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SÖNDAG

En behaglig stillhet mötte Fabian Andersson när han klev ur 
Volvon vid skogsvägens slut. Tidig morgon. Svagt sus i träden, 
på avstånd en dämpad fågelsång. Kring honom stod granarna 
täta, längre ner vid vattnet växte al och björk. Rödhaken höll 
konsert där borta, först med sitt ihållande pip, sedan den por-
lande bäcken av klara toner och tempoväxlingar.

Fabian tog ryggsäcken och sina hopfällda fi skespön ur bi-
len och började gå i riktning mot kvittret, längs samma stråk 
som han följt två gånger om året, varje vår och sommar i 
många decennier.

Mitten på augusti i Stockholms södra skärgård. Detta var 
hans revir och hans årstid. Efter ett par kilometer genom snå-
rig terräng skymtade udden som ingen annan brydde sig om. 
Det var där abborrarna jagade nu och det var där havsöringen 
stod, ofelbart, varje vår när vattentemperaturen passerade sju 
grader på vägen upp. Ibland kunde den hugga på en långsamt 
hemtagen våtfl uga redan vid fem grader. Vid nio var det för 
sent, men vid sju kunde man kasta ut vilket bete som helst 
och göra så mycket oväsen man ville.

Samma sak med abborrarna, lika förutsägbara om man 
bara lärt sig deras uråldriga vanor. Det första sensommardyg-
net när vattentemperaturen vände nedåt efter en kylig natt 
blev de randiga bjässarna som tokiga. En timme med jigg, se-
dan kunde man ta med sig två fulla plastkassar hem till fry-
sen. Vikten brukade ligga på mellan två och åtta hekto styck, 
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de som var större eller mindre släppte han tillbaka.
Välsignade högtidsdagar. Fabian kunde nästan exakt för-

utsäga när de skulle inträffa genom att hålla koll på väder och 
vind. Som ung hade han fi skat här ofta och på måfå, men 
med åren snävades perioderna in tills bara några timmar 
återstod. Morgnarna den 6 maj och 20 augusti, plus minus 
någon vecka. Varken klimatförändringarna eller Östersjöns 
övergödning ändrade på rytmen, vilket fi ck honom att tvivla 
på allvaret i bäggedera. Fabian litade mer på sina egna upple-
velser av naturen än på miljöforskare och journalister.

Han satte sig på ett vindfällt träd tio meter innanför 
strandlinjen och mönstrade stammarna omkring sig. Skogen 
var illa skött, säkert inte gallrad på tjugo år. Normalt skul-
le han ha känt irritation över sådant slöseri men inte på den 
här platsen. Han sände en tacksamhetens tanke till Skär-
gårdsstiftelsen för dess slapphet. Tack vare den orkade inga 
andra fi skare närma sig hans udde genom slyet på land. Och 
armadan av plastbåtar med hundrahästars Yamahamotorer, 
havets huliganer med masstillverkade spinnspön i grafi t och 
grälla fl ytoveraller, hade tack och lov inte upptäckt denna pär-
leport från sjösidan heller. I den vanhelgade skärgården och 
de söndertrampade skogarna förblev detta hans egen privata 
kyrka.

Ingen brådska att börja fi ska, det var som bäst innan. Hans 
medvetande gled i väg halvvägs mellan tanke och känsla. För 
varje år som gick blev säsongerna kortare. Barndomens kon-
stanta nu, varje sommardag en smultrondag och varje vårdag 
en öringtemperatur på sju grader, hade ersatts av detta accele-
rerande urverk. Som om jorden snurrade fortare. Ögonblick-
en var över innan de kommit. Naturens brådska att tajma 
blomning, befruktning, kläckning blev jobbigare att skåda 
för varje år som gick. Särskilt efter pensionen hade den biolo-
giska stressen gjort honom betryckt snarare än hänryckt.

En strof från någon av barnens åttiotalsskivor dök upp i 
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huvudet: All the seasons rushing over me. All the secret wounds 
that bleed.

Bra skrivet, även om han aldrig orkat lyssna på lättpop som 
Big Country. Fabians musikaliska passion var jazz – Miles 
Davies, John Coltrane, Charlie Parker, klassikerna. Ibland 
hade han med sig musiken när han fi skade, jazzen harmonie-
rade med det pelagiska livet i havet, men inte den här dagen. 
Nu sökte han framför allt tystnaden. En plats i mänsklighe-
tens döda vinkel, bortom larm och konfl ikter.

Ett plask ryckte honom ur tankarna. Löjor ilade i ytan för 
att undgå de jagande rovfi skarna. Tidpunkten var rätt. Han 
visste det utan att ens sticka fi ngrarna i vattnet.

Med långsamma rörelser satte han ihop spöet, valde en 
gul gummimask och gled ut några meter i vattnet. Hugget 
kom på andra kastet. Snart låg en blänkande hög av fi skar 
med brutna nackar bland stenarna vid stranden. Stimmet var 
hetsat till kokpunkten. När den ena kompisen efter den andra 
försvann efter betet blev de andra allt glupskare. Så länge han 
inte tappade någon rispad fi rre som skrämde i väg resten 
skulle huggsexan fortsätta.

Ännu ett napp, och ännu ett mothugg med det lätta spöet. 
Den här var större, kanske en gädda. I några långa utfall ru-
sade fi sken med linan. Fabian lättade rullens broms vartefter. 
Detta var en trofé som han måste få se, måste ta i, även om det 
inte var något för stekpannan.

Kampen fortsatte i fl era minuter, mycket längre än någon 
abborre brukade göra motstånd. Till sist gled ändå ett randigt 
monster in över håven, den största i sitt slag som Fabian nå-
gonsin hade sett. Säkert över två kilo.

I stället för att lossa kroken med tång och släppa fi sken, 
som han gjort om den varit hälften så välväxt, gick han upp 
några meter på stranden och gav den ett slag i huvudet. Det 
här praktexemplaret av Perca Fluviatilis måste han visa upp 
där hemma.
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Upphetsningen ersattes av matt lyckokänsla, det gällde att 
dröja kvar i den så länge som möjligt. När abborren lagt sig 
till ro gick solen i moln. Genast sjönk temperaturen, och Fa-
bian stängde jackans blixtlås. 

Då hördes ett ljud från skogen, som av en torr kvist som 
bröts. 

En älg? Inget friskt djur skulle ha missat hans vittring när 
brisen låg på från havet, och människor brukade aldrig vand-
ra ut till udden. Till sin förvåning blev han rädd, och satt en 
stund på huk med ryggen mot vattnet, blicken svepande över 
skogen.

Rödhaken var också orolig. Det stadiga locklätet – ett 
knäppande ”tick” – drogs ut i långa serier som det brukade 
göra om fågeln vädrade fara: ”tick-ick-ick-ick”. Som när en 
moraklocka dras upp till bristningsgränsen.

Men inget syntes eller hördes. Fabians puls varvade ner. 
Han vände sig åter mot fångsten. Ett vant snitt skar upp ma-
gen, och han granskade de osmälta småfi skar som låg där-
inne. Två av dem rörde sig fortfarande och måste ha slukats 
sekunderna före nappet. Östersjön mår nog bättre än somliga 
tror, hann han tänka just innan det på nytt brakade till strax 
bakom.

Kniv och fi sk gled ur händerna när han vände sig och möt-
te de tre männen. Alla hade huvor som dolde ansiktena, i hän-
derna grova tillhyggen. Gestalternas ögon syntes knappt, bara 
de gapande munnarna med blänkande tänder, öppna som för 
hugg.

Första slaget träffade överarmen från sidan. Han vrålade 
rakt ut, inte av smärta för det kände han ännu ingen, men 
av fasa. Inför det andra slaget lyckades han vika undan och 
hörde ett vinande ljud nära ansiktet. Nu skrek han – ”nej, 
neej” – men det lät som om det kom från någon annan, från 
en röst i höjd med trädtopparna.

Ett tredje slag träffade höften. Hela sidan stelnade till, men 
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han lyckades ändå snurra runt för att fl y. Männen sänkte käp-
parna och släppte i väg honom, som en rovdjursfl ock lekande 
med ett sårat byte.

Grenar piskade mot hals och ögon. Reptilhjärnan var för-
satt i högsta larmberedskap men bara halva kroppen lydde 
signalerna. Efter några meter snubblade han handlöst och 
kände den fuktiga mossan slå mot ansiktet. Den luktade gott. 
Tröstande. Han slöt ögonen och gav upp.

Några utdragna sekunders frid, sedan kom slaget i huvu-
det. I stället för att bedöva honom öppnade det sinnena för 
värken från de sargade lemmarna. Halvt avsvimmad men 
åter i panik märkte han hur två av männen satte sig över ryg-
gen på honom. Han drog efter luft i korta, snabba andetag 
och kämpade för att komma loss. Det var hopplöst.

De gjorde något med honom, något som han inte förstod. 
Glödande smärta spred sig uppåt genom bålen. Han kände 
igen ljudet av järn mot trä, allt det andra försvann som i en 
tunnel av vitt ljus.

Så dog Fabian Andersson, 66, professor i växtförädling och 
före detta avdelningsdirektör på Skogsvårdsstyrelsen, när en 
femårig, avkvistad gran punkterade hans kroppspulsåder.
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MÅNDAG

Morgnarna hemma hos kriminalinspektör Johanna Tott 
hade varit ljuvliga under mammaledigheten, men denna lik-
nade en medeltidsmålning av helvetet. Hieronymus Bosch i 
YouTube-version.

John, tio månader, skrek på det slipade trägolvet med sväl-
lande blöja. Tvillingarna Kia och Viggo, sex år, slogs i hal-
len. Klockan var 8:15, en kvart tills skolan började. De skulle 
komma för sent i dag igen, hon också, och klumpen i ma-
gen pressade på mot mellangärdet. Johanna kastade en blick 
i spegeln, tog på lite läppglans och samlade det bruna håret i 
en hästsvans. Ingen tid för smink, det fi ck duga så där.

”Har du sett deras gympapåsar?” ropade hon till sin man 
Peter, som var uppe ovanligt tidigt men redan satt framför 
datorn.

”Nä, tror de är kvar i skolan. Eller i tvättkorgen? Jag vet 
inte.”

”Kan du hjälpa mig, det är skitbråttom”, sa Johanna med 
sin mjukaste röst. Inte börja gräla nu.

”Visst, vad ska jag göra?” sa Peter och släntrade ut i hal-
len.

”Ta hand om John så det blir lite tystare, man blir helt för-
störd när alla skriker samtidigt. Vi måste i väg.”

Pappan tog upp barnet på armen och gick mot skötbor-
det.

”Glöm inte att smörja in honom när du har tvättat”, ropa-
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de Johanna utifrån trapphuset innan hon stängde dörren. Kia 
och Viggo bråkade fortfarande, nu om vem som skulle trycka
upp hissen. Johanna ställde ner datorväskan och försökte 
skilja dem åt.

”Måste ni boxas hela tiden! Det är därför vi kommer för 
sent jämt, för att ni inte hjälper till. När man är så många 
i familjen måste alla skärpa sig lite om det ska funka. Ni är 
faktiskt sex år.”

Hon ångrade sig genast för att hon tagit i för mycket. Det 
glada slagsmålet övergick i surmulna blickar och putande un-
derläppar.

Peter Tott hade varit pappaledig i tre veckor. Det började 
inte bra, men hon hoppades fortfarande att läget skulle ljus-
na. Jobbig omställning för honom, och typiskt att det skulle 
vara sådant pådrag på länskriminalen nu. Hon hade behövt 
en mjukstart efter ledigheten.

På väg ner i hissen kollade hon mailen i telefonen. En nyhets-
fl ash, det vanliga skräpet och så två meddelanden från Janne 
Hed, hennes chef. Bäst att inte läsa dem nu, plead ignorance. 
Hon skulle ändå inte hinna svara och göra något åt saken före 
niomötet. Viktigare att försöka hinna dit någorlunda i tid.

När hon lämnat barnen framför skolan och satte nyckeln i 
startlåset ringde mobilen. En sekunds tvekan innan hon tit-
tade på displayen. Det var Peter.

”Hallå, jag är rätt stressad, vad är det?” sa Johanna.
”Det är strul med bredbandet igen, hur var det man gjorde 

för att få igång det?”
”Dra ur sladden så sändaren startar om, och så tryck på 

’Sök tillgängliga nätverk’, ’Support’ och ’Reparera’. Om det 
inte funkar får du ringa till ComHem.”

”Vad har de för nummer?”
”Jamen herregud, kan du inte kolla det själv.”
Återigen ångrade hon genast den skarpa tonen. Peter re-

agerade ungefär som barnen:
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”Okej, okej, tack. Ta det lugnt.”
”Var du uppe i natt och spelade poker?” frågade Johanna, 

nu med en hand på ratten, den andra på växelspaken och nal-
len mellan axel och öra.

”Bara ett par timmar. Det gick så jävla bra. Jag vann en 
satellitturnering och ska köra den stora i kväll. Hugg på tju-
gofemtusen dollar.”

”Om du vinner ja. Du vet att jag jobbar sent i kväll.”
”Shit, det hade jag glömt. Måste du verkligen det? I så fall 

får jag ringa in Sussie.”
”Gör det”, sa Johanna med en suck. ”Nu har jag en trafi k-

situation här. Got to go. Puss.”

Kalle Holm kände sig nöjd med sig själv när han vaknade. 
Utan att öppna ögonen sträckte han högerhanden mot natt-
duksbordet, en champagnelåda ställd på sidan, och fi ngrade 
efter mobilen.

Två meddelanden. Det första löd kort och gott ”pubic ser-
vice?”. Han svarade med ett utropstecken, ”!”. Kvällen var 
räddad, Martina skulle smita från sin man och vänta i över-
nattningslägenheten vid TV-huset. Klockan tolv som vanligt, 
efter sena Rapport.

Det var meddelande nummer två som väckte honom på 
riktigt: ”Nytt offer”, undertecknat ”BB”. Berra Berglund var 
nyhetschef på Aftonbladet, formellt Kalles överordnade men 
mera av en möjliggörare. Berra krattade manegen, Kalle tog 
applåderna. 

Han insåg genast vad sms:et betydde. På en vecka hade 
två skötsamma, äldre män blivit brutalt mördade, och det 
var Kalle som låg först i nyhetsspåret. Offer nummer ett, en 
pensionerad chef för Sjöfartsverket, hade fått ben och armar 
krossade och hittades i en drivande eka på Baggensfjärden. 
GENERALDIREKTÖREN RÅDBRÅKADES löd rubriken 
över sidan sex och sju. Många läsare tvingades googla det 
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krångliga ordet för att begripa, men vinkeln fi ck omgående 
kultstatus på tidningen, som mycket riktigt hade sålt fem 
procent över snitt den dagen.

Kalle var ensam om nyheten första morgonen. Polisen hade 
lagt locket på med hänsyn till de bisarra omständigheterna. 
Som så ofta var det bara han som hade en pratsam, centralt 
placerad källa med känsla för detaljer: den mördades ansikts-
uttryck, omfattningen av skadorna, rättsläkarens utlåtande, 
utredarnas spekulationer om händelseförloppet, den teknis-
ka bevisningen, de anhörigas reaktioner – allt det som skilde 
kriminaljournalistikens gåslever från TT:s knäckebröd.

Det andra mordet var minst lika spektakulärt. En före 
detta Säpochef, numera i den privata säkerhetsbranschen, 
hittades halshuggen i sin trädgård. Kroppen under ett äppel-
träd, huvudet ute på gräsmattan. Vid det laget hade Kalles 
konkurrenter vaknat till. Han var inte ensam om de blodiga
detaljerna men däremot om den verkliga godbiten. Det fanns 
spår som band de två morden till varandra, utredarna hade 
hittat grå fi brer av samma typ under offrens naglar.

VADMALSMÖRDAREN skrev Aftonbladet. Rikspolis-
chefen rasade över läckan och hade fått stöd av justitieminis-
tern som fördömde tidningens metoder, men chefredaktören 
stod pall. Sälja först och processa sen. Upplagan låg kvar på 
rejäla plus.

Kalle ringde upp Berra:
”Tack för messet. Vem är det nu?”
”En pensionär till, nån snubbe på Skogsvårdsstyrelsen. 

Spetsad på en påle.”
Kalle ansträngde sig för att dölja sin upphetsning. Han 

drog handen genom håret och gjorde en grimas av obehag 
när två mjällfl agor singlade ner framför ögonen:

”Helt sjukt. Var hittade de honom?”
”Gålö i södra skärgården. Han låg bredvid sin bil på en 

skogsväg. Upptäcktes av en fågelskådare som tydligen är inne 
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på psykakuten nu. Det är allt vi vet. Du får ta över. Skit i nätet 
och bränn av allt du hittar på förstaupplagan.”

”Nätet” var Aftonbladet.se. De hade sin egen nyhetsor-
ganisation men jobbade i ett annat tempo än Kalle, som var 
fostrad i den gamla papperstidningen. På internet var allting 
allmängods inom tio minuter. Kalle, Berra och chefredaktö-
ren föredrog fortfarande att tjuvhålla de exklusiva nyheterna 
till papperet. Sedan nätdelen bolagiserats pågick en intern 
maktkamp som ingen låtsades om, men som drog de gamla 
enäggstvillingarna allt längre från varandra. Den unga blog-
generationen dissade gubbarna i papperstidningen offentligt 
så fort de kom åt, och vice versa. Liksom alla inbördeskrig var 
denna strid fulare än mot de yttre konkurrenterna. 

Kalle åt frukost i lugn och ro, kollade några sajter som alla 
hade ungefär den information han fått från Berra. Ingen av-
slöjade offrets identitet, ingen gjorde kopplingen till de andra 
morden, närmast en markering mot Aftonbladet som hade 
kört så hårt med sambandet mellan de två första. Kalle kände 
sig säker. Polisen skulle hitta grå fi brer under skogsmannens 
naglar också. Han skulle vara ensam om nyheten och ensam 
om att våga dra slutsatserna.

En ny vecka på löpsedlarna. Dags att börja jobba.

Felix Martini hade just avslutat sin förmiddagsbön när det 
ringde på dörren. Han suckade djupt och rullade ihop den 
lilla mönstrade mattan. Antingen var det någon som inte 
kände honom och hade koll på hans nya liv, eller också var 
det någon som kände honom alldeles för bra och inte drog sig 
för att titta in när som helst. Sara, med andra ord, närmaste 
grannen. Han slog vad med sig själv, nittio procents säkerhet. 
Vann som vanligt och öppnade säkerhetsgrinden med ett ex-
tra stort leende:

”Jag visste att det var du.”
”Jaha. Och?”
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”Inget”, sa Felix. ”Kul att se dig bara.”
Sara himlade med ögonen och strök sig över det korta, röda 

håret. Tydligt nyvaken, med antydningar till mörka ringar 
under ögonen, men lika vacker som vanligt.

”Sätt på lite kaffe åt oss då. Eller är det Ramadan fort-
farande?”

Sara Widman hade Östermalms mest välsmorda käft, all-
tid ironisk men alltid med värme. Det var därför han tyckte så 
mycket om henne, fast hon sällan respekterade hans privata 
gränser som svenska grannar brukar göra. Från första dagen 
hade hon tagit för vana att kliva på oavsett klockslag. På den 
tiden när han vandrade den breda vägen runt Stureplan hade 
hon gnabbats med honom för det – du kommer att få hiv! – 
och sedan blev det tvärtom, att hon skojade om hans nya rena 
livsstil. Nu tajmade hon sina besök till hans bönestunder, och 
förr eller senare i varje samtal kom den stående frågan:

”Hur i helvete kan en glitterbög konvertera till islam?”
Han älskade att höra den och hon älskade att ställa den. 

Därför blev frågan alltid obesvarad, förutom med ett under-
fundigt leende, så att den kunde ställas igen nästa gång.

Sara visste mycket väl vad det handlade om. Felix hade 
kommit ut lika mycket med sin tro som han tjugo år tidigare 
hade kommit ut med sin sexuella läggning. Debattartiklar, 
föredrag, som lett till fl er artiklar och TV-soffor. Han var den 
nya riksmuslimen, en trendsättare som hittat Gud och natur-
ligtvis bara blev ännu mer trendsättande, trots att avsikten 
varit den motsatta. Det var ju ytligheten i mediesvängen och 
modebranschen, personfi xeringen, materialismen och knul-
lerierna som han tröttnat på. 

”Jag har kommit på en grej”, sa Sara. ”Du borde byta namn 
till Felix Muhammed.”

”Jag vill inte heta samma sak som profeten”, sa Felix. 
”Dessutom räcker det att byta namn en gång i livet, jag är 
redan schizofren så det räcker.”
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”När jag gick i skolan kallade religionsläraren muslimer 
för muhammedaner”, sa Sara. ”Låter som ett kameldjur. Nå-
got gosigt som vaggar fram i öken med stora öron. Och san-
daler.”

Felix visste att han skulle slå Sara med 10–1 i Jeopardy el-
ler vilket intelligenstest som helst, men när de snackade låg 
han i allmänhet två steg efter. Sara var infl yttad från Göte-
borg medan han själv härstammade från Småland. Det var 
två skilda kulturer – en där man fruktade tystnaden, en där 
man fruktade talet. Hur mycket stockholmare och kosmopo-
liter de än blivit satt den verbala präglingen kvar någonstans 
i arvsmassan.

”Det hängde en lapp på utsidan av din brevlåda”, sa Sara 
och fi ngrade i jeansfi ckan. ”Här! Jag har absolut inte läst.”

Han vecklade upp papperet med en lätt känsla av missmod, 
som visade sig befogad. Med barnslig stil och tuschpenna 
hade någon klottrat ner orden ”FELIX ÄR TVESTJÄRT”.

”Ungar”, sa han och visade lappen medan han skakade på 
huvudet. ”De har inte hängt med. ’Felix är terrorist’, borde 
det stå.”

”Jag ska spåra dem och lägga en snigel i ögat”, sa Sara, och 
sträckte fram handen för att klappa hans kind.

De drack ur kaffet under en stunds tystnad. Felix slängde 
i väg den hopknycklade papperslappen i en båge mot slasken. 
Det var inte första gången han blivit mobbad, men ”tvestjärt” 
var något nytt. Visste de elaka dvärgarna ens vad det betyd-
de?

När Sara hade gått tillbaka satte han sig framför datorn. 
Några mejl att besvara, alla från vänner eller med kul förslag, 
inbjudningar. Han kände sig lite bättre till mods. Surfade för-
bi Financial Times och The New York Review of Books för att 
leta efter en recension som Sara hade rekommenderat. Hon 
var full av överraskningar, och hennes tips brukade alltid 
vidga sinnena i någon ny riktning.
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Sedan kollade han lite på Facebook innan han loggade in 
på Second Life. En drog som han varje dag lovade sig själv att 
sluta med, men det var trots allt intressantare än World of 
Warcraft, som slukat en stor del av fjolåret.

För sig själv ursäktade han verklighetsfl ykten med att det 
alternativa livet i cyberrymden fortfarande var en ny kultur-
yttring. Så många identiteter som han redan haft i sitt verkli-
ga liv, varför inte fortsätta att leka av sig på datorn när han nu 
hittat hem i sin tro? Här var han anonym och fri, till skillnad 
från i Stockholms innerstad. Kändisbloggar och paparazzis 
hade gjort utelivet deprimerande eftersom man ständigt var 
påpassad. Konverteringen till islam speglade inte bara and-
lig utveckling och mognare ålder, den var också ett uttryck 
för självbevarelsedrift. Livet var för allvarligt för att kastas 
bort på en statistroll hos Skandalextra.com.

Skulle man göra tokiga grejer fi ck det vara i Second Life, 
i låtsasvärlden. Felix digitala alter ego, Martin Fellini, tele-
porterade sig till den vanliga nattklubben, Chat Noir på ön 
Uvvy, där kul karaktärer brukade dyka upp. Han gick in, 
ställde sig vid bardisken och tilltalade en storbröstad servi-
tris. Folk som valde serviceyrken var oftast intressantast, det 
var uppochnervända världen. De fl ashigaste avatarerna var i 
verkligheten de gråaste själarna, det var i alla fall Saras analys 
och hittills hade den stämt rätt bra.

”What’s up?” skrev Felix.
Svaret dröjde några sekunder, men till sist knattrade bok-

stäverna fram från den blanka servitrisen:
”Tvestjärt.”
Han stelnade till. Var det Sara som skojade med honom? 

Ett par minuters stirrande på skärmen innan han kom sig för 
att skriva igen:

”Say what?”
”Tvestjärt. Först ska vi ta Charlie, sen ska vi ta dig.”
Nu började hjärtat bulta. Han tryckte på datorns ström-
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brytare, tvingade den att stänga av. Det kändes som en evig-
het innan den lydde och släckte ner programmen. Felix drog 
händerna genom det gråsvarta håret med en utdragen suck, 
reste sig och gick till telefonen för att ringa sin käraste.

Johanna svängde in i parkeringsgaraget på Kungsholmen ex-
akt 9:07. Med lite tur skulle mötet vara försenat, hon hatade 
att komma springande med andan i halsen för att upptäcka 
att de andra, demonstrativt, hade börjat prick nio. Då bruka-
de den viktigaste frågan avhandlas först. Ingen pardon med 
stressade småbarnsföräldrar.

Mycket riktigt. Rotelchefen Janne Hed avbröt sig någon 
sekund, utan att hälsa, mitt i en mening när hon steg in i mö-
tesrummet. Kommissarie Kjell Pärzon nickade med ett litet 
leende medan de andra tittade ner i sina papper. Stämningen 
ännu dystrare än vanligt.

”Jo”, fortsatte Hed, ”det tredje mordet är alltså minst lika 
brutalt som de två första. Mannen har blivit spetsad. Killarna 
säger att de aldrig sett nåt liknande. Det är sånt man läser om 
i böcker om snapphanar, eller från medeltiden på Balkan.”

”Det är alltså tre tortyrliknande avrättningar på en vecka 
av tidigare ostraffade, äldre män. Måste fi nnas ett samband. 
Verkar som en psykopat”, sa Kjell Pärzon. ”Kanske just från 
Balkan?”

”Förvisso en möjlighet”, svarade Janne Hed, ”men de mör-
dade är helsvenskar. Vi vet ju att de första två hade samma 
typ av fi brer under naglarna. Prover från trean har gått i väg 
till SKL med högsta prioritet, vi får svar om någon timme. 
Men dagens offer, en professor Fabian Andersson, 66, var 
en storvuxen karl. Eftersom det inte fi nns några tecken på 
att han har varit bunden eller drogad måste det ha krävts 
säkert tre man för att, eh, ge honom den där behandlingen. En 
hel trojka med gemensamt intresse för bisarra mord, vad ska 
hjärnskrynklarna i gärningsmannaprofi lgruppen göra av det?”
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”Kanske någon som vill sända ett budskap”, sa Johanna 
lågt.

”Du menar terrorister?” sa Kjell.
”Inte vet jag”, sa Johanna. ”Men närheten i tiden och va-

riationen i tillvägagångssätt tyder på att det inte bara handlar 
om sadism. Det har något rituellt över sig. Signalverkan, eller 
hämnd. Men terrorister brukar väl ha en agenda och ta på sig 
ansvaret?”

”Innan vi spinner loss med spekulationer måste jag bara 
säga ett par grejer.” Lisa Bonta, länskriminalens informatör, 
höll upp en tuggad blyertspenna i luften. Hon var ständigt
närvarande när det gällde brott som väckte uppmärksamhet 
eller kunde bli politiskt laddade:

”Det här är årets grej, och vi måste snabbt ta kontroll över 
mediebilden. Kalle Holms dragningar i Aftonbladet är en 
k-a-t-a-s-t-r-o-f. Hemliga uppgifter i utredningen har läckt, 
samtidigt som vi inte ger någon känsla av koll på läget. Det 
är två fel av två möjliga. Nu gäller det att köra en jävligt bra 
presskonferens senast klockan två. Sen har vi förfrågningar 
från SVT:s och Fyrans morgonsoffor, jag tar en av dem själv 
men behöver en frivillig från den här gruppen, någon som 
varit med förut. Kjell? Johanna?”

”Jag tycker Johanna ska ta det”, sa Janne Hed.
Hon visste precis varför. Chefen låtsades att det skulle se bra 

ut med en kvinna, men mest av allt var han ute efter att slippa 
kliva upp i ottan och schavottera själv. Ju sämre utrednings-
läge och större press, desto mindre sannolikt att kommissarie 
Hed skulle sticka fram sin skepparkrans i skottlinjen.

”Jag har otroligt svårt att komma ifrån barnpasset på 
morgnarna”, sa Johanna, och hörde i huvudet den vanliga 
klagan från Peter när hon skulle vara borta:

”Dessutom vill jag fokusera på utredningen nu. Det är väl 
viktigare än att vi snackar skit i TV innan vi har nåt att gå 
på.”




