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n ambulanshelikopter fl yger över Östersjön med kriminalpolisen Fredrik 
Broman. Han har en svår skallskada och ingen vet om han kommer att 
klara sig.

Tre veckor tidigare har två människor hittats mördade på en gård i Levide. En 
kvinna, dödad med ett enda hugg. En man, massakrerad till oigenkännlighet. 
När de hittas på den blodiga stavparketten i det exklusiva vardagsrummet har 
de redan varit döda i två dagar.

Husets ägare, Arvid Traneus, har nyligen kommit hem efter fl era år som 
storföretagskonsult i Japan. Polisen utgår först från att Arvid är den slaktade 
mannen. Kvinnan vid hans sida har ju identifi erats som frun i huset.

Men när det visar sig att den döde mannen inte är Arvid utan hans kusin, tar 
utredningen en ny vändning. Och de misstänkta tycks försvinna spårlöst. 

Håkan Östlundh är tillbaka med den fjärde delen i serien om Fredrik Broman 
och hans kollegor vid Visbypolisen. Liksom de tidigare delarna Släke, Dykaren
och Terror utspelas Blot på det idylliska men isolerade Gotland, där det visar 
sig vara svårare än i storstaden att undkomma sitt förfl utna. 

Med Blot har Östlundh skapat en annorlunda men ändå klassisk deckare, 
som håller läsaren i spänning från första till sista sidan.
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Söndag 22 oktober, Karolinska sjukhuset, Solna

Han svävade i mörker, gungade viktlös i något som var mer än natt. 
Världen hade ingen början, inget slut. Den kompakta svärtan var 
kanske just ingenting. Ändå var han där, medveten om att han rör-
de sig, vaggades fram genom rummet. Eller genom intet.

Var det en nära döden-upplevelse? Var det så här det var att ba-
lansera på gränsen mellan liv och död, ett ingenmansland där man 
är varken det ena eller det andra? Var han rentav död? Det var inte 
obehagligt, gjorde inte ont, kändes över huvud taget inte om man 
bortsåg från förnimmelsen av att vaggas i en stor, svart rymd. Om 
vaggandet upphörde, skulle han sluta existera då? Var den gungan-
de rörelsen livet? Det sista av livet? Men han tänkte. Om han tänk-
te måste han ju leva. Var det inte så? När han försökte fånga in vad 
han tänkte på insåg han snart att han inte tänkte på något annat än 
den gungande rörelsen. Kunde det ens räknas som en tanke? Fanns 
det inget mer, inga andra tankar som var han? Han försökte, för-
sökte ... men hur försöker man? Det var omöjligt. Det fanns inget 
annat än natten och rörelsen.

Antonia Capucci och hennes jämnåriga sköterskekollega väntade 
vid bårintaget. De spejade ut i mörkret, men kunde inte se mycket, 
bländade av de starka strålkastarna som lyste upp takets helikopter-
platta.

De hörde den långt innan de kunde se den. Motorernas ilskna 
malande och rotorbladens snabba stötar i luften, någonstans där 
uppe i den svarta natten.

– Jag ringer ner till OP, sa kollegan och gick bort till väggtelefo-
nen.

Antonia ögnade igenom noteringarna på skrivplattan än en gång. 



Man, 44 år, skallskada, medvetslös. Polis, stod det också i de knapp-
händiga anteckningarna. Läkaren som följde med transporten skul-
le briefa dem i hissen på vägen ner.

Sedan var den plötsligt där, mitt i strålkastarskenet, Falcks röda 
ambulanshelikopter, bullrande och piskande luften under sig. En 
ljusblå snörstump tumlade iväg över taket i det kraftiga vinddra-
get. Helikoptern sänkte sig ner den sista biten tills den stod stadigt 
på landningsplattan. Piloten slog av motorerna och rotorn snurra-
de allt långsammare.

Antonias kollega öppnade dörrarna ut till taket och helikopterns 
besättning skyndade till aktern för att ta ut patienten. En polis ska-
dad i tjänsten väckte alltid extra uppståndelse. Journalister började 
genast ringa trots att de visste att sjukhuset inte kunde uttala sig.

Transporten kom från Gotland, men det stod inte på skrivplattan 
hon höll i handen. Hon jämförde personnumret på plastarmbandet 
som hon skulle fästa kring patientens handled med personnumret 
på blanketten för att försäkra sig om att de överensstämde. Och så 
namnet. Fredrik Broman. Hon försökte lägga det på minnet.







En skuttande neonhäst speglade sig i den mörka glasfasaden mitt 
emot Arvid Traneus lägenhet på gränsen mellan Roppongi och Aka-
saka i Tokyos Minato-distrikt. Gångarten var oklar och för varje 
steg bytte den färg i ett regn av stjärnor. Barnsligt rund i formerna 
hade den inte mycket gemensamt med en riktig häst. Borta var de 
tydliga musklerna, den oroliga blicken och all den farliga kraft som 
fanns i ett levande djur av den storleken. En massiv kropp som lätt 
kunde skada en människa utan att mena det.

En korp flög med tunga vingar mellan skyskraporna, nästan osyn-
lig i mörkret. Första gången han hört det utdragna skriket hade det 
fått honom att rysa. I Tokyo var det inte måsarna som tog över sta-
den när människorna gick till vila. Det var korparna.

Man vande sig.
Arvid Traneus vände ryggen åt oktobernatten utanför sovrummets 

panoramafönster, den envist springande hästen och stadens flim-
rande ljus. Han såg på Kass, den unga kvinnan som just hade kom-
mit in i rummet. Hon hade lagt huvudet lite på sned och log sorg-
set. Hennes svarta hår föll ner över axlarna på den röda sidenklän-
ningen. Hon höll ett vinglas med bägge händerna, i glaset den sista 
skvätten Cheval Blanc från flaskan han hade korkat upp.

Det var ett avsked.
Uppdraget hade från början varit tänkt som en snabb konsultinsats. 

Det hade till slut blivit sju års pendlande och tre år i lägenheten, sam-
manlagt tio år i Tokyo, de två sista med Kass. Och nu var det dags att 
återvända hem. Det var över nu. Alltihop. Jobbet, staden, kvinnan.

Han gick fram till henne och hon mötte honom på halva vä-
gen. Han tog ifrån henne glaset och ställde det på avsatsen framför 
fönstret. Han drog henne intill sig och la en hand på hennes gyllen-
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bruna lår som stack fram ur den korta klänningen. Hon tryckte sig 
emot honom.

– Kass, mumlade han in i hennes hår som var dekorerat med små 
blanka band i samma röda färg som klännigen.

Hon hade förgyllt hans två sista år i staden. Gjort det lättare att 
andas under de små fläckar av fritid han tillåtit sig mellan arbete 
och sömn.

Han strök med handen mellan hennes ben och klöv hennes hår-
lösa kön med fingrarna. Hon stönade till, högt och gällt. Av upp-
hetsning trodde han först, men när han fortsatte röra sina fingrar 
på ett sätt som hon brukade tycka om, märkte han att hon stelnat. 
Hon stod som frusen till is.

Det kom ett nytt kvidande, men gällare och alldeles uppenbart 
inte njutningsfyllt den här gången. Hon flämtade på det sätt som 
man gör bara när man är riktigt, riktigt rädd.

Han såg på henne. Hon stirrade ut mot den skuttande manga-
hästen.

– Kass?
Hon svarade inte.
– Kass, vad är det?
Han drog med handen framför hennes stirrande ögon.
– Kazu-mi!
Han ropade till. Som man gör till ett litet barn som är på väg att 

lägga fingrarna på spisen.
Hon ryckte till och såg på honom med flackande, orolig blick.
– Vad är det? frågade han igen.
Hon ruskade på huvudet och strök nervöst med fingrarna genom 

håret så att de röda banden lossnade och föll ner på golvet.
– Jag vet inte. Ingenting. Bara dumheter ...
Men blicken sökte sig ändå tillbaka till fönstret och förlorade sig 

i fjärran som om hon såg något helt annat än neonhästens rycki-
ga galopp.

Den animerade hästen hade inte funnits där för ett halvår sedan. 
Han hade valt de här kvarteren för att de låg långt ifrån neonet och 
nattlivet. Det var regerings- och ambassadkvarter, en och annan sta-
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pel med lägenheter mellan kontorskomplexen. Inte en människa på 
trottoarerna efter sju på kvällen. Men staden var i ständig förvand-
ling, både på och under ytan. Från sitt fönster kunde han se fyra nya 
skyskrapor skjuta i höjden; kranarna högst där uppe hade stannat 
upp för natten, bara de röda flygvarningsljusen blinkade.

Ständig förändring, oavbrutet växande. Neonet flimrade. Peng-
ar bytte ägare. Summor som fick statsbudgeten i ett litet land som 
Sverige att likna kaffepengar strömmade varje dag genom börser och 
valutamarknader. Multinationella företag samarbetade, bekämpade 
och dödade varandra. Och det var där Arvid Traneus kom in i bil-
den. I dödandet. Av företag alltså.

Det här uppdraget hade efter en utdragen kamp slutat illa för 
konkurrenten, mycket värre än vad som varit avsikten. Och slakten 
var egentligen meningslös. Hans uppdragsgivare skulle bara kunna 
fylla en del av tomrummet. Resten skulle falla i någon annan, tack-
sam, konkurrents händer.

Han strök Kass över ryggen.
– Är det bättre nu?
– Det är bra, sa hon och kysste honom på halsen. Älska mig nu, 

viskade hon fram.
Hon lyfte armarna över huvudet när han i en frasande rörelse drog 

av henne klänningen. Hon stod naken framför honom, doftade jord 
och gummi av det tunga rödvinet, vanilj och svag citron av sin par-
fym och något annat som var hon själv. Varm hud och kön.

Kass fick honom att backa mot sängen samtidigt som hon löste 
upp den svarta, motspänstiga livremmen som han köpt ny veckan 
innan. Hon knäppte upp hans byxor och la handen om hans kuk.

– Den vill till Kass, viskade hon, putade lätt med läpparna och lät 
en smal sträng saliv sippra ner och träffa kukspetsen och handen 
som hon kupat därunder. Med en kvick, mjuk rörelse masserade hon 
in saliven och han kände hur benen veknade.

Tio år. Var det värt det?
För Arvid Traneus var svaret definitivt ja. Han hade skapat sig en 

förmögenhet under de här åren. För hans uppdragsgivare var den 
förmögenheten ändå bara en skärva, så deras svar skulle med all 
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sannolikhet också vara ja om de alls hade kunnat tänka på det sät-
tet. Men för dem tog kampen aldrig slut. Alla segrar var tillfälliga. 
De skulle strida vidare i tio år till och tio till.

Han skulle komma in och jobba fram en strategi för att öka kon-
cernens marknadsandel med fem procent. Det var vad de avtalat från 
början. Inget enkelt jobb, men ändå avgränsat och realistiskt. Sedan 
växte det. Ambitionerna blev högre, han blev allt mer indragen, lock-
ades med ett erbjudande som inte gick att tacka nej till, en svind-
lande månadslön och optioner vars värde hans eget arbete skulle få 
att skjuta i höjden. Om han lyckades.

Han byggde upp en egen stab. Flög fram och tillbaka till Tokyo, 
för att till slut, de senaste åren, nästan bo där.

Kass sjönk ner på knä vid sängen och såg på honom med den där 
sneglande, lystna blicken som han aldrig blev riktigt klok på om den 
var äkta eller spelad. Men det störde honom inte. Om hon spelade 
så gjorde hon det bra och hon gjorde det för att han skulle gilla det 
han såg, och det räckte långt för honom.

Han hade varit nära att förlora sin bäste medarbetare för Kass 
skull. Hon hade varit Stephens först. Det var så Arvid träffat henne. 
Hans blick drogs oavbrutet till henne under hela den där middagen. 
Det kunde inte gärna ha undgått Stephen. Dagen därpå hade han 
ordnat fram hennes adress och nummer och när han hört av sig och 
föreslagit att de skulle träffas hade hon genast svarat ja.

Arvid gjorde sig inga illusioner om Kass och hur hon levde, men 
han visste att hon inte hade något att vinna på att lämna Stephen. 
Hon gjorde det helt enkelt för att hon ville det. Det var han över-
tygad om.

Stephen hade tagit det hårt. Först hade han försökt resonera, få 
Arvid att släppa henne. När Arvid vägrade, när han till på köpet 
hävdade att han ingenting kunde göra, att det handlade om ett val 
Kass hade gjort, blev Stephen ursinnig. Han hotade att sluta, kom 
faktiskt så långt som att packa och åka hem till England, även om 
han aldrig lämnade in någon avskedsansökan.

Arvid sträckte sig till att vädja till Stephens professionalitet. Ste-
phen tjurade en tid, men naturligtvis kom han tillbaka. Det fanns 
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alldeles för mycket att vinna för att han skulle kasta bort det bara för 
att hävda något slags ... ja, vadå ... stolthet? Han skulle bara ha gjort 
sig löjlig. Trots allt handlade det ju bara om ett slags hora. Om än 
inte en sån som går att plocka upp vid närmaste gathörn.

Hon kysste kuken med försiktiga läppar.
– Säg till, viskade hon sedan innan hon försvann mellan hans ben.
Hon sa alltid det. Han log mot den svarta kalufsen som guppa-

de där nere. Hade hon efter all den här tiden inte lärt känna ho-
nom så pass att hon visste när det var dags fick hon väl skylla sig 
själv, tänkte han.

Det var faktiskt Stephen som kommit med idén som blivit avgö-
rande, han och det gudabenådade norska datageniet Olaisen. Men 
det var Arvid som hållit i trådarna när de skridit till verket. Till slut 
var det varken marknadsstrategier eller produktutveckling som fått 
Pricom på fall, utan ett intrikat spel med bolagets aktier som bli-
vit möjligt sedan Olaisen hackat sig in i deras datasystem. De hade 
kunnat se rakt in i konkurrentens hjärta. Och sedan hade de kros-
sat honom. Det var ett fult spel förstås, men affärer är alltid fula, så 
det fanns inte mycket att säga om det.

Kass tunga fladdrade som en fjäril av vått kött. Han strök över hen-
nes glänsande, svarta hår, lät fingrarna mötas bakom hennes nacke 
och höll hårt fast hennes huvud. Han stirrade ut i mörkret och pu-
pillerna följde ofrivilligt neonhästens rörelser när han kom.

Efter en utdragen tystnad, en kramp som fick allt att stillna, släpp-
te han taget och gled ut ur hennes mun. Hon höjde långsamt väns-
terhanden och strök baksidan av handen över läpparna och hakan. 
Arvid Traneus såg på Kass och kände hur något tungt och svart fyll-
de honom. Det var länge sedan han känt det så starkt. Det nästan 
kvävde honom.

Han älskade henne inte, men hon var behaglig att vara med, vack-
er att se på och skön att älska med. Hon var liten och nätt, lätt som 
en fjäder. Han kunde lyfta upp henne som ett barn. Han hade aldrig 
hört henne klaga eller gnälla eller ifrågasätta något. Han hade aldrig 
sett henne snegla åt en annan man när de varit ute tillsammans.

Men samtidigt... Han gjorde sig inga illusioner. Hon hade läm-
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nat Stephen för att vara med honom. Och nu var deras tid tillsam-
mans slut. Möjligen skulle han kunna ta henne med sig. Hon skulle 
aldrig be honom. Det var i så fall upp till honom att be henne. Han 
hade tänkt tanken, men han hade ett annat liv som väntade på ho-
nom och dessutom var hon det hon var. Det skulle bli en konstig 
blandning av privatliv och affärer.

Deras tid tillsammans var över. Han skulle resa och hon skulle 
bli kvar där hon hörde hemma. Ensam. Fri. Ledig. Vem skulle hon 
gå till efter honom? Någon han kände? Hade hon det redan plane-
rat? Skulle hon ta plats i en annan mans säng redan imorgon? Titta 
på honom med den där lystna blicken och säga ”den vill till Kass”? 
Suga hans kuk?

Han mötte blicken som såg upp mot honom och han insåg med 
ens att han inte hade den blekaste aning om vad som rörde sig i hen-
nes huvud. Var det avskedets sorg han såg i hennes mörka ögon el-
ler var det bara ett spel, på samma sätt som när de smalnade av åtrå 
och upphetsning? Var hon egentligen bara likgiltig? Föraktade hon 
honom? Log hon inombords fast mungiporna var lätt neddragna? 
Skrattade hon åt honom?

Han förvånade sig själv. Han var ingen grubblare i vanliga fall. 
Mycket medvetet och bestämt sköt han tankarna på Kass åt sidan. 
Alla de där frågorna tjänade inget till. De var ju mitt i ett avsked. 
Hon var inte längre hans angelägenhet och han inte hennes.

Det måste ha varit ett ögonblick av sentimentalitet som smugit 
sig på. Inte likt honom. Han ordnade kläderna, knäppte igen den 
bångstyriga livremmen och plockade upp den röda sidenklänning-
en från golvet.

Hon såg oförstående på honom.
Han sträckte ut sin hand, hjälpte henne upp. Hennes hud var 

varm mot hans fingrar, men värmen och dofterna var likgiltiga för 
honom nu. Han höll fram klänningen.

– Det är bäst att du går nu, sa han.
Den nyss lite plutande underläppen drogs in och fick något stramt 

över sig. Blicken fiskade fortfarande i hans, frågande, som om det 
fanns något kvar att säga.



Han räckte över klänningen och gick långsamt bort till bordet 
i det andra rummet för att se om det fanns något kvar i vinflaskan. 
Bakom ryggen hörde han hur hon klädde på sig.
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Telefonsignalen skrällde genom huset. Den var alltid mer högljudd 
när det var han, skar genom tid och rum.

Kristina skyndade fram genom vardagsrummet, in i köket. Föt-
terna var fuktiga i strumporna. Hon var sen. Hon avskydde att vara 
sen när han ringde. Hon ville vara väl förberedd, i balans, lugn and-
hämtning, torr mellan tårna. Arvid var uppmärksam. La märke till 
minsta krusning på ytan.

Hon drog fram en av jugendstolarna i ek från matbordet, satte sig 
och andades djupt och fokuserat tre gånger utan att ägna en enda 
tanke åt armen som snart skulle sträckas ut mot den skrällande tele-
fonen, försökte minnas vad Noriko sagt under passet förra onsda-
gen. Hon beundrade den kvinnans företagsamhet. Att komma från 
Washington med sin man och slå sig ner på Gotland av alla ställen. 
Efter bara några månader hade hon dragit igång en yogaverksam-
het bakom japanska rispappersjalusier i ett hus mitt emot Statoil-
macken i Havdhem.

För två år sedan skulle Kristina aldrig ha drömt om att ägna sig 
åt yoga. Det var alltför främmande. Kanske var det att Noriko var 
japanska, åtminstone till börden, som gjort henne nyfiken. Japan 
var ju ständigt närvarande i hennes liv, om än på långt avstånd. De 
dagliga samtalen från Tokyo rutade in hennes tillvaro och på något 
underligt sätt var det som om onsdagspassen med Noriko hjälpte 
till att balansera dem, löste upp dem.

Hon lyfte luren. Klockan var 4:00 i Levide på Gotland, 22:00 
i Tokyo.

– Hej älskling. Hur har du det? Är allt bra?
Arvids röst var mörk och samlad som vanligt, alldeles tydlig trots 

att den rusat fram över halva jorden.
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– Det är bara bra, svarade hon.
Rösten var klar och stadig, men låg den inte aningen, aningen 

högt jämfört med hur den brukade låta? 
– Jag kommer hem, sa han. Om han reagerat på hennes röst märk-

tes det i alla fall inte på honom.
– Jaha, när då?
Hon visste redan att han skulle svara imorgon, eller möjligtvis i 

övermorgon. Han föredrog kort varsel. Om det inte hade varit för 
att han alltid ville bli hämtad på flygplatsen hade han kanske inte 
gett henne något varsel alls.

– Nej, alltså, jag kommer hem.
Hon satt tyst, bytte grepp om luren, förstod inte.
– Jag kommer hem. Det är slut. Över. Från en dag till en annan 

bara. Rätt otroligt, va, efter tio år?
Hon satt fortfarande tyst, medan det mörknade runt omkring hen-

ne. Köksklockans sekundvisare gjorde sig beredd att hoppa fram ett 
steg. En svag elektrisk signal på väg genom en sladd.

Där tog den språnget.
Hur länge kunde hon tiga? Stum av överraskning, det måste man 

ju få vara, eller hur? Men inte hur länge som helst. Sedan var det för-
stås inte bara att hon svarade, utan också vad och med vilket tonfall. 
Hon skulle ha behövt ett partitur och minst två veckors förberedel-
se, men istället satt hon där, som en idiot, drabbad som av den be-
römda blixten från klar himmel.

Sekundvisaren tog ett skutt framåt.
Hon var en idiot, inte bara som en idiot. Det var klart att den här 

dagen skulle komma. Hon hade vetat om det. Ingenting hade kun-
nat vara säkrare.

Tre sekunder. Nu gick det inte längre.
– Arvid!
Kanske inte en idiot ändå. För ett ögonblick blev hon riktigt nöjd 

med sig själv. Hans namn, lätt utdraget och lite flämtande. Det sena-
re kom i och för sig av att hon helt tappat kontrollen över andningen, 
men det lät bra, som om hon nästan tappade andan av glädje.

– Jag har varit så upptagen här att jag knappt hunnit känna ef-
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ter, men nu  ... Det ska bli förbannat skönt att komma hem. Och det 
bästa är att från och med nu är jag helt och hållet min egen. Om 
jag inte vill behöver jag inte jobba en enda dag till, nånsin. Vi kan 
bo var vi vill, göra vad vi vill. Aldrig mer att jag behöver vara borta 
så här, det lovar jag dig.

– Det är ju helt otroligt.
Glädje, glädje.
Hon fick anstränga sig för att uppfatta vad han sa när han fortsat-

te berätta. Det var som om ljudet i luren tonade bort, precis som lju-
set i rummet. När Kristina till slut fått veta vid vilken tid han skulle 
hämtas i Visby och hon lagt på luren tordes hon inte resa sig. Om 
hon bara satt kvar skulle hon överleva ett tag till, men reste hon sig 
skulle hon falla rakt igenom golvet, slukas av ett stort mörker och 
försvinna för alltid. Vilket kanske inte var ett så dåligt alternativ, när 
hon tänkte efter.

Men hon ville leva.
Vem var hon egentligen? Hon hade ju vetat att den här dagen 

skulle komma och ändå hade hon blundat.
Hon lutade sig framåt med händerna knäppta i knät och knep 

ihop ögonen hårt för att stänga ute känslorna som fyllde bröstet 
och skrek katastrof.

– Jag har ju varit som en jävla struts, viskade hon till sig själv.
Plötsligt medveten om att hon faktiskt påminde väldigt mycket 

om en sådan där hon satt dubbelvikt och blundade, rätade hon på 
sig och öppnade ögonen.

Hon såg ut över det stora, välstädade köket, omsorgsfullt gam-
maldags i sin stil, men i själva verket nytillverkat och patinerat till 
en kostnad av uppåt tiotusen kronor per skåp. Hon hade valt det där 
köket, beställt det, förhandlat om priset, sett till att det blev instal-
lerat, tjafsat om en lucka som kärvat, fått den justerad och rabatte-
rad. Och resten: kakel, spis, fläkt  ... Det hade hon haft tid med. Allt 
förvisso med Arvids goda minne.

Hon hade haft åratal på sig. Hon hade kunnat planera allt in i 
minsta detalj för att sedan en dag bara försvinna. Vad var det som 
hållit henne kvar? Trodde hon inte att det var möjligt eller var hon 
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bara dum? Visst, han portionerade ut pengarna och hon hade ingen 
stor förmögenhet att ta med sig, men hon hade kunnat lägga undan. 
Om hon börjat för ... låt säga två år sedan, då när tankarna börjat ta 
form, då när hon och Anders   ... Hon skulle säkert ha kunnat spa-
ra en fyratusen varje månad. Det skulle ha blivit nästan hundra tu-
sen i kontanter. Hur många drömmar hade hon inte drömt, till och 
med smitt planer. Nej! En ny, hemlig identitet  ... Men hade hon ta-
git ett enda steg för att förverkliga dem?

Hon snyftade till, men förvandlade gråten till ett kallt, hånfullt 
skratt. Hon skrattade åt sig själv. Det var inte mer än rätt. Hon skul-
le ha kunnat vara på väg nu, men inte.

Arvid skulle givetvis genast inse att något var på tok när hon inte 
svarade som hon skulle, men innan han kunnat göra något skulle 
hon ha varit långt borta, kanske i ett annat land, med hundra tusen i 
kontanter som inte skulle lämna några spår. Och med ett nytt namn, 
nytt personnummer, en ny hårfärg  ... Han skulle ha varit chanslös.

Vad skulle hända nu? Hon och Anders? Hon hade klippt till 
sig själv om hon kunnat. Gett sig själv en rejäl jävla örfil. Herre-
gud, hon var fyrtiosju år, vuxen flera gånger om. Vad var det för fel 
på henne?

Anders! tänkte hon, hon måste ringa Anders.
Anders. Hon höll på att börja gråta igen när hon tänkte på An-

ders. Hon hade fått livet tillbaka, men hon hade slarvat bort det igen. 
Hur hade det gått till? Hur i helvete kom det sig att hon var så ... 
ja, vadå? Dum? Oförmögen? Handlingsförlamad? Feg? Blind? Det 
var ju så starkt – i två år hade hon varit uppfylld av inte bara kärlek 
och lust, de följeslagarna var hon bara alltför bekant med, men ock-
så glädje, tillit och faktiskt ... hopp.

Plötsligt stockade det sig i bröstet på henne och hon blev alldeles 
kall. Det var som om hon slog upp ögonen på nytt trots att de redan 
var öppna. Hon reste sig och drog väsande efter luft.

Var det så enkelt, var det verkligen så det hängde ihop? Hade hon 
stängt in sig i kärleken ännu en gång? Som ett djur i bur, tacksam och 
nöjd, för att inte säga besatt av sin dagliga portion foder, oförmögen 
att se och tänka bortom skranket som höll henne instängd?



Hon skyndade så gott hon kunde mot ytterdörren. Det kändes 
som om luftstrupen snörts igen och hjärtat slutat slå. Grå prickar 
började dansa över synfältet. Skulle hon svimma? Nej, tänkte hon. 
Jag ska fan i mig inte svimma. Vad är det för jävla lösning. Och en 
replik från en gammal pilsnerfilm for genom hennes huvud: ”Jag 
tror jag dånar.” Var det hon? Nej, det var inte hon, det skulle inte 
vara hon. Inte längre. Hon sparkade rakt in bland skorna som stod 
på prydlig rad i hallen, Arvids i brunt kalvskinn som han inte satt 
fötterna i på månader, tvungen att låta ilskan få utlopp någonstans. 
Skorna flög åt alla håll och skohyllan for på snedden.

Hon kämpade med luften. Det gick lättare att andas efter utbrottet. 
Hon stapplade fram till dörren och fick upp den. Frisk luft ström-
made emot henne. Det var kanske inte för sent än. Om hon skra-
pade ihop vad hon hade, kontanter, smycken, den där Kosta Boda- 
vasen som hade listats för sjuttiotusen så sent som året innan, den 
kunde hon packa ner. Kunde hon sälja bilen, eller skulle hon få po-
lisen efter sig då? Stod den på honom eller henne? Hon insåg att 
hon inte visste. Inte ens så långt hade hon kommit.

Men skit samma, inte grubbla och gräma sig, inte titta bakåt. Se 
möjligheterna. Packa en väska med kläder, smycken och den förban-
nade vasen. Ta bilen till fastlandet och sälja den i Stockholm, sedan 
vidare till  ... Klockan var strax efter två. Hon kunde vara i Stock-
holm om sju timmar om hon tog kvart i fem-båten. När öppnade 
bilhandlarna? Säg tio. Klockan elva imorgon skulle allt det där kun-
na vara verklighet.

Hon kom ut på trappen, tog några steg framåt, fyllde lungorna 
med luft, hon andades nästan normalt nu, klev ner på den nylagda 
gången. Och stannade.

Hon frös mitt i steget och stirrade på huggormen som vilade ihop-
ringlad på den varma kalkstenen mindre än två meter bort.
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Är man borta länge kan saker och ting förändras. Tiden väntar inte 
på någon.

Väntade gjorde däremot Emrik Jansson. Han stod på den sma-
la asfaltsvägen med den svarta damcykelns däck placerade i den grå 
strängen av fint grus utanför vägkanten. Det långa, vita skägget var 
gult av nikotin kring munnen, liksom pek- och långfingret på hö-
gerhanden. Han höll styret i ett stadigt grepp med bägge händer-
na. Han hade slutat cykla redan för ett år sedan. Numera var cykeln 
bara med som stöd. Hellre det än en sådan där mojäng på fyra hjul 
som kärringarna på hemmet inne i samhället gick omkring med. 
Man fick acceptera sitt öde, det var inte mer med det, men man kun-
de göra det lite snyggare. Han var åttiosju år, så det var väl inte så 
mycket att säga om saken. Han var på väg utför. Sjöng på sista ver-
sen. Visslade sin aftonsång.

En liten trollslända med illblå bakkropp kom surrande längs vä-
gen i en ryckig flykt. Emrik Jansson följde trollsländan med blicken 
tills den försvann ut över ett fält. Ögonen var det inget fel på. Men 
benen var skrutt och hörseln si och så.

Mycket omständligt och med lätt darrande händer plockade han 
fram ett paket tobak ur kavajens innerficka. Han lossade tejpförseg-
lingen, rullade upp paketet och kände doften av lätt fuktig rulltobak. 
I paketet hade han förutseende nog lagt ner tre färdigrullade ciga-
retter. Att rulla en stående vid cykeln var mer än han hade kraft och 
koordinationsförmåga till. Han tog en av cigaretterna, satte den i 
munnen och stoppade tillbaka tobakspaketet i innerfickan innan han 
tog upp en gul plasttändare ur byxfickan och tände cigaretten.

Emrik Jansson väntade med viss oro på att Arvid Traneus skulle 
komma hem. Enligt vad han hade hört så var det idag. Men man kunde 
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inte vara helt säker på sådant som man fick höra. Rykten. Det hade 
pratats länge om Arvid Traneus och hans långa resor. Med ojämna 
mellanrum var det någon som visste berätta att han skulle vara på 
väg hem, men han kom inte och allt visade sig bara vara prat. Eller så 
kom han verkligen, men bara för att åka igen efter några få dagar.

Den här gången var annorlunda. Enligt vad som sagts. Han skul-
le komma för att stanna.

Emrik Jansson hade fått höra det när han varit inne och köpt 
potatis hos grannen i förrgår. Det var ju så. Det man inte kunde se 
med egna ögon var det alltid någon annan som hade reda på. Och 
det spred sig. I lätta bisatser, som i förbigående. Inget skvaller, men 
ämnen kom upp, namn nämndes.

Han hörde en traktor närma sig bakifrån. Föraren slog av på far-
ten och rullade försiktigt förbi den gamle mannen med det yviga 
skägget som trots värmen och det starka solskenet bar en svart ko-
stym av tjockt ylle. Under kavajen hade han en lätt gulnad skjorta 
som en gång varit vit.

Emrik kisade mot förarhytten på den gröna maskinen och höj-
de långsamt handen till hälsning. Han fick en vinkning tillbaka. 
Det var Magnus Hjälmrud från Kauparve, äldste sonen till Hans-
Göran. Emrik Jansson hade haft honom i skolan de sista tre åren 
innan han pensionerats från lärarjobbet. Men det var inte därför 
han mindes honom. Han mindes dem alla. Huvudet behövde inga 
stödhjul. Än så länge. Han kom ihåg varenda elev som passerat ge-
nom det lilla samhällets skolsystem under hans dryga fyrtio år i yr-
ket. Han visste vad de hette och vilka år han haft dem i sitt klass-
rum. Och om de bodde tillräckligt nära visste han vad deras barn 
och deras föräldrar hette och var de bodde. Han såg dem fara för-
bi på vägen. Hur de kom och hur de gick. Om vädret tillät kun-
de han röra sig långsamt efter vägen i timmar. Det var hans själv-
påtagna uppgift att hålla reda på folk och därigenom hålla reda  
på sig själv.

Arvid Traneus hade han också haft i skolan. Honom, hans kusiner 
och hans äldsta barn. Det var länge sedan, men flera av dem hade han 
sett nästan varenda dag även sedan de slutat skolan. De som fort-
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farande var i livet, vill säga. Han såg dem, han följde dem, såg bilar 
komma och åka sin väg. Rörelser som inte betydde så mycket för de 
flesta, de som inte hade tid att tänka efter och minnas.

Men Emrik Jansson både mindes och hade tid. Idag använde han 
sin tid till att vänta på Arvid Traneus. Men också på något mer, så 
var det ju. Något mer. Han pustade och såg upp mot himlen. Inte 
ett moln, tänkte han, inte ett enda mörkt moln vid horisonten. Men 
han såg dem ändå.

Han var lång och blek, stod med vänsterhanden djupt nerkörd i 
fickan på de urtvättade svarta jeansen. Hakan hade han borrat ner i 
halsen på den mörkblå träningsoverallsjackan, dragkedjan uppdra-
gen hela vägen. Han hade nyligen firat sin trettionde födelsedag på 
Norrtäljeanstalten. Om nu firat var rätt ord. Fyllt låg väl närmare 
sanningen. Han hade fyllt trettio. Ingen hade brytt sig, knappt han 
själv. Nu var han ute, och det var huvudsaken.

Vinden slog av askan från cigaretten som han höll i högerhanden  
och lät den dansa iväg i en uppåtstigande virvel längs kajkanten och 
vidare ut över Östersjön.

Han hade ringt en gammal kompis, i förrgår närmare bestämt, och 
de hade börjat prata om Stefania. Han hade börjat prata om Stefa-
nia. Och det var då den andre sagt att Arvid Traneus skulle komma 
hem. Ja, han hade i alla fall hört det, att det var färdigt med det där 
han hållit på med, vad det nu varit, borta i Japan och att han skulle 
komma hem till Levide.

– Skitsnack!
Det var hans första reaktion. Den andra var att han inte ville veta. 

Vad fan hade han med Arvid Traneus att göra numera? Men något 
annat hade redan börjat röra sig inom honom, sugit åt sig den där 
informationen som en kruttorr svamp suger åt sig vatten. Obönhör-
ligt började det växa, smida planer alldeles som av sig självt, pocka 
på uppmärksamhet. Och han lyssnade, kunde givetvis inte låta bli 
att lyssna på den rösten, och ju mer han lyssnade desto mer själv-
klart blev det att det här var något som kommit som ett slags gåva 
till honom. Det var som om ödet, som sällan om ens någonsin hade 
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något gott att erbjuda honom, knackat honom på axeln och erbju-
dit honom en chans.

Han lät blicken långsamt glida från havet till de stora timmertra-
varna bakom sågens gunnebostängsel. Sjöbrisen hade ökat i styrka 
under eftermiddagen och de axellånga hårtestarna slängde hit och 
dit i vinden.

Han drog ett djupt bloss på cigaretten. Vad fan hade hänt? Det 
var ingen som rökte längre. När han tänt en cigg på färjeterminalen 
hade folk glott på honom som om han var en pundare som plockat 
fram verktygen för att skjuta en sil. Han hade ursäktat sig. Han kän-
de förstås till förbudet, men det satt inte i kroppen på honom. När 
han väl stod där med ciggen i näven tänkte han inte på det. Kanske 
hade han ursäktat sig lite för länge och högljutt; han hade tyckt att 
folk tittade bort, gick undan några meter, höll hårdare i småbarnen. 
Kanske inte. Det var förmodligen bara hjärnspöken. Känslan av att 
han stack ut, att han inte riktigt visste hur man betedde sig för att 
smälta in med alla Svenssons.

Han slängde cigaretten över kajkanten. Det var sjukt att han var 
här. Helt jävla sjukt. Andra dagen i frihet hade han satt sig på färjan 
tillbaka till det ställe där han en gång lovat sig själv att aldrig mer 
sätta sin fot. ”Över min döda kropp”, hade han svurit.

– Vi får väl se hur det blir med det, sa han högt för sig själv.
Nu var han där och han var där av en enda anledning. Arvid Trane-

us. Han hade ingen plan, ingen aning om vad som skulle hända. Det 
enda han visste var att han inte hade haft något val. Han hade varit 
tvungen att sätta sig på den där färjan.

Han hade verkligen trott att Stefania var glömd och borta för alltid, 
men under åren i fängelset hade hon envist gnagt sig in i hans skalle. 
Den allra första gången hade hon dykt upp i en dröm och han hade 
vaknat chockad och omtumlad. Efter det fanns hon i hans tankar, i 
början sporadiskt, sedan allt oftare, tills hon inte lämnade honom 
någon ro. Inte så mycket som för en dag. Så död hon var.

  Han vände tvärt ryggen åt havet och började gå. Känslorna brå-
kade i honom. Ena stunden en hettande lycka över att han var på 
väg, en blossande stark eld som ett ledljus i natten, i nästa en kall 



vind som fick honom att sluta ögonen och se sig själv utifrån, vilket 
fick honom att tvivlande skaka på huvudet. Och sedan hettan och 
ljuset igen, som för varje omtumlande våg växte sig lite starkare på 
den kalla vindens bekostnad.
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Världen gungade under honom. Tolv timmars resa från Narita till 
Heathrow och tiden hade nästan stått stilla. Det sög i magen och 
han tog en stor tugga av äggviteomeletten han beställt på en av res-
taurangerna i den dystert ljussatta transithallen. Dunkel som en no-
vemberdag.

Äggviteomelett, ångkokta broccolibuketter och några vilsna kik-
ärter i en ört- och citronolja. Ingen mat för en karl, men erfarenhe-
ten hade lärt honom att äta försiktigt på långflygningar. Dessutom 
fanns det andra orsaker. Han hade tvingats skärpa till matvanorna. 
Han hade gått upp en del i vikt. Det gjorde honom inte så mycket, 
han hade inget emot att vara stor. Men den lille skinntorre läkaren 
som det finstilta i hans försäkringsvillkor stipulerade ett besök hos 
var sjätte månad hade tittat upp från provsvaren och betraktat ho-
nom med en bekymrad rynka mellan ögonbrynen.

Han hade bokat in två fasta tider i veckan på en svindyr tennis-
bana och lagt om matvanorna radikalt. Han hade inte arbetat ihop 
en förmögenhet bara för att komma hem till Gotland och dö. Nej, 
han tänkte inte sluta sitt liv i förtid med huvudet i en kastrull med 
potatismos, smör och kaviar.

Han hade unnat sig en öl. Alkohol brukade han också undvika 
på långflygningar, men nu hade han kommit ända till London på 
sin sista resa från Japan. Han hade inte kommit hem för att dö, men 
inte heller för att leva som en munk. För honom var tidpunkten pre-
cis rätt för en öl, även om det bara var morgon i London.

Det var lätt hänt att bli alltför glupsk. De hade blivit för rovgiriga 
när det gällde Pricom, det var han tvungen att medge. För sig själv, 
om än inte för någon annan. Men när möjligheten fanns där var det 
svårt att låta bli att inte gnaga steken ren ända in på benet. Kanske 
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skulle Pricoms fall rentav bli till nackdel för hans uppdragsgivare. 
Att ett bolag helt försvinner från marknaden innebär en osäkerhet 
och oförutsägbarhet är aldrig bra. Att bara ta en rejäl del av kakan, 
så mycket man kunde hantera och lämna resten åt Pricom att tap-
pert försvara, hade förmodligen varit det ideala. Men nu gick det 
som det gick. Ingen klandrade honom. Alla var nöjda och det skul-
le dröja innan de eventuella negativa följderna visade sig. Vid det la-
get skulle de ha glömt hans namn och han skulle vårda sin förmö-
genhet på andra sidan jordklotet. I den här världen hade alla blick-
arna riktade framåt.

Kyparen kom skyndade mot raden av bord och han passade på 
att sträcka fram sitt kort för att få betala. Kyparen hejdade honom 
med en utsträckt hand, som en trafikpolis.

– I’m sorry sir, fire alarm, you’ve got to leave immediately.
– Fire alarm?
– Yes, you’ve got to leave.
Arvid stoppade tillbaka kortet i plånboken och reste sig med den 

svarta läderportföljen i handen.
Brandlarm, märkligt, han hade inte hört något larm. Runt om-

kring honom kom affärsmän och en och annan backpacker på fötter 
och rörde sig makligt mot utgången medan de bytte hastiga blick-
ar, mer frågande än oroliga.

– This way please, this way.
Flygplatspersonal i neongula västar försökte skynda på de loja flyg-

trafikanterna och pekade i en ganska obestämd riktning mot andra 
änden av hallens grådager. Serveringar, taxfreeaffärer och andra buti-
ker schasade ut sina kunder, stängde grindar och drog ner jalusier.

Han ökade takten något, utan att gå till överdrift. Han hade inte 
heller arbetat ihop en förmögenhet för att dö på Heathrows flyg-
plats. Brandlarm? Vad kunde det vara? Terrorbombning, eldsvåda, 
någon som tänt en cigarr under en rökdetektor?

Han lunkade på med de andra passagerarna tills de nått en av-
lägsen terminalarm som såg ut att vara en återvändsgränd. En ef-
ter en saktade de in och stannade. Personalen i västar syntes inte 
längre till.



30

En jämnårig man i kostym, skinnportfölj och designerglasögon 
gjorde en resignerad min och slog ut med armarna. Arvid besvara-
de kommentaren med en axelryckning.

Utrymningen verkade ha runnit ut i sanden och nu var det ing-
en som hade vett att upplysa dem om ifall de svävade i livsfara eller 
om det bara varit ett falsklarm.

Arvid fick syn på en ledig plats på en bänk och satte sig ner. En 
absurd känsla av att ingenting spelade någon roll fyllde honom. Det 
var en känsla som var honom fullständigt främmande. För honom 
spelade vanligtvis allt roll. Saker var naturligtvis av olika stor bety-
delse och fick prioriteras därefter, men den som började tänka att 
ingenting spelade någon roll, han var illa ute.

Han fick inte den information han behövde för att kunna fatta 
ett beslut. Skulle han springa mot nödutgången eller kunde han åter-
vända till den eviga höstens transithall och beställa en ny öl istället 
för den han aldrig fick dricka upp? Eller skulle han sitta kvar där på 
bänken i något slags limbo?

För att få tiden att gå försökte han sortera sina än så länge myck-
et skissartade planer på en egen konsultfirma. Det där pratet om 
att aldrig mer behöva jobba var naturligtvis inget annat än ett sätt 
att tala om pengar utan att behöva nämna en konkret summa. Han 
hade inga tankar på att pensionera sig. Folk som strävade efter eko-
nomiskt oberoende enbart för att kunna ägna all sin tid åt golf och 
sandstränder förstod han sig inte alls på.

Planen gick ut på att börja med en kärna av tio fast anställda senior-
konsulter och att sedan kunna knyta till sig fler medarbetare och öv-
rig personal baserat på de enskilda projekten. Han räknade med en 
planerings- och uppbyggnadsfas på ett år, då han skulle finslipa idé-
erna och knyta lämpliga kontakter. Det skulle vara något helt annat 
än det enmansprojekt han drivit hittills; inte utan framgång, det var 
sant, men ett eget konsultbolag skulle öppna helt andra möjligheter. 
Det skulle förmodligen bli svårt att bo kvar i Sverige, men han hade 
inget emot tanken på att flytta till London eller möjligen Zürich. 
Och den här gången skulle han ta med sig Kristina.

Två asiater, en man och en kvinna, diskuterade lågmält men inten-
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sivt något på bänken vid den motsatta väggen. Han hörde att de var 
japaner och kunde med nittiofem procents säkerhet placera dem på 
höga poster inom näringslivet.

En av Pricoms styrelseledamöter hade tagit livet av sig, efter att 
först ha skjutit frun och den sjuåriga dottern. Det var så typiskt ja-
panskt – om nu uppgifterna var korrekta: de kunde aldrig ta en mot-
gång. Det var på något vis så feodalt, som om de inte kunde förlika 
sig med att människor i ett modernt samhälle klättrade och föll 
och klättrade på nytt, ständigt intog nya positioner beroende på val 
och prestationer och ibland på grund av händelser som låg utan-
för individens kontroll. Det fanns ingen plats för heder och skam 
i den världen.

Arvid dolde en ofrivillig gäspning bakom handen.

Kristina hade rusat upp från köksbordet och in till tevens morgon-
program som stod på i vardagsrummet. Kvinnan med de varmt röda 
lockarna, det vänliga leendet och de aningen sorgsna ögonen tala-
de om London. En brand hade brutit ut på storflygplatsen Heath-
row strax utanför London.

Kristina kände hur en våg av värme drog fram genom henne. Det 
brann på flygplatsen. Olycka, terror, bomber, ödets blinda nycker, 
död, förintelse.

Hopp som tändes.
Värmen stannade hos henne. Hon omfamnade den, försökte hål-

la kvar den, kände hur den bäddade in hjärtat och gav själen ro. Bil-
der började bläddra fram, bilder av framtiden. Den skulle vara sig 
lik. Hon skulle kunna fortsätta leva som hon gjort större delen av de 
två senaste åren. Hon skulle kunna fortsätta leva så resten av sitt liv. 
Och ännu bättre: det skulle inte finnas någon kylande oro, inga be-
sök med kort varsel, ingen telefon som ringde 4.00 varje dag, inga 
dagar då hon räknade sekunder och väntade att han när som helst 
skulle lukta sig till något, avslöja henne med sitt känsliga väderkorn 
och krossa allt hon kommit att leva för. Det skulle bara finnas nu.

”Räddningspersonal fick snabbt branden under kontroll. Inga per-
soner rapporteras ha kommit till skada, men en representant för flyg-



platsledningen säger att passagerarna får räkna med förseningar på 
mellan två och ända upp till tio timmar.”

Den rödlockiga tog tillbaka värmen. Kristina blev alldeles kall.
Hopp som slocknade.
Sedan skämdes hon, sänkte blicken från teverutan. Först bedrog 

hon, sedan önskade hon livet ur den hon bedrog. Önskade livet ur 
en annan människa. Hon kände skam, men tyckte inte att hon skul-
le behöva göra det. Skammen fyllde henne när värmen försvann och 
inga rationella känslor i världen kunde stoppa känslan av att hon var 
dålig. Vem var hon? Fanns det ingen botten?

Får jag inte hoppas, får jag inte önska mig något annat? försök-
te hon försvara sig. Vem är jag egentligen som sitter här i soffan 
framför teven och när ett idiotiskt hopp, istället för att sitta på tå-
get, halvvägs till Bergen med Kosta Boda-vasen nerpackad och bi-
len såld? Vem fan är jag?

Hon reste sig ur soffan, gick bort till Arvids arbetsrum och väck-
te datorn ur viloläget genom att putta till musen. När skärmbilden 
tonat fram öppnade hon Flight Tracker där hon redan knappat in 
Arvids flightnummer. Det stämde det som den rödlockiga i teve-
rutan meddelat. Tre timmars försening. Han skulle inte vara fram-
me i Visby förrän tidigast fyra, senare om avgångarna från Stock-
holm var fullbokade.
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Golvet knarrade under Anders Traneus när han kom ut på glas-
verandan. Han ville inte klandra henne, men tankarna rörde sig i 
cirklar och för varje varv kom de tillbaka dit, till henne. Att hon inte 
riktigt var att lita på. Sedan snubblade han snabbt därifrån igen. Kris-
tina. Svårt att anklaga någon man älskade.

Men mer än något annat klandrade han sig själv. Han hade stuck-
it huvudet i samma getingbo för andra gången. Hur jävla dum fick 
man bli? Och då hamnade han obönhörligen där: var det dumhet 
eller skulle han ha gjort det ändå, även om han fått snegla i facit?

Fyrtiosju år. Livet snävade av. Ibland tyckte han att han fortfaran-
de var ung. Han kände sig ung. Kroppen var stark, visade inga tecken 
på att ålderdomen närmade sig och de senaste åren hade hans, det 
fick han tillstå, ganska inskränkta liv blivit större och fyllt av gläd-
je. När han tänkte på att den glädjen skulle tas ifrån honom kände 
han att livet inte hade så mycket manöverutrymme längre. Det var 
inte längre så lätt att vända sig åt ett annat håll och börja om från 
början. Det var i de stunderna han kände sig uråldrig.

Å andra sidan hade han inte varit så bra på att börja om när han 
var arton heller. Hur länge kan någon som valt bort en finnas kvar 
i en?

Alldeles för länge.
Var det så här det skulle ta slut den här gången: en måndag i början 

av oktober, medan han handlingsförlamad glodde ut över den grå-
bruna stubbåkern från den egenhändigt snickrade glasverandan?

Solen stod lågt och ljuset föll rakt mot honom. Han såg att hela 
åkern var full av tunn, tunn spindelväv. En hel åker. Ett obegrip-
ligt arbete.

Handlingsförlamad? Ja, vad kunde han göra? Hämta henne med 
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våld? Det var ju inte han, det var Arvid. Det kanske var så hon vil-
le ha det. Något fel i huvudet som gjorde att hon valde den som be-
handlade henne sämst? Eller var det en riktig man för henne: styr-
ka, hänsynslöshet?

Han försökte tränga undan tankarna. Idiotiska resonemang. Bit-
terhet.

Han öppnade ett fönster, sopade bort några döda flugor från föns-
terkarmen med baksidan av handen. Det entoniga vinandet från 
fläkten på Hedbergs fodersilo hördes tydligt idag. Luften stod stil-
la, lika kvav ute som inne.

Han hade blivit bitter när Inger lämnat honom. I flera år hade 
han ältat. Allt han hade gjort för henne. Till och med glasveran-
dan var hennes idé, men det var han som byggt den, åt henne. Den 
kanske inte gick så bra ihop med resten av huset, såg mer ut som en 
modern fågelholk som hakats på den stora tjugotalsvillan, men det 
var ett gediget bygge.

Sedan hade det vänt. Idag gav han henne rätt. Hon hade gjort 
rätt som lämnat honom. Han hade tyckt om Inger, men han hade 
inte varit redo för henne. Kristina hade envist hängt kvar i honom, 
trots att hon svikit honom, trots att hon valt bort honom. Inger hade 
aldrig haft en chans bredvid minnet av Kristina. Och ändå ... större 
delen av hennes vuxna liv hade han låtit henne tro att han älskade 
henne. Och kanske hade han också gjort det ibland, i glimtar. De 
hade haft mycket som var bra ... barnen. Men mellan dem hade det 
varit ljumt. Från honom till henne hade det varit ljumt.

Var inte det också ett slags övergrepp, eller i alla fall ett bedrä-
geri?

Nu såg det ut som om han skulle bli ensam igen, i ett tyst hus ute 
bland åkrarna mellan Klintebys och Sanda. Barnen utflugna, upp-
tagna med sitt. Det var som det skulle. Dem kunde han inte lasta. 
Men han kände sig så in i helvete gammal.

Alltför långt upp i vuxen ålder hade han inbillat sig att livet var nå-
got som bara skulle fortsätta. Nu hade han insett att det inte stämde. 
Det var inte bara det att livet var kortare än han föreställt sig. Det 
tog också slut så mycket tidigare.
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Vad hände med henne? Det var dunkelt. En retfullt skön känsla rör-
de sig långsamt längs insidan av låren, försiktigt kring könets öpp-
ning i två motsatta, cirklande rörelser, sedan upp genom magen, blev 
till tung upphetsning som spred sig i hela kroppen och fick henne 
att andas snabbare.

Vad hände med henne? Var hon tillsammans med någon? An-
ders? Nej, det var ingen där. Smekte hon sig själv? Hon blev nästan 
generad, som om hon ertappat sig själv.

Var hade hon händerna? Mellan benen? Nej, en rakt ut från krop-
pen, underarmen under kudden ingen låg på, den andra i en obe-
kväm ställning inkilad bakom ryggen. Nej, hon smekte inte sig själv. 
Hon hade en osynlig älskare. Hon kände hur han rörde sig i hen-
ne, mjukt och oändligt sakta. Och minsta rörelse skickade strålar 
av njutning genom kroppen. Det var som snabba duschar av iskallt 
och skållhett, farliga extremer som oavbrutet hejdade varandra på 
gränsen till smärta och förvandlade plåga till njutning.

Han rörde sig i henne och hon kunde inte låta bli att röra sig mot 
honom, närmare och närmare   ...

Men vad gjorde han med henne? Den långsamt slingrande rö-
relsen tycktes aldrig ta slut, aldrig vända, som om den kom inifrån, 
som om något var på väg ut ur henne. Hon svepte undan täcket och 
satte sig upp i sängen, helt naken, och stirrade ner mellan sina ut-
spärrade ben.

De blanka, kolsvarta ormögonen stirrade rakt in i hennes från bulor-
na i varelsens huvud. Iskall och oförmögen att röra sig såg hon hur 
den sicksackmönstrade huggormen ringlade fram ur hennes sköte; 
all upphetsning var som bortblåst. Den enda fysiska förnimmelsen 
påminde om kyla från stenar som plockats upp så djupt ur marken 
att de inte känt värme på tusentals år.

Det fjälliga ormskinnet glittrade, smort av hennes kön. Den rör-
de sig snabbare nu när den var ute ur henne, ringlade frasande ge-
nom könshåret, upp över magen. Hon kände inte ormens rörel-
ser, bara den där avgrundskylan som kom underifrån, steg upp ge-
nom ryggen.

Den kom allt närmare, huvudet lätt svajande i sidled i takt med 



rörelserna som förde den framåt. Den nådde fram till hennes högra 
bröst. De svarta ögonen tycktes se allt och ingenting. Den öppna-
de sitt breda gap, blottade de långa huggtänderna och i nästa ögon-
blick högg den. Ormens tänder begravdes i den mörkröda bröst-
vårtan och smärtan ...

Kristina slog upp ögonen. Några snabba, panikslagna blickar för 
att hitta rätt i tid och rum. Soffan i vardagsrummet, solen eftermid-
dagslåg utanför fönstren.

Bröstet hävde sig snabbt och ryckigt. Hon satte sig långsamt upp, 
vänsterarmen domnad, den andra höjde sig omedvetet till bröstet 
innanför den tunna, vita koftan i ull. Det var alldeles tomt i huvu-
det. Inga tankar förutom minnet av skräcken när ormens tänder 
sjönk ner i hennes kött.

Långsamt återerövrade hon sig själv. En dröm, en dröm, en dröm, 
intalade hon sig. Men vilken dröm! Var kom sånt ifrån? Huggormen 
på gången häromdagen, det förstod hon, men ...

Herregud, vad var klockan? Hon lyfte mödosamt den stickande 
vänsterarmen. Tio i fyra. Hon skulle precis hinna till flygplatsen.


