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DÄR GÅR HON OCH SER SÅ ÄCKLIGT NÖJD UT med sig själv. Olidligt
nöjd. Hur kan man ha den minsta glädje kvar i kroppen efter att ha
gjort sig skyldig till det hon har? Om jag var hon skulle jag ha tagit mitt
eget liv för länge sedan. I stället svassar hon omkring i dyr ullkappa,
nya vinterskor och det där förskräckliga leendet. Den fula, ansvarslösa
människan strosar genom staden med en köpekaffe i handen. Hon ler
vidrigt för sig själv och ser upp på de ljusinklädda träden längs med
Fyrisån. Dras till det glimmande ljuset, likt ett girigt troll.
Hon har just varit hos frisören. Klippt och färgat sitt hår i fyra
timmars tid. Det blev ingen förbättring, hon är fortfarande lika gro
tesk. Helt bortkastade pengar. För att inte tala om tid. Min tid. Det
var så förbannat kallt att stå utanför och vänta. Min tunna skaljacka
släppte in februarikylan så att hela kroppen blev stel. Jag hade ingen
jävla köpekaffe att värma mig med.
Jag har inga nya vinterkläder. Jag fryser.
Jag kan inte le. Jag kan inte skratta.
Jag har ingenting.
Hon lät allt tas ifrån mig. Det enda som driver mig framåt genom
kvällens råkalla Uppsala är att jag vet hur hennes dag kommer att
sluta. Det är i kväll det händer.
Jag vet precis vilken väg hon kommer att gå. Hon är en fruktansvärt
fantasilös människa. Alltid en kaffe från Güntherska Hovkonditoriet.
Jag brukar önska mig in dit. Värmen när gästerna öppnar dörren, dof
ten från bakverken som vittnar om den perfekta blandningen av smör,
vetemjöl och socker. Anrikt och hemtrevligt. Men pengarna måste
sparas. Inte har jag råd med sådant, inte. Varje gång hon kommer ut
från konditoriet förvrids drömmarna till avsmak. Från vaniljbullar
till surströmming. Lika bra är väl det?
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Vi har redan varit där i dag. Hon dricker ovanligt långsamt. Lukten
från drycken hon har i handen äcklar mig. En gång i tiden älskade
jag kaffe. Nu kan jag inte älska något alls längre, och det är hennes
förbannade fel.
Hon halkar till på en isfläck och jag drar efter andan. Det vore väl
själva fan om hon skulle läggas in på sjukhus nu. Då skulle alla veckor
i kylan vara förgäves. Tack och lov ramlar hon inte, utan stöter bara
ur sig ett litet förvånat ljud. Ett fult ljud. Ljudet som bara en värdelös
människa kan göra.
Vi fortsätter att gå vidare på Östra Ågatan, samma väg varje dag.
Sedan fortsätter vi längs med Fyrisån, förbi Grand Hotell Hörnan och
vid korsningen där restaurang Alexander ligger viker vi av till höger
över Islandsbron. Som alltid. Hon förnyar sig aldrig med att gå över
Västgötaspången och följa ån via Västra Ågatan i stället utan går till och
med på samma sida av trottoaren. Varje gång. Det är visserligen prak
tiskt för mig, men gud vilken obetydlig och fyrkantig liten varelse …
Vi går över vägen mot svandammen, passerar det gamla pumphuset
och går in i Stadsparken. Precis som vanligt.
”Stadsparken, vilken överraskning …”, viskar jag.
Genom parken går hon som vanligt på den grusade gångvägen
längs med ån. Aldrig på utsidan av parken fastän den vägen både är
snabbare och säkrare. Inne bland buskagen finns det massor av dunkla
vrår och människor med lika dunkla affärer. De höga, nakna träden
sluter sig om parken som ett tak och det är glest mellan gatlyktorna.
Hon verkar inte tycka att mörkret i parken är det minsta obehagligt.
Naivt. Tänk om hon lagt märke till mig och känt till mina avsikter.
Då hade hon aldrig mer tagit den här vägen. Då hade hon inte ens
vågat släcka sänglampan.
En flåsande man, iklädd träningsoverall och pannlampa, joggar
plötsligt ut från en anslutande gång och springer rakt in i min axel.
Det skär till i ryggens alla kotor och jag svär högt. En pulserande
smärta breder ut sig mot skuldran och jag skyndar mig mot närmaste
parkbänk, tar stöd mot de mörkgröna brädorna och sätter mig ska
kande ner. Kvider.
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”Skaffa reflexer för fan!” ropar han och joggar vidare.
Mitt i smärtan försöker jag memorera hans ansikte för att kunna
ta itu med honom senare, men det är för mörkt och han försvinner
fort. Plötsligt landar en varm hand på min överarm. Det första jag ser
är hennes handske. Brunt läder, perfekta sömmar och en liten rosett.
Fem hundra kronor på väskbutiken i St:Persgallerian, köpta igår.
”Jösses vilket svin, hur gick det? Kan jag hjälpa dig på något sätt?”
säger min måltavla och ler sitt vidrigt vänliga leende.
Pulsen stiger. Jag vill kasta mig över henne i stället för att göra som
det var tänkt. Mötet gör det omöjligt att fortsätta skugga henne. På
något sätt lyckas jag behärska mig. Måste tänka om.
”Tack snälla du, men jag … aj. Jag klarar mig nog.” Jag använder
en ton som får mig att låta svagare än jag är. Hoppas att hon inte
känner igen mig under min utklädnad. Jag har rasat i vikt sedan vi
sågs senast, så risken är liten. Min bedjande blick verkar ha effekt.
Hon frågar mig igen, insisterar på att hjälpa mig.
Mycket nöjd över att hon går i fällan blir jag samtidigt förbannad
över att det passar sig att vara ansvarsfull och omhändertagande nu.
Nu, när det sedan flera år tillbaka redan är för sent. Hon hjälper mig
upp och jag skriker till, låtsas att det också smärtar i foten.
”Jag tror att jag trampade snett när han stötte till mig. Kan du snälla
följa mig en liten bit, foten kanske ger med sig så att jag kan gå själv
sen?” Jag avskyr att ljuga, men för henne skulle jag ljuga om allt. Hon
förtjänar inget annat.
”Självklart!” säger hon och ler det där låtsat goda leendet igen.
”Vilken typ som inte ens stannade och tittade till dig.”
”Ja. Sådana finns det gott om”, mumlar jag.
”Så, vart ska vi gå?” undrar hon.
Jag svarar med hennes rutt och liknande slutdestination. Hon tar
betet direkt och erbjuder mig hjälp hela vägen. Vi fortsätter långsamt
promenera genom stadsparken längs med vattnet, förbi de många
husbåtarna som ligger förtöjda invid bryggan på andra sidan ån. Hon
vill småprata. Det var så länge sedan jag samtalade med en riktig per
son att jag har svårt med det. Dessutom vill jag inte råka avslöja mitt
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motiv och mitt obegränsade hat mot henne. Det är fruktansvärt svårt
att prata om allt oväsentligt och värdelöst hon tar upp. Jag håller mest
med. Struntar i att engagera mig och lyckas få samtalet att handla om
henne. Det är inte särskilt svårt. Hon har inte några som helst problem
att prata om sig själv, det självupptagna kräket. Jag mår illa när hon
berättar om sitt jobb, hur mycket hon älskar det och om hur bra hon
är på det. Det är svårt att hålla tillbaka mina känslor. Ingen vet bättre
än jag hur fruktansvärt usel hon är i sitt yrke. Hennes samvete måste
vara gjort av teflon. Hur kan hon skryta på det här sättet utan att visa
minsta tecken på att hon ångrar det hon har gjort? Att hon ens minns
vad hon har gjort?
När vi passerar Parksnäckan och Studenternas IP har vi promene
rat en ganska lång bit tillsammans. Det är krävande att låtsas halta.
Krävande att låtsas gilla hennes närhet. Låtsas att jag behöver hjälp. Av
henne. Det är lockande att frångå planen och slå slag i saken direkt,
men det är fortfarande för folktätt. Mörkt, men ändå för ljust.
Till slut befinner vi oss äntligen vid området efter bandyhallen. Stora
tomma ytor av vissnat gräs, snö och grus på ena sidan. På andra sidan ån
ligger vintervilande båtar under stora presenningar. Vi befinner oss i ett
mörkt och oupplyst ingenmansland. Ännu anar hon ingenting. Tror jag.
”Hur går det med foten? Du verkar kunna stödja ganska bra nu.”
”Jo, den känns okej”, säger jag och låtsas känna efter.
”Kan du gå själv nu tror du? Jag börjar få lite bråttom, faktiskt.”
Jävla ragata. Hjälpa någon halvvägs. Det var väl det jag visste, hon
har inte ändrats. Under promenaden har jag börjat vackla en aning i
min övertygelse, tänkt att det kanske finns en chans att jag kan förlåta
eller i alla fall låta det vara. Men nu vet jag. Säkrare än någonsin.
”Hjälp mig en liten bit till, är det möjligt?” Det låter märkligt och
desperat. Hon snörper på sin fula mun.
”Visst. En liten bit till, men sen måste jag kila. Måste mata katten.”
Hon har ingen katt.
Nu är vi så nära platsen jag tänkt ut för henne att det börjar bli
ont om tid. Snart vill hon svänga av och gå vidare. Jag hade tänkt
överraska henne och flyga på henne från ingenstans, men nu är hon
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för medveten om min närvaro. Jag har en ny plan. Snabbt ser jag
mig om. Ingen syns till, varken bakom eller framför oss. Nu är det
dags. Nu börjar jag.
”Herregud! I vattnet. Hjälp henne!” ropar jag. Inte för högt, men
plötsligt och med spelad panik i rösten. Jag förstärker scenen genom
att vifta med hela armen och peka mot åkanten. ”Men hjälp henne
då!” ropar jag igen. Den dumma kärringen verkar inte fatta att jag
menar allvar.
”Vad menar du?” frågar hon.
”Ser du inte? Kom! Fort!” Jag haltar iväg mot vattenbrynet. Hon
ser misstänksamt efter mig där jag stegar ut i snödrivan intill vattnet.
Hon anar oråd. Tror kanske att jag är en av Uppsalas gamla psykotiska
figurer som skriker åt lyktstolpar, ser troll och pratar för sig själva.
Men jag är något helt annat. Det ska hon snart bli varse.
”Hon ligger i vattnet! Kom. Hon fryser ihjäl!” försöker jag. Långsamt
börjar hon gå mot mig. För att hon verkligen ska tro mig så kliver jag
själv ut i februarivattnet. Isklumpar guppar runt mina ben.
”Skynda dig, den lilla flickan fryser ihjäl!” ropar jag. Rör runt i det
nattsvarta, bedövande åvattnet så att det skvätter. Skådespelet slår
äntligen an hos henne. Hon springer fram till mig och stegar nu utan
att tveka rakt ut i ån.
Hennes ullkappa blir genast tung nertill – perfekt. Det smärtar
fortfarande i min axel men det här ska gå ändå. Om det behövs får
jag använda hela kroppen. Räcker inte armarna till så ska jag sätta
ett knä mellan hennes axlar eller bröst. Pressa.
Hon söker fortfarande i vattnet efter min lögn.
”Var? Var?” skriker hon.
Jag har ställt mig bakom henne. Kölden från vattnet sänker mig
nästan, men jag har väntat så länge på det här ögonblicket. Drömt,
önskat, planerat. Äntligen. Äntligen gör jag det.
Gör mig redo. Ett steg närmare.
Höjer mina händer. Ett steg närmare.
Tar sats och svarar henne lugnt:
”Här.”
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1
SVART KOL MÖTTE NATURFÄRGAT PAPPER, en lek mellan ytor. Hård
linje, mjuk linje. Fokuset låg på att fånga dragen, hållningen och
känslan, men framför allt blicken. För henne var ingen bara ett motiv,
de var en historia. De färdiga teckningarna var personer. Många var
de som besökt hennes hem för att bli avbildade. De betalade inte
mycket, men de såg till att hon fick teckna. Låta kolet dansa. Svärta
hennes händer och påminna henne om det viktiga i att ägna sig åt
konsten. Den senaste tiden hade det varit svårt.
Trots njutningen i hantverket var det inte riktigt så här Lo Karlberg
hade tänkt att hennes liv skulle bli. Sitta i en lägenhet och rita av
bybor. Hon drömde egentligen om en stor hippiefamilj i ett enormt
gammalt trähus, ännu längre ut på landet än Örbyhus. Huset skulle
ha en stor trädgård med hängande lampor och fladdrande tyger. Egna
fruktträd och en stor ek att krama. Framför allt skulle det finnas en
rymlig, ljus ateljé med sekelskiftesfönster. Musik skulle flöda där inne
dag som natt medan hon målade jättelika, eftertraktade tavlor med
palettkniv. Oljefärg i överflöd. Alla kulörer och nyanser.
Så såg livet ännu inte ut.
Lo närmade sig trettio och började redan känna sig gammal. Trött,
även om yogan och den oftast vegetariska kosten hjälpte. Grönt te,
meditation och ett ametisthalsband om halsen. Hon kramade den
melerat lila stenen med handen när hon behövde kraft. Om det fung
erade på riktigt visste hon inte, men det kändes bra. Bättre. Tanken
på att drömmen troligen aldrig skulle bli verklighet störde henne
mycket. För mycket. Det visste ingen om.
Lo hyrde en lägenhet nära Örbyhus centrum. Bostaden rymde ett
stökigt sovrum som hon sällan använde. Ett kök med ett oftast ekande
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kylskåp. Ett badrum med en envist svartmöglig dusch. Ett hastigt
vitmålat vardagsrum med ett enda fönsterpar – ateljén.
Trots talang och kunskap inom flera olika medier var verken hon
gjorde där inne inte tillräckligt eftertraktade. Lo kunde inte ägna
dagarna åt de enorma tavlorna hon drömde om. Inte leva i underbart
fläckig målarrock från morgon till kväll. Bara kostnaden för duk, ram
och den stora mängden oljefärg, som behövdes för att måla en enda
tavla, var för saftig för hennes lilla hushållskassa. Trots extraknäck tog
hyran mer än halva månadsinkomsten. Det var tur för hennes kurvor
att hon i alla fall fick mat i barndomshemmet. Hembakat, hemlagat.
Mamma, pappa, bror – det var hennes familj. Ingen stor och konst
närlig hippiesamling, utan en mer fyrkantig sådan – en snutfamilj.
På Badhusets café gjorde hon de bästa räkmackorna i hela Nord
uppland och fick bygden att trivas. Alltid färskt kaffe med perfekt
styrka och ett gratis leende som fick varje människa att le tillbaka.
När det inte var sommar som nu så var fiket stängt, förutom några
timmar de två dagar i veckan då inomhusbassängen på badet vägg i
vägg var som mest populär.
För att dryga ut sin kassa ytterligare, jobbade Lo även på Majvors
loppis. Där sprang hon mellan de gamla prylarna och det lilla rummet
längst in. Det bästa rummet i hennes liv näst efter sin ateljé. Galleriet.
Det egentligen helt vanliga rummet agerade utställningshall för hennes
verk. Hon hade kommit till Majvor för snart ett år sen när Loppisen
startats upp. Hon hade bett om jobb, berättat om sig själv och sin
familj. Förskönat sina meriter. Slängt med sitt röda hår och bränt av
några rejäla leenden, trots att insidan sett totalt annorlunda ut. Majvor,
som först varit avvisande, tvär och tveksam till att över huvud taget
ha en anställd hade ändå mjuknat. Ordentligt.
Omtumlad hade Lo klivit ut ur huset som gallerist. Nästan. Hon
skulle bli inkallad när hon behövdes på loppisen för att öppna, stänga,
städa och packa upp. Men det som lyst starkast för henne var att hon
fick rå om det lilla rummet. Det var ren njutning för henne att få sätta
en spik mot väggen, slå den med hammaren och låta spetsen göra
hål på tapeten. Tränga in lagom långt i gips eller regel. Lycka var att
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få hålla upp en tavla framför sig och låta upphängningen och spiken
mötas. Ta några kliv bakåt och beskåda. Visa upp.
Alla Los sysselsättningar hade något gemensamt. De var naturliga sätt
att träffa folk på. Näst efter konst var människor det bästa hon visste
och människor verkade gilla henne. Hon älskade att komma dem lite
närmare, vare sig det var i en diskussion om var i någons hem en gam
mal vas skulle passa eller småprat om vilket fika en annan var sugen på.
Det bästa var att få ta del av personers högst privata relationsproblem
eller inre mörker medan hon tecknade av skalet som omgav deras själ.
Människors tankar och olikheter fascinerade och roade henne. Sina
egna problem och fantasier däremot, var hon skicklig på att hålla för
sig själv. Olikt många andra tyckte hon sig hämta mer kraft från att
lyssna än att prata.
•

Ett sista grovt streck på den sotiga kolteckningen. Lo satte sitt envisa,
röda hår bakom örat. För vilken gång i ordningen hon försökt sätta det
där kunde ingen i världen hålla reda på. Hon fick lite svart kol på kinden
varje gång hon omedvetet upprepade rörelsen. Den solformade spegeln
bredvid ytterdörren var henne trogen. Många gånger hade hon fått
stanna till där innan hon öppnat dörren. Hastigt gnugga bort svärtan.
Hon plockade upp sprayburken innehållande fixativ och tog några
steg bakåt, synade teckningen föreställande en naken och allvarlig
kvinna. Åldrad och vackert böljande. Lo försäkrade sig om att bilden
var helt klar och gav den sen en lätt dusch med sprayen så att kolet
skulle sitta bättre på pappret.
”Så där, Rut. Nu får du sträcka på dig”, sa hon med ett varmt leende.
Kvinnan som suttit modell löd rådet och stånkade något om att hon
inte var någon ungdom längre. Lo skrattade. Hon höll teckningen
framför sig och skakade på huvudet.
”Vilka kurvor …”, sa hon och visade upp teckningen för Rut som
log mot sin avbildning medan hon klädde på sig tjocka strumpbyxor
och omlottklänning i senapsgult.
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”Den är fantastisk Lo. Smickrande …”, sa Rut. Lo hade lyckats. Fått
kvinnan att älska sig själv, lite mer än när hon för en knapp timme
sedan klätt av sig inför henne.
Många av Los kunder kom tillbaka flera gånger. Priset var billigare än
ett besök hos en psykolog och hade framför allt inte samma skamliga
stämpel. Att bli avbildad var något modigt. Gå till en hjärnskrynklare
däremot, det gjorde man bara inte. I den här bygden tog man rätt på sig
själv, löste sina egna bekymmer. Men med henne pratade dem. Kanske
begrep de det inte själva. För henne var det tydligt att teckningarna
bara var en bonus för de flesta som kom till henne. Ibland betalade
kunderna glatt utan att vilja ta med sig teckningen hem.
•

Hon skulle precis till att ställa fram lite fika på köksbordet när ett
surrande från byxfickan avbröt henne. Hon ursäktade sig och gick
ut i hallen för att svara i den uråldriga, mörkblå mobiltelefonen som
saknade touch screen.
”Tjena syrran, det är Linus. Kan du prata? Eller fasen, det var inte
en fråga. Vi måste prata. Nu!” Hennes storebror Linus hade en för
honom mycket ovanlig ton. ”Du vet i … alltså, Saga hittade … eh.”
”Linus?” sa Lo.
”Vi har hittat, alltså …”, fortsatte han.
”Linus.”
”Det är helt sjukt! Det liksom flöt upp och, eh …”
”Linus! Stopp!” sa hon så högt och hårt att Rut hoppade till inne
i ateljén och råkade välta en burk med penslar. Brodern stannade
upp i sin till synes oändliga ström av ord. Flåsade i stället så att det
sprakade i luren.
”Förlåt, jag är bara så jäkla uppjagad. Du fattar inte hur stort det
här är alltså …” Linus tog några ljudliga andetag. ”Vi pratade nyss
med Saga Lindbloms mamma, alltså Elin. Jag vill att du åker dit. Elin
går väl hos dig en del, eller hur? Hon frågade efter dig men ville att
jag skulle ringa.”
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”Varför ringde hon inte mig direkt?” sa Lo.
”Det vet jag inte, hon kanske inte har ditt nummer?”
”Jo … vi är ju kompisar?”
”Hon mår kanske inte så bra hon heller, jag vet inte. Kan du åka?”
”Ja … eller, vänta nu. Vad är det du inte berättar?” frågade hon. Det
var fånigt av Linus att ens försöka undanhålla något från henne, hon
hade läst honom som en öppen bok hela livet.
”Okej”, suckade han. ”I kväll vid artontiden badade ett gäng ungdo
mar i stenbrottet vid Upplanda. Du vet stenbrottet som ligger i skogen?”
Linus polisstämma som lyst med sin frånvaro vid samtalets start
hade till slut infunnit sig. Stadig och auktoritär. Hon både hatade
och älskade hans sätt att prata på. Tryggt men lätt nedvärderande.
”Jag är väl lika mycket Örbyhusare som du?” sa hon.
”Vad betyder det?”
”Att jag såklart vet var stenbrottet ligger.”
”Jaja, hur som helst. En av ungdomarna, alltså Saga Lindblom, knuf
fades ut i vattnet mot sin vilja. Av sin pojkvän. Som för övrigt lämnade
platsen innan vi kom dit, idiot …”
”Herregud, skadade hon sig?” frågade Lo.
”Nej, hon är helt ok fysiskt så när som på några skrapsår. Har du
badat där någon gång?” undrade han.
Lo hummade. Självklart hade hon det.
”Du vet när man går i vattnet, så verkar det långgrunt och så helt
plötsligt kliver man över kanten och så blir det vråldjupt?”
”Ja, usch …” Hon huttrade till. ”Jag badade bara där en enda gång
faktiskt. Aldrig mer. 13 meter på djupaste stället har jag hört.” Hon rös
vid tanken. Mindes hur vattnet varit alldeles klart och ganska varmt där
det var grunt. På ytan hade det verkat som vilken sjö som helst. Det
faktum att man brutit sten där hade inte funnits med i beräkningen.
Så fort hon klivit över brottets dolda kant hade hon nästan blivit
förlamad av det kalla vattnet som avgrunden var fyllt med. Vattnet
hade inte varit klart längre, bara mörkt. Den brutala skräcken över att
sugas neråt mot djupet satt fortfarande i. Hon hade vid det tillfället,
för över tio år sedan, helt glömt bort hur man simmar och bara med
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hjälp av en kompis lyckats ta sig upp på land igen.
”Vi trodde att flickan bara var lite tagen för stunden, så vi skickade
faktiskt hem henne. Men enligt Elin är hon illa däran för att …” Han
svalde och andades en stund innan han fortsatte. Verkade söka en bra
formulering som inte riktigt ville infinna sig. ”Saga mår dåligt för att
hon fick oväntat sällskap där i vattnet.”
”Sällskap? Vadå sällskap?”
”Ett lik.” Linus slutade tvärt och drog efter andan.
Lo stod förstummad och försökte se scenen framför sig. Försökte
förställa sig hur en död människa flutit längs med Sagas kropp för att
sen bryta ytan framför henne. Hur Saga förmodligen nästan drunknat
när hon insett vad som befann sig med henne i det redan så skräm
mande vattnet. Och vem var det? Vem hade blivit så brutalt behandlad.
Mördad och dumpad i djupet. Dessutom, vem var den skyldige? Något
liknande hade aldrig tidigare hänt i Örbyhus, inte vad hon kunde min
nas. Troligen inte heller under hela Tierp kommuns kriminalhistoria
och definitivt aldrig under Linus tid som kommissarie där.
”Är du kvar?” frågade Linus.
”Ja, jag bara … ett lik? Herregud.” Hon fann inga bättre ord.
Rut tittade in i hallen. Orolig blick. Lo höll upp sin handflata.
”Jag menar. I stenbrottet? Herregud …” Inget bättre kom ur hennes
mun. Det gick inte att beskriva händelsen. Fruktansvärt hemsk och
en smula spännande på samma gång. ”Jag … vet inte vad jag ska säga.”
”Kan du åka? Jag skjutsar dig”, sa Linus.
”Nej, nej. Jag promenerar dit.”
”Tack. Jag hämtar dig sen, syrran. Pinga mig.”
Lo ryckte åt sig bomberjackan och tryckte ner fötterna i sina en
gång vita tygskor. I hallens solspegel fick hon syn på kolet som hamnat
på hennes kinder. Snabbt gned hon bort det mesta.
”Rut? Förlåt. Jag hade tänkt bjuda på fika, men jag behövs akut på
annat håll”, sa hon så lugnt hon kunde men såg att oron i damens
ögon fortsatte växa.
”Så det var där de var …”, viskade Rut.
”Vad sa du?” Lo såg en stund på henne men blicken var långt borta.
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”Du behöver inte vara orolig. Sitt ner en stund med en kopp kaffe.
Du behöver inte låsa sen, det gör jag aldrig.”
Från gatan kunde Lo se Rut genom lägenhetens fönster. Hon stod
i köket och hällde upp en kopp svart guld åt sig själv. Lo unnade sig
att le en stund åt synen. Sen bytte hon fokus. Hur mår någon som
badat med ett lik?
Med snabba steg började Lo promenera förbi Örbyhus centrum.
Passerade sen förskolan hon gått på som barn och ålderdomshemmet
där hon troligen skulle sitta som gammal. Hon fortsatte sen en bit på
trottoaren tills hon, knappt sex minuter efter att ha lämnat lägenheten,
var framme vid Lindbloms hus.
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KÖERNA UT UR STOCKHOLM hade gjort honom stressad. Inte alls för
att han hade bråttom att komma bort från sitt älskade Östermalm,
utan för att köerna hindrade hans kraftpaket till bil från att prestera.
Det enda som fick honom att klara av den typen av resor var de dreg
lande blickar han fick från de andra förarna.
Tjejer med kåta ögon som vinkade till honom från småbilar var okej.
Men bäst tyckte han om småbarnsfäderna i rostiga Volkswagenbilar
från nittonhundratalet och trötta Volvokombis med trasiga backspeglar.
Det var svårt att undgå männens uppspelta kroppsspråk, trots att han
bara iakttog dem i ögonvrån. Gasade han till så hoppade de upp och
ner på sina nötta gamla säten. Det bästa med de männen, var att han
visste att de aldrig skulle ha råd med en liknande bil. Avundsjuka var
en ingrediens i hans livselixir.
På E4:an norrut hade han gasat upp till 270km/h och lagt sig i
vänsterfil. Kom en bil i vägen gjorde han som vanligt; blinkade med
helljuset tills inkräktaren flyttade sig. Han hade lärt sig den effektiva
metoden av taxichaufförer, som han senare förstått i sin tur hade lärt
sig av ambulanser.
Nu fick den vita sportbilen en välförtjänt paus i solen på grusparke
ringen framför Örbyhus Golfklubb. Emilio Messina klev ur sin fabriks
nya Audi R8, kisade mot ljuset och rättade till frisyren med en elegant
gest. Saltet i pepparn glittrade, han åldrades som ett årgångsvin. Med
inövad precision tog han på sig sina solglas, värda en halv månadslön
för vanliga stackars arbetare, och såg sig nonchalant omkring.
När han gick upp för trapporna till golfklubbens entré, blev han
tvungen att kväva ett skratt. Det här var enligt klienten det finaste
de hade på den här orten. En ladugårdsbyggnad, förmodligen från
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sent artonhundratal, var målad gul och röd för en evighet sedan.
Färgen flagnade. Varför tog de inte hand om sina historiska byggna
der? Emilios far anlitade inspektörer och byggnadsarbetare en gång
varje år för att underhålla familjens sekelskiftesvåning på Karlaplan.
Misären fortsatte. Vid vardera sida om ingången stod två nötta
urnor med halvvissna blomsterarrangemang som inte imponerade
på någon. En röd matta låg vid entrén. Den var nött på mitten, mer
grå är röd. Det hade varit bättre utan. Spindelväv och gamla flugor i
hörnen. Skitigt, definitivt inte lantlig charm.
Två män i varsin illasittande kavaj, skjorta och jeans reste sig upp
från det mest avskilda bordet i salongen. De tog i hand men verkade
inte vilja göra något större väsen av sig, välkomnandet var lågmält.
Det förvånade honom inte. Han var ju absolut inte där på någon
artighetsvisit. Den ena av de två männen var skyldig hans fars före
tag, Messina Invest AB, pengar och Emilio var där för att göra upp
en avbetalningsplan. Den andre mannen visste han inte vem det var.
Han presenterade sig varken med namn eller titel, men Emilio antog
att han var någon slags rådgivare eller möjligen en livvakt. Mannens
resliga kropp och skorpiontatuering på halsen talade för det senare.
Män som lät kroppskonst sväva ut utanför kostymen var alla ohederliga
småtjuvar. Men det var väl det bästa man kunde få i livvaktsväg här
ute på prärien. Klienten, Karl Fredman, stirrade på Emilio. Troligen
var han livrädd för familjen Messina, stackars sate. Med all rätt, dock.
Summan han var skyldig dem var sjusiffrig, nästintill åtta.
Efter att Karl beställt in dagens lunch och en flaska vitt satte Emilio
punkt för det kallprat som pågått mellan dem sedan ankomsten.
Uppvärmningen var slut och det var hög tid att tala affärer.
”Som du förstår, Karl, så förväntar sig Messina Invest att vi i dag
lägger upp en plan för kommande inbetalningar. Jag tror även att det
ligger i ditt intresse, Karl, att komma med input om …” Emilio höjde
ett ögonbryn när han plötsligt blev avbruten av Karl.
”Det har ju gått många år nu och jag har aldrig slarvat”, sa han.
Karls ord var början på ett benådningstal. Sådana hade Emilio hört
många gånger förut och hade tolerans därefter.
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”För att gå rakt på sak”, sa han. ”Det finns bara tre vägar att gå i det
här ärendet. De alternativ jag har för dig, Karl, är en utdragen avbe
talning med hög ränta. En snabb betalning med låg ränta eller om du
hellre föredrar det kan du vara konsult hos oss. Utföra ekonomiska
… uppdrag.”
Skorpionen snörpte på munnen och kisade mot Karl. Emilio stu
derade mannen och hans allt annat än subtila ansiktsuttryck. Livvakt
kunde han tydligen stryka från sin lista över Skorpionens möjliga
roll under mötet.
Emilio lät tystnaden jobba.
Man behövde inte alltid argumentera med folk, det kunde vara
mycket effektfullt att i stället släppa en bomb av tryckande tystnad.
Karl skruvade på sig, harklade sig stundvis och drog ett antal gånger
efter andan som för att börja prata. Varje gång ångrade han sig, men
till slut såg han ut att ha fått en klassisk snilleblixt.
”Har du sett dig om här i anrika Örbyhus? Jag kan ordna en gratis
privatvisning av slottet. Jag har stående rabatt här på klubbens hotell
också så du kan bo här billigt över natten”, sa han.
Emilio såg framför sig hur Karl viftade på svansen. Dock impone
rade han inte alls. Orden gratis, billigt och rabatt skar i öronen, han
hade aldrig begripit den positiva laddningen vanliga människor såg
i orden. Han lutade sig fram över bordet och log snett.
”Karl, jag behöver ett svar i dag.”
Klienten sjönk ihop. Emilios yttre leende hade försvunnit strax
efter uttalandet, men inombords skrattade han. Så otroligt mäktig
han hade låtit, inte alls olik sin far. Detta skulle med all säkerhet ge
utdelning på flera plan.
De satt tysta medan servitrisen bar in lunchen upplagd på kantstött
porslin. Han rynkade näsan åt rätten. Ville inte ens röra den med
gaffeln. Den var helt uppenbart värmd i mikrovågsugn, såsen hade
skiktat sig och grönsakerna var skurna för minst ett dygn sedan. Helt
på grund av maten, som Karl felaktigt kallat förstklassig, bestämde
han sig för att kvickt ändra taktik och göra mötet kort. Han tog en
klunk av det billiga vinet och ställde sig upp. Den hastiga handlingen
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fick det att rycka till i Skorpionen, vars hand åkte in under kavajen.
Skorpionen satt kvar på sin plats bredvid Karl och handen, som tro
ligen vilade på ett vapen, var stilla. Emilio sköt försiktigt in sin stol.
Sen tog han väldigt långsamt fram plånboken och slängde fram en
tusenlapp på bordet. De två männen stirrade upp på honom.
”Du får en dag på dig, Karl. Vi ses här i morgon till middag. Se då
till att de serverar något som inte är tillagat i mikro.” Han nickade
mot de två frågetecknen vid bordet och gick sen ut från restaurangen,
helt utan att se sig om.
”Men vad fan är det här för skit?” Emilio hörde Karl skrika åt servi
trisen. ”Vad fan ska det här föreställa för jävla mat? Kattmat?”
”Det är kockens lediga dagar nu, det vet du väl?” sa servitrisen. ”Vi
gör ju alltid så här då. Söndag, måndag och så onsdag kväll. Det borde
väl du veta?” Flickan försvarade sig med imponerande lugn.
”Helvete!” skrek Karl.
Fastän Emilio redan hunnit ut ur den flagnande byggnaden, hörde
han tydligt kraset av tallrikar inne i restaurangen. Emilio skrattade
och satte på sig solglasögonen igen.
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3
CONNY THORSSON, STOLT ARV TAGARE av presidentposten i länets
starkaste gäng – Derailed, slängde av sig kavajen och skjortan. Han
speglade sig en stund i sovrumsspegeln. Synade sin brunbrända kropp.
Det nya träningsprogrammet var riktigt effektivt. Över skuldran, som
blivit ännu mer muskulös än innan, bar han en stor och svart mao
risk skorpion vars gadd gick ända upp mot örat. Han krängde på sig
en vit T-shirt med reklamtryck för Tegelsmora Däck. Latsmusklerna
brände lite genom rörelserna på grund av gårdagens hårda styrkepass.
Conny fiskade upp pistolen ur kavajens innerfoder och lade den bland
handskar och mössor i en av hallbyråns lådor. Sen sparkade han av sig
finskorna och krånglade sig ur jeansen. I stället hoppade han i ett par
gråmelerade sweatpants med svarta revär och stoppade fötterna i de
vita tennisskorna med gröna detaljer.
Ingenting kunde få det att krypa så i kroppen som att klä upp sig.
Han mindes fortfarande hur hans mor vattenkammat hans hår och
tvingat på honom en för liten, ärvd kostym. Inte ofta, men några sön
dagar här och där när det skenheliga fruntimret fått för sig att släpa
med sig honom och hans fem syskon till kyrkan. Som om det skulle
göra allt bra igen. Varje gång tycktes hon tro att hennes vanskötsel av
både sig själv och barnen suddades bort ur något slags fantasiregister.
Att en struken skjorta och en falsk psalm någon gång i kvartalet skulle
leda till att omgivningen förlät henne.
Han slängde kläderna på en stol i sovrummet och stirrade på dem.
Varför ägde han över huvud taget sådana obehagliga plagg? Det visste han
ju egentligen. Då och då krävde hans yrkesval att han använde dem. Även
en gängledare behövde ibland klä sig välstruket och gå på fåniga möten
med högdragna människor och äta för lite mat för för mycket pengar.
26

Dagens möte på Golfen hade varit mycket märkligt. Han hade egent
ligen bara varit där för att hålla koll på Karl Fredman. Han var en av
Deraileds stadigaste inkomster och därför också en av de viktigaste
personerna att hålla ett öga på. Vid ett svagt tillfälle hade Karl råkat
snacka för mycket inför vice presidenten Juha, Connys högra hand.
Under överlämnandet av en sen månadsbetalning hade han jiddrat
om att han skulle träffa ett företag. Nån skit om att företaget skulle
hjälpa honom att kunna casha bättre. Det luktade snut. Därför hade
Juha ställt frågor som fått den idioten att ovetandes avslöja vart mötet
skulle äga rum. När han anlänt till restaurangen på golfklubben hade
Conny stått där och väntat på honom. Den överklädde mannen som
sedan klivit in var knappast någon plit, han var något annat. Men vad?
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Conny tog en öl ur kylen, knäckte den och satte en cigg i mungipan.
Han gick ut på enplansvillans altan och såg ut över åkrarna. Ögonen
vandrade mellan Upplanda, där han bodde, och byn som uppfostrat
honom. Byn han härskade över – Örbyhus.
Han tände cigaretten och tog ett bloss. Hur hade det blivit så här?
Allt hade verkat så uppstyrt en stund. Något han trodde var kärlek.
Hon hade verkat känna likadant. Sen hade allt skitit sig totalt. Allt hade
gått helt åt helvete och han hade förlorat allt. Han hade till och med
för första gången blivit dömd. När han allt kring domen var klart var
allt det där han hoppats på borta. Stulet? Förlorat. Han blundade och
såg hennes stora gravidmage framför sig. Smekte den ömt i tanken.
Den skimrande drömmen togs över av minnen från när han varit
så förbannad att väggar gått sönder. Han hade aldrig slagit henne.
Aldrig ens velat det. Huset hade fått stryk i stället. Hon hade säkert
blivit rädd ibland, det hade inte varit hans mening. Han skämdes för
det. Skämdes för sin oproportionerliga ilska. Men sveket var värst.
Inte hennes, utan hans. Han hade förstört allt och nu när det redan
var trasigt, så kunde han lika gärna fortsätta förstöra.
Mobilen ringde och han plockade upp den ur en av mjukisbyxornas
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djupa fickor. Vice presidentens namn på displayen.
”Juha, nått nytt?” sa han medan han blåste ut rök.
”Mjo … grisarna har fiskat upp en gammal döing.”
Conny hade precis tagit en klunk av ölen, men den fick snabbt
vända och sprutade ur hans mun. ”Vad fan säger du? Vem är det?”
”Det är inte någon av oss”, sa Juha med sin grova finska brytning.
Han förklarade hur han kunde vara så säker. Conny tog några snabba
bloss på cigaretten och studerade den vita rökens färd mot himlen.
”Har du hittat nått på Messina Invest som den där snobben på
Golfen snackade om?”
”Den lilla illern …”, sa Juha.
”Vad är det för snubbar egentligen?”
”Högdjur”, sa Juha. ”Från Stockholm. Skalbolag för indrivning.”
”Å fan …” Conny drog handen över stubbet i nacken.
”Mjo. Frågan är bara om de vet vad vi vet.”
”Gör de det, då blir det fan röjigt, alltså. Speciellt nu när det är på
tapeten igen … vi måste trycka till dem, visa vilka de muckar med.”
Juha hummade på andra sidan luren.
”Se till att eliten kommer till Brännaren i kväll. Vid tio.”
Brännaren var gängets smeknamn för klubblokalen som låg i den
nerlagda brandstationen mellan ån och järnvägsspåret. En orangeröd
stenbyggnad med ett högt murat spruthus strax intill. För länge sedan
hade de putslustigt kallat lokalen för ’Stationen’, men eftersom de flesta
av dem också var nästintill stammisar i polisstationens förhörsrum,
så hade de fått ändra namn på gänglokalen för att undvika förvirring.
”Jo. Hej”, sa Juha.
Den hårdnackade kollegan var en stadig klippa i lägen som det här.
Conny var trygg med situationen. Samtidigt visste han att katastrofen
kunde vara ett riktigt jävla faktum.
Han tog en klunk av lättölen. Sen ett bloss på ciggen. Blundade
och återvände till drömmen där han smekte hennes stora gravidmage.
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