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Tack
ni förstår att det kommer att bli en spännande historia när jag börjar 
med att tacka mannen som visade hur man hanterar ett handeldvapen 
genom att skjuta på en vedstapel hemma i min trädgård: Poliskommis-
sarie Frank Moran. Tacket går också till hans kollega polisinspektör 
Michael Evans för den utförliga informationen om skjutvapen i allmän-
het och till polischef Nick Giaccone för svaren på de miljontals frågor jag 
mejlade i sista minuten angående spaning, gripanden och allt annat som 
har med polisarbete att göra. Kriminalinspektör Claire Demarais ska ha 
ett speciellt hedersomnämnande för att hon är kriminalteknikens drott-
ning och för att hon lotsade Patrick genom en brottsplats av gigantisk 
storlek. Jag har turen att ha många vänner och familjemedlemmar som 
också råkar vara experter inom sina respektive ämnesområden och som 
låter mig ta del av sina erfarenheter eller låter mig studsa idéer mot dem: 
Jane Picoult, dr David Toub, Wyatt Fox, Chris Keating, Suzanne Serat, 
Doug Fagen, Janine Scheiner, Conrad Farnham, Chris och Karen van 
Leer. Jag vill tacka Guenther Frankenstein för hans familjs generösa 
bidrag till Howe Library i Hanover och för att jag fått använda mig av 
hans vidunderliga namn. Glen Libby besvarade tålmodigt mina frågor 
om livet i Grafton County Jail, och Ray Fleer, vicesheriff i Jefferson 
County, försåg mig med material och information om skolskjutningen i 
Columbine. Tack till David Plaut och Jake van Leer för det riktigt dåliga 
matteskämtet, Doug Irwin som lärde mig lyckans ekonomi, Kyle van Leer 
och Axel Hansen för bakgrunden till Hide-n-Shriek, Axel Hansen för 
C++ programmet och Ellen Irwin för popularitetsdiagrammet. Som 
vanligt står jag i tacksamhetsskuld till teamet på Atria Books som får mig 
att framstå som så hemskt mycket bättre än jag egentligen är: Carolyn 
Reidy, David Brown, Alyson Mazzarelli, Christine DuPlessis, Gary 
Urda, Jeanne Lee, Lisa Keim, Sarah Branham samt den outtröttliga Jodi 
Lipper. Tack till Judith Curr, som oförtrutet lovsjunger mig. Camille 
McDuffie, tack för att du gjort mig till något så unikt som ett varu-
märke inom förlagsbranschen. Laura Gross, för dig utbringar jag en skål 
i Highland whisky, för jag kan inte tänka mig den här branschen utan 
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6 nitton minuter

dig. Emily Bestler – ja, det är bara att titta på nästa sida. En alldeles 
speciell bugning för domare Jennifer Sargent, utan vars insats roman-
figuren Alex inte hade varit möjlig. Och till Jennifer Sternick, min egen 
privata åklagare – du är en av de mest briljanta kvinnor jag någonsin 
träffat, och du gör jobbet farligt roligt (länge leve King Wah), så skyll dig 
själv för att jag gång på gång ber om din hjälp. Som alltid ett tack till min 
familj – Kyle, Jake och Sammy – som ser till att jag kommer ihåg det 
väsentliga i livet; samt min make Tim – anledningen till att jag är världens 
lyckligaste kvinna. Slutligen vill jag tacka en kärntrupp av människor 
som är den här romanens själ och hjärta: de överlevande i verklighetens 
skolskjutningar i Amerika och de som hjälpte till att bearbeta de känslo-
mässiga efterverkningarna: Betsy Bicknase, Denna O’Connell, Linda 
Liebl samt den enastående Kevin Braun – tack för att ni hade modet att 
gå tillbaka till minnena och vänligheten att låta mig få låna dem. Och 
till sist vänder jag mig till de tusentals ungdomar som kanske är lite 
annorlunda, lite rädda, lite illa omtyckta: Den här boken är till er.
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Del ett

Om vi inte ändrar riktning
hamnar vi vid vägs ände.
         kinesiskt ordspråk
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När ni läser detta hoppas jag att jag är död.
Man kan inte göra något ogjort. Man kan inte ta tillbaka ett ord som man 

har sagt. Ni kommer att tänka på mig och önska att ni hade kunnat övertala 
mig att låta bli att göra det här. Ni kommer att fundera på vad ni skulle ha 
sagt, ha gjort. Och jag skulle väl säga: Anklaga inte er själva, det var inte ert 
fel. Men då skulle jag ljuga. Både ni och jag vet att jag inte hamnade här på 
egen hand.

Ni kommer att gråta på min begravning. Ni kommer att säga att det inte 
hade behövt sluta så här. Ni kommer att bete er som alla förväntar sig. Men 
kommer ni att sakna mig?

Framför allt: Kommer jag att sakna er?
Vill någon av oss egentligen veta svaret på den frågan?
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Den 6 mars 2007
på nitton minuter hinner man klippa gräsmattan, färga håret, se en 
period i en hockeymatch. På nitton minuter kan man baka scones eller få 
en tand lagad hos tandläkaren, man kan vika tvätten för en familj på fem 
personer.

Nitton minuter tog det för Tennessee Titans att få utsålt till slutspe-
len. Det är programtiden för en pratshow minus reklaminslagen. Det är 
så lång tid det tar att köra mellan Vermonts delstatsgräns och staden 
Sterling i New Hampshire.

På nitton minuter kan man beställa en pizza och få den hemkörd. 
Man kan läsa en saga för ett barn eller få oljan bytt i bilen. Man kan 
promenera en och en halv kilometer. Man kan lägga upp en kjol.

På nitton minuter kan man stoppa världen eller bara hoppa av den.
På nitton minuter kan man hämnas. 

Alex Cormier var som vanligt sent ute. Det tog trettiotvå minuter att köra 
från hemmet i Sterling till överrätten i Grafton County, New Hamp-
shire, förutsatt att hon körde för fort genom Orford. Hon skyndade 
nerför trappan i bara strumplästen med de högklackade i ena handen och 
akterna, som hon tagit med hem över veckoslutet, i den andra. Hon 
samlade det tjocka kopparröda håret i en knut och nålade fast den med 
hårspännen i nacken, förvandlade sig till den person hon måste vara 
innan hon körde hemifrån.

Alex hade varit domare i överrätten i trettiofyra dagar nu. Eftersom 
hon de senaste fem åren hade visat vad hon gått för som domare i under-
rätten, hade hon trott att utnämningen skulle bli lättare den här gången. 
Men vid fyrtio års ålder var hon fortfarande den yngsta domaren i del-
staten. Hon måste fortfarande kämpa för att bli betraktad som en rättvis 
domare – hennes bakgrund som offentlig försvarare föregick henne i 
rättssalen och åklagarna utgick från att hon skulle ta parti för försvaret. 
När Alex en gång för länge sedan hade sökt sig till domarkåren, hade 
det varit med ambitionen att se till att människor inom det här rätts-
systemet betraktades som oskyldiga tills de befanns skyldiga. Det före-
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12 nitton minuter

svävade henne aldrig att hon, som lagfaren domare, kanske inte skulle 
åtnjuta samma ynnest.

Lukten av nybryggt kaffe fick Alex att styra stegen mot köket. Hen-
nes dotter hängde över köksbordet med en ångande kaffemugg framför 
sig och en skolbok under näsan. Josie verkade helt slut – de blå ögonen 
var blodsprängda, det kastanjebruna håret en trasslig hästsvans. ”Säg att 
du inte har varit uppe hela natten”, sa Alex.

Josie tittade inte ens upp. ”Jag har inte varit uppe hela natten”, apade 
hon efter.

Alex hällde upp en kopp kaffe och gled ner på stolen mittemot. ”Är 
det sant?”

”Du sa att jag skulle säga något”, sa Josie. ”Inte att det skulle vara 
sant.”

Alex rynkade ogillande pannan. ”Du borde inte dricka kaffe.”
”Och du borde inte röka cigaretter.”
Alex kände hur det hettade i kinderna. ”Jag har inte –”
”Mamma”, suckade Josie, ”det spelar ingen roll att du öppnar bad-

rumsfönstret för jag känner ändå cigarettlukten i handdukarna.” Hon 
tittade upp och gav Alex en blick som varnade henne för att ifrågasätta 
hennes andra laster.

Själv hade Alex inga andra laster. Hon hade inte tid med några laster. 
Hon skulle gärna bestämt vilja påstå att hon visste att inte heller Josie 
hade några andra laster, men då skulle hon bara dra samma slutsats som 
alla andra som träffade Josie: en söt, populär tjej med toppbetyg i alla 
ämnen som bättre än de flesta var införstådd med konsekvenserna av att 
på något sätt missköta sig. En flicka som var ämnad för stora ting. En 
ung kvinna som var precis vad Alex hade hoppats att hennes dotter 
skulle bli.

Josie hade en gång i tiden varit mäkta stolt över att ha en mamma som 
var domare. Alex kom ihåg hur Josie hade skrutit vitt och brett om hen-
nes framgångar för tjänstemännen på banken, biträdena i mataffären, 
stewarderna på flyget. Hon hade frågat Alex om hennes olika fall och 
domar. Allt det där hade förändrats för tre år sedan när Josie började i 
high school och kommunikationen gradvis upphörde. Alex trodde inte 
att det måste betyda att Josie hade fler hemligheter än andra tonåringar, 
men det fanns en skillnad: en vanlig förälder kunde fördöma sitt barns 
vänner, men Alex kunde döma dem juridiskt.
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13nitton minuter

”Hur ser ditt program ut i dag?” frågade Alex.
”Enhetstest. Och du själv?”
”Åtalsförberedelser”, svarade Alex. Hon såg över bordet, kisade och 

försökte läsa Josies bok upp och ner. ”Kemi?”
”Katalysatorer.” Josie masserade tinningarna. ”Ämnen som accelererar 

en reaktion men själva förblir opåverkade av den. Om du har typ kolox-
idgas och vätgas och blandar med zink och kromoxid, och … vad är 
det?”

”Fick bara en liten påminnelse om varför jag blev underkänd i orga-
nisk kemi. Har du ätit frukost?”

”Kaffe”, sa Josie.
”Kaffe räknas inte.”
”Det gör det när du har bråttom”, påpekade hon.
Alex undrade vilket som skulle stå henne dyrast, att komma ens fem 

minuter för sent eller få ytterligare ett minuspoäng i det goda föräldra-
skapets ändlösa protokoll. Nog borde väl en sjuttonåring kunna klara sig 
själv på morgonen? Alex började plocka ut grejer ur kylskåpet: ägg, mjölk, 
bacon. ”En gång fattade jag beslut om en tvångsintagning på mental-
sjukhus för en kvinna som trodde att hon var Emeril. Hennes man bad 
att hon skulle omhändertas när hon la ett halvt kilo bacon i mixern och 
jagade honom runt i köket med en kniv och skrek padam!”

Josie tittade upp från sin kemibok. ”På riktigt?”
”Å, tro mig, jag kan inte hitta på sådana saker.” Alex knäckte ett ägg i 

stekpannan. ”När jag frågade varför hon hade lagt ett halvt kilo bacon i 
mixern, tittade hon bara på mig och sa att vi nog hade olika uppfatt-
ningar om matlagning, hon och jag.”

Josie reste sig och lutade sig mot köksbänken medan hon betraktade 
sin mor vid spisen. Hushållsgöromål var inte Alex starka sida – hon 
kunde inte göra en grytstek men var stolt över att ha memorerat telefon-
numren till Sterlings alla pizzaställen och kinarestauranger med gratis 
hemleverans. ”Slappna av”, sa Alex torrt. ”Jag klarar nog det här utan att 
sätta eld på huset, ska du se.”

Men Josie tog stekpannan ur hennes hand och la i baconskivorna, tätt 
som packade sardiner. ”Varför går du klädd så där?” undrade hon.

Alex tittade ner på kjolen, blusen, de högklackade pumpsen och ryn-
kade pannan. ”Hur så? Är det för mycket Margaret Thatcher eller?”

”Nej, jag menar bara … varför bryr du dig? Ingen vet ju vad du har på 
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14 nitton minuter

dig under domardräkten. Du kunde ju ha typ pyjamasbyxor. Eller den 
där tröjan med hål på armbågarna som du hade i college.”

”Oavsett om folk ser eller inte, så förväntas jag klä mig … tja, med 
omdöme.”

En skugga drog över Josies ansikte och hon blev med ens väldigt uppta-
gen vid spisen, som om Alex hade svarat fel eller något. Alex stirrade på 
sin dotter – naglarna som bitits ner till halvmånar, det lilla födelsemärket 
bakom örat, hårets sicksackbena – och såg istället den lilla tultan som satt 
och väntade i barnvaktens fönster när solen gick ner, för hon visste att det 
var så dags Alex skulle komma och hämta henne. ”Jag har aldrig haft 
pyjamas på jobbet”, medgav Alex, ”men det händer faktiskt att jag stänger 
dörren till mitt ämbetsrum och tar mig en tupplur på golvet.”

Ett tveksamt, förvånat leende spred sig över Josies ansikte. Hon lyss-
nade till sin mors erkännande som om en fjäril råkat sätta sig på handen, 
något så oväntat och sällsamt att det kanske skulle försvinna om man 
låtsades om det. Men det var många kilometer att köra och åtalade att 
ställa inför rätta och kemiska ekvationer att lösa, och när Josie hade lagt 
baconskivorna att rinna av på ett lager pappersservetter så hade ögon-
blicket fladdrat bort.

”Jag fattar fortfarande inte varför jag måste äta frukost när inte du gör 
det”, muttrade Josie.

”För att man måste ha uppnått en viss ålder innan man har rätt att 
förstöra sitt liv.” Alex pekade på äggröran som Josie höll på att göra i 
stekpannan. ”Lova att du äter upp det där!”

Josie mötte hennes blick. ”Jag lovar.”
”Okej, då ger jag mig iväg.”
Alex tog sin resemugg med kaffe. När hon satt i bilen och backade ut 

ur garaget hade hon redan tankarna på domslutet som hon måste skriva 
samma eftermiddag, antalet förhandlingar som notarien skulle ha satt 
upp på hennes lista, yrkanden som skulle ha fallit som skuggor på hen-
nes bord mellan fredag eftermiddag och denna dags morgon. Hon 
befann sig i en värld långt borta från hemmet, där hennes dotter i detta 
ögonblick tömde stekpannan i slaskhinken utan att ens ha smakat på 
äggröran.

Ibland såg Josie sitt liv som ett rum utan dörrar och fönster. Det var 
absolut ett lyxigt rum – ett sådant som hälften av alla tonåringar i Sterling 
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15nitton minuter

skulle ha gett sin högra hand för att få – men det var också ett rum utan 
några egentliga utvägar. Antingen var Josie någon som hon inte ville vara 
eller någon som ingen ville ha.

Hon vände ansiktet mot duschens sprutande vatten, vatten som var så 
hett att huden blev rödflammig, så att man knappt kunde andas, så att 
fönstren blev immiga. Hon räknade till tio innan hon till sist dök ut ur 
duschen och ställde sig naken och droppande framför spegeln. Ansiktet 
var rött och svullet, håret låg klistrat över axlarna i tjocka slingor. Hon 
ställde sig i profil, granskade sin platta mage och drog in andan lite. 
Hon visste vad Matt såg när han tittade på henne, vad Courtney och 
Maddie och Brady och Haley och Drew och allihop såg. Hon önskade 
bara att hon själv också kunde se det. Problemet var att när Josie såg sig i 
spegeln så såg hon det som fanns under den nakna huden men inte utan-
verket.

Hon visste hur hon skulle se ut och hur hon skulle bete sig. Hon hade 
sitt mörka hår långt och rakt, klädde sig i Abercrombie & Fitch, lyss-
nade på Dashboard Confessional och Death Cab for Cutie. Hon gillade 
att de andra tjejerna i skolan tittade på henne när hon satt i kafeterian 
och lånade Courtneys smink. Hon gillade att lärarna redan visste vad 
hon hette första gången de hade henne. Hon gillade att killarna stirrade 
på henne när hon kom i korridoren med Matts arm om midjan.

Men samtidigt undrade hon hur alla skulle reagera om hon avslöjade 
hemligheten – att det vissa morgnar var svårt att komma upp ur sängen 
och klistra på någon annans leende, att hon var ett tomt skal, en bluff 
som skrattade åt de rätta skämten och viskade det rätta skvallret och 
fick den rätte killen, en bluff som nästan glömt bort hur det kändes att 
vara verklig … och som innerst inne inte ville komma ihåg, för det var 
ännu plågsammare än det här.

Det fanns ingen att prata med. Om man ens ifrågasatte sin rätt att 
tillhöra den privilegierade, populära kretsen så hörde man inte hemma 
där. Och Matt, ja … han hade fallit för Josies fasad, precis som alla 
andra. När masken föll och sanningen avslöjades i sagorna, så fortsatte 
den stilige prinsen att älska flickan i alla fall – och det räckte för att hon 
skulle förvandlas till prinsessa. Men så funkade det inte i high school. 
Det som gjorde henne till prinsessa var att hon hängde ihop med Matt. 
Och enligt ett slags konstig cirkellogik var Matt ihop med henne just 
för det faktum att hon var en av Sterling Highs prinsessor. 
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16 nitton minuter

Hon kunde inte anförtro sig till sin mor heller. Man slutar inte att 
vara domare bara för att man lämnar rätten, brukade hennes mor säga. 
Det var därför Alex Cormier aldrig drack mer än ett glas vin offentligt; 
det var därför hon aldrig skrek eller grät. Rättegång var faktiskt ett bra 
ord som kunde tolkas som en balansgång. Inga snedsteg, punkt slut. 
Mycket av det som Josies mor var mest stolt över – Josies betyg, hennes 
utseende, hennes popularitet bland de ”rätta” ungdomarna – var egent-
ligen inget som Josie hade eftersträvat för att hon så hett önskade det, 
utan mest för att hon var rädd att inte vara perfekt.

Josie svepte ett badlakan om sig och gick in i sovrummet. Hon plock-
ade fram ett par jeans ut garderoben och drog på sig dubbla långärmade 
t-tröjor som framhävde brösten. Hon kastade en blick på klockan – bäst 
att sätta fart om hon inte skulle komma för sent.

Fast hon lämnade inte rummet omedelbart. Hon sjönk ner på sängen, 
stack in handen under sängbordet och trevade efter plastpåsen som hon 
häftat fast i trälisten. I plastpåsen hade hon sitt förråd av Sonata – hon 
hade norpat en tablett åt gången av sin mors sömntabletter för att det 
inte skulle märkas. Det hade tagit Josie nästan ett halvår att obemärkt 
samla ihop femton tabletter, men hon trodde att det skulle räcka om hon 
sköljde ner dem med vodka. Inte så att hon hade någon bestämd plan, 
att ta livet av sig nästa tisdag eller när snön hade smält eller något i den 
stilen. Det var snarare en reservplan. När sanningen kom fram och 
ingen längre skulle vilja veta av henne, så skulle Josie självklart inte vilja 
veta av sig själv heller.

Hon stoppade tillbaka tabletterna under sängbordet och gick nerför 
trappan. När hon kom in i köket för att packa ryggsäcken såg hon att 
kemiboken fortfarande låg uppslagen – och att en långskaftad röd ros 
låg på hennes plats.

Matt stod lutad mot kylskåpet. Han måste ha tagit sig in genom den 
öppna garagedörren. Som vanligt fick han henne att tänka på årstiderna 
– hår med höstens alla färger, ögon ljusblå som en vinterhimmel, ett 
leende varmt och brett som sommarsolen. Han hade en bakvänd base-
bollmössa och en Sterling Varsity Hockey-t-shirt över termotröjan, som 
Josie en gång hade lagt beslag på en hel månad och haft gömd i sin 
underklädeslåda för att vid behov kunna andas in lukten av honom. ”Är 
du fortfarande förbannad?” frågade han.

Josie skruvade på sig. ”Det var inte jag som var arg.”
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17nitton minuter

Matt hävde sig upp från kylskåpet och kom så nära att han kunde 
lägga armarna om Josies midja. ”Du vet ju att jag inte rår för det.”

En smilgrop dök upp i hans högra kind. Josie kände hur hon redan 
började vekna. ”Det var inte för att jag inte ville träffa dig. Jag var fak-
tiskt tvungen att plugga.”

Matt strök håret ur hennes ansikte och kysste henne. Det var just för 
det här som hon sagt åt honom att inte komma kvällen innan – när hon 
var med honom kändes det som om hon löstes upp och försvann. Ibland 
när han rörde vid henne såg hon sig själv avdunsta som ånga.

Han smakade lönnsirap, ursäkter. ”Det är faktiskt ditt fel”, sa han. 
”Jag skulle aldrig ha betett mig som en galning om jag inte hade älskat 
dig så mycket.”

I det ögonblicket hade Josie inget minne av tablettförrådet i sitt rum. 
Hon hade inget minne av att hon gråtit i duschen. Hon hade inget 
minne av någonting utom hur det kändes att vara älskad. Jag kan skatta 
mig lycklig, tänkte hon, och orden gled som ett silverband genom hennes 
själ. Lycklig, lycklig, lycklig.

Patrick Ducharme, den ende kriminalaren i Sterlings poliskår, satt på en 
bänk längst in i omklädningsrummet och lyssnade på morgonskiftets 
patrullerande kolleger som retades med en färsking som var lite för väl-
stoppad runt midjan. ”Hör du, Fisher”, sa Eddie Odenkirk, ”är det du 
eller frugan som står på jäsning?”

När de andra killarna skrattade tyckte Patrick synd om nykomlingen 
och ingrep. ”Dagen har knappt börjat, Eddie”, sa han. ”Du kan väl 
åtminstone hålla igen tills vi har fikat?”

”Visst”, skrattade Eddie, ”men det ser ut som om Fisher redan har 
stoppat i sig alla munkarna och – vad fan är det där?”

Patrick följde Eddies blick ner till sina egna fötter. Han hade inte för 
vana att byta om tillsammans med sina patrullerande kolleger, men den 
här morgonen hade han joggat istället för att ta bilen till stationen, för 
att bränna kalorier efter helgens övermått av goda middagar. Lördag 
och söndag hade han varit i Maine hos flickan som just nu fyllde hans 
hjärta – hans guddotter, fem och ett halvt år, vid namn Tara Frost. Hen-
nes mamma Nina var Patricks äldsta vän och förmodligen den enda 
kärlek han aldrig skulle komma över, trots att hon klarade sig alldeles 
utmärkt utan honom. Under detta veckoslut hade Patrick med flit för-
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lorat tiotusen omgångar i spelet Candy Land, lånat sin rygg till oräkne-
liga ridturer, låtit sitt hår kammas och friseras, och – och detta var det 
stora misstaget – låtit Tara måla hans tånaglar chockrosa och sedan 
glömt att ta bort nagellacket.

Han tittade ner på sina fötter och krökte på tårna. ”Brudarna tycker 
det är sexigt”, muttrade han surt medan de sju männen i omklädnings-
rummet försökte hålla sig för skratt och inte flina åt någon som formellt 
sett var överordnad. Patrick drog på sig sockor och stack fötterna i sina 
loafers och marscherade iväg, fortfarande med slipsen i handen. Ett, 
räknade han. Två, tre. Som på en given signal exploderade skrattet i 
omklädningsrummet och förföljde honom genom korridoren.

I sitt tjänsterum stängde Patrick om sig och kikade på sig själv i den 
lilla spegeln på dörrens baksida. Det svarta håret var fortfarande fuktigt 
efter duschen, ansiktet blossande efter joggingturen. Han drog upp 
slipsknuten till halsen, rättade till den och slog sig ner vid skrivbordet.

Sjuttiotvå e-postmeddelanden hade han fått under helgen – och allt 
över femtio brukade betyda att han inte kom hem före klockan åtta på 
kvällen en vecka framåt. Han började gå igenom dem och fylla på listan 
över saker som måste göras – en lista som aldrig blev kortare hur mycket 
han än arbetade.

I dag måste Patrick köra till rättslabbet – inga problem, utom att fyra 
timmar av arbetsdagen gick upp i rök. Han hade ett uppklarat våldtäkts-
fall, gärningsmannen var identifierad på facebook och hans uppgifter var 
utskrivna och redo för åklagaren. Han hade en stulen mobiltelefon som 
en hemlös kille snott i en bil. Han hade ett positivt blodprovssvar från 
labbet som stämde med ett inbrott i en juvelerarbutik, och han skulle 
vittna i rätten. Och på sitt bord hade han redan dagens första anmälan – 
plånboksstölder med kreditkort som använts, spår som Patrick nu skulle 
följa upp. 

Som kriminalare i en småstad måste Patrick ständigt gå på högvarv. 
Till skillnad från kollegerna han kände i storstäderna, där de hade ett 
dygn på sig att klara upp ett brott innan det betraktades som kallt, 
måste Patrick ta hand om allt som hamnade på hans bord – inte plocka 
ut de intressantaste fallen. Det var svårt att uppbåda någon större entu-
siasm för ett checkbedrägeri eller en stöld som gav tjuven 200 dollar i 
böter, när det kostade skattebetalarna det femdubbla att låta Patrick 
jobba med det i en vecka. Men så fort han började tänka att han egentli-
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gen inte gjorde något vettigt, så såg han ett offer: den hysteriska mam-
man som blivit bestulen på sin plånbok, det gamla paret som ägde juve-
lerarbutiken och hade rånats på sitt pensionskapital, den förvirrade 
professorn som fallit offer för en identitetsstöld. Hoppet, det visste 
Patrick, var precis så stort som avståndet mellan honom själv och den 
som sökt hjälp. Om Patrick inte engagerade sig, om han inte gav hundra 
procent, skulle det där offret alltid vara ett offer – vilket var anledningen 
till att Patrick hade lyckats lösa vartenda fall som hamnat på hans bord 
sedan han tillträdde sin tjänst i Sterling.

Och likväl.
När Patrick låg ensam i sin säng och lät tankarna sy en fåll längs sitt 

liv var det inte de bevisliga framgångarna han mindes – bara möjliga 
misslyckanden. När han gick runt platsen där en ladugård hade bränts 
ner eller hittade den stulna bilen slaktad och dumpad i ett skogsparti 
eller räckte den gråtande, våldtagna flickan en pappersnäsduk, hade han 
bara en känsla av att ha kommit för sent. Hans jobb var att avslöja saker 
och ting. Men det var alltid redan begångna brott han fick i sitt knä.

Det var den första varma dagen i mars, den då man optimistiskt tror att 
snön snart ska vara borta och att juni faktiskt väntar runt hörnet. Josie 
satt på motorhuven på Matts Saab på elevernas parkeringsplats och 
tänkte att det var närmare till sommaren än till skolårets början, att hon 
om knappt tre månader skulle tillhöra avgångsklassen.

Bredvid henne lutade sig Matt mot vindrutan med ansiktet vänt mot 
solen. ”Vi skiter i skolan”, sa han. ”Det är för fint för att sitta instängd 
hela dagen.”

”Om du skolkar blir du bänkad.”
Delstatsmästerskapet i hockey skulle börja på eftermiddagen och 

Matt spelade högerytter. Sterling hade vunnit året innan och alla för-
väntade sig att de skulle göra det igen. ”Du kommer väl till matchen”, sa 
Matt, och det var ingen fråga utan ett konstaterande.

”Kommer du att vinna då?”
Matt log retsamt och drog ner henne över sig. ”Det gör jag väl alltid?” 

sa han, men nu pratade han inte längre om hockey och hon kände hur 
rodnaden steg över halsdukskanten.

Plötsligt kände Josie en hagelskur i ryggen. Båda två satte sig upp och 
fick se Brady Pryce, en av fotbollskillarna, komma hand i hand med 
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Haley Weaver, homecoming queen. Haley slängde iväg ytterligare en 
handfull mynt – Sterling Highs sätt att önska en spelare lycka till. ”Spöa 
dem i dag, Royston!” ropade Brady.

Deras mattelärare kom också gående över parkeringsplatsen med en 
sliten svart portfölj i ena handen och en kaffetermos i den andra. ”Hallå, 
mr McCabe!” ropade Matt. ”Hur gick det för mig på matteprovet i 
 fredags?”

”Som tur är har du andra talanger att falla tillbaka på, Royston”, sa 
läraren och stack handen i fickan. Han blinkade åt Josie när han kastade 
upp mynten, slantar från himlen som regnade ner över hennes axlar likt 
konfetti, likt stjärnfall.

Typiskt, tänkte Alex medan hon stoppade tillbaka innehållet i handväskan. 
Hon hade bytt väska och passernyckeln låg kvar därhemma, nyckeln till 
personalingången på domstolsbyggnadens baksida. Hon hade ringt på 
klockan hur många gånger som helst, men ingen tycktes finnas på plats 
för att släppa in henne.

”Jäklar”, muttrade hon och gick i lovar runt pölarna med snöslask för 
att inte förstöra krokodilskorna. En av fördelarna med personalparke-
ring på baksidan var just att man slapp detta. Hon skulle kunna ta en 
genväg genom kansliet till sitt ämbetsrum och, om stjärnorna ville, 
kanske också hinna till rättssalen utan att orsaka förseningar i dagspro-
grammet.

Trots att det var en kö på tjugo personer i den allmänna entrén blev 
Alex igenkänd av notarierna, för till skillnad från underrätternas dom-
krets, där man hoppade från det ena stället till det andra, skulle hon 
vara stationerad här ett halvår. Hon blev framvinkad ur kön, men efter-
som hon hade nycklar och en rostfri termosmugg och gudvet vad mer i 
handväskan, så utlöstes metalldetektorerna.

Larmet hade samma effekt som en strålkastare. Allas blickar riktades 
mot Alex, alla ville veta vem det var som hade åkt fast. Med nedböjt 
huvud skyndade hon över det glänsande stengolvet och hade sånär stått 
på näsan. När hon snubblade till sträckte en liten tjock man ut en hjäl-
pande hand. ”Hejsan sötnos”, sa han lystet. ”Jag gillar dina skor.”

Utan ett ord skakade Alex av sig handen och styrde stegen mot kans-
liet. Ingen av de andra domarna behövde stå ut med sådant. Domare 
Wagner var en trevlig man, men han hade ett ansikte som en gammal 
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skrumpen halloweenpumpa. Domare Gerhardt, en kvinnlig kollega, 
hade blusar som var äldre än Alex. När Alex hade börjat tjänstgöra som 
domare hade hon tyckt att det var bra att vara en förhållandevis ung och 
någorlunda snygg kvinna – att bryta mot mönstret – fast en sådan här 
morgon kändes det tveksamt.

I sitt rum slängde hon ifrån sig väskan, krängde på sig ämbetsdräkten 
och tog fem minuter på sig att dricka sitt kaffe och läsa igenom listan 
över målen som skulle upp. Varje mål hade sin akt, men mål gällande 
återfallsförbrytare var hopbuntade med gummiband, och ibland skrev 
domarna meddelanden till varandra på lappar som gömdes i akten. Alex 
öppnade en akt och såg en lapp med en streckgubbe som satt bakom 
galler – en signal från domare Gerhardt att det här var brottslingens 
sista chans, nästa gång skulle det bli fängelse.

Hon ringde på klockan för att varsko notarien att hon var redo att 
börja och väntade på att få höra repliken som gav henne klartecken: Alla 
reser sig, rättens ordförande, välborna Alexandra Cormier. Varje gång Alex 
skulle gå in i rättssalen kändes det som om hon skulle göra scenentré på 
en Broadwaypremiär. Man visste att det var fullt med folk, att allas 
blickar skulle vara riktade mot en, men samtidigt kändes det hisnande 
och otroligt att man själv var huvudpersonen som de hade kommit för 
att se.

Alex gick med raska steg fram till domarbordet och slog sig ner. Det 
fanns sjuttio åtalsförberedelser upptagna på listan och rättssalen var 
fullsatt. Den förste tilltalade ropades upp och han släpade fötterna efter 
sig när han med bortvänd blick tog sig fram längs skranket.

”Mr O’Reilly”, sa Alex, och när mannen tittade upp och såg henne i 
ögonen kände hon igen honom från entrén. Han var påtagligt förlägen 
nu när han förstod vem han hade kallat ”sötnos”. ”Det var bestämt ni 
som gav mig en hjälpande hand för en stund sedan, eller hur?”

Han svalde. ”Jo, herr … fru ordförande.”
”Mr O’Reilly, hade ni sagt ’hej sötnos, jag gillar dina skor’ om ni hade 

vetat vem jag var?”
Den tilltalade tittade ner i golvet, vägde fräckhet mot ärlighet. ”Det 

hade jag nog”, sa han efter ett ögonblick. ”De är ju läckra.”
Hela rättssalen höll andan och väntade på hennes reaktion. Alex log 

med hela ansiktet. ”Mr O’Reilly”, sa hon, ”vi är helt överens.”
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