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det första jag hörde var en dörr som slog i vinden. 

Ljudet skrämde mig, för jag visste inte ens att det fanns 

ett hus här ute i skogen, så långt från stan.

Ta det lugnt, tänkte jag. Skärp dig, Darina! Men i det 

läget skulle ett fallande löv ha skrämt mig. Det var två 

dagar efter att Phoenix hade dött.

Så dörren slog och mitt hjärta bultade, och jag letade 

efter något, jag vet inte vad, på den där åsen. Jag gick upp 

på krönet och tittade ner, och där var det – ett gammalt 

fallfärdigt timmerhus med veranda, en stor gammal lada 

och en sådan där rund vattentank på en ställning, sönder-

rostad och väderbiten. Framför det övergivna huset stod 

en risig gammal pickup utan stänkskärmar och med 

buckligt tak, och kring verandan växte knähögt, gulnat 

gräs.

Det var dörren till ladan som stod och slog i vinden. 
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Öppen, stängd, öppen, stängd.

De flesta skulle nog ha gått sin väg.

Inte jag. Jag var vilsen och på jakt efter svar på stora 

frågor om kärlek, sorg och meningen med livet. Darina ute 

på uppdrag, skulle man kunna säga. Hur kom det sig till 

exempel att fyra av mina skolkamrater på Ellerton High 

hade dött inom loppet av ett år? Jonas, Arizona, Summer 

och nu Phoenix. Hur konstigt och tragiskt var inte det? 

Det skrämde vettet ur alla, kan jag meddela.

Och den senaste – Phoenix – krossade mitt tonåriga 

hjärta. Jag hade varit förälskad i honom, mest på avstånd. 

Sedan, i två välsignade månader, var vi ihop. Min 

blomster hyllning till honom, på platsen där han blev kniv-

huggen, var patetisk. På kortet stod det: ”Jag kommer 

alltid att sakna dig, av hela mitt hjärta. Darina.” Det kom 

inte ens i närheten av att beskriva hur jag kände.

Så jag tänkte få tyst på den där ladudörren och sedan 

ta mig en titt runt spökhuset. Jag ville gå in, se hur folket 

där hade bott – vilken sorts tallrikar de hade ställt på bor-

det och vilka stolar de hade suttit på.

Men först ladan. Dörren var enorm och hölls ihop av 

hundratals rostiga spikar. Inne i ladan var det mörkt. Jag 

skymtade gamla hästgrimmor som hängde på krokar, ett 

par dammiga skinnchaps, spindelvävstäckta krattor och 

borstar.

Och en massa människor som stod i en cirkel och 

mässade en ramsa för en kille i mitten. Jag trodde inte 

mina ögon när jag först såg honom, men killen i mitten 
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med bar överkropp var Phoenix, så sant som jag stod där.

Phoenix, som hade dött av ett knivhugg mellan skulder-

bladen. Kniven skar av en pulsåder och han förblödde.

En äldre man med grått hår klev in i mitten av cirkeln och 

lade sina armar på min döde pojkväns axlar.

”Välkommen till vårt rike”, sa han.

Pang! Dörren slog igen bakom mig. Jag trodde att hjär-

tat skulle stanna.

”De levande dödas rike!” mässade gruppen. ”Du är en 

av oss – välkommen!”

Phoenix – det var verkligen han – såg helt väck ut. Lite 

omtöcknad, som om han inte kunde fokusera blicken.

Den gråhårige mannen stöttade honom med händerna. 

”Du är tillbaka”, mumlade han.

Jag ruskade på huvudet för att få det att försvinna. Det 

kan inte hända! Det är någon sorts skruvat trick!

Död är död, och man kan inte komma tillbaka.

Fast huvudskakningen gjorde ingen skillnad, och jag 

var ett vittne.

”Det är lugnt, Phoenix”, sa en tjej och gick fram till 

honom. ”Minns du mig?”

Hon stod med ryggen mot mig, så jag såg bara hennes 

långa, mörka hår.

”Minns du mig, kompis?” En kille lösgjorde sig ur grup-

 pen, följd av en tjej med ljust, axellångt hår.
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”Det är okej. Hunter har ordnat allt”, förklarade den 

blonda tjejen. ”Det här är Hunter.”

Den äldre, gråhårige mannen sträckte ut handen för att 

hälsa. ”Var återresan smärtsam?” frågade han – som en 

läkare som undersökte en patient.

”Inte så farligt”, svarade Phoenix.

Det var hans röst. Alltid mumlande, djup och lite slä-

pig. Han rullade sina breda axlar som om de värkte.

”Hunter tar hand om oss alla.”

Den blonda tjejens leende fångade min uppmärksam-

het. Jag kände igen det där leendet, även om hennes hår 

var längre och yvigare, och hyn blekare. Det var Summer 

Madison. Ännu en död människa som gick, pratade, log.

”Han förde oss alla tillbaka”, inflikade den mörkhåriga 

tjejen. ”Hunter är bossen.”

Jag hörde vad hon sa, men jag tittade varken på henne 

eller på Hunter. Min blick var fastlåst vid Phoenix. 

Allvarligt talat – hjärtat kunde inte fortsätta bulta så här 

utan att slå hål på bröstkorgen.

Jag ville springa fram till honom, röra honom, kyssa 

honom, hålla honom i min famn. Men jag var livrädd.

”Varför?” undrade Phoenix. Han hade återfått skärpan 

och balansen, och nu var han misstänksam. Hans gråblå 

ögon smalnade.

”Det är upp till dig.” Minns-du-mig-killen ryckte på 

axlarna och jag slutade stirra på Phoenix tillräckligt länge 

för att få en skymt av hans blå ögon och fylliga läppar – 

Jonas Jonson.
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”Du har dina egna skäl att återvända”, förklarade 

Summer. ”Det har vi alla.”

”Var är vi? Vad händer?” Inget av det här verkade rim-

ligt för Phoenix – eller för mig, som spionerade.

”Häng med lite nu.” Den mörkhåriga skrattade, men 

inte ovänligt. ”Hörde du inte? Du är en av oss – vi kallar 

oss Beautiful Dead!”

”Arizona?” Phoenix ruskade lite på huvudet, precis som 

jag hade gjort. Hon stod där, rakt framför honom. ”Varför?”

”Jag har en del att göra”, svarade hon och kastade lite 

med håret. ”Saker att fixa till.”

Phoenix Rohr, Arizona Taylor, Summer Madison och 

Jonas Jonson. De fyra döda ungdomarna från Ellerton 

High.

Så vackra, allihop, med sin bleka hy och vilda utstrål-

ning. Ofördärvade av döden.

Kärlek och sorg misshandlade mitt hjärta.

Pang! Dörren flög upp och slog igen.

Hunter gick mot mig. ”Jag tar det”, sa han till gruppen. 

”Vi måste fixa regeln på den här dörren. Den driver mig till 

vansinne.”

Vad kan jag säga? Paniken tog överhanden.

Jag rusade ut ur båset där jag gömt mig och hann fram 

till dörren före Hunter. Jag struntade i om han såg mig. 

Jag sprang ut, förbi det övergivna huset och vattencister-

nen, och följde den smala stigen mellan asparna. Jag kas-

tade inte ens en blick över axeln.
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”Var har du varit?” Laura slog till så fort jag hade klivit ur 

bilen på uppfarten och stängt dörren.

”Ingenstans. Jag har kört runt lite, bara.” Jag visste att 

svaret skulle reta henne, men det var allt jag kunde 

komma på just då. Det lät bättre än: ”Jag har sett fyra 

döda människor som pratade och gick.”

”Du kan inte bara köra omkring”, klagade hon när jag 

gick uppför trappan och in genom dörren. ”Du vet hur dyrt 

det är med bensin.”

Tystnad från mig. Jag slängde nycklarna på köksbor-

det.

”Darina, jag var orolig för dig.”

”Det behövdes inte”, sa jag och gick mot mitt rum.

Laura gensköt mig. ”Jag är orolig”, insisterade hon. ”Du 

pratar inte. Du äter inte.”

”Jag är inte hungrig.”

”Sover du ordentligt?”

Ja, jag sover just nu och är fast i en mardröm. Kan 

någon väcka mig?

”Prata med mig, Darina”, bad hon.

Jag har aldrig pratat särskilt mycket med mamma, i 

alla fall inte sedan Jim flyttade in för fyra år sedan. Det är 

inget fel på Jim, men det är heller inte mycket som är rätt 

med honom. En intetsägande tekniksnubbe som reser 

delstaten runt och säljer bärbara datorer.
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”Jag vet att du är upprörd”, suckade Laura.

Upprörd? Prova ”förkrossad”, ”förstörd”, ”förlorad”. 

Som om någon har slitit sönder mitt hjärta, mitt huvud 

eller vad det nu är som gör mig till den jag är. Jag stirrade 

på henne och försökte hindra underläppen från att darra.

”Han ska begravas på tisdag”, sa hon med låg röst. 

”Brandon kom till butiken i går för att köpa en mörk kavaj.”

”Varför säger du inte hans namn?” Smärtan gjorde mig 

arg. ”Han heter Phoenix!” Hette Phoenix. Heter Phoenix. 

Hade jag sett honom i ladan eller inte?

I vanliga fall skulle Laura ha tjafsat om att jag lät res-

pektlös, och det skulle ha slutat med ett gräl. Men i dag 

lät hon bli. ”Vill du att jag ska skriva till rektorn och 

ansöka om ledighet för begravningen åt dig?”

Jag ryckte på axlarna. Jag skulle ta ledigt i alla fall. ”Jag 

måste gå och lägga mig”, sa jag. Det snurrade i hu  vudet. 

”Om jag inte får sova snart blir jag tokig.” Är redan tokig.

Laura lät mig passera och jag kunde äntligen ta mig till 

mitt rum.

Jag sjönk ner på sängen och stirrade upp i taket. Jag 

ansträngde mig för att förtränga det jag hade sett i ladan. 

Egentligen hade jag inte kört till Foxton, parkerat bilen 

och gått förbi silverskimrande aspar med darrande, gylle-

ne löv. Inte hört en dörr stå och slå, inte gått upp på åsens 

krön.

Spola tillbaka, förbi den delen av dagen. Tillbaka till 

eftermiddagen, när jag och Logan suttit tysta och sorgsna 

hemma hos honom.
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”Phoenix var inte våldsam”, hade jag sagt efter en oändligt 

lång tystnad. ”Han hamnade inte i slagsmål.”

Logan och jag satt ute på hans veranda. Tomma 

Budweiserflaskor stod uppradade på räcket och hans pap-

pas dammiga stövlar låg under hammocken. 

”Du kanske har rätt.”

”Vi hade bestämt att vi skulle ses”, fortsatte jag. Det var 

fredag. Jag hade suttit i bilen ute vid Deer Creek och vän-

tat på Phoenix medan solen gick ner, men han kom aldrig. 

”Så varför?” frågade jag Logan och lät tårarna rinna nerför 

mina kalla kinder. ”Vad hände egentligen?”

”De hade knivar allihop”, svarade han mjukt. ”Phoenix 

också.”

Jag skakade på huvudet. ”Det där vill jag inte höra.”

”Det är sant, Darina. Tro mig, Phoenix var ingen ängel.”

Det var då jag bestämde mig för att gå. Jag reste mig 

och råkade stöta till ett par tomflaskor, som föll ner och 

krossades mot en sten nedanför verandan.

Logan hade följt mig nerför grusgången till gatan. ”Hur 

länge var du och Phoenix ihop? En och en halv månad? 

Två månader, kanske?”

Jag svarade inte. Nu grät jag av ilska i stället.

”Så hur väl kände du honom egentligen – på riktigt?”

Jag klev in i bilen och drog igen dörren med en smäll.

Logan lutade sig in genom den öppna rutan och grep 
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tag i ratten. ”Hur länge har du känt mig? Hela ditt liv. Tro 

mig, Darina, jag skulle aldrig säga någonting till dig som 

inte var sant.”

”Och vad är det du säger?” snäste jag och rusade 

motorn. ”Att min pojkvän var en gängmedlem som bar 

kniv och förtjänade att dö?”

”Absolut inte.” Logan skakade på huvudet. ”Inte mer än 

Jonas förtjänade att krascha med hojen. Eller Arizona 

förtjänade att drunkna i sjön, eller Summer ...”

”Sluta!” skrek jag. Fyra dödsfall på ett år. ”Jag behöver 

ingen påminnelse, tack. Släpp ratten.”

Vi hade känt varandra sedan dagistiden, Logan, Lavel le 

och jag, men han misstolkade den här situationen full-

ständigt.

”Jag trodde att du skulle förstå!” skrek jag innan jag 

trampade på gasen och åkte därifrån.

Förra fredagen väntade jag på Phoenix i en timme nere vid 

floden. Sedan hade Logan letat upp mig. ”Det är bråk i 

stan”, varnade han. ”Ett rejält bråk. Brandon är inblan-

dad. Phoenix också.”

Jag trodde honom inte förrän jag hade brutit mot alla 

hastighetsbegränsningar på vägen till Ellerton. Jag var 

sur på Phoenix för att han inte hade messat och talat om 

att han inte kunde komma, och jag var sjuk av oro för att 

Phoenix storebror, Brandon, skulle hitta på något riktigt 
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galet den här gången. Sedan kom jag fram, och det var för 

sent. Bråket var över. Det var blod på marken.

”Jag kan ordna så att du får gå i terapi”, föreslog Laura 

när jag skulle åka till skolan morgonen därpå. ”Jag skaffar 

fram pengar på något sätt.”

”Ser jag ut att behöva terapi?” snäste jag tillbaka.

Hon drog häftigt efter andan medan jag rusade ut ur 

huset och nerför trappan till bilen. Medan jag körde gjorde 

jag en lista i tankarna.

Anledningar att vara olycklig: Mina föräldrar skilde sig 

när jag var fem. Min styvpappa är en nolla. Min trista skola 

suger och har drabbats av en förbannelse som gör att folk 

dör hela tiden. Min pojkvän har just dött …

Tårarna strömmade nerför kinderna. Jag var trasig, 

och det verkade inte finnas någon till hands som kunde 

laga mig.

Logan trodde att han kunde det. Han kom fram till mig 

när jag klev ur bilen på skolans parkeringsplats. Lång och 

solbränd med mörkbrunt, lockigt hår – som var gyllen-

blont när vi gick på dagis.

”Hej, Darina.”

Jag slog igen bildörren. ”Har vi inte just bråkat?” 

påminde jag honom.

”Jo, ledsen för det. Men du missförstod mig. Jag mena-

de inte alls att Phoenix fick vad han förtjänade.”
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Jag försökte ignorera Logan när vi gick mot skolan till-

sammans, men kunde inte släppa det sista han sagt. ”Men 

det är vad alla andra i Ellerton säger”, muttrade jag. ”Att 

Phoenix var precis som Brandon. De var bröder, hade 

samma dna, samma defekta gener.”

”Nej, det säger de inte. Var inte paranoid”, vädjade 

Logan. Han tog ett par snabba steg förbi mig och blocke-

rade vägen i korridoren. ”Nej, det där lät också fel. Jag 

menade inte att kritisera dig. Dina känslor är helt förvir-

rade just nu, och det är förståeligt. Jag vet att det här är 

svårt för dig.”

Min suck lät som ett stön. ”Logan, jag försöker bara sätta 

ena foten framför den andra. Snälla, jag vill inte prata.”

Han nickade och steg åt sidan. ”Skicka ett sms om du 

behöver mig”, ropade han efter mig.

Jag gick in i lektionssalen, och bråkdelen av en sekund 

såg jag Phoenix sitta i fönstret med sina långa ben ut -

sträckta över bordet och fötterna i kors. Han log mot mig.

Jag är galen! intalade jag mig för hundrade gången 

sedan Foxton.

Sedan var jag omringad. Jag tappade bort mitt spöke i 

hör   net och överöstes av klappar och kramar. Min pojkvän 

hade just blivit ihjälhuggen. Rampljuset var mitt för tillfället.

Sedan var det dags för specialmöte i skolans hypermo-

derna mediecenter och rektorn samlade alla i salongen. 

”Vi träffas i dag för att tillsammans sörja en av våra sista-

årselever, Phoenix Rohr, som plötsligt lämnade oss den 

här helgen”, började rektor Valenti.
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Det fanns inte en enda människa i Ellerton som inte 

redan hade hört nyheten. Jag satt mellan Jordan och 

Hannah och stirrade rakt fram. De sneglade förstulet på 

mig, som om jag var gjord av glas och någon kanske skul-

le tappa mig.

”Omständigheterna kring Phoenix bortgång är fortfa-

rande oklara”, fortsatte rektor Valenti, som stod på scenen 

i grå kostym och talade med gråa ord. ”Men vad vi vet med 

säkerhet är att alla här kommer att sakna honom.”

Några av eleverna snyftade. Jag blinkade, och sedan 

stod Phoenix bakom rektorn och log mot mig igen.

En gång – okej, jag höll på att bli tokig. Två gånger, och 

jag måste börja undra. Mitt hjärta försökte hamra sig ut 

genom bröstkorgen.

Rektorn fortsatte med sina menlösheter. Han sa att vi 

skulle ha en tyst minut. ”Vi sänker våra huvuden i res-

pekt”, sa han. ”Och medan vi tänker på Phoenix, minns vi 

de andra som vi har förlorat i år. Vi minns Jonas, Arizona 

och Summer, och personligen ska jag fortsätta tänka på 

dem när jag arbetar vidare i dag.”

En ynka dag. Vad sägs om en livstid, rektor Valenti?

Jag blinkade igen och Phoenix försvann.

Kom tillbaka! tänkte jag. Men mitt hjärta slutade snart 

försöka bulta sig ut. Jag visste att jag hade sett vansin-

niga saker.

Alla satt med sänkt huvud i exakt sextio sekunder, 

sedan var det över.

”Res dig upp, Darina!” viskade Jordan i mitt öra.
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Det slamrade i tusen fällbara stolar när alla reste sig 

och gick ut.

Om någon frågar om resten av den dagen, så minns jag 

ingenting. Vänner pratade med mig utan att jag hörde 

dem. Min mattelärare misstänkte att jag skulle svimma 

och skickade mig till skolsköterskan. Jag låg på en brits, 

stirrade upp i taket och hoppades få se Phoenix ansikte i 

skuggorna under redwoodträdet utanför fönstret. Hannah 

hälsade på mig. Jag sa ingenting. Ingenting trängde ige-

nom.

Allt jag visste var att om Phoenix inte tänkte visa sig 

igen, måste jag leta upp honom. Jag skulle åka tillbaka till 

det där gamla huset och ladan.

Skoldagen tog slut och jag stötte på ett hinder i form av 

Brandon Rohr. Han stod lutad mot min bil med armarna 

i kors över bröstet och väntade på mig.

Det ska sägas med en gång: Brandon och Phoenix var 

bröder, men de var varandras motsatser. De liknade inte 

ens varandra till utseendet, även om båda var en bra bit 

över en och åttio. Brandon var den stöddige rugbytypen 

medan Phoenix var mer som en smidig basketspelare. 

Brandons hår var kortklippt medan Phoenix var halvlångt. 
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Brandon log aldrig. Särskilt inte nu, tre dagar efter att 

hans bror hade dött.

”Hoppa in i bilen”, sa han.

Jag fumlade med dörrlåset och tändningen. Brandon 

satte sig i passagerarsätet.

”Vart ska vi?” frågade jag.

”Kör bara.”

Jag drog ett djupt andetag och gjorde som jag blev till-

sagd. Snart åkte vi västerut, ut ur stan. Jag grep hårt om 

ratten för att händerna inte skulle skaka.

Brandon sjönk djupt ner i sätet och lutade huvudet 

mot nackstödet. Han slöt ögonen. ”Så?” mumlade han.

”Så?” Jag svängde in på en grusväg mot Hartmann 

Lake, där Arizona hade drunknat.

”Så nu har du chansen att fråga mig vad du vill”, sa 

Brandon.

Jag rynkade pannan och tvivlade på att medkänsla var 

Brandons stil. Men jag ville veta – det var så många detal-

jer som var suddiga.

”Phoenix – dog han omedelbart?” På platsen utanför 

bensinstationen, där jag sett blodet på vägen.

Min röst var knappt en viskning. Jag fick upprepa frå-

gan tre gånger innan Brandon uppfattade den.

”Nej, vi tog honom till sjukhuset, men de kunde inte 

rädda honom.”

”Var han vid medvetande?”

Brandon skakade på huvudet. ”Bara ett par minuter. 

Han förlorade blod så fort att han tuppade av.”
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”Sa han … någonting?”

”Om dig?” Brandons sätt att fråga fick mig att låta små-

sint och självisk. Och han öppnade inte ögonen.

”Ja. Nämnde han mig?”

Brandon satt orörlig medan vi skumpade och skakade 

ner mot sjön. ”Han bad mig att prata med dig.”

”För att säga vad?”

”Farväl, antar jag.”

Farväl. Två stavelser. ”Bara det?” Sjön sträckte ut sig 

framför oss nu, skimrande silver i flera kilometer åt alla 

håll.

”’Hälsa Darina att jag är ledsen’”, citerade Brandon. 

Han rätade på sig och tittade ut över vattnet. ”Han fick 

mig att lova.”

Mitt bultande hjärta fastnade i halsen och jag kunde 

inte säga något mer.

”Vänd bilen”, sa Brandon efter en hel minut av tyst 

sjöskådning. ”Kör tillbaka till stan.”

”Vem dödade honom?” frågade jag med svag röst när 

Brandon gjorde en gest åt mig att stanna utanför hyreshu-

set där han bodde.

Det var som om ett par metallkäkar hade slagit igen om 

all information han hade i huvudet. Han ryckte på axlar-

na. ”Ingen aning.”

”Men du var ju där. Du såg det.”
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Brandon skakade på huvudet. ”Har du varit i slagsmål 

någon gång?”

”Nej.”

”De var tolv eller fler som sparkade, slog och knuffade. 

Någon drog kniv. Det är allt jag vet.” Brandon steg ur 

bilen. Han lade en arm på taket och böjde sig ner för att 

se mig i ögonen. ”Jag och några av brorsans kompisar ska 

ses nere vid Deer Creek. Det var Phoenix favoritställe.”

”Efter begravningen?” viskade jag.

Han nickade och gick sin väg.

Jag grep hårt om ratten och lät huvudet falla framåt. 

Jag snyftade.

En kvinna med barnvagn gick förbi. Hon stannade, 

vände och kom tillbaka för att prata med mig. ”Hur är det 

med dig?”

Jag lyfte huvudet. ”Bra, tack.” Fast det var ganska 

uppenbart att jag ljög.

”Säkert? Behöver du någonting?”

Jag torkade kinderna med baksidan av handen. ”Nej, 

det är lugnt.”

Främlingen dröjde sig kvar ett ögonblick till. ”Vad det 

än är, gumman, så kommer det att kännas bättre i mor-

gon. Och i övermorgon kommer det att kännas ännu lite 

bättre.”

”Tack”, sa jag. Hon var kanske sju eller åtta år äldre än 

jag, med en baby och hela livet framför sig – man, fler 

ungar, ett hem. Hon log vänligt, nickade och gick vidare.

Jag satt ensam kvar med mina galna tankar och öns-
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kade förtvivlat att Phoenix skulle sitta i passagerarsätet, 

flina och säga: ”Darina, kan du sätta lite fart på den här 

skrothögen?”

”Vart vill du åka?” skulle jag fråga med ett leende.

”Vart hon än lyckas ta sig. Vi drar härifrån, i alla fall!” 

skulle han säga.

Sedan skulle han lägga armen över mitt skamfilade 

förarsäte, slänga upp fötterna på instrumentbrädan och 

luta sig tillbaka.

Jag skulle betrakta hans profil medan jag körde. Hans 

ögon skulle vara slutna och vinden skulle lyfta håret från 

hans ansikte. Jag skulle vara galet förälskad i honom.

Nu när Brandon var borta kunde jag faktiskt köra till 

Foxton igen.

Gör det! sa jag till mig själv. Vad väntar du på?

För mitt inre öga såg jag det tomma huset och den fall-

färdiga ladan. Jag hörde dörren som stod och slog och 

asplöven som rasslade i vinden. Det kanske bara var där 

det fanns – i min opålitliga, chockskadade hjärna och 

ingen annanstans. Existerade verkligen huset? Varför 

hade jag aldrig sett det förut, eller ens hört någon nämna 

det?

Foxton låg inte så långt från Ellerton – kanske två och 

en halv mil om man följde den smala vägen upp bland 

bergen. Vid en liten korsning låg ett halvdussin hus och 

en trist liten affär som aldrig hade några kunder. Där 

fanns också några små stugor med utsikt över floden som 

användes av fiskare och jägare – mest stadsbor.
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Okej, jag skulle kunna köra till Foxton och ta mig en titt. 

Jag skulle kunna fråga i butiken om någon kände till huset 

bland asparna. Det lät som en plan, så jag gav mig av.

Inte mycket till plan, visade det sig. När jag stannade 

utanför butiken i Foxton var den stängd, och en handskri-

ven Till salu-skylt satt fasttejpad på insidan av fönsterru-

tan. Vinden blåste upp damm som stack i ögonen, så jag 

satte mig i bilen igen. Nu fattades bara torra stäpplöpare 

och melankolisk gitarrmusik, som i en gammal Clint 

Eastwood-film.

Jag vred om nyckeln och hörde motorn hosta till och 

tystna. ”Jäklar!”

Bensinmätaren visade att tanken var tom, på grund av 

alla extrakilometer jag kört på sistone.

”Ha alltid en dunk bensin i bagageutrymmet”, skulle 

tråk-Jim säga. ”Man vet aldrig när det kan behövas.”

”Jim hade rätt, Darina! Du borde ha lyssnat på honom 

åtminstone en gång i livet”, muttrade jag och avfärdade 

det uppenbara alternativet att ringa Laura på mobilen. 

Hon skulle bli skitförbannad, och det skulle sätta stopp 

för min expedition till det gamla huset.

Jag steg ur bilen igen och försökte komma på andra 

alternativ. Lifta till närmaste bensinstation? Ja, och bli 

upplockad av någon knäppskalle – för riskabelt. Ringa en 

kompis och vädja om hjälp? Det kändes för patetiskt. 
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Dessutom skulle de ställa frågor.

”Hej, Darina!” ropade någon.

Jag kände igen mr Madison när han svängde in till 

vägkanten i sin silverfärgade SUV. Summers pappa var 

fortfarande ledig från sitt arkitektjobb för att hjälpa sin 

hustru med sorgen efter deras dotters död. Han såg blek 

och härjad ut när han klev ur sin bil.

”Har du problem?” frågade han.

”Bensinstopp”, medgav jag.

Han nickade. ”Jag vet inte hur många gånger jag 

påminde Summer om att alltid ha en extradunk med sig.”

”Jag vet. Jag är så dum.”

”Hon lyssnade aldrig, hon heller. Ungar, va?”

Jag fick dåligt samvete för att jag fortfarande andades. 

Stackaren.

”Tur för dig att jag kom förbi”, sa mr Madison och 

plocka  de ut en grön dunk ur bagageutrymmet i sin bil. 

Han skruvade av locket och den starka lukten av bensin 

sved i mina näsborrar. Jag tittade på när han hällde den 

klara vätskan i min tank. ”Det här borde du ta dig hem på.”

”Tack”, andades jag, undvek att möta hans blick och 

mindes alla himmelsblå kvällar jag tillbringat i familjen 

Madisons stökiga, konstnärliga, hemtrevliga hus utanför 

stan innan Summer … medan Summer fortfarande levde.

”Ingen orsak”, sa han med ett blekt leende. ”Prova att 

starta motorn – kolla så att allt fungerar.”

Jag gjorde som mr Madison sa. Motorn startade. Jag 

kunde åka vidare.
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”Okej”, sa han och satte sig i sin bil igen. ”Tur att jag 

hade vägarna förbi. Var rädd om dig, Darina.” Sedan 

körde han iväg.

Jag kunde ha sagt: ”Jag är på väg till Summers spöke, 

mr Madison. Hon är där uppe, i slutet av den där grusvä-

gen, i en förfallen lada. Tillsammans med Jonas, Arizona 

och Phoenix. De är tillsammans och kallar sig för Beauti-

ful Dead. Det måste vara Ödet som fick dig att dyka upp 

här just nu, så ska du inte följa med?”

Men hans hjärta var redan krossat och jag misstänkte 

att det jag hade att erbjuda bara var sorgrelaterad galen-

skap. Så jag följde hans SUV med blicken tills den försvann.

Nu var det ingenting som hindrade mig längre – jag 

körde vidare på grusvägen, förbi jakt- och fiskestugorna 

på de karga granitklipporna över den strömmande floden, 

in i tallskogen med de tunga, doftande grenarna. Sedan 

lämnade jag de långa skuggorna och kom ut på öppen 

mark där vägen sicksackade upp bland bergen mot aspar-

na längre fram.

Bilen skumpade över stora stenar. Grus knastrade 

under däcken och jag sladdade genom skarpa kurvor. Här 

fanns inga hus, inga andra fordon, bara en stor kvälls -

himmel och en blek måne på väg upp.

Fortfarande inget hus, tänkte jag när det kändes som 

om jag hade kört tillräckligt långt. Och ingen lada. Jag 

spanade efter platsen där jag hade parkerat bilen föregå-

ende dag. Ett par hundra meter längre fram, avgjorde jag, 

saktade farten lite och försökte känna igen landmärken.
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Sedan kom jag fram till några träd och såg en smal stig 

till vänster. I det höga gräset lyfte en svartsvanshjort 

skrämt på huvudet.

Här är det! Jag kände igen stigen, som löpte över en 

äng till en dunge aspträd, och på andra sidan åsen skym-

tade jag toppen på den rostiga vattencisternen.

Så jag klev ur bilen och började följa stigen medan hjor-

ten flydde genom det silverskimrande gräset. Jag kom 

fram till träden, vars löv rasslade i vinden. Ljudet påminde 

mig om miljoner flaxande vingar.

Jag måste stanna och dra ett djupt andetag innan jag 

kom fram till åsen. Sedan stålsatte jag mig och traskade 

vidare.

Ljudet från de rasslande löven blev högre, trots att jag 

fortfarande hade långt kvar till träden där jag gick i det 

höga gräset. Sedan vek jag av från stigen, gick den kor-

taste vägen till krönet och hämtade andan igen i skuggan 

under vattencisternen. Här sluttade marken neråt, mot en 

vidsträckt dal och en bäck.

Först såg jag inte huset. Och jag började än en gång 

intala mig att jag var galen som inbillat mig allt det där, 

att sorgen kunde spela en fula spratt – medvetandet som 

sparkar på någon som redan ligger.

Jag var beredd att ge upp när jag hörde en dörr smälla 

och fick syn på den förfallna ladan.

Hjärtat bultade.

Pang – igen! Och de rasslande löven lät fortfarande som 

flaxande vingar, fyllde mina öron med ett oerhört väsen. 
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Jag stapplade ut från skuggan under vattencisternen och 

gick nerför sluttningen mot ladan.

Men jag hann bara halvvägs innan jag upptäckte två 

figurer på den vildvuxna ängen – ett par killar som lagade 

ett trasigt gammalt taggtrådsstaket. Det var en så vardag-

lig syn att jag glömde bort att bli rädd, tills den yngre av 

dem tittade upp och jag kände igen honom.

”Jonas!” Min röst lät kvävd och hes. Jag tvärstannade 

och stirrade på hans långa, magra gestalt.

Jonas Jonson hade kört sin Harley på en rak väg utan-

för Centennial med Zoey på bönpallen. Han kraschade och 

dog, trots att han knappt fick en synlig skråma. Zoey låg i 

koma i sex veckor och minns fortfarande inte vad som 

hände.

Jonas såg mig och vände sig mot den äldre mannen – 

den gråhårige som de kallade för Hunter, som hade stängt 

dörren till ladan första gången jag var där. Hunter lade 

genast ifrån sig sina redskap och började gå uppför slutt-

ningen mot mig.

Jag kunde knappt andas. Jag ville fly, men visste inte 

åt vilket håll jag skulle vända mig.

Hunter fortsatte att närma sig – en lång gestalt med 

grått, svallande hår, klädd i en mörk skjorta och med 

blekt, uttryckslöst ansikte. I bakgrunden såg jag Jonas 

skaka varnande på huvudet.

Jag lyfte armarna i kapitulation. ”Vänta”, sa jag till 

Hunter. ”Jag vet inte vem du är eller vad som pågår, men 

ta det lugnt, okej?”
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Han stannade ungefär tio steg ifrån mig och blängde på 

mig med mörka ögon.

”Jag letar efter Phoenix”, förklarade jag.

Fler människor dök upp – två tjejer i tjugoårsåldern, en 

med kort rött hår och en som bar på en liten rågblond 

unge. Och de hade en liten, senig kille med sig. Alla ställ-

de sig bredvid Jonas.

”Phoenix”, sa jag till Hunter med min förtvivlade, kväv-

da röst. ”Var är han?”

Hunter fortsatte att stirra på mig, med benen brett isär 

och händerna på höfterna.

Han reagerade inte. Min blick drogs mot hans tärda 

ansikte och hans obevekliga, mörka ögon.

Varför var han så blek? Män som han brukade se sol-

brända och fräscha ut efter att ha jobbat ute i solen en hel 

sommar.

Det var den sista tydliga tanken jag hade innan ljudet 

av flaxande vingar blev ännu högre och fyllde hela mitt 

huvud. Hunter stirrade och vingarna flaxade, som ett 

kraftfält som tvingade mig tillbaka samma väg som jag 

kommit. En kvävande känsla grep tag i mig, sedan panik. 

De osynliga vingarna var överallt, tvingade mig att fäkta 

med händerna i tomma luften. Jag slogs, men där fanns 

ingen fiende.

Med andan i halsen vände jag mig än åt ena hållet, än 

åt andra, och skrek åt Jonas att hjälpa mig.

Hunter såg sig inte om. Han verkade veta att Jonas inte 

skulle röra sig ur fläcken.
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”Phoenix, var är du?” kved jag. Han älskade mig. Han 

skulle rädda mig.

Men det Hunter gjorde var starkare än någon vädjan jag 

kunde få fram. Han stirrade på mig och fick de miljoner 

vingarna att flaxa hårdare, tvingade mig tillbaka till vat-

tencisternen, tvingade mig att ragla in i dess skugga.

”Var är jag?” flämtade jag, sjönk ner på huk och lade 

armarna runt huvudet för att skydda det. ”Snälla, någon, 

tala om för mig vad som händer!”

Jag halvlåg på marken, i den djupa skuggan, och plöts-

ligt svävade en form över mig – ett ansikte med ögon 

mörka som döden. En skalle som förvandlades och upp-

löstes och inte verkade hänga ihop med en kropp. Och 

sedan ännu en, värre än någon mardröm, så nära att mitt 

hjärta nästan stannade och jag skrek – om och om igen.


