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30 oktober 1987

”Nej, det är du som ska lyssna på mig. Om inte min son har 
kommit tillbaka hit om tio minuter kommer jag över till dig 
och river upp ett nytt skithål i röven på dig. Har du förstått?” 
Ian McLaughlin satte handen över telefonluren och skrek åt sin 
fru att hon skulle sluta föra oväsen. Sedan fortsatte han att prata 
med idioten i telefon: ”Var i helvete är Jamie?”

”När jag kom hem från puben var de borta. Catherine är inte 
heller hemma … hon tog kanske med sig pojkarna på en prome-
nad.”

”En promenad? När regnet bara pissar ner och det är kol-
mörkt och iskallt …”

”Va? Vad är det som är fel?” Sharon stod i dörren till var-
dagsrummet klädd i häxdräkten hon hade köpt på Woolworths. 
Den som dolde hennes gravida mage och fick hennes bröst att 
se enorma ut.

Ian grymtade och brydde sig inte om att hålla handen över 
luren den här gången. ”Det är den där idioten Davidson – han 
har blivit av med Jamie.”

”Är Jamie borta?” Sharon slog händerna för munnen för att 
kväva ett skrik. Hon överreagerade alltid, precis som sin jävla 
morsa.

”Det har jag aldrig sagt! Jag har aldrig sagt att jag har blivit av 
med honom, jag bara …”

”Om vi kommer för sent till den här jävla festen kommer jag 
personligen att se till att …”

Dörrklockan – hög och påträngande.
”… ditt liv blir …”
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Dörrklockan igen.
”Men för helvete, Sharon, öppna dörren! Jag står för helvete 

i telefon …”
Det skramlade och smällde när Sharon till sist gjorde som 

hon blivit tillsagd, och sedan skrek hon igen. ”Jamie! Jamie, vi 
blev så oroliga !”

Ian hejdade sig och betraktade de blöta gestalterna som stod 
på översta trappsteget, Jamie och hans bäste vän Richard David-
son, som höll en idiot i halloweenkostym i handen. ”Det var min 
själ på tiden”, sa Ian och slängde på luren. ”Jag sa ju åt dig att 
du skulle vara hemma klockan fem!” De två sexåriga pojkarnas 
ögon var uppspärrade och de såg rädda ut. Och det borde de för 
helvete vara. ”Var fan har ni varit?”

Inget svar. Typiskt. Och hur mycket var klockan … ”Jamie!” 
Ian pekade med tummen mot trappan. ”Upp med en gång och 
byt om. Om du inte är viking om tre minuter får du gå på festen 
som en unge i undertröja och byxor.”

Jamie kastade en orolig blick på sin medbrottsling och sedan 
på främlingen som höll honom i handen – klädd i ett nedblodat 
slaktarförkläde och med en otäck Margaret Thatcher-mask – 
och slank upp på sitt rum tillsammans med Richard.

Fantastiskt. Nu skulle de bli tvungna att köra hem den lille 
skiten.

Den här dagen såg ut att bli en fullständig mardröm.

The Aberdeen Examiner

”Blodhusets”
föräldrar försvunna

Lördag 31 oktober 1987

McLaughlins hus på Seafield Drive. Polisen har inga spår

SPECIAL
av Martin Leslie

EN OMFATTANDE polisoperation 
genomfördes natten till i dag för 
att söka efter Ian McLaughlin, 27, 
och hans hustru Sharon, 22, som 
försvann från sitt hem på Seafield 
Drive sent på fredagskvällen.

I ett uttalande säger överkom-
missarie Garry Brooks att polisen 
är ”mycket oroad” över paret 
McLaughlins försvinnande.

Polisen larmades när en vän till 
familjen, Christopher Davidson, 
blev orolig efter att hans sexårige 
son inte hade återvänt hem efter ett 
besök hemma hos McLaughlin.

”Jag gick dit för att kolla om allt 
var som det skulle, men där var en 
fruktansvärd röra”, säger Davidson. 
”Möblerna var omkullvräkta i 
vardagsrummet och köket badade i 
blod.”

Mr Davidson är mycket upprörd 
där han står utanför Barnsjukhuset, 
där både hans egen son och Jamie 
McLaughlin, 6, behandlas för 
chock.

”Min fru var tillsammans med 
barnen när de lämnade huset. 
Något fruktansvärt måste ha hänt. 
Hon skulle aldrig ha lämnat dem 
utan tillsyn!”

Polisen vägrar att kommentera 
ryktena om att de båda pojkarna 
kan ha bevittnat överfallet, men 
betonar hur viktigt det är att åter-
finna mr och mrs McLaughlin och 
Catherine Davidson så snabbt som 
möjligt.

Kr imina löve rkommissa r i e 
Brooks säger: ”Vi befarar att någon 
av dem eller alla tre kan ha utsatts 
för allvarliga skador och är i akut 
behov av vård.”

Det uppges att Ian McLaughlin, 
som arbetar för oljejätten BP, är 

aktiv i Round Table, där han tillsammans med andra samlar in 
hundratals pund till välgörande 
ändamål varje år. Hans hustru är 
en eldsjäl på Aberdeens opera och 

Christopher Davidso
exklusiv intervju för 
Examiner om upptäc
av blodbadet i köket

Mö
vardagsrummet och köket b

som arbTRE DÖDA I FASANS LÄGENHETGlasgowpolisen gick i går kväll ut med en vädjan om information efter att ha fått ett anonymt tips som 
ledde dem till en lägenhet 
som var dränkt i blod. ”Vi 
är inte riktigt säkra”, säger 
kriminalkommissarie Simon 
Ridley vid Strathclydepolisen, 
”men det ser ut som om mr 
och mrs Sutherland har fallit 
offer för ett våldsbrott.Det är inte

ett liknande fall i Aberdeen. 
Mördaren, som fått namnet 
”Slaktaren”, tros vara ansvarig 
för så mycket som tolv mord i 
hela Storbritannien.En speciell arbetsgrupp 

bestående av poliser från alla 
distrikt där det finns offer för 
Slaktaren får ansvaret för att 
samordna jakten i hela
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v vår
ppg
etar

aktiv i Round Table, där han till andra samlsammans med a
h d

ET
deen
mnet
arig 
rd i 

pp 
la 

ör 
t 

Catherine Davidson walked home 

with Jamie McLaughlin and her  son

The Aberdeen Examiner

SPECIAL
av Martin Leslie

Catherine Davidsons man säger att 

han tror att hans hustru aldrig 

kommer att hittas.

Christopher Davidson, 27, berättar 

exklusivt för Aberdeen Examiner 

om sin hustrus försvinnande: ”Jag 

är mycket orolig för henne. Hon är 

en hängiven mamma, och vår son 

Richard, 6, har haft mardrömmar 

ända sen hon försvann.

Det enda vi vet är att hon följde 

med Richard och hans vän Jamie 

hem kvällen före halloween. Jag 

kan inte tro att hon är borta.

Det som hände den kvällen”, säger 

han, ”har satt spår i min familj. 

Polisen har gjort sitt bästa, men det 

har inte räckt till för att hitta 

Catherine.”

En källa inom Grampianpolisen 

säger att polisens uppmaning att 

vittnen till det som hände den 30 

oktober i fjol ska träda fram inte 

har gett några resultat. ”Utrednin-

gen går inte framåt”, säger en högt 

uppsatt polis som inte vill 

framträda med sitt namn. ”Vi är 

ytterst bekymrade för Catherine 

Davidsons säkerhet.”

Davidson’s safety.”
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När fåglarna slår till
Invånarna i ett litet samhälle har 

blivit förbryllade över den plötsliga 

ökningen av antalet fiskmåsar. ”Det 

är som hämtat ur en Hitchcockfilm”, 

säger Rose Murray, 63. ”Man kan inte 

sitta i trädgården utan att riskera att bli 

störtbombad.”

Problemet började i fjol när 

kommunen försummade att transportera 

bort mängder av avfall. ”Det var 

fruktansvärt”, säger Rose. ”Där fanns 

råttor och allt möjligt, och vi tog hit 

hälsovårdsnämnden, men de sa att de 

inte kunde göra något åt saken. Det är 

komm
Christ
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om sin
är myc
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Det som
han, ”h
Polisen 
har int
Catherin

Nä
Invånarn
blivit fö
ökningen
är som h
säger Ro
sitta i trä

Slaktaren
gripen

Aberdeenmördaren fast

Pol isen misstänker f ler  offer

Vid en gryningsräd i går grep 

Grampianpolisen den man som 

fått det skrämmande namnet 

”Slaktaren”.

Det var natten mot halloween, 

men föga anade Ian och Sharon 

McLaughlin att det var något 

ännu mer skrämmande än en 

gestalt ur en skräckfilm som stod 

utanför ytterdörren.

Tre månader senare hittades 

deras stympade kroppar i en 

nedlagd slakteributik, vilket fick 

polisen att inrikta sina spaningar 

mot Aberdeens kötthanteringsin-

dustri.

Saknade kroppsdelar

Kriminalöverkommissarie Brooks 

som leder en utredningsgrupp på 

femtio man säger att gripandet ”är 

en betydande framgång efter tre 

års intensivt spaningsarbete”.

Han vill inte bekräfta ryktena 

Catherine Davidson walked home

with Jamie McLaughlin and her  son
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oktober i fjol ska träda fram inte 

har gett några resultat. ”Utrednin-

gen går inte framåt”, säger en högt 

uppsatt polis som inte vill 

framträda med sitt namn. ”Vi är 

ytterst bekymrade för Catherine 

Davidsons säkerhet.”
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Problemet började i fjol när

kommunen försummade att transportera

bort mängder av avfall. ”Det va

fruktansvärt”, säger Rose. ”Där fann

råttor och allt möjligt, och vi tog h

hälsovårdsnämnden, men de sa att d

inte kunde göra något åt saken. Det 

Kvarlevor 
hittade
Polisen har bekräftat att de kvarlevor man hittat i en nedlagd slakteributik på Palmerston Road kommer från männi-skor.

Källor inom Grampianpolisen an-tyder att kvarlevorna skulle kunna tillhöra Ian och Sharon McLaughlin som försvann den 30 oktober men kan inte bekräfta detta förrän vidare undersökningar är klara.
En riksomfattande människojakt drogs i gång när paret McLaughlin försvann från sitt hem i Mannofield.Deras son, Jamie, 6, hittades i sitt sovrum där han hade gömt sig tillsammans med sin kamrat Richard Davidson. Ingen av pojkarna kunde berätta vad de varit med om, men Richards mamma, Catherine Davidson, 24, försvann vid samma tillfälle.Trots riksomfattande spaningar har ingen av de vuxna ännu hittats. Mr Davidson var inledningsvis misstänkt och satt i förhör, men han har nu släppts.Mr Davidson befinner sig nu i sitt hem i Porthlethen. Han säger: ”Vi är förtvivlade över upptäckten. Men innerst inne vet jag att Catherine fortfarande lever. Hon är en överlevare!”Polisen har skickat DNA-prover till det nya moderna laboratoriet i Dundee.

Newspaper Clippings - 1(right page)
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Kriminalinspektör Logan McRae gick och grimaserade på den 
mörka kajen och försökte undvika att skålla fingrarna. Han 
var på väg mot en container som var kraftigt belyst av polisens 
strålkastare. Den var ungefär lika stor som ett badrum i ett hem 
och bucklig och avskrapad efter att i åratal ha skickats fram 
och tillbaka mellan hamnen och Nordsjöns oljeriggar, och den 
blå färgen var fläckad av orange rost. En pöl av något mörkrött 
glimmade i Identifieringsbyråns ljus – blod blandat med oljigt 
vatten på den kalla betongkajen. Gestalter i vita skyddsoveraller 
jobbade med kameror, tejp och bevispåsar.

Klockan fyra på morgonen var en fantastisk tidpunkt att på-
börja dagens arbete.

Kylcontainern var inte mycket mer än en metallåda fodrad 
med isoleringsmaterial. Större delen av golvutrymmet upptogs 
av tre lastpallar av trä. På dem låg travar med djupfrysta grön-
saker, fisk, kycklingbitar och andra typer av kött. De brungrå 
pappkartongerna hade börjat sjunka ihop nu när alltsammans 
långsamt höll på att tina.

Logan klev under den blå och vita polistejpen.
Det var omöjligt att undgå att lägga märke till kriminalkom-

missarie Insch – han var enorm i sin brottsplatsoverall som var 
utspänd till bristningsgränsen. Han hade skjutit bak huvan och 
blottat sitt stora, skalliga huvud, som blänkte i strålkastarljuset. 
Men till och med han såg liten ut framför Brae Explorer, ett stort 
transportfartyg som låg vid kajen och som hade alla sina ljus 
tända i den blåvioletta natten.

Logan räckte Insch en plastmugg med te. ”De hade slut på 
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sockret.” Som tack fick han några frammorrade svordomar, som 
han struntade i. ”Sky News har också dykt upp, så nu finns här 
tre tevebolag, fyra tidningar och några nyfikna.”

”Underbart. Precis vad vi behöver”, sa Insch med sin mullran-
de basröst. Han pekade på Brae Explorer. ”Har de där idioterna 
hittat något än?”

”Sökgruppen är nästan klar. Bortsett från lite pornografi 
på gränsen till det olagliga är båten ren. Kaptenen säger att 
containern bara var ombord i några timmar. Det var någon 
som upptäckte att den läckte ut på däcket, och då kontaktade 
de storköpet som den kom ifrån. Men det var stängt. De får 
tydligen vredesutbrott ute på riggarna om inte deras containrar 
kommer i tid, så kaptenen ordnade hit någon som skulle laga 
kylaggregatet.”

Logan tog en klunk av det skållheta teet. ”Det var då de 
fann bitarna. Teknikern var tvungen att flytta på några lådor 
med kött som höll på att tina för att komma åt kablarna. Den 
fuktiga pappkartongen gick sönder och innehållet föll ut.” Han 
pekade på en liten hög genomskinliga bevispåsar som innehöll 
röda köttstycken. ”Så fort han såg vad som fanns i kartongen 
ringde han oss.”

Insch nickade. ”Vad heter storköpet?”
”Det heter Thompsons och ligger i Altens – de är leverantör 

till flera cateringfirmor som försörjer riggarna. Djupfryst kött, 
grönsaker, toalettpapper, bönor … det vanliga. De öppnar inte 
förrän klockan sju, så det dröjer en stund innan …”

Den store mannen blängde på Logan. ”Nej, det gör det inte. 
Ta reda på vem som är chef och se till att den skiten hoppar ur 
sängen. Jag vill ha dit en sökgrupp nu.”

”Men det …”
”NU, inspektören!”
”Ja, sir.” Att diskutera med Insch skulle inte leda någon vart. 

Logan tog fram sin mobil och gick i väg för att ringa lednings-
centralen, organisera en sökgrupp och skaffa fram ett förord-
nande om husrannsakan. Han gjorde sitt bästa för att strunta 
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i tevefotografen som kretsade runt honom som en kortvuxen, 
skallig haj.

Logan avslutade samtalet, krossade plastmuggen och … det 
fanns ingenstans att slänga den såvida han inte ville kasta den 
på kajen eller i vattnet. Och inget av alternativen skulle göra sig 
bra i teve. Generat gömde han den bakom ryggen.

Hajen sänkte sin HDV-kamera – som inte var större än en 
skokartong och som hade BBC Skottland-loggan på sidan – och 
log. ”Perfekt. Jag trodde att ljudet skulle bli dåligt men det är 
inte så illa. Det här är rena dynamiten! Styckade kroppar, fartyg, 
spänning, mystik”, sa han och pekade på den skrynkliga mug-
gen i Logans hand. ”Var har du fått tag på teet. Jag är sugen.”

”Jag trodde att det var meningen att du skulle vara en fluga 
på väggen, Alec, inte en fluga i soppan.”

”Ja, jo, alla har vi våra …”
Inschs röst dånade från andra sidan av kajen: ”INSPEK- 

TÖREN!”
Svära. Räkna till tio. Sucka. ”Om det här programmet blir 

en succé, får jag då komma och jobba med er killar på BBC i 
stället?”

”Jag ska se vad jag kan göra.” Och så gav sig Alec i väg för att 
fånga kommissariens gormande i en bra bildvinkel.

Logan följde efter honom och önskade att han hade stått un-
der någon annan kommissaries befäl i natt, i synnerhet eftersom 
nyheterna från ledningscentralen inte var direkt goda. Att tala 
med Insch nu för tiden var som att göra en skotsk åttamanna-
reel på minerat område. Med förbundna ögon. Men det var lika 
bra att få det gjort. ”Ursäkta, sir, men de har ingen personal att 
undvara – samtliga är här nere och …”

”För helvete!” Den fete mannen strök med handen över sitt 
stora, skära ansikte. ”Varför är det ingen som gör som han blir 
tillsagd?”

”Om en dryg timme kan vi lösgöra några mannar här och …”
”Jag har ju sagt att jag vill ha det gjort nu. Inte om en timme. 

NU.”
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”Men det kommer att ta precis en timme att få förordnandet 
om husrannsakan. Visst bör vi koncentrera oss på att göra ett 
grundligt jobb här ute …”

Kommissarien böjde sig över honom – en och nittioen, mas-
sor av ilsket fett. ”Tvinga mig inte att säga till dig två gånger, 
inspektören.”

Logan försökte låta resonabel. ”Även om vi låter samtliga uni-
formerade poliser lämna båten så kommer de ändå att sitta och 
rulla tummarna och vänta på förordnandet om husrannsakan.”

Insch hann säga: ”Vi har inte tid att vänta på …”, och sedan 
var det någon i skyddsoverall som knackade honom på axeln. 
Någon som inte såg särskilt glad ut.

”Jag har väntat på dig i en kvart!” Doktor Isobel MacAlister, 
Aberdeens chefspatolog. Hon hade ett ansiktsuttryck som skulle 
kunna frysa ballarna av en mässingsgorilla på tjugo meters håll. 
”Själv har du kanske inget bättre att ta dig för, men det har jag. 
Nå, tänker du lyssna på min preliminära rapport eller ska jag åka 
hem och låta dig hålla på med sånt du tycker är viktigare?”

Logan stönade. Det var precis vad han behövde, att Isobel 
retade upp Insch ännu mer. Som om den sure, fete skiten inte 
redan var tillräckligt besvärlig. Kommissarien vände sig mot 
henne, och ansiktet flammade vredgat rött i strålkastarskenet. 
”Tack så väldigt mycket för att du har väntat på mig, doktor Mac- 
Alister. Jag beklagar om det har varit en olägenhet för dig att jag 
har hållit på att organisera en mordutredning. Jag lovar att jag 
inte ska låta en sådan banal sak hindra mig någon mer gång.”

Tigande stirrade de på varandra. Isobel log kallt och ovänligt. 
”Kvarlevorna är mänskliga, manliga. Det ser ut som om styck-
ningen har skett en tid efter döden, med en lång, skarp kniv och 
en såg, men det kommer jag inte att kunna bekräfta förrän jag 
har utfört obduktionen.” Hon såg på klockan. ”Vilken kommer 
att äga rum precis klockan elva.”

Insch reste ragg. ”Inte alls! Jag måste få de här kvarlevorna 
analyserade nu …”

”De är djupfrysta, kommissarien. De – måste – tinas – upp.” 
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Hon betonade varje ord, som om hon talade med en tjurig unge 
och inte med en enorm, ursinnig kriminalkommissarie. ”Om 
du vill kan jag lägga dem i mikron i personalmatsalen i en halv-
timme. Men det skulle inte vara särskilt professionellt. Eller vad 
tror du?”

Insch skar tänder och ansiktet övergick från ilsket rött till 
rasande violett. ”Utmärkt”, sa han till sist. ”I så fall kan du 
hjälpa till genom att följa med inspektör McRae till ett storköp 
i Altens.”

”Och vad är det som får dig att tro att jag …”
”Det är klart att om du är alltför upptagen kan jag alltid be 

någon av de andra patologerna att ta över fallet.” Nu var det  
Inschs tur att le obehagligt. ”Jag förstår att du har det mycket 
stressigt – yrkesarbetande mamma, litet barn, vi kan inte för-
vänta oss samma hängivenhet i jobbet som …”

Isobel såg ut som om hon tänkte slå till honom. ”Du vågar 
inte avsluta den meningen!” Hon gjorde en befallande gest åt 
Logans håll. ”Hämta bilen, inspektören, vi har ett jobb att ut-
föra.”

Insch nickade, tog fram sin mobil och började slå ett num-
mer. ”Och om du ursäktar mig nu så har jag ett samtal jag måste 
ringa … Hallå! … Är det West Midlandspolisen? … Ja, kom-
missarie Insch, Grampianpolisens kriminalavdelning. Jag vill 
tala med polismästare Mark Faulds … Ja, naturligtvis vet jag 
hur mycket klockan är!” Han vände ryggen åt dem och lämnade 
ljuskretsen kring strålkastarna.

Isobel gjorde en grimas efter honom, vände sig om och fräste 
åt Logan: ”Nå? Vi har inte hela natten på oss.”

De hade kommit halvvägs till bilen när de bakom sig hörde 
Insch vråla: ”DRA ÅT HELVETE MED DIN JÄVLA KAME- 
RA!” Logan vände sig om och såg Alec komma rusande mot dem 
samtidigt som kommissarien återgick till sitt telefonsamtal.

”Jo …”, sa tevefotografen, som hade hunnit i fatt dem vid 
Logans smutsiga, civila polisbil. ”Jag undrar om jag möjligen 
skulle kunna få hänga med dig en liten stund. Insch är lite …” 
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Han ryckte på axlarna. ”Ja, du vet.”
Det gjorde Logan. ”Hoppa in. Jag är strax tillbaka.”
Det tog ingen lång stund att sprida beskedet – han bara högg 

tag i närmaste inspektör och bad henne att om tre kvart säga till 
alla att avsluta sitt arbete och bege sig till Altens.

När Logan kom tillbaka till bilen satt Alec i baksätet med 
benen begravda bland gamla snabbmatsförpackningar och 
chipsförpackningar och gnällde. ”Jag menar”, sa han och böjde 
sig fram, ”att om han inte ville vara med i den jävla serien så hade 
han bara behövt låta bli att anmäla sig. Det var frivilligt. Han 
har varit väldigt angelägen ända till nu. Han skrek åt mig – jag 
hade hörlurarna på mig och trumhinnorna nästan sprängdes.”

Logan ryckte på axlarna, lirkade fram bilen genom trängseln 
av journalister, kameror, mikrofoner och strålkastare. ”Du har 
det bra, du. Mig skriker han åt varenda jävla dag.”

Isobel bara satt där i iskall, rasande tystnad.

Thompsons storköp i Altens var en långsträckt byggnad i slagg-
betong – ett själlöst köpcentrum i södra Aberdeen. Den enorma 
byggnaden var full av höga, djupa hyllor i långa rader, och 
stämningen var dyster i det flimriga lysrörsljuset och den gnäl-
liga säckpipemusiken. Föreståndarens kontor var beläget halv-
vägs upp på ena gavelväggen. En betongtrappa ledde upp till en 
blänkande blå dörr där det stod ”ditt leende är vår största 
tillgång”. Om det verkligen var sant var det kört för dem, för 
alla de närvarande var jävligt dystra.

Föreståndaren själv var inget undantag. De hade ryckt honom 
ur sängen halv fem på morgonen och det märktes. Påsar under 
ögonen, blå skäggstubb på dubbelhakorna och en kostym som 
förmodligen hade kostat en förmögenhet, men som såg ut som 
om någon hade dött i den. Mr Thompson kikade ut genom 
perspektivfönstret som utgjorde ena väggen på hans kontor och 
betraktade poliserna som stegade fram mellan tvättmedel, sega 
gubbar och bakade bönor. ”Men för tusan …”

”Och du är alltså helt säker på”, sa Logan som satt i en knar-
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rande lädersoffa med en kopp kaffe och en chokladkaka, ”att det 
inte har varit några inbrott här?”

”Nej. Jag menar ja. Det är jag säker på.” Thompson lade ar-
marna i kors över bröstet, tog en sväng över golvet och sänkte 
armarna igen. Satte sig ner. Reste sig igen. ”Det kan inte ha 
kommit härifrån. Vi har bemanning dygnet runt alla veckans 
dagar – ett toppmodernt säkerhetssystem.”

Logan hade träffat deras toppmoderna säkerhetssystem – en 
sextioåttaårig man som hette Harold. Logan hade nyst ur sig 
ting som var mer alerta än den gubben.

Thompson återvände till fönstret. ”Har ni försökt tala med 
besättningen på fartyget? Kanske kan de …”

”Vem levererar kött till er, mr Thompson?”
”Det … det beror på vad det är. En del av det förpaketerade 

köttet kommer från lokala slaktare – det är biligare än att an-
ställa någon här för att stycka det – och resten kommer från 
slakthusen. Vi har tre …” Han ryckte till när det hördes ett brak 
från butiken utanför fönstret, följt av ett skadeglatt skratt och en 
stilla applåd. ”Ni lovade att de skulle vara försiktiga! Vi öppnar 
om en och en halv timme. Jag kan inte låta kunderna få se all 
den här röran.”

Logan skakade på huvudet. ”Jag tror att det finns vikigare 
saker att oroa sig över, sir.”

Thompson stirrade på honom. ”Ni kan väl inte tro att vi har 
något med det här att göra! Vi är en familjefirma. Vi har varit 
verksamma i nästan trettio år.”

”Den där containern kom från ditt storköp och det innehöll 
människokött.”

”Men …”
”Hur många sändningar till tror du har skickats ut till rig-

garna på det där viset? Tänk om du har sålt bitar av döda krop-
par till cateringfirmor i månader. Tror du att killarna ute på 
Nordsjön som har ätit styckade lik kommer att bli glada när de 
får reda på det?”

Mr Thompson blev blek och sa ännu en gång: ”Men för tu-
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san …” Logan drack det sista av kaffet och reste sig. ”Varifrån 
kommer köttet i containern?”

”Jag … jag måste kontrollera adresslapparna.”
”Gör det.”

Storköpets kylrum låg i andra änden av byggnaden och avskär-
mades från hyllorna med burkar och torrskaffning av en gardin 
av tjocka plastremsor som höll kylan inne och musiken ute. Det 
hängde ett enormt kylaggregat uppe under taket, som rasslade 
som om det hade kronisk rökhosta. Luften var så kall att Lo-
gans andedräkt blev till ett fint dis som följde efter honom när 
han raskt gick mellan lådor med frukt och grönsaker bort mot 
frysrummet.

Kriminalassistent Rennie stod bredvid frysrummets tunga 
ståldörr med händerna instuckna i armhålorna. Näsan var röd 
som på renen Rudolf och han var klädd som en ninjaversion av 
Michelingubben i flera lager av svarta kläder.

”Det är iskallt här inne”, sa han huttrande. ”Jag tror att jag 
just tappade bröstvårtorna.”

Logan hejdade sig med handen på dörrhandtaget till kylrum-
met. ”Du skulle bli mycket varmare om du faktiskt utförde lite 
arbete.”

Rennie gjorde en grimas. ”Isdrottningen tycker att vi är all-
deles för korkade för att hjälpa henne. Det är väl inte mitt fel att 
jag inte vet vad det är jag letar efter.”

”Va?” Logan slöt ögonen och försökte räkna till tio. Han kom 
till tre. ”För Guds skull, du ska leta efter mänskliga kvarlevor !”

”Det vet jag. Jag står där i det jävla kylrummet som är lika stort 
som mitt hus och ser på långa rader av djupfryst jävla kött. Hur 
ska jag kunna se skillnad på en fläskstek och en människostek? 
De ser ju likadana ut. En hand, en fot, ett huvud – det skulle jag 
kunna känna igen. Men där inne finns bara köttstycken.” Han 
stampade med fötterna och blåste i de kupade händerna. ”Jag är 
polis, inte nån jävla läkare.”

Logan måste medge att det låg något i vad han sa. Det enda 
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som hade fått dem att förstå att köttstycket i containern var från 
en människa var att det hade en piercad bröstvårta. Jordbrukare 
kunde vara knepiga, men inte så knepiga.

Logan öppnade den tunga metalldörren och gick in i kylrum-
met … Tusan vad det var kallt – som att bli slagen i bröstet med 
en påse is. Hans andedräkt övergick från dis till ogenomskinlig 
dimma. ”Hallå!”

Han hittade Isobel MacAlister bakom en trave pappkartonger 
som var täckta av ett tunt lager vit is. Hon hade bytt ut sin vita 
overall mot två smutsblå parkas, ett par vadderade byxor och en 
röd och vit mössa som hölls på plats av en sjaskig rödbrun scarf. 
Inte precis hennes vanliga catwalk-jag. Hon höll på att gräva sig 
ner genom ett berg av djupfryst, gåtfullt kött.

”Har du hittat någonting?”
Hon gjorde en grimas mot honom. ”Bortsett från kylan?” När 

Logan inte svarade suckade hon och pekade på en plastlåda med 
stora stycken vakuumförpackat kött. ”Vi har drygt trettio miss-
tänkta bitar. Om benet fanns kvar hade det varit mycket lättare 
att identifiera dem. Kor och svin har mycket större andel kött 
på benen, men titta här”, sa hon och höll fram en förpackning 
där det stod ”FLÄSKTÄRNINGAR”. ”Det här skulle kunna 
vara precis vad som helst. Jag hade räknat med att människokött 
skulle vara rödare – på grund av myoglobinhalten i vävnaderna 
– men om kroppen först har blivit avblodad och köttet sedan 
djupfryst … Vi måste tina upp och DNA-testa allt det här innan 
vi kan veta säkert.”

Isobel drog fram en ny pappkartong, skar av plastbanden och 
började rota igenom innehållet. ”Du kan tala om för kommissarie 
Insch att det här kommer att ta minst fjorton dagar.”

Logan stönade. ”Det kommer han inte att gilla.”
”Det är inte mitt problem, inspektören.”
När hon ville att han skulle vara barnvakt åt hennes barn eller 

genomlida hennes ändlösa bildvisningar av det dreglande monst-
ret med de klibbiga fingrarna kallade hon honom för ”Logan”, 
men när hon var på jobbet och var arg var han ”inspektören”.




