrymde Vanderson och hans fru och de
närmaste villorna inom några minuter.
Vanderson hölls på avstånd från huset, men han

passade på att gå närmare chefen, Bengt-Erik
Eriksson, en man med en blond mustasch och tunt
blont hår på en spetsig skalle.
Under ett par sekunder tittade Vanderson i smyg

på bombgruppens inre mekanismer: det lugna
men snabba arbetet, lukten av gummi och bränt
krut, de stora vadderingarna som slutade i nakna
fingrar och de korta blickarna som verkade säga
mer än tusen ord. Sedan avbröts hans studier av
en storväxt blåklädd man som tittade upp på
honom från den lilla bombroboten och nickade
lite irriterat mot honom. De andra ledde iväg
honom, utan någon som helst hänsyn till vem han
var. ”För din egen säkerhet”.
Den lilla hjulförsedda roboten såg ut som en

dammsugare som stod på bakbenen och som hade
fått mekaniska armar med gripklor. Den såg inte
särskilt högteknologisk ut. Den store mannen satt
med en fjärrkontroll och en monitor och styrde
varenda rörelse, men Vanderson såg knappt något
av detaljerna från sin nya plats bredvid sin fru.
Dörren till huset öppnades. Roboten gled för-

siktigt in utan att röra vid någon av karmarna,
smidigare än vad Vanderson hade trott att den
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lilla maskinen skulle klara av. Den försvann in i
huset, helt orädd.
Vanderson såg på sin fru Monica att hon rättade

till sin hårknut i ett försök att verka lugn inför
grannarna, men det gjorde bara att hon såg ännu
mer ut som en bister journalist. Hon var den ende
som kunde ha sett hur rädd Vanderson var under
den minglande ytan och det fick honom att önska
att hon kunde försvinna. Men det skulle hon inte
göra och förr eller senare skulle hon låta honom
lida för vad han hade utsatt henne för.
Det dröjde några ögonblick. Sedan tittade den

store robotföraren på sin chef, mustaschmannen
Bengt-Erik, som i sin tur tittade runt bland de
andra och de konfererade inbördes. Vanderson
såg att något var fel. De hämtade honom så att
han skulle få titta på samma sak. Inuti huset stod
roboten med en enkel röntgenkamera riktad mot
kuvertet. Vanderson kunde inte tro sina ögon.
Han ägnade tio minuter åt att skicka iväg bomb-

gruppen, poliserna och brandkåren och gick sedan
tillbaka till sin fru som såg skeptisk ut med sina
smala uppdragna axlar och den bekanta rynkan i
högerkinden djupare än någonsin.
”Vad var det för något? Henric?”
Hennes stil var helt och hållet naturlig överklass

– något som hade tilltalat Vanderson omåttligt i
början, men som nu var lika otrevligt som hennes
bror, hotellägaren. Men han insåg också att hon
var ett bra parti och tänkte inte göra något för att
sabotera de kontakterna. Så han viskade:
”Det var ingen bomb. Det var delar från en väc-

karklocka och ett meddelande som var gjort för
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att synas när kuvertet röntgades. ”Tick-tick-tick-
boom!” Någon skickade en varning. Men de har
inte hittat något i huset. . .”
Hon tittade tyst på honom. Vanderson fortsatte

in och lät henne står kvar bland en massa poliser
och grannar.
Inuti huset satte sig Vanderson i sin favoritfåtölj

med en kall öl mot pannan. Hans blick irrade
omkring, som han så ofta hade sett på de slynglar
han försvarade.
Det här skulle inte försvinna och hur han än

försökte intala sig att han hade sett fel eller
inbillat sig det, så fortsatte den lilla detaljen att
snurra. Den som han inte hade nämnt för sin fru
och den som han inte skulle drömma att nämna
för polisen. Den där detaljen som inte borde kunna
existera.

***

Dagen därpå, den första söndagen utan några
brådskande utryckningar till Gordon Berg eller
intervjuer om DNA-registrering eller TV-fram-
trädanden om det förråade samhället, kunde Van-
derson för en gångs skull göra en ordentlig
frukost.
Han gillade att steka ägg och hade en hemlig

ingrediens som gjorde hans stekta ägg till en
kulinarisk upplevelse. Det var den enda hushålls-
syssla han gjorde själv.
Vid frukostbordet satt Monica och lusläste alla

artiklar ur den senaste veckans tidningsskörd.
Henric Vandersons äggfrukost var redo att ser-
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veras och han skulle just till att placera den cere-
moniellt vid Monicas plats när han råkade slänga
en blick ut genom fönstret.
Var det inte. . .? Jo, för fan! Det var det!
Tallrikarna med ägg, rivna morötter och tjockt,

varmt bröd ramlade ner på golvet och väckte
Monica precis när Vanderson slängde igen dörren
efter sig. Snart såg hon honom flänga förbi fön-
stret i full sula och bara tofflorna.
Bortsett från den där dagen i trappan, kunde

Vanderson inte minnas när han senast hade sprun-
git. Han flåsade som ett ånglok och tappade ena
toffeln på väg över gatan. Men han vågade inte
låta blicken vandra från. . .
Där var den. Den rörde sig lite. Tio meter bort.
När han kom inom räckhåll för den insåg han

sitt misstag. Kikaren som han hade sett riktad mot
deras hus, dolde inte någon förföljare. Den var
upphängd med ett snöre mellan två träd, så att
den skulle sticka fram ur buskaget. Han hade blivit
lurad.
Han drog ner kikaren med en ilsken fnysning

och linkade tillbaka till toffeln och Monica.

***

Vandersons liv verkade med ens mindre skyddat.
Han tyckte sig se spår överallt efter kvinnan i
jeansjackan - det fanns visst folk överallt med hu-
vor och kapuschonger! Överallt tittade folk på
honom. Bilar startade med vrålande motorer
alldeles bredvid honom. Och kaffet smakade beskt.
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Om det fortsatte så här, tänkte han, skulle han
snart vara tvungen att ta ledigt, innan någon skulle
se de mörka ringarna under ögonen. Innan någon
gjorde något allvarligt mot honom. Vad skulle bli
härnäst?
Han bestämde sig för att ta kommandot över

situationen. Han gick iväg till Stadsbiblioteket och
fick tag på en dator som inte skulle kunna spåras
till honom. Det spelade ingen roll att folk försökte
att inte stirra på honom. Han måste få berätta vad
som hade hänt för ”dem”.
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KAPITEL ÅTTA: PRIORITET ETT

”Prioritet ett är att komma tillbaka till mitt labb.”
Stig sätter sig i förarplatsen och jag följer efter

in i bilen. Det var länge sen jag körde själv. Vilken
tur att han inte bad mig att köra. Just snyggt om
vi hade kört mot rött och hamnat hos polisen.
”Ditt labb?”
”Var skulle jag annars hålla till? Jag nämnde det

där om Clas Ohlsson, va?”
”Jo.”
Han kör fortfarande lika lugnt och säkert. Vart

är vi på väg? Han kör mot solen. Jag kikar lite för-
siktigt mot instrumentpanelen och ser att klockan
är fyra på eftermiddagen. Jag knuffar undan mitt
irriterande hår från pannan.
”Var ligger ditt labb?”
Han tittar på mig med en fundersam min.

Undrar han om han kan lita på mig och berätta
var det ligger, eller vad? Varför säger han inget?
Nu har han varit tyst i säkert tio sekunder. Så
öppnar han munnen. Tystnar. Öppnar munnen
igen. Nu pratar han igen.
”De flesta andra skulle nog ha pressat mig lite

hårdare om var labbet låg. Du har lite problem
med att bli auktoritär. Jag gissar att du har rätt
svårt att få något ordentligt gjort och ständigt
fastnar i tankar om hur illa saker kan gå.”
Det blir väldigt varmt i bilen, framför allt på

kinderna.
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”Var det därför du tog jobb på ett dagis? För att
slippa tas med vuxna människor?”
Jag tittar inte på honom och försöker att inte ta

illa upp. Varför ska han hålla på så där? Jag menar,
jag hotade ju med att kasta mig ut ur bilen förut.
Jag försökte gå, tills han sköt med sin pistolgrej
mot mig.
”Av din tystnad att döma så stämmer det jag

sa.”
”Jaha.”
Om han ska vara sådan tänker jag inte vara

tillmötesgående. Av någon anledning vill han ju
ändå ha med mig och då får han gott bli lite
snällare.
”Det kan bli ett problem. De människor vi har

att göra med kommer att krossa dig, så fort de
träffar dig. Och om du tror att jag pratar meta-
foriskt, så slå bort den villfarelsen nu. De kommer
att stoppa dig i en kross, eller bränna upp dig. Du
vet för mycket. Och du har flytt från Sandra-
stiftelsen.”
”Vet vadå? Vänta, vilka är Sandrastiftelsen?”
”Det är en lång historia, men kort sagt är det

de som ligger bakom kidnappningen och experi-
mentet på dig.”
Han tittar stint framåt och viskar nästan:
”Och morden på Rajiv och Tom.”
Sandrastiftelsen?
Jag inser att jag har min hand på halsen igen

och drar långsamt ner den.
”Du har aldrig hört talas om Sandrastiftelsen.

Frågan är om ens SÄPO vet något. Eller om de
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vill veta något om den. Jag vet inte så mycket om
dem, men det jag vet är att man ska hålla sig så
långt bort från deras fiendelista som möjligt – och
just nu ligger vi antagligen längst upp på den. Vi
har tur om vi överlever tills vi kommer fram till
labbet.”
Han tittar allvarligt på mig.
”I alla fall om du ska vara sån där. Jag tror att

det får bli prioritet ett istället, att se till att du inte
tar kål på oss båda två.”
Jag orkar inte titta på honom längre. Han sitter

där och klagar och klagar. Fattar han inte att det
var mindre än.. . fasen, jag kommer inte ihåg hur
länge sen det var. . . kropparna. . .
Plötsligt inser jag att jag aldrig ställde frågan

när vi satt i hotellrummet. Jag blev ju konstig igen.
”Din dotter, Irma – hur kommer det sig att hon

var med i den där gruppen?”
”Irma?”
Han rycker på axlarna. Vet han inte? Han tittar

bort.
”Förlåt igen för att jag. . . jag visste inte. . .”
”Det är okej”, säger han. ”Det var självförsvar.”
Okej? Hur kan det vara okej? Hur kan han inte

veta? Även om han–
”Hon jobbade som börsanalytiker.” Hans röst

är konstig. Tjock och långsam. ”Jag vet inte precis
vad som hände, men hon var för smart för att de
skulle kunna låta bli henne. Hon blev rekryterad
redan innan jag blev tvungen att försvinna. Och
så mycket har jag fattat, att om det stod mellan
mig eller Sandrastiftelsens intressen, så skulle
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jag inte ha en sportslig chans. Det är därför jag
aldrig kan komma tillbaka. Och det är därför jag
lika gärna kunde ha varit jag som dödade henne.”
Det kunde lika gärna ha varit jag. Men det var

jag som högg henne. Irma med blåtiran. Jag kände
henne inte, men ändå dödade jag henne. Jag
undrar vem hon var. . . om hon var lik Stig. . . varför
hon gick med i den där hemska gruppen.. .
”Vakna! ”
”Vad skriker du om?” säger jag och hoppas att

han förstår att han är löj lig.
”Du får inte sitta och tänka så där. Du var helt

borta. Om något hade hänt hade du varit helt
oförberedd. Och något kommer att hända. Snart.”
Han tittar omkring sig.
”Jag är lite förvånad över att inget har hänt

redan. De borde ha hittat ambulansen vid det här
laget, kollat hur långt vi kan ha kommit och insett
att det var vi som var i stugan. Jag kan inte tänka
mig att de falska kreditkorten kommer att lura
dem någon längre stund, eller att spåren från ho-
tellrummet kommer att sinka dem.”
Jaså, var det därför som han ville vara ensam

på rummet? Vad kan ha lagt ut för spår?
”Du måste förstå situationen. De kommer att

komma och då måste du vara beredd. Du måste
veta hur du ska kunna fly. Du måste kunna döda
igen.”
Döda igen. Jag vill inte döda igen. Fyra män-

niskor finns inte mer. . .
”Nej , det vill inte jag heller.” Han bet ihop och

tittade spänt i backspegeln. ”Det är bara dårar
som vill döda. Men du kommer med 90 procents
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säkerhet att hamna i en till situation där det står
mellan dig och någon annan, precis som förra gån-
gen och då måste du redan ha valt. Det var ju
därför du klarade dig levande från stugan: du hade
redan valt. Du hade valt dig själv framför dem.”
Utanför bilfönstret svepte landskapet slött förbi.

Några kossor stod bredvid varandra och den ena
kliade sig på den andras rumpa.
Då rycker Stig tag i min axel! Han bromsar bilen

tvärt.
”Nej , försvinn inte igen. Du måste förstå det

här och acceptera det innan något händer. Jag be-
höver veta att jag kan lita på dig och att du tänker
göra det som krävs för att vi ska överleva. Annars
kan vi lika gärna ringa polisen här och nu, så
dröjer det inte mer än tjugo minuter innan vi är
sönderpepprade av kulor och kanske två timmar
innan våra kroppar helt är förstörda och bort-
glömda. Hur ska du ha det?! ”
Han har helt gått upp i sin ilska och flera

spottdroppar hamnar på mig.
”Okej , jag ska döda dem om vi träffar dem.”
”Det är inte det jag är ute efter och det vet du.”
Han startar bilen igen, kollar så att ingen är i

närheten och gör en försiktig U-sväng. Han tittar
på mig för att se om jag förstår. Det gör jag inte.
”Ifall de spårar däcken i bromsspåren, så

kommer de troligen att fortsätta leta åt det hållet.
Därför kan vi inte åka åt det hållet. Vi måste vara
oförutsägbara om vi ska ha någon chans att över-
leva den här veckan.”
Han accelererar försiktigt och så fort vägen
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delar på sig svänger han in på avtagsvägen. Vi
åker längs en grusväg. Skylten sade att det var
två kilometer till Källtorp och fyra till Kroken. Han
verkar nästan fundera högt.
”Det här kommer att låta elakt och klyschigt,

men du måste ta för dig mer. Det finns inga klara
regler för hur man överlever något sådant här:
om det hade gjort det, hade vem som helst kunnat
göra det. Men det finns en sak som nästan alltid
fungerar och det är att vara oförutsägbar. Inte att
tänka utanför boxen, eller något sådant. Till slut
blir man bara fast utanför boxen. Nej , det gäller
att vara fräck och alltid hitta någon ny teknik. Det
är där ditt stora problem finns. Som jag ser det
verkar du ha två sidor: vanliga Malin och super-
Malin. Det fungerade en gång, men nu är de
beredda på det.”
”Du behöver inte hålla tal för mig.”
Super-Malin . . .
”Jag behöver praktiska råd. Hur ska vi ta oss

levande ur det här? Visa mig, så lär jag mig.”
”Men det är precis det som är min poäng. Om

jag kan lära dig, så kan de också lära sig – och då
är du död.”
”Så varför pratar vi om det här då?”
Han ler brett.
”Det är den första riktigt bra frågan du har ställt

under hela tiden vi har känt varandra. Varför?
Varför har jag tagit med mig dig? Varför räddade
jag dig? Varför pratar vi om det här? Och kanske
viktigast av allt: varför har hela den här soppan
uppstått?”
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Jag nickar. Och en gång till.
”Tyvärr är det precis sådana frågor vi inte har

tid med. Jag har försökt att ta det lugnt för din
skull, men vi har inte mycket tid. Vi måste stoppa
användningen av Room ReSeT innan de inser de
stora möjligheterna med uppfinningen. Och om
vi ska göra det måste du kunna klara dig själv.”
Han harklar sig.
”Okej . Vi tränar. Gör något oförutsägbart.”
Han ser förväntansfull ut. Vad ska jag hitta på?
”Nej , nej , nej . Inte tänka. Du skulle göra något

oförutsägbart.”
Jag sträcker ut handen för att slå till honom.

Han fångar min hand innan jag hunnit halvvägs.
”Som jag sa: du har två sidor. Vanliga Malin som

tänker och tänker, men inte får något gjort och
super-Malin som är arg. Om du inte lägger dig till
med fler sidor kommer du att–”
Jag slår till honom i ansiktet.
Han blir paff och tar sig lite förvånad på kinden.
”Det var lite bättre. Men det är fortfarande bara

en variant på de två. Försök med något annat.
Oförutsägbar! ”
”Titta där! ”
”Neeej . Oförutsägbar. Fräck.”
Jag undrar vad han vill att jag ska göra.
”Stopp. Du tänker. Vad sa jag om det? Utveckla

dig. Hitta nya sidor.”
”Okej , din dotter, vad hette hon mer än Irma

Ostanvind? Hur gammal var hon?”
”Bra. Intervjuande. Hon hette Lara. Irma Lara

Ostanvind. Hon var 28. Ny sida.”



114

Jag sneglar upp i taket för att få några idéer.
”Okej , vart ska vi? Var ligger ditt labb?”
”Nej , nej , du har redan varit intervjuande. Ny

sida.”
”Men det finns ju. . .”
”Du har redan protesterat. Ny sida! ”
Jag sträcker ut tungan mot honom. Drar upp

överläppen. Håller ut öronen.
Han tittar intresserat på mig.
”Mhm. Förklädnad. Inte dumt, även om det var

rätt enkla maskeringar. Okej , ny sida.”
Aah! Vad snabbt han avfärdar mina idéer. Jag

tittar mig snabbt om igen, för att han inte ska
kunna klaga på mig. Så inser jag vad han inte hade
väntat sig.
Jag drar upp t-tröjan så att han ska se dem. De

är inte så stora, men jag tvivlar på att han hade
väntat sig det.
Oj , vad bilen svänger till.
”Förlåt. Bra tänkt. Det hade jag inte. . . För-

förelse. Hmm. Det kan säkert. . . vi kan säkert få
användning för det längre fram. Och användning
av tillgängliga resurser. Som sagt, äh, bra. Ny
sida.”
Jag drar ner tröjan och känner mig rätt nöjd.

Men han får snart tillbaka den där uppfordrande
blicken – som om jag vore en cirkusartist som han
betalat dyra pengar för att se.
Vänta, där har jag det. Men det kan jag väl--
”Tiden är ute! KomigenMalin.”
Försiktigt knäpper jag av mig säkerhetsbältet.

Sen kastar jag mig mot honom. Jag vrålar. Gör
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mig stor. Fram med naglarna. Han drar sig undan,
inte mycket, men tillräckligt för att jag ska kunna
få tag på ratten. Jag griper om den och drar den
mot mig så hårt jag kan.
”Jäv--”
Han försöker dra undan den. Men jag river ho-

nom på handen, så att han inte lyckas räta upp
bilen.
Framför oss svänger vägen. De två träden vid

vägkanten kommer närmare och närmare. Han
bromsar, men det kommer inte räcka.
”Släpp! ”
”Nej! ” ryter jag och stirrar rakt in i hans ögon.
”Va?”
”Okej då! ”
Jag släpper ratten helt och sätter mig tillbaka

i sätet och drar tillbaka bältet över axeln och
knäpper det. Han vrider ratten och trampar för
fullt på pedalerna. Han är röd i ansiktet och glas-
ögonen har åkt ner på näsroten.
Vi missar precis träden.
Han blänger på mig, men jag vet vad hans

nyktrare sida tänker: ”Det var oväntat! ” Jag ler
mot honom och försöker dölja min egna skräck-
slagna sida. Vad håller jag på med? Jag kunde ju
ha fått oss båda dödade. Samtidigt ser jag återigen
hur Stigs ansikte byter form. Det blir bredare och
klyvs av munnen som blir bredare.
”Jag antar att jag borde ha väntat mig att du

skulle göra något sånt. Jag trodde bara inte att
det skulle komma så fort. Du sköter dig bra.”
Efter allt han har sagt. . . känns det rätt bra. Tänk

om jag skulle--
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”Fortsätt.”
Ny sida.
Jag tar tag i veven till fönstret, rullar ner rutan

så att luften rusar in och rufsar om mitt hår och
ögonen blir torra. Jag har Stigs uppmärksamhet.
Jag lossar bältet, sticker ut ena armen genom fön-
stret och känner skogens svalka. Där är handtaget.
Jag sätter mig upp. Jag kommer klara det här. Det
är lite skrämmande, men jag sticker ut huvudet
genom fönstret ändå och sedan ena axeln.
”Vad håller du på med?” frågar han.
”Ny sida.”
Jag har snart halva kroppen utanför fönstret.

Det finns inget riktigt bra handfäste och jag
känner hur Stig tar tag i mitt ben för att försöka
dra in mig. Jag sparkar till och ställer mig upp,
med ett febrilt grepp om kanten ovanför dörren.
Han bromsar in, så långsamt han kan, men jag
ska klara det här även om jag inte riktigt förstår
varför.
”Kom in igen! Malin! ”
Fingertopparna måste vara alldeles röda och

jag har inget riktigt bra grepp, men jag lyckas dra
mig ut och ställa mig i det öppna fönstret.
Jag hör bara knappt hur Stig suckar därinne.

”Du har ju redan visat mig att du kan vara farlig
för dig själv.”
Jag andas in, förstummad över att jag inte tänk-

te på det. Jag har gjort det här i onödan.
Grusvägen får hela bilen att skaka. Jag ser

knappt framåt, måste hålla mig fast. Ska jag klät-
tra in igen? Stig bromsar ännu mer. Det vibrerar
och jag har svårt att parera skakningarna. Det här
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var en dum idé! Bara för att visa honom en ny
sida. Bilen har snart stannat. Vad skönt. Jag--
Biltaket och dörröppningen försvinner under

mig. Jag förlorar alla grepp. Luften står plötsligt
helt stilla. Sen studsar bilen upp igen och slår till
min hand och ena foten. Jag far runt och ser
skogen, bara någon tiondel innan trädet far rakt
in i mig.
Först känns allt på en gång. Hela huvudet

skakar till. Högra armen blir klämd. Näsan gör
grymt ont. Det smakar träd och blod i hela
munnen. Ena ögat dunkar till. Sen slår jag i
backen, slår mig i nacken på något och sen vägrar
jag att röra på mig. Så trött.
”Jäklar, jäklar, jäklar” hör jag från avstånd. Stig

kommer springande någonstans ovanför mig, bland
grenarna och stammarna. Låt honom komma.
”Malin, hur är--”
Jag hör också något annat. Ett snabbt dippe-

dippe-dippe-dipp långt ovanför mig, nästan som
en elvisp. Precis då kommer Stig in i mitt synfält.
Han stannar och stirrar uppåt med gapande mun.
Så tittar han ner på mig med plågad min.
”De har redan hittat mig. Vi skils åt här. Möt

mig i Uppsala. Gamla torget. Oavsett vad som hän-
der. Gamla torget.”
Jag orkar knappt vrida på ögonen när han för-

svinner. Jag orkar än mindre protestera eller ställa
några frågor. Bilen rivstartar, på ljudet låter det
som den vänder och åker tillbaka och snart inser
jag vad elvispen är för något. En smärt och snabb
helikopter kommer insmygande mellan trädkron-
orna och följer efter bilen med Stig i.
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Hoppas han kommer undan. Han måste. . .
TJOFF, TJOFF, TJOFF! TJOFF, TJOFF!
Jag drar mig upp på ena armbågen, för att se

någonting annat än rakt uppåt. Skogen är inte
särskilt tät här, men jag ser ändå inte tillräckligt
långt. Jag måste. . . fasiken, mitt huvud. Men jag
måste se vad de där ljuden är för något.
Under tiden jag reser på mig hör jag små

explosioner från det håll där Stigs bil borde vara.
Jag är yr, men jag ser en sak tydligt.
Bilen har stannat. Däcken är sönder och ovanför

bilen, strax bakom den, står helikoptern stilla i
luften. Det sitter någon typ av vapen på den.
TJOFF, TJOFF, TJOFF, TJOFF! De skjuter vilt

mot bilen.
Bakrutan splittras, taket blir genomträngt, mo-

torhuven alldeles sönderskjuten.
Jag vågar knappt andas, trots att jag vet att Stig

är därinne. Hur kan han överleva ett sådant
helvete?
Plötsligt slås dörren på förarsidan upp!

Helikoptern lägger en salva precis utanför och
vägen får stora hål som sprätter grus överallt.
Men ingen kastar sig ut därifrån.
Det dröjer någon sekund innan jag inser att Stig

redan är utanför. Han hukar sig vid ett träd och
har precis hoppat ut genom mitt öppna fönster.
”STIG! ” ropar jag.
Hör han mig inte?
Han springer. Det är det som gör att helikoptern

får syn på honom. En kula träffar honom i bak-
sidan på låret och han skriker och håller på att
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ramla, men han får tag i en gren. Han linkar ett
steg till, två steg.
Sen ser jag bara hur hans huvud exploderar i

rött och grått. Armarna flaxar till, benen viker sig
och han faller framåt, helt avslappnat.
Jag glider ner på marken, utan att egentligen

mena det. Jag har inget kvar. Inget.
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KAPITEL NIO: DET MÖRKA HUSET

Det dröjde ända till hösten innan Klaes Lindsjö
gick upp ur sängen frivilligt. Hans mamma hade
aldrig fått reda på vad som hänt och inte hans
pappa heller. De trodde att han bara hade drabbats
av något hemskt virus, men läkarna hade inte hit-
tat minsta spår efter något som kunde förklara
varför han inte åt, varför han inte ville äta, eller
varför slogs vilt omkring sig så fort de försökte
mata honom. Eftersom han kräktes så ofta, fick
han någon diagnos som låg i närheten av anorexia
nervosa, men med tanke på att han var pojke
utredde ingen saken närmare. Alla utgick bara
ifrån att han helt enkelt inte var hungrig. ”Ungar
får för sig de märkligaste ting” hade hans morfar
sagt. Han skulle bara veta.
Smaken försvann aldrig. Smaken var överallt.

Det mörka huset, Jochens kropp och smaken som
Viktor hade fört in i hans mun.
Innan sin fjortonde födelsedag hade Klaes för-

sökt allt för att få bort smaken: tandkräm,
tuggummi, sprit. . . men den satt längre in, nere i
halsen och retade honom något fruktansvärt. Han
kunde inte tänka, inte sova. Tanken på hur det
rann ner i halsen på honom gjorde att han ville. . .
ville. . .
Han var fjorton, så ingen misstänkte honom när

han skaffade sig ett alibi, lade ut spår som fick
det att verka som om Viktor tänkte rymma hem-
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ifrån och sedan visade sorg och oförståelse över
att Viktor försvunnit. Ingen misstänkte att den
lille pojken som varit sjuk så länge skulle kunna
ha med Viktors försvinnande att göra. Ingen miss-
tänkte att Viktor hade dött – åtminstone inte inom
en halvmils omkrets hemifrån – det fanns ju klara
tecken på att han hade tagit sig till Växjö. Ingen
hade ens kunnat föreställa sig att den fräknige
fjortonårige pojken skulle kunna ligga i bakhåll
för sjuttonårige Viktor efter skolan, slå honom så
hårt i huvudet att han svimmade och sedan binda
och gömma honom och därefter sticka nål efter
nål i hans ansikte, hals och bål tills allt liv hade
försvunnit ur hans sargade kropp.
Ingen utom Mogge och Urban. Men ingen av

dem sade något. Urban kom upp på Klaes rum två
dagar efter Viktors försvinnande. Han stod i dörr-
öppningen, tittade på Klaes och sedan gav han
honom en långsam nick, som för att säga: ”Jag vet
att Viktor gick för långt och du hade all rätt att
hämnas.” De bytte aldrig ett ord om saken. Mogge
drog sig undan från dem båda och dog något år
senare i en rattfylleriolycka. Urban flyttade, lug-
nade ner sig och blev säkert en utmärkt pappa.
Men smaken i Klaes mun försvann aldrig.
Viktors blick, när han insåg vad som höll på att

hända, gav Klaes en tillfällig kick som fick honom
att glömma bort stanken i halsen, men så fort han
hade eldat upp liket, krossat benen och kastat allt
pö om pö i en strid bäck, kom lukten tillbaka.
Han kände den under engelskalektionerna, på

rasterna, varje gång han åt och så fort mörkret
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föll blev han orolig och försiktig. Han klarade sig
genom att alltid förbereda sig minutiöst: han hade
funnit att citronklyftor och popcorn kunde gömma
lukten kortare stunder, så han hade alltid med sig
ett litet lager. För oron fanns bara en metod som
hjälpte: den inre bilden av Viktors panikslagna,
bedjande blick och minnet av den tolfte september,
gömställets flagnande färg och rösten som ropade
på hjälp trettionio gånger. Han sparade varje detalj
i sitt hjärta för att det mörka huset inte skulle få
något grepp om honom.
Han gick ur skolan, utan att ha skaffat några

vänner och de enda minnen någon hade av honom
var av en dyster, slank, krullhårig pojke som ibland
blev så arg att hans ögon lyste och näsan började
blöda. Det förvånande var kanske att han fick bra
betyg – återigen hans rigorösa förberedelser. Men
fem år efter att han gick ut kunde ingen längre
komma ihåg om han hade blåa, bruna eller gröna
ögon, hur hans röst lät, eller knappt vem han var
– han hade medvetet hoppat över alla skolfoton
efter besöket i det mörka huset och de få som
hade anledning att titta i sina gamla skolkataloger
och brydde sig om att titta på just Klaes Lindsjö,
såg bara hans krulliga hår, hans glasögon (som
han inte längre behövde) och hans runda fräkniga
ansikte. Han var på många sätt en skugga redan
då.
Han flyttade hemifrån, bytte stad, lade bort sina

föräldrars telefonnummer och tittade aldrig bakåt.
Han träffade en gång sin pappa i en affär långt
hemifrån och då hoppade hjärtat till på ett sätt
som han inte känt sedan sista mötet med Viktor.
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Men han stannade inte och pappan fick aldrig veta
hur nära han varit sin yngste son. Därefter bytte
Klaes hemort igen. Han behövde inte säga något
till sin arbetsgivare och nästa frågade inget.
Han levde på citroner, popcorn och en och

annan ”olycka”. Ingen misstänkte den lågmälde,
men effektive Klaes, men om någon hade tagit sig
tid att kolla upp honom, hade de upptäckt att han
saknade någon registrerad bostad, körkort och
han hade inte ens en legitimation. Inte som Klaes
Lindsjö i alla fall.

***

Hans entré i ”branschen” följde en intrikat plan.
Planen hade kläckts när han stod och tittade ner
på en äldre man som hade träffats i huvudet av
en fallande istapp och som inte hade blött så
mycket som han hade förväntat sig, men som ändå
gav en tillfällig lindring från de hemska tankarna
och den vidriga smaken.
”Det borde finnas något sätt att göra det här

mer ofta. Vänta, det gör det. . .”
Han gjorde som vanligt grundliga efter-

forskningar, förkastade många tänkbara arbets-
givare och strategier och putsade på detaljer i
flera veckor innan han tog kontakt med Björn
Fersell som på dagarna var andreman i det företag
som har hand om Stockholmsbörsens verksamhet
och på nätterna var en av ledarna för Sandra-
stiftelsen. Bakom det intetsägande och föga kända
namnet doldes en organisation av politiker, före-
tagsledare, tunga aktieinnehavare, ekonomer,
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myndighetschefer (inklusive fyra landshövdingar
och cheferna för två statliga verk), föreningsord-
föranden, advokater, domare och andra manschett-
brottslingar.
Den första kontakten gick bra. Telefonsamtalet

blev inte längre än trettio sekunder och han lovade
inte för mycket. Ett enkelt: ”Hej , jag heter Klaes
Lindsjö. Är det här Björn Fersell? Bra. Jag vet om
Sandrastiftelsen och jag kommer att döda dig inom
tolv timmar. Oavsett vad ni gör för att stoppa det.”
Han hade lagt på. Efter det hade han väntat

elva timmar och fyrtionio minuter så att Fersell
skulle hinna ta skydd ordentligt och sedan hade
han dödat Björn Fersell med en kniv i nedre delen
av ryggen, mitt framför ögonen på Sandrastiftel-
sens interna polisstyrka, i det säkraste rummet i
stiftelsens förmodat säkra hus på Aspholmen. Den
enda anledningen till att han hade klarat sig
därifrån levande var att han visste vad de inte
visste: att Fersell var en förrädare som samlade
material om Sandrastiftelsen för att så småningom
kunna utpressa var och en av dem – och eftersom
han kunde bevisa det. Han lämnade över varenda
kopia till stiftelsen. Han ville ha ett stadigt jobb
och ville inte veta något mer än han redan visste.
Han fick jobbet som Sandrastiftelsens aktiva

gren. Och han tvingades att bli mycket aktiv. Vissa
månader kände han knappt smaken av lik i
munnen. Det var bra månader.
Fyra år senare fick han uppdraget att åka ut till

en stuga i ödemarken för att se till att en dagis-
fröken skulle hålla sig död. Han vägrade, eftersom
han inte trodde på zombies. Sen fick han höra
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talas om ett experiment med något som kallades
Room Reset och insåg att det här skulle bli de
bästa veckorna i hans liv. Kanske skulle han till
och med kunna bli av med smaken för evigt.
Han tog ändå med sig en hel nätkasse med

citroner och massor med popcorn, utifall att det
inte skulle gå vägen.
Men samma dag som han skulle börja sitt

uppdrag kom Torgny Pihl fram till honom och bad
honom följa med. Klaes hade pratat med Pihl
mindre än tre gånger under de år som gått och
därför drog Klaes öronen åt sig. Och när Pihl hade
lagt fram sitt förslag för honom blev han argare
än han varit på länge. Vilken förnedring.
Men.. .

***

Klaes Lindsjö ryckte till. Han flämtade. Han
försökte ta tag i kniven, men upptäckte att kniven
inte fanns där.
”Men? Jag såg ju henne. . .” tänkte han kort.
Sedan öppnade han ögonen. Rummet var mörkt.

Men framför sig såg han en ring som var fäst i
väggen. Och när han satte sig såg han den där pa-
tetiska rutiga mattan. Dämpade ljud kom från
andra sidan dörren.
Det var då minnena av Torgny Pihl kom tillbaka.

Ekot av Pihls röst hängde tungt i rummet.
”För säkerhets skull så gör vi en skan av dig

innan du ger dig av.”
Han var vid liv. Igen.
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KAPITEL TIO: FÖRFÖLJAREN

Kvällen var nästan kylig. Henric Vanderson vän-
tade ute på altanen, men de infraröda elementen
gjorde nästan att han svettades. Ölen som han
hade i handen hade bubblat klart och hans fingrar
lämnade torra avtryck i vätan på glaset.
Det hade gått fyra dagar.
Han hade inte fått något svar, varken via mejl

eller via telefon. Ärligt talat visste han inte vad
han hade väntat sig. De två sidorna inom honom
kämpade. Hans polerade, världsvana sida var van
vid hot, krångligheter och risken för våld. Han
hade till och med blivit slagen en gång, efter att
han hade gjort ett uttalande om hur arbetare
borde förstå att företag inte var några trygghets-
inrättningar. För den sidan verkade allt det här
vara lite överdrivet: bilkrockar, en kikare i ett träd
och en kvinna som kanske/kanske inte hade för-
svunnit utan några spår.
Den andra sidan av honom insåg att det här var

något annat, att kvinnan verkligen hade försvunnit,
praktiskt taget mitt framför hans ögon. Och hur
mycket han försökte att förneka det, så hade han
blivit påverkad av att se sin chaufför dö.
Det var därför han hade kontaktat de andra.
Nu brottades hans två sidor om ifall han hade

gett dem tillräckligt med tid eller inte.
Och tankarna på kvinnan gav honom ingen ro.

Vem var hon? Han gick igenom alla kvinnor han
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någonsin hade träffat, från nutid till barndom:
kollegor, Monicas vänner, konkurrenter från tiden
som springpojke hos den store Johan Front, men
varken ansiktet eller stilen var bekant. Eller ville
han inte kännas vid henne, av någon anledning?
Varför var det så svårt?
Henric Vanderson upptäckte att han inte hade

blinkat på länge och att han knappt hade smakat
på ölen. Det hade gått nästan. . . 20 minuter. Fy,
det här var intolerabelt.
Han ställde ner ölen och gick in i villan, tog sina

nycklar och sin kavaj och öppnade dörren till
garaget. Det här skulle inte få hindra honom att
leva, tänkte han och kände sig nöjd med att hans
världsvana sida hade vunnit. Det var ju så världen
fungerade.
Det var inte ofta han körde själv, men han hade

körkort och ibland, när han inte hade inlagor att
läsa igenom eller telefonsamtal att sköta, eller när
han inte ville logga resans destination i någon
nyfiken chaufförs minne, så körde han gärna själv.
Han var en försiktig förare, ännu mer sen olyckan
för några veckor sedan. Nu tittade han noggrant
på alla registreringsskyltar och om bilarna kom
för nära så. . .
Snart insåg han att han hade kommit fram till

kontoret utan att ens tänka på vart han körde.
När han skulle parkera stod en man där och vänt-
ade. Vanderson kände igen den fyrkantiga frisyren,
den plastiga jackan som fick honom att se biffig
ut och de kraftigt muskulösa benen. Vanderson
hade alltid tyckt att han såg ut som en förrymd
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militär som försökte smälta in i det civila livet.
Han kallades för Porsche och Vanderson kunde
inte minnas att han hade hört något annat namn.
Tydligen skulle Vanderson få hjälp från de andra.
Innan Vanderson hade stängt av motorn var

Porsche där och öppnade dörren, inte artigt, utan
abrupt och bestämt.
”Kom!”
Vanderson blev tvungen att skynda sig för att

hänga på Porsche. Han ledde in honom i Van-
dersons kontorsbyggnad, men väl därinne tog de
inte hissen utan trappan. Porsche tog trappan i
steg om tre, utan att verka det minsta andfådd,
medan Vanderson blev hjälplöst efter. Porsche vek
av efter första trappan och gick iväg till höger,
knuffade upp den frostade glasdörren och väntade
irriterat på att Vanderson skulle komma ikapp.
”Det tog inte lång tid å få tag på´na.”
”Inte?” sa Vanderson och gick genom dörren.

Han hade hoppats att de skulle vara framme, men
Porsche fortsatte genom den tomma receptionen,
som vanligtvis var full med folk och tog till vänster
så att de kom in i en lång korridor som slutade
med en nödutgång. Utan några ceremonier knuf-
fade Porsche upp nödutgångsdörren, försvann
bort genom en annan korridor och stannade vid
en dörr.
”Här är hon.”
Vanderson kliade sig i hårbotten för att få bort

lite av svetten. Det var länge sen han var så nervös
inför att träffa någon. Porsche knackade två gån-
ger, låste upp och gick in i ett avlångt rum med
ekfanér och en bokhylla på vardera sidan. Mitt-
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emot dörren fanns en brun skinnsoffa och en kon-
torsstol. I kontorsstolen satt en man med vak-
samma, ständigt skiftande ögon och en nästan pa-
rodiskt stor pistol. Vanderson nickade kort till
honom och vände snabbt blicken mot soffan.
Där satt en plattbröstad kvinna med sandfärgad

page och ett ansikte som var slätt som en asiats.
Hon hade handklovar. Det var hon! Kvinnan med
huvan, hon i bilen!
Mannen som satt i kontorsstolen, hennes vakt,

bytte pistolhand, reste sig upp och tog Vanderson
i hand. Hans röst var kall, ironisk och extremt tyd-
lig, som en radiopratare.
”Allan. Och ni har träffats förut. Det här är

Malin. Malin Evander.”
Vakten drog upp kvinnan i stående ställning.

Vanderson såg hur hennes blick var fästad vid
honom och knappt reagerade när Allans stora hän-
der grabbade tag i henne. Hon log lätt.
”Är inte 'KäraMor' ett rätt dåligt lösenord? En

psykolog skulle säkert ha mycket att säga om det.”
Leendet blev bredare. Vandersons kinder blev

varma och han såg bara hennes stela ansikte och
tillrufsade page. Hur fan visste hon.. .?!
”På biblioteket”, svarade hon på hans outtalade

fråga. ”Du borde verkligen hålla för tangentbordet
när du loggar in på en offentlig dator.”
”Okej , det räcker så”, sa Allan och tryckte ner

henne i soffan igen och tittade forskande på Van-
derson. ”Det verkar som om hon vet en del om
dig.”
Innan Vanderson hann svara, kom hennes irri-

terande självsäkra röst:
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”Mer än vad ni anar.”
”Käften! ” röt Porsche och började gå mot henne.

Men Allan höll upp en hand och tittade mot Van-
derson. Nu hade den ironiska tonen försvunnit.
”Vad har du för grejer på det e-postkontot?”
”Tror du jag är dum? Inget viktigt. Det enda

som över huvud taget har funnits där är mejl-
adressen till. . .”
”Sch, sch. . .” manade Allan. Han vände sig om

och verkade tänka efter. ”Var har du det andra?”
Vanderson höll ut händerna mot sidorna. ”Kryp-

terat, naturligtvis.” Han drog ut skjortärmarna ur
kavajen och tänkte ta kommandot igen. ”Har ni
frågat ut henne?”
Allan vände sig plötsligt om. ”Nej .”
”Varför inte? Förstår ni inte hur illa vi ligger till

om hon har några fler med sig?”
Allan tittade mot Porsche och nickade. Porsche

backade ett steg. Allan knäppte med fingrarna
och fick Vandersons uppmärksamhet igen.
”Det är inte vi som ligger illa till. Du vet för lite

för att kunna ställa till några riktiga problem. Men
du vet i alla fall tillräckligt för att förstå det här.”
En rörelse i Vandersons ögonvrå fick honom att

vända sig mot Porsche. Där pekade något grått
rakt mot hans tinning. ”En pistol med ljuddämpare,
men vad liten” hann Vanderson tänka innan
Porsches finger böjdes omkring avtryckaren.
Skottet hördes knappt och överröstades närmast

av träffen rakt i Vandersons gråhåriga skalle.
Malin ryggade tillbaka, Allan tittade uppfordrande
på Vanderson för att försäkra sig om att skottet
tog ordentligt och Porsche tog vant emot rekylen
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och gjorde sig beredd för nästa skott. Han svängde
pipan mot Malins huvud.
”Nej”, sa Allan lugnt. ”Hon kan.. .” men avbröts

av att någon annan pratade.
”Fan.. .” sa Malin besviket. ”Allt ska man behöva

göra själv.”
Hon sträckte in handen innanför byxlinningen,

drog hårt i ett snöre, som gick till hennes BH och
sprängladdningen som satt där var mer än nog
för att ödelägga hela rummet.
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KAPITEL ELVA: MIRIAM

De fem servetterna fladdrade under kakfatet.
Kvinnan drog undan luggen från pannan och lade
den ordentligt på plats bakom örat. Hon tittade
sig omkring på de andra gästerna på
uteserveringen. Utan att räkna fick hon det till
elva stycken uppdelat på sex bord. Solglasögonen
på bordet speglade gatan bakom henne.
Det hade gått fyra minuter sedan hon kom,

beställde en frappucino med kanel på och en chok-
ladsprängd cookie, tog fem servetter förutom den
hon fick av den väldigt blonde killen bakom disken
som tittade på hennes svarta linne med en gillande
min, betalade och låtsades välja mellan två olika
bord, innan hon lade ner solglasögonen lite ”im-
proviserat”, ställde väskan på golvet mellan föt-
terna och satte sig ner. Snart fem minuter. De
skulle bli sena. Kanske till och med en halvtimme
sena. Det var inte bra.
Två snabba nafs i kakan och en långsam slurk

frappucino. Ett par närmade sig caféet, men de
gick hand i hand, alltså var det inte dem hon
väntade på. Ingen av de andra gästerna kan ha
varit medveten om att hon såg paret. Ingen var
så bra skådespelare – inte ens hon. De var an-
tingen alldeles för inne i något meningslöst ämne
eller för tveksamma, för att spela oberörda. Hon
kostade nästan på sig ett leende, men böjde sig
istället ner och plockade upp sin telefon ur väskan.
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Det var då hon råkade kasta en blick tvärs över
bron som korsade Fyrisån. Vänta, vad gör hon
här?! Hur kan hon.. .
Kvinnan var fortfarande en bit bort, med en

liten väska slängd över axeln, dammiga, beiga
kläder och håret upphängt bakom öronen. Det
enda som nytt var hennes blick. Det där var inte
samma kvinna som hon hade känt tidigare.
Vaksamma, hårda ögon utan hennes gamla nästan
undfallande snällhet fick kvinnan vid cafébordet
att luta förvånat på huvudet. Vad sjutton kunde
ha fått henne att förändras så?
Med lätt rodnat ansikte, tog hon smidigt upp

en servett och torkade omsorgsfullt upp lite
imaginärt kaffe från bordet, vilket fick henne att
smälta in i bakgrunden, medan hon lyssnade efter
vart kvinnan gick. Hon svängde av och följde ån.
Okej , där finns ett antal portar, men bara på ena
sidan. Det gör saken lättare.
Hon började räkna sekunder i huvudet, medan

hon tittade surt på frappucinoglaset, som om det
smakade illa. Hon reste sig, tog väskan utan någon
brådska och gick in i caféet igen. Tio sekunder.
Med den hastighet hon hade betyder det. . . att hon
kan ha kommit till första porten. Hon ställde ifrån
sig glaset. Tolv sekunder.
Ute på gatan. Sjutton sekunder. Hon kan ha

kommit till andra porten, nästan tredje, om hon
skyndade på.
Men den beiga ryggen syntes, precis utanför

den tredje porten och fortsatte längs gatan. Inga
andra på gatan. Hon gick över på åsidan av gatan



134

och strosade åt samma håll. Paret fick vänta. Vart
är hon på väg? Förresten, vad gör hon i stan?
Känner hon någon här?
Nej , det viktiga är att ingen lägger märke till

dig. Ta det lugnt. Du kommer att få veta allt, så
småningom. Tålamod.
Kvinnan framför gick utan att se sig om, men

med spända axlar och utan att svänga på de smala
höfterna. Hon höll fast väskan med armbågen.
Hon kommer snart fram till Gamla torget. Vad
finns där? Badhuset. En bank. Några mindre
företag. Sen kan man gå vidare till centrum, men
då kan man lika gärna fortsätta fram till bron. Jag
får se ifall hon svänger.
Vinden tog i hennes bruna hår igen och piskade

upp det i pannan. Sen mojnade det igen. Hennes
naglar fäste håret bakom öronen igen och eftersom
hon inte skulle hinna ta upp grejer ur väskan stack
hon ner händerna i jackfickorna. Där fanns nästan
inget. En fickspegel. Nej , det är onödigt att ha
sönder den. En servett. Nej , det fungerar inte.
Där! Linserna. Ja, det blir bra.
Med en klumpig rörelse lät hon den lilla lådan

med sina linser falla ner på asfalten, så att den
skulle klick-klacka när den föll. Hon sa inget, utan
böjde sig bara ner och plockade upp den, skruvade
upp locken och inspekterade linserna efter skador.
Naturligtvis hade det inte blivit några skador, men
det kunde ju inte hon veta.
Hon måste ha hört ljudet. Hon måste ha vänt

sig om, sett att någon tappade något som var
tillräckligt viktigt för att stanna till för och sedan



135

sett henne böja sig ner och ta upp det. Så när hon
sedan skulle se henne igen, borta vid Gamla tor-
get, eller längre fram, skulle hon bara tänka att
det var ”hon som tappade något där borta” och
inte ägna henne någon större uppmärksamhet.
Dessutom skulle hon omedvetet känna sig tryg-
gare, eftersom hon redan hade sett att det inte
var någon som följde efter henne; förföljare tappar
ju aldrig saker för att dra uppmärksamheten till
sig.
När hon hade skruvat på locken och hörde de

långsamma dova stegen med gummisulorna bli
snabbare och sedan stabiliseras, reste hon på sig,
med den lilla asken i handen. Hon skulle vända
sig om en gång till för att försöka se ansiktet på
sin förföljare. Det skulle dröja några sekunder
men om hon inte var försiktig skulle hon bli
igenkänd. Det vore inte bra. Då skulle hon aldrig
få veta vart hon var på väg.
Så hur skulle hon göra henne trygg? Hon kunde

inte dölja ansiktet igen – det skulle göra henne
nyfiken. Hon kunde inte visa sig. Hmm. Tänk fort
nu.
Två steg senare öppnade hon munnen på vid

gavel och stack in två av sina fingrar, blundade
med ena ögat och lutade lite på huvudet, som om
hon försökte få bort något från mellan tänderna.
Det förvred hennes drag och gjorde henne
samtidigt mänsklig, om än rätt äcklig, men det
kunde hon leva med om hon kunde förbli oupp-
täckt. Hon pillade rejält, stannade till och skakade
samtidigt lätt på huvudet för att sudda ut alla de-
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taljer ur den bild som betraktaren kunde få från
den vinkeln.
En bit bort såg hon hur kvinnan saktade farten

och vände sig om, tittade mot henne och verkade
nöjd över vad hon såg. Framför allt när hon
startade spela generad över att ha blivit upptäckt.
Det dröjde mindre än en sekund innan den blonda
kvinnan fortsatte gå igen.

Långsamt ökade hon takten och tittade sig
omkring, inte som en turist, utan som någon som
bara lägger märke till omgivningen som en del av
det som finns runtomkring målet och vägen dit.
Bra, det fungerade.
Hon koncentrerade sig på sina egna steg, gick

långsamt, stannade till plötsligt, som om hon inte
kunde göra två saker samtidigt och sedan började
hon gå igen och skakade av handen, vilket gav
henne en vinglig gång. Illusionen var i det när-
maste perfekt.
Trettio meter kvar till Gamla torget. Det gick

fort, för båda två. Fem andetag, bara. Kvinnan
hade ett litet försprång, men det fanns inte så
många alternativ där.
Torget var inte mycket till torg, bara en liten

öppning mellan tre väggar av höga hus, med en
liten gränd mittemot öppningen som ledde till Fy-
risån. 14 fönster till vänster. 16 till höger. Ett är
öppet. Ett är fördraget. Två har ljusa gardiner.
Fem dörrar – två högerhängda, tre vänsterhängda.
Det är nog sällan någon befinner sig här för att
strosa eller titta på något, om det inte är för ett
ärendes skull. Ingen syntes nu heller. Kvinnan
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hade inte hunnit korsa torget utan hade gått in
genom någon av portarna. Vilken?
Hon ställde sig mitt emellan portarna, gjorde

sig så tyst som möjligt och lyssnade. Två. Ett.
Klick.
Där! Den dörren låste sig. Hon hade ofta tagit

tid på hur det lång tid det tog från att en port
stängdes till att låset aktiverades. Det var olika
på olika märken, vilket störde henne. Men i de
flesta fall var det någon sekund. Och i det här fal-
let var det tillräckligt länge. Kvinnan hade gått in
genom den andra dörren från ån sett. Porten hade
ett litet valv, var trapplös och hade små streck på
glaset efter den senaste putsningen, vilket betydde
att det senast kan ha varit i torsdags, för mellan
10 och halv 12 regnade det och då skulle de strec-
ken ha försvunnit.
Hon gick fram till porten, läste på listan över

vilka som hade sina kontor där. Ett namn stack
ut. Nu visste hon. Med de beniga fingrarnas naglar
rättade hon till håret, innan hon ställde sig åt
sidan och räknade sekunderna.
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KAPITEL TOLV: PRINCIPEN BAKOM

Jag klarar trapporna utan att bli andfådd. Det ekar
inte så mycket i trapphuset, men tillräckligt för
att jag inte ska komma som en ren överraskning
för vem det nu är som väntar däruppe.
Varför har jag kommit hit egentligen? Nu när

Stig är borta finns ju ingen anledning att försöka
möta honom. Men någon kanske finns här i hans
labb. Så vad säger jag då? ”Du känner inte mig,
men Stig skickade mig hit. Han är död förresten”?
Det måste vara den dörren. Var är ringklockan?

Jag får knacka istället. Det här är ingen vanlig trä-
dörr hör jag när jag knackar.
Vad det dröjer. Det är nog ingen här. Stig

arbetade nog ensam. Jag hör ingenting där inifrån.
Men – NU! Rassel i låset. Okej , vad säger jag?
Det blir en liten glipa och så stirrar ett par ner-

vösa ögon ut. Jag känner igen dem direkt. Men
det måste vara fel. Jag kan inte skaka av mig bil-
den av hur de där ögonen tittar på mig och sen
tittar upp, medan flapp-flappet där ovanför vispar
upp dammet och hela världen fylls av rött och
hans kropp ramlar ihop långt, långt borta.
Jag håller för halsen med båda händerna.
”Åh, tack och lov att du kunde komma. Men det

har tagit värdefull tid. Kom in.”
Han rycker tag i mina kläder och drar in mig,

medan han stänger dörren i en enda rörelse. Jag
vågar knappt titta mig omkring av rädsla för att
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det ska vara visa sig vara ännu en av mina dröm-
mar. Halsen kliar något fruktansvärt. Jag håller
händerna stadigt på den för att inte börja klia.
Stig fortsätter in i den stora hallen som om inget

hade hänt, drar handen över den kala skallen och
säger:
”Jag tänker inte ens fråga om du har blivit skug-

gad, för om de hade upptäckt dig så hade de inte
låtit dig löpa. Så viktig är jag inte. Om de över
huvud taget har listat ut mitt lilla trick--”
Han vänder sig om och tittar på mig.
”Men vad är det, Malin?”
Jag vet inte var jag ska börja även om munnen

försöker formulera någon slags ord. Hans ögon
blir plötsligt uppspärrade.
”Oj . Du visste inte om den här.”
Han drar upp sin tröja så att magen syns upp

till bröstvårtorna. Han är hårigare än jag trodde.
Strax ovanför diafragman sitter ett litet paket
fasttejpat, ungefär lika stort som en tändare.
”Det är min livförsäkring. Jag tänkte installera

en på dig, men samtalet till SOS kom så fort att
jag inte hann få mig med alla grejer.”
”Du lever.” Det är det enda jag får fram. Jag lå-

ter som en idiot. Jag menar, det är klart han lever.
Men.. .
Jag sätter mig ner på en stol och känner hur

min kropp sjunker ihop. Han är där hos mig, stöt-
tar mig med handen och så känner jag hur han
trycker in något litet i munnen på mig. Jag håller
på att kväljas, men så känner jag hur det smälter
på tungan och sötman sprider sig i munnen. Chok-
lad.
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Troligen ler jag, för Stig ler mot mig.
”Okej , jag ska ta det lite långsammare. Men jag

trodde du ville veta allt.”
”Jag har – inte – ätit – på länge.” Det var mycket

choklad på en gång.
”Jag fixar det. Sitt här så länge.”
Han springer iväg så fort att hans skjorta blir

uppblåst av vinddraget. Han slamrar lite och så
hör jag hur en mikro sätts på. Bortsett från stolen
finns det en tavla, någon klädhängare och ett par
skor. Han kommer tillbaka.
”Det är snart klart. Under tiden. . .”
Han reser mig upp och visar med handen mot

dörren till nästa rum. Det här rummet är bara en
hall. Ändå är det nästan lika stort som hela min
lägenhet – och finare. Min lägenhet. Wow, det var
länge sedan.
Nästa rum har inte samma charm. Det finns

bara två sittplatser: en kontorsstol och en inbyggd
pall i det lilla skrymslet rakt fram. Det ser ut som
en fotoautomat, fast med en dörr av frostat glas.
Och inget annat än datorer. Rummet är nog till
och med mindre än hallen. Vad konstigt.
Mikrons höga hummande gör det svårt att

tänka.
”Det här är mitt nya lab.”
”Vad gör du här? Och hur kan du.. .”
”Room ReSeT. Det där är min egen version av

den. Men innan jag berättar allt och den här gån-
gen ska du få reda på allt, så tänkte jag låta dig
lugna ner dig lite. Det finns dusch, lite kläder och
lite annat på toaletten – jag är rädd att det inte
finns så mycket plats här som inte går åt till Room
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ReSeT.” Han tittar på mig igen. ”Fast allt det där
tar vi efter att du har ätit och gjort dig i ordning.
Tycker du om spenatlasagne?”

***

”Kan du inte ta allt från början?”
Mitt huvud är ganska kallt på grund av det blöta

håret, men jag hoppas att det ska torka snart trots
att vi inte kan ha fönstret öppet.
”Från början?”
”Från där du var senast. Jag har nog fattat det

där med Room ReSeT, men det finns mycket jag
inte fattar.”
Han fnyser.
”För det första har du knappast fattat Room

ReSeT. Det är inte ens många nobelpristagare i
fysik som gör det, så det är inget personligt och--”
”Jag tror att jag har förstått den praktiska sidan

av det i alla fall! ”
Han tystnar. Plötsligt hör jag mina egna ande-

tag. Jag låter som en blåsbälg. Han tittar ner i gol-
vet.
”Det har du rätt i. Men det gör jag också och

om du lyssnar istället för att avbryta så går det
här mycket fortare, eller hur?”
Måste han vara sådär?
”Och för det andra finns det ingen början.”
”Jag förstår inte riktigt. Har du också blivit åter-

ställd så som jag har blivit?”
Han himlar med ögonen.
”Ja, det kanske man kan säga. Det var därför
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jag visade den där grejen på mitt bröst. Det är en
liten mätare som skickar en signal när jag dör så
att jag automatiskt blir återställd. Om du hade
dött i ambulansen eller på väg hit till exempel
hade du dött för sista gången eftersom jag för-
störde minnet i stugan.”
”Varför då? Kunde du inte ha tagit med det istäl-

let för att skanna in mig igen? För det tänker du
väl göra?”
Jag får en hemsk misstanke om att han kanske

inte har tänkt göra det, ifall något skulle hända.
”Ta det lugnt. Jo, jag hade tänkt skanna in dig

igen och det beror på att jag inte är någon hulk.
Ett sådant minne går inte att bära omkring på.
Apropå det, vill du se hur mycket minne det krävs
för att lagra en hel människa?”
”Det behövs inte. Jag har sett datorer förut.”
”Inte sådana här.”
Han reser sig och drar mig i handen tills jag

reser mig och följer efter honom (varpå han släp-
per handen fortare än kvickt). Vi går ut i hallen
igen och till den andra dörren.
”Minnet är en av de kritiska delarna i hela Room

ReSeT. Det skulle egentligen krävas absurt mycket
utrymme för att lagra ens en bråkdel av ett finger.”
Han håller upp ett finger och ser först inte att

fingret är alldeles rött av blod.
”Men tack vare--”
Han tystnar och tittar på fingret. Utan ett ord

stoppar han fingret i munnen. Då ser jag att de
andra fingrarna också är blodiga. Biter han så
mycket på naglarna?
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”Det är ingen fara”, säger han när han för ett
kort ögonblick drar ur fingret ur munnen och tittar
på hela handen. ”Sånt händer ibland. I alla fall. . .”
Han slickar av fingertopparna och nickar mot

dörren.
”Tack vare Rajiv kunde vi förenkla hur mycket

information vi var tvungna att som du säger skan-
na in. Jag är rädd att det är lite invecklat att för-
klara, men det hela bygger på att man använder
förenklingar istället för verkligheten. Algoritmer
eller förkortningar, eller. . . ja, ska vi titta på den
istället. Jag gissar att du ändå inte är intresserad
av detaljerna.”
Han öppnar den vita dörren och emot mig

strömmar en il av kall luft. Jag ryser till och ser
sedan varför. Hela rummet liknar ett kylskåp. I
taket finns surrande fläktar, längs väggarna kryper
ledningar av metall och golvet har någon typ av
beläggning, troligen för att man inte ska halka.
Och det är svinkallt därinne.
”Naturligtvis krävs det fortfarande en jäkla

massa minne och minnen alstrar värme, men vär-
men är skadlig för komponenterna, så därför
måste jag ha en klimatanläggning som heter duga.
Även om den här heter något helt annat.”
Han tittar på mig som om han väntar på något.

Borde jag fråga något? Nej , nu går han in i rum-
met. Jag följer efter.
De stålfärgade skåpen lämnar en meter bred

och fullständigt rak gång som leder en bra bit in,
kanske tio meter till och med. Stig går före och
klappar vant maskinerna medan han passerar små
gångar där man säkert kunde klämma sig in mel-
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lan olika ställ. Det finns hur många som helst här.
Någonstans i mitt huvud börjar jag räkna efter
hur mycket det finns här inne, men jag orkar inte.
Det är för kallt, framför allt på mitt blöta hår.
”Det här är egentligen tre rum som jag har slag-

it ihop. Om du ser där framme så viker gången av
där, men där inne finns bara mer av samma sak.”
”Vad händer härinne då när man återställer ett

rum?”
Han vänder sig om och ser ut att underdriva.
”Ja, det blir lite stökigare, det blir det.”
”Men var fanns alla de här sakerna i--”
”--i den där stugan?”
”Ja, jag såg inget sådant här rum.”
”Det fanns ett sånt här rum. Kanske i källaren.

Möjligen i uthuset. Inte särskilt långt bort i alla
fall, för det behövs massivt med ledningar och
signalförlusten ökar fort. Rätt vad det är så saknar
man en arm eller något.”
Han skrattar till. Jag kan inte komma på något

bättre svar än: ”Det låter verkligen som om jag
inte var den första ni prövade det här. . . Kan vi gå
ut härifrån? Det är ju svinkallt.”
”Ja, det är klart.”
Jag går före ut men ser hur han stänger dörren

omsorgsfullt. Äntligen blir det okej igen. Faktiskt
riktigt skönt här ute. Jag väntar på Stig. Han tittar
mot fönstret.
”Nej , du var inte den första.”
”Vad betyder det?”
”Det betyder. . . att jag inte. . .” Han ler konstigt,

blir allvarlig, ler igen, flackar med blicken och



145

harklar sig. ”Sandrastiftelsen bestämde sig för att
testa Room ReSeT. De valde slumpmässigt ut en
man som hette Erkki, förde bort honom till stugan,
skannade in honom när han var medvetslös, kal-
lade dit Klaes Lindsjö och dödade honom.”
Med ens flög min hand upp till halsen, men jag

fångade den halvvägs och skickade den att klia
näsan istället.
”Men grejen fungerade inte?” säger jag tonlöst.
”Nej , det gjorde den inte.”
Han blundar.
”Jag kom dit när de förde bort kroppen.”
Han öppnar ögonen långsamt. Sen går han mot

labbet. Jag följer honom med blicken och ser i
ögonvrån hur det droppar något från hans händer.
Det är blod igen.
”Stig” säger jag. ”Du har. . .”
Han tittar ner, stoppar frånvarande händerna i

munnen och går vidare.
”Hur visste du över huvud taget att du skulle

leta där? Jag menar, Sverige är stort.”
”Irma. Jag visste det genom Irma.”
Han måste gissa vad jag tänker för han säger:
”Nej , hon vet inte att jag lever. Men några må-

nader efter min 'död' kollade jag upp familjen och
då upptäckte jag att Sandrastiftelsen redan hade
rekryterat Irma. De jäklarna väntade knappt tills
jag var kall innan de började ljuga för henne och
fick henne att arbeta för dem. Så jag utnyttjade
det genom att spåra henne. Det är så jag har fått
det mesta av informationen om stiftelsen--”
”Det verkar som om vi måste se över våra

kommunikationer.”
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Rösten kommer inifrån labbet. Men det är
omöjligt. Vi var ju just där! Varken Stig eller jag
kan låta bli att kika in trots att vi egentligen borde
springa.
”Kom in, för all del.”
Där inne, på den svarta kontorsstolen, med en

pistol i knäet sitter en man och plockar popcorn
ur den ena handen och stoppar dem i munnen.
”Jag tänkte att det kunde vara roligt att prata

lite med er innan jag dödar er.”



147

KAPITEL TRETTON: MÖTE MED SKUGGAN

Någonstans i bakhuvudet hade jag nog lagt märke
till lukten av popcorn men avfärdat det som en
fantasi. Men rent logiskt borde jag ju ha kunnat
lista ut att Skuggan också har en Room ReSeT.
Skuggan, förresten. Nu ser jag honom klart och

tydligt. Han ser rätt normal ut, varken lång eller
kort, tjock eller smal, med sandfärgat mjukt lockigt
hår. Munnen är lite nedåtvänd, med ett lätt över-
bett, ungefär som den där skådespelaren, vad han
nu heter. Ett par mattsvarta skor, svarta slacks,
men en vanlig t-tröja utan tryck på magen. Han
håller händerna i knäet. Jag ser att han inte har
någon kniv framme, men jag tar det säkra före
det osäkra och håller upp handen för halsen.
Skuggan tittar slött på Stig.
”För att vara på den säkra sidan har jag följt

ditt exempel och kopplat in mig på dina övervak-
ningsmojänger. Så ingen kommer att störa oss. I
alla fall inte utan att jag märker det.”
Han slänger in ett par popcorn i munnen och

tittar ner.
”Och det kanske jag ska säga också: jag har

spärrat alla utgångar.”
Han sitter helt avslappnat i stolen, men det finns

något hemskt i hans röst. Han låter som om han
ska kräkas, samtidigt som det finns ett starkt
självförtroende.
Bredvid mig ser jag hur Stig sticker in sina fin-
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gertoppar i munnen, en efter en. Skuggan lägger
också märke till det.
”Det verkar vara ett problem med en av dina

algoritmer, herr Ostanvind.”
”Hur hittade du mig, herr Lindsjö?”
Ingen reaktion mer än ett höjt ögonbryn från

Skuggan. Eller Lindsjö, då.
”Vi hade också samma problem ett tag med den

där saken.” Han pekar på Room ReSeT-hytten och
kastar in fler popcorn. ”Du skulle ha sett de första
experimenten! ” Han börjar skratta. ”Ögon som
hade lossnat. Någon typ av tarm som hade för-
vandlats till en fena. Ena benet--”
”Jo, jag såg honom.”
Lindsjö ser plötsligt road ut.
”Gjorde du? Då har vi en tidslinje för när du

knäckte dig in i vårt system.”
”Sandrastiftelsens system?” säger Stig, med

tydlig ton.
”Snälla, Stig, försök inte att provocera mig och

var snäll att inte fullfölja det där försöket att av-
väpna mig med den där vasen.”
Jag hade inte ens sett Stigs försiktiga sidleds-

förflyttning, men ser nu hur nära han är. Varför
måste han vara så observant?
”Det finns en orsak till att de fortsätter att

skicka mig på sådana här uppdrag. Men jag glöm-
mer mig: jag tänkte inte bli långrandig, utan bara
meddela precis vad som kommer att hända så att
det inte råder några missförstånd.”
”Du kommer att döda oss båda, ta med dig det

här exet av Room ReSeT och fortsätta era experi-
ment någon annanstans.”
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”Nja”, säger Lindsjö, slänger in de sista pop-
cornen i munnen och ställer sig upp. ”Jag kommer
att döda dig, Stig, med den här maskinen av-
stängd. Sedan kommer jag döda dig, Malin, så att
vi kan fortsätta den här diskussionen i stugan,
eftersom den är mer privat, eller hur? Du trodde
väl inte att den skulle vara så lätt att förstöra?”
Han tittar på Stig. ”Men annars stämmer det.”
Vilket jävla äckel! Han tar upp sitt vapen, ser

fundersam ut och tittar på Stig.
”Vad tror du är det enklaste sättet att oskad-

liggöra RST:n? Tror du ett snipp-snipp här skulle
kunna göra det, eller kräver det att man faktiskt
går in i kylen och stänger av minnet?
”Man måste gå in i kylen”, säger Stig motvilligt.
”Ja, självklart.”
Men istället vänder han sig om, höjer vapnet

snabbt och avfyrar det, mindre än tre meter bort,
rakt in i hyttens ena vägg. Först händer inget, men
sedan kommer ett tunt lager med rök, som snart
försvinner.
”Vad skönt att det inte behöver explodera, bara

för att skurkens högkvarter är invaderat och den
onda planen är avstyrd.”
Han tittar på oss, med ironisk blinkning.
”Vadå, ni trodde väl inte att ni var hjältarna?”
Stig ser butter ut, som om han inte har någon

plan. Själv skulle jag aldrig kunna hitta på något
för att. . .
Vänta, var det inte sådana här situationer Stig

pratade om i bilen? Ny sida. Ny sida. Ny sida.
Men innan jag hinner hitta på något rycker

Lindsjö till och ögonblicket därefter hörs ett stort
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kras. Till höger om mig kastar sig Stig ner på
marken och till vänster om mig kommer vassa
blanka spikar emot mig. Flera dunsar på golvet.
Det gör ont i vänstra vaden. Jag böjer mig ner.
Lindsjö håller vapnet redo och siktar plötsligt mot
mig! Det runda hålet ser med ens mycket hotfullt
ut.
Jag tittar bort. Mitt framför mig ser jag då en

grå fyrkantig klump. Det är en gatsten. Fäst vid
den med ett skosnöre sitter ett par papper fyllda
med handskriven prydlig text. Jag sträcker fram
handen för att ta upp stenen, men innan jag hinner
reagera får jag ett hårt tryck på axeln. Jag drattar
på rumpan. Samtidigt ser jag hur Lindsjö sträcker
sig mot gatstenen och pappren med en sträng
blick på Stig. Stig stirrar mot fönstret.
”Ska du inte kolla vem som kastade stenen?”
”Vem står kvar och väntar på att bli sedd efter

att ha kastat en gatsten genom ett fönster? Risken
är större än vinsten.”
Lindsjö ögnar snabbt genom pappren. Det är

två papper, fulltecknade med den där prydliga
handstilen. Fast ungefär hälften är skrivna med
blått och hälften med svart. Han ser frågande ut,
sträcker över pappren mot Stig och säger:
”Vad är det här?”
Stig tittar förvånat på pappren och tar dem.

Han tittar på dem. Först verkar det som om han
tänker, sedan snörper han på munnen.
”Någon har skrivit en massa siffror bara.”
”Varför skulle någon skriva ett par papper fulla

med siffror, fästa dem vid en gatsten och kasta in
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det i just det här fönstret om det inte fanns något
meddelande bland siffrorna?”
”Jag vet inte.” Han slår ut med händerna.

Lindsjö håller upp vapnet mot honom. Stig för-
svarar sig. ”Det var ju inte jag som kastade stenen,
eller hur?”
”Inte jag heller”, skyndar jag mig att tillägga

ifall det inte skulle vara uppenbart. Lindsjö nickar
trött.
RRRINNG!
Signalen från labbet låter illavarslande. Lindsjö

tittar inte bort från oss en hundradels sekund.
”Någon kommer.”
”Det är säkert posten”, säger Stig.
”Säkert”, säger Lindsjö ironiskt. ”Men för säk-

erhets skull så tror jag att jag gör så här. . .”
Han rycker upp pistolen. SCHWIP! Stigs huvud

kastas bakåt och han dråsar i golvet bara någon
halvmeter ifrån mig. Jag tror att jag skriker till,
men jag vet att jag böjer ner och sätter mig hos
Stig även om jag inte vågar titta på honom, fram-
för allt inte vänstra ögat som bara är ett stort gap-
ande sår. Min hals går inte att använda längre.
Världen blir förvriden av tårarna som inte vill sluta
komma.
Klaes Lindsjö undersöker oss med sin skarpa

blick.
”Bra, håll dig still så kommer det här gå snabbt.

Annars går jag på halsen igen. . .”
Han håller upp ett finger och går snabbt bort

mot labbet och en rad instrumentpaneler. Nedan-
för mig ligger Stig alldeles stilla.
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”Var är du?” hummar han lugnt. Hans röst
äcklar mig. ”Hmm. Där. Okej .”
Han tittar rakt på mig, ler och kommer emot

mig. Hans sandfärgade skor låter ingenting på
golvet.
”Jag tror att det är bäst att du finns kvar här

ett tag. Och att du står där jag ser dig.”
Hans näve tar tag i axeln på min nya jeans-

skjorta, drar upp mig från Stigs orörliga kropp
som stirrar mot mig i min ögonvrå och vi går till-
sammans mot hörnet mellan fönstret och dörren.
Han vänder mig på min klack så att jag står vänd
mot dörren. Tur nog ser jag bara delar av Stig
bakom det polerade hallbordet. Han står rakt ba-
kom mig, cirka en halvmeter från hörnet, med bra
sikt mot dörren tre meter bort. Jag känner den
metalliska lukten av hans vapen bredvid mitt öra,
blandat med något som jag misstänker är krutrök.
Han lutar sig fram och viskar. Popcornlukten tar
över hela min näsa.
”Malin, nu vill jag att du tar det lugnt. Inga

dumheter som att kasta dig ner eller slå mitt va-
pen åt sidan. Jag har en kniv riktad mot din rygg
och om jag känner att dina muskler i ryggen spän-
ner sig eller slappnar av på något konstigt sätt så
kör jag in kniven rakt in till skaftet och när jag
träffar dig igen i stugan så kommer jag att göra
vad jag kan för att du ska överleva så länge som
möjligt. Förstår du?”
Han andas ännu närmare. Jag nickar för att få

bort popcornstanken ur ansiktet. Han drar sig län-
gre bort. Jag undrar varifrån han fick kniven, för
jag har inte sett någon, men jag är inte så dum
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att jag tänker testa honom. Tids nog kommer han
nog döda mig, men fram till dess kan det hända
mycket.
Vad sjutton skulle då kunna hända? Stig är ju

död.
RRRINNNGG!
Larmet går igen.
Han börjar andas lite tyngre, knappt märkbart,

men han är så nära mig att jag är förvånad över
att han inte trycker sin kuk mot ryggen på mig.
Jag kan knappt tänka. För mycket har hänt här.
”Kom ihåg vad jag sa så kommer det här gå

smidigt.”
Larmet tystnar.
Jag gissar att både Lindsjö och jag stirrar på

dörren. Den är stilla. Jag minns nu att Stig låste
efter mig. Så hur kom Lindsjö in? Jag såg inga
andra dörrar eller fönster utom det som nu är
krossat snett till vänster bakom oss. Kom han ge-
nom Room ReSeT:en? Det går väl inte? Eller så
dyrkade han upp låset. I så fall kanske de som
kommer nu kan ta sig in också.
Precis då börjar handtaget röra sig neråt, för-

siktigt, försiktigt. Lindsjö blåser ut ett sista ande-
tag i nacken på mig medan han sträcker fram vap-
net någon centimeter till. Handtaget når botten
och sedan händer inget. Dörren förblir stängd.
Handtaget släpps, trycks ner och släpps om vart-
annat på ett irriterat sätt.
På något sätt gör det där mig lugnare. Personen

har uppenbarligen räknat med att dörren skulle
vara olåst och har därför inte något annat val än
att antingen ge upp eller att försöka öppna dörren
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på något annat sätt. Skulle det hända har Lindsjö
gott om tid att göra något senare.
Men lika plötsligt som handtaget började ska-

kas, blir det stilla. Det blir helt tyst. Lindsjö vågar
sig på ett andetag. Han håller kvar mig i ett järn-
grepp. Han verkar inte lika övertygad om att per-
sonen tänker hålla sig utanför rummet ett tag till.
En arg dunkning på dörren. Sedan hörs steg

nerför trappan. Vem var det? Det låter inte som
strategin från någon som är inblandad i den här
historien. Det måste vara en bluff.
Då hör jag en svagt whoosh till vänster om mig.

I ögonvrån ser jag hur dörren till Stigs datorrum
kastas upp och rök väller ut. Lindsjö reagerar
bakom mig. Jag får hans pistol i huvudet och drar
mig undan, medan han försöker sikta om på vem
det nu är som gömt sig därinne.
Men skottet kommer för fort. Jag ser bara

mynningen på vapnet i mörkret i det kalla
datorrummet, hör den skarpa smällen och känner
luftdraget. Bredvid mig faller Lindsjö ner på
golvet. Han tappar sitt vapen som klattrar iväg
över golvet och sedan ger han en kort suck. Han
tittar mot Stigs kropp som.. .
. . . som inte ligger där längre! Det finns

ingenting där Stig låg förut.
Jag kastar mig runt. I dörröppningen är vapnet

fortfarande riktat mot Lindsjö. Bakom det finns
ett par glasögon och bakom det är Stigs öga lika
helt som för tio minuter sedan, men han har helt
andra kläder på sig. Men hur kan det. . .
Då hörs ett till svagt ljud, som en alltför lång
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cigarettaska som faller av och krossas mot ett fat,
torrt, grusigt. Jag vänder mig igen och ser att
golvet bredvid mig är helt tomt. Klaes Lindsjö är
borta!
”Jäklar! Det var inte meningen att döda honom.

Vi kunde ha haft nytta av honom. Och nu blir vi
tvungna att evakuera det här stället. Fan! ”
Så ser jag hans fingertoppar. De är mycket

rödare än förut och droppar blod ner på golvet.
Jag möter hans blick men det rinner en tår av blod
från hans öga och sedan en till. De fastnar på
glasögat och det är då han ser dem.
”Fast man får nog säga att det kanske är lika

bra. Den här versionen verkar ha någon bugg i
mjukvaran.”
Jag hinner inte reagera på Stigs kalla sätt, för

i ögonvrån ser jag något flyga emot mig. Jag kastar
mig mot väggen och känner luftdraget mot armen.
På golvet studsar en gatsten till flera gånger innan
den glider några centimeter och stannar.
Det sitter inget papper på den här gatstenen.
Våra blickar möts.
Jag reser mig så fort jag kan, men Stig hinner

före mig till fönstret och tittar ner. Jag knuffar till
honom och ser en liten figur nere på det lilla
torget.
Hon rättar till sitt hår med fingertopparna och

lägger det bakom örat. Sedan vinkar hon, lite för
mycket. Stig vinkar tillbaka.
”Kom upp! ”
Hon går till dörren, öppnar den och går in.

Känner han henne?
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Stig går bort till dörröppningen in till labbet,
plockar upp Skuggans pistol och tittar in i det lilla
labbet.
”Vilken tur att han inte trodde mig. Hans typ

gör aldrig det. Hade han gått in i kylen hade jag
inte stått här nu.”
Jag går fram till honom och tittar på Room

ReSeT-hytten. Plötsligt slår det mig att Stig måste
ha bluffat tidigare. Det där är ett lockbete.
Då ringer det på dörren. Jag har inte hört några

fotsteg som förra gången.
Stig går och öppnar. Han tittar på kvinnan

därute. Hon studerar rummet noggrant och
undviker Stigs blick. En benig hands smala
fingertoppar lägger hennes mörkbruna hår bakom
örat. Hennes bruna ögon springer från ställe till
ställe. Hon har en väska över axeln och klämmer
fast den hårt med armen. En lätt ryckning i
kroppen. Till slut tittar hon upp på Stig som är
någon decimeter längre än henne.
”Hej .”
Hon pratar väldigt tydligt som om Stig vore

dum. Så tar hon ett nytt andetag.
”Ni behövde hjälp. Han tänkte döda er.”
En snabb blick på mig, på väggarna och sedan

mot labbet. Hon kan inte se mer än någon
datorpanel från dörröppningen och Stig blockerar
ganska effektivt henne från att komma in med
handen på dörrhandtaget. Hon andas ut och in
igen, på ett nästan pedantiskt sätt. Hon ser ut som
en skolflicka på det sättet, under en krävande
föreläsning. Vänta lite! Hon verkar bekant. . .
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”Han lyckades. Och du levde igen.”
Hon tittar på mig igen. De där ögonen känner

jag igen. Men varifrån? Någon förälder till något
barn? Någon klasskompis?
Stigs röst låter nu mer överraskad.
”Ett ögonblick. Hur vet du allt det här?”
NU VET JAG. Maja? Malou? Michelle? M, m, m!

Mi. . . Mi. . . Där har jag det!
”Miriam! Vad gör du här?”
Miriam tittar på mig under lugg och sedan

vänder hon sig till Stig igen.
”Ursäkta mig.”
Hon går emot mig och verkar inte lägga märke

till Stigs arm som blockerar dörröppningen. Han
tittar strängt på henne men låter henne komma
in. Jag möter henne och tänker på hur hon är sig
lik. Smal som en pinne. Samma frisyr. Lika exakt
sätt som när jag träffade henne.
”Hej , Malin Evander. Har du också dött?”
Stig tittar fortfarande mycket tveksamt på

henne. Han har inte stängt dörren. ”Vem är du
och hur i helvete kan du veta allt det här?! ”
Jag ser hur Miriam ryggar tillbaka av Stigs med

ens hårda ton och ställer mig emellan dem.
”Jag tror att jag kan förklara allt. Jag träffade

Miriam för ett par år sedan--”
”Den femtonde till sjuttonde mars 2002”, hör

jag Miriam lägga till, men jag försöker att låta bli
att störas av det som jag vet kommer att bli en
återkommande grej med Miriam. I själva verket
är jag imponerad av mig själv för att jag kommer
ihåg henne och hennes namn.
”Hon är en savant.”
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”Det är mycket otrevligt att prata om någon när
de är i rummet”, säger Miriam.
”Förlåt, Miriam. Jag försöker bara förklara för

Stig så att han förstår vem du är.”
Han säger inget utan tittar bara. Jag skulle gissa

att Miriam knappt märker det. Hon ser sig
omkring med ögon som aldrig vilar.
Till slut går han bort mot labbet.
”Vi måste gå, nu! ”
Han stannar precis innan han går in i labbet

och tittar på Miriam. ”Har jag rätt i att anta att
du klarar stress bättre än de flesta andra
savanter?”
Miriam tar ett djupt andetag, fäster blicken på

tavlan med ryttaren och talar tydligt. ”Jag har
varit hos fyra olika läkare: Bernt, Hannele, Viveka
och Ossian. De har pratat med mig om mina
problem. Nu kan jag klara mig själv.”
Stig kliar sig i mungipan. ”Okej .”
Han går in i labbet.
”Okej”, ekar Miriam, fast jag tvivlar på att hon

förstår vad hon har gett sig in på.
Själv har jag ingen aning.
Och framför allt skulle jag aldrig ha valt de två

att ge mig in i det här med: en person som jag
träffat en helg för flera år sedan och som minns
allt - utom hur man är social. Och sedan Stig.
Frågan är vem som är märkligast. Jag menar
Miriam kan ju inte rå för sitt handikapp, men
Stig. . .
Han kommer tillbaka med en pärm i ena handen

och en väska i den andra. Jag undrar om han tog
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med pistolerna.
”Kom nu.”
”Men vad händer när de andra kommer hit och

aktiverar apparaten? Kommer inte du att komma
tillbaka hit då?”
”Vi tar det sen. Men nej .”
Han visar oss mot dörren. Miriam förstår inte

och Stig får säga åt henne att vi ska gå. Jag tror
att han tycker att det är märkligt att hon kan
räkna ut sådana komplicerade saker men inte
förstå kroppsspråk. Jag antar att det är sådana
saker man lär sig när man jobbar med barn.
Mina barn, ja. Jag undrar--
”KOM NU!”
”Jaja.”
”Det är dags att vi hittar en ny sida.”
Ja, det är det. Och min nya sida är att komma

hem.
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KAPITEL FJORTON: FÖRFÖLJAREN

Knack-knack dunk, knack-knack dunk!
Vad som kan ha varit kuddar landade på andra

kuddar.
Bo Henrik Valdemar Andersson drog efter an-

dan. Det fanns en svag doft av kvinnlig parfym.
Svagt blommigt.
Han levde fortfarande.
Henric Vanderson levde fortfarande. Det måste

ha varit en dröm. Vanderson kunde inte påminna
sig senast han hade drömt en mardröm innan den
här. Han brukade drömma om bilar – hur vinden
slet och fläktade i håret och omgivningarna fors-
ade förbi på ett totalavslappnande sätt. Den här
gången fanns bilar bara med som skräckobjekt.
Och den kändes som om den var flera månader
lång.
Någonstans ifrån hördes ett lätt knarr som från

en dörr som öppnas. Vanderson slutade genast
drömma, kom till medvetande och öppnade ögon-
en.
”Det här rummet minns jag! ” tänkte han.
Väggarna var ljust bruna, det fanns en stol och

en ring i väggen och en rund rutig matta.
Han låg ner i en ganska obekväm säng, såg att

dörren till labbet var halvöppen och att hon stod
där. Hon från drömmen. Det kunde bara betyda
en sak: det hade inte varit någon dröm. Hon hade
varit med när han blev. . . skjuten.
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Hon hade bytt kläder, men han kände igen hen-
ne direkt. Som advokat hade han varit tvungen
att känna igen folk i mycket olika kläder. Hon drog
handen genom håret och kom närmare.
”Hej igen”, sa hon. ”Välkommen tillbaka till San-

drastiftelsens kursgård med egen golfbana och
Room ReSeT.”
”Jäklar, jäklar, jäklar! ” tänkte Vanderson. Istället

för att säga något satte han sig upp. Märkligt nog
kände han ingenting av såret i huvudet. Såret
fanns inte ens kvar. ”Förresten”, konstaterade han
ilsket, ”de jävlarna dödade mig! ”
”Jag förstår att du är desorienterad. Jag har

själv varit med om precis samma sak flera gånger.
Tro mig, det blir enklare nästa gång. Om det blir
någon nästa gång. Hur mycket förklarade de för
dig när du blev kartlagd och inlagd i systemet?”
Han tänkte inte säga något till henne. Istället

kanske han kunde fly om han skötte sina kort rätt.
Hon var ung, men såg inte särskilt stark ut. Han
å andra sidan hade aldrig varit mer ur form. Han
fick använda hjärnan istället. Eller plånboken.
Fast mest trodde han på förstärkning som trumf-
kort. Det borde finnas ett tiotal anställda här, året
om, ifall någon skulle behöva komma hit. Framför
allt med det som fanns i källaren.
Han var torr i munnen och smackade ett par

gånger. Början på hans plan. . .
”Du vet var vattnet finns”, sa hon. ”Jag tänker

inte hålla dig kvar här. I själva verket kan jag ge
dig skjuts om du vill ta dig någonstans.” Hon såg
betydligt trevligare ut nu. Vad ville hon?
Han reste sig och gick mot dörren. Därute fanns
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förstärkningen. Och när de hade tagit henne skulle
han dricka en hel liter vatten. Eller öl, hellre. De
brukade ha ett riktigt bra sortiment här. Till dess
hoppades han nästan att hon skulle försöka stoppa
honom.. .
Men hon sa inget och gjorde inget.
Efter några meter anfölls Vanderson av något

han aldrig mött förut. ”Varför är hon sådan där?”
morrade en inre röst. Han vände sig till tjejen.
Malin, hette hon visst.
”Vad gör du här? Och hur tog du dig in?”
”Jag räddade ditt liv, så om jag krossade ett

fönster eller strålade in från rymdskeppet
Enterprise borde inte spela så stor roll, eller hur?”
”Jaha.”
Han gick vidare ut. Labbet såg inte ut som något

annat labb han hade varit inne i: det fanns bara
datorer, sköna kontorsstolar, trevliga gröna tapet-
er, växter, tavlor och vanliga lampor snarare än
flimrande lysrör. Ett bevis på att Sandrastiftelsen
hade pengar bakom sig. Men det fanns inte någon
här. Logiskt, eftersom hon hade kunnat ta sig in
till honom.
Hon följde efter. Inte för att vakta honom, utan

för att kunna tala i normal samtalston.
”Jag hade förväntat mig att du skulle vara mer

irriterad för att de dödade dig i kallt blod så där.
Men vi kanske är olika.”
”Troligen är vi det.”
Han gick in i nästa rum, en lounge med låga

soffor och högryggade fåtöljer. Här var också tomt
på folk. Kanske i receptionen ner till vänster, eller
borta vid bastun rakt fram?
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”Om du letar efter de andra så måste jag göra
dig besviken. Vi är ensamma här. Bortsett från en
vän till mig som är nere i källaren och tittar över
era minnen.”
Han vände sig om och kisade mot henne. Var

hon verkligen en mördare? Han trodde att han
hade träffat tillräckligt många mördare för att
veta när någon var en eller inte. Men hon hade
bara sina konstiga ögon som var förvånansvärt
svåra att avläsa. Han var tvungen att chansa.
”Var är alla då?”
”Vidareutbildning”, ljög hon.
”Har ni dödat dem?”
”Nej , för sjutton gubbar. De. . . är här i närheten.

Nersövda. Vi ville. . .”
”Jag vet nog vad ni ville”, sa han fränt.
”Ha hjälp”, fortsatte hon utan att ta åt sig. ”Vi

behöver hjälp att få bort den del av Sandrastift-
elsen som dödade dig och kommer att döda dig
så fort den får tag på dig. Om du tänker efter, tyc-
ker du att det är okej att Sandrastiftelsen dödar
folk?”
Vanderson fortsatte gå mot den kylda baren.

Den gav ett svagt blått sken vilket gav den ett
svalt och läskande utseende. Han plockade ut en
kyld flaska från den långa raden, öppnade den
och tog en snabb klunk utan att hälla upp den i
ett glas. Det gjorde han aldrig annars.
”Du sitter dessvärre inte på särskilt bra kort”,

sa han och nu var hans röst lika samlad som när
han pratade med pressen. ”För det första har du
just medgivit att du har brutit sig in i ett privat
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område och slagit nästan ett dussin människor
medvetslösa. För det andra har du knappast räddat
mitt liv. Snarare är det du som riskerade det från
början genom att anfalla mig vid ett flertal till-
fällen, inte minst genom att förstöra min bil och
bombhota mitt hus och min fru. För det tredje--”
”Du svarade inte på frågan. Tycker du att det

är okej med mord? Tänk på att du själv står på tur
om du säger ja.”
Vanderson sträckte på sig och blev plötsligt lite

mer imponerande. Malin tittade osäkert upp på
honom som om hon för första gången var osäker
på ifall hon skulle kunna få med sig honom. Så
bestämde hon sig.
Hon vände sig om, drog upp en mobiltelefon

och klickade sig snabbt fram till rätt nummer.
”Han vill inte följa med. Du kan radera hans

filer så sticker vi sen.”
Hon la ner mobilen igen medan hon fortsatte

mot bastun och simhallen.
Vanderson stirrade surt efter henne. Han kände

igen en bluff när han såg den och tänkte inte falla
för den. Men han såg ingen annan utväg än att
följa med henne: om han stannade här skulle nå-
gon av ”dem” snart hitta honom och döda honom
så att det inte gick att få tillbaka honom. Och att
dö en gång var bara det en gång för mycket för
Henric Vanderson. Med andra ord fanns det inget
alternativ än att följa med henne.
Däremot var det inte nödvändigt att hon skulle

få sätta agendan. Hon skulle bli varse att Henric
Vanderson inte tänkte vara något får att valla in
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i fållan. Och när det fanns tillfälle skulle han
förklara allt för Sandrastiftelsen och se till att
både Malin och hennes ’vän’ skulle tas ur ekva-
tionen. Permanent.
Så med flaskan i handen följde han efter henne

genom loungen, vidare förbi receptionen och mot
simhallen. Dörren bredvid bastun såg oskyldig ut,
men Vanderson antog att hon visste vart hon skul-
le. Den var inte låst. Men innan hon gick ner knac-
kade hon. Knack-knack dunk, knack-knack dunk.
Malin kastade en enkel blick på Vanderson, visade
ingen förvåning över att han följde efter henne
och höll upp dörren åt honom. Han vägrade gå
före henne, så hon fortsatte i täten ner för den vit-
målade trappan.
Det började bli kallare. Vanderson mindes från

en förhandling som involverade en mjukvarutill-
verkare som inte gillade konkurrens att stora da-
torer behövde kylas för att inte bli förstörda. Det
betydde att de kom närmare. Han greppade flas-
kan hårdare. Den verkade inte alls lika kall nu när
omgivningen gjorde att hans andedräkt började
synas framför honom.
Nedanför honom kom Malin till botten på trap-

pan. Hon väntade på honom. När Vanderson kom
ner insåg att han inte hade varit förberedd på
något av det som väntade honom.
Källaren var i grund och botten en lång och bred

kulvert. Den måste ha sträckt sig hundratals meter
åt vardera hållet. Och på ömse sidor om gångytan
fanns ståldörrar med cirka fem meters mellanrum.
En dörr kanske tjugo meter bort var öppen. Alla
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andra hade massiva hänglås och röda sensorer.
Malin gick bort till den öppna dörren.
”Nu kommer vi, Stig. Han bestämde sig för att

hänga med ändå.”
Hon kikade in och Vanderson följde efter. Ett

mössbeklätt litet huvud med glasögon stack ut
från bakom en av det mindre rummets dator-
paneler. Kretsar och ett par sladdar fyllde panelens
insida. Det var ögonen som stack ut. De blödde.
Men rösten var lugn.
”Antagligen mest för att se vilka vi är och vad

vi håller på med så att han kan ge ett bättre vitt-
nesmål till Sandrastiftelsen. Han verkar inte ha
någon lust att leva, men med hans liv, kan du klan-
dra honom?”
Mannen med mössan, den som Malin hade kallat

Stig, drog in huvudet bakom panelen igen. Van-
derson letade efter någonstans att ställa sin öl
som nu verkade ha förlorat all mening. Då kom
nästa replik från Stig: ”Ställ den där ute. Jag miss-
tänker att du inte vill att det ska gå lika illa för
dig som det gick för mig för att jag slarvade.”
Den här gången kom Stig fram ordentligt. Han

drog av sig mössan och lyfte på glasögonen med
plåstriga fingrar och kom närmare så att Vander-
son kunde se såren i ögonvrårna. Vanderson
tittade bort.
”Vad är du för monster?”
”Monster? Hm? Det var jag som gjorde att det

gick att återställa er två efter mötet med de där
typerna från Sandrastiftelsen. Du blev dödad av
dina vänner. Det var jag som uppfann Room ReSeT.
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Tillsammans med två vänner som blev mördade,
och det var dina vänner som gjorde det. Så vem
är monstret?”
”Jag fick höra att alla tre var döda”, sa Van-

derson vagt.
”Jo, fast jag ångrade mig. Och nu vill jag för-

hindra att fler får sina liv förstörda av det som
pågår i den här ’kursgården’.”
Plötsligt fick Vandersons hjärna liv. Han var i

en ansträngd position, men det var sådant han
fick betalt för - vanligtvis i alla fall. Och faktum
var att en del av honom gillade att stå uppträngd
mot väggen med stenhårda utfrågare runt om-
kring. Han hade bara inte tänkt på Malin och den
här Stig som reportrar, men nu när han hade gjort
kopplingen kunde han tas med dem på ett helt an-
nat sätt. Det var en skön känsla efter den senaste
tiden konturlösa förföljelser och ständiga skräck.
Nu hade han sett Malin och trollkarlen bakom
skynket och insett att det var samma trick som
han hade tänkt utföra om situationen krävde det.
Nu gällde det bara att snabbt hitta rätt strategi

för att få dem dit han ville: att avslöja allt så att
han kunde stoppa dem. Ingen fick behandla honom
på det här sättet. Och Sandrastiftelsen. Ingen fick
behandla Sandrastiftelsen så här heller.
”Vad håller ni på med nu då?”
”Vi ser till så att du inte kan bli återställd till

det där rummet”, sa Malin med en hastig blick åt
båda hållen i korridoren.
”Tänker ni radera mig, det som finns lagrat i

den här burken?”
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”Nej , det skulle vara opraktiskt. Jag inaktiverar
återställningsfunktionen. Malin, kan du.. . med
skyltarna?”
Malin nickade. ”Fast tror du inte att han tänker

försöka fly? Han verkar ju inte direkt övertygad
om att vi har rätt.”
”Han tänker inte fly”, sa Stig och kikade fram.

”Han tänker stanna här så att han kan ta reda på
vad vi vet och vad vi planerar, så att han kan ställa
allt till rätta med stiftelsen.”
”Allvarligt, hur dum får man bli?”
Mannen med de såriga ögonen ryckte på axlarna

och dök in bakom panelen igen. Kvinnan tog fram
en liten udda mejsel med två utskjutande bitar
och gick bort till dörren mittemot där hon sträckte
sig upp och började pilla med skylten ovanför
dörren. Vanderson lutade sig närmare och läste
JK:s namn på skylten.
Snart hade hon skylten i handen.
Hon fortsatte till nästa dörr, sträckte sig upp

och förde in dyrken i låset. Lite vickande fram och
tillbaka senare lyckades hon få loss en av två skru-
var. Det tog sammanlagt två-tre sekunder. Hur i
helvete kunde de här två klantarna veta så mycket
om Sandrastiftelsen och varenda detalj i hur sak-
erna sköttes här? Hade någon tjallat och skickat
de här för att. . . för att vadå? Det hade varit enk-
lare att. . . nej , det här gick inte. Vanderson snörpte
på munnen och vände sig till mannen.
”Stig?”
”Ja?”
Han tryckte på några knappar och verkade bara
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måttligt intresserad av vad Vanderson kunde kom-
ma med. Och hittills hade han inte haft någon
orsak att bli överraskad.
”Okej . Jag är ingen forskare, men jag är advokat

och jag vet när jag har blivit överbevisad. Ni har
lyckats ta er in i ett av Sveriges mest välbevakade
hus, ni har kunskap om topphemliga projekt - du
har ju för sjutton uppfunnit hela systemet och du,
Malin, var ju Patient X, så att säga och ni verkar
ha förutsett alla eventualiteter. Jag slår till ex-
empel vad om att ni har oskadliggjort larm-
systemet till nationella insatsstyrkan så jag tänker
inte ens försöka ta mig till en av larmknapparna.
Ni har dessutom lagt ner åtminstone en månads
tid på att förfölja mig så att jag ska bli så stressad
att jag ska göra något misstag så att stiftelsen ska
skicka sina gorillor efter mig. Allt det säger mig
att det här handlar om något mer än bara lite upp-
gifter av en advokat som knappast är en del av
den inre cirkeln. Jag tror att ni har något annat i
tankarna. Så vad är det?”
Malin tappade sin dyrk. Stigs fingertoppar slut-

ade långsamt smattra på tangenterna på panelen.
Han reste på sig. Malin kom närmare.
”Okej , nu när jag har er uppmärksamhet kanske

jag kan få några svar. Vad är det ni håller på
med?”
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KAPITEL FEMTON: FÄLLAN

Jag är på väg hem! Han får klara sig själv. Han får
kämpa mot Lindsjö och Sandrastiftelsen själv. Jag
ska hem om jag så ska gå hela vägen.
Jag önskar bara att jag visste att Miriam också

skulle gå hem. Hon borde inte bli indragen i det
här.
Men det där är inte min sak längre. Jag ska

hem. Jag ska sova.

***

Kniven dras över min hals innan jag hinner rea-
gera.
På nolltid är jag uppe. Och ensam. Nu är det

knappast någon idé att försöka sova igen.
Jag tar mig ut på vägen igen.

***

Jag hör hans fotsteg. Det räcker. Jag är uppe.
Samtidigt inser jag att jag inte är i det där

rummet längre. Jag är utomhus.
Okej . Jag fortsätter gå. Då kommer jag hem

fortare.

***

Nu ger jag upp!
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Vägen blir bara längre och längre. De där träden
känns ju inte närmare än för tio minuter sedan.
Oj , nu kommer det snart en bil. Jag springer ner

från vägen. Jä. . . järnspikar, vad långsam jag är.
Här nere finns det inte mer än några glesa buskar
att gömma sig bakom, men någonstans måste jag
ta vägen så jag väljer en som ser någorlunda tät.
Uppe på vägen kommer den gula bilen i full

karriär. Den stannar inte.
Jag kan inte hålla på så här. Vad är klockan? Det

ser ut att vara kvällning. Kanske sex-sju. Åh, jag
måste sova! Ikväll måste jag somna. Jag har inte
räknat, men det måste ha varit nästan en vecka
sedan jag sov en hel natt. Promenaden till Uppsala
gick väl okej , eftersom jag vågade lifta - då - men
nu.. . Skönt att jag kan äta i alla--
Ett träd knakar! Fan, någon kommer! Jag ser

ingen till höger, ingen till vänster, ingen rakt fram.
Bara träd och skog, buskar, mossa, långt gräs och
små kullar. Där! Snett till vänster! Nej , det var
inget, bara fladdrande grenar.
Suck. . . Det här går inte. Jag kan inte vara sådan

här. Jag kan lika gärna gå in längre in, slå läger
och vänta. Min hemkomst får vänta lite till. Hur
långt var det kvar? 56 kilometer stod det på sen-
aste skylten. Då är jag. . . jag orkar inte tänka. . .
Men jag måste längre in. Längre in i skogen.

Så att ingen.. . mmm.. . hittar. . . ehhh.. . strunt
samma.. . Måste vidare. . .

***

Vad jag gäspar. Då hör jag inte ifall någon kommer.



172

Men vem skulle komma hit? Jag måste ju sova
också. Om jag kan, vill säga.
Jag vill hem! Sova i min egen säng. Det kan räc-

ka med tio minuter. Bara sova.
Och sedan när jag sovit klart, utan mardrömmar,

då skulle hela familjen samlas kring min säng.
Mamma, pappa, Ted och Alina och barnen, alla
skulle vara där.
Ted, med sitt oborstade Svintohår, skulle krama

mig först. Jag skulle se till att det inte stacks på
halsen. Och när vi var klara, skulle de andra också
krama mig. Sedan skulle vi prata och prata. Jag
skulle förklara vad som hänt.
Mamma skulle inte kunna låta bli att ställa

någon dum fråga, men eftersom hon bara menar
väl skulle jag inte svara så där snäsigt.
Då kommer han! Skuggan är här, mitt bland

familjen. De ser honom inte - eller kniven.
Jag står upp. Ensam. Vart tog han vägen? Vart

tog Lindsjö vägen?!
Det blåser till. Jag är kvar i skogen.

***

Iiii, det kliar så i ögonen! Måste sova.
Löven ovanför mig bildar ett litet ”rike” där jag

är skyddad. Här kan jag nog somna. Mellan stenen
och stammen. Jag får gå hem i morgon istället.
Fast det sa jag ju i går också. Släpp det. Soooov.
Åhh, nu. . .
Det är mitt tak, där hemma.
Dörren gnisslar inte alls. Han skjuter bara upp
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den så mycket att han ska kunna glida in genom
öppningen. Ute i köket ligger mamma, pappa och
Alina med avskurna halsar. Här ligger jag, totalt
försvarslös. Jag drar upp täcket och tittar upp mot
hans huvud. Jag ser det ljusbruna krulliga håret,
men inte ansiktet.
Plötsligt gör han ett snabbt utfall och springer

de två metrarna från dörren till sängen. I hans
hand gnistrar kniven till. Jag får upp armarna.
Han slår undan händerna, drar tillbaka armen lite
och så--
Det gör ont i armen. Han fick mig!
Nej , det är inte det. Jag slog i trädet. Jag är fort-

farande här ute.
Jag kommer aldrig komma härifrån! Jag kommer

aldrig levande härifrån!
Mina sista krafter, jag behöver dem. Jag måste

springa vidare. Hem. Springa hem. Från Skuggan.
Från Stig. Från såret i min hals.

***

Ett par ben. Röster långt borta. Och sedan dimma
igen.
Jag gäspar.
Det måste betyda att jag är vaken. Kanske håller

jag på att vakna. Var är jag? Lika bra att öppna
ögonen och se efter.
Det hänger böjda metallarmar och handtag i

kedjor ovanför och omkring mig med några meters
mellanrum. Små tryckknappar hänger genom dem.
Det luktar rent. En telefon ringer ett par gånger
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med dämpad signal.
”Uppvaket, syster Parwan.”
Så, sjukhuset alltså. Måste vara centralsjuk-

huset. Jag tycker jag känner igen stilen från när
jag var här senast.
Vad gör jag här? Ja, just ja. Jag måste ha svim-

mat. Hur länge har jag sovit? Vad är det för dag?
Vad var det för dag när jag kom hem?
I ögonvrån ser jag hur kvinnan som pratar i te-

lefon får syn på mig. Hon säger något mer, lite
tystare och lägger på luren. Hon kommer närmare.
Nu ser jag hennes blåa sköterskeuniform, hennes
svarta page och de hjälpsamma vita rynkorna på
de mörka kinderna.
”God morgon”, säger hon och ger mig ett väl-

komnande leende.
”Är det morgon?”
”Ja, klockan är nio”, säger hon vänligt. ”Hur är

det med dig?” Hon tittar nästan omärkligt snabbt
på någon apparat snett bakom mig, kontrollerar
kvickt nivån på påsen som mitt dropp kommer
ifrån och sedan återvänder hennes gröna pupiller
till mitt ansikte. ”Mår du bättre nu när du har fått
sova lite?”
Hon bryter inte så mycket. Jag nickar, vilket får

mig att hosta.
”Vill du ha något att dricka? Vi har saft, kaffe,

te, varm choklad. . . och vatten.”
”Varm choklad. Tack så mycket.”
”Vill du ha något annat så länge? Okej . Jag tar

och ringer på läkaren.” Hon nickar och ler igen
och börjar gå.
”Vänta. Hur länge har jag. . .?”
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”Du kom in här i förrgår. Typiskt, förresten. Din
syster har varit här med dig hela tiden, men just
nu är hon i cafeterian. Hon kommer nog snart.”
”Tack.”
Hon går. Framför mig sitter två kvinnor bredvid

en skäggig mans säng. Därnäst ligger en ensam
äldre kvinna på sida och ser lite förvirrad ut. Och
på min vänstra sida står en ung kille med ka-
stanjebrunt hår och tittar ner på en flicka som
sover tungt.
Såg jag ut sådan nyss? Så rofylld?
Jag hör fotsteg i korridoren. Ett par flip-flops

(jag har sådana själv ibland, så jag känner igen
ljudet). Men när kvinnorna rakt fram tystnar hör
jag något mer, mjuka fotsteg, som om personen
smög fram.
Jag kikar försiktigt mot dörröppningen ut till

korridoren. Runt hörnet kommer först den där
systern och en man med kalt huvud och glasögon.
Stig!
Jag försöker resa mig upp, men jag är så trött

i kroppen att det slutar med att jag bara lyckas
dra mig upp lite grand. Stig tittar hitåt och låtsas
inte känna igen mig. Han kommer mot mig med
en liten brunfärgad mapp i handen och läser i den
lite hastigt innan han kommer fram till mig. Sys-
tern står snett bakom honom. Han ställer sig med
ena handen på grinden som skyddar mig från att
ramla ner.
”Hej”, säger han. ”Du visar tecken på att må

mycket bättre. Din puls är jämnare. Blodsockret
har återgått till sin normala nivå. Och stresshor-
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monerna har börjat sjunka, även om det kommer
ta ett tag innan du känner dig som dig själv igen.
Känner du dig uttorkad?”
”Lite. Men hon skulle hämta lite choklad.”
”Det fanns ingen choklad. Går det bra med juice

eller te?”
”Jag tar juice.”
Stig tittar på sköterskan som är på väg bort.

Han lutar sig framåt.
”De är snart här. Om tio minuter måste vi vara

härifrån.”
”Jag--”
”Jag kommer att ge dig ett uppiggande. När du

får juicen, be att få gå på toaletten. Vänta där tills
du hör en massa oljud och då springer du så fort
du orkar åt vänster i korridoren. När du kommer
till dörrarna, gå höger och ner för trapporna. Gå
ända ner, så långt det går. Där finns Miriam. Hon
tar med dig till bilen.”
Han tar fram en spruta, som dem som diabetiker

har och håller den mot min arm. Jag känner aldrig
nålen, bara att det killar till lite.
”Vänta. . .”
Men Stig är redan på väg och stannar inte. Jag

tar tag i grinden och försöker dra mig upp.
Musklerna i min arm blir alldeles darriga och gelé-
artade. Sängkläderna glider mer än vad jag gör.
Mitt grepp lossnar alltmer. Vad var det för upp-
piggande egentligen?
Rummet bleknar sakta bort.
”Stiiig”, kraxar jag men käkarna är alldeles för

slappa. Jag ser mig omkring, efter något sätt att
göra mig uppmärksammad på. En bit ovanför mig
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hänger larmknappen. Orkar jag lyfta armen så
högt? Jag måste klara det.
Var är den? Jag ser två stycken larmknappar.

Min arm ser helt konstig ut, på väg upp mot den
ena larmknappen. Den flyger omkring, flaxar och
får aldrig något grepp. Det finns ingen larmknapp
där. Jag tog fel och nu är mina krafter slut.
Lågt och långt bortifrån hörs en röst.
”Skjut honom så fort ni ser honom!”
Rösten är mjuk och behaglig. Den kommer där-

ifrån, det där ansiktet som kommer närmare, men
underbettet och de stålgrå ögonen och det lockiga
ljusa håret. Det är han. Det är Han! Skuggan.
Klaes Lindsjö!
”Tack, Malin, med din hjälp kommer vi att

stoppa en mycket farlig man.”
Han ler mig rakt i ansiktet. Då orkar jag inte

hålla ögonen öppna längre.
Men utan förvarning hörs en hög krasch.

Snabba, korta skrik utifrån korridoren. Springande
fötter. Flera människor i rörelse. Och min hjärna
är så långsam att jag inte. . .
De kommer att ta Stig. Nu är allt förlorat.
Jag andas ut och sjunker in i dimman.
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KAPITEL SEXTON: OMRINGADE

De skyndade ner för en slänt; Stig först och Van-
derson bredvid Malin. Vandersons bistra uppsyn
visade alla tecken på att det svar han fått inte var
tillfredsställande. I själva verket kunde han utan
problem citera svaret utantill, men då hade han
utan tvivel fått tvätta tungan med tvål.
Vanderson stal en blick på Malin. När han hade

hört talas om det här projektet hade han fått
intrycket av att de hade fått tag på ett våp som
de kunde göra som de ville med. Den beskriv-
ningen verkade inte stämma nu. Han undrade vad
hon hade varit med om som hade förvandlat henne
så.
Och så Flintis där framme. Han gillade inte alls

honom, men det verkade ömsesidigt. För att vara
en sådan stereotypisk forskare var han förvånans-
värt rörlig och skuttade fram över grenarna och
leran som en bergsget.
”Skynda på! ” väste Stig.
”Vi kommer”, väste Malin tillbaka. ”Vi har inte

din koll på var fällorna finns! ”
Vanderson gav henne en skugga av ett uppskatt-

ande leende, som om han var imponerad. Fällor. . .
Troligen ett hejdundrande säkerhetssystem och
de här två. . .
”Hur tog ni in dit?”
Stig stannade och vände sig om med en irriterad

min.
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”Jag förstår att du är en idiot och ett arsle, men
kan du vara snäll och hålla tyst åtminstone tills vi
är i bilen? Hm?”
Stig fortsatte att gå, med ständiga huvud-

rörelser åt vänster och höger i ett svepande möns-
ter.
Malin tog Vanderson under armen och fick

honom att röra på sig igen. ”Bry dig inte om ho-
nom. Han är rädd för att dina vidriga kollegor ska
komma och mörda oss när de ser vad vi har gjort.”
Hon log för att visa att förolämpningen faktiskt
var menad och tryckte Vanderson framåt.
När de hade gått i en kvart såg de bilen: en

vitslaskig, knappt fyrsitsig Fiat som verkligen sett
sina bästa dagar. Troligen någon gång på 80-talet.
”In! ”
Vanderson kunde inte hjälpa att känna att han

blivit kidnappad när han troligen snarare hade
blivit räddad. Han klev in i baksätet bredvid Malin.
Stig vred om nyckeln och fick igång åbäket.
Han var inte en oäven förare, konstaterade Van-

derson snart. Vägen genom skogen var svår att
navigera, med höga rötter som stack upp ur mar-
ken och djupa vattenpölar som fick bilen att luta
än åt ena hållet, än åt det andra.
”Nu när vi är på väg”, började Vanderson. ”Jag

menar, jag är verkligen tacksam för att ni återupp-
livade mig--”
”Wow!” utropade Stig.
”Vad?”
”Henric Vanderson sa ’tack’. Det kan inte ha

varit igår.”
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Vanderson gav Stig en blick som inte behövde
tolkas. Han vände sig istället till Malin och fort-
satte:
”Jag skulle fortfarande vilja veta varför ni har

gjort allt det där för att komma hit.”
”Det vet du.” Stigs röst var stadig. Han växlade

upp och drog på när skogsstigen blev lite bredare.
”Varför skulle jag i så fall fråga?”
”En av de största skillnaderna mellan forskare

och advokater är att forskare ställer de frågor de
inte vet svaret på. Advokater ställer bara frågor
de redan har svaret på.”
Vanderson viftade bort Stigs påstående med

ena handen.
”Sluta snacka skit”, sa han. ”Jag vill veta vad ni

vill. Annars kan ni betrakta mig som jäkligt mot-
strävig.”
”Motsträvig eller inte så är du här.”
Men Malin tittade på Vanderson som om hon

just upptäckt något mycket oväntat.
”Stig, jag tror att han faktiskt inte vet.”
Nu, för första gången, såg Stig riktigt skakad

ut.
”Var inte fånig.”
Han svängde ut på en grusväg och grimaserade

illa.
”Ärligt talat, Vanderson, jag bryr mig egentligen

inte om ifall du lever eller dör. Men jag måste få
veta det du vet och det betyder att jag är beredd
att riskera mitt liv för att du ska få leva.”
”Vilken gästvänlighet”, konstaterade Vanderson

surt. ”Så vad är det ni tror att jag vet?”
En liten låda som låg i framsätet bredvid Stig
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gav en lång illavarslande signal. Stig tog tag i lå-
dan, tittade noggrant på den och kastade ner den
på sätet igen. Då började den pipa igen. Stig tog
tag i ratten med båda händerna och tryckte ner
gaspedalen hårt.
”Något som dina kompisar tycker är viktigt nog

för att döda dig för, inte bara en gång, utan tills
du dör.”
Vanderson vände sig mot Malin med en orolig

min. Malin grep tag om handtaget ovanför fönstret
så att knogarna vitnade medan hon slängde ett
getöga bakåt. En ny signal kom från apparaten i
framsätet.
”Är de nära?”
”Nej , inte än. Men de kommer att bli. De är

framför oss.”
Vanderson var inte säker på hur han skulle

reagera inför det beskedet. Var han räddad eller
dömd?
”Vad gör vi?” frågade Malin. ”Vi kan inte åka

tillbaka till gården och vi kan inte fortsätta framåt.
De har troligen värmekameror, så de kommer att
hitta oss.”
Vanderson såg hur Stig gnuggade sig i ögat och

hur det började blöda där. Han vände bort blicken.
Stig tog upp en blodig näsduk och torkade sig om
kinden.
Då gav apparaten i framsätet en ton i en annan

tonhöjd.
”Nu har de tagit sig in i kursgården också och

är på väg häråt.”
Malin skakade på sätet framför sig.
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”Stig! Ny sida.”
Stig ryckte till. Sedan vände han sig om så att

Vanderson fick de blodiga ögonen mitt i synfältet.
Vanderson tittade ner.
”Du har rätt, Malin. Ny plan.”
Han nickade och sedan klev han ur bilen.
Vadå? tänkte Vanderson. Vad finns det för alter-

nativ? Om de inte kunde åka åt något håll och de
snart skulle bli hittade om de stannade här, vad
kunde det finnas för plan i det? Men när Malin
öppnade sin dörr och steg ur, följde han hennes
exempel.
De var mitt ute i skogen. En liten, nätt och jämnt

farbar stig åt vardera hållet. Ingen chans att slå
sig fria. Ingenstans att gömma sig. Skulle de ställa
sig bakom varsitt träd och hoppas på det bästa?
Stig gick runt bilen och sa:
”Det här är mycket värre än du tror, Vanderson.

Det är inte oss de är ute efter. Det är dig! ”
”Det du tror är attacker--” började Malin, men

Stig bet av och höll Vandersons blick.
”Den senaste månaden har vi försökt att rädda

dig från Sandrastiftelsen utan att de ska förstå
vad vi håller på med. De tror att du håller på att
försöka sabotera ett av deras största projekt.”
”Vilket då?”
”Det spelar väl ingen roll! ” ropade Stig förtvivlat

med en hastig blick mot apparaten i framsätet
som nu pep oavbrutet.
”De tänker döda dig, just för att du vet någon-

ting som de inte vill att du ska veta. Och om du
nu säger att du inte vet vad de är ute efter, då
måste du ta reda på det.”
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”Vänta--”
”Vi hinner inte käbbla! ” sa Malin. ”Vi klarar oss.

Vi finns lagrade på ett annat ställe och kommer
att kontakta dig igen. Det är dig vi är oroliga för.”
Då förstod plötsligt Vanderson vad Stig och Ma-

lin pratade om. Själva tänkte de fly genom att
försvinna ut i tomma intet, medan de ville att han
skulle återvända till de andra. Han skulle bli tvun-
gen att följa med till kursgården, utan att veta
ifall Stig och Malin var det de sa att de var, vilket
betydde att han inte kunde veta ifall Sandrastift-
elsen ville döda honom. Paniken spred sig i hans
bröst och snörde åt hans luftrör.
”Och hur har ni tänkt att jag ska överleva hos

dem?! ”
”Det--”
”Nej , nu är det min tur! Ni kommer och påstår

att ni i själva verket har skyddat mig och att det
är Sandrastiftelsen som tänker döda mig och det
första ni gör är att skicka mig rakt i käftarna på
dem. Hur i helvete går det ihop?”
Vanderson dunkade näven i biltaket.
”Vad skulle hindra dem från att sätta en kula i

bröstet på mig från 100 meters håll och påstå att
det var ett misstag eller en jaktolycka?”
Stig log, helt utan förvarning och det tog Van-

derson med överraskning.
”Det måste vara jobbigt att veta precis vilka

metoder man ska använda för att komma undan.
Har du måhända använt samma bluff själv?”
”Stig! ” sa Malin. Hon tog tag i Vandersons arm.
”Vi har inte tid att ge dig alla svar. Men du kan

troligen komma undan om du bara litar på mig.”
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Hennes ögon var större än vanligt. De såg rakt
på Vanderson, på ett sätt som inte ens hans fru
gjorde - med respekt.
”Okej .”
Malins mungipor drogs uppåt. Vanderson fräste:
”Ja, jag har väl inget val, Malin! ”
Han gick emot henne.
”Vad är ditt trick då?”
Malins mungipor var nu nerdragna jämns med

hakan. Det var bättre, tänkte Vanderson, som inte
litade på respekt. Fientligt inställda människor
var mycket lättare att manipulera.
Hon vände sig bort för en halv sekund.

Tillräckligt länge för att Vanderson skulle börja
undra ifall hon skulle börja grina. När han vände
bort blicken och fokuserade på Stig, kom knyt-
näven.
Den träffade honom pricksäkert, rakt mellan

ögat och näsan. Vandersons huvud flög iväg och
han själv raglade efter, innan han damp ner i
marken.
Stig drog efter andan och så började han

skratta.
Malin följde efter Vanderson och tog honom i

kragen.
”Jag hade tänkt ge dig lite blåtiror så att San-

drastiftelsen inte skulle kunna mörda dig utan att
väcka misstankar, men nu tänker jag lägga in lite
känsla i det också.”
Vanderson hade vridit upp sitt ömmande ansikte

för att höra vad hon sa över den tjutande app-
araten och Stigs flämtande skratt. Han hann inte
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reagera innan han fick en rad med knogar precis
på läpparna. Han skrek till.
Malin hejdade sig och sa till Stig:
”Det där var en ny sida hos mig.”
”Nej då”, sa han, ”det var bara en gammal sida

som sällan får komma ut.”
”Besserwisser.”
”Jag vet”, sa Stig utan att skämta och gick och

hämtade Vanderson. ”Jag tror att det räcker nu.”
Vanderson höll för näsan och kisade otrevligt

med det alltmer rödfärgade ögat.
”Nu kommer ingen tro att han dog i en jakt-

olycka i alla fall”, sa Malin och kikade mot hori-
sonten. Hennes blick letade sig ner mot Vanderson
igen.
”Jag förstår att det här inte hjälper när vi för-

söker få in i din trånga skalle att vi är här för att
rädda ditt liv, men det var det bästa jag kom på.”
”Jaha. Tack.”
Vanderson reste sig mödosamt. Hans femtio-

pluskropp var inte van vid sådan här behandling.
”Bara så att ni vet: ni försöker få en av Sveriges

högst betalda advokater att gå med på att den
stiftelse han har varit med om i lite drygt femton
år skulle vara. . . ja, vadå? Ett hot mot demokratin?
En konspiration?”
Stig såg förkrossad ut.
”Ja, när du uttrycker det så låter det ju befängt.”
Han nickade till Malin.
”Det verkar som om vi hade fel. Vad tycker du:

ska vi åka hem istället för att ägna livet åt det
här?”
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Malins mungipor ryckte, men hon behärskade
sig och sa:
”Ja, det gör vi. Vad skönt att det redde ut sig

till slut. Är inte ni sugna på lite glass?”
Vanderson hann inte ens börja sucka. Det kom

en hel trupp mörkblåklädda män med stora
genomskinliga sköldar och vapen dragna,
utspridda så att de nästan omringade dem.
Stig tittade på Malin. Malin sa:
”Smärtan går över. Vi ses på andra sidan.”
Med en blick på Vanderson la hon till:
”Ja, inte vi då. . .”
Vanderson vände sig förtvivlat emot Stig och

Malin. Med ett antal vapen riktade mot sig insåg
Vanderson den fulla faran i att inte åtminstone
lyssna på vad de hade att säga.
”De kommer att döda mig. Vad ska jag göra?

Vad ska jag säga?”
Stig lyfte händerna i en ”Jag ger upp”-gest

medan han fortsatte prata som om inget hade
hänt.
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KAPITEL SJUTTON: VÄNTRUMMET

Vad har de gjort med Stig? Är han död?
Och vad tänker de göra med mig?
Mina ögon värker. Jag öppnar dem försiktigt.

Taket är vitt. Rakt framför mig finns en hemsk
järngrå staty. Den står på ett glasbord. Det finns
fler statyer och tavlor på små piedestaler och upp-
hängda på väggarna. Rummet känns dyrt. Inte
alls som ett sjukhus.
Själv har jag på mig någon typ av silkespyjamas.
När jag sätter mig upp för att se rummet bättre

hörs en kort signal: pip-pip.
Nej! De har någon slags larm för när jag vaknar.

Jag får inte bli överraskad igen. Jag vet inte riktigt
vad som hände på sjukhuset, men jag tänker inte
vara oförberedd nästa gång. Och jag måste ta reda
på hur det har gått med Stig. Han måste ha klarat
sig!
Det finns en dörr snett ner till vänster, på en

lite lägre nivå än sängen. Den är vit, med vitt
handtag och vita gångjärn. Jag har aldrig sett
något liknande. Troligen är den låst och lika troligt
är det att någon är på väg hit. Jag måste gömma
mig.
Då öppnas dörren.
Jag har inte hört några steg utanför och dörren

öppnas nästan ljudlöst. Allt måste vara otroligt
välsmort.
Det går fort. Jag hinner inte fram, eller gömma
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mig, innan mannen är inne i rummet. Han är stor,
men han ser inte så farlig ut, med brett ansikte,
putande kinder och jeans och instoppad polotröja.
En tuss gult hår pekar från toppen av huvudet mot
dörren.
”Ja, vad bra”, säger han. ”Reaktioner och åter-

hämtning utmärkta. Verkar inte ha några allvarliga
psykiska problem efter det som hänt - utom en
lätt tendens att skyla halsen i stressiga situa-
tioner.”
Jag tar ner handen och sätter den trotsigt på

höften. Han ska inte tro att--
”Då är ni redo att följa med.”
”Vart då?”
Den stora gulhåriga mannen tar sig om hjässan

med båda händerna och suckar.
”Om jag hade fått en krona för varje gång jag

hade fått den frågan. Lyckligtvis får jag bra mycket
mer än så.”
Han drar ner ett par glasögon. Dem såg jag inte

tidigare. Det var nog därför håret pekade så
konstigt förut. Så backar han och pekar mot
dörren.
”Till väntrummet med de andra, naturligtvis.”
De andra?
Jag får en rätt obehaglig rysning längs ryggen

och försöker skaka av mig den. Han följer efter
mig ut genom dörren och pekar mot höger. Vi
följer det svartvitrutiga mönstret i mattan. Jag är
barfota, så det är lite kallt. Väggarna är vita och
jag ser åtminstone tre kameror på bara tio meters
avstånd.
”Vilka är de andra?”
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”Men, hade det inte varit enklare att bara vänta
och se än att ställa frågor som kräver komplicer-
ade svar?”
”Okej , en enklare fråga då: Var är Stig? Lever

han? De frågorna borde inte vara svår att be-
svara.”
”Då förutsätter du att jag vet svaret på de

frågorna.”
”Gör du det?”
”Ja.”
Han knuffar mig åt vänster, mot en dörr i mörkt

trä och gyllengult handtag. Jag stannar. Han öpp-
nar. Där inne sitter tre personer.
Jag känner igen alla tre.
Jag dödade dem.
Bakom skrivbordet sitter mannen med 50-tals-

frisyren. På själva skrivbordet sitter kvinnan som
hade hand om datorn.
Och i en fåtölj sitter Irma Ostanvind.
Hon har ingen blåtira och datorkvinnan har

ingen dator, men jag skulle känna igen dem var
som helst.
Jag kommer mig inte för med att säga något

utan vänder mig bara till den bredkindade
mannen. Han säger:
”Jag misstänker att ni har mycket att prata om.”
Och så knuffar han in mig och stänger dörren!

Han låser om oss!
De tre som sitter därinne med mig säger först

inget. De stirrar bara på mig. Jag kunde inte ha
varit mer obekväm om jag hade varit naken.
”Vad.. . varför är. . . ni här?”
Irma Ostanvind svarar med darrig röst.
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”Av samma anledning som du.”
Jag kan riktigt se framför mig hur hon faller

ihop framför mig, med en lätt flämtning, som enda
tecken på att jag nyss kört in en kniv i henne. Det
är faktiskt det enda jag ser. Jag backar mot dörren.
Men när dörren slår mig i ryggen inser jag att de
tre som kidnappade mig inte rör sig mot mig. De
sitter tysta. Mannen (Robin hette han väl?) tittar
till och med ner i skrivbordsskivan med en upp-
given blick. Hans hår som är uppkammat i en våg,
har förlorat lite av sin lyster.
Irma drar ett djupt andetag.
Datorkvinnan tvinnar sitt hår runt ett finger och

går tillbaka till att stirra ut i intet. Jag minns hen-
nes röst när jag hade bundit fast henne vid det
där trädet. Hon heter Ellie.
De väntar. . .
På vad? Och vad kan det vara som vi alla fyra

ska vad med om?
”Jag förstår ingenting.”
”Vi misslyckades”, säger Robin. ”Så vi kommer

att torteras.”
”Torteras?”
De ler inte och svarar inte. Jag lägger handen

på pannan och ser på dem. Vad är det jag har
missat? Jag nyper till om näsroten och kliar mig
på sidan.
”Men--”
Det rasslar till i låset igen. Jag går bort från

dörren och ställer mig mot väggen. De andra drar
efter andan.
När dörren öppnas är det samma gulhårige man

som tog in mig hit som står utanför. Han är ensam.
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”Okej , då var det dags. Vem vill gå först?”
Han tittar på oss i tur och ordning. De andra

tittar bort från hans breda ansikte och gör sig så
små som möjligt. Varför måste han vara så elak?
Vem skulle frivilligt bli torterad?
Då hör jag ekon av något Stig sagt: Ny sida.
Och en annan sak: De sade inte varför jag skulle

torteras. De hade lika gärna kunnat döda mig
direkt. Så mycket har jag inte att berätta för dem,
förutom hur det känns att bli dödad och återuppstå
– och det har de ju fler som kan berätta om.
Jag tar ett steg framåt.
De andra reagerar minimalt, mest korta oför-

stående blickar och rynkade ögonbryn, men jag
ser att jag fått en reaktion i alla fall.
Men han som står i dörröppningen har ett helt

neutralt uttryck. Hans små bruna ögon är irri-
terande lugna och fästa direkt på mitt ansikte.
Ser han hur rädd jag är och att det bara är en
bluff för att komma snabbare härifrån?
”Nej”, säger han enkelt. ”Du verkar alldeles för

ivrig. Vi tar. . .”
Hans ögon börjar vandra runt bland de andra

tre medan han håller kvar tonen i ordet ”tar”. Och
så pekar han på någon.
Det är Irma. Irmas kropp blir helt stel och hon

skakar huvudet långsamt från ena sidan till den
andra.
”Nej , vänta, vi tar dig! ” säger han plötsligt och

pekar på mannen vid skrivbordet. Robin sjunker
ihop och blir väldigt liten. Han tar tag i kanten på
skrivbordet och tittar sorgset på den bredkindade
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mannen i dörröppningen. Han öppnar munnen
och får inte fram ett ljud.
”Kom nu! ”
Robin reser sig sakta och går emot mannen. Nu

står alla i rummet. När han kommer fram lägger
mannen sin hand på Robins axel, ler med skade-
glad blick och säger:
”Det här kommer gå så bra.”
Robin följer med honom ut. Dörren stängs och

allt blir tyst. Jag tittar på de andra för att se hur
de reagerar.
Ellie börjar gå runt i rummet medan hon pratar

för sig själv. Irma till vänster sätter sig ner och
vrider sina händer. Hon andas ut och flackar med
blicken på ett sätt som jag inte känner igen från
Stig. Ellie kommer till en vägg och vänder. Hon
tystnar och fäller ner blicken. Irma knäpper med
knogarna.
Rummet förlorar fokus. Tankarna vandrar iväg.

Det känns som om varje gång jag hittar en ny sida
så blir mina planer krossade. Jag måste komma
på ett sätt att. . . att. . . få tillbaka initiativet. Kan
jag eller vi slå ner mannen när han kommer och
hämtar nästa person? Vi är ju fler än han.
Nej , han är för stor och rummet är säkert

avlyssnat.
Dessutom hör jag Stigs röst igen från när vi satt

i bilen. Jag klappade till honom. Han sa att det
bara var en variant på min arga sida. Om de har
en hel mapp om mig, så vet de att jag kan bli arg.
Jag måste hitta något annat sätt! Och så det där:
”Inte tänka! ”
Jag skakar på mig. Tittar mig omkring. Ellie.
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Irma. Ett skrivbord. En djup soffa. En dörr. Ett
fönster. Jag går fram till fönstret. Vi är högt uppe.
Två ekar står en bit bort från fönstret. Runt dem
finns en liten gräsmatta, krattat grus och längre
bort en hög häck och en brun mur. Och utanför
muren ligger en lövträdsskog. Nej , det är inte rätt
väg. Jag går tillbaka. Skrivbordet kanske innehål-
ler något? Jag öppnar alla lådor och hittar lite
fnudd från ett suddgummi i en av lådorna. Soffan
och skinnstolen går knappast att använda till något
här inne – det finns inget i takhöjd utom en lampa
och tavlorna och dem går det nog inte heller att
göra något med. Hmm, då är det bara två saker
kvar. Ellie och Irma.
”KomIgenMalin! ” ryter min inre Stig.
Själv känner jag mig osäkrare än på länge.
”KomIGEN, Super-Malin! ”
Okej , nyckeln finns med Ellie och Irma, men

vad är den? Ska jag--
”Sluta tänk! ”
Jag går fram till Ellie, rycker tag i henne med

båda händerna och trycker henne ifrån mig, bort
mot fönstret. Hon är inte beredd och lyckas inte
mer än att flaxa med händerna mot mig. Jag satsar
allt jag har. Springer. Spänner armarna. Lyfter
henne uppåt.
KRASCH!
Jag blundar och vänder bort huvudet när vi

träffar rutan. Jag kan bara hoppas att jag hinner
stanna. Det gör ont i pannan! Ellie flaxar ännu
mer och skriker i panik. Händerna är så spända
att nästan inte kan släppa henne. Så faller hon.
Det tar bara en kort stund. I fallet skriker hon
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högre än jag hört någon skrika. Och bakom mig
känner jag Irma rusa emot mig för att se vad som
händer. Jag vänder mig om, med händerna upp-
lyfta. Hon stannar och stirrar på mig. Jag skriker.
”Sätt dig! Annars slänger jag ut dig också! ”
Hon backar, bara av mitt skrik. Jag knuffar hen-

ne ännu längre bakåt. Hon stannar. Jag knuffar
henne igen och då ramlar hon ner i soffan. Hon
är blodig på blusen. Jag tittar på min egen hand.
Blodet kommer från mig. Det svider i handen och
det bultar i pannan. Jag känner efter ovanför högra
ögat och råkar komma åt såret. Det sticker till!
Jag måste fokusera på Irma, inte på såren.
”De kommer snart”, säger jag.
”Ja och då jävlar! ”
”Varför pratar du så om några som tänker tor-

tera dig?”
Hon öppnar munnen för att svara, men när

frågan har sjunkit in, stänger hon den igen. Hon
drar ner ögonbrynen.
”Håll käften.”
”Jag försöker skapa kaos så att jag kan fly. Vill

du följa med mig?”
”Va?”
Hennes mun hänger öppen och hon tar tag i

soffan med händerna. Jag skyndar på henne men
hon kisar misstänksamt mot mig.
”Varför--”
BANG! Inom loppet av någon tiondel har dörren

låsts upp och slagits upp.
Utanför står mannen med det gula håret. Den

här gången är han inte ensam. Dold, snett bakom
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honom står en annan figur som är kortare och
mindre. Mannen tittar på mig och Irma utan att
se det minsta arg ut. Hans putiga kinder börjar
arbeta.
”Jag kanske missade att säga det, men ni skulle

hålla er i rummet tills vi hämtar er. Jaja, ingen
skada skedd.”
Han stiger åt sidan och tar tag i axeln på per-

sonen bakom.
Det är Ellie.
Hon spänner ögonen i mig. Hon har huvudet

framskjutet så att halsmusklerna sticker ut. Ojoj ,
det här är inte bra. Hon kommer närmare och
mannen stänger och låser dörren bakom henne.
Jag ställer mig mot skrivbordet.
”Som han sa: ingen skada skedd.”
Hennes ögon lyser.
”Det kan du inbilla någon annan.”
Hon greppar pyjamasen så hårt hon kan, verkar

det som.
”Vänta här, du var med och dödade mig flera

gånger! ”
”Håll käften! ”
”Det sa hon också”, säger jag och pekar på

Irma.
Ellie är någon decimeter bort. Hon luktar inte;

jag känner bara att hon andas på mig. Så tittar
hon på Irma med en frågande min.
”Hon ville fly”, säger Irma föraktfullt.
”Ja, vad fan trodde du?”
Det är då jag sätter igång, när hon är ironisk.
Jag tar tag i hennes handled och vrider upp den
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på hennes rygg så att den låser sig. Hon flämtar
till och försöker ta sig loss, men jag tar tag i hen-
nes armbåge och håller fast den så hårt jag kan.
Hon svär, kämpar och sparkar mig på benen. Jag
stirrar hårt mot Irma.
”Håll dig borta! ”
Irma ser mycket obekväm ut. Jag ger henne

inget val utan drar iväg med Ellie. Iväg mot fön-
stret igen. Hon hoppar och snurrar men jag tryc-
ker upp handleden mot nacken och duckar för sla-
gen så mycket jag kan. Det finns ett par
glasskärvor, men jag kan inte se alla.
”Sluta! Båda två! ” skriker Irma.
Jag sätter min nakna häl mot ena skrivbords-

benet och tar sats. Hon står rakt framför fönstret.
Plötsligt inser hon vad som är på väg att hända
och skriker ”nej ! ” och börjar fläkta med sin fria
hand mot fönsterkarmen, mot mig och runt i
luften.
”Släpp mig! ”
Innan jag hinner få ett riktigt bra stöd mot

skrivbordet känner jag hur hennes hand letar på
min kropp, mellan oss. Så tar hon tag, rakt i gre-
nen. Aaaaj . Hon håller så himla hårt, drar och
snurrar. Jä--
Precis då rasslar det till i låset igen och dörren

kastas upp!
”SLÄPP HENNE!”
Både hon och jag vänder oss, utan att släppa

våra grepp.
I dörröppningen står en grupp män i ljusa

kläder. Ingen bär några vapen vad jag kan se.
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Mannen med det gula håret och de putande
kinderna står inte längst fram, utan ensam i andra
raden, huvudet högre än de andra. Det är han som
ropade och för första gången ser han arg ut.
”Släpp Malin! ” säger han.
Jag blir tvungen att blunda. Vad sa han?
Och Ellie, framför mig, rycker till.
”Varför då?”
”Hon ska vidare, inte ut genom fönstret.”
De andra kommer in och omringar oss. Ett par

starka fingrar bryter bort hennes hand. En annan
hand tar tag i hennes andra arm och en tredje
hand lossar mitt grepp och en fjärde hand baddar
såret i min panna. Jag vänder mig mot Irma, som
tittar på allt det här. Ellie förs förbi henne och hon
följer henne.
Han, den där mannen, lämnar åter rum i dörr-

öppningen för Ellie, medan han fortsätter titta på
mig.
”Det är din tur nu”, säger han, lika lugnt som

förut.
”Ska jag också torteras?” frågar jag.
”Då hade vi gott kunnat lämna dig där du var,

eller hur? Kom nu.”
Han viftar otåligt med ena handen, medan den

andra drar genom håret och sedan får med sig
glasögonen ner igen.
Jag går närmare.
”Vart ska vi då?”
”Men snälla nån, har vi inte haft den här

konversationen tidigare? Vad spelar det för roll
om du får veta vart du ska precis innan du kommer
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dit, snarare än när du faktiskt kommer dit? Blir
inte resultatet det samma? Och tänk vad mycket
trevligare du skulle verka om du kunde prata om
något annat.”
Han sliter i mig och trycker mig tillbaka åt det

håll vi kom ifrån.
”Jaja, lugna ner dig”, säger jag, medan jag för-

söker klura ut vart vi ska. Kanske lite småprat kan
lösa saken.
”Så, vad vill du prata om då?”
”Jag vill inte prata om vad jag vill prata om, i

alla fall.”
Vi har passerat det rum jag tidigare sov i. Nu

är vi längre bort. Jag försöker hålla koll på huset.
Vi har svängt två gånger, en gång till höger, en
gång till vänster och säkert tjugo kameror. Nu
står vi framför en trappa.
”Ska vi ner?”
”Du ska.”
”Vart ska jag? Hur många trappor?”
”Det står skyltat ’Hit ska Malin! ’ var femte

meter så att du inte ska villa bort dig. Gå ner nu.”
Jag undrar varför han är så konstig. Men vill

han att jag ska gå själv så inte mig emot. Där nere
kanske det finns fler möjligheter att ta sig ut utan
att använda något fönster.
Marmortrappstegen är ännu kallare. Mina fötter

kippar lätt för varje steg. Längre ner i trappan ser
jag två avsatser. En där trappan svänger och en
där våningen under är. Den ser annorlunda ut än
där jag hittills varit: väggarna verkar lite mindre
vita, kanske mer åt det laxrosa hållet. Men golvet
är lika svartvitrutigt.
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Det finns ytterligare trappor neråt. Och det finns
en korridor. Vilken väljer jag?
Jag tittar upp för trappan igen, men jag ser inte

den där underliga figuren.
”Här borta”, hörs en dämpad röst.
Ska jag gå dit, eller ska jag fortsätta ner för

trapporna? Det kan ju finnas en väg ut.
”Malin Evander, kom hit.”
Rösten är inte lockande på något sätt, men det

finns något bekant över den. Jag kan bara inte
placera den.
”Utgången finns därnere, men man måste ha

passerkort för att ta sig ut. Jag har ett passerkort.
Du kanske kan slå ner mig och ta det så att du
kan ta dig tillbaka till Stig och återgå till att
försöka sänka Sandrastiftelsen.”
Vänta, lever Stig?
Åh, vad underbart. Jag känner hur hela ansiktet

börjar le av sig självt och hur det stretar i pannan
från såret.
Fast vad gör jag åt rösten? Kommer det att gå

att göra som han säger? Och varifrån känner jag
igen den?
Den kom härifrån, någonstans i korridoren. Den

är inte lika väl upplyst och jag ser inga kameror
här, bara likadana dörrar. Bruna med gyllene
handtag. En bit bort ser jag en svag ljuskägla på
golvet. Den kommer från en dörr som står öppen
en femton centimeter.
”Här är det, Malin.”
Jag andas två gånger, tänker över mina val,

öppnar dörren mer och tittar in.
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Det sitter en man vid ett vanligt skrivbord där
inne. Han verkar ensam.
”Jag är ensam här”, säger han och lyfter upp

blicken.
Chocken är total. Jag kan knappt röra mig.
Framför mig sitter Måns Näss.
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KAPITEL ARTON: HEMLIGHETEN

1950-2 lades grunden till det som senare skulle
bli Sandrastiftelsens ”kursgård”. Mycket skedde
under största sekretess: de trupper som grävde
schakten skickades hem innan nästa steg var klart,
ritningarna var uppdelade i tolv olika delar och
det spreds medvetna rykten om att huset skulle
bli en sommarvilla till Erlander. De ryktena ersat-
tes 1952, i och med att Harpsund donerades till
staten, av andra rykten, om att staten skulle få ett
nytt hemligt forskningsråd som skulle syssla med
utveckling av Sveriges första atombomber.
I själva verket var planen hela tiden att bygga

ett fort åt Sandrastiftelsen.
Stiftelsen hade bildats 1946 av Sture Bergå, till

minne av hans döda dotter. Eftersom Bergå var
assistent till Helge Jung, Sveriges andre över-
befälhavare, fick minnesstiftelsen snart stor sprid-
ning i hela samhällstoppen. Det var många högt
uppsatta män som hade förlorat barn och som inte
kunde visa sina känslor på något annat sätt än ge-
nom att organisera sig för att få någonting gjort.
Till en början hade stiftelsen till och med en del

framgångar: dess donationer skapade medicinska
framsteg, sjukhuspersonalen började få utbildning
i hur man faktiskt kunde vara trevlig mot män-
niskor som förlorat sina barn och så småningom
pratade till och männen med varandra om sina
känslor.
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Men sedan dog Bergå och hans fru och stiftelsen
föll i fel händer. Den dog inte, som brukligt är i
sådana situationer, utan förvandlades och förvreds.
Och i toppen satt Bobo Pihl, en fyrtioårig man som
nyligen suttit på sjukhuset och sett sin sprudlande
femåriga dotter bli sängliggande, tunn och allt
svagare och desperat hållit i hennes hand när hen-
nes leukemihärjade kropp inte orkade mer. Efter
det var Bobo Pihl en annan man, en som struntade
i vilka medel som användes för att se till att det
aldrig skulle kunna ske igen. Hans son, Torgny,
som givetvis blev överbeskyddad, skulle få leva
för evigt!
Och nu satt Torgny i kursgården, 41 år gammal

och skild. Hans gråa hår vilade mot ryggen på en
vinröd skrivbordsfåtölj med så högt och välstoppat
nackstöd att han gott och väl skulle kunna sitta
på knä i stolen och fortfarande inte riskera att
nacken var oskyddad.
Det fanns två män till i rummet: en storväxt man

som hade ett ständigt snett leende och djupt lig-
gande ögon som i stort sett aldrig såg dagens ljus.
Han hade en grå kostym utanpå en svart polo och
gråa slacks. Den övre delen av kostymen satt tajt
medan den nedre fladdrade omkring hans smala
midja. Han stod med sin ena kraftiga hand på den
andre mannens axel.
Den andre mannen var Henric Vanderson. Hans

vänstra ansiktshalva var svullen. Lite torkat blod
var utsmetat över underläppen. Byxorna var
smutsiga på knäna.
”Jaha, Henric”, sa Torgny med sorgsen röst.
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”Det tog ett tag att komma in igen efter att de
körde med den där bluffen. Vet du hur de gjorde?
De använde psykologi och spelade mästerligt på
vakternas känslor. En av dem berättade om en
livsfarlig strålning som finns här på området me-
dan den andra spelade skeptisk. Hade de bara
kommit hit med strålningsmätarna hade de blivit
stoppade, men just eftersom de sådde tvivlet själ-
va. . . Tsst. . . de lyckade ta sig in och evakuera allt
på mindre än två timmar.”
Han smekte den lilla skäggtofsen på under-

läppen med en fundersam min.
”Hur kommer det sig att du umgås med den ty-

pen av människor?”
Vanderson kikade upp på den store mannen som

hämtat honom där ute där Stig och Malin blivit
skjutna. Han kunde inte annat än beundra en så-
dan vältränad människa, men kunde heller inte
låta bli att ge honom en ogillande blick. Sedan
återvände han till Torgny.
”Jag umgås inte med den typen av människor.

De använde sin apparat för att återuppliva mig
och sedan försökte de övertala mig att följa med
dem. Jag tänkte att ju längre tid jag är med dem,
desto mer kan jag vittna om. Men som du ser tror
jag att de förstod det och övergav mig.”
Vanderson rörde lätt vid sitt ansikte. Torgny

lutade sig bakåt och gungade lätt i stolen. Hans
min var tankfull. Vanderson kunde inte minnas att
han någonsin stått framför en så hård domare.
”Jaha. Men hur kom det sig att de valde att åter-

uppliva just dig? Och enligt vad jag har hört har
du blivit förföljd av dem också. Det tyder på att
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de var ute efter dig. Har du någon förklaring till
det?”
Hans blick följde nästippen och landade på

Vandersons ansikte. Vanderson var tvungen att
anstränga sig för att verka avslappnad: inte säga
mer än nödvändigt – det är det första misstaget
nybörjarlögnare gör, men samtidigt inte verka
ointresserad. Han gick fram mot skrivbordet. Den
store mannen ryckte tillbaka honom. Vanderson
sköt en arg blick mot honom och vände sig sedan
snabbt tillbaka mot Torgny.
”Jag kan tänka mig många förklaringar. Men

jag har absolut ingen aning om vilken av dem som
är den rätta. Fan! Jag borde ha fått dem att prata
mer.”
En hand gnuggade pannan irriterat. Han hop-

pades att svärordet inte var för mycket. Folk som
lyssnade på honom ofta skulle naturligtvis veta
att han sällan svor när han argumenterade, men
det här var ju extrema omständigheter.
Torgny fortsatte gunga i sin stol, mjukt och

långsamt. Det verkade nästan hypnotiskt. Van-
derson kunde inte låta bli att irritationen växte i
honom. Men det var han van vid från otaliga för-
handlingar och han använde det som bränsle för
sin fenomenala hjärna.
”Jag kan inte låta bli”, sa han, ”att undra varför

Sandrastiftelsen dödade mig i det där kontoret.”
Torgny rynkade pannan. Han stannade stolen i

tillbakalutat läge, lyfte upp händerna bakom
nacken och knäppte dem.
”Jag kanske kan förklara det.”
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”Gör gärna det”, sa Vanderson.
”Vi borde nog egentligen ha gjort det redan

efter det där falska bombhotet. Eller tidigare ändå.
Det var mitt fel, för att jag trodde på dig.”
Vanderson blinkade. Vad var det han hörde?
”Jag antar att jag är för blödig. Det var inte förr-

än nyss jag verkligen kunde acceptera att du är
en förrädare.”
För första gången lutade Torgny stolen framåt.

Han lade handlovarna på skrivbordskanten och
tittade upp på Vanderson. Det fanns ingen öppen
fientlighet hos honom. Han meddelade helt enkelt
sina tankar.
”Det skulle vara jättebra om du kunde berätta

mer detaljer om ditt förräderi. När och hur och
av vem blev du övertygad om att du skulle förråda
oss? Vad har du gjort? Vet du några fler som tän-
ker förråda oss? Ja, detaljer av den typen.”
Han höjde förväntansfullt på ögonbrynen och

log till och med vänligt, som om han ärligen för-
väntade sig att Vanderson skulle erkänna allt bara
för att han frågade så snällt.
Vanderson visste inte vart han skulle titta. Men

innan han svarade tänkte han igenom sin strategi:
han visste att det bästa försvaret här var att
anfalla. Och framför allt som om han hade blivit
förolämpad.
”Vad pratar du om?! Jag blev förföljd, attac-

kerad, hotad, skjuten och nu är allt mitt fel?! Du
har ett konstigt sätt att bedöma människor på.”
Han tystnade, som för att lugna ner sig. Sedan

fortsatte han med eftertryck.
”Jag har bara träffat dig ett par gånger. Först
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efter min sons död. På min initiering. Påbyggnads-
kursen. Och någon gång till. Men du har alltid
verkat klipsk. Inte som någon som försöker hitta
syndabockar utan att kontrollera fakta. Jag kan
förstå att du inte kan hålla koll på allt som händer
hos alla i stiftelsen, men innan du gör--”
DUNK.
På skrivbordet hade Torgny lagt en silverfärgad

låda, lika stor som en vanlig CD, fast tjockare.
Vanderson kände igen vad det var och kände hur
en ilning gick längs ryggen. Torgny tryckte på en
knapp.
Med ens fyllde en konstig röst rummet. Det var

Vandersons egen:
”De kommer att döda mig. Vad ska jag göra?

Vad ska jag säga?”
Vanderson stirrade stumt på Torgny Pihl. Han

visste vad som skulle komma. Stig skulle berätta
sin plan för hur Stig skulle överleva.
De hade avlyssnat dem. Kanske hela huset var

buggat. Allt de hade sagt, allt han hade sagt. . . Vad
hade han sagt?
Torgny Pihl log överlägset mot Vanderson och

tog fram sin mobiltelefon.
”Lindsjö. Jag behöver dig här.”

***

Dörren öppnades för första gången på en halv-
timme. Vanderson tittade spänt mot nykomlingen.
Vem var den där Lindsjö?
Han var krullhårig, hade mörka kläder och var
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slank. Men vad var det för lukt om honom? Van-
derson kunde inte placera den.
Mannen tog en snabb blick över det bruna,

mjuka rummet, men tydligen hade han också varit
här förut, för han tittade bara på människorna
här: Vanderson, i sin stol och fäst i den nu inte
lika oförklarliga ringen i väggen och den store,
tyste vakten med de djupt liggande ögonen.
”Har du mappen?” frågade Lindsjö och sträckte

fram handen. Rösten var äcklad.
Vakten plockade upp en folder från bordet vid

dörren och höll den mot Lindsjö. Lindsjö rörde sig
inte. Vakten insåg sitt misstag och la mappen i
Lindsjös väntande hand.
Enbart den lilla händelsen gav Vanderson en

plötslig lust att bara försvinna därifrån. Vem var
den där mannen som fick muskelberget att bete
sig som en blyg skolflicka?
Lindsjö började bläddra i mappen. Han kom

fram till den sista sidan på några sekunder och
tittade upp på vakten.
”Har du inspelningen här?”
Rösten var lika hulkande som förut och konstigt

nog verkade det vara Lindsjös naturliga röst. Hur
kunde någon ha en sådan röst?
”Ja”, sa vakten. ”Den sitter i.”
”Spela upp den.”
Vakten gick bort till bordet och tryckte på CD-

spelaren. Rösterna var tunna, men fortfarande
urskiljbara.
”De kommer att döda mig. Vad ska jag göra?

Vad ska jag säga?”
”Ta det lugnt, Vanderson. Nyckeln till att över-
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leva är att ge dem mer än vad de vill ha och sedan
lite till.”
”Men de vill ju döda mig! ”
”Nej , det är bara en metod för att nå målet.

Målet är att förhindra att fler barn dör. Till vilket
pris som helst.”
”Och hur skulle jag kunna ge dem det, för att

inte tala om att ge dem mer än så?”
”Har du inte fattat att det är därför de vill ha

min Room ReSeT? De tänker masstillverka den
och kopiera alla barn och så fort någon dör så
återställer de bara ungen tills de har kommit på
ett sätt att rädda den.”
”Men de har ju redan en Room ReSeT! Varför

är de ute efter oss?”
”Ja, de har en Room ReSeT. Men de vet inte hur

man får flera stycken att samarbeta. Och då kan
vad som helst hända. Så det du kan erbjuda dem
är. . . mig. Jag kan göra så att RST:erna går att köra
parallellt. Det vet de.”
”Så varför håller ni på att förbereda er på att

dö?”
Plötsligt bröt en tredje röst in. Det var Malins.
”För att vi inte kan riskera att de får tag på den

hemligheten. Du måste bluffa dem att du kan få
tag på oss, fast inte här, utan något ställe där vi
har kontrollen. Vi mejlar dig snart. Men låt dem
inte få det här direkt, för då fattar de att det är
en bluff.”
TJUPP! TJUPP!
Vanderson slöt ögonen och såg åter hur Stig

och Malin hade dött framför hans ögon. Sedan
hur deras kroppar löstes upp.
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Inspelningen slutade och Lindsjös ytterligt
mjuka fotsteg kom närmare, så Vanderson tittade
upp igen.
”Intressant”, var det enda Lindsjö sa.
Det räckte. Vanderson tittade mot vakten, men

fick inget stöd därifrån. Lindsjö drog ner mun-
giporna och tittade över axeln mot vakten. Han
nickade. Vakten reste sig och gick ut.
De var ensamma.
Lindsjö tittade honom rakt i ögonen, så hårt att

Vandersons huvud drog sig bakåt.
”Jag ville bara att du skulle veta att jag redan

vet allt.”
Vanderson blev obehagligt svettig i hårbotten.
”Det tror jag inte på.”
”Inte?” sa Lindsjö förvånat.
När Vanderson inte svarade, gick han bort till

dörren och släckte ljuset i rummet. Det blev inte
helt mörkt. En lågt placerad lampa spred ett svagt
sken från ena väggen. Skuggan från Lindsjö blev
enorm och gjorde hans ansikte svårt att urskilja.
Vanderson försökte koncentrera sig på det han
faktiskt kunde se: Lindsjös mörka kläder, lampan
på väggen, hans egen kropp, den blanka kedjan i
handklovarna och taket ovanför honom.
Skuggan från Lindsjö viskade.
”Det jag menade var att du inte behöver berätta

något för mig om Room ReSeT. Jag vet redan allt
om den. Jag är mer intresserad av dig.”
Han kom närmare, långsamt men obönhörligt.
”Jag vill att du berättar din djupaste hemlighet.

Något som du aldrig berättat för någon annan.”
Vanderson tänkte protestera, men i mörkret såg
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han att Lindsjö böjde sin arm och drog fram något.
Det lät nästan inget, men snart såg Vanderson vad
det var: i det svaga ljuset blänkte det nakna kniv-
bladet hotfullt.
”Och en sak till: det här är ett RST-rum, så jag

kommer att återställa dig ända tills jag är säker
på att jag har din allra, allra djupaste hemlighet.”
Han förde fram kniven. Vanderson drog sig

undan, så långt kedjan i hans handklovar tillät.
Han stirrade på kniveggens långsamma färd
genom luften och började slita i kedjan tills
handlederna blev avskavda. Han skrek, skrek,
skrek!

***

Vanderson drog sig undan redan innan Lindsjö
hade hunnit in i rummet. Vakten satt fortfarande
och tittade på honom, med musklerna spelande
under kavajen.
Lindsjö klev in, skickade ut vakten och släckte

ljuset, nästan i en rörelse.
”Jag vill gå djupare än dina brister som advokat

och dina drömmar om att slå din fru.”
Vanderson spärrade upp ögonen och skakade

på huvudet.
”Jag har inget mer. Jag lovar. Jag har aldrig varit

otrogen. Jag menar, jag har försökt, men det har
aldrig blivit något. Det längsta jag har kommit--”
”Jag är inte intresserad av dina affärer med dina

praktikanter”, sa Lindsjö skarpt. ”Jag vill veta hur
långt du gick för att sätta dig i respekt på jurist-
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utbildningen: misshandel, våldtäkt, fusk, förned-
ring? Jag vill veta allt du har lyckats tysta ner.”
”Jag har aldrig behövt göra något sådant. Jag

har bara ljugit, aldrig misshandlat eller förnedrat
någon. Jag lovar, jag har inget mer.”
Han snyftade till.
Plötsligt fanns kniven där igen.
”Du vill inte tänka över det igen?”
Vanderson slet i kedjan, men kom ingen vart.
”Jag har stulit pengar, jag har ljugit om min bak-

grund och mina betyg, men, men, men.. . Jag har
aldrig. . . Snälla! ”
”Jag försöker vara snäll, men du gör det inte

lätt för mig. Berätta det jag vill veta.”
”Jag vet inte vad det är du vill veta! Vad är det

du vill veta?! ”
”Okej , då tar vi det långsammare den här

gången.”
Han drog upp kniven, höll armbågen rakt ut och

sträckte fram den andra handen mot Vandersons
bröst.
”Mycket långsammare.”
Handen på bröstet vandrade sakta neråt.
”Vet du om att 2 miljoner kvinnor blir omskurna

varje år? Det är mer än fem tusen om dagen.”
Kniven sänktes till maghöjd och sedan ännu

längre ner. Men ögonen tittade på honom kallt
men nyfiket.
Vanderson öppnade munnen för att protestera.

Han fick inte fram ett ljud. Hjärnan var alldeles
kall och lungorna tomma. Och kedjorna hade al-
drig suttit hårdare.
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”Och kvinnlig omskärelse har ingenting med
manlig omskärelse att göra. Låt mig demonstrera.”
”NEEEJ! ”
Men Lindsjö körde in kniven innanför

Vandersons byxor. Vanderson drog förtvivlat i
kedjan, handbojorna och fotbojorna. Inget hjälpte.
Lindsjö vred upp mungiporna i ett hemskt grin
och snurrade kniven ett halvt varv så att eggen
pekade ifrån Vandersons mage. Han drog till, hårt
och snabbt. Vanderson böjde på sig i panik. Sedan
insåg han att han inte känt kniven tränga in.
Då föll byxorna ner och landade vid hans skor.
”Ta det lugnt, Vanderson. Jag vill bara visa dig

en sak. Eftersom du är så motsträvig tänkte jag
att det kan hjälpa dig om du får veta litegrand om
vad jag tänker på.”
Vanderson hade fortfarande på sig ett par vita

bomullskalsonger. Lindsjö gjorde två snabba snitt
i sidorna på kalsongerna och drog av dem.
Det ryckte i Vandersons ögon och mun av

ohejdad rädsla.
”Snälla. . .”
Lindsjö böjde sig ner, kastade en snabb blick

på Vandersons kön och satte sig sedan bekvämt
på den obekväma sängen.
”Okej , okej”, ropade Vanderson innan Lindsjö

ens hunnit dra efter andan.
Lindsjö blinkade långsamt och vände blicken

mot Vanderson.
”Okej , vadå?” frågade han.
”Jag tänker berätta allt.”
”Jag har redan hört allt”, svarade Lindsjö och

lutade sig fram med kniven.
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”Jag vet vad det är du vill veta! ” sa Vanderson
med darrig röst. ”Jag lovar: jag berättar min hem-
lighet! ”
Lindsjö stannade, studerade honom noga och

sedan tittade han på sin klocka. Han verkade göra
en snabb beräkning i huvudet.
”Hmm, ja, kanske det.”
”Det här ÄR det du är ute efter! Det här är min

hemlighet! ”
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KAPITEL NITTON: NUMMER SEX

Det måste ha varit 15 år sedan jag såg honom sist
och då var han sex och ett halvt år och hade
nyligen förlorat sin mamma, men det är han. Det
är Måns Näss. Det är hans blekblåa ögon och den
där munnen som alltid är halvöppen och det där
låga hårfästet.
Men.. .
”Kom in, Malin. Sätt dig.”
Det finns en stol på den här sidan skrivbordet.

Han visar mot den med en slapp hand och ett
leende. Jag står kvar.
”Vad gör du här?”
”Det trodde jag att du hade övertygat dig själv

om att du visste.”
Han ljuger. Tro inte på något han säger.
”Jag kan förstå att det här är lite av en chock

för dig. Det var ju rätt länge sen.”
Han rynkar den lilla pannan.
”Du ser konstig ut. Tänker du på hur du ska fly?

I så fall kanske vi kan göra ett litet avtal? Om vi
säger så här: ge mig en halvtimme. Du behöver
inte säga eller göra någonting. Jag vill bara berätta
några saker för dig. Efter en halvtimme får du gå
vart du vill. Jag kan till och med fixa skjuts åt dig
om du vill. Annars kan du ju alltid försöka att fly,
men jag tvivlar på att det resulterar i något annat
än att du får fler skärsår och blessyrer. Vad tror
du?”
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Det kommer upp något tjockt i min hals. Jag
kan inte stoppa det. Det flyger ut.
”Var är Stig? Varför är du inblandad i det här?

Vad är det här för ställe?”
Han reser på sig och kommer fram till mig. Han

är ungefär lika lång som mig. Det stämmer: hans
pappa var inte heller särskilt lång. Han sträcker
ut handen mot min axel och ler på ett sätt som jag
antar ska verka förtroendeingivande.
”Malin, jag förstår att du är rädd. Du har varit

med om en hel del. Men om jag bara får en halv-
timme.. . eller till och med en kvart. . . så ska jag
berätta allt. Kom och sätt dig. Det är betydligt
skönare än att stå.”
Jag står kvar.
”Jag frågade hur du är inblandad i det här.”
”Okej , okej , du vill stå. Är det okej om jag sätter

mig? Jag har stressat som en dåre för att hinna
hit. Det var inte länge sedan jag fick höra att du
var här och sedan dess har jag varit tvungen att
ta mig över hela stan och övertala de andra att
låta mig få prata med dig. Det var därför du var
tvungen att vänta ett tag. Jag hoppas att det gick
bra.”
Bra? Jag höjer på ögonbrynen och tittar demon-

strativt ner på mina blodiga kläder, tar mig i
pannan och visar upp såret.
”Jag menar, bortsett från att Tore satte dig hos

Ellie, Robin och Irma. Han brukar inte vara sådan.
Han brukar vanligtvis. . .”
Hans röst försvinner. Så snörper han på munnen

lite förläget.
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”Eller. . . glömde du att vara trevlig mot honom?”
”Trevlig?! ”
”Ja, Tore är rätt sträng med det där med att

vara trevlig. Om man bara frågar--”
Jag kan knappt tro vad jag hör!
”Jag hade blivit sövd, kidnappad och inlåst och

gud vet vad mer! Menar du att jag skulle ha kall-
pratat med honom?”
Måns öppnar munnen, stänger den igen och

nickar förstående.
”Nej , nej , det är klart. Men.. . Strunt samma. Jag

är ledsen för allt det här. Det här har verkligen
gått helt åt skogen från allra första början. Med
Stig och Klaes Lindsjö och. . . ja, hela soppan.”
”Vadå, ’med Stig’?”
Måns blundar en halv sekund och tar ett djupt

andetag. Han bjuder mig att sitta igen. Jag går
närmare, mest för att kunna se hans ansiktsuttryck
bättre. Men han skjuter fram stolen åt mig, så jag
sätter mig.
”Som jag sa: det är en hel del som du behöver

få reda på. Men kanske det är en sak som vi be-
höver klara upp mellan oss.”
Han lutar sig mot mig och tittar mig rakt i

ögonen.
”Jag vill att du ska veta att du alltid var min

favorit bland dagisfröknarna. Jag kände alltid att
jag kunde komma till dig när pappa. . . ja, du vet.
Och du var så snäll när allt det här med mamma
och pappa hände. Jag saknade dig så när jag var
tvungen att flytta.”
Allt stannar.
”Va?”
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Det hade jag inte väntat mig. Hämnd, hat, eller
tortyr, kanske, men inte vänlighet. Men jag vågar
inte le.
Han ser att jag tvivlar för han lägger till:
”Ja. Det var ju min idé att vi skulle använda dig

för det här experimentet.”
Allt stannar igen.
”Va?”
Det gör ont, så hårt biter jag ihop tänderna.

Han viftar avvärjande med händerna.
”Nej , det var inte min idé att det skulle gå som

det gick. Jag trodde att du skulle bli tillfrågad,
kanske att jag skulle få göra det och sedan få
några sprutor och allt skulle vara smärtfritt. . .
Vänta ett tag. Så här var det: jag fick höra om ett
av stiftelsens projekt om metaller som återskap-
ades och rum som blev hela om man tryckte på
en knapp. Eftersom jag. . .”
Han tittar upp i taket och drar efter andan.

Sedan möter han min blick.
”Jag vill inte att du ska få fel bild av det här eller

av mig så jag kanske måste börja från ett annat
håll. Du har hört om Sandrastiftelsen, misstänker
jag. Sandrastiftelsen är en förening för män som
har förlorat sina barn och vill arbeta för att andra
föräldrar aldrig mer ska behöva vara med om
samma sak. Vi gör en hel del välgörenhetsarbete
och allt är anonymt. Det kan ju vara känsligt för
kollegor och så.”
Han tittar på sina händer. För första gången

lägger jag märke till att hans naglar är helt ner-
bitna och att han gnuggar den ena handens rygg
i den andra handflatan.
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”Eftersom jag är intresserad av fysik - jag har
en examen i fysik - så kunde jag ganska lätt få till-
gång till den info stiftelsen hade om projektet.”
”Har du tagit en examen? Du är ju tjugoett! ”
Han tittar ner i mattan.
”Jag vet. Det är helt otroligt. De säger att jag

är någon typ av underbarn och att det är extra
otroligt med tanke på. . . min bakgrund. I alla fall. . .”
Han gnuggar ena handen i den andra.
”När jag tittade på Stigs förslag--”
”Han hade kollegor. Rajiv och Tom hette de.”
”Va?”
Han verkar knappast intresserad av deras namn,

men för mig är det viktigt att de också nämns.
Även om de är döda. Kanske just därför att de är
döda. Dödade av Sandrastiftelsen.
”Rajiv och Tom, Stigs kollegor. De utvecklade

Room ReSeT tillsammans. Och sedan tog
Sandrastiftelsen över grejerna.”
Måns ger mig en tom blick.
”Är det vad Stig har sagt?”
Vilken irriterande likgiltighet. Fast det borde

jag ha misstänkt när han började med att fjäska.
Han är bara ute efter att--
”Jag måste säga att den mannens påhittighet

börjar bli riktigt irriterande.”
Han reser sig upp och går bort till dörren. Jag

ställer mig också upp och sneglar ömsom på Måns,
ömsom på datorn. Datorn är på. På skärmen syns
ett tjugotal småbilder. Jag ser inte riktigt vad det
är för bilder. Måns vänder sig mot mig och rycker
till, ser jag i ögonvrån. När jag tittar mot honom
igen har han en allvarlig min.
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”Det är. . . Stig har tydligen inte sagt sanningen
till dig. Jag vet inte precis vad han har sagt, men
baserat på det du sa nyss, så har han ljugit igen.”
”Om vadå?”
”Till att börja med: Stig jobbar för Sandrastift-

elsen.”
Jag fnyser. Men Måns fortsätter.
”Ja, eller han gjorde åtminstone det när Room

ReSeT kom till. Och några Rajiv och Tom har inte
varit inblandade över huvud taget. Det finns nog
en Tommy, men han är barnläkare och bor i Skåne,
tror jag.”
Han går fram till datorn.
”Så vi har inte stulit någonting. I själva verket:

vi var väldigt tveksamma till det Stig höll på med.
Men Stig var tillräckligt framstående för att han
skulle få lite spelrum. Det gick bra så länge det
bara rörde sig om död materia. När han gick vi-
dare till levande materia gick experiment efter
experiment. . . det gick riktigt illa.”
Han tar tag i skärmen, tystnar och vrider den

långsamt mot mig. Blicken ber nästan om ursäkt.
”Det här är fruktansvärt. Jag klarar knappt av

att se bilderna och jag rekommenderar inte att
du tittar på dem, men det kanske. . . Du har ju varit
med om en hel del, menar jag.”
De stadiga blekblåa ögonen är bekymrade.
”Så du får säga själv.”
”Vad är det för bilder?”
”Du är nummer sex. Det här är de första fem

experimenten.”
Min mun drar ihop sig, i vad jag hoppas är en

skeptisk min.
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”Stig sa att jag var nummer två. Att han såg hur
ni förde ut den första ur den där stugan med--”
Han lyfter händerna i en stoppgest.
”Nej , nej , du var den första i stugan. De andra

experimenten gjorde han här, i det här huset.
Labbet ligger bara kanske hundra meter härifrån.
Vi kan titta på det sedan om du vill.”
Jag drar ner ögonbrynen.
”Måns, det här låter helt otroligt. Jag har träffat

Stig och jag kan inte tro att han skulle göra någon
illa med vilje.”
För en halv sekund flaxar några minnen förbi

mina ögon: hur jag ligger i ambulansen och hör
kaos omkring mig. Sedan dyker Stig upp och. . . då
har han dödat eller slagit ner alla som var där.
Han visar inga känslor. Bara stirrig bestämdhet.
”Då känner du inte den verklige Stig”, säger

Måns och klickar på datorns mus.
Han klickar på en av småbilderna. En halv

sekund senare kommer den upp i stort format.
Åh, oj ! Det var. . .
Mitt i bilden, i klara färger och så skarpt att det

känns som om det inte är någon bild alls, finns
den runda formen av ett huvud. Det är bara det
ena ögat som sitter där det ska. Det andra hänger
på kinden. Munnen har inga läppar och tar upp
större delen av ansiktet. Det är bara en stor rosa
tunga och små vita prickar där tänderna skulle ha
varit.
Men värst av allt, det finns inget hår, ingen

skalle, bara öppet rakt in till hjärnan, som glider
ut över golvet.
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Fy fan!
Det blir svart. Jag måste blunda. Jag vrider på

huvudet innan jag öppnar ögonen igen.
Måns står rakt framför mig.
Inte ens han tittar på skärmen.
”Det var det tredje experimentet. Det första var

mycket värre. Och det fjärde och femte, när offren
faktiskt levde ett tag. Om man nu kan kalla det
att leva.”
Han vrider på skärmen och sväljer.
”Menar du att ni har kidnappat fem till och ut-

satt dem för. . . det där?! Vad är ni för människor?”
”Nej , inte vi. Stig.”
Stig? Skulle Stig göra något sådant? Bilden på

huvudet och hjärnan på golvet återkommer, men
jag knuffar bort den. Det får vänta.
”Vad är det som säger att det var just Stig som

gjorde det där. . .?” säger jag och pekar på skärmen.
Måns svarar inte.
”Och om det nu var han, varför räddade han

mig?”
Han spänner hela kroppen.
”Jag har inte en aning om varför han räddade

dig. Han har inte visat några sådana tendenser ti-
digare. Det är klart, jag kan tänka mig flera
orsaker. Han kanske ville ha din tacksamhet. Eller
pengar för att göra en egen apparat--”
”Han lyckades ju bygga en ändå.”
”Ja, vi märkte det. Och vi vet fortfarande inte

hur. Om han inte lyckades förskingra dem från
oss på något sätt.”
Han sätter händerna på höfterna och ger mig

en kall blick.
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”Jag får intrycket att du inte tar det här på
allvar.”
”Jag vet bara inte om jag tror på det.”
”Tror på vad? Det finns hur mycket bevis som

helst i labbet. Jag har massor med foton, både på
honom i labbet och på oss två. Jag har filmer. Hans
egna loggar. Säkert hundra människor här kan
vittna om att han var här och utförde experiment.”
”Och allt det går att förfalska! Tänk efter: ni

kan väcka folk från de döda. Vad kan ni då göra
med en videokamera eller hans handstil?”
”Ja, det köper jag. Så vad har du fått från honom

som gör att du litar på honom och inte på mig?
Har du någonting annat än hans ord att gå på?”
Hans ton blir allt hårdare.
”Har du någonsin frågat dig själv om hans story

hänger ihop? Tänk på att det var han som uppfann
tekniken att ’väcka folk från de döda’, inte vi! Om
vi kan återuppväcka folk och manipulera foton
och filmer, vad kan då inte han göra för att lura
dig?”
Min underläpp letar sig in mellan mina tänder

medan jag tänker. Då slår det mig. Jag har egent-
ligen inte ett enda bevis för det Stig har sagt. Bara
hans ord.
Han tar ett djupt andetag och drar en hand över

pannan.
”Jag förstår att du tvivlar, men om vi går igenom

det steg för steg kanske det blir lättare. För din
del började det här med att du blev kidnappad.
Du kände inte Stig eller någon av de andra du har
träffat förutom mig, va?”
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”Nä”, svarar jag, osäker på vart han försöker
komma. ”Men jag såg inte Stig förrän senare och
de andra har redan erkänt att de är från Sandra-
stiftelsen.”
”Fast det betyder inte att Stig inte var med. Du

såg inte mig heller och jag är också med i stift-
elsen.”
”Fast du säger ju att det var han som--”
”Ja och det var han också. Titta här. Det här är

ritningarna över stugan.”
Han snurrar på skärmen igen, släcker ner den

hemska bilden och klickar sig fram bland
mapparna. Han ser faktiskt bekymrad ut, som om
hans liv hänger på det här.
”Här.”
På skärmen syns först en bild på stugan, hel och

till synes tom på folk. Sedan klickar han vidare
och datorn visar upp stugan i genomskärning.
Rummet däruppe är så exakt avbildat: zick-zack-
mönstret i taket, sängen, dörren och hallen
utanför. Men min blick dras neråt. Nedanför
rummet finns ’vardagsrummet’ där de tre satt och
övervakade mig och under det. . .
Under marknivå finns ett till rum som är lika

stort som resten av huset. Det finns en likadan
panel som den i Stigs labb i Uppsalalägenheten,
samma typ av monitorer, till och med samma typ
av stol!
Det kan inte vara sant.
Måns tittar på mig och rynkar pannan i en

oförstående min.
”Om Stig uppfann RST:n, hur skulle vi ha kunnat
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göra en egen version, utan hans hjälp? På så kort
tid, menar jag. Det här är ju lite mer avancerade
grejer än att rekonstruera en Legobil utan någon
beskrivning. . .”
Han tittar tillbaka på skärmen och återfår sin

koncentrerade min. Klickar. Klickar. Scrollar och
klickar igen. De nerbitna naglarna och de gnug-
gade händerna rör sig snabbare och snabbare.
”Och här”, säger han, ”finns--”

***

Min panna är skön och kall av glaset i bilfönstret.
Vägen är slät. Det har den varit ända sedan vi åkte
från huset.
Jag sträcker på mig och tittar över på föraren.

Han ser nästan ännu större ut när han sitter ner,
den där Tore. Det kanske beror på bilen.
Sedan den där vägskylten där det stod att det

var 12 kilometer till Uppsala har vi inte bytt ett
ord. Han har sett så barsk ut. Jag har kanske inte
heller varit så pigg att prata. Jag antar att det
beror på att jag inte vet om Stig är skyldig eller
inte.
Men det kan ju vara lika bra att ta alla tillfällen

i akt.
”Jag heter Malin. Vad heter du?”
För en halv sekund flyger hans ögon mot mig

och så tillbaka till vägen.
”Måste du vara så där? Du vet vad jag heter.”
Han skakar på huvudet som om jag förolämpat

en oskyldig.
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Jag vänder tillbaka blicken mot fönstret och
lägger pannan mot glaset, men det är inte samma
sak längre. Jag hittar inte samma position. Jag
vänder mig tillbaka till Tore.
”Du har rätt. Måns sa vad du hette. Förlåt.”
En fnysning, eller är det en harkling?
Nu börjar mitt blod rinna till.
”Måste du vara så jävla otrevlig hela tiden?

Måns sa att du var trevlig ifall man var trevlig mot
dig. Jag är ledsen att jag var otrevlig mot dig när
du kom och hämtade mig, men för det första var
du rätt otrevlig mot mig och för det andra hade
jag just blivit kidnappad. Dessutom har jag försökt
vara trevlig flera gånger och det snällaste jag har
fått tillbaka är ett--”
Jag härmar hans fnysning.
Tore tittar på mig med blank blick. Så höjer han

ena ögonbrynet.
”Hmm, inte dåligt. Jag tror Stig har tränat dig.”
Vad menar han? Vad har Stig med--
”Ny sida! ”
Hans korta kommentar får mig att rycka till.

Hur kan han veta--
”Tror du Stig började med att säga ’Ny sida’ till

dig? Det var hans största styrka som fysiker och
hans största svaghet som människa.”
Han kastar en blick på vägen igen och håller

kvar den där.
”Så fort något gick snett, oavsett vad, sa han

bara ’Ny sida’ och så hittade han ett nytt sätt att
lösa problemet. Då spelade offren ingen roll läng-
re.”
Utanför börjar det bli mörkt, så mörkt det nu
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blir på sommaren. Vi passerade nyss en skylt, men
jag missade att se detaljerna på den eftersom Tore
pratade. Det finns inte en avtagsväg i sikte. Längre
fram kör en traktor, så Tore girar mot mitten.
”Hur kunde ni låta honom--”
Jag ser det bara i ögonvrån, men något är fel.

Tore öppnar munnen. Han spänner axlarna.
Framför oss--
KKKKRRRROOSSCCHHHH!
Någonting kommer emot mig i fasansfull

hastighet. Något rött.
Jag drar upp händerna. Drar in benen mot mig.

Vänder bort ansiktet.
Och hela tiden skrapet som dödar alla andra

ljud.
Det rycker till över bröstet. Huvudet kastas

framåt. Sedan åt sidan. Allt far omkring. Omkring.
Plötsligt känns allt långt bort. . .

***

Ovanför mig väsnas det något förskräckligt.
Så känner jag lukten av bensin.
Det dröjer inte länge innan jag inser vad som

har hänt. Vi har krockat med traktorn.
Jag försöker ropa till Tore, men min kropp är

för slapp. Men långt, långt borta tycker jag att jag
ser något. Det är rätt mörkt i övrigt, men i mitten
finns det en gulvit cirkel.
Jag öppnar ögonen och tittar efter.
Det är svårare än jag först trodde. Ögonlocken

är tunga. Och mina ögon vill inte riktigt peka åt
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samma håll. Jag bestämmer mig för att blunda
med ena ögat för att inte bli mer yr än jag redan
är. Det går bättre.
Jag är fortfarande i bilen, fast i baksätet. Bilen

ligger på sidan. Hur hamnade jag här?
Då ser jag honom genom det krossade fönstret.
Han står i ljuset från traktorn, i någon sorts

overall och med en hjälm på sig. Han tittar ner på
marken, någon meter framför honom.
Där ligger Tore.
Jag sväljer.
Jag hoppas att han inte är död.
”Stig! ” försöker jag skrika. Det blir bara ett väs-

ande.
Men framför mig ser jag hur Stig rycker till och

vänder sig mot mig. Den där äckliga blicken. Jag
kan inte förstå hur jag kunde ha blivit så lurad. . .
”Malin! ”
Han rusar närmare och hukar sig ner när han

kommer fram. Hjälmen skymmer flinten, men an-
nars ser han precis ut som den där gången i
ambulansen.
”Hur är det med dig?”
Han sträcker in handen mot mig. Jag drar mig

undan så gott jag kan. Han knycker oförstående
på huvudet och sträcker sig ännu längre in. Jag
hasar bakåt så mycket jag kan, mot den andra
dörren.
”Vad är det? Ah.. .”
Han tar sig för pannan.
”De har berättat om de andra fem experimenten,

eller hur?”
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”Först trodde jag dem inte, men nu.. . Din jävel! ”
”Nej , men Malin--”
”Är det sant?”
”Malin, lyssna på mig--”
”Är det sant?”
Han tittar bort. Så tar han av sig hjälmen och

tittar in genom fönstret igen.
”Ja, det är sant.”
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KAPITEL TJUGO: KOPPLINGEN

Trots att jag till och med längtat efter att få ett
ärligt svar från Stig, känner jag mig bara tom nu.
Men Stig skakar på huvudet.
”Fast det är inte riktigt som du tror--”
”Det där har jag hört förut! ”
”Okej , okej . Kom ut nu, så får jag förklara.”
Jag drar upp mig ordentligt. Det snurrar lite

omkring mig, men jag måste bort från honom. Hur
kunde jag lita på honom?! Han har dödat fem
människor - för ett experiment. Och han verkar
inte ens bry sig om det!
Och nu dödade han Tore också!
Så ser jag hur han skyndar runt bilen, närmare

mig. Han öppnar dörren, hukar sig ner igen och
tar tag i min arm, fast inte hårt som jag hade trott,
utan med ena handen under ryggen och den andra
i min hand.
”Släpp! ”
”Du måste ju ändå ut ur bilen. Då kan jag väl

få hjälpa dig?”
Han har en poäng. Jag spänner mig så att jag

ska bli lättare att lyfta upp och inser att det fort-
farande snurrar i huvudet.
Men så fort jag står upp, tar jag tag i hans over-

all.
”Du har dödat flera människor! Jag såg dem.

Deras kroppar--”
”Jag ser dem varenda gång jag blundar.”
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”Skulle det göra saken bättre?”
Jag trycker upp honom mot bilen, hårdare än

jag trodde att jag kunde. Stig spänner sig och drar
ansiktet bakåt. Jag nickar mot Tores kropp.
”Du är en mördare och jag tänker se till att du

åker fast för det! ”
”Okej”, säger Stig ansträngt. ”Jag förstår att du

är arg. Jag tänker inte försöka övertala dig. Men
du vet inte allt än. Jag dödade inte. . . host, host--”
Han försöker lossa mitt grepp. Jag drar till ho-

nom i bröstet. Det kan han gott ha. Han försöker
sig dubbelt, men jag håller upp honom.
”Host. . . jag behöver dig.”
”Jag behöver inte dig! I själva verket tänker jag

åka hem nu.”
”Hur gick det förra gången du åkte hem? Det

finns ingen där som tror på det du säger, ingen
du kan prata med. Du har mardrömmar. Ditt liv
känns meningslöst efter allt du varit med om. Och
om du åker hem nu kommer du aldrig att få svar
på dina frågor.”
Det pumpar i bröstet. Jag svettas, fast på ett

bra sätt.
”Jag skiter i dina frågor! ”
”Jag pratar om dina frågor”, säger han.
”Jag är trött på att alla andra jag träffar vet mer

än mig! Jag är trött på att fara omkring som en
jävla flipperkula.”
”Host. . . Men om du och jag--”
”Jag vill aldrig mer se dig! Inte förrän du ham-

nar i fängelse. Fattar du det?”
Jag vill inte ens röra vid honom! Inte ens se ho-

nom. Han slappnar av lite när jag släpper honom.
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Tore ligger bara några meter bort. Jag går dit.
Han ligger på rygg, med huvudet upplutat mot
något. Det ser ut att vara ett hopknövlat klädes-
plagg. Kanske en jacka.
Han blundar, avslappnat. Hela han ser slapp ut.

Jag klarar inte av att titta på honom och tittar upp.
Var är vi?
Det är varken en äng eller en åker utan gräs.

Längre bort är skogsbrynet. Traktorn står med
sitt tillknycklade bakhjul ett tjugotal meter bort,
på kanten av vägen. Jag ser inte någon annan, hur
långt bort jag än tittar. Jag har ingen telefon. Har
Tore på sig någon mobil? I så fall kanske den leder
till Sandrastiftelsen. Jag tror inte jag vill ha med
dem att göra just nu.
Hur tar jag mig härifrån, utan varken bil eller

traktor? Hur långt är det till närmaste--
”Jag förstår att du inte vill vara med mig, att du

inte vill lyssna. Men vi måste--”
Det borde vara närmare att ta sig åt det hållet

vi åkte, än tillbaka. Och jag vill inte tillbaka heller.
Jag kliver iväg innan Stig pratat klart. Han tystnar.
Men snart hör jag hans steg bakom mig.
”Malin.”
Han skyndar på stegen. Den irriterande råttan.
”Vad är det?”
Jag fortsätter gå och tänker inte stanna för

honom.
”Malin, stanna.”
Han saktar in.
”Malin, jag vet att du hatar mig just nu. Men

det finns viktigare saker. Ny sida --”
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Jag stannar direkt och vänder mig om så att han
ska få se hur allvarlig jag är.
”Nej , det blir ingen ny sida. Du har förbrukat

dina ’nya sidor’ när du mördade folk. Om du tror
att jag tänker--”
”Okej! Vi fortsätter på den här sidan! Vad tror

du kommer hända nu? Strunt samma att de kom-
mer att döda mig. Jag har varit död förut och
faktum är att det skulle vara skönt att slippa bry
sig. Men kan du strunta i alla andra som kommer
att dö om Sandrastiftelsen får som den vill?”
Han kommer närmare. Jag vill inte lyssna.
”Fattar du inte att det finns ett annat skäl till

att de sätter dig efter mig? De vet att jag inte har
gett dig hela bilden. De vet att det jag har berättat
går att vända på så att det verkar som att jag är
skurken.”
Jag säger inget. Jag tror att min blick säger allt.

Han ska inte tro att han ska komma undan så lätt:
några ord och så är allt förlåtet.
Han håller upp armarna.
”Jag förstår att det här är mycket för dig. Men

jag kan ge dig skjuts till Miriam så kan hon berätta
vad hon har hittat.”
”Har du utnyttjat henne också?”
Han skakar nekande på huvudet, som om jag

vore dum.
”Äh! Jag tror att det är bättre att vi inte pratar

förrän vi är där. Du följer med mig, va? Det är en
halvmil till närmaste ställe annars.”
Han väntar. Han ser allvarlig ut och har sam-

tidigt en medbjudande blick. Jag vet inte.
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”Okej . Du behöver inte gilla mig. Jag förstår dig.
Men du måste acceptera att det finns värre saker
här än mig. Sandrastiftelsen till exempel. Och jag
behöver din hjälp för att--”
”Jag skiter i vad du säger. Men jag vill se att du

inte har gjort illa Miriam. Hur har du tänkt ta dig
härifrån?”

***

Hon sitter på en trästol med benen ihop och händ-
erna i knäet. Håret är tillrättalagt och kläderna
är prydliga. Hon ser inte sårad ut.
Stig kommer in efter mig. Jag går fram till

henne.
”Miriam, har Stig skadat dig på något sätt?”

frågar jag.
”Ja.”
Jag vänder mig till Stig. Vad har han gjort?
”För två dagar sedan, när vi var på sjukhuset

för att rädda dig, kom Stig springande emot mig.
Han tog tag i min arm så att jag fick ett blåmärke.”
Va? Jag vänder mig tillbaka till Miriam och tittar

henne i ögonen.
”Har han gjort något annat för att såra dig?

Hotat dig? Har han tagit på dig?”
Hon verkar inte förstå. Men hon verkar å andra

sidan inte rädd för Stig heller, vilket hon skulle
ha varit om han hade gjort något med henne.
”Miriam”, säger Stig mjukt.
”Ja.”
”Malin skulle vilja veta vad du har läst.”
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Miriam drar med sina fingertoppar genom sin
lugg.
”Jag har läst niohundrafjorton böcker, ettusen

femhundrafyra tidningar, fyratusen--”
”Vad var det senaste du läste?”
”Det senaste jag läste var ’Electrolux’.”
”Electrolux?” frågar Stig.
Jag tittar mig omkring. Det står ett kylskåp snett

till höger om Stig, bredvid sängen och lampan.
Electrolux. Jag vänder mig till Miriam igen.
”Har Stig bett dig läsa något?”
”Stig sade åt mig att läsa igenom allt som han

hade på sin skiva. Han hade en CD-skiva med text
på.”
Stig lutar sig ner mot mig.
”Det var allt jag har kommit över om stiftelsen:

de få medlemmar jag vet något om, projekt de har
hållit på med och så vidare. Jag bad Miriam att
titta ifall det fanns något som stack ut.”
Vilken idiot! Tror han att hon är någon sorts

dator som man bara matar in information i och
sedan får ut färdigtolkat material? Varför tror alla
att savanter går att använda på det sättet?
”Varför det? Hon är--”
”Hon hittade en sak.”
”Det stämmer inte.”
”Vad?” frågar Stig förvånat. ”Du hade ju--”
”Du ställde frågor. Du frågade vad som fanns i

texterna. När jag berättade för dig, frågade du
mer saker. Och sedan sade du att jag hade varit
duktig.”
”Du var mycket duktig, Miriam”, säger Stig.
”Jag visste redan att jag kan läsa”, säger Miriam
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till mig, med stora oskyldiga ögon.
”Vad frågade jag precis innan jag sade att du

var duktig?”
”Du frågade ’Är det sant?’”
”Och innan det, vad frågade jag då?”
”Du frågade ’Så finns det någon person som har

kontakt med alla grenar av stiftelsen förutom de
fyra som vi har pratat om nyss?’”
”Vad svarade du på den frågan?” säger Stig med

en förväntansfull blick.
”’Ja. Henric Vanderson har haft kontakt med

alla grenar av Sandrastiftelsen. ’”
Stig ler och nickar till mig. Han ser fullständigt

galen ut.
”Och? Var det din stora upptäckt?”
”Förstår du inte? Vanderson är--”
”Jag hörde vad Miriam sa. Och jag frågade om

det var din stora upptäckt?”
”Okej , Malin, nu tar du det lugnt. Jag har gått

igenom hela Sandrastiftelsen med Miriam. Det
finns inga sätt att infiltrera stiftelsen, det finns
inga sätt att muta någon för att få information,
det går knappast att bryta sig in eftersom vi inte
ens vet var de håller till--”
”Ditt labb.”
”Nej , ska vi börja med det där igen?! Jag har

haft ett enda labb när jag hållit på med RST:n,
bortsett från det där nya stället, där vi träffades
första gången.”
Han nickar mot Miriam och så vänder han sig

till mig igen.
”Båda låg i Uppsala. Stiftelsens högkvarter, eller

vad man nu ska kalla det, ligger närmare
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Stockholm. Det måste det göra. Man kanske kunde
kontakta taxibolagen och. . . strunt samma! Nu vet
vi om Vanderson! ”
Han kisar mot mig.
”Vad vet du om Henric Vanderson?”
”Advokaten på TV?”
”Ja. . . Jag vet en sak. Han är med i

Sandrastiftelsen. I själva verket är han den enda
medlemmen av uppskattningsvis 400, som har
haft kontakt med alla delar av arbetet, bortsett
från de som sitter högst upp och de kommer vi
aldrig åt. Vanderson däremot. . .”
”Tror du vi kan komma åt Sandrastiftelsen

genom att döda Vanderson?”
”Inte döda. Jag är inte något monster. I alla fall

inte den typen av monster som stiftelsen säger att
jag är.”
För första gången på länge sänker han blicken.

Så tittar han upp igen.
”I alla fall, jag tänkte att vi skulle ta en lite mer

offensiv approach. Har du något emot att dö igen?”
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KAPITEL TJUGOETT: DEN KORTA KEDJAN

Vanderson stirrade på Lindsjö, med händerna
knutna framför sig.
”Lova att du släpper mig om jag säger vad det

är! ”
Lindsjö suckade.
”Snälla, Vanderson, du vet att det inte är så det

fungerar! Du berättar hemligheten för mig och så
ser jag möjligen vad jag kan göra för att ditt fram-
tida liv ska bli så behagligt som möjligt och kanske
ett par minuter kortare. Men släppa dig, det kan
aldrig komma på fråga; det tror jag att vi är
överens om?”
Vandersons blick sjönk.
”Ja.”
”Så”, sa Lindsjö och höll fram kniven mot Van-

dersons pung. Vanderson försökte dra sig undan,
men Lindsjö tog med van hand tag i Vandersons
hals och reste honom upp. Så fortsatte han sam-
talet som om inget hade hänt och lät kniven glida
in under pungen. Han lyfte den med knivens flata
sida och tittade därefter demonstrativt upp.
”Så, vad är det för hemlighet?”
Vanderson stod så stilla han kunde. Han vågade

knappt andas.
”Jag mördade Ebba.”
Lindsjö drog ett snabbt andetag.
”Ebba.”
”Min dotter.”
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Lindsjö log, böjde armen så att kniven lämnade
Vandersons kropp och fick därmed Vanderson att
röra sig. Han kröp ihop så långt bort den korta
kedjan medgav. Lindsjö reste på sig och ställde
sig obehagligt nära Vanderson med kniven i en
avslappnad hand hängande jämns med kroppen
medan han studerade Vandersons blick, som om
han försökte se om han talade sanning. När han
talade igen, var det med beundran i rösten.
”Ja, fan, det gjorde du.”
Han gick bort till dörren och la ifrån sig kniven.

Sedan kom han tillbaka.
”Berätta mer! Hur gammal var hon? Hur gjorde

du? Gjorde hon motstånd?”
Vandersons tunga svällde i munnen. Hans ögon

var nästan fyllda av lika mycket panik som när
kniven nuddade honom. Men Lindsjö satte sig i
sängen och drog upp benen som om de var bästa
kompisar.
”Kom igen, var inte blyg. Vi har alla en instinkt

att döda. Under krig, när vi är arga, när vi blir
störda, under psykotiska infall, när vi får skade-
insekter, när vi jagar, när vi säljer droger. . . Det är
inget att skämmas för. Det är en del av oss som
vi inte får blunda för. I själva verket är det alldeles
för många som går omkring som tickande bomber,
önskar att de hade mod nog att göra det. ’Om
chefen bara kunde sluta pressa mig. . . ’ . ’Tänk om
man kunde slippa den där jäkla grannen.. . ’ . I
slutändan tar de ut det på sig själva istället: äter
fet mat, röker, super, skär sig, lyssnar på Britney
Spears. . .”
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Han log och kliade sig i pannan.
”Men nog om det. Berätta nu! Vad var det som

hände? Störde hon dig när du satt med ett viktigt
fall? Eller var det en olycka? Nej , du mördade hen-
ne. Det sa du ju.”
Vanderson tittade på Lindsjö med förakt. Mun-

nen öppnades och långsamt började han berätta.
”Hon var fem år gammal. Det var bara vi två

hemma. Frugan var iväg med jobbet. Klockan var
kanske tre. . . Ebba satt och lekte på sitt rum. Jag
läste lite jobbsaker. Så hittade jag det.”
Han gjorde en paus.
”I en intervju med en byggarbetare stod ett

namn: Sandrastiftelsen. Jag hade aldrig sett det
förut. Så jag började kolla upp vad det var. Jag
hittade ingenting - på tre timmar. Den fanns inte
registrerad någonstans. Jag tänkte att det kanske
hade varit en felsägning. Men när Ebba så kom
och ville ha mat fick jag en uppenbarelse. Jag ring-
de min mentor, Alf Skogh. Han hade fått en hjärn-
blödning och talade rätt osammanhängande, men
om det var någon som visste vad det här var så
var det han.”
Vanderson kände själv att det började bli

övertydligt att han drog ut på det så länge han
kunde, men kniven som låg tre meter bort fick
honom att prata på.
”Han visade sig ännu mer rörig än vad jag hade

hoppats. Jag tror inte han ens var medveten om
vem pratade med. Och han gav mig hela sanningen
om stiftelsen.”
Nu började Vanderson bli svettig.
”Det tog mig inte mer än någon minut att be-
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stämma mig. Jag skulle bli medlem. Möjligheterna
var för stora. Och då måste jag. . . då var Ebba
tvungen att försvinna.”
”Hur gjorde du?” sa Lindsjö med glittrande

ögon.
Vanderson svalde. Det såg ut som han precis

svalt en supersur godisbit. Rösten var knappt hör-
bar.
”Vi tog ett bad. . .”
”Aah”, sa Lindsjö förstående. ”Det är en klas-

siker.”
Han verkade drömma sig tillbaka. Så skärpte

han sig.
”Hur kändes det? Att se henne fäkta med arm-

arna och veta att du, hennes egen pappa, tänkte
dränka henne?”
”Jag kräktes.”
Lindsjö skrattade.
”Och hur var det att ljuga för din fru? Att stå

där och hävda att det var en olycka, att du inte
lämnade hennes sida för mer än någon sekund,
men då ramlade hon och slog huvudet i bad-
karskanten och drunknade och att du skämdes så
mycket?”
”Jag vet inte. Jag minns. . .”
”Och hela tiden mer och mer lögner.”
Han smackade förebrående med tungan. Så pe-

kade han mot Vanderson med en smått beund-
rande min.
”Du blev inte upptäckt. Och det är skarpt av en

nybörjare.”
Han tänkte efter. Så log han tveksamt.
”Men du menar alltså att du mördade din egen
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dotter för att få gå med i en organisation som du
inte hade vetat om några timmar tidigare och som
du bara hade hört beskrivas av en man med en
blödning i hjärnan?”
Hans leende blev allt bredare. Bredvid och snett

ovanför honom sjönk Vanderson ihop. Huvudet
föll ner på bröstet. Han hulkade. Hela ansiktet var
i oro, i kamp mellan skam över mordet på hans
dotter och hur långt det mordet hade fört honom
genom åren.
Lindsjö tystnade och lyssnade. Han såg besviken

ut.
I en smidig rörelse vecklade han ut benen,

ställde sig upp och gick ut ur rummet.
Ljudet av dörren som stängdes fick Vanderson

att sluta gråta och titta upp. Rummet var tomt.
Sängen var skrynkligare, men annars såg allt ut
som förut. Inte ens den muskulöse vakten kom in
igen. Han rynkade pannan.
Skulle de resetta rummet?
Nej , vad skulle det tjäna till - han skulle fort-

farande vara lika patetisk, med tårar längs kin-
derna och byxorna nere vid fotknölarna - utan
något sätt att dra upp dem igen. De tänkte låta
honom svettas. Om rollerna var omvända hade
han kanske gjort likadant själv. Ibland var det lika
bra att gå ut ur rummet som att fortsätta förhöra.
Men inte honom. Inte Henric Vanderson.
Han tänkte inte låta sådana enkla knep påverka

honom. Istället tänkte han formulera en plan för
att komma därifrån. Fast först var han tvungen
att komma ur bojorna.
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Han började slita i ringen. Handklovarna skavde
hårdare i skinnet. Han hade aldrig trott att de
skulle göra så ont bara att ha på sig. Området
nedanför tummen var alldeles rött och nedanför
lillfingret hade han till och med börjat blöda. Trots
det tänkte han inte ge upp. Om han bara kunde
använda något som hävstång skulle det vara
mycket lättare att bända loss ringen.
Tyvärr var räckvidden på kedjan inte längre än

att han bara nästan nådde sängkanten med fin-
gertopparna och enbart det gjorde rodnaden på
handleden större. Åt andra hållet var han inte ens
en tredjedel bort till kniven. Åh, den hade han
gärna haft - och sticka den i den där fruktansvärda
Lindsjö!
Det enda han nådde var stolen, men den korta

kedjan gjorde att han inte hade tillräckligt med
kraft för att göra något med stolen: inte slå den i
huvudet på Lindsjö, inte använda som hävstång,
inte ens slå sönder och använda som dyrk till lås-
en; en av hans mest hoppfulla idéer.
Det fick honom att fundera: vad var det Stig

hade sagt? ’Ny sida’? Okej , så om det inte gick att
bryta sig loss därifrån med hjälp av våld, kanske
det gick att tänka sig loss. . .
Tanken på Stig återkom. Den där jäveln! Det är

hans fel att jag sitter här.
Vanderson lutade sig mot väggen och höll händ-

erna framför sitt kön. Det var en reflexrörelse,
men på något sätt fick det honom att bli lite lugn-
are. Det var också marginellt varmare, vilket inte
var fel även om temperaturen i rummet var ganska
behaglig.
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’Varför just jag?’ blev nästa fråga. Varför hade
de gett sig på honom? Han litade inte på deras
förklaringar. . . vänta här, de hade aldrig förklarat
varför de hade valt ut just honom! Han hade varit
så upptagen att få reda på vad som pågick med
stiftelsen och hotet att han aldrig hade frågat, hel-
ler. Hmm, det måste finnas någon förklaring.
Med tanke på att de lyckades ta sig in hit, måste

de ha vetat vad som skulle hända när han blev in-
fångad, att han skulle bli torterad. Men varför?
De kanske visste mer än så, förresten. Tänk om

de visste hela tiden att det fanns avlyssningsut-
rustning här. Vid närmare eftertanke - det är klart
att de gjorde! Så varför saboterade de inte mick-
arna?
Vanderson hade fått en idé.
De ville bli avlyssnade! Allt de sagt till honom

var enbart strunt. Nej , inte strunt. Det kan ha
funnits ett meddelande där någonstans. Men hur
skulle han ens ha en chans att minnas allt de hade
sagt? Fanns det något som stack ut?
Han skruvade på sig, skakade huvudet från sida

till sida och lät blicken vandra kring i rummet.
Fan, att han inte kunde gå omkring och fundera!
Det brukade han alltid göra annars.
Men efter några sekunder kom han att minnas

något: Hans första minne från när han vaknade i
det här rummet. Innan han såg Malin stå vid
dörren. Han hade känt hennes doft, trodde han.
Hur skulle han ha kunnat ha känt lukten av hen-

ne om hon stod borta vid dörren? Hon måste ha
stått närmare.
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Då mindes han någonting mer. Ett ljud. Nej ,
flera ljud. Knackningar.
En kod kanske?
Hade hon stått ovanför honom och gett honom

en kod när han inte ens var vaken? För de som
lyssnade skulle det kanske verka som att hon för-
sökte väcka honom.
Men hur gick knackningen?
Då slog det honom att han hade hört samma

knackning igen, strax innan de gick ner i källaren.
Han knöt näven och dunkade i väggen.
Knack dunk-dunk, knack dunk-dunk.
Nej , så var det inte. Han knackade lite mer

försiktigt.
Knack-knack dunk, knack-knack dunk.
Så var det!
Han tystnade. Jaha, vad händer nu?
Inget. Han dunkade igen på samma sätt, fast

lite hårdare. Sedan lyssnade han.
Då hörde han något. Ett kort pip.
Var kom det ifrån? Från väggen? Han tryckte

örat mot väggen och snart kom en svag röst,
spöklik och långt bortifrån.
”Vanderson, vi vet att du sitter fast här.”
Det var Malins röst!
”Försök att få tag på madrassen och ställ den

mellan dig och väggen. Om femton sekunder
spränger vi bort ringen i väggen så att du kan ta
dig loss.”
Han lyssnade, men rösten tystnade. Då insåg

han att värdefull tid gått förlorad och kastade sig
mot sängen. Handklovarna ryckte tillbaka honom.
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Han sträckte sig så långt han kunde och drog fram
huvudet för att eventuellt kunna få tag i mad-
rassen med tänderna. Någonstans i bakhuvudet
försökte han räkna hur många sekunder som hade
gått, men han kunde inte hålla räkningen. Mad-
rassen var så långt bort! Han fick knappt tag med
tänderna i överkäken. Aaaah!
Nu! Nu fick han tag på den. Den kom lite när-

mare. Han hoppades att hans nacke inte skulle få
en sträckning och drog så hårt han kunde. Den
gav med sig. Den kom.
Snart kunde han få tag på den med händerna,

kravla upp utan att ha något stöd och sedan kasta
madrassen mot väggen.
Hur lång tid hade det gått?
POFF!
Vanderson höll tillbaka madrassen så gott det

gick. Det hade bara varit en liten sprängladdning.
Han slängde ner madrassen. Då kände han hur
kedjorna hade släppt från väggen. Ringen hängde
i kedjan som löpte mellan hans handleder. Väggen
hade ett litet hål, kanske två decimeter rakt över,
inte mer. På andra sidan fanns en walkie-talkie,
kanske tre meter från väggen.
Då återkom Malins röst, närmare, starkare den

här gången.
”Lindsjö kommer! Ta kniven! ”
Vanderson vände sig tillbaka mot rummet.

Kniven låg där, precis som förut. Han linkade dit
med fotbojornas kedja släpande i golvet som lind-
orna på en mumie.
Han hann precis få tag på kniven när dörren
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kastades upp. Bakom dörren stod Lindsjö med en
pistol, riktad rakt in i rummet.
Vanderson tänkte inte utan kastade sig rakt

emot honom, med kniven framför sig. En meter
in i hoppet träffade han något och kände hur arm-
en böjdes. Han förlorade greppet om kniven och
föll till golvet precis i dörröppningen.
Ovanför honom tittade Lindsjö ner på kniven

som hade fastnat i hans vänstra sida, strax under
axeln. Han tog tag i den och verkade vara på väg
att dra ut den med ett ilsket grin.
Då sparkade Vanderson till honom i ryggen. Det

var ingen hård spark, men det var tillräckligt för
att Lindsjö skulle vara tvungen att kliva in i rum-
met för att behålla balansen. Samtidigt rullade
Vanderson ut ur rummet och drog igen dörren så
fort han kunde. Han sträckte sig upp och låste
någon tiondel innan Lindsjö hann tillbaka till
dörren.
Vanderson hörde Lindsjö skrika och slå på andra

sidan dörren. Själv vände han sig om, med en des-
perat blick bort mot labbet där det kunde finnas
hur många människor som helst: framför allt den
där vakten!
Bortsett från Lindsjös irriterade skrik inifrån

rummet hörde han inget. Men hans egna andetag
dränkte nästan allting. Det fanns inget annat sätt
att ta reda på hur många som fanns där än att
sticka in huvudet och sedan hoppas på det bästa.
Men vänta här! Varför skjuter sig inte Lindsjö

ut ur rummet?
Vandersons blick började fara runt i rummet.

Var är den?
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Rummet utanför RST-rummet hade han egent-
ligen aldrig tänkt på. Det var som en kort tjock
korridor mellan labbet och RST-rummet med stora
glasskåp på vardera sidan. Innanför glasskåpen
satt någon typ av snabbsäkringar och datorskär-
mar. Det var allt. Som en klädkammare, ungefär
och ingenstans för en pistol att gömma sig.
Utom under ett av skåpen. Han var tvungen att

titta under båda innan han hittade den.
Den var tung, kanske nästan ett kilo. Han tog

tag i handtaget och stack in fingret innanför by-
geln och undrade om han över huvud taget skulle
träffa någonting med den. Den verkade ju kraftfull,
så om han träffade, så skulle det nog göra ont.
Men det var ett stort om. Han hade aldrig darrat
så mycket. Det såg bra mycket enklare ut på film
att hålla den stadigt och även om handtaget hade
små räfflor så var hans händer så svettiga att han
trodde att han skulle tappa den. Och den blev inte
lättare heller. Om han bara hade sluppit hand-
klovarna!
Snart tystnade skriken från rummet där Lindsjö

var. Vad hade hänt? Vanderson hade inte tid att
fundera på det. Vakten kunde vara på väg.
I själva verket var han redan här!
Han stod två meter bort med en mycket för-

vånad min. Vanderson tryckte av vapnet innan det
ens pekade åt vaktens håll, men det fick vakten
att kasta sig undan och det i sin tur gav Vanderson
ett andra försök.
Han siktade lite bättre den här gången och träf-

fade vakten rakt i ryggen, mellan skulderbladen
på vänster sida. Vakten dunsade i golvet.
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Plötsligt blev vakten det viktigaste i Vandersons
liv. Han såg honom framför sig: det sneda leendet,
skäggstubbet och den muskulösa kroppen. Och
Vanderson önskade att han aldrig tryckt av den
där jävla pistolen!
Då kom ett tyst skrapande. Var det Lindsjö som

tagit sig ur rummet? Honom hade Vanderson inga
problem att skjuta.
Men dörren var fortfarande låst.
Istället kom samma spöklika röst tillbaka.
”Vanderson, det är jag. Ta det lugnt. Vi sätter

igång RST:n nu. Med Lindsjö i rummet och lite
’bearbetningar’ i hans program så kommer--”
Då hörde Vanderson ett konstigt ljud. Den här

gången såg han handtaget till rummet tryckas ner
och dörren öppnas.
”Neeej”, skrek han och rusade som en tjur mot

dörren innan Lindsjö ens hunnit kika ut. Lindsjö
försökte dra sig undan, men Vanderson sköt ut en
hand och fångade honom.
Båda två ramlade in i rummet. Lindsjö överst,

med en kniv i handen och ögon som var kalla. Van-
derson försökte rulla undan, men var ingen match
för Lindsjö. Han var mycket svagare och hade
dessutom handklovar.
”Vanderson, ut därifrån så kör vi igång! ”
”Nej , du”, sa Lindsjö med ett hotfullt leende.

”Du stannar här så sticker jag! ”
Han höjde kniven och körde sedan snabbt ner

den i bröstkorgen på Vanderson, ända in till skaf-
tet. Vanderson flämtade till, försökte dra efter an-
dan och fick bara ner mer blod i lungorna. Men
när Lindsjö tog spjärn och ansträngde sig för att
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resa på sig och sticka, kastade Vanderson kedjan
från handklovarna runt Vandersons ena handled
och gjorde en snabb ögla och drog den mot sig.
Lindsjö föll ner igen, rakt på Vanderson, så att de
låg ansikte mot ansikte.
Vanderson tittade honom rätt i ögonen.
”Kör igång den! ” väste han.
Det dröjde en sekund. Vanderson försökte inte

dra in mer luft, det var alldeles för jobbigt, men
önskade att Malin och Stig kunde sluta att tveka
och köra igång med det här mordet.
Plötsligt kom ett namn tillbaka till honom.
Ebba. . .
Nu kommer jag till dig.
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KAPITEL TJUGOTVÅ: DET BLODIGA
PAPPRET

På monitorn ser jag Lindsjö rycka förtvivlat i
kedjan och Vanderson hålla emot så mycket han
orkar. Bakom mig hör jag hur Stig arbetar för fullt.
Vanderson kommer inte orka länge till.
Så hör jag att en av datorerna börjar surra och

då börjar det gå upp för mig att jag kanske inte
borde titta i monitorn längre. Visserligen skulle
jag vilja se ett rum återställas, men inte med de
förändringar vi gjorde i programmet. Men det är
svårare än jag väntat att vända bort blicken från
den ojämna kampen i rummet.
Ända tills apparaturen får effekt inuti rummet.

Jag ser det först borta vid väggen till höger. Det
är som en tunn svart ridå som glider långsamt
mot den motsatta väggen. I början verkar den inte
påverka något, men snart passerar den en
blodfläck på golvet och plötsligt fräser det till kort
och argt och sedan finns ingen blodfläck längre.
Lindsjö får syn på ridån först och drar i kedjan

så hårt han kan. Vanderson orkar inte hålla emot.
Hans armar följer slappt med i rycket, medan
Lindsjö skakar, snurrar och vrider på handen för
att komma loss, medan han ser hur ridån kommer
närmare. Hans andra arm hänger mot golvet och
hjälper honom inte när han försöker kravla upp
till stående.
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”Vanderson, stoppa honom!” skriker jag, men
Vanderson ligger helt stilla på rygg, med kniven
i bröstet.
Ridån har nästan nått honom. Den fräser till av

alla bloddroppar och så börjar Vandersons kropp
försvinna bakom den svarta ridån.
Det ser så absurt ut: Halva Vanderson ligger

därinne medan den andra försvinner. Jag kan se
konturen av honom genom den tunna svarta ridån.
Bortanför honom står Lindsjö upp och kastar sig
mot dörren.
Han får inte komma ut därifrån!
Nu öppnar han dörren! Nej , vad är det som hän-

der? Han får inte upp dörren. Är den låst? Nej ,
det tror jag inte. Nej , nu ser jag. Den svarta ridån
har nått dörren. På något sätt håller den fast dör-
ren så att den inte går att öppna.
Han snurrar runt och tittar mot hålet där vår

kamera står. Men han tittar inte mot mig. Han tit-
tar mot något som precis har dykt upp. Det ser
som.. . en axel. Jag ser inte allt, men det måste
vara Vanderson!
Han är nog inte vaken --
POUFFF!
Ljudet kommer från Vanderson. Jag ser inte

axeln längre och det jag ser genom ridån är att
rummet är fullt av någon typ av geggamoja. Åååhh,
fy! Det måste vara Vandersons--
Lindsjö tittar också på det. Han har fått det på

sig. Jag ser hur han står med munnen öppen. Har
han fått det i munnen? Uuusch!
Ridån snuddar honom nästan. Han drar i dörren

en gång till, med alla sina krafter. Den ger sig inte.
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Han verkar ge upp och springer bort mot
sängen dit ridån kommer sist av allt. Han hostar
och sedan tittar han irriterat mot mig.
”Stäng av den.”
”Det går inte”, hör jag Stig säga.
”Stäng av den! ! ” ropar han ilsket.
”Det går inte”, säger Stig igen.
Han kliver upp i sängen. Ridån är bara en

halvmeter bort.
”Era jävlar! När jag kommer tillbaka--”
”Du kommer inte tillbaka”, säger jag. ”Vi har

kopplat ur resetfunktionen i ditt program.”
Den informationen tar nästan en halv sekund

för honom att registrera. Genom den tunna svarta
ridån ser jag hans ansiktsdrag förändras när han
inser. . . vad?
Så tar han ett snabbt kliv rakt in i ridån.
Han fastnar när han har kommit in till knäet.

Det fräser och spottar. Då kör han in händerna
också. Nu börjar det bubbla. Han står helt stilla.
Ridån har stannat, knappt en meter från väggen.
Allt blir stilla, förutom ljuden av bubblor nå-

gonstans ifrån. Så börjar Lindsjö skaka och huden
börjar koka. Han skriker, i den ultimata smärtan
och börjar rycka våldsamt. Hans armar kastas
bakåt, knäet flyger ur ridån och han skjuts in i
väggen, hårt och skoningslöst. När han landar åk-
er han ner i sängen. Så börjar det komma elds-
lågor ur hans mage. Han försöker hålla för den,
men bara någon sekund senare fläks hela magen
ut i en fontän över det lilla utrymmet. Hans skrik
tystas av att ansiktet dränks av hans egna inälvor.
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Då börjar ridån sin vandring igen och fräser till
gång på gång medan Lindsjö sakta försvinner ut
i intet.

***

Bilden försvinner! Varför. . .?
Bredvid monitorn står Stig med ett finger på

avknappen och en rynka mellan ögonbrynen.
Bara av att flytta blicken så lite känner jag hur

ögonen är torra.
”Jag känner likadant”, säger Stig.
”Va?”
”Att det inte är detsamma utan Lindsjö.”
Jag kan inte låta bli att tappa hakan. Det är pre-

cis det jag har tänkt på. Självklart var det fruk-
tansvärt att Vanderson skulle dö på det sättet, just
när jag nästan lärt mig att gilla honom. Men
ändå.. . Lindsjö dödade mig fler gånger än jag or-
kar tänka på. Och han var den förste jag dödade.
Men varför tycker Stig likadant? Jag hinner inte

öppna munnen innan Stig kommer och sätter sig
och fortsätter prata.
”Han var chef för Sandrastiftelsens aktiva gren.

De andra som jobbar där är visserligen profes-
sionella, men just därför är de inte alls lika skräm-
mande.”
Han lyfter upp glasögonen så att hans utochin-

vända ögonlock syns tydligt medan han torkar
bort lite av blodet i ögonvrån.
”Jag kan knappt förstå att han är död. Efter alla

möten med honom. Han kom till mitt labb och
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terroriserade mig gång på gång. Och när RST:n
var klar. . . alla jakter. Jag såg honom genom kikaren
så många gånger, oavsett vad jag gjorde för att
skaka av mig honom.”
Den gråa klockan på väggen tickar fram till

1 1 .40. Har jag suttit här i. . . fem minuter? Då borde
han snart komma in här. Nej , vänta, han är ju död!
Men det kan han inte vara. Fast jag såg honom dö.
Stopp! Jag måste ta mig ur den där tankeloopen.

Jag drar ett djupt andetag.
”Jag tror jag förstår varför jag har svårt att

acceptera att han är död. För mig representerar
han Sandrastiftelsen. För mig är han hotet bakom
Room ReSeT. Jag vill inte att han ska vara död för
nu vet jag inte vad vi ska göra, hur vi ska besegra
stiftelsen.”
Stig ser inte riktigt ut att hålla med, men sväljer

tanken och säger:
”Men det är inte särskilt svårt. Vi spränger

skiten i luften.”
Han reser sig upp och slår ut med händerna.
”Vi spränger hela huset i luften. Alltihop! Då

försvinner deras RST och när det är gjort åker vi
till stugan, spränger den också, så finns det inga
RST:er kvar, utom den vi har. Jag kan få tag på
grejer att spränga med, men jag tror knappast att
de går på samma ploj igen när vi ska in, så vi får
hitta någonting annat.”
Jag ger honom en kort blick.
”Vad märkligt”, säger jag.
”Vadå?”
”Det är nog första gången du inte tänker först.”
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Stig drar tillbaka huvudet, höjer ögonbrynen
och lutar skallen framåt.
”Vad menar du?”
”Jag pratar om ritningar på internet och andra

RST:er vi inte vet något om. Jag tror inte att det
räcker att spränga stället. Och dessutom, någon
har ju byggt skiten. Vad får dig att tro att alla de
kommer att vara där samtidigt?”
Hans ögon spärras upp alltmer.
”Men--”
”Jag tror att du bara vill spränga något. Du har

hatat Sandrastiftelsen så länge nu att du bara vill
förstöra allt. Jag kan förstå det. För min del känns
allt nu som en antiklimax efter att Lindsjö är död.
För mig var han fienden. Strunt samma vad som
händer sen, så länge jag fick döda honom en gång
för alla. Men nu.. .”
Jag skakar på huvudet.
”Det är svårare att döda en organisation än att

spränga ett hus, men det är det vi måste göra -
på något sätt. Så sätt igång att tänka. Ny sida! ”
Han ger mig en konstig blick, ilsken och tack-

sam på samma gång.
”Ny sida! ” upprepar jag.
Då reser han sig och går bort till det stora frost-

ade fönstret. Självklart var det han som valde stäl-
le och de frostade fönstren var ett stort plus. Ett
annat var nog att det fanns tre flyktvägar samtidigt
som vi har bra översikt över alla som kommer och
går. Han vänder sig mot mig med korsade armar
och spända läppar.
”Ny sida: vi skaffar en gigantisk EMP-generator,
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jag bygger någon sorts detektor för att leta reda
på alla RST:er som finns och så förstör vi minnena
i dem. Utan minnen, inga återställningar. Utan
minnen, inga program. Och inga skadade.”
”Men för i helvete, Stig! Hur tror du att vi ska

kunna komma tillräckligt nära?”
”Du har rätt, du har rätt. Ny sida.”
Han rynkar pannan igen och börjar vandra om-

kring i rummet: bort till det mörka träbordet, förbi
den fylliga soffan, mot den laxrosa dörren och
tillbaka mot fönstret. Så stannar han.
”Vi mutar någon av datateknikerna att hacka

sig in i RST:ns program så att de slutar fungera.
Då köper vi oss lite tid och om jag hjälper till med
hacken så kan jag se till att jag är den ende som
kan fixa det också.”
Jag sätter in högra handens tumme och pek-

finger i munnen och så blåser jag, hårdare och
mer intensivt än jag gjort sedan - jag vet inte hur
länge, kanske aldrig.
Det ekar i hela rummet. Stig rycker till och ser

förebrående ut.
”Stig! Det där är samma sida! Vi måste hitta på

något annat än att förstöra deras grejer. Nu får
du för i helvete skärpa dig! ” säger jag.
”Vi måste få dem att sluta! ”
”Ja, men inte genom våld. Hitta något annat

sätt.”
Han pratar så intensivt att han spottar.
”Tror du verkligen att jag inte har tänkt igenom

det här? Vi skulle kunna försöka övertala Torgny
Pihl att lägga av med RST, kanske till och med kid-
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nappa hans fru och tvinga honom att sluta, men
det skulle inte förändra något! Antingen tar någon
annan i stiftelsen över, eller så börjar de igen så
fort vi inte finns där och vaktar. Det finns inget
annat sätt! Vi måste förstöra deras RST:er - för
evigt. Det får inte finnas någon som helst möjlighet
för dem att sätta igång apparaterna om vi blir
mördade. Så med andra ord måste vi spränga skit-
en i luften! ”
”Men du pratar om massmord! ”
Han sänker rösten och hakan, så att jag bara

ser halva hans ögon under ögonbrynen. Men den
halvan borrar sig in i mig.
”Du har ingen aning om vad som står på spel

här. Det är mycket mer än ett par människors liv.”
”Men berätta, vad är det som står på spel här?! ”
Han kör upp ena fingret mot sina deformerade

ögonlock och visar på hur det blöder.
”Jag sa att det fanns vissa problem med mas-

kinen. Och det finns flera problem.”
Han går bort till toaletten, försvinner in och

hämtar lite papper, samtidigt som han passar på
att slänga det gamla, blodiga pappret. När han
kommer tillbaka stannar han en bit bort.
”Jag tror att jag har nämnt det tidigare. När

man kör flera apparater samtidigt kan deras sig-
naler ’korsas’ så att de stör varandra.”
Vart vill han komma nu?
”Men leder inte det bara till att en person som

skulle återskapas på ett ställe blir återskapad på
ett annat?”
”NEJ! Det gör det inte. Det här är ingen tele-

portör som i Star Trek.”
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Han kastar det nya blodiga pappret mot mig.
Det förlorar flygkraft någon meter innan mig och
landar framför mina fötter. Han vänder på klacken
och går in på toaletten igen, antagligen hämtar
han en ny hög med papper.
”Vad betyder det då? Stig? Nu får du berätta.

Du har ljugit och undanhållit saker för mig från
första början. Om vi ska kunna fixa till det här, om
jag ska kunna hjälpa dig, då måste du berätta vad
det är som har hänt.”
Han kommer tillbaka. Skönt, men annars hade

jag väl fått hämta honom.
”Vad är problemet då?”
Han torkar sina blodiga tårar och tittar sedan

upp på mig. Jag tror nästan att det där inte bara
var blod. . .
”RST:n återskapar rummet som det var när man

skannade in det. Men för att man inte ska råka
göra en massa kopior av sig själv så finns det ett
annat program som ligger dolt bland den andra
mjukvaran som raderar originalkroppen. Om man
kör två RST:er samtidigt, så händer något mycket
mystiskt. Jag förstår inte själv riktigt varför, men
av någon anledning knuffar den ena ’förstörings-
signalen’ iväg den andra.”
”Knuffar iväg? Vart då?”
Det här kan inte vara bra.
”Det vet man aldrig i förväg. Den kan gå i stort

sett hur långt som helst, genom nästan vad som
helst.”
Det går en rysning längs ryggraden, för nu

börjar jag ana vad som ska komma.
”Hur vet du det här?”
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”För att när jag prövade det här så träffades
min fru.”
Det pulserar i mina tinningar. Jag blir nästan

lite yr. Så ser jag honom.
Han ser helt förstummad ut. Blicken är helt tom.

Han andas knappt. Det dröjer någon sekund, men
sedan faller en tår som faktiskt är vattnig. Han
torkar snabbt upp den med det blodiga pappret.
”Åh.”
Det är allt jag säger. Jag vet verkligen inte vad

jag ska säga. Vad svarar man på det?
Han börjar se äldre ut. Skäggstubben syns tyd-

ligare. Och han är smalare, håligare i kinderna
och har ringar under ögonen. Ser jag det först nu?
”Vad.. .”
Jag tystnar igen. Men jag kan inte hålla mig.
”Var det därför Irma sökte sig till stiftelsen?”
Han nickar och vänder blicken mot mig för förs-

ta gången på evigheter, känns det som.
”Ja, just det. Så nu kanske du förstår varför vi

måste se till att den aldrig kommer till allmänhet-
ens kännedom. Ju fler som känner till den, desto
fler kommer att vilja använda den. Vem vill inte
leva för evigt? Strunt samma att vi inte har till-
räckligt med minneskretsar på jorden för att lagra
ens alla svenskar, men när folk börjar försvinna
här och var på jorden, då är det mitt fel.”
Han tittar upp med en förbryllad blick mot taket.
”Vad har jag gjort?”
”Hör du, du är inte Viktor Frankenstein.”
”Är jag in--”
”NEJ! Och nu har vi viktigare saker för oss än
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att fundera på vems fel det är. Vi måste hitta ett. . .”
Jag spärrar upp ögonen. Både jag och Stig säger

det magiska ordet samtidigt:
”MIRIAM!”
Jag kastar mig mot dörren och av fotstegen att

döma gör Stig detsamma. Äntligen kan vi få en
nykter syn på saken.
I rummet bredvid sitter Miriam på en stol med

hög rygg, framåtlutad mot bordet och läser i en
bok. Trots att hon måste ha hört oss gör hon inga
tecken på att avbryta sin läsning.
”Miriam”, säger jag.
Hon stannar fingret, lyfter upp huvudet och

studerar oss. Hon verkar leta efter ett svar.
”Ja.”
Med andan i halsen försöker jag formulera en

fråga som jag hoppas att hon kan svara på. Jag
håller ögonkontakt med henne och kämpar för att
ha en lugn röst.
”Vi har ett problem som vi hoppas att du skulle

kunna hjälpa oss med.”
”Jag håller på och läser nu.”
Hon böjer ner huvudet igen och fingret börjar

röra sig över sidan igen.
”Jag ser det. Men det här är viktigt.”
Hennes blick är undflyende.
”Det är viktigt att läsa också.”
Hon skakar i kroppen. Stig går närmare henne,

utan att röra henne.
”Miriam, vad är det?”
Hon tittar under lugg på honom. Hon nästan

viskar.
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”Jag vill inte hjälpa er mer.”
Hur frustrerad jag än är går jag också närmare

och sätter mig på huk framför henne, strax utanför
hennes privata sfär med ett så öppet kroppsspråk
jag kan. Men innan jag lyckas få fram ett lugnande
ord fortsätter Miriam prata till Stig.
”Jag hjälpte er när ni var i fara. Nu vill jag åka

hem.”
Va? Jag får tag i bordet precis innan jag ramlar.
”Men.. .”
”Ni använder bara min hjärna för att jag är som

jag är. Ni är inte intresserade av mig.”
”Det stä--” börjar jag min förnekelse, innan jag

inser att hon har rätt. Vi har varit så upptagna att
vi inte har pratat med henne. Inte ens jag har tagit
mig tid att fråga vad som hänt sedan sist - fastän
jag har undrat. Jag kan inte klandra henne för på
det sättet är jag inte annorlunda än Stig har varit
mot mig.
Samtidigt: det här raserar vårt hopp.
”Du har rätt. Vi har inte varit snälla mot dig.”
Mina ögon möter Stigs. Jag skickar honom en

signal: ”Vi skickar hem henne.” Hans ansikte går
inte att läsa förrän han vänder sig mot Miriam.
”Vi ber om ursäkt för att vi inte har varit snälla.

Och vi förstår om du inte vill hjälpa oss igen. Men
jag måste fråga: Vi har ett jättestort problem. De
som förföljde oss har en maskin som de tänker
sprida och vi måste stoppa dem för annars kommer
flera människor att dö. Om du hjälper oss en sista
gång så kommer vi att bli väldigt tacksamma mot
dig sedan och se till så att alla blir snälla mot dig.”
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Miriam tittar från Stig till mig och sedan mot
sin bok. Hon skakar långsamt på huvudet som om
hon skäms.
”Jag vill åka hem.”
”Okej”, säger jag. ”Du ska få åka hem. Vi fixar

en taxi. Jag ringer i morgon för att se att du kom-
mer hem. Har du pengar, Stig?”
”Mmm”, säger han nerslaget och tar fram en

bunt hundralappar ur sin plånbok. Hon säger lång-
samt ”tack”, ”hej då” och går utan att vända sig
om. Jag tittar efter henne och känner hur tårarna
börjar komma.
Då ekar Stigs fråga till Miriam i mitt huvud. ”De

som förföljde oss har en maskin som de tänker
sprida och vi måste stoppa dem för annars kommer
flera människor att dö.”
Plötsligt slår det mig hur vi ska göra. Hur vi

måste göra.
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KAPITEL TJUGOTRE: DEMONSTRATIONEN

Hela jag svettas. Mitt hår drar ihop sig av hettan
från huvudet och blir alldeles krångligt.
Varför fokuserar jag på det nu? Det kanske är

lättare än att tänka på allt jag ska göra och säga
för att demonstrationen ska kunna bli av. Jag
önskar att jag hade Miriams minne. Å andra sidan
är det kanske bäst att hon inte är här nu, med
tanke på hur mycket folk som kommer.
Jag torkar av mig med en handduk och slänger

den på min plats igen. Det lilla rummet vi ska an-
vända är klart. Klockan visar 14.02. Det är dags
att släppa in dem och börja vår visning.
Utanför dubbeldörrarna står tre ganska dis-

tinkta gäng: längst fram fyra journalister och deras
fotografer, till vänster ett blandat sällskap som
jag gissar är Stigs kollegor och till höger en liten
grupp som ser rätt likartade ut: kostymer, glas-
ögon, portföljer och stela ansiktsuttryck.
”Då är ni välkomna in. Vår demonstration börjar

så snart ni har satt er.”
Journalisterna och fotograferna kikar in i vårt

lilla rum, på maskinen som står längst bort, den
höga hytten som står mitt på ’scenen’, det öppna
fönstret och åskådarplatserna. De går in och
fotograferna börjar ställa upp sina stativ.
Fysikerna är mer tveksamma men de går också

in. I gruppen syns särskilt en rynkig kvinna, kort
och gråhårig. Hon kommer fram och räcker fram



264

handen mot mig men när jag ska fatta den stelnar
hon till med blicken fäst bakom mig.
”Oh, mein Gott”, säger hon svagt. ”Stig?”
Han står på fönsterkarmen, omgiven av en disig

ljusgloria, efter att ha klivit in från den upplysta
kylbilen därutanför.
Stigs andra kollegor står också som förstelnade.
”Barbara! ” skriker Stig och rusar fram till kvin-

nan.
Jag och de andra fysikerna tittar på dem när de

kramas. Gamla kollegor. Men ’Barbara’ är väl
knappast ett passande namn på en--
”Du är återuppstånden.”
”Det var länge sedan.”
”Vad har hänt med--?”
”Äsch, då skulle du se det andra. . .”
”Och nu kommer du ut från kylan?” säger hon

med ett leende. Jag borde ha anat att hon inte
skulle ha trott att han återuppstod nu i fönstret.
Hon är ju fysiker.
Men efter leendet blir hon allvarlig och tar hans

händer.
”Vad har du gjort, Stig?”
Han böjer sig ner mot henne och ger henne en

teaterviskning.
”Jag har gjort det.”
Han tittar djupt i hennes ögon, nickar och ler.

Han upprepar samma sak igen. Hennes nötbruna,
små ögon undersöker honom och när hon inser
vad han säger, spricker hon upp i ett leende.
”Oh, Stig, har du? Hur. . . RST?! ”
”Ja. Och jag tänkte bevisa det. Fast egentligen

inte för er. Ni är mina vittnen.”
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Han går mot dörrarna och vinkar till männen i
kostym.
”Allt det här är nämligen för er skull! Välkomna.

Om ni bara följer mig så ska vi visa er hur den här
saken fungerar och vad ni kan göra med den.”
Jag vinkar in kostymmännen och leder dem mot

läktarens bästa platser. De tar upp fem platser
nära mittgången på andra raden. Jag försöker få
några individuella tecken från dem: en har en
mjukt röd slips, en annan har lite ljusare kostym,
och två av dem har bruna väskor. Det är bara den
sista som har någon typ av utsmyckning: glasen
i hans glasögon är gulbrunfärgade och matchar
hans röda hår. Jag undrar om de är medvetna om
hur lika varandra de är. Med tanke på att de är
våra tilltänkta kunder ler jag så trevligt jag kan.
Jag försöker se dem som mina barn på Apelsinen.
Den ende som ler tillbaka är mannen med de gul-
bruna glasögonen. Han ser riktigt trevlig ut.
Men när jag vänder mig om ser jag varför Stig

inte följt med mig och smörat. Vid dörren står
Irma Ostanvind och två män: en riktigt biffig liv-
vakt som jag tror att jag såg på kursgården och
en man som jag aldrig sett förut. Jag behöver inte
fundera på vad de gör här och inte heller på hur
de fick reda på det här, men ändå är det liksom
en överraskning.
”Hej , Torgny”, hör jag Stig säga.
Är det här Torgny Pihl? Han har grått hår, men

ser inte ut att vara mer än 40, och en vass smal
näsa. På hakan finns en fyrkantig skäggtofs med
blont hår.
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”Snygga ögon, Stig”, svarar Torgny Pihl med
ett flin. ”Måste bli bra på bild.”
”Jag hade hoppats att vi skulle kunna ha Malin

här på bilderna. Du känner väl Malin? Hon hjälpte
dig med lite experiment här för ett tag sedan. Pro-
jekt Lindsjö, tror jag att du kallade det.”
Mina första tankar handlar om faran med att

ha Torgny Pihl här. Jag vet att han inte kan göra
något åt kylbilen utan att vi får veta det - tack vare
Stigs larm - men det finns säkert något annat han
kan göra.
Och jag litar inte riktigt på att Stig klarar av

honom. Pihl är ju überboss på Sandrastiftelsen.
Han kanske till och med har skarpskyttar utanför. . .
”Ja, precis. Tack för hjälpen, Malin. Jag hade

nästan hoppats att vi skulle kunna ’stjäla’ dig ifrån
den där klåparen, men--”
”Om han nu är en klåpare, vad gör du här?”
”Det var gratis, så varför inte. . .?”
Han flinar och går in, medan Irma ger honom

en blick med blandning av avsky och undran vad
som hänt hans ögonlock. Den store blonde vakten
är mer intresserad av hur våldsbenägna Stig och
vi andra är och låter ögonen spela över hela rum-
met. Trion sätter sig på första raden: de enda som
sitter där.
Och från andra raden ser jag det varma leendet

från den stilige rödhårige mannen. Varför blir jag
så distraherad? Så snygg är han inte. Och jag har
inte sett honom tidigare, heller. Tråkigt nog.
”Vad bra, då tror jag att alla är här”, säger Stig

då och vänder sig till alla.
Va? Hade han förutsett det här?
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Han höjer rösten och pratar med alla sällskap
i lokalen.
”Ifall det finns någon som undrar vem den här

charmige killen är så kan jag berätta att han leder
en organisation som heter Sandrastiftelsen. För
er journalister kan jag berätta att det är en hem-
ligare variant av Sällskapet.”
Stig böjer sig fram till journalisterna och upp-

repar namnet ’Sandrastiftelsen’ och ser till att de
skriver upp det. Han ler mot Torgny Pihl, som ger
ett svalt leende tillbaka.
”Och de här fem herrarna kommer från Pisch

Medical. Välkomna. Nu ska vi--”
”Ett ögonblick”, säger då den rödhårige mannen

med de rödbruna glasögonen och reser sig. Han
ser mycket avslappnad ut (till skillnad från mig)
och går fram till Stig och sträcker fram handen,
fel hand.
”Åh, förlåt”, säger han och ler förläget. ”Jag

tänkte hålla fram den rätta handen, men så ham-
nade din klocka i den på något sätt.”
Stig stirrar roat på honom och får tillbaka sin

klocka.
Mannen verkar inte alls störd av Stigs deform-

erade ögon och sträcker fram handen igen.
”El Fantastino”, säger han. ”Här är mitt kort.”
Han sträcker fram ett ruter ess. Men på bak-

sidan står något. Jag går närmare. Det är verkligen
ett visitkort. ”El Fantastino, professionell trollkarl”
och hans telefonnummer.
”Jag är här å Pisch Medicals vägnar. Varje gång

någon påstår att den kan göra något övernaturligt
så är jag med. Vi har haft ett bra samarbete.”
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Han vänder sig mot Stigs kollegor med glitt-
rande ögon.
”Ni fysiker har era styrkor. Jag har mina.
Han vänder sig tillbaka till Stig.
”Om du fuskar, så kommer jag att märka det.”
Med ett kort leende mot mig, går han och sätter

sig på sin förra plats och på mindre än en halv se-
kund förvandlas hans ansiktsdrag till en kopia av
de jag trodde var hans kollegor.
En trollkarl, alltså!
Men Stig verkar helt oberörd och fortsätter

prata.
”Ja, vad trevligt. Framme på ’scen’ här med mig,

Stig Ostanvind, finns Malin Evander. Tillsammans
ska vi demonstrera hur man kan förstöra ett rum
och sedan återställa det genom att enbart trycka
på en knapp.”
Nu är det min tur. Jag pekar mot den lilla kuren

mitt på scenen.
”Nämligen allt inom de här väggarna. Och för

att det inte ska råda några tvivel om att sakerna
verkligen är sönder, så får ett par i publiken hjälpa
till.”
Jag sväljer. Det fungerade ju. Jag improviserar

lite.
”Och då kanske vår trollkarl vill hjälpa till?”
”Självklart. Jag är ju här för att förstöra

showen.”
”Se upp för sladdarna bara”, säger jag.
”Ja, dem är det ingen risk att man missar”,

säger en av fysikerna med en guppande mustasch.
Både jag och Stig står åt sidan medan El Fan-

tastino och några till går ner och slår sönder
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stolarna och glasen, böjer skedarna och river sön-
der papprena. Stig tittar då och då på Irma som
ju vet vad som ska komma och därför har en irri-
terad min. Det och naturligtvis för att hennes
mamma är död.
Efter nästan fem minuter är demoleringsteamet

nöjt och går och sätter sig. Det ligger glassplitter,
papper, böjda skedar och trä från stolarna överallt
i det lilla rummet.
”Hur lång tid skulle det dröja att städa upp

här?” frågar Stig. ”På en höft.”
Fysikerna tittar på varandra medan Torgny Pihl

sitter med korslagda armar.
”Tror ni att det skulle ta tio minuter?” skjuter

jag in.
”Vi kan göra det på mindre än tio sekunder.”
”Det kan jag också göra”, säger El Fantastino

lugnt. ”Det finns ett tiotal sätt att göra det på.”
”Men om jag gör så här då. . .” säger jag och tar

fram en kniv som jag haft gömd bland RST-grej-
erna och går fram till rummet. Jag böjer mig ner
och ristar in ett stort kryss i golvet.
”Ja, nu blir det lite svårare”, säger El Fantastino.
”Om vi sedan säger att vi kan göra det medan

ni tittar på, så att ni kan få se att det inte är något
trick - skulle det vara tillräckligt. . . mirakulöst?”
frestar Stig.
Fysikerna och företrädarna för Pisch Medicals

börjar mumla sinsemellan. El Fantastino lutar sig
framåt och kikar noggrant på apparaturerna.
”Du får gärna kolla allting efteråt”, erbjuder

jag.
”Sätt igång, ni”, säger Torgny Pihl.
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”Okej”, säger Stig käckt.
Vi går och ställer oss vid reglagen. Stig sköter

allt, medan jag tittar på publiken: på fotograferna
som följer allt med sina kameror, på Torgny Pihl
och Irma, men framför allt på fysikerna och män-
nen från Pisch. Jag börjar svettas igen. Tänk om
det inte fungerar. Det vore ju typiskt ifall det inte
fungerade när Torgny Pihl är här, även om det inte
vore särskilt överraskande.
Det tar mindre än tio sekunder för RST:n att

återställa rummet i perfekt skick. Det är fantast-
iskt att se deras ansiktsuttryck - från nyttig skepsis
till ”vad är det där?” till ”oh shit! ” och vidare upp
mot ”jag är med om något så himlastormande stort
att jag nog kommer att berätta om för mina barn-
barn! ”. Under tiden sitter Torgny Pihl med ett flin
på sina läppar.
Den enda som inte verkar bry sig varken åt ena

eller andra hållet är Irma. Hon tittar på sin pappa.
”Så, några frågor på det?” säger Stig anspråks-

löst. ”Gå gärna fram och titta om det finns några
glasbitar eller några spår av krysset i golvet.”
El Fantastino är först ner även om de andra inte

är långt efter. Han ställer sig med armarna i dörr-
öppningen och tittar in på det prydliga rummet
med stolar, skedar, papper och glas. Så tittar han
upp mot ena väggen.
”Ni har till och med fått bort det lilla märket

jag gjorde på ena väggen! ” ropar han glatt.
”Hur går det här till egentligen?” frågar en jour-

nalist.
”Mmm, bryter inte det här mot energiprin-

cipen?” säger en av fysikerna.
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”Vi kallar den Room ReSeT”, säger jag. ”Den
återställer materia i den form den hade när vi
skannade av den. Vi skannade av det där lilla rum-
met innan ni kom och genom att starta den där
apparaten kan vi enkelt återställa allt precis så
som det var i det ögonblicket.”
De ser inte helt nöjda ut, fysikerna. Bredvid mig

höjer Stig rösten.
”För att svara på din fråga, Renny: Om ni tyst-

nar ett tag så ska jag berätta allt i lite mer detalj ,
vilka principer som ligger bakom det här och vilka
möjligheter som finns. Men först: El Fantastino,
vad säger du? Har du några som helst misstankar
om att det är fusk som ligger bakom det här?”
El Fantastino slår ut med händerna.
”Om det ligger fusk bakom så kan i alla fall inte

jag avslöja det. Självklart skulle jag vilja studera
det närmare, men jag misstänker att jag får ställa
mig i kö.”
Fysikerna och folket från Pisch tittar närmare

på maskinen.
”Hur exakt är en sådan skan?” frågar den tjocke

fysikern med den svarta mustaschen. Han har
ingen accent, trots att han ser asiatisk ut.
”Malin”, säger Stig. ”Kan du kamma om dig?”
”Jadå”, säger jag och lägger håret åt sidan även

om jag direkt känner att det inte passar mig.
”Vad finns det mer för gränser för den här?”

frågar en av slipsfigurerna från Pisch.
”Det här borde gå att använda i sjukvården! ”
Jag tror att vi har dem.. .
Stig ler och vänder sig till mannens närmaste

granne.
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”El Fantastino, skulle vi kunna få låna dig igen?”
Han kommer fram till Stig, som tar fram kniven

igen.
”Jag vill att du skär ett litet snitt någonstans på

Malins kropp.”
”Nej , det tänker jag inte göra. Jag vet inte vad

du tror om trollkarlar, men vi försöker att inte ska-
da folk på scenen.”
”Okej , men kan du undersöka ifall den här kniv-

en är fejkad eller åker in i skaftet eller något
liknande?”
El Fantastino drar åt sig kniven.
”Tänker du skära henne eller låta någon annan

skära henne?”
Stig ser förvånad ut.
”Jag hade tänkt låta henne göra ett sår på sig

själv.”
”Finns det inget annat sätt?”
Hans bekymmersrynka sitter inte mellan ögon-

en, som på Stig, utan i groparna på hans annars
släta kinder.
Stig slår ut med händerna.
”Jag försäkrar att hon kommer att bli fullständ-

igt återställd.”
”Jag har varit med om värre”, säger jag.
”Finns det inget annat sätt?” envisas han.
Måste El Fantastino förstöra det här för oss nu?

Vi har ju en plan för att se till att RST:n aldrig
dödar någon mer. Låt oss bara hållas ett par mi-
nuter så att Stig kan fejka ett problem, gå in i hyt-
ten och suddas ut. Det skulle se så effektivt ut, så
länge man inte vet att vi har en till RST. Med ens
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tror jag de flesta skulle bli avskräckta från att
sätta sig i en RST och än mindre köpa en.
Stig står flera meter bort, men hans huvud ser

nästan ut att pulsera i jakten efter nya sidor. Men
det är inte han som svarar först.
”Jag tror att jag kan ha lösningen på allas våra

bekymmer”, säger Torgny Pihl, som är den ende
som fortfarande sitter. Hans röst är irriterande
mjuk och inställsam.
Med två fingrar och ytterst försiktigt tar han

fram något ur innerfickan på kavajen. Det är en
vanlig CD-skiva i ett enkelt fodral. Han ställer sig
upp och sträcker fram den mot Stig.
”Vad är det?” frågar Stig.
”En annan demonstration. Har någon med sig

en dator?”
En av Pischmännen drar fram sin bärbara dator,

men en journalist skyndar sig fram med sin och
hinner före. Under tiden fortsätter Torgny prata.
Nu är hans hånflin borta och han verkar fullständ-
igt pålitlig. Uppe på scenen känns allting plötsligt
helt ohanterbart och varmt.
”Jag kanske verkar lite ohövlig nu, men jag är

rädd att sanningen måste komma fram även på
sådana här demonstrationer. Det här är ju främst
ett försök att sälja in en uppfinning, och då är det
bara rätt att den rätta uppfinnaren blir krediterad.
Jag tror att ni kommer att tycka att det är värt
tiden. Aah, här kommer videon. . .”
Alla tränger sig mot datorns skärm som jour-

nalisten ställer upp. Jag också. Jag blir knuffad
från alla håll, men lyckas till slut ordna en plats,
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så att jag ser åtminstone en tredjedel av bilden.
Så börjar filmen.
Det är ett burkigt ljud. Jag känner igen rummet

direkt, men det dröjer någon sekund innan jag
inser vem det är som står i rummet. Kvinnan har
en för stor skjorta, page och ser så menlös ut. Hon
pratar mot en stängd dörr.
”Jag tror att jag vet vem du är”, säger hon.
”Vem är jag?” frågar en röst som låter ännu mer

avlägsen.
”Du hette Måns Näss. Jag är hemskt ledsen för

det som hände med din mamma.”
”Du har inte en aning om vem jag är.”
Nu öppnas dörren i vänstra hörnet (där jag

knappt ser någonting) och så kommer en figur in.
Han svingar en yxa mot kvinnan. En gång. Och
en gång till. Vid det andra slaget åker hennes
huvud av och flyger ner på golvet.
Mitt huvud.
Ett efter ett vrids huvudena framför mig om och

tittar på mig. Blickarna säger alltifrån ”det där är
fejkat” till ”hur gjorde de det där?”.
Men jag kan inte sluta titta på kvinnans kropp

som faller ihop, darrar och skakar och till slut blir
helt stilla medan blodet rinner ur det stora såret
på halsen. Bilden är så bra att jag till och med kan
se ögonen stirra i stum förvåning och munnen kur-
va sig på samma sätt som mammas gör ibland.
”Jag är ledsen för att visa sådana hemska bil-

der”, säger Torgny Pihl med en hand på sitt hjärta
och hopsnörpt mun. ”Men som ni ser är Malin helt
okej till och med efter en sådan behandling. Och
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som ni kanske hörde här förut, från Stig själv, var
Malin utlånad till min organisation när den här
filmen gjordes.”
Han lämnar sin stol och kommer närmare scen-

en så att han är i allas fokus.
”Med andra ord: vår version av Room ReSeT

var klar först. Vi valde att vänta med att offentlig-
göra den tills alla småskavanker med den var lösta.
Det är bara tråkigt att Stig försöker komma före
oss genom att presentera en kopia som inte är
helt perfekt, framför allt med tanke på att så
många liv står på spel. Och självklart är det nästan
lika tråkigt att han försöker göra det genom att
lura sina kollegor.”
Oj , det här är inte bra. Vad ska vi göra? Stig ser

helt paff ut.
”Och jag vill också passa på att meddela att vi

inom Sandrastiftelsen nu kan presentera ett fullt
fungerande återställningssystem specifikt för me-
dicinskt bruk: LifeSaver 4000. Ett komplett, säkert
och utprovat instrument som vi är övertygade
kommer att revolutionera vartenda sjukhus i
världen. Tänk er att alltid ha möjligheten att göra
om det som går fel! Tänk er att aldrig mer behöva
förlora en patient! Skulle ni då köpa det
instrumentet från en man som ser ut så där?”
Hans gest mot Stig och de blodiga ögonlocken

får en enorm inverkan. Jag kan nästan höra alla i
rummet tänka en och samma tanke: ”Om han ser
ut så där, hur kommer då hans patienter se ut?”
Stig ler generat. Han skrattar till. Vad kan han

säga? Men då hör jag mig själv säga något:
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”Ja, det stämmer att Stigs ögon blev sådana där
av en Room ReSeT, och det är just det som är vår
poäng. Stig var den som uppfann den. Han är fort-
farande den som vet mest om RST - och ändå gick
det så här.”
”Nej , nej , nej”, säger Torgny Pihl. ”Det vet ni

lika väl som jag att den som uppfinner något inte
alls måste vara den som vet mest om det. Tunnel-
seende, överarbete, stress över varifrån pengarna
ska komma.. . ja, ni vet, allt det där. Vi har över
hundra specialister, från hårdvaruutvecklare till
optikexperter och svepelektronoperatörer. Tror
ni verkligen att Bloody Mary där borta skulle vara
smartare än alla dem ihop? No offense, Stig, men
knappast! ”
Stig rycker på axlarna.
”Då gör det inget om jag gör en till demon-

stration, va?”
Han skjuter vänligt men bestämt bort de fysiker

som står i vägen och går bort mot kontrollerna.
Vad håller han på med? Så länge folket tror mer
på Torgny än på honom kommer Stigs död inte att
göra något för att avskräcka folk från att köpa
Pihls version.
”Det här kommer inte att ta lång tid alls.
”Stig?” säger jag.
Han står vid fel sida av kontrollerna, den som

styr den hemliga RST:n. Så tittar han ut över oss.
”Jag måste säga att Torgny har talets gåva på

ett sätt som jag bara drömmer om. Själv får jag
nöja mig med att visa.”
Han kastar en blick på Irma, som står bredvid
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livvakten och ser sur ut. Jag kan inte tolka blicken,
men när han återgår till kontrollerna ser jag hur
en blå ridå drar igenom rummet med några meter
i sekunden. Han skannar oss! Plötsligt slår det
mig vad han tänker göra. Han tänker upprepa för-
söket som dödade hans fru!
”Stig! ” ropar jag samtidigt som jag ser att han

trycker in båda startknapparna. Fan, vad mycket
folk i vägen!
”Förlåt, gumman”, säger han till Irma innan han

slår upp blicken till åskådarna.
”Det här är en av riskerna med den här mas-

kinen, oavsett namn. Kör man två, krockar pro-
grammen. Och då kommer någon att dö. Vem det
blir, det vet ingen. Inte ens Torgny Pihl. Kan vara
värt att kolla upp”, säger han till journalisterna.
Ridån dyker upp igen. Den är helt svart och går

från samma vägg som den blåa. Några tiondelar
senare börjar en ridå vandra från ena hyttväggen
till den andra. Den är snabbare, men de kommer
att krocka. Och då.. .
”Jävlar! ” skriker jag och rusar fram mot Stig.
”Nej! ” säger han och drar tillbaka sin arm och

så kommer en stor hand rakt mot mig.
Hela huvudet skakar. Världen blir gul och mina

öron gör ont av det höga ljudet. Sedan känner jag
hur ont det gör i stjärten. Har någon slagit mig
där också? Nej , det är golvet.
Alla andra är mycket längre än mig och tittar

ner på mig en kort stund innan de vänder tillbaka
blickarna mot ridåerna som jag antar kommer
närmare varandra.
Det fräser till. Nu!
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SCHEEEWWW!
Jag vet knappt om det är från slaget eller från

krocken mellan ridåerna. Men det håller i sig. Jag
skyndar mig upp och tittar mot hytten, precis som
alla andra. Där fräser och sjuder det medan de
två ridåerna står helt stilla. Maskinerna till höger
om mig varvar upp. Det blir som ett mäktigt cre-
scendo av fläktljud och låga toner. Högre och hög-
re!
”Akta er! Någon kommer att bli träffad! ” skriker

jag.
På ett ögonblick har alla kastat sig ner på mark-

en. Inte ens fotograferna står upp. El Fantastino
ligger någon meter bort och ser lika rädd ut som
vi andra. Och till vänster med ansiktet mot mig
ligger Torgny Pihl.
”Vem av oss?” frågar han.
”Jag vet inte.”
”Inte mig, då?” frågar han upprört. ”Stig! Stop-

pa det här! ”
”Tyvärr! En bild säger mer än tusen ord. Och

handlingar snarare en miljon.”
Ur sin ficka tar han fram något: en tändare. Pre-

cis då sjunker fräsandet så att det knappt går att
höra. Sedan skjuter ridåerna iväg en stråle i en
rät linje mot tändaren. Stigs hand träffas och fly-
ger bakåt. Han träffas och kastas mot väggen men
innan han ens flugit en halvmeter bakåt löses han
upp helt tyst och lugnt.
Maskinerna tystnar. Allt fräsande är borta. Inte

ett spår finns där Stig nyss stod.
”NEEEEJ! ”
Det är Irma som ropar. Hon rusar fram till
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platsen där han stod, letar förtvivlat runt omkring
sig men hittar ingenting.
Så får hon se mig.
”Ta fram honom! Återskapa honom!”
Jag hör mig själv säga de ord som gör att jag

börjar gråta.
”Jag tror inte att det går.”
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KAPITEL TJUGOFYRA: HEMMA IGEN

Mönstret på dörren är mjukt rundat och varmt
brunt. Min lägenhet. Men det kommer att vara
folk där och vänta på mig. Emmanuel smeker min
kind.
”Vad väntar du på? Ska vi inte gå in?”
Men då hör jag ytterdörren öppnas och stängas.

Vem det än är så kommer jag snart se honom eller
henne. Kommer vi snart se honom eller henne.
Mitt hjärta är för ett ögonblick uppe i hals-

gropen. Så kommer brevbäraren och blir minst
lika rädd hon.
”Oj! Vänta, det är du, va? Malin Evander?”
Jag nickar. Vad är det nu?
”Jag har post till dig.”
Hon har det i handen redan och ger det till mig.

Det är ett kuvert med mitt namn på framsidan.
Jag känner igen handstilen.
Brevbäraren fortsätter upp för trappan.
”Behöver du en kniv?” säger han och har redan

en framme. Han är verkligen El Fantastino, min
Emmanuel Van Dastino.
Jag ler, tar kniven och sprättar upp brevet.
Det är ett enkelt ark.
Längst upp står gårdagens datum.
Det här är allt som står:
”Hej Malin,
När du läser det här är jag död. Inte för att jag

är Viktor Frankenstein, utan för att jag inte såg
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någon annan väg ut. Förhoppningsvis håller media
koll på Sandrastiftelsen och RST:erna i fortsätt-
ningen.
/SO

Jag tror aldrig jag har fått ett bättre brev. För det
här innebär att dagarna jag dog och mardröm-
marna är över. Nu har jag bara den allra sista
gången kvar att se fram emot.
Men innan dess ska jag träffa min familj .



EFTERORD:
VARFÖR EN MARDRÖMSROMAN?

Vårt sovrumfönster var mindre än tio meter från
en affär. Under någon månads lopp 2006-2007
gjorde någon inbrott i den butiken inte mindre än
tre gånger. Sista gången såg jag tjuven och fick
gå ner och vittna för polisen mitt i natten.
Efter det fick jag mardrömmar. Jag drömde att

någon skugglik figur stod i mörkret utanför vårt
sovrum och långsamt smög närmare. Han skar av
mig halsen.
Jag vaknade, tittade i panik ut genom dörren

och såg samma mörker som i drömmen. Men var
det någon där? Skuggorna rörde sig, och där såg
det ut som en människa. Han smög långsamt närm-
are med sin kniv.
Jag vaknade igen. Eller gjorde jag det? Jag kunde

aldrig vara säker och kunde inte somna om. Tänk
om jag lämnade mig oskyddad för ett anfall!
Efter nio månader med samma dröm varenda

natt var jag som en zombie på dagarna.
Jag testade alla tekniker jag kunde komma på,

men till slut var det min hobby som hjälpte mig
att komma vidare.
Jag skrev ner min mardröm. Istället för att sluta

där jag alltid vaknade fortsatte jag berättelsen.
Det dröjde ett tag innan jag kom på hur berättelsen
skulle kunna fortsätta efter huvudpersonens död,



men jag skrev på utan något slut i sikte och lät
mig själv bli lika överraskad som mina rollfigurer.
Det fungerade, men boken tog mycket längre tid
att skriva än mina andra böcker. Många gånger
tvivlade jag på att boken skulle bli klar.
Jag kan fortfarande besökas av samma dröm

ibland så här tio år efteråt, men den försvinner
mycket snabbare. Tack och lov.

Dagarna jag dog var en av mina första fullängds-
böcker och min första roman. Sedan dess har jag
lärt mig massor om att skriva. Det finns därför två
korta saker jag skulle vilja kommentera:
1 ) Room ReSeT är såklart en total fiktion. Jag

hoppas att läsaren ser den uppfinningen som en
del av bokens universum, snarare än att irritera
sig över att jag bryter mot de fysikaliska lagarna.
2) Idag hade jag inte varit lika vårdslös med en

rollfigur som Miriam. Jag lekte med tanken att ta
bort henne inför utgivningen av den här upplagan,
men tycker att det finns något charmigt med henne
och min egen naivitet. Hon skapades innan jag
hört talas om Lisbeth Salander och det blivit mo-
dernt med Asperger/savant-figurer.
Avslutningsvis hoppas jag att ni haft en trevlig

lässtund.

Lennart Guldbrandsson, Göteborg 2016

P.S. Berätta gärna vad du tyckte om Dagarna jag
dog på http://elementx.se.
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