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"Jack tycker om skämt, ofta vanvördiga, ibland obehag-

liga. Han och hans kompisar gör upp en plan: de bjuder in 

ett par tjejkompisar till en gammal jordkällare. Tjejerna 

ska få se en ond ande stiga upp ur jorden. Men redan un-

der förberedelserna känns det att något är fel ..."  



Jag skriver för att berätta att Jack är död. 

     Jan-Åke, hette han väl egentligen. Tror jag. Men det mindes han knappt själv. Han 

var Jack. Han hade varit Jack i tjugo år. 

     Du minns förstås Jack. Ingen som har träffat Jack lär glömma honom i första taget. 

Jag tror att varje stad har sin egen Jack. Sitt lokal-UFO, som det heter. Någon som alla 

känner till, någon som gör tokigheter så att det räcker åt en hel stad. 

     Jack var ju mästare på sådant. Du minns säkert några av hans skämt. När han flög in 

ett modellplan i banken på årsdagen av elfte september. Och du kan inte ha glömt den 

gången när han upprepade mordet på president Kennedy. Jack hade visserligen ingen 

Lincoln Continental, men han lånade en öppen Cadillac av någon som inte tänkte på 

vad Jack kunde hitta på, och synen av den bilen, lugnt körande genom stan en efter-

middag i juli, med en blandning av ketchup och grå modellera rinnande kring Jacks eget 

huvud, medan hans tjej sprattlade bredvid i rosa dräkt och låtsades försöka ta sig ur bi-

len – den synen förvirrade många som såg den. 

     Jag var skytt, som du kanske minns. Jag stod uppe på kyrkbacken – den fick före-

ställa den där gräsbevuxna kullen i Dallas – och sköt lösa skott med ett salongsgevär. 

Som Jack hade fixat. 

  Förstås. Sen sprang jag som fan. Och vi skrattade så vi grät. 

     Många tyckte att Jack var nära gränsen då. Det pratades om polisanmälan, men ing-

en gjorde något. Men sen, när Jack ville göra om Palmemordet – han skulle sminka sig 

själv med krokig näsa, hans tjej skulle gå bredvid i lång päls, jag skulle lufsa fram och 

skjuta på dem med en enorm revolver, och Jack skulle ha en liten bomb med blod som 

skulle explodera ut från bröstet när jag sköt honom i ryggen – när han kom med den 

idén så var det inte bara jag som sa nej. En amerikansk president, möjligen, men en 

svensk statsminister …  

     Någon skulle säkert hitta en lag mot det. 

     Jag tror att jag kände Jack bättre än de flesta. Vissa saker tror jag att han bara pra-

tade med mig om. I ett par fall vet jag säkert att han pratade med mig men aldrig med 

sin tjej. 

     Det kan låta konstigt. Men Jack gillade konstiga saker. Och även om han kunde 

rabbla upp utantill hur Jack Uppskäraren mördade sina offer, så förstår jag att hans tjej 

kanske inte ville höra om sådant över middagsmaten. 



”Mary Ann Nichols”, sa Jack på det där sättet han hade. Ögonen lyste och man visste inte 

riktigt om det var av förtjusning över det han skulle berätta, eller av förtjusning över hur 

lyssnaren skulle reagera. Det var svårt att veta med honom. 

     ”Mary Ann Nichols. 31 augusti 1888. Halsen djupt avskuren, nästan en halshuggning 

och buken öppnad. Annie Chapman. 8 september 1888. Halsen våldsamt avskuren 

från öra till öra, buken öppnad, tarmarna uttagna och lagda över höger axel, delar av ma-

gen och könet bortskurna och lagda vid vänster axel …” 

     Han kunde hålla på så där hur länge som helst. Och han gjorde det också, om man inte 

stoppade honom.  

     Jag har aldrig fått veta vilka delar av könet det var. 

     Jack var intresserad av konstiga saker. Han var så intresserad av Uppskäraren att det 

kanske var därifrån han fick sitt smeknamn. Men ändå var det inte han som kom på skäm-

tet som tog livet av honom. 

     Det var jag. 

                                                                            * 

Så här gick det till. 

     Vi hade ju våra höstfester i sommarstugan på Lilludden. Du minns, några kilometer norr 

om stan, långt ute i skogen, alldeles vid havet. En gammal bygdegård, med massor av rum 

för de som ville övernatta, ett par rangliga bodar och ett utedass. Och jordkällaren. 

     Jordkällaren var den äldsta byggnaden på gården. Säkert ett par hundra år gammal. 

Den låg lite avsides, vid den stora inhägnaden där någon brukade ha hästar hela somrar-

na. Källaren var nedgrävd i jorden, bara ett lågt tak stack upp, och låg bakom ett busksnår. 

Golvet var trampad jord och väggarna gammal sprucken cement. Inget mysigt ställe. Per-

fekt för oss. Det gick inte att se källaren från själva huset. 

     Jag hade en plan. Jacks tjej, Tina, hade en kompis som hette Mia. Mia var en klassisk 

bimbo – blonderad, välpumpad på de rätta ställena, och med de uppumpade delarna 

kompenserade av ett underbart vakuum i huvudet. Jack hade antytt att han, Tina och Mia 

hade haft en trekant någon gång. Jag visste inte vad jag skulle tro, för Jack ljög ofta och 

gärna.  

     Däremot visste jag att jag själv ville smaka. Men Mia var svår att få omkull. Jag säger 

som det var: hon var för dum. Jag hade limmat på henne ett par gånger, men jag orkade 

inte prata tillräckligt länge om hennes planer på att söka till nån dokusåpa. Jag hade lagt 

ner det. 



Fram till nu. För jag visste att Mia var mörkrädd. Kraftigt mörkrädd. Och jag hade pratat 

med Jack och Tommy om att göra ett litet skämt med tjejerna. Idén var min, som sagt, men 

vi skrev manuset tillsammans. Så att säga. 

     Planen var enkel. Vi grillade med de andra – det var kanske trettio personer där, hela 

Jacks gäng och några hang-arounds. Sedan skulle Tommy och jag ta med Tina och Mia till 

jordkällaren. Jack skulle skrämma skiten ur dom. Och Mia skulle inte vilja sova ensam 

på natten. 

     Och jag skulle ridderligt erbjuda henne att dela dubbelsängen på övervåningen med 

mig. 

     Allt gick enligt planen. När vi hade ätit låtsades Jack inse att han måste hämta mer sprit. 

Jag följde med honom till båten. Vi gick ned till stranden och drog igång Sodom, Jacks mo-

torbåt. 

Vi väsnades lite och körde iväg en bit. 

     Sen stängde vi av motorn, rodde tillbaka och gick genom skogen till jordkällaren. Det är 

gammal granskog, med knotiga rötter som sticker upp här och där. Vi smög försiktigt. Jag 

kunde den här skogen perfekt, varenda buske och rot, men kvällen var ovanligt mörk. Trä-

den var svarta pelare och löv prasslade mumlande. Det sög till i mig när jag tänkte på Mia, 

livrädd i spöklik skog, ensam och hjälplös.  

     Jag skulle ta hand om henne. 

     Vi hade varit i källaren dagen innan och grävt. Graven var grund, kanske trettio centime-

ter. Vi ville ju inte att Jack skulle kvävas. 

     Haha. 

Vi hade också pratat igenom alltsammans så att vi inte behövde diskutera nu. Skratt och 

sång hördes tydligt borta från stora huset. Bäst att hålla käft så de inte hörde oss. 

     Jag tände ett par ficklampor och riktade in dem som arbetsljus. Jack sminkade sig 

snabbt och lade sig i graven. Han hade sågat till ett plaströr, med munstycke och allt, i la-

gom längd. Jag grävde över honom ett tunt jordlager. Jag lät huvudet vara till sist och pra-

tade med honom hela tiden.  

     Jorden var obehaglig. Maskar och småkryp överallt. 

     Jack var uppspelt, som alltid inför något av sina stora skämt. Han målade upp hur Mia 

skulle försvinna ut i skogen och jag skulle rädda henne; och vad jag skulle göra med Mia 

efteråt. Jag lät honom hållas. Men jag måste erkänna att en del saker han föreslog fick det 

att pirra lite.  



På något obegripligt sätt verkade Jack förstå precis vilka saker det var. Och han berättade 

glatt fler och fler detaljer kring dem. 

     Allt borde ha varit perfekt. Ändå hade jag den här känslan. Jag intalade mig att det var 

situationen – jag höll ju på att begrava min kompis. Men ändå. Det var något... något lys-

tet med Jacks sätt att prata om Mias kropp, sakerna som han målade upp, och fastän det 

pirrade ville jag att han skulle sluta. 

 

 —————————————————————————————————————— 

 

Ja, hur ska det gå för Jack och hans kompis som just håller på att begrava honom? 

Du kan köpa e-boken ”Jordkällaren” av KG Johansson här: 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/jordkallaren/9789198253702 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/jordkallaren/9789198253702






1. lördag kväll  

Han var tyvärr helt nykter. Numera drack han varje dag, även om han oftast försökte hålla 

sig fram till middagen. Eller åtminstone nästan. I dag var det lördag och han insåg nu att 

han borde ha tagit några glas på eftermiddagen. Men han hade inte gjort det, och därför 

hann telefonsamtalet komma innan han började.  

Han måste erkänna att han hade funderat på att strunta i samtalet. Det var sant: för några 

ögonblick hade han tänkt tanken. Men till slut hade han inte kunnat.  

Det var ändå hans mamma som skulle dö. Hon skulle bli glad om han inte stank sprit. Så 

trots att nykterheten var obehaglig lät han bli att dricka.  

Han hade tvekat mellan att ta bussen eller tunnelbanan. Till slut hade han bestämt sig för 

att gå till fots. Det var inte långt.  

Slutet av maj. En sval men vacker kväll. Tidigt på sommaren. Hans mamma var bara fem-

tionio. Och nu skulle hon dö.  

Han hade varit polis i tretton år. Han hade sett många människor dö. En del av dem på 

ohyggliga sätt. Men det här var hans mamma.  

Han gick snabbare.  

                                                                          ***  

Han hittade lätt på Sophiahemmet. Hans mamma hade legat här i flera månader. Han hade 

hälsat på flera gånger. Inte riktigt varje vecka. Men ändå.  

Det här skulle bli sista gången.  

Tanken snurrade runt, runt i hans huvud. Sista gången.  

Men det här hade gått alldeles för fort. Vad kunde ha hänt?  

                                                                         

                                                                          ***  

Läkaren var från Indien eller Pakistan men pratade bra svenska, nästan helt utan brytning. 

”En infektion”, sa han. ”Bakterier i bukhålan. Sådant händer ibland och då brukar det gå 

fort.”  

”Är hon.” Han var andfådd. Måste andas och svälja. ”Är hon … klar? Medveten?”  

Läkaren sa allvarligt: ”Jag tror att ni ska gå dit nu genast.”  

 

 



                                                                        ***  

Rummet var kliniskt vitt. Apparaterna flimrade med olika kurvor och siffror. Mamma liten 

och hopkrympt, ett skelett med hud. Slangar i armvecket och i näsan, kanske fler ställen. 

Några klösmärken på ena handen. Ett genomskinligt plåster. Antagligen hade hon fått 

dropp där och såret hade kliat.  

En sköterska försvann diskret.  

Mamma var vaken. Verkade klar i huvudet.  

Hon sa: ”Hej, Tom.”  

”Hej.” Han märkte att han var en liten aning andfådd.  

”Du hann hit.” Hon log faktiskt, om än svagt.  

”Jag sprang”, sa han.  

Hon såg på honom. Hennes syn var perfekt. Hörseln också. Hon hade aldrig blivit en soff-

potatis, aldrig låtit sig gå upp i vikt. Hon hade inte tappat livslusten. Hon hade till och 

med kvar sina ideal.  

Sedan kom den förbannade cancern. Mitt i livet.  

Hon såg på Tom. Han försökte le. Vemodigt, tröstande – han visste inte riktigt vad som 

var rätt i den här situationen.  

Mamma hade aldrig dött förr.  

Hennes röst var matt. Klanglös. ”Är du nykter?”  

”Det är klart!”  

Hon skakade långsamt på huvudet. ”En gång till. Är du nykter?”  

Han drog in luft och släppte ut den. ”Jag är alldeles nykter. Spiknykter.”  

”Tom.” Hon gjorde en rörelse som om hon ville resa sig på armbågen. Det var hopplöst – 

hon var för medtagen. Rösten var bara en viskning. Hon blev liggande kvar på rygg. En 

hand rörde sig vagt mot honom och han tog den.  

Något förändrades i rummet. Ögonblicket var på väg.  

”Tom. Jag har aldrig tjatat på dig förr. Jag kommer aldrig att göra det igen.” Leendet var 

matt. Men det var faktiskt ett leende. ”Hör på. Sluta supa. Gör nånting av ditt liv. Du är 

bara trettiofem. Det är inte för sent.”  



Han lovade.  

Efteråt undrade han om han hade lagt fingrarna i kors. Han kunde inte minnas.  

Hon nickade men sa ingenting. Hennes krafter var slut.  

Han höll kvar hennes hand. Hon sa inget mer. Ögonen slöts.  

Andetagen blev längre och längre. Svagare. Knappt märkbara.  

Och sedan den lilla sucken.  

Sköterskan stod bakom honom. Tom hade aldrig märkt att hon kom in.  

Apparaterna visade raka linjer.  

Sköterskan sa: ”Behöver ni prata med nån? … Jag kan hjälpa er att –”  

”Det är bra.” Han reste sig upp. ”Jag klarar mig.”  

Tom lämnade avdelningen utan att prata med någon annan. När han stod ute på gatan 

mindes han inte riktigt vilken väg han hade gått genom sjukhuset.  

Mamma var borta.  

Hon hade ju rätt, tänkte han. Det var inte för sent.  

Han skulle sluta supa.  

Så snart han hade tagit en whisky för sin mamma.  

 

                                                                       ***  

Han promenerade hemåt. Tegnérgatan och Barnhusbron och sedan höger på Flemingga-

tan. Det fanns en liten skotsk pub där, nära hans lägenhet, och just nu var den i princip 

tom. TV:n stod på.  

Han gick in och satte sig vid bardisken. Bartendern nickade. Kände Tom till utseendet men 

visste ingenting om honom.  

Utom att han drack en hel del.  

”Jameson?”  

”Inte i kväll.” Han funderade. ”Highland Park.”  

”Hur gammal?”  

”Lagom. Tio år? Femton?”  

”Sexa?”  



Tom sa: ”Tolva.”  

Bartendern var ett proffs. Han nickade bara.  

Det fanns en spegel bakom bardisken. Tom såg sitt lätt plufsiga ansikte och bytte stol för 

att slippa synen. Om ett par år skulle plufsigheten sprida sig över resten av kroppen. Om 

ytterligare några år kunde han vara utfattig. Bo på gatan. Sälja någon tidning för hemlösa 

och försöka panta burkar så att det räckte till ett par öl, kanske till och med en flaska 

starkvin.  

Han rättade sig. Det kunde ha blivit så.  

Men nu skulle han sluta dricka.  

Han såg ned på den guldbruna vätskan. Den skulle bränna i hans hals och sprida värme 

genom hela kroppen. Världen skulle bli mjukare. Suddig i kanterna. Det vassa skulle slipas 

ned.  

Gör nånting med ditt liv. Det är inte för sent.  

Hans hand rörde sig redan mot glaset när han mindes hennes sista ord. Tom hejdade han-

den. Inte än. Inte riktigt än. Han såg upp mot tv:n, där något lekprogram höll på. Vanliga 

Svenssons som visade upp meningslösa färdigheter.  

Det hade börjat när Ann-Therese lämnade honom. Ante. Hans livskamrat. Hon hade själv 

sagt så, hon var hans livskamrat, de skulle följas ända till graven, halleluja, tack och farväl. 

Men sedan såg han några saker i jobbet, saker som gjorde det svårt att sova – mordet 

med en borrfluga, det bisarra självmordet med propplösare. Och så det där lilla barnet, 

synen som han inte ens ville tänka på.  

Så småningom hade han börjat ta en whisky innan han gick och lade sig. Sedan två. Sedan 

en till middagen.  

Det var det vanliga.  

”Tom, dricker du inte lite väl mycket?”  

”Jag har koll. Jag kan sluta.”  

En skylt på tv:n visade att en av Svenssönerna hette Abdullah. Han var nitton år gammal 

och skulle försöka slå ett Guinness-rekord som världens snabbaste gitarrist. Hans fingrar 

virvlade runt i dimman från en rökmaskin men inget hördes.  

”Du”, sa Tom till bartendern. ”Kan du höja ljudet lite? Jag hör ingenting.”  



”Om ingen klagar.”  

”Bara en aning.”  

Innan bartendern hade hittat fjärrkontrollen var Abdullah färdig. Nästa gäst var en 

trettonårig flicka från Sunne som kunde lyssna på en talad mening och omedelbart säga 

hur många bokstäver den innehöll.  

Nyttig kunskap.  

Sedan hade grälen kommit. Gråten. Kraven och hoten. Han hade lovat hela tiden, gång 

på gång: han skulle sluta. Visst. Men vid det laget var han så trött på hennes tjat att han 

envist fortsatte.  

En del av honom ville bli av med henne.  

Den saken hade han inte kunnat erkänna förrän hon redan hade flyttat. Han fick behålla 

lägenheten. Hon tog det mesta av möblerna. Nu bodde han på ödsliga golv där bädd-

soffan, bordet och tv:n var oaser i öknen. I köket ett bord och en enda stol.  

Gäster hade han aldrig.  

Flickan med bokstäverna misslyckades totalt. Hon fick ändå ett tröstpris av Lasse Kronér 

och grät nästan inte alls.  

En ny gäst kom in.  

Bertil Duvén, sa namnskylten. Talar med andar.  

Toms hand rörde sig mot glaset igen. Han hejdade den igen.  

Lite till. Vänta lite till. Ju längre han kunde vänta, desto större var möjligheten att han 

inte skulle beställa en till.  

Han hade ju lovat.  

Bertil Duvén verkade vara en religiös freak. Han bar en T-tröja med texten JAG BÄR KRIS-

TUS INOM MIG.  

Den mannen är inte frisk, tänkte Tom när han hade hört Duvén berätta om sin tro.  

Tom själv hade förbannat Gud många gånger. Säkert alldeles för många gånger. Förlåtel-

sen och himmelriket var utom räckhåll för honom. Han ville för övrigt inte ha någon för-

låtelse från den guden.  

”En … superbakterie”, hade den indiske läkaren sagt.  



Innan Tom tog farväl av sin mamma. ”Ja, det kallas väl så. En resistent bakterie som hon 

har fått i sig på något sätt. All medicinering har försvagat tarmväggarna och det hade va-

rit allvarligt nog ändå. Men att få ut bakterien i bukhålan, och i blodet …”  

Han hade sett på Tom med en blick som bad om förlåtelse. ”Förstår ni? En resistent bak-

terie i blodet. Bukhålan. Det finns absolut ingenting vi kan göra. Förstår ni?”  

Tom förstod. Men det gjorde honom inte mer vänligt inställd till den irriterande guds-

kramaren på tv:n.  

Fyrtio år gammal, gissade Tom. Något slags akademiker, eller kanske snarare lärare. Gym-

nasielärare.  

Religion och filosofi.  

Någon som hade förläst sig på Platon och sedan på bibeln.  

Just nu verkade mannen tappa kontrollen över sig själv. Han mumlade osammanhäng-

ande. Kronér försökte komma med någon skämtsamt inpass. ”Och nu ska du tala med 

andar?” Men Duvén verkade inte ens höra programledaren.  

Han babblade vidare.  

Tom tänkte: Det här går åt helvete.  

Men vad kunde man vänta sig när hela programmets idé byggde på galningar?  

Ytterdörren öppnades och en kall vind svepte över Tom. De som kom in var ett glatt gång 

i tjugoårsåldern. Deras förfest hade varit grundlig.  

De skrattade och pratade.  

”Kan du skruva upp lite till”, sa Tom till bartendern. ”Jag vill bara höra vad den här gal-

ningen säger. Bara en minut.”  

Bartendern ryckte på axlarna. Han höjde volymen.  

Ungdomarna trängdes kring Tom och viftade med kreditkort. En stund till, tänkte han, jag 

ska bara se hur det här går. Hur Kronér löser det här. Sedan sveper jag whiskyn och går 

hem.  

Sedan ska mitt nya liv börja.  

Han försökte se på tv:n. En närbild av mannen. Det där i mungipan – var det fradga?  

Nu lade Kronér handen på mannens axel. Tom såg tydligt att programledaren började bli 

desperat.  



”Slå av tv:n, man hör ju inte vad man tänker!” En av de mest berusade ynglingarna höjde 

rösten.  

Bartendern såg ursäktande på Tom.  

Bertil Duvén tog fram en mobiltelefon ur fickan.  

Tom fick en otäck känsla i magen. Han slog knytnäven i bardisken så hårt han kunde. Glas 

klirrade. Han skrek ”HÅLL FÖR FAN KÄFTEN!”  

Ungdomarna tystnade och glodde på honom, några ilsket, andra skräckslaget. Barten-

dern öppnade munnen för att säga något men hann inte.  

Bertil Duvén rabblade.  

Tom blev mer och mer säker.  

”… och jag är en Kristi stridsman, en hämnare, och tiden är inne. Jag bär Kristus inom mig 

–” han höjde mobiltelefonen samtidigt som hans andra hand knuffade undan Kronér – 

”och tiden är inne och det här landet ska känna Herrens straffdom – NU!”  

Hans tumme rörde sig på mobiltelefonen.  

Tv:n blev svart.  

”Vad fan händer?” skrek ungdomarna. ”Vad var det där?”  

 

      —————————————————————————————————— 

Vad var det som hände egentligen? Vill du läsa den spännande fortsättningen så hittar du 

boken via länken: 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/hamnarna/9789198253726 

 

 

 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/hamnarna/9789198253726


PulpFic förlag 





Garagebyggnaden låg öde. Några bilar stod fortfarande och väntade på sina ägare, men 

strömmen av människor hade tunnats ut strax efter klockan halv sju. Nu verkade det 

som om de flesta lämnat sina jobb och åkt hem.  

Troy Miller önskade också att han kunde åka hem, även om lägenheten han hyrde inte 

var speciellt hemtrevlig. Men den var i alla fall hans och bättre än det boende han haft 

innan.  

Fängelseväggar hade en allt för trist färgsättning.  

Han visste inte hur länge han skulle behöva vänta bakom cementpelaren, men hans po-

sition gav honom översikt över hela garageplanet med ryggen fri.  

Han kollade på klockan. Visarna av tunn billig metall visade kvart i åtta. Han ändrade 

ställning och lutade  

vikten på vänsterbenet och axeln mot den kalla cementen.  

Trots fodret i skinnjackan kröp kylan igenom. Sommaren, om man nu kunde kalla den 

för sommar var ovanligt kylig i år. Eller så hade han blivit gammal. Inte var han någon 

ung-dom längre. Men ännu hade inte skägget börjat gråna.  

Ingen ungdom längre.  

Orden hängde sig kvar som en lysande neonskylt i hans medvetande, men tonade 

snabbt bort av de ekande fotstegen som fyllde garageplanet.  

Hastigt vände Troy blicken mot hissarna till vänster om ho-nom, samtidigt som han stel-

nade till, förberedd på vad som skulle komma.  

Grabben som kom emot honom var liten och tanig. Munk-jackan såg en aning för stor 

ut och huvan som var uppdragen skymde ansiktet. Men Troy visste ändå att det var 

Bob.  

Hans stil gick inte att ta miste på. De spänstiga stegen, sviktande, som om han hela ti-

den var på väg att ta sats att hoppa. Kroppen en aning lutad åt sidan. Bob skyllde på sin 

skolios men Troy trodde mer på att stilen var tillagd för att se cool ut.  

Synd att grabben inte hade mer självinsikt.  

I högra handen bar Bob en väska. För liten att rymma det som hela planen gick ut på.  

Kanske hade ryktena förstorats upp. Började med några tusen men som efter vägen 

byggts upp till miljonskala.  



Det var inte ovanligt. Men källan Troy fått tipset från borde ha varit tämligen säker.  

Bob släntrade vidare rakt emot Troy och förbi honom.  

Vapnet som var nedstucket mellan joggingbyxans resår och den gråa t-shirten skymtade 

under Bobs jacka.  

Troy stod kvar. Synade honom och fick samtidigt tid till att fundera ut vad han skulle göra 

om nu Bob hann dra sitt vapen först.  

Planen skulle gå åt helvete redan där. Kanske skulle de båda dö kanske inte. Allt berodde 

på hur Troy agerade och hur snabb han var.  

Bob grävde djup i fickorna på de sladdriga byxorna och drog fram vad som verkade bil-

nycklar.  

Ungdomen av i dag hade ingen stil. De såg ovårdade ut. Som om de just klivit upp ur 

sängen och inte brydde sig om varken hygien eller att de gick ut i pyjamasen.  

Två blippande hördes och en Toyota som stod tre pelare ifrån Troy blinkade till.  

Bob släntrade fram till bilen och öppnade bagageluckan. Den mörkblåa lacken glänste 

till i lysrörsbelysningen.  

Det var dags för Troy att göra entré.  

 

*** 

Han gick fort. Blicken fokuserad på Bob som stod med ryggen vänd mot honom. De 

mjuka sulorna på Troys kängor gjorde inte ett ljud ifrån sig på det släta, hårda underla-

get.  

Blixtsnabbt grep Troy tag om Bobs magra axel och drog runt honom. Grabbens ögon 

spärrades upp i ett fånigt uttryck.  

Bobs hand drogs mot vapnet i linningen men Troy var snabbare och ryckte den glän-

sande puffran ifrån honom. Grabbens reaktion lät inte vänta på sig.  

Instinktivt drog han iväg en knytnäve mot Troy som näs-tan hann backa undan. Bobs 

knutna hand snuddade vid Troys haka. Snabbt och instinktivt slog Troy ut med vänster-

näven mot Bob. Slaget träffade rakt över grabbens redan sneda näsa och han föll bakåt, 

nästan rakt ner i bagageutrymmet.  

Troy drog snabbt upp sin Colt. Bob lyfte långsamt upp sina händer i höjd med ansiktet 

och flinade.  



”Du är rätt snabb för att vara så gammal. Men är du tillräckligt snabb att försvinna från 

jordens yta innan Blake får tag på dig?” Han avfyrade ett högtonat vibrerande skratt, 

sänkte långsamt armarna och satte händerna på kanten till bagageutrymmet.  

”Håll upp dem högt nu. Var smart för en gång skull i ditt liv.”, sa Troy.  

Bob spottade en blodig loska framför fötterna på Troy samtidigt som han lyfte upp sina 

händer igen.  

”Ge mig bara väskan så kan du dra hem till kloaken du kom från.”  

”Väskan? Vill du ha mina smutskläder?” Bob flinade igen. Tänderna täcktes av blod som 

rann ner från den brutna nä-san, ner över den spetsiga hakan och bildade sedan prick-

mönster på hans gråa t-shirt.  

Troy tog ett steg närmare och höjde Colten. Mynningen befann sig nu i höjd med den där 

blödande näsan.  

Bob ryggade ett steg bakåt. Pressad mot kanten till bak-luckan. Ögonen riktade mot myn-

ningen på Colten. Hans ansikte visade ingen antydan till oro bara en nonchalans.  

”Tagga ner gamling. Tror du jag springer runt med en massa stålar. Ta en koll.”  

Bob flyttade på sig på sig med några långsamma sidosteg och lämnade platsen vid bak-

luckan.  

Troy följde honom med blicken.  

Bob var en vessla. Snabb och oberäknelig. Han log konstant, även när han sov eller slå 

ihjäl någon. En psykiatriker hade nog lagt honom i facket för sociopater.  

Bob nickade mot bagen.  

”Vill du lukta på mina fillingar så var inte blyg.”  

Det högfrekventa skrattet som Bob pressade ur sig ekade mellan garageväggarna och skar 

i Troys öron. Ordslängandet och charaden började tära på Troys nerver. Han hade inte tid 

med det här nu. Den dyrbara tiden tickade iväg.  

Troy sänkte Colten. Riktade pipan mot Bobs ben och tryckte av.  

Vrålet fyllde hela byggnaden och Bob föll ihop på cementgolvet.  

Hans händer drogs reflexmässigt mot såret i benet som kulan fläkt upp. Det mörka blodet 

sögs upp av det mjuka tyget i hans byxor. Troy undvek att se direkt på eländet.  



Bob stönade och verkade inte vara kapabel till att komma på någon uppkäftig kommen-

tar men flinet var inte helt utsuddat.  

Troy gick fram till bilen.  

En större väska var placerad längst in i utrymmet. Han brydde sig inte om den mindre 

väskan utan ryckte ut den stora, tyngden kändes tillfredställande, och han ställde ner 

den framför Bob.  

”Är den riggad?” Troy såg mot Bob som fortfarande pressade sina nu blodiga händer mot 

såret.  

”Dra åt helvete!” Bobs ansikte började blekna. Blodet fortsatte att sprida sig i tyget som 

en mörk oljefläck.  

En känsla av ostadighet infann sig i Troy men han kunde inte undvika att göra vad som 

krävdes för att få grabben att snacka.  

Han hade ingen lust att få ansiktet bortsprängt.  

 

   ———————————————————————————————————— 

Vad finns i väskan? Varför har Troy ont om tid och hur kommer det att gå? 

Svaret finns i e-boken som du hittar här: 

 https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/dodlig-risk/9789198253719 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/dodlig-risk/9789198253719






Prolog  

Rebecka korsade parkeringen framför den stora kubiska byggnaden som utgjorde forsk-

ningscentret.  

Hon såg sig om över axeln. Ingen verkade förfölja henne.  

Trots detta ökade hon takten.  

En brännande känsla som spred sig från injektionsstället i överarmen ner mot handen. 

Hon knöt och öppnande vänsterhanden några gånger för att få bort den stickande käns-

lan.  

Väskans rem skar in i hennes högra axel och själva väskan slog tungt mot låret när hon 

nu sprang över parkeringsplatsen mot sin bil.  

Nyckeln hade hon redan i handen. Hon öppnande dör-ren, såg sig om igen innan hon 

lade väskan i baksätet och satte sig sedan bakom ratten och tryckte in nyckeln i tänd-

ningslåset.  

BMV:n mullrade till dovt och hon lade i ettan och körde i väg.  

När hon passerade Södersjukhuset hade yrseln tilltagit och hon hade svårt att fokusera. 

Ljusen från gatlyktor och byggnader brände i ögonen.  

Hon måste ta sig hem och sedan bort. Bort från Stockholm och Peter.  

På Magnus Ladulåsgatan hittade hon en parkering och tog sig på ostadiga ben ut ur bi-

len. Husen svajade runt henne och hon koncentrerade sig för att kunna fokusera blick-

en. Hennes arm kändes nu avdomnad från den brännande smärtan.  

Hon tog sig in i trapphuset. Pissdoften fanns fortfarande kvar trots att hon sett städers-

kan skura under trappen tidigare på dagen. Den fräna odören av urin och skurmedel 

fick illamåendet att skjuta upp i henne.  

Så fort hon förmådde tog hon sig upp, stödd mot trapp-räcket, till 4 våningen. Strupen 

kändes torr. Tungan klibbade fast mot gommen. Hennes marinfärgade blus kletade mot 

ryggen under kappan.  

När hon nådde sin ytterdörr fick hon lov att böja sig framåt för att inte tuppa av. Tog nå-

gon minut för att få tillbaka blodtrycket innan hon letade fram nyckeln ur kappfickan.  

Handen skakade och metallen kändes mjuk mellan hennes fingrar.  

Efter tredje försöket lyckades hon låsa upp.  



Rebecka stapplade in över tröskeln och stängde dörren och låste med både med vredet 

och med haken.  

Väskan föll tungt till golvet. Någon sekund senare rasade Rebecka ihop i bredvid.  

Det enda hon hann tänka, innan världen omkring henne försvann, var om hon någonsin 

skulle vakna upp igen.  

 

Kapitel 1  

"Nu ska du lyssna på mig, Alec McKenna! Jag trodde jag hade anlitat en seriös och kunnig 

privatdetektiv när jag an-ställde dig. Men du vekar inte kunna göra ditt jobb ordentligt" 

Rösten skar genom telefonen.  

"Men snälla Gunilla jag..."  

"Fru Karlberg om jag får be."  

Alec knöt handen hårt runt blyertspennan.  

"Fru Karlberg, jag kan inte fabricera bevis för att du inte tycker om din blivande svärson. 

Det finns inget som tyder på att han skulle vara någon sol-och-vårare som du vill påstå. 

Han och din dotter älskar varandra och vill gifta sig och..."  

"Men det är väl uppenbart att han har manipulerat henne. Hon skulle väl aldrig ha fallit 

för en simpel lärare om han inte hjärntvättat henne, det förstår du väl?", avbröt Fru Karl-

berg.  

Vilken kärring hon var och minst sagt dramatisk. Alec kunde nästan se framför sig hur hon 

lade handryggen mot sin Botox panna i ett inbillat blodtrycksfall.  

"Jag vet inte om jag kan förstå vad i problemet ligger, Fru Karlberg. Er dotter är lycklig 

med honom och det är väl allt som räknas. Han är en hederlig man så vitt jag kan se."  

Med en lätt darrande röst sa Fru Karlberg:  

"Har ni egna barn McKenna?"  

"Nej, det har jag tyvärr inte."  

Fru Karlberg suckade och pressade säkert fram några tå-rar när hon fortsatte:  

"Nej... just det. Du förstår inte hur det är... att se sin dotter hamna i fördärv."  

Nu fick väl kärringen ändå ge sig.  

Blyertspennan bröts mitt itu.  

 



"Jag kan inte ljuga i hop det ni vill ha. Det jag har fått fram på honom bevisar bara att 

han älskar din dotter och att han inte har någon hemlig agenda. Han har inga skulder, 

inget spelberoende, inget som skulle kunna ligga till grund för att han bara är ute efter 

er dotters pengar. Men om ni inte kan acceptera honom så är det inte mitt problem. Jag 

har gjort det ni bad mig om."  

Han hörde hur Fru Karlberg drog efter andan.  

"Det var det fräckaste, men du kanske har ingått nått avtal med honom för att kunna 

roffa åt dig mer pengar sedan han gift sig med MIN dotter."  

Nu rann den där bägaren över.  

Den lilla häxan. Alecs käkar var hårt sammanbitna när han pressade fram:  

"En sak ska du ha väldigt klart för sig. Det är inte jag som vill försöka framställa bevis 

som inte finns. Det är inte jag som försöker dra en oskyldig man i smutsen, så jag und-

rar just vem av oss som har heder. Du försöker förstöra din dotters lycka bara för att 

hennes fästman inte är miljonär, utan som du kallade honom, en simpel lärare. Så kom 

inte här och snacka om heder. Jag skickar sluträkningen idag. Adjö Gunilla!"  

Alec tryckte hårt på mobilens röda knapp och avslutade därmed samtalet utan att Gu-

nilla fått säga något mer.  

Med käkarna fortfarande sammanbitna gjorde han klart fakturan på 12 000 kronor, plus 

moms och skickade den till kärringen Karlberg.  

Sedan stängde han av datorn, plockade ihop sina saker, tog väskan han packat kvällen 

innan och drämde sedan igen kontorsdörren så det ekade i trapphuset.  

Alec skyndade ner för trapporna och ut på Magnus Ladulåsgatan. Precis utanför porten 

stannade han upp och drog ett djup andetag av den kalla vinterluften. Rensade ur krop-

pen på de spänningar som Gunilla gett honom.  

Han blundade och tog ännu ett andetag. In genom näsan och ut genom munnen, innan 

han låste upp Volvon.  

Han hade haft tur på morgonen att få en parkering precis utanför porten där han hade 

sitt kontor. Nu var vägen kantad av bilar. Alla hade de ett täcke av snö över sig.  

Alec svepte bort snön som låg över dörren innan han öppnade den och baxade in väskan 

i passagerarsätet och satte sig sedan själv vid ratten, drog igen dörren och lutade sig till-

baka mot sätet.  



Det skulle verkligen bli skönt att få komma bort från storstaden ett tag och bara få koppla 

av i ensamhet. Ta dagen som den kom, inte behöva bry sig om något annat än sig själv. 

Slippa julstressen och jul-måsten.  

Hans mamma hade visserligen blivit sårad över att han inte skulle komma hem över jul, 

även om hon inte sagt något om det i telefonen. Men han behövde det här.  

En vecka av lugn.  

Han kände sig genast på bättre humör och startade bilen och svängde ut från parkerings-

fickan.  

Vindrutetorkarna svepte metodiskt bort snön som föll från den betonggråa himlen.  

Människor rörde sig långsammare på gatorna och bilarna kröp fram på de isiga vägba-

norna. Den vanliga storstadstressen var som bortblåst nu när snön bäddade in Stock-

holm i ett ljuddämpande täcke.  

Alec gillade det.  

Strax utanför Solna, där han enligt GPS: en skulle hålla sig i vänsterfil, tvärnitade plötsligt 

bilen framför honom så Alec fick ställa sig på bromsen. Den hala vägbanan fick bilen att 

fortsätta framåt.  

Han girade snabbt åt höger, bilen slirade i sidled med fronten mot vänster innan den 

stötte emot den bromsande bilens bakre kofångare.  

”Det var väl då själva fan”, mumlade han för sig själv och rätade upp bilen och stannade 

vid sidan av motorvägen.  

Bilarna bakom tutade högljutt och saktade ner när de körde förbi. En man i en blå SAAB 

hytte med näven åt Alec när han passerade honom.  

Alec ignorerade mannen och slog på varningsblinkern, drog åt handbromsen och lät bi-

len stå på tomgång innan han tryckte upp bildörren och klev ur.  

”Förbannat!”, mumlade han och slog igen bildörren och stegade fram till bildrullen ge-

nom snöyran och knackade hårt på sidorutan på förarsidan.  

Ingenting hände.  

Alec böjde sig fram och kikade in i bilen. En kvinna med blont hår satt med båda händer-

na krampaktigt runt ratten och stirrade tomt framför sig.  

Alec knackade en andra gång och kvinnan vred nästan mekaniskt på huvudet.  



Hennes ögon lyste klarblåa mot ho-nom.  

”Du kan ju fan inte bara bromsa in så där mitt på motorvägen!”, hojtade Alec genom 

rutan.  

Plötsligt var det som om kvinnan bröts ur sitt chocktill-stånd och knäppte upp bilbältet 

och öppnade sedan dörren så hastigt att Alec inte hann backa undan utan fick dörren i 

pannan med ett smäll.  

Alec stapplade bakåt och var nära att snubbla men fick tag på karmen på bildörren.  

"Åh gud förlåt mig, är du okej? Jag vet inte... jag menar förlåt.", stammade kvinnan me-

dan hon klev ut ur bilen.  

Alec höll sig för pannan och försökte få tillbaka skärpan till ögonen. Den skarpa ilande 

smärtan gick från mitten på pannan ner mot ögonbrynet.  

"Du kan väl för fan inte bara tvärbromsa.", fräste han ur sig med handen fortfarande 

över pannan.  

Kvinnan backade förskräck undan från honom och öppnade sin bildörr igen.  

”Vänta här nu lite.” Alec lade sin hand på kvinnas arm.  

Hon drog sig undan och gjorde ett nytt försök att komma in i bilen.  

”Snälla, låt mig vara.”  

Alec tog ett nytt grepp om hennes arm och hon vände sig emot honom. Hennes isblåa 

ögon stirrade uppspärrade mot hans bröst.  

”Snälla gör mig inte illa”, bönade hon.  

Alec funderade några mikrosekunder innan han förstod varför kvinnan framför honom 

plötsligt verkade så livrädd.  

Han borde ha tagit av sig hölstret och stoppat i det i sitt vapenskåp på kontoret, men 

glömt av det.  

Klantigt. Huvudet bland molnen som hans lärare i skolan alltid hade påpekat.  

Han öppnade hennes bildörr och bad henne lugnt att hon skulle sätta sig. Hon gjorde 

som hon blivit tillsagd.  

”Är du okej? Inte ont någonstans?” Alec använde en mildare ton.  

Kvinnan skakade på huvudet utan att se på honom.  

”Sitt kvar här så ska jag kolla hur stora skadorna har blivit på våra bilar.”  



Kvinnan nickade bara och drog in sina smala ben under ratten.  

Blötsnön vräkte ner. Alec drog handen genom håret för att få undan vattnet som drop-

pade ner i ansiktet.  

Han gick runt bilarna. Inga större skador mer än en liten buckla på hennes bil och lite av-

skrapad lack på hans egen.  

Han orkade inte skriva någon skadeanmälan just nu.  

Vinden drog rakt igenom hans stickade tröja och snart skulle den bli genomblöt om han 

inte kom in under tak, men först ville han försäkra sig om att kvinnan var okej innan han 

lät henne köra vidare.  

Han öppnade sin bil och tog på sig sin jacka. Gick sedan tillbaka till kvinnan som inte rört 

sig ur fläcken utan satt i förarsätet med händerna hårt knutna i knät och stirrade ut mot 

snöfallet. Snön yrde in i hennes bil och hennes svarta kavaj och kjol hade blivit vitprick-

iga.  

Alec satte sig på huk bredvid henne utanför bilen.  

”Är du säker på att du är okej?” Han lade handen på hennes arm och sökte hennes blick.  

”Förlåt mig men det sprang ut en katt framför bilen, jag ville inte köra över den. Förlåt 

om jag orsakat besvär el-ler...”  

”Katten är nog väldigt tacksam över att du bromsade och det blev inga stora skador, bara 

en liten buckla på din bils stötfångare. Vill du att vi skriver en skadeanmälan?” 

”Hur gick det med din bil?” Hon såg frågande på ho-nom. Hennes ögon lyste inte lika 

klarblåa längre som om färgen fått en mildare ton.  

”Nej, nej bara en liten lackskada. Inget att bråka om.”, sa Alec och försökte sig på ett le-

ende trots smärtan i pannan.  

”Så du är polis?”, frågade hon och pekade mot hölstret.  

”Nää, privatdeckare. Någon ska ju vara det också.”, sa han och kände hur värmen spred 

sig över kinderna.  

Kvinnan log mot honom utan att för den delen se ärligt glad ut.  

"Om det inte blev några större skador kanske vi inte behöver skriva någon anmälan, 

men du kan få pengar för ska-dan.", sa kvinnan drog till sig handväskan som låg bredvid 

henne på sätet.  



"Nej, nej det behövs inte." Han lade handen på hennes som nu höll i en brun plånbok.  

"Sånt där struntar vi i."  

"Är du säker? Det är okej jag vill göra rätt för mig."  

Alec skakade bara på huvudet och reste sig upp och satte handen på bildörrkarmen.  

”Nu glömmer vi det här. Kör försiktigt nu och försök och undvika fler krockar. Och god 

jul får jag väl önska.”  

”Det samma, och tack, så mycket då herr privatdetektiv”, sa hon med ett stelt leende 

och satte på sig bältet.  

Alec nickade bara och stängde bildörren, vände och gick mot sin egen bil.  

Förbannat fin var hon, tänkte han när han svängde ut på motorvägen igen och ångrade 

att han inte frågat vad hon hette. Men hur svårt skulle det vara och ta reda på det? Hen

-nes registreringsnummer hade han redan memorerat.  

Kanske kunde han söka upp henne när han kom hem igen, och bjuda henne på middag.  

Men en sådan vacker kvinna var med all sannolikhet redan gift, hade barn och ett un-

derbart liv i något välbärgat förortshem. Den flådiga BMW: n var inget man köpte om 

man levde på en medioker lön.  

Alec satte sig i bilen och krånglade av sig jackan innan körde vidare.  

När han kommit utanför Sollentuna var det knappt att han såg mer än 2 meter framför 

bilen. Blev snöovädret värre skulle det ta längre tid än beräknat att komma fram till stu-

gan han hyrt och den lilla incidenten med kvinnan hade inte gjort saken bättre.  

Han öppnade sidofacket på bagen och tog fram choklad-kakan, impulsköpet på Seven 

Eleven butiken nedanför hans kontor.  

Med ena handen på ratten och den andra handens fingrar runt chokladkakan bet han 

tag i ett av hörnen på förpackningen, rev upp plasthöljet och bet av en stor bit och tug-

gade snabbt i sig den.  

Han fiskade upp en ramlösa ur väskans ytterficka och sköljde ner chokladresterna.  

Sockerkicken skulle hålla honom pigg en liten stund i alla fall.  

Plötsligt kände han den där obehagliga doften igen som han lagt märke till tidigare.  

    ———————————————————————————————————- 



Vad är det för obehaglig doft? Vem var kvinnan han krockade med och kommer Re-

becka att överleva? 

Alla svar får du om du köper e-boken ”Vaccinet” som du kan köpa här: 

 https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/vaccinet/9789198253757 

 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/vaccinet/9789198253757
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Utdrag ur: ”Bortom det kärleksröda ” av  Mia Bergenheim  

Nattens mystik var stark. Bara en enda gång skulle jag låta mig ridas av okända krafter, 

sedan skulle allt återgå till det gråa, tyngdlösa, vardagliga. Bakom mig knastrade bra-san. 

Tvärsöver gatan lyste en ensam lampa i en vindsglugg under taken. I alla andra fönster 

var det släckt.  

Längre ner mot floden stod en övergiven cykel lutad mot ett spretigt träd. Skuggorna 

djupnade i gatlyktornas vitaktiga sken och över vattnet dansade några dimridåer. Månen 

hade gömt sig bakom kyrkans gamla torn. Det var  

tyst i staden i denna nådens natt, den tjugosjätte januari år 1966.  

På det antika mahognybordet framför eldstaden stod en praktfull vas med ett stort fång 

djupröda rosor. Silverkandelabrarna glimmade och de höga ljusens lågor fladdrade. Min 

klänning var åtsmitande och sidenglänsande. Med ett enda grepp slet jag den av mig. 

Det frasade i tyget då plag-get gled mot stengolvet men det egentliga ljudet kom från 

mitt inre. Jag darrade till och kände hur en droppe letade sig ner mellan brösten. Jag 

fångade upp den med en mjuk rörelse. Droppen sprakade och gnistrade till som i ett slut

-giltigt avsked, som om den var en diamantskimrande hemlighet.  

 ————————————————————————————————————— 

Utdrag ur: ”Tjärnen” av Kristoffer Cras  

Sommaren året innan hade blåst bort. Den sommaren hade varit kall och ängslig.  

Det här året värmebölja. Juni, juli och augusti, värmere-kord alla tre månader. Bland den 

här kullen av människor fanns det fem unga kvinnor som nyligen fått sin första menstru-

ation. Förutsättningarna kunde inte vara bättre. Med ganska exakta intervaller, var fem-

tionde år ungefär attackerar vi Axvall. Den starkaste av våra kvinnor väljs ut, för att 

kämpa för vår överlevnad. Det var jag som blev ut-vald den här gången. Folket bryr sig 

inte om att se oss. Men vi är där i skymundan och iakttar dem hela tiden. Tills det blir en 

stor grupp flickor som får sin första mens samma sommar. Jag har förberett mig några 

veckor nu, smugit och iakttagit hierarkierna. Vi tar dem alltid i tjärnen för det är där vi 

bor.  

Ibland får vi föra dem dit. Några gånger har någon sett blodspåret och jagat efter, alltid 

för sent. I många hundra år har människorna slutit samman för att ta död på oss, aldrig 

lyckats, ingen man har någonsin sett oss.  

—————————————————————————————————————— 

 



Utdrag ur: ”Banshee”  av Sebastian Penazza  

 

Samtidigt som jag var livrädd för Papiljott-damen så tog den där nyfikenheten över. Vart 

bodde hon någonstans? Mrs. Donald hade aldrig sagt något om det. Annars var Mrs. Do-

nald väldigt noga med att tala om vart och vilken  våning som folk bodde. Men inte ett 

ljud hade hon sagt om Papiljott-damen eller Banshee som hon var.  

En sen eftermiddag tog jag mod till mig och gick ut i trapphuset. Jag tänkte vänta på att 

hon skulle dyka upp och sedan förfölja henne. Se vart hon tog vägen när hon vankat 

klart.  

Jag ställde mig vid trappräcket och lyssnade samtidigt som jag kikade över kanten.  

Plötsligt hörde jag de där hasande stegen.  

Ljud av grus och skräp som långsamt dras längs med ett betonggolv under bara fötter, 

kom från våningen under.  

Mitt hjärta började genast jobba fortare. Förberedde kroppen på att strida eller fly. I mitt 

fall skulle det nog bli det sistnämnda. Jag kikade över räcket mot trappen under. Skulle 

hon välja att gå upp eller ner? Valde hon att gå ner för nästa trappa så kunde jag smyga 

mig efter henne, men om hon däremot valde att gå upp – ja, då skulle jag bli tvungen att 

springa tillbaka till lägenheten och vänta tills hon hade passerat.  

Jag böjde mig fram för att se bättre. Hjärtat hade för-flyttat sig och fanns nu i mina öron 

och lät så högt att jag knappt hörde några andra ljud.  

Plötsligt lades en blek hand på räcket under mig och de hasande stegen blev tydligare.  

 ————————————————————————————————————— 

Tre spännande noveller om väsen som kanske finns mitt ibland oss. Du hittar ”Väsen” 

som e-boken eller pappersbok här:  https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/

vasen/9789198253788 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/vasen/9789198253788
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Trettioen grader varmt.  

I skuggan.  

Dick Zedelberg sneglade på den digitala termometern medan han plockade fram fru-

kostmaten ur kylskåpet.  

Han hörde ljudet från den påslagna duschen i badrummet. Dick var frestad att göra Elin, 

hustrun, sällskap men det var för varmt. Krafterna rann bort tillsammans med svetten.  

Labradortiken Lisa följde honom hack i häl. I hopp om att få en extra godbit. De hade 

hämtat henne för två år sedan på ett hem för övergivna hundar. Det var Elins idé men 

Dick hade inte protesterat. Ingen visste åldern på hunden men hon var klok som en gam-

mal hund och pigg och leksugen som en unghund.  

Nu väcktes han nästan varje morgon av Lisas fuktiga nos mot sin kind. En vänlig uppma-

ning om att det var dags att gå ut. Dick hade ingenting emot att stiga upp tidigt. Han gil-

lade att vara först på kontoret. Då kunde han planera i lugn och ro.  

Men i dag var det söndag. Till och med Lisa hade tagit sovmorgon. De hade nyss varit 

ute på en ovanligt sen morgonpromenad.  

"Färskpressad juice".  

Elin stack ut huvudet från badrummet för att påminna.  

Dick ordnade juicen. Han gjorde allt för henne.  

Han dukade fram på den inglasade verandan där dörrarna ställts på vid gavel.  

"Pappa".  

Fyraårige sonen Lukas kom tultande. Han var röd i ansiktet av värmen. Han hade tutten i 

ena handen och Oskar, den öronlösa mjukisälgen, i den andra.  

"Godmorgon", sa Dick och lyfte upp sonen. "Nu vaknar du precis i rätt tid för frukosten. 

Har du pinkat?"  

Lukas gick till badrummet.  

När Dick ställde fram det sista på bordet kom Elin och Lukas.  

"Äntligen blir det sommar", sa Elin.  

Våren hade varit regnig med bara några halvljumma da-gar.  

"Ryssvärmen", sa Dick.  



Lukas petade i maten.  

"Ät nu ordentligt", uppmanade Dick men han kände också att matlusten inte var den 

bästa i värmen.  

Den enda som var hungrig var Lisa. Hon satt som vanligt vid bordet och tiggde.  

"Nu skulle vi ha behövt en pool", sa Elin.  

Dick hade i ett svagt ögonblick lovat att de skulle skaffa en. Pengar var inget problem. 

Men han var inte händig och visste att en pool också betydde jobb.  

Fast största anledningen till att de fortfarande var utan pool var Dicks mardröm att Lu-

kas kunde falla i och drunkna.  

"Du kan väl i alla fall blåsa upp Lukas barnpool", fortsatte hon. "Jag dukar bort".  

Dick hämtade plastpoolen från förrådet. Han blåste upp den, placerade poolen på gräs-

mattan och hämtade vatten i en plasthink. Lukas hoppade direkt i och råkade få med sig 

mjukisälgen. Lisa försökte också hoppa i men fick nöja sig med att dricka av vattnet. Se-

dan gick hon och lade sig i skuggan.  

"Jag hänger Oskar på tork", sa Dick och lade den öron-lösa älgen på en stol.  
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Elin plockade fram staffliet och ställde det ute på gräsmattan. Hon placerade en tom 

duk på det. Hon älskade att måla. Det var hennes liv.  

Eftersom de klarade sig på Dicks lön kunde hon ägna sig helt åt sin hobby.  

Dick satte sig under en av de tre stora ekarna som fanns på tomten. Han lät bara benen 

sticka ut i solskenet. Han hade lätt för att bränna sig.  

"Hämta sololjan är du snäll", ropade Elin.  

Dick gick in och sökte fram sololjan som fanns i toalett-skåpet. Han tog även med en 

keps till Lukas. På vägen ut slängde han ett öga på termometern. Plus trettio.  

Han tyckte det var skönt att den inte rusade vidare upp mot fyrtio.  

När Dick kom ut på gården satte han kepsen på sonen huvud och drog in plastpoolen i 

skuggan.  

"Är Oskar torr?" frågade Lukas.  

Dick kände på mjukisälgen.  

"Nästan. Vi låter honom ligga i solen en stund till."  



"Kan du smörja in mig på ryggen", sa Elin. "Du tog väl inte högre än åttan."  

Elin var inte fåfäng. Sminkade hon sig var det ytterst diskret. Men hon gillade att vara 

solbränd.  

"Åttan", sa Dick och höll fram flaskan.  

Elin hade börjat måla ett landskap på duken. Hon hade en grön mössa med röda blom-

mor på sig. På någon annan skulle den säkert ha sett löjlig ut. Men på Elin blev det 

pricken över i.  

Dick sprutade ut ordentligt med sololja på hennes rygg och började massera in den. 

Han njöt av att vidröra hennes kropp. Hon var som en fotomodell eller filmstjärna utan 

att vara mager. Tvärt om var hon utrustad med ordentliga kurvor. Efter ett par öl eller 

några glas vin hände det att han sa, "Du är kurvig som en alpväg". Då brukade hon ge 

ho-nom ett skälmskt ögonkast och svara: "Och lika farlig".  

Hon spelade i högsta divisionen. Dick brukade tänka att han kanske inte direkt tillhörde 

korpen eller gärdsgårdsserien men att han var långt ifrån eliten. Hon var i en helt annan 

klass.  

Ibland dök tanken upp att hon tagit honom för pengarna och inte av kärlek.  

Dick var rik, riktigt rik. Huset de bodde i kostade liksom de andra i kvarteret mer än de 

flesta människor kunde tänka sig att betala. Han hade hoppat på datorsvängen i rätt tid 

och dessutom gjort några bra husaffärer. Första åren jobbade han nästan dygnet runt.  

När han var på väg att gå in i väggen sålde han firman, för åtskilliga miljoner, på villkoret 

att han skulle få jobba kvar. Nu hade de hus både på spanska solkusten och i Florida.  

Hans stora båt skulle bytas till en större men som vanligt tog det längre tid än utlovat 

med extrautrustningen. Annars skulle de ha varit ute till havs den här helgen.  

Dick hade vuxit upp med en ensamstående mor. Ekonomin var alltid ett stort problem 

trots att hans mamma förutom det ordinarie städjobbet, även tog extraarbeten och 

skurade skit hos de rika.  

För att få märkesjeans som sina kompisar köpte Dick lösa märken som han sydde fast på 

sina billiga jeans, köpta på lågprisaffärer. Eftersom han var opraktisk syntes det tydligt 

att märkena var ditsydda så han blev ofta retad och mobbad. Men Dick ville inte be sin 

mamma om hjälp, han trodde att hon skulle bli ledsen för att byxorna hon köpte inte 

dög.  

Ibland, när han fick tillbaka jeansen tvättade, såg han att mamma hade sytt i märkena 

så det såg ut som de var äkta.  



Fast de pratade aldrig om det.  

När Dick blev rik bytte han också namn. Från Dick Nils-son till Dick Zedelberg. Han ville 

berätta för hela värden att han lyckats, att han blivit miljonär. Kanske skulle det även im-

ponera på tjejerna.  

"Ja, ha", hade hans mamma bara sagt när han berättade om namnbytet.  

Men han såg i hennes ögon att hon blev ledsen. Nilsson hade varit bra nog åt henne och 

hennes föräldrar.  

Nu var han inte helt säker på om det var pengarna eller honom som Elin gift sig med. 

Men hon var alltid ärlig och han litade på att hon i alla fall delvis gjort det av kärlek.  

När de gifte sig hade hon vägrat ta hans efternamn. Hon hade behållit Larsson, Elin Lars-

son. När Lukas föddes hade han fått hennes efternamn.  

Dick hade inte protesterat. Lukas Zedelberg, som upplagt för att bli tråkad i skolan. Dick 

funderade på att byta till hennes efternamn. Men han vågade inte. Han förstod vad hans 

mamma skulle tycka, "Nilsson dög inte men Larsson".  

Han böjde sig fram och kysste Elin i nacken.  

"Om vi haft en barnflicka kunde vi ha gått in en stund", viskade han.  

"Du vet att jag inte vill ha någon hjälp med att uppfostra Lukas. Dessutom är det för 

varmt. Du får vänta till i kväll."  

Dick gick tillbaka till solstolen och satte sig.  

"Du skulle ha haft din semester nu", sa Elin.  

Hon visste att han kunde sluta jobba, de skulle ändå klara sig bra på hans pengar. Men 

hon hade också lärt sig att enda gångerna han blev retlig var när han inte jobbade.  

"Fan tar dig om du inte är ledig hela juli", sa hon.  

Dick hoppade till. Hon svor.  

"Ursäkta svordomen", tillade hon snabbt.  

"Jag lovar. Först blir det en vecka med båten", sa han.  

"Sedan kan vi väl åka till Spanien. Det finns så många härliga landskap att måla av".  

"Din önskan är min lag", sa Dick.  

"Mera vatten", ropade Lukas.  

Dick tog hinken och gick in för att fylla på.  
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När Dick fyllt på tredje hinken nådde vattnet till kanten på poolen.  

"Ska du inte smörja in Lukas också", sa Elin.  

"Han är ju mest i skuggan", sa Dick men hörde hur dumt svaret lät.  

Han hämtade flaskan med sololjan och gick fram till Lu-kas som plaskade vildsint i poo-

len.  

"Om du står still ett tag ska jag smörja in dig", sa Dick.  

"Varför då?" undrade Lukas.  

"Så du inte bränner dig i solen".  

"Oskar också", sa Lukas.  

"Visst, men först du".  

Lukas småhoppade medan han blev insmord.  

"Nu är det Oskars tur", sa Lukas.  

Dick låtsades smörja in mjukisälgen också. Lukas blev nöjd och fortsatte badandet.  

"Lisa då", sa Elin.  

Dick förstod att det var ett skämt. Men han gick fram till hunden som låg och flämtade i 

skuggan. Lisa vred sig så hon låg på rygg, det var en vädjan om att bli kliad på magen.  

"Din matte säger att du ska bli insmord med sololja", sa Dick medan han kliade Lisas 

mage. "Men jag tror vi låter bli att lyssna på henne."  

I stället smorde han ut ett tunt lager på sina armar och ben innan han återtog sin plats i 

solstolen. Han försökte tänka på det nya dataprogrammet som skulle bli det bästa han 

någonting gjort. Men det var svårt att koncentrera sig i värmen. I stället lät han blicken 

glida över huset och tomten.  

Ekvägen tolv var deras paradis. Ett par mil utanför centrala Stockholm. Nära till stor-

stadspulsen men ändå så långt ifrån. Han beundrade den tätvuxna häcken som gick runt 

hela tomten. Innanför den fanns dessutom ett staket med vassa spjutliknande taggar 

upptill och en stabil port. "Vi kan inte bli fångar i vår egen rädsla", sa Elin första gången 

hon såg häcken och staketet.  

Det var förmodligen ett uttryck från hennes konstnärssjäl. Han tyckte det lät flummigt 

men det fanns säkert ett vettigt budskap inblandat.  



När först Lukas föddes och sedan Lisa kom till familjen tycktes Elin acceptera häcken och 

staketet. Det fanns ju ingen chans för Lukas eller Lisa att smita ut på vägen.  

"Kan du hämta någonting att dricka", sa Elin.  

Dick förstod att det mera var en order än en fråga.  

"Visst", sa han. "Öl, vin eller bubbelvatten".  

"Vanligt kranvatten med en citronskiva och is. Bubbel-vattnet kan du behålla. Blanda lite 

saft åt Lukas också".  

När Dick var på väg in ropade Elin:  

"Fyll på Lisas skål med kallvatten också".  

"Ett ögonblick", sa Dick. "Jag måste skriva ner beställningarna".  

Elin lyssnade inte, hon var tillbaka i sin egen värld som höll på att växa fram på hennes 

målarduk.  

När Dick ställt dryckerna på en bricka, Lisas vattenskål höll han i handen, kunde han inte 

låta bli att snegla mot termometern. Den visade 29 grader. Han hoppades att den skulle 

sjunka till tjugofem eller tjugotre men bestämde sig för tjugofyra.  

 

 —————————————————————————————————————— 

Kanske borde Dick inte ha önskat sig att temperaturen skulle falla mer.  För vad händer 

om den gör det?  Den här berättelsen är en psykologisk thriller som etsar sig fast och 

skapar frågor man kanske inte annars ställer sig. 

Du hittar den iskalla thrillern här:  https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/det-kan

-vara-kallt-i-helvetet/9789198253771 
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Efteråt, när de hade somnat, drömde hon om vilddjur. Hon och Benny hade ätit mer än 

tretusen middagar tillsammans. Aldrig någon som den här kvällen. Under elva år hade de 

varit med om gräl, ilska, sorg (som när hans pappa dog), uppgivenhet (efter hennes 

tredje missfall), glädje och lycka, förhoppningar, besvikelser, lust, olust – förmodligen alla 

känslor och känslokombinationer som människor kan uppleva. Men den här middagen 

hade varit något nytt. Nytt och speciellt. Hon kunde inte sätta fingret på det. Något elekt-

riskt i luften. Hela kroppen statiskt laddad – när hon reste sig för att hämta en flaska till i 

vinstället var hennes rörelser ovanligt försiktiga. Men ingenting hände. Inga stötar. Ändå 

låg spänningen som en tyngd över henne. Luften kändes fylld av ozon, som efter ett 

åskväder. Hon var upphetsande medveten om kläderna mot sin kropp. Om sin kropp.  

Benny verkade inte märka någonting alls. Han pratade, men inte för mycket, han skäm-

tade men inte för fånigt. Benny var helt okej. Det enda fel hon kunde hitta hos honom var 

att de hade varit tillsammans för länge. Vem kan vara spirituell och överraskande under 

den tretusensjunde middagen?  

Benny sa ”Ser du att det är mycket ljusare nu än förra veckan? Jag tycker så mycket om 

när ljuset kommer tillbaka.” Benny sa ”Vi borde resa nånstans i sommar.” Benny sa upp-

skattande ”Du är väldigt snygg i den där klänningen.” Benny sa hundra saker till som han 

hade sagt många gånger förr. Kanske lite annorlunda formulerade – ”Vart ska vi åka i år 

då?” – och hon visste ju att hennes svar var precis lika välbekanta och ingrodda för ho-

nom. Hon önskade sig inte någon ny. Benny var bra. Hon önskade bara att de på något 

sätt kunde ta sig ur det här.  

Den här svackan som de hade hamnat i. Att han kunde se vad som hände henne just nu. 

Hon var Katarina Blohm, född Holmstedt, trettiosju år och oftast kallad Kattis, regionråd 

för miljöpartiet med ansvar för folkhälsan, gift sedan elva år med Benny Blohm, två år 

äldre och överläkare på smittskyddet. De hade träffats på läkarutbildningen. När hon 

hoppade av för att bli politiker på heltid var hon redan gravid med sitt första missfall. Utåt 

var de ett lyckat par, höga löner och fin villa söder om Tallberget. De hade gott om vänner 

och tyckte mycket om varandra. Ingen hade varit otrogen.  

Än.  

Hon såg på Benny och undrade om han anade något. Kanske tänkte han exakt samma sa-

ker: nu säger hon det, nu kommer det. Överraska mig, tigger han inom sig, gör något 

oväntat. Ta av dig lördagsklänningen och sitt här naken. Kryp ned under bordet och –  

För naturligtvis var det sexet det var fel på.  



Det första missfallet hade gjort dem mer beslutsamma och de hade ivrigt arbetat för att 

bli gravida igen. Det andra missfallet var mer nedslående och sexet blev styrt av hennes 

cykler: i kväll är det dags, vi kan inte gå på den där middagen. Eller teatern eller konser-

ten, eller mötet. De hade utvecklat en rutin för att göra saken uthärdlig – snygga kläder, 

laga middag tillsammans, levande ljus, Adele eller Regina Spektor på Spotify – och efter 

det tredje oförklarliga missfallet, när de i själva verket hade gett upp, även om ingen av 

dem ens tänkte den tanken med sådana ord, fortsatte de så. Det var ändå ett avbrott 

från vardagen.  

Men även de avbrotten hade blivit rutin. Allt blev rutin. Som i Prufrock-citatet som 

också alltid dök upp: I have measured out my life with coffee spoons.  

Rutinen var skälet till att hon hämtade en tredje vinflaska. Och eftersom de kände 

varandra så in i märgen väl behövde Benny inte säga något – det räckte med den där 

lilla pausen när hon reste sig upp. Under det senaste året skulle han inte ens ha pausat 

för att se på henne i den tunna klänningen. Nu gjorde han det.  

Allting blev ännu skarpare, kom närmare. Kattis hörde detaljer i rödvinets porlande, små 

drillar och bubblanden, medan doften fyllde hennes huvud.  

Benny iakttog henne medan hon försiktigt hällde upp. Började hon bli berusad? Hon 

hoppades inte det. ”Vill du ha?”  

”Bara lite grann”, sa han, och Kattis hörde fortsättningen – ”Högst upp” – innan den 

kom. Det gjorde ingenting.  

Benny pratade om något men vad framgick inte. Kattis kastade en blick på sin make utan 

att bry sig om hans ord. Började han bli tunnhårig? Hade han en fyrtioårskris? (Shall I 

part my hair behind?)  

Skulle han ligga med någon av sköterskorna snart? Som i någon film: inne i ett linneför-

råd, eller ett kopieringsrum – snabbt, mot väggen, och Kattis kunde se hur han gned sina 

nästan komiskt välrakade kinder mot den unga sköterskans medan –  

Och här kände hon den underliga spänningen igen, elektriciteten i luften, och beordrade 

sig själv att sluta. Nu. Till och med hennes eget beteende tråkade ut henne. Okej, tänkte 

hon, medveten om att vinet glatt hade plaskat in över hjärnbarken: nu överraskar jag 

mig själv.  

Benny avbröt sig när Kattis började rinna ned under bordet. Hon njöt av att känna klän-

ningen glida upp över låren. ”Kattis –?”  

”Sch”, sa hon. ”Prata på.”  



När hon redan var nere på golvet insåg hon att hon hade glasögonen på sig. Tog av dem 

och lade dem på sin stol, så tyst hon kunde. Golvet var hårt mot hennes nakna knän.  

Bennys röst var dämpad under bordet. Hon hörde: – ”så Adrian och jag måste göra en ny 

utredning och ta reda på hur många som är i riskzonen –”  

Han tystnade tvärt när hon drog ned blixtlåset i hans byxor.  

 

Kanske det var desperation som drev henne. Tanken på den där unga blonda smala skö-

terskan, botoxläppad och silikonbystad förstås, och med Victoria’s Secret – ja, naturligtvis 

hette sköterskan Victoria, också! – under den prudentliga vita rocken. Kanske var det rå-

biffen som Benny hade insisterat på att göra, starkt kryddad, hon kunde fortfarande 

känna smaken. Kanske var det vinet. Något glas för mycket.  

Kanske var det bara ett försök att hitta en utväg.  

Vad det än var fungerade det. Ett par gånger medan de gick igenom sitt vanliga konståk-

ningsprogram snuddade hon vid att tänka rutinens brant, vilket i sig var en kliché. För det 

mesta lyckades hon vara uppfinningsrik och djärv, exakt så oanständig som hon ville att 

Benny skulle vilja att hans fru skulle vara. Och hennes entusiasm, var den nu kom ifrån, 

väckte hans.  

Överraska mig, tänkte Kattis i ett av sina medvetna ögonblick. Hjälp mig att överraska dig. 

Hon sköt bort tanken. Nu och här. Hans tyngd över henne, hennes händer på hela ho-

nom.  

Benny hade den goda smaken att inte säga något. Inget andfått ”Men vad gör du?” eller 

”Vilken trevlig överraskning”. Inget som skulle ha dödat hennes bräckliga beslutsamhet.  

Möjligen var det därför det underliga hände.  

De hade gått igenom programmet, fast inte i den vanliga ordningen utan hur som helst, 

nästan lyckligt fumlande, nästan som förvirrade nykära, kors och tvärs över sängen och 

utan gränser mellan förspel och sex, när hon på nytt hade hamnat på rygg med benen 

uppdragna och såg upp mot honom och han log mot henne –  

– när Kattis alldeles oväntat blev förälskad.  

Inte i honom.  

Eller var det i honom?  

Ett slags våg rusade genom henne, snabbare och hetare och mer berusande än vinet som 

hade fått henne att kasta sig över honom.  



Både hon och han var mycket upphetsade nu, stötte i och mot varandra i ett rus som 

inte enbart berodde på alkohol, och hon trodde att hon var på platån  strax innan den 

snabba stigningen mot krönet – och precis då kom den här varma vågen, en nästan be-

dövande flod av ömhet och värme, och det enda hon förstod av den var att den gällde 

Benny och den gällde henne själv och den gällde hela världen. För ett kort ögonblick 

var vågen nära att skölja bort henne från krönet men sedan hjälpte den till, som när en 

förbipasserande stannar och hjälper till med att knuffa bort bilen från snödrivan, och 

när de två vågorna förenades visste Kattis inte vad hon skulle ta sig till och det hon 

gjorde fick Benny att skrika högt – ”Aoooii!” – och Kattis fortsatte, eftersom det inte 

fanns någon annan väg att gå, hon fortsatte och hon skrek själv, de nådde krönet  

tillsammans och hon hade ingen aning om hur länge de låg utslagna i luft som var så 

tunn att de flämtade hjälplöst, och sedan rörde Benny på sig men hejdade sig genast.  

”– vad är det? –” flämtade hon.  

Benny sa, lika andfått: ”– vänta lite – ”  

Han krånglade loss händerna från hennes skinkor, låg tungt först på hennes ena sida 

och sedan på den andra innan han fick stöd mot madrassen.  

”Vad –”  

”Vänta lite”, sa han igen. Han lät sina händer liksom gå nedför hennes sidor, stönade till 

”– uff! –” och lyckades krångla sig upp så att han stod på knä. Kattis låg kvar, skrevand 

som i den där Frödingdikten, vittskilda knän, och såg honom krångla ännu mer för att 

föra ena handen bakom ryggen.  

Hon tänkte, och skämdes genast: han är inte tjock i alla fall. Väl bibehållen, är det så 

man säger? Och sedan försvann allt sådant när hon såg hans hand igen. Inte indränkt,  

men glänsande i stora fläckar, glänsande röda i skenet från den inte alltför starka lam-

pan.  

”Men det är –”  

Han rörde sig fortfarande försiktigt och hon insåg att det inte bara handlade om 

smärta.  

När han hade kommit på fötter och vänt ryggen till såg Kattis de röda strimmorna på 

hans rygg och blodet som faktiskt rann från ett par av dem. ”Rör dig inte”, sa hon.  

”Men jag måste –”  

 



”Jag gör det.”  

Hennes kropp var förvirrad, utan balans. Hon vågade inte ställa sig upp. Hon rullade över 

och öppnade lådan vid sin sida: pappersnäsdukar.  

”Vad gör du?”  

”Vänta!”  

Kattis drog loss en tjock bunt ur förpackningen, rullade över igen, tog sig upp på knä och 

kände att herregud, hennes knän darrade till och med av den lilla belastningen.  

Kraftlös. Hon höll på att ramla och var nära att stödja sig mot hans nakna rygg. Hejdade 

sig och fann sängkanten i stället.  

Andades ut och in igen.  

”Jag torkar. Okej?”  

”Ja –”  

Hon knölade ihop pappersnäsdukarna i handen och torkade försiktigt. Det var inte så illa 

som hon hade trott – kanske hade hans hand fångat upp det allra värsta. Två strimmor 

hade runnit nästan ned till skinkorna och det ilade till i henne igen när hon tänkte på att 

han stod alldeles naken framför henne.  

Och hon hade klöst honom så han blödde.  

 —————————————————————————————————————- 

Vad är det som händer med Kattis? Vad var det som gjorde att hon blev så våldsam? 

Läs den spännande fortsättningen av ”De kallar oss zombier” av KG Johansson. 

Du hittar den här: https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/de-kallar-oss-

zombier/9789198412710 

 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/de-kallar-oss-zombier/9789198412710
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KAPITEL 1  

Det är drönare överallt. Fortfarande har stora delar av städerna inte byggts upp. Men 

drönarna har värmekameror och kan söka av de skuggsamhällen som bildats i övergivna 

källare och ruinernas håligheter.  

Säkert ett sekel innan alla spåren efter Kriget är borta. Livet tickar ändå vidare, folk gör 

vad de kan to get by. Som vanligt vid den här tiden, runt klockan sexton, är himlen fylld 

av ljussken i olika riktningar då alla ska flyga hem från jobbet samtidigt. Det är varmt för 

att vara höst.  

Freden har varat i tre år nu.  

Korridorerna gapar för det mesta tomma. Pliktskyldiga tavlor på regeringen längs väg-

garna som i alla offentliga rum.  

Kitty knackar och kliver på till ett av dem. Hon har turkos tuppkam och fett med kajal, 

tatueringar ända upp på halsen. Det här är det enda jobbet där ingen klagat på hennes 

utseende, av cheferna alltså. Brukare och anhöriga klagar hela tiden. Oftast brukar de 

ändå ändra uppfattning om Kitty, de ser att hon alltid gör sitt bästa. Numer är Kitty väl-

digt omtyckt, trots att hon är så vresig och uppkäftig.  

Det är då och då ramaskri och skriveri om äldrevården, på grund av hur de äldre hante-

ras. Att det inte är värdigt att de matas med torrfoder. Trots att alla studier tyder på att 

det är bästa sättet att få i sig det en kropp kan tänkas behöva.  

Eller att någon blir rik på skötseln av de äldre. Men annars hade väl ingen gjort det. Den 

sista 1900-talis-ten dog förra året, några 01: or och 02: or lever fort-farande.  

En gubbe sitter och spelar Fifa 2120 i sin säng, ler stort då han ser att det är Kitty, han 

heter Harry.  

”Jaså, jobbar du i natt? Underbara nyheter, under-bara nyheter”, och de flinar tillsam-

mans åt hans entusiasm.  

”Det är jag och Jocke i natt.”  

”Dreamteam.”  

Harry är den hon kommit närmast och kan skoja med, en av de friskare på äldreboen-

det, men med sjukt hjärta.  

”Vad kan jag hjälpa till med min sköna”, flirtar hon och sätter sig på sängkanten, de har 

sån där jargong.  



Andra är mer bittra eller fokuserade på sin sjukdomsbild. Vissa bara totalt frånvarande. 

Ligger eller sitter och stirrar ut i tomma intet. Tycks redan ha lämnat planeten. Andra är 

uppe och går.  

De flesta kan ju det nu med alla nya hjälpmedel och konstgjorda kroppsdelar. Gubben 

har till exempel varken de lungor eller njurar han föddes med.  

Med konstgjorda organ, nerver och skelettdelar lever de flesta ett drägligt liv idag, långt 

efter hundra.  

”Nä skämt å sido så kliar det förskräckligt i ryggslutet, kan du kolla på det?” ber han, på 

väg att rulla över på sidan och dra upp sin skjorta.  

Kitty krånglar på sig latexhandskar och tar en titt. Det är en rodnad med gulnande kan-

ter som vuxit  fram på ryggen. Hon känner inte igen det, men hämtar en kortisonsalva 

från medicinskåpet.  

Larmet ringer, det är våningen ovanför. Larmet klickas bort vilket innebär att Jocke tagit 

det. Det ringer igen och nu är det rummet intill, den gamla fina damen. Hon som stolt-

serar över att aldrig ha jobbat. Kitty konstaterar snabbt samma symptom, klåda och den 

där rodnaden. Som en vätskefylld hinna på huden. Hon känner att detta behöver stäm-

mas av med kollegan som anländer till personalrummet samtidigt som Kitty.  

”Jag har haft två larm gällande klåda och konstiga utslag.”  

”Samma här.”  

”Du jobbade väl igår, inget sånt?” undrar Kitty.  

”Nej ingenting och kvällspersonalen skulle ju ha sagt något om det hade pågått ett tag. 

Nej, det här verkar ha kommit väldigt snabbt”, samtidigt som deras larm ringer på nytt. 

Det är två stycken rum som blinkar, sedan tre, sedan fyra.  

”Jaså, det är en sådan natt”, suckar Jocke och skyndar iväg.  

Men Kitty har på känn att det här inte är en sådan natt, utan något helt nytt.  

I rum sju på våning två bor Felicia som är den yngsta brukaren med sina sjuttiofyra år.  

Hennes utslitna rygg klarade inte ett liv där hemma längre. Men framförallt är det på 

grund av hennes psykiska besvär. Saker som spökar i huvudet och ibland ser hon även 

spöken. Kitty hör hur hon jämrar sig redan då dörren öppnas. Förstår direkt att även 

Felicia lider av samma åkomma.  

Den där rodnaden med gul gegga i ändarna, vätskan som pumpar ut. En klockas tick-

ande och Felicias väsande andning är det enda ljud som hörs.  



Deras ögon möts och Felicia ser rädd ut.  

Då Kitty tittar tillbaka mot eksemet är det dubbelt så stort. Det får Kitty att instinktivt 

flämta till. Reaktionen gör Felicia än mer orolig.  

”Det är något ondskefullt eller hur?” väser Felicia med stirrande blick.  

”Det ser inte bra ut i alla fall, jag kommer ringa hit läkaren, vill säga något lugnande 

men, ni är flera som har samma.”  

”Du får inte hit en läkare nu, du vet hur det funkar här.”  

”Det kommer komma en läkare.”  

”Så allvarligt?”  

Kitty blir ställd.  

”Det får läkaren avgöra.”  

Av detta svar börjar Felicia att skratta. Ett långt obekvämt nervöst skratt. Kitty klappar 

henne över huvu-det. Felicia lugnar sig lite, men det är uppenbart att klådan plågar. 

Nya larm från nya delar av huset, hon tvingas motvilligt lämna den gamla damen.  

Då hon stänger till bakom sig öppnas hissdörrarna längre bort och Jocke stormar ut:  

”Två till på våning fyra.”  

”Felicia samma sak. Vi måste ha hit en läkare.”  

Kitty letar upp jourläkarens nummer i sin telefons kontakter och slinker in på kontoret, 

lutar sig tillbaka i den väl tilltagna kontorsstolen då läkaren svarar.  

”Det här är Kitty från äldreboendet Glaciären. Vi skulle behöva dig här, ovanligt många 

är smittade av något slags utslag.”  

”Utslag?”  

”Eksem.”  

”Jag kan inte komma dit för eksem Kitty, det vet du, vi har tre allvarliga transplan-

tationsskador i natt.”  

”Asså, det har varit tio-femton som blivit smittade på bara någon timme ... och ekse-

met, jag vet inte. Det är rosa med en gul ring liksom, lite vattnigt. Svinäckligt, kom igen, 

det här är helt spookey, har aldrig sett något liknande.”  

”Kommer så snabbt jag kan, det kan ta ett par timmar”, suckar läkaren i andra änden.  



”Ok, vi får hålla ut då”, avslutar hon samtalet aningen nedstämd.  

”Några timmar.”  

”Några timmar!?” uttrycker Jocke sin bestörtning.  

”Jag funderar på om vi ska kolla medicinskåpen, vi kanske har något drällande som kan 

lindra klådan.”  

De går igenom alla skåp och skrymslen, men hittar inget adekvat.  

”Ska vi inte gå en rond? Undersöka även de som inte larmat?” tycker Kitty och de börjar 

sin vandring på nedre botten, där alla utom en är smittade.  

På våning två, alla utom två.  

På våning tre delar de upp sig, för att snabbare gå igenom alla. Men vid det här laget vet 

de ändå det oro-väckande resultatet  

Tillbaka hos Harry som nu stängt av tv-spelet och bara stirrar tomt framför sig.  

”Hur är det?”  

”Inte bra, inte bra alls.”  

”Får jag titta”  

”Kliar som fan, kliar och svider”.  

Då han vänder upp ryggen ser Kitty att de gula partierna som tidigare bara var som en 

skåra längst ut, nu breddats och svullnat upp, med var som sipprar ut ur porerna. Det 

röda i mitten är rinnande som blodblandade tårar, huden verkar bubbla upp i vätskande 

blå-sor.  

”Läkaren är på väg, är det enda Kitty får ur sig. Jocke står redan och stampar utanför 

rummet, vit som ett lakan.  

”Du måste se Felicia.”  

Felicias armar och ben är fastsurrade i sängkarmen med skärp, sladdar och ett midje-

band från en morgonrock  

”Är du inte klok, har du bundit henne?  

”Hon höll på att klösa ögonen ur sig. Titta på eksemet! och Kitty drar efter andan i an-

blicken av Felicias kind. Hur variga blåsor spricker och blodblandad sav av lymfa sörplar 

ut.  

Då Kitty skall se efter om Felicia är vid medvetande öppnar hon ögonen. Kitty ryggar till-

baka.  



Ögonvitorna blir illröda, bara någon sekund tar det. Då springer Kitty. Drar med sig 

Jocke, låser dörren. Fortsätter till dörren intill, låser dörr efter dörr och Jocke följer hen-

nes exempel. Kitty ringer läkaren igen.  

”Det går inte snabbare för att du ringer flera gånger”, fräser han.  

”Det växte framför mina ögon, viskar Kitty med gråten i halsen. Läkaren hör hur skärrad 

hon är:  

”Okej, kommer direkt”, då han inser allvaret.  

 ———————————————————————————————————— 

Vad är det för otäck smitta som börjat sprida sig? Kommer Kitty och Jocke att klara sig 

från att bli smittade? Frågorna hopar sig och svaren får du i ”EXEM” av Kristoffer Cras. 

Boken hittar du här: 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/exem/9789198412765 
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Kapitel 1 - Sällskapet, Västkusten år 2152(sjutton år efter Den stora branden)  

Händerna är knäppta. Hon har skit under naglarna. Långklänningen ser ut att vara na-

turfärgad men är mest bara smutsig. Smutsen har liksom blivit hennes identitet, i brist 

på tilltalsnamn. Det var så länge sedan hon hörde sitt namn att hon tycks ha glömt det, 

hur det gick till har hon ingen aning om.  

Ett bönelarm tjuter och dess monotona ton tränger igenom och fortplantas mellan stu-

gans tunna väggar och trägolv. Hon suckar och vilar diskret de knäppta händerna i 

knäet, betraktar de smutsiga fingrarna innan hon fortsätter sin bön.  

”… Ledare, du omger mig. Mitt jag och min dåtid är min gåva, mitt tack för att få vara en 

del av familjen …” Hon gillar att påta i trädgårdslandet och det är väl tur.  

Vem skulle annars fixa maten på bordet? Det röda ovårdade håret hänger ner till axlar-

na, men det är inte det som döljer hennes ansikte.  

Hon sitter på knä på golvet, vänd från sänggaveln. Brickan med vattenglaset och mo-

rotsknippet har hon fått sätta ner så länge, men det är snart över. Larmets stämmor är 

sju till antalet, hon räknar alltid med.  

”… Jag lever genom dig, genom oss.” säger hon tyst för sig själv.  

Larmet tystnar. I vattenglaset syns en förvrängd spegelbild, men den visar inte hennes 

mörka buskiga ögonbryn, de framträdande käkbenen eller fräknarna som ligger som 

strössel över kinderna och näsan. Det är i stället bara en svart utsträckt form som syns 

där i reflektionen.  

Hon tittar snabbt bort eftersom masken framkallar en sorts avsky, det har den alltid 

gjort. Den är helt svart och har en enkel design, tillsynes inspirerad av den klassiska ve-

netianska Moretta-masken. Men den här har även en öppning för munnen, så att de 

kan äta och samtala enklare. I stället för att hållas på plats med tänderna finns ett 

spänne baktill. Hennes avgrundsdjupa mörka ögon gör faktiskt att det ser ut som att 

hon bara har en mun och inget annat.  

Hon reser sig snabbt och stannar upp för att lyssna. Först hörs enbart lågmält fågel-

kvitter men sedan vad hon väntar på, en vedklamp klyvs av en yxa. Det är hennes så kal-

lade kamrat, hon brukar kalla honom för Bill i sina tankar. Det är lättare med ett namn.  

Innan funderade hon ofta på ifall han har något smeknamn för henne och vad det i så 

fall skulle kunna vara, men hon tänker inte på det längre.  



Bill har inga sådana behov. Han lever efter Sällskapets regler fullt ut, den sektliknande 

sammanhållning som de valt att ansluta sig till.  

Inom Sällskapet finns inga identiteter, man ska inte få några fördomar av att se en per-

sons ansikte eller höra dess namn. Hon tyckte det var ett fint budskap, verkade logiskt 

till och med. Men nu känner hon sig tom och ensam. Saknar att leva och fattas sin identi-

tet. Hon vet nu att det finns något mer utanför tomtgränsen, en annan värld. Hon har 

sett den i sina drömmar, har levt där ute tidigare. Hon har till och med bevis för att den 

finns.  

Bill hugger igen. Snabba ryck nu, hon har inte mycket tid, han kan lätt bli misstänksam. 

Hon tar en av morötterna och smyger bort till rummets hörn. Den gulnade vävtapeten 

har blivit missfärgad av fukt. Längst ner har den släppt lite från väggen och hon petar 

upp hörnet.  

Pulsen höjs, hon gillar det inte, men även om hon inte vet exakt hur hon ska gå tillväga 

med flykten, så känns det bättre att göra något. Hon skulle bli galen annars.  

Inuti väggen finns ett litet utrymme där en halv potatis från gårdagen redan ligger till-

sammans med ett skrynkligt vykort. Hon lägger kvickt in moroten och tar ut vykortet för 

att kika på en kort sekund. Det föreställer en vit sandstrand full med parasoller och glada 

människor. Det är uppenbart en gammal bild, för människorna kan bada i havet och tex-

ten på baksidan är handskriven.  

Meddelandet är svårt att läsa men verkar vara skrivet av en familj som hälsar att allt är 

bra, att flyget gick bra och att de blivit bruna. Hon förstår inte riktigt, men det spelar ing-

en roll.  

Hon gömmer beviset och återvänder snabbt till brickan igen.  

På tomten framför stugan hugger Bill ännu en vedklamp. Sovrummets fönster vetter mot 

baksida. Ändå känner hon sig iakttagen och smutsig.  

Hur ska det gå för honom? Vad kommer Ledaren att säga … 

Det enda sovrummet har visserligen en dubbelsäng, men Bill sover alltid i en av fåtöljer-

na i allrummet. De har aldrig diskuterat det där. Hon har inget emot det, nu skulle hon 

inte ens kunna tänka sig att dela säng med honom.  

*** 

Ytterdörren leder till en liten veranda som i sin tur leder ner till den brungröna gräs-

mattan via en kort trappa.  

 



Bill, även han dold bakom en anonym mask av samma typ som den hon själv bär, sätter 

den slitna yxan i en vedklamp.  

Hennes blick är fäst i marken, stegen försiktiga och axlarna sänkta. Bill följer henne noga. 

Han är synbart muskulös under den tunna rutiga skjortan, trots högen med ved syns inga 

svettfläckar till. Han har mörkt kort hår, mycket mer vet hon inte om sin kamrats utse-

ende.  

”Hur tror du det känns att vara en myra?”  

Hon ser oförstående på honom, men sedan får hon syn på varelsen. Han vänder och vri-

der ivrigt på handen för att kunna följa den, en liten svartmyra som kryper omkring på 

hans håriga arm.  

”De är ju så små”, säger han. Hans ögon tycks drömma sig bort till någon annanstans, till 

en annan värld.  

”Här är ditt vatten”, säger hon och sätter ner brickan med vattenglaset på gräset.  

När hon tittar upp på honom igen stoppar han just den oskyldiga lilla myran i munnen 

och sväljer den hel. Hon gör en grimas bakom masken.  

”Varför envisas du med att ta ut grönsaker?”  

”Tänkte att du kanske vill testa …”  

”Du vet att jag aldrig gillat det.”  

Om han bara visste varför jag börjat bära ut mer än hans vanliga vattenglas.  

”Varför dricker du inte då, ifall du nu vill att …”  

”Jag ska. Bara ställ ner det.”  

Han rycker till lite märkligt med huvudet när han blir irriterad, lite som ett slags ticks. 

Hon har noterat det förut, men aldrig kommenterat det. Hon har en känsla av att han 

skulle låsa in henne ifall hon gjorde det.  

Ibland när hon gör fel så gör han det. Låser in henne i sovrummet eller badrummet. Alla 

rum har sina lås på utsidan och saknar vred på insidan. Nyckeln hänger på en spik på väg-

gen i allrummet.  

När hon först hittade vykortet medan hon samlade pinnar i skogen så var första instink-

ten att rapportera det för Bill.  

Men hon insåg snabbt att det skulle vara lönlöst. Han skulle förstöra det och sedan be-

straffa henne, kanske skulle hon aldrig mer fått lämna tomten? Det var inget alternativ.  



”Blir det samma mat som i går?” frågar han.  

Hon nickar och han tar loss och inspekterar yxans egg, verkar redan ha vetat svaret.  

”Gillar du inte den heller?” frågar hon.  

”Myran?”  

”Jag menar maten.”  

”Jo.”  

”Du vet att du får säga att du tycker det är äckligt.”  

”Det är vad vi har. Vi måste äta.”  

Hon vänder om för att gå mot trädgårdslandet, men hejdar sig.  

”Hur blir det med risfältet nu?”  

Han hugger en vedklamp med vant handlag.  

”Vad är det med riset?”  

”Ledaren sa ju att …”  

”Ja, jag vet vad Ledaren sa.”  

Han stannar upp i sitt arbete och söker av tomtgränsen och den täta barrskogen som 

omger stugan. Hon gör likadant. Det är inte ofta hon lämnar tomten så hon tar alla till-

fällen hon kan för att utforska utkanterna.  

De är helt isolerade, kan inte kontakta någon om de behöver hjälp eller saknar något. 

Även om hon och Bill bara är ett av flera Sällskap som finns utspridda i skogarna runt 

omkring, har de aldrig sett skymten av någon annan.  

Isolationen är en del av reningen. Här ute måste de lösa alla problem på egen hand och 

även om det fanns kommunikation och infrastruktur skulle det strida mot Sällskapets 

regler. Ledaren har hon aldrig sett eller ens samtalat med, bara Bill. Kanske vid själva in-

trädandet i gemenskapen, men från det minns hon ingenting alls. Som om någon rade-

rat det från hennes medvetande. Resten av minnena av livet från utsidan är också 

grumliga. Men Bill har försäkrat henne om att det är fullt normalt och endast hjärnans 

sätt att rationalisera bort det gamla negativa livet.  

”Brunnen håller på att sina, det är bara en tidsfråga, Ledaren sa det själv. Och du vet hur 

mycket vatten de där plantorna kräver”, säger hon.  

 

 



Hans sökande blick möter hennes alldeles kort, genom springorna i maskerna. ”Jag vet. 

Vi får tala mer om det sen.”  

Var utsidan verkligen så jävlig som vi fått berättat för oss? Och är den det fortfarande? 

Antar att vi måste lita på Ledaren som vanligt … Men människorna på bilden badar ju i 

havet och ser glada ut, inte förgiftade och olyckliga?  

 

 —————————————————————————————————————- 

Vem är hon egentligen? Vilka hemligheter är det som lurar i skuggorna? Kommer hon 

att lyckas med sitt flyktförsök? 

Hemligheterna nystas långsamt upp i denna Science fiction om sekten som vill styra 

över mänskligheten. 

Vill du veta hur det går?  

Köp boken här:  

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/akvarieflickan/9789198412789 

 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/akvarieflickan/9789198412789






Kapitel 1  

 

Chuck vaknade av att Gina slickade honom i ena örat.  

"Godmorgon, cowboy", sa hon med ett brett leende.  

Han sträckte på sig och öppnade ögonen.  

Gina var tacksam över att hon var simkunnig annars hade hon drunknat i Chucks mörk-

bruna ögon.  

Hon strök över hans tvådagars skäggstubb. Under ha-kan hade något kletat fast. Hon pe-

tade bort det med nageln och såg att det var torkat blod.  

Hon återvände snabbt till den grymma verkligheten. Blodet på nageln påminde henne 

om att de var på flykt undan sina tidigare vänner, sina värsta fiender och polisen.  

Men det torkade blodet gjorde henne också upp-hetsad. Hon slickade av fingret och 

drog Chuck över sig.  

Något förspel behövdes inte. Stora delar av natten hade varit ett förspel.  

Hon kände att han redan var beredd och kved lustfyllt när han gled in i henne.  

Gina ville att de skulle se varandra i ögonen när de älskade. Chuck tyckte det var okej.  

Den här gången var det rena livräddningen.  

Chuck såg en skugga i Ginas ena havsblåfärgade öga.  

"Blinka inte", viskade han.  

Hon löd och trodde att det var en del i deras parningslek.  

Chuck såg att reflexen i hennes öga kom från motell-dörren som långsamt öppnades. 

Han såg en pistol och sedan konturerna av en man.  

Efter gårdagen kände sig Chuck tvungen att sova med den osäkrade pistolen under hu-

vudkudden.  

Första tanken var att slita fram vapnet men han lyckades hålla nerverna i styr och tog 

långsamt fram pisto-len…  

Han minskade takten.  

”Sluta inte”, mumlade Gina fortfarande med ögonen vitt uppspärrade.  

Han gick på magkänsla, vred på handleden och tryckte av.  



Resultatet syntes på väggen där hjärnsubstansen hade spraymålat den. Chuck var förvå-

nad över att man-nen haft en hjärna.  

Gina skrek inte. Hon slog inte händerna för ansiktet. Istället njöt hon. Våldsam död var 

nummer ett av på hennes lista över afrodisiakum. Krutlukten förhöjde den.  

Hon placerade Chuck på rygg och red honom som om hon skulle rida in en vildsint och 

bråkig unghäst. Gina var på väg mot sjunde himlen – och vidare uppåt.  

Ingen av dem var orolig över att pistolskottet skulle locka till sig nyfikna. I den här delen 

av staden var mord lika vanliga som översvämmade avlopp och råttor i sop-tunnor. Och 

de som bodde där hade vett att sköta sig själva.  

De delade på de två sista cigaretterna innan de duschade. Tillsammans.  

Gina sökte fram väskan som de gömt bakom en trebent byrå. Väskan som innehöll peng-

arna som skulle bli de-ras lycka men lika gärna kunde bli deras olycka.  

"Jag går till bilen", sa hon.  

Chuck hade ett ärende hos portieren som också ägde motellet. Chuck lade en hund-

radollarsedel på disken och strök den jämn.  

"Får jag liggaren", sa han.  

"Det är inte tillåtet", sa hotellägaren.  

Chuck tittade in i hans simmiga och giriga ögon. Förmodligen ägnade han dagar och 

nätter åt att titta på usla serier i teven som stod på i rummet intill, samt att läsa billig ki-

osklitteratur, porrtidningar och dricka utspädd. whisky.  

Chuck började dra tillbaka sedeln.  

"Om jag lägger den här kan du ju råka titta i den, mot min vilja förstås", sa hotellägaren.  

Chuck kollade senaste sidan. De hade skrivit in sig under falska namn men han kom inte 

ihåg vilka. Rum elva, herr och fru Robinsson.  

Chuck lade upp en hundring till och sa:  

"Du har inte sett oss förut."  

"Nej, självklart inte."  

"Om någon frågar, hur såg paret Robinsson ut som bodde i elvan?"  

Hotellägare vätte läpparna med tungan.  

"Han var i sextioårsåldern hade stora glasögon och haltade lätt. Hon hade sönderfärgat 

blont hår och vägde för mycket för sin egen hälsa."  



Chuck nickade belåtet och lät en ny hundring göra de andra sällskap.  

"Rummet behöver extra städning och det finns lite skit som måste dumpas."  

"Var det skottet? Jag trodde det kom från teven. Upp-röjningen kan bli besvärlig, jag vill 

inte snuten rännan-des här."  

"Inte för att de skulle hitta någonting olagligt ..."  

Chuck var beredd på att det skulle kosta och han hade för tillfället tillgång till en förmö-

genhet. Så en fjärde hundring landade på disken.  

Hotellägaren vädrade chansen till stora pengar. Hans dåligt oljade räknemaskin i huvudet 

omsatte redan dollarhögen till whisky och nätter med manliga prostituerade av högre 

klass än han normalt hade råd med. Inte de halvslaka, sönderstuckna och tandlösa 

låtsasbögarna utan några med lite bredare axlar som var hårda mellan benen och i alla 

fall tycktes gilla vad de höll på med.  

"Mycket besvärligt", sa han.  

Chuck öppnade, till synes omedvetet, jackan så att axelhölstret med pistolen blev synligt.  

"Fast det går nog att ordna", sa hotellägaren.  

"Jag kanske kommer förbi och hälsar på", sa Chuck.  

"Välkommen tillbaka", sa hotellägaren men ville genast bita sig i tungan.  

Chuck skyndade ut. Han var säker på att det varit ett ensamjobb av någon girig jävel som 

inte ville dela med sig av pengarna.  

Men de måste ändå snabbt vidare. Byta bil igen och fixa en ny look.  

Chuck var en småtjuv. En av branschens många små-handlare som polisen inte lade ner 

så mycket energi på. De väntade på att han skulle göra den stora tabben eller bli dödad i 

ett meningslöst bråk om några dollar. Risken, eller chansen, fanns också att någon av 

hans vänner skulle bli hög och skicka kniven i honom efter en sned-tändning för att ciga-

rettändare klickade.  

Chuck kunde förfalska checkar, han var inte oäven som ficktjuv och hade rånat ett par 

bensinstationer på vischan. Men hans bästa gren var bilstölder. Där tillhörde han eliten. 

Det tog inte många sekunder för honom att öppna dörren och tjuvkoppla bilen.  

Nu behövde han byta och det snabbt. När de hunnit några hundra meter från motellet 

bad han Gina välja en bil. Så gjorde de nästan alltid. Hon visste också att han inte ville ha 

några av de moderna modellerna med all elektronik.  



Enda kraven var att det hände någonting när han tryckte på gasen och att färgen inte 

var för uppseendeväckande.  

Gina tyckte att svarta var för dystra och med tanke på läget ville hon inte åka omkring i 

någon likbil.  

"Där", sa hon och pekade på en röd bil av mellanstorlek.  

Fem minuter senare fortsatte de färden söderut i den röda bilen. När de var ute på 

stora vägen tryckte Chuck ordentligt på gasen och var nöjd över gensvaret.  

Bilen kunde flytta på sig. Vid behov.  

Men han bromsade ner och var noga med att hålla sig inom hastighetsbegränsningen. 

Det fanns ingen anledning att utmana ödet.  

De hade tillräckligt med problem ändå.  

Gina strök honom över kinden.  

"Jag tror vi klarar det", sa hon.  

Efter några timmar körde de in i en liten håla, en flug-skit på kartan. Husen såg ut som 

målarfärgen tagit slut för länge sedan. Chuck saktade ner.  

”Kolla om du ser någon frisörsalong”, sa han.  

Gina var mån om sitt yttre. Hon offrade gärna en stor del av sina surt förvärvade pengar 

på en snygg frisyr och med den rätta blonda färgen. Men nu förstod hon det var dags 

för en stor förändring, tyvärr till det sämre.  

”Där”, sa hon och pekade.  

En solblekt skylt berättade att Beths frisering fanns där och var öppen. Chuck parke-

rade. När de gick in plingade en klocka.  

Beth, som de förmodade att det var, lade ifrån sig en tidning och spottade ut ett 

tuggummi. Hon var säkert några år över trettio men försökte se ut som en tonåring.  

”Klippning?” frågade hon.  

”On en snabb färgning”, svarade Gina.  

”Bara du?”  

”Nej, båda två”, sa Gina. ”Och vi är tacksamma om du raskar på.”  

”Jag vill alltid göra ett bra jobb, jag är mån om mitt rykte. Det är jag som äger salongen. 

Det är förresten jag som är Beth.”  



”Jo, jag förstår”, sa Gina. ”Men, som sagt, vi är tacksamma om det går ganska fort.”  

”Alla som kommer till vår lilla stad vill snabbt häri-från”, sa Beth med ett leende. ”Men 

jag förstår dem. Vi har inte så mycket att erbjuda.”  

Gina och Chuck insåg snabbt att Beth knappast haft några kunder under dagen. Hon var 

sugen på att prata och var inte så intresserad av andras åsikter. Hon berättade om en 

pojkvän som nyligen vunnit två slagsmål, ”deras morsor kände knappt igen dem efteråt”, 

om att hon klippt en donna som var lite en hollywoodskådis, om en kompis som fått 

missfall, om att hon brutit en lösnagel, ”fast jag kan inte ha så långa på grund av arbe-

tet.”  

Av Ginas korthuggna svar anade Chuck att hon också var sugen på att slå in Beths ni-

kotingula tänder i halsen på henne.  

Men hon kunde sitt jobb. Chucks mörka lockiga hår var ersatt av en kort snagg. Så kort 

hade det inte varit sedan Chucks två år i marinkåren, som bara blev femton månader 

eftersom hade inte platsade. Den lilla mustaschen var också borta.  

Ginas axellånga hår klipptes kort. Den blonda färgen var bytt mot illrött. En kontrollant 

vid någon gränsstat-ion skulle ha svårt att tro att hon var samma kvinna som på bilden i 

passet.  

Chuck var frikostig med dricksen och hoppades att den skulle räcka för att hon skulle 

vara lojal om någon kom och ställde frågor om dem. Beth blev så till sig att Chuck var 

orolig att hon skulle erbjuda en avsugning på köpet och bli sur och han tackade nej.  

När det satt sig i bilen tittade de på varandra.  

”Inte så tokigt”, sa Gina. ”Men jag saknar din mustasch.”  

”Rödhåriga är visst extra vilda”, sa Chuck och log mot henne.  

Sedan startade han bilen och de rullade vidare söderut, i solnedgången. Mot drömmen 

eller mardrömmen …  

———————————————————————————————————— 

Hur ska det gå för Chuck & Gina? Vilka är det som är efter dem?  

Bo Söderlunds Bok ”Chuck & Gina-Dödliga drömmar var det manus som vann PulpFics 

skrivtävling 2018. 

 

                                                                                       Fortsättning på nästa sida 



 

En actionladdad hårdkokt historia i sann Bonnie och Clyde-anda och i sann Pulp Fiction-

anda.  

Du hittar boken här: 

 

 

 



PulpFics romantävling 2019 

Vässa pennorna, ladda datorn och låt fantasin flöda för nu är det dags! 

PulpFics årliga romantävling drar nu igång och självklart ska du väl vara med! 

Reglerna för i år är enkla — eller ja, ganska enkla. 

Temat är fritt MEN ditt manus måste platsa inom genren Pulp Fiction.  

Manuset kan vara allt från skräck till deckare eller Sci-Fi. Men manuset måste 

kunna platsa in i mallen för Pulp Fiction. 

Det färdiga manuset ska minst vara på 30.000 ORD och max 50 000 ORD. 

Du skickar in en synopsis för ditt berättelse, max 1 A4 sida , samt de 5 första  

sidorna i ditt manus, senast den 13 april-19 till pulpficforlag@gmail.com 

 I ämnesraden på ditt mail skriver du ”Romantävling 2019” 

Vinnarna får, förutom äran,  ett avtal med förlaget, boken publicerad som  

     pocket, registrerad på Bokinfo och finnas till försäljning nätbokhandlarna.  

Vinnarna får även 15 ex av sin bok att sälja. Pengarna från dessa går då direkt till 

författaren utan mellanhänder. 

Så va med nu! Skicka in ditt manus senast den 13 april-19 och få chansen att 

publicerad! 

 

 

Vill du få tips och trix om hur man skriver Pulp Fiction? 

Hjälpen finns närmare än vad du tror. Se nästa sida. 







Utdrag ur boken: 

 

Vad skiljer Pulp fiction från annan skönlitteratur?  

Ska man sammanfatta skillnaden mellan att skriva Pulp Fiction och annan skönlitteratur 

så skulle jag vilja säga: Skippa lull- lullet.  

Vad menar jag med detta?  

I vanlig skönlitteratur går man mer på djupet i sin berättelse och det viktigaste av allt, i 

själva karaktärerna som man skriver om.  

Karaktärernas bakgrund och agenda nystas upp under berättelsens gång. Författaren be-

rättar mer ingående om allt från karaktären till tiden de lever i, kultur, miljöer och hur 

allt detta påverkar karaktären och dess beslut under berättelsen.  

I en skönlitterär bok av högre kvalité finns ingen given mall för hur det ska se ut, ja föru-

tom den klassiska dramaturgin där karaktären utvecklas mer och där händelserna 

kanske är mer stillsamma.  

Det finns mer av allt, så som beskrivningar och mer bakgrund om varför karaktären 

kanske gör på ett visst sätt.  

Rent kortfattat är det är mer av allt.  

I en Pulp fiction berättelse så har författaren skalat av allt det där extra-allt och fokuserar 

på det viktigaste - ”Nuet” det vill säga det specifika uppdraget som bokens intrig kretsar 

kring.  

Historien följer en speciell mall (dramaturgi)  

Hjälten/hjältinnan löser alltid problemet och räddar världen och el-ler någon person 

från den elaka skurken.  

Berättelserna har en snabb framåtrörelse och låter inte läsaren slappna av mer än någon 

minut. Läsaren ska vara intrasslad i en tjock mantel av spänning som är svår att slita sig 

ifrån – hela tiden, medan annan skönlitteratur ger läsaren tid till att andas ut en stund 

innan nästa drama utspelar sig.  

I "vanlig" litteratur finns snabba avsnitt med drama och händelser och sedan mer lugna 

avsnitt där författaren kan ägna sig åt en mer analyserande bild av karaktärerna och hän-

delserna.  

I Pulp fiction finns inte mycket till andningshål för läsaren.  

 



Pulp fiction är mer ytliga berättelse som inte lägger mycket eller ingen vikt vid karaktä-

rernas barndomshistoria eller annat extra-allt.  

Så när du skriver ska du mer tänka i form av en film än ett bokma-nus när du berättar.  

 

Skriva om nuet och rakt på sak.  

Nu ska vi gå in på själva grunderna i att skriva Pulp fiction. Inge mer historik utan nu ska 

du få en hel del övningar att göra. Desto mer man skriver ju bättre blir man, inte sant?  

Som du fick reda på i förra delen så handlar Pulp Fiction om att man håller sig till 

"nuet"  

Tänk så här:  

Om du ser en thriller eller actionfilm, så börjar inte filmen med en timmes bakgrunds-

historia om exempelvis hur karaktären hamnade just på den platsen eller vilken skola 

karaktären gick på eller varför de är vansinnigt rädda för spindlar.  

Man skalar av så att det som är viktigt för handlingens framåtrörelse kommer med, allt 

annat stryks.  

Filmen börjar där själva intrigen börjar eller rättare sagt vid den tidpunkt då startskottet 

går för intrigen och filmens handling.  

Filmen startar när saker och ting börjar hända eller förändras kring karaktären.  

Oavsett om du skriver Pulp Fiction eller andra noveller eller romaner så är det själva in-

trigen i din berättelse och dess startpunkt som är början.  

Allt efter det är konsekvenser av de handlingar som din karaktär utför och gör.  

Ex:  

”Jack Smith visste att han inte hade mycket tid på sig. Väskan med pengarna måste le-

vereras innan klockan tio på torsdagen, annars skulle Maya dö. Det var det sista som 

kidnapparen sagt innan sam-talet bröts.  

I dag var det tisdag och Jack kunde bara komma fram till ett beslut – han måste tala om 

för Allan att han skulle hjälpa till med rånet mot banken även om det var det sista han 

ville göra, då Allan var känd för att strula till det. Men det skulle vara det enda sättet för 

honom att få ihop pengarna som krävdes för att Maya skulle överleva.”  

På bara några rader har vi fått en ganska klar bild av situationen och vilken själva intri-

gen kommer att vara.  



Det finns ingen onödig info bara rakt på sak om vad som är på väg och hända vem och 

att det nog inte kommer bli lätt.  

Genast skapar det spänning och sätter frågor i huvudet på läsaren. Kort, koncist och 

utan en massa lull-lull.  

 

 ————————————————————————————————————— 

Det här var ett litet utdrag ur boken ”Konsten att skriva Pulp Fiction” 

Vill du lära dig allt om denna ädla konst och få mer tips och trix inför PulpFics romantäv-

lingen så hittar du boken här: 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/konsten-att-skriva-pulp-

fiction/9789198412741 

 

 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/konsten-att-skriva-pulp-fiction/9789198412741
https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/konsten-att-skriva-pulp-fiction/9789198412741


Kommer på PulpFic förlag under 2019 



Kapitel 1 

 

Canis stod insvept i sin svarta mantel och blickade ut över Stormhaven City. Den bredde 

ut sig omkring honom likt en enorm, glödande myrstack. Den snöklädda vinden bar 

med sig ljudet av skrikande röster och tjutande sirener. De utlovade ännu en natt fylld 

med våld, smärta och död. 

Tusentals neonskyltar spred ett sjukligt sken över kvarteren, som om de ramades in av 

en vanställd regnbåge. Tidningar, tomburkar och annat skräp släpades omkring av vin-

den. Den stinkande röken som steg från brunnslocken blandades med avgaserna från 

trafiken och bildade ett tjockt, grått dis. 

Från Canis utkiksplats på Wilsonbankens tak, vars toppvåning i hemlighet förvandlades 

till en exklusiv strippklubb för de rika och berömda om nätterna, hade han god sikt över 

Stormhavens centrala delar. Han såg polispatruller som jagade förbrytare både till fots 

och med bil, prostituerade som spatserade omkring på de neonskimrande gatorna, ett 

gängbråk samt ett halvdussin bränder som rasade runt om i staden. 

Han aktiverade maskens inbyggda kodekradio och lyssnade på flera polisfrekvenser 

samtidigt. Han hörde rapporter gällande alltifrån rån, misshandlar och våldtäkter till bil-

krockar och fylleslagsmål. Men det var särskilt en rapport som fångade hans intresse. 

”Centralen, det här är patrull 1-8-2. Vi jagar två misstänka österut längs Bauer Avenue. 

Gärningsmännen är misstänkta för grov stöld och mord. Vi misstänker att det är de som 

ligger bakom rånet och skottlossningen på OceanStarlaboratoriet i Fort Storm. De är be-

väpnade och bedöms som våldsamma och extremt farliga för allmänheten. Patrull 1-8-2 

begär förstärkning. Över.” 

Canis vände sig mot stadens norra delar, där den internationella militärbasen Fort 

Storm var belägen. OceanStar var basens forskningsavdelning, dit forskare från hela 

världen vallfärdade för att undkomma det pågående världskriget för att få fortsätta sin 

forskning i fred. Han fingrade på displayen på vänster underarm och ställde in kodeken 

på Kathrin ”Kate” Fishers frekvens. Hon arbetade som nanoforskare på OceanStarlab-

bet, och hon om någon borde veta vad som försiggick där ute. 

Ett tiotal signaler gick fram innan Canis bröt förbindelsen. Han misstänkte att hon var 

mitt uppe i en operation. Utöver forskningen arbetade Kate även som nanoläkare, vilket 

innebar att hon installerade och underhöll nanomaskinerna som alla poliser, brandmän 

och militärer utrustades med. Hon var även en av Canis två bundsförvanter i kampen 

mot brottsligheten som höll Stormhaven i ett strypgrepp . 



Canis fick syn på tre polisbilar som jagade två motorcyklister. Det var uppenbart att poli-

serna hade svårt att hänga med i det höga tempot. Mc-förarna sicksackade fram mellan 

trafiken och körde mot rödljusen utan att slå av på farten. Canis insåg att de var på väg 

mot Stormhavens hamnkvarter, trots att de gång på gång försökte vilseleda sina förföl-

jare genom att köra åt något annat håll en stund innan de svängde av söderut igen. De 

hundratals gatorna i centrala Stormhaven erbjöd många vägar till hamnkvarteret, och 

tack vare deras motorcyklar kunde de köra där polisbilarna inte kunde följa efter. För 

varje fint de utförde hamnade poliserna allt längre på efterkälken. Canis aktiverade 

maskens inbyggda kikare och fokuserade blicken på motorcyklisterna.  

—————————————————————————————————————- 

De var den här inledningen som fick mig att jubla. Spänningen finns där redan från bör-

jan och självklart kommer ni att få läsa den spännande fortsättningen om ”Canis—Den 

laglöse lagmannen ” av Fredrik Dimming under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik debuterar även under 2019 med en roman som ska ges ut på Viberg förlag. 

”Eldranath” en fantasyberättelse som  tar dig med på en hisnande resa. 

Du kan provläsa ur den längre fram i magazinet. 

 

 



På nästföljande sidor kan du provläsa ur böcker från  

Viberg förlag som önskar dig trevlig  läsning! 







Vilse  

i stiljten, vilse  

i havet  

…  

kapitel 1. Mathilda, Helsingfors, 2015  

Ibland gick de andra patienterna mig på nerverna.  

Som gumman jag delade rum med, till exempel. Hon som alltid babblade på precis då 

jag skulle somna. Ja, hon babblade ju annars också förstås. I ett gick munnen på henne. 

Ofta var det bra att hon skötte språklådan så att jag slapp säga alltför mycket. Hon pra-

tade om sin Sjuka, om hur allt tycktes bli för stort, eller för litet, och hur allt kunde bli 

tvärtom, eller hur det förhöll sig.  

Hon ville diagnostisera mig, eller åtminstone försöka få reda på varför jag var där.  

Hon var skarp, fanskapet, och nöjde sig inte med undanflykter. Ändå kunde jag inte be-

rätta, vad jag visste var jag där för observation. Ja, klart att det fanns en etikett på mig, 

jag led av svår depression. Det var nog bara en arbetsrubrik som jag uppfattade det.  

Den gode doktorn hade sett bekymrad ut då jag hade berättat om mannen. Därför vå-

gade jag inte berätta om kvinnan på isen, och hundarna, de andra.  

Jag observerades.  

Och väntade. Medicinerades också, så klart. Det var trots allt ett sjukhus.  

Hundarna tänkte jag mycket på. De var borta nu, annanstans.  

Naturligtvis funderade jag över mannen också. Honom, som hade verkat så innerligt 

bekant. Det var konstigt att det faktiskt var han som fick iväg mig till sjukhuset.  

Jag undrade vem som hade fixat fotografiet, och ramen. Det var lustigt hur slumpen 

kom att spela in men ändå tycktes det förutbestämt och ödesmättat.  

Mannen fanns i dånet, i orgelspelet. Hans svarta ögon, hans andning mot min mun, 

hans händer över mina lår, upp mot.  

Kramande, krävande. Och jag, darrande, av skräck, fast av annat också. Alltid det 

andra, det förbjudna, det smutsiga. Alltid det som var rätt åt mig, straffet.  

Mina händer över mina bröst nu, hårdhänta, som hans. Men jag ville inte längre, inte 

synden, inte tukten, eller plågan.  



Från andra sidan rummet såg gumman roat på mig. Hon hade skuffat upp sina glasögon i 

pannan, antagligen löste hon korsord. Hon var inte den som kom med förstående ord, nej 

minsann, tvärtom.  

Hon ville veta. Fakta. Struntet fick vara.  

”Nå, går det för dig?” frågade kärringfan med ett tonfall som var lagom vardagsintresse-

rat.  

”Herregud”, suckade jag med ett lågt väsande och rullade med ögonen.  

”Då så. Ta för dig redigt, man knullar inte med Gud så ofta”, sa kärringen torrt konstate-

rande.  

Nå, jag slutade tänka på mannen, det goda hade det med sig. I stället stirrade jag på kvin-

nan. Hon hade återgått till sitt korsord och ignorerade mig. Spretigt, kort hår, grått på ett 

blont sätt. Huden fårad i sympatiska rynkor. Hon var liten och mager under överkastet.  

Akvarellen ovanför sängen hade hon själv målat. Den föreställde en kvinna stretande 

över en vårvinteris. Två hundar syntes som mörka fläckar. Snöstormen hade hon målat 

naivistiskt som stora, mjuka bollar. Nyanserna var kalla med undantag av en aning av röd 

värme uppe i vänstra hörnet.  

Jag förstod mig inte på tavlan. Det var ju jag som borde ha målat den. Upplevelsen var 

min. Kärringspektaklet visste ingenting om den. Jag måste ha en förklaring. Bestämde 

mig för att det kanske var så att alla galningar hade samma fantasi. Eller så. Problemet 

var att jag inte var galen och att min fantasi var verklighet. Jag suckade ofrivilligt.  

Tanten var direkt på alerten: ”Jaha, kirrat?” och efter en stund:  

”Berätta! Jag behöver lite njutningar jag med, sidu.”  

Hon hade guldörhängen. Ringar, precis som jag, både i öronen och på fingrarna.  

Hon var gift med någon hon kallade ’nästan uppstoppad’ och hade en hund som var lika-

dan, nästan uppstoppad, alltså.  

Jag var inte van att berätta, och vad skulle jag ha sagt? Att jag var rädd för min egen 

smärta, den jag måste bära?  

I stället hade hon berättat. Om mycket, i detalj. Rakt upp och ner hade hon pratat om det 

fasansfulla hon hade ställt till med, om det hemska hon hade lidit. Hon hade inte sparat 

på orden och jag fick intrycket av att hon varken förskönade eller överdrev. Det var ovant 

med så mycket öppenhet.  



Hon verkade inte ångra sig alls. Inte över det hon gjort eller det hon sagt.  

Hon var en underlig människa och jag fascinerades av hennes energi. På något sätt 

hade jag antagit att kvinnor i den åldern inte var så intresserade av köttsliga lustar och 

sådant.  

Kanske driften hade att göra med gummans läggning. Bi, åt det lesbiska hållet, enligt sig 

själv. Och man hade hon ju, men han var, som sagt, nästan uppstoppad.  

Med henne tänkte jag inte ha sex. Åtminstone det hade jag klart för mig. Trodde jag. 

Jag var inte lesbisk, inte alls. Inte bi heller, för den delen.  

En helt annan fråga var vad jag var.  

Att Anders hade velat skilja sig var inte för min brist på lust.  

Det var för hans, eller hans oförmåga, för det han hade sett, det som hade varit för 

mycket, som faktiskt inte gick att reparera. Han sa att det var för barnet han ville ha 

men jag visste bättre.  

Det var blodet han inte klarade, eller om det var kniven.  

Han önskade mig lycka till och lämnade hundarna, dem gjorde han inga anspråk på. Vi 

hade varit gifta i arton år.  

 

Efter lunchen tog jag en promenad och såg till min förvåning att isen hade sopats bort 

från fjärden. Strandvassen färgades mjukt rosa av solens sneda strålar och någon jäkel 

var ute och rodde.  

Himlen var hög och lätt och doften frisk. Det var konstigt att jag blev så vansinnigt rädd 

vid just det tillfället. Hastigt vände jag om och sedan föll jag handlöst.  

Innan kraschen mot den bara asfalten hann jag tänka att jag hade tappat fotfästet. Helt 

och hållet tappat allt, jag höll inte ihop längre. Fallet var mjukt och det var egentligen 

rätt behagligt att ligga där i min eleganta, blåa kappa med den röda halsduken under 

kinden.  

Framför mig fångade minimala vågor upp kaskader av färger, speglingar och återspeg-

lingar. De viskade frestande hemligheter. Jag vågade inte lyssna. Mina armar slöt sig om 

benen och asfalten kändes överraskande varm.  

På den kombinerade cykel- och gångvägen bakom mig hörde jag steg. Jag tvingade mig 

att stiga upp. Benen var darriga, som om de inte hade använts på länge.  



Trottoaren låg öde och jag antog att stegen hade tagit riktning mot gravgården. Det var 

virrigt och skrämmande och jag tänkte att jag skulle vänta till senare med att fundera.  

På natten hade jag tid och rummet var tryggt i det svartaktigt blåa lugnet.  

Gumman snarkade lätt med öppen mun och någon hasade fram i korridoren.  

Jag låg vaken och försökte låta bli att lyssna på orgeln. Tankarna blev smärtsamma. Hans 

leende, hans makt.  

”Din vilja är i min ficka!” och:  

”Kom, var en duktig flicka, kom, så kom.” Och ja, jag var en duktig flicka.  

Hade jag haft en kniv hade jag skurit och skurit.  

Nu hörde jag bara dånet och tryckte in fingrarna i öronen men kniven skar i min själ och 

jag var rädd för att de skulle märka, de som bestämde. Jag var rädd för medicineringen, 

för att inte kunna försvara mig. Jag vågade inte lita på de andra, så enkelt var det. Jag 

ville inte domna bort.  

Jag nöp mig i armhålan, vred runt för fullt över det korsformade ärret. Platsen var väl 

vald. Ingen skulle någonsin kolla där.  

——————————————————————————————————————- 

Det här är en fantastisk skildring skriven av Mia Bergenheim. Hennes unika berättarröst 

ger läsaren en sådan närvaro i berättelsen,  att man kan höra, se och känna det som ka-

raktärerna upplever.  Det här är en berättelse inte bara om det vederstygga utan och en 

berättelse om vår längtan till att bli älskade. Om vänner och den styrka vi har inom oss. 

Du hittar ”I hundarnas timma” av Mia Bergenheim här: 

https://widget.publit.com/viberg-forlag_3351/i-hundarnas-timma/9789198412734 
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PROLOG  

Seiguns andfådda röst ekade iskallt inom honom.  

-Spring Vibjörn! De tänker döda dig!  

Hon hade gestikulerat vilt och pekat så att han inte ens hunnit fråga henne varför när 

han hörde de uppretade rösterna bakom sig.  

Stammen visste nu att han och Seigun hörde ihop och att hon inte ville äkta Gorm, som 

försökte tvinga henne till underkastelse.  

Han sprang som han aldrig sprungit förr och duckade för stenar som slungades.  

Varför?  

Han sprang ut på myren där han visste var fötterna kunde landa utan att sjunka. I barn-

domen hade han ofta efter något busstreck räddat sig från sin far här.  

Förtvivlat vände han sig om för att se hur nära förföljarna kommit. De hade stannat, var 

inte lika säkra på myren som han. En lång stund tittade de på varandra, han ensam mot 

åtta män som varit hans vänner i alla år. Men varför var inte Gorm med bland dem?  

Han såg Olov höja sin pilbåge och fortsatte dödsmarschen. Berghällen tornade upp sig 

framför honom och han var nästan över myren nu. I nästa ögonblick kände han en brän-

nande smärta i bakhuvudet och måttade fel med högerfoten. Han sjönk handlöst ner i 

kärret.  

Varför jagade de honom? Han gissade att det nog ändå var den svartsjuke Gorm som på 

något sätt lyckats uppvigla de andra i stammen efter skammen av envigen de haft tidi-

gare på dagen.  

En ögonblicksbild dök upp i hans medvetande av honom själv sittande på Gorm och av-

slutningsvis vrida om dennes öra tills han skrek som ett barn och inte kunde uthärda 

smärtan längre. Övriga stammedlemmar som slutit upp under striden lät undslippa sig 

ljudliga skratt och tog Vibjörns parti. Varför, tänkte han? Varför fick inte kärleken råda 

över våldet? Han kunde inte förstå det.  

*** 

 

Kommunledningens korridor i Örnsköldsvik låg öde. I vanlig tjänstemannamässig ord-

ning hade ingen frivilligt  dröjt sig kvar efter arbetstidens slut utom de utsocknes bo-

ende från byarna som annars inte skulle hinna ta sig in till fullmäktigemötet vid 19-

tiden.  



Han vandrade långsamt fram till pentryt för att göra sig en kaffe latte -som det så mo-

dernt hette numera- i den nyligen inköpta kaffemaskinen eller vad den nu kallades. Han 

måste dock tillstå att det var en makalös manick, det smakade verkligen kaffe, förmodli-

gen på grund av bönorna som maldes direkt.  

Plötsligt fick han en föraning om något, ungefär som när man letar en okänd gatua-

dress, svänger på chans och bara vet att det är helt rätt.  

Han kunde inte inse var känslan kom ifrån, så efter att ha smuttat på sin latte återvände 

han ännu långsammare tillbaks till sitt kontor vilket skyltade med den torra benäm-

ningen; kommunalråd Sture Hammarfierdh.  

Samma känsla fick honom att dröja på tröskeln innan han steg in och när plötsligt solen 

-eller vad fan det nu var- exploderade dog han inte ögonblickligen utan slungades bakåt 

med latten krampaktigt i handen. Det sista han hann tänka innan medvetandet slock-

nade var hur nämndmötet nu skulle avlöpa om han inte kunde styra upp det i rätt rikt-

ning.  

 

Kapitel 1  

Sofia kände sig som en kvinnlig Hamlet när hon för minst tjugonde gången synade kra-

niet framför sig, kisade med linserna för att förnimma varje oupptäckt detalj och varje 

gång blev hon lika full i skratt.  

- Det här kraniet förbryllar mig fortfarande, Kurt Berg-  

kvist. Det är en reva högst upp, men jag undrar om det kan vara dödsorsaken.  

- Vad säger du Sofia Hägglund?  

De hade redan vid sitt första möte på museet för två veckor sedan hittat en jargong att 

kalla varandra vid både för- och efternamn, vilket passade deras båda kynnen bra trots 

att det skilde nästan fyrtio år mellan dem.  

Mannen som ställde frågan och lystrade till namnet Kurt Bergkvist, tog av sig hörlurarna 

och la sin iPhone på bordet.  

- Jo, det är något underligt med kraniet, svarade Sofia Hägglund. Titta på hålet här på 

sidan av skallbenet. Kan det verkligen vara dödsorsaken tror du?  

Kurt Bergkvist lyfte upp skallen och synade den noggrant i någon minut. 

 - Troligen, svarade han långsamt. Men det är nog inte hela sanningen. Drunkning skulle 

jag tro eftersom han hittades i myren. På den tiden var det ju mer sankt än idag efter 

landhöjningen.  



Han kan ha fått något i huvudet, förmodligen en pil att döma av revan, och sedan tappat 

balansen. Men vi får låta Ragnar Ek, eller vad er osteolog i Härnösand nu heter, kolla det.  

- Det är också en inbuktning ovanpå skallen, ungefär som om någon bultat med ett slag-

trä eller dylikt.  

- Du låter som om du tror att ett mord begåtts i forntiden?  

Ska vi ringa poliserna och fråga om preskriptionstiden för forntidsdråp?  

- Nej, Ronny och Leonard har nog fullt upp med den andra drunkningsolyckan.  

- Var det så de hette, by-bylingarna?  

- By-bylingar! Du är en förtappad smålänning på celebert besök i de högre regionerna av 

Sveas rike, glöm inte det!  

- Högre? Du menar mer norrut då? Jag har hittills inte hittat något annat sammanhang 

här uppe där högre skulle vara en relevant omskrivning för något i bemärkelsen … tja … 

intelligent liv kanske? Det verkar finnas mer sånt på Mars efter vad jag har kunnat ut-

röna.  

Han drog retsamt på munnen och lät de grå ögonbrynen gunga upp och ner på Groucho 

Marx-vis med en menande blick på Sofia.  

Hon drog lika retsamt på munnen hon, och gladde sig åt att Kurt inte var det minsta in-

tresserad av henne mer än som en yngre arkeologkollega inom samma bransch och 

tidsepok.  

I Norrland jobbade man oftast mer eller mindre på egen hand tills något större fynd 

hittats och då lånades sörlänningarna in på gott och ont. Det gavs aldrig möjlighet att 

välja, utan de kom upp likt Scotland Yard eller CIA med grundförutsättningen att ta över 

fallet och klappa ortsarkeologerna lite överseende på kraniet, som de föredrog att be-

nämna allt som satt högst upp på människokroppen. Gudskelov hade hon denna gång 

fått Kurt på halsen, som i och för sig gärna patroniserade norrlänningarna när han fick 

chansen, men som satte sitt yrkeskunnande högst och var snar att driva gäck även med 

sin egen småländska härkomst.  

Hon hade haft värre exempel tidigare att dras med som, thank God, tämligen snabbt 

efter förrättat värv skickades tillbaks där de hörde hemma.  

I medeltiden.  

  —————————————————————————————————————- 



”Kalla stjärnor blinka” av Ingemar Dahl är den första boken i serien om poliserna i 

Banafjäl. 

En serie som har fått ett varmt mottagande av läsarna. Vill du läsa hur det går för Sture 

Hammarfierdh och de andra så hittar du boken här: 

https://widget.publit.com/viberg-forlag_3351/kalla-stjarnor-blinka/9789198499605 
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Prolog  

“YOUNG PROSTITUTE MURDERS THE GOVERNOR”  

Rubriken och fotot på Rose Hemingway fick hennes värld att rasa samman på mindre än 

en nanosekund.  

***  

1979  

Röken från pipan dominerade det lilla köket. Han knackade ut tobaken mot askkoppen 

och höjde blicken genom fönstret där talgoxar och blåmesar slogs om de få frön som 

ännu fanns kvar. Det gällde att äta fort innan någon av skatorna dök upp och körde bort 

dem. Han log tillfredsställt och mindes plötsligt gamla tider när snön drev upp över 

köksfönstret och dolde all insyn. Tiden innan plogbilen var uppfunnen. Tiden när man 

fick bana sin egen väg genom meterhög snö för att nå fram till affären. Tiden när man 

var glad om man hade tillräckligt med ved för att klara vintern. Tiden långt innan…  

Långt innan allt hände.  

Han hörde steg på farstubron.  

Det borde inte höras steg på farstubron  

Och skatan landade på fågelbordet.  

 

Kapitel 1  

Det fick inte vara sant. Hon måste komma tillbaka. Rutger hade knappt lärt känna henne 

men känslan av total-katastrof tog över hans medvetande och han kunde inte fokusera 

på någonting annat. Det fick inte vara sant. Han upprepade orden som ett mantra och 

mindes deras möte tidigare på dagen. Han kunde inte förmå sig att uttala ordet sista. 

Hilma Larsdotter hade hon presenterat sig som och de hade talat om hennes släkt, om 

att hon inte varit Guds bästa barn och om hennes oro inför framtiden. Om han hade 

trott på henne kanske han kunnat hindra det som verkade ha skett. Det fick inte vara 

sant. Det måste vara någon annan.  

- Jag kommer från en galen släkt och jag har inte existerat de sista trettio åren, sa hon 

och drog på munnen i ett svagt leende som fick hennes rynkiga kinder att strama över 

de utskjutande kindbenen. Du pratar med en zombie, en levande död. Hur känns det, 

Rutger?  



Han hade svarat tvekande att det inte var så farligt el-ler något sådant men innerst 

inne hade han haft svårt att tro på hennes historia. Han hade bett henne fortsätta för 

all del, han var idel öra.  

- Min far försvann 1979 från den stuga i Stensätter där han levat ensam sedan 1977 

utan att någon annan än jag känt till det. Jag förde honom dit efter hans begravning.  

Då hade han yttrat något diffust och töntigt som han redan förträngt men hon hade 

bara skrattat till och fortsatt.  

- Du behöver egentligen inte tro på något av det jag säger, det är inte din hjälp jag be-

höver. Jag vill bara att du ska höra historien som den var från allra första början och om 

du avfärdar den som strunt rör det mig inte i ryggen. Jag har två månader kvar att leva 

och jag måste få ur mig det här så att någon mer än jag vet, annars kommer min släkt -i 

alla fall delar av den- aldrig att få ro. Det föds alltid nya fanatiker, hur man än gör. Jag 

trodde att det stannade upp för 30 år sedan men så var det inte. Någon är ute efter 

mig fortfarande efter så lång tid.  

Där hade han inflikat en kommentar att det lät som en engelsk TV-deckare varpå hon 

ännu en gång skrattat sitt korta skratt till dess hostningarna tog över.  

- Tror du att man kan begrava förflutna oförrätter el-ler är det en genetisk defekt att 

man måste leva för hämnden kosta vad den kosta vill?  

På det hade han stammat något om Nemesis som lever i oss alla eller också hade han 

bara nickat. Det var svårt att fokusera på ålderns senhöst. Han hade väl inte heller så 

långt kvar men enligt husläkaren förmodligen mer än två månader i alla fall.  

- Jag har inga barn och det är jag tyvärr glad över, jag hade inte velat föra skräcken vi-

dare till dem. Men mitt liv har inte varit så illa i alla fall, jag klagar inte. Det finns de 

som haft det betydligt värre.  

Då hade han frågat den korkade frågan om varför hon inte anmält detta för polisen.  

- Polisen? Hur anmäler man ett försvinnande till polisen där den försvunne är död se-

dan två år? Hur undviker man de givna frågorna om varför han fått en olaglig skenbe-

gravning? Hur svarar man på frågan om vilka bevis man har när inga sådana finns? Kan 

du svara mig på det?  

Han hade bara skakat på huvudet.  

- Men jag har faktiskt snokat reda på en polis som inte kom-mer att ställa de jobbiga 

frågorna. Han bor här i Banafjäl och är mitt kusinbarn utan att han vet om det.  



Hans avvaktande frågande uppsyn fick henne förmodligen att avsluta samtalet i ett ras-

kare tempo än hon avsett från början.  

- Jag kommer tillbaks till dig imorgon vid lunch. Jag har en cellgiftsbehandling i morgon 

förmiddag. De jäkla läkarna tror fortfarande att det finns något att göra så jag låter dem 

hålla på ett tag till.  

Rutger Backlund sneglade på mannen bredvid sig i baksätet. Så såg kusinbarnet ut men 

han verkade inte känna till släktskapet. Frågan var om det kanske var bäst att låta ho-

nom fortsätta leva i villfarelsen. Hennes historia hade ju visat sig vara sann och även om 

han inte hunnit höra hela sanningen kunde en eventuell mördare ändå tro detta om det 

kom ut. De var snart framme vid bårhuset där identifikationen skulle äga rum. Han hade 

inte lång stund på sig att fatta sitt beslut. Bäst att göra som strutsen. Gömma huvudet i 

urnan.  

—————————————————————————————————————— 

”Snörök” är den andra delen i serien om Banafjäl av Ingemar Dahl. 

Du hittar den självklart här: 

https://widget.publit.com/viberg-forlag_3351/snorok/9789198499612 
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Prolog  

Raqqa mars 2013  

”Skjut mig när du är klar bara”, tänkte hon och andades lugnt och metodiskt. Så här kän-

des det alltså att dö. Inte tal om att somna in lugnt och stilla som hennes farmor och far-

far gjort. Begravningarna för dem hade innehållit gråt och vackra tal men avslutats med 

fest och firande över att de levat ett långt liv och fått uppleva både barn och barnbarn. 

”Vad väntar du på din fjunis? tänkte hon vidare. ”Få det överstökat bara. Fort.” Hon 

kände hans snabba stötande innan stönet kom och var glad att det åtminstone inte dra-

git ut på tiden. Hans andedräkt stank vitlök och hans fumliga fingrar kändes som hung-

riga blodiglar. Ögonen blixtrade i en hierarkiskt överlägsen tom blick där den förnedrade 

människan under honom inte var en skapelse av Allah. ”Ditt kristna luder” hade han väst 

för att stärka det dåliga självförtroendet och befälet som stoppat hans k-pist som just 

skjutit ihjäl hennes föräldrar stod bredvid och tittade lika iskallt han. Väntade kanske på 

sin tur.  

Hon blundade och väntade men inget mer hände. Hon tittade upp och såg hur han 

knäppte igen byxorna och gick iväg. På torget låg hennes föräldrar och bror. Hur länge 

skulle de ligga där utan att någon brydde sig? Hon hade hört att de brukade köra över 

dem med lastbilar tills de var ett med marken och bara klädtrasor återstod.  

Hon kunde inte ens gråta. Var det detta hon blivit född till så kunde det lika gärna vara. 

”Skjut mig”, ville hon skrika tills någon lydde henne, men orden vägrade formulera sig. 

Hon beslöt att bara ligga kvar och vänta.  

Vänta.  

På vad då?  

På precis vad som helst.  

Inget betydde något längre, men hon skulle aldrig glömma den tomma blicken och hans 

sätt att uttala ”ditt kristna luder” så länge hon levde.  

Hon hoppades att det skulle bli så kort som möjligt.  

 

Kapitel 1  

13 juni 2016  

Sofia Hägglund, museiintendent i Örnsköldsvik, visste inte om hon skulle känna sig gu-

domligt smickrad eller som en stenad martyr på de anklagades bänk. Eller om hon bara 

skulle skratta.  



Anslaget med fem ansikten på Bruksgodsets anslagstavla och texten ”En ska bort” med 

henne i mitten kändes inte riktigt bekvämt. Leonard, kriminalpolisen, Harald, Banafjäls 

nyblivne Nationsdemokrat, Lasse Rosén, ”Lazarus” i folkmun, den flummige profeten 

och slutligen Muhammed, den nyinflyttade muslimske ögonläkaren flankerade runt om-

kring henne och svävade som andar runt en utbrunnen eld av myrra och grillolja.  

En måste bort. Hon var den enda kvinnan.  

Varför bara en?  

Hon visste vem hon ville ha bort.  

Anslaget täckte delvis tre andra affischer på de liggande plankorna under det korta ut-

skjutande trätaket. En affisch förkunnade att det var ett quiz i antågande den närmaste 

veckan på Bruksgodset. En annan att det var nya utställningar på Örnsköldsviks museum 

-den hade hon själv satt upp- och en tredje som ville locka turister med ”Bo på lantgård 

en vecka”. Det sistnämnda hade en av de fem ”utvalda”, Leonard, vid något tillfälle haft 

en fundering om. ”Vem är den där Bo egentligen? Det finns väl ingen Bo här i Banafjäl 

som har en lantgård?”  

Typiskt Leonard, tänkte Sofia. Hans överlevnadsinstinkt var att alltid se något humor-

istiskt i det mesta.  

Ibland på pricken, men ibland också lite ”till gnags” på folk.  

Hans devis var ”alltid retar det någon” och det låg väl en del i det kunde hon tycka. 

Strök man bara folk medhårs fick man aldrig några reaktioner. Hennes devis var, tja, det 

visste hon inte så noga egentligen, men hennes sambo Staffan uttryckte det desto kla-

rare. ”Du behöver ju bara öppna munnen så kommer det ut något, for good or for bad”. 

 Hon log en smula åt tanken och tittade upp mot Bruksgodsets huvudbyggnad som hon 

skymtade i det bländande solljuset. En faluröd byggnad med fyra små rektangulära 

fönster högst upp ovanför den lilla förstukvisten där man gick in till Anna-Karins kruk-

makeri intill caféet. Hur mycket Sofia än förordade att man skulle skippa det livsfarliga 

sockret föll hon alltid till föga när hon såg alla läckerheter le mot henne. Med sina mest 

insmickrande knep fick de henne alltid att köpa minst två bitar till det utsökta kaffet de 

serverade i gamla omaka porslinskoppar från femtio- och sextiotalen.  

Blicken flyttade sig tillbaka till anslaget och leendet stelnade. Var det någon med ett 

stort skämtlynne som satt upp det eller fanns det någon djupare mening bakom tillta-

get. Anna-Karin hade ringt henne direkt på morgonen och bett henne komma så fort 

hon kunde.  



Leonard var redan inne på polisstationen i Örnsköldsvik och hade en längre sträcka att ta 

sig tillbaka till Banafjäl för att säkra eventuella spår men han var på väg med sin granne 

och kollega Ronny Nyberg så Sofia beslöt att invänta dem innan hon åkte in till museet.  

Hon tittade ner på sina skor. De såg slitna ut och tittade anklagande på henne. ”Ska vi 

bort båda två, bara för att vi är gamla?” tycktes de fråga henne.  

Hon log.  

”Nej, det ska ni inte, tänkte hon. Inte förrän ni är helt väck.”  

Det gillade de och Sofia tyckte att de lättat viftade med skospetsarna mot henne.  

————————————————————————————————————— 

Tredje boken i Ingemar Dahls Serie om poliserna i Banafjäl. Denna bok är den nyaste i 

serien och utkom i november-18 

Du hittar boken här: 

 https://widget.publit.com/viberg-forlag_3351/svarta-natter/9789198499629 
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Prolog  

Påsarna omringade honom. Påsarna med ögon. Påsarna med kroppar. Påsarna med rös-

ter. Han svettades ymnigt och blundade medan han försökte ta sig framåt.  

Framåt mot räddningen, om den nu fanns. Framåt mot vad som helst.  

Men påsarna fanns överallt. Hans kropp förmådde inte fly längre. Hans leende, som bru-

kade rädda ho-nom från allt ont hjälpte inte.  

Påsarna tänkte sluka honom också. Liksom de slukat sig själva.  

 

***  

-Cirka tolv timmar har han legat här. 

Brogren var tvärsäker. 

-Han har kvävts med en vit plastpåse utan reklam. 

-Utan reklam? sa Leonard. Finns det sådana idag? 

-Tydligen, svarade Brogren. 

Brogren, Örnsköldsviks kriminalteknikerchef, tillika obducent, hade inget ytterligare att 

tillägga förutom en privat kommentar.  

-Varför dödar man en oförarglig funktionshindradpojke?  

Leonard skakade på huvudet och mörknade.  

-Jag vet inte, svarade han. Men när jag väl gör det så önskar jag att dödsstraffet återin-

fördes. Det här finns inte på min karta.  

-Inte på min heller, svarade Brogren. 

Jag vill inte i fängelse. Ni måste förstå det. Jag vill inte. Jag vill inteee!!!!! Varför kan ni 

inte vrida tiden tillbaka? Det måste ju gå. Tekniken har aldrig varit så långt framme som 

nu.  

DET MÅSTE GÅ! FATTAR NI INTE!  

Den första svettdroppen följdes av den andra och den tredje och den fjärde och till slut 

fanns det ingen chans att räkna dem. Inte för att han ens försökte. Men hans gapande 

mun och skakande huvud gjorde allt för att vrida visarna åt rätt håll.  

Hjärtat slog tredubbla slag och det fanns inga tendenser på att det skulle lugna sig inom 

den närmaste framtiden.  



Skolan skulle snart börja, men den fick börja utan honom idag.  

Jag vill inte i fängelse. Han böjde huvudet mot kudden och grät ljudlöst.  

När han från köket hade hört sin bonuspappas frågande röst i telefon tio minuter tidi-

gare slutade han att existera.  

-En påse i munnen? Kvävd av en påse i munnen? 

Han måste berätta allt. Men hur skulle han kunna göra det.  

Det enda som tröstade honom var att hans rum numera låg i källaren där ingen kunde 

höra honom gråta ut hela sitt 21-åriga liv.  

 

Kapitel 1  

Andningen ökade häftigt när krystningarna började. Hon hade svårt att uppfatta var hon 

befann sig, men en sjuksköterska i vit rock som stod bredvid henne i full beredskap med 

händerna mot hennes mage fick henne att ana att hon var på BB. Hur hon kommit dit 

visste hon inte. Den sista minnesbilden bestod av ett desperat bönande om en sil när 

värkarna kom som mest, efter det var allt ett töcken. Hon hade ju bestämt sig. Hon ville 

ha barnet. Hon skulle frivilligt lägga in sig på avgiftning. Allt för att kunna behålla den 

lilla varelsen. Hon skulle bli den där underbara mamman som aldrig funnits för henne, 

inte det där nervvraket som alltid låg i sängen och bara sov.  

Hon skulle inte bli sån!  

Och här låg hon nu med fruktansvärda värkar som heroinet inte kunde hela. Barnmors-

kan talade till henne men hon hade svårt att uppfatta orden. Det gjorde så jävla ont. 

Kunde det inte bara sluta?  

Sköterskan bredvid sängen tryckte intensivt på hennes mage. Hon var inte riktigt med-

veten om varför, men kände att det rörde sig inom henne. Ett enormt outhärdligt tryck. 

 - Krysta!!  

Barnmorskan skrek högt och äntligen hörde hon vad som sas. Krysta betydde att man 

skulle trycka på ungefär som när man satt på toa hade hon lärt sig. Hon tog i allt vad 

hon kunde och med hjälp av sköterskan med händerna kom någonting nytt plötsligt ut i 

världen. Ett skrik hördes, hon slappnade av i sängen, slöt ögonen och väntade på att 

den lille eller lilla skulle läggas mot hennes bröst. Ögonen föll ihop och narkotikan bedö-

vade medan hon kände händer på kroppen som varligt tog hand om henne.  



Men ingen la något hungrigt barn till brösten för att dia. Allt blev bara en gigantisk tyst-

nad.  

Hon kunde väl bara fått hålla i den lille.  

Bara en sekund.  

***  

Sofia Hägglund stod på ett högt berg och blickade ut över oändliga dalgångar, oändliga 

vidder, oändliga hav och ruvande hemligheter. Långt borta rörde sig en pil från en avläg-

sen båge, en kula från ett flintlåsgevär, en sten från en slunga och mellan dessa stod 

människor och troll och betraktade varandra utan att se. En armé utan vapen rörde sig 

framåt utan att marschera och vargar smög långsamt ner från himlen utan att nå fram. 

Sofia blickade bortåt och befann sig plötsligt mitt i alltet som ett ensamt öga utan tårar. 

En bränd skog gnydde från tusen små halsar där trollen inträdde ridande på osynlighet 

från seklernas mörka avgrunder. Glömda själar byttes bort i ouppnåeliga boningar i un-

derjordiska akvedukter och Sofia började räkna all mynta med handens sju fingrar.  

Hon vaknade sakta till liv och tittade sig i badrums-spegeln. Hon hade inte drömt utan 

sett någonting hon inte kunde begripa, men som ändå kändes som en dröm. Sofia var -

hade hon de sista åren förstått- synsk som det kallades förr i tiden. Hon kunde se och 

känna saker som andra inte såg, det blev väldigt tydligt när de börjat med stenåldersut-

grävningen i Banafjäl förrförra året och några gåtfulla händelser inträffat.  

Men när hon några månader efteråt pratat med sin sambo Staffan och poliserna Ronny 

och Leonard om det hela och frågat om de mindes det oförklarliga så hade alla varit 

oförstående.  ”Du såg ju några syner som du beskrev för mig” hade hennes sambo 

Staffan sagt och hon hade först blivit rasande men snabbt besinnat sig när hon insåg att 

deras kollektiva minnen sakta tynat bort. Men hos henne satt de kvar som en inre 

styrka hon aldrig skulle tappa. Hon tänkte åter på drömsekvensen, fick fortfarande ing-

en reda i den och beslöt att gå och lägga sig igen.  

*** 

Staffan, Sofias sambo, kände ett rep runt sin hals. Han hade inte stulit en häst men de 

tänkte ändå hänga ho-nom. Snaran drogs åt, öppnades, drogs åt och öppna-des. Han 

öppnade ögonen långsamt och tittade på sin sambo.  

- Sofia. Vakna!  

Staffan knuffade till henne.  

- William! skrek Sofia i drömmen och reste sig halv-sittande upp.  



- Sofia, du drömmer.  

- Va?  

Sofia Hägglund tittade oförstående på honom.  

- Oj, sa hon efter att ha tittat på väckarklockan som visade tre på morgonen. Jag 

drömde att William blev jagad i skogen och jag satt fast i ett kärr med dödskallar runt 

omkring mig. Förlåt om jag väckte dig. Jag var tvungen att strypa en som försökte dra 

ner mig i ett svart hål.  

- Det var jag, mumlade Staffan.  

 ————————————————————————————————————— 

Detta är så den fjärde boken i Ingemar Dahls deckarserie. En tät och spännande be-

rättelse om ett aktuellt ämne, om rädslan människan känner när kanske inte kunskapen 

finns där. 

Den spännande fortsättningen kan du läsa i boken som du hittar här: 

https://widget.publit.com/viberg-forlag_3351/radsla/9789198499636 
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Kommande böcker på Viberg förlag 



PROLOG  

– År 2005, AZUREAS ANDRA TIDSÅLDER –  

Stridslarmet dånade likt domedagsklockor i staden Nichamos och vinden spred en stank 

av blod och rök över ön Tar’Kildar.  

Arméerna påminde om tiotusentals myllrande myror. De kämpade om herraväldet över 

det uråldriga citadellet som tornade upp sig i stadens hjärta. Men när Galdriorn 

Tengolfir blickade ut över slagfältet insåg han att striden snart skulle vara över.  

Fienden kom från Turadez och leddes av ärkedemonen Karadhor. Armén bestod av män-

niskor, varulvar, troll och demoner. Den vällde in i staden likt en tidvattenvåg av skuggor 

och död och tvingade försvararna att retirera mot den inre stadsmuren där Galdriorn 

stod posterad.  

Krigarna vid hans sida var en blandning av fotsoldater, änglar och Ayuer, vilka var är-

keängeln Ariens mänskliga förkämpar och nyttjare av den ljusa Elanirmagin. De var redo 

att kämpa till sista andetaget.  

Svartklädda Dar’Kesher, Karadhors främsta underhuggare och brukare av den mörka Ta-

lornmagin, plöjde sig fram genom Nichamossoldaterna som vore de jättar och försvarar-

na inte mer än värnlösa barn som stod i deras väg. Deras Vilarysvärd, nästintill oförstör-

bara klingor tillverkade av fallna stjärnor, skar sönder stål, läder och kött lika enkelt som 

en lie slår vete. Män och kvinnor föll skrikande i drivor framför dem. De som inte dog av 

klingorna trampades till döds medan blod och tarmar rann ur deras kroppar.  

”Gör er redo!” ropade Galdriorn och drog sitt Vilarysvärd när de första angriparna up-

penbarade sig på gatan nedanför muren.  

Han var en ängel som valt att lämna himmelen och tjäna ljuset som Ayuordens överhu-

vud på Azurea. Ayumästarens vingar bestod av rena Elanirenergier och var därför osyn-

liga för dem som inte var magiker. För dem påminde han om en människa, fast med 

spetsiga öron och ett tidlöst utseende som gjorde det svårt att avgöra hans ålder.  

”Bågskyttar, sikta på stegbärarna!” Galdriorn pekade på de framrusande fiendesoldater-

na med svärdet. ”Skjut!”  

Ett hjärtslag senare föll en våg av långskaftade pilar över krigarna från Turadez och näst-

an varenda pil fann sitt mål. Angriparna stupade i drivor, somliga döda innan de slog i 

marken. Andra blev ihjältrampade av de efterkommande massorna. Men eftersom de 

var så pass många fanns det alltid nya soldater som kunde plocka upp stegarna och föra 

dem vidare framåt. Angriparna nådde snart fram till muren och började resa stegarna 

mot den.  



”Fäll stegarna!”  

Ett par försvarare knuffade ned den första stegen. Fienderna som varit på väg upp för 

den skrek när de föll baklänges. Nichamossoldaterna fällde den andra stegen samtidigt 

som angripare på den tredje och fjärde stegen tog sig upp på murkrönet. Deras svarta, 

taggiga rustningar fick dem att se ut som blodtörstande skalbaggar.  

Skrik, vapenslammer och blodlukt fyllde luften. Försvararna på murkrönet ansträngde 

sig till bristningsgränsen för att slå tillbaka fiendens första anstormning och för att för-

svara citadellet. Det var visserligen inte själva borgen i sig de försvarade, utan vem och 

vad som befann sig där inne.  

En iskall fruktan grep tag kring Galdriorns hjärta när tre höga hornstötar ljöd nedifrån 

staden.  

Ännu en svärm av Dar’Kesher, demoner och troll vällde in på gatan nedanför muren. 

Men det som skrämde Ayumästaren så var gestalten som vandrade bland soldaterna 

och tornade upp sig likt en jätte över dem allihop. Han som utstrålade en aura av brin-

nande hat.  

Det var underjordens herre i egen hög person. Ärkedemonen Karadhor.  

Han var iklädd en svart rustning och hjälm och bar en mantel av skuggor. Svärdet som 

hängde vid hans bälte kallades Dar’Minathil, Månklingan, och var ett av två svärd som 

skapats för att användas som kärl åt den mäktiga artefakten som förvarades i 

Nichamoscitadellet. Den som Galdriorn svurit att försvara med sitt liv.  

Karadhors blotta närvaro fick försvararna att stanna upp och stirra skräckslaget medan 

angriparna började slåss med förnyade krafter. Men åsynen av ärkedemonen fick Galdri-

orn att slita sig ur sin förlamning.  

”Bågskyttar, rikta skotten mot den Mörke! Skjut fritt!”  

Ett dussintal skyttar lydde ordern, men Karadhor lyfte lojt en hand och slog undan pilar-

na med en våg av Talornmagi innan de ens nådde fram. Sedan stannade angriparnas 

attack av.  

När Galdriorn såg sig omkring insåg han att det enbart fanns försvarare kvar på murkrö-

net. Han rynkade pannan och försökte förstå vad som stod på. Men svaret uppenbarade 

sig när en grupp Dar’Kesher sträckte ut händerna framför sig och kastade iväg vågor av 

Talornenergier mot muren.  



Den skakade så pass våldsamt att flera krigare föll ned från krönet och spetsades på fi-

endespjut.  

Det var då Galdriorn insåg att slaget var förlorat.  

”Kalla till reträtt”, beordrade han en standarbärare. Det bar emot att överge muren, 

men det var det enda sättet han skulle kunna rädda liv på.  

Bäraren höjde standaret och viftade den röda flaggan fram och tillbaka över försvarar-

nas huvuden. Fler standar höjdes strax på murkrönet.  

”Reträtt!” ropade Galdriorn. ”Tillbaka till den inre borggården!”  

Nere på gatan drog Karadhor Dar’Minathil och riktade det mot citadellet. Nya hornstö-

tar ljöd från Turadezarméns led. Sedan rusade angriparna fram mot muren på nytt.  

————————————————————————————————————— 

”Eldranath” är Fredrik Dimmings debutroman och är en fantasyberättelse med högt 

tempo och färgstarka karaktärer. En spännande och välskriven bok att se fram emot. 

Planerad utgivning är hösten 2019. 

Du kan läsa mer om Fredrik Dimming och ”Eldranath” här: 

www.azurea.webnode.se  

 

 

 

http://www.azurea.webnode.se


”När tusen tankar far” en diktsamling 

av Jessica Olsson 



Imorgon ska jag vara snäll 

 

Mamma, det kliar i benen igen, 

mamma, det kryper sådär. 

Mamma, du tycker väl om mig än 

fast jag stökar och bökar såhär? 

 

Mamma, klia min rygg ett tag, 

spela min sång en gång till. 

Då mamma kanske så somnar jag 

jag lovar försöka va still 

 

Mamma, sitter du hos mig här? 

Mamma, du håller min hand? 

Tankarna hoppar och far sådär 

jag mår illa utav det ibland. 

 

Mamma dom blir alltid arga på 

mig, 

jag tänker på det varje kväll. 

Sitt hos mig mamma, jag lovar 

dig; 

imorgon ska jag vara snäll. 



Låt varje hopp få gro 

 

Ljus kan bli till mörker 

så obönhörligt fort 

och allt som verkat litet 

blir uppslukande stort 

 

Tiden blir en fästning 

där varje litet val 

är inlåst och förstenat 

och göder samvetskval 

 

Minnesbilder spelas 

på nytt och om igen 

i drömmar och i tankar 

betvivlas sanningen 

 

Mörkret verkar evigt 

och ljuset fjärran bort 

glädjen oåtkomlig 

så obeständigt kort 

 

Bevara då en ljusglimt 

låt varje hopp får gro 

längst in i all förtvivlan 

finns frön av framtidstro 



När tusen tankar far 

 

Jag ser hur du försöker 

att hålla tanken kvar 

Jag ser hur du får kämpa 

när tusen tankar far 

 

Min hand uppå din axel 

som dämpar vredesmod 

jag leder dig från vanmakt 

jag ger mitt tålamod 

 

Jag ser hur du försöker 

din kamp så uppenbar 

ibland tar tårar över 

när tusen tankar far 

Planerad utgivning för Jessica Olssons diktsamling ”När tusen tankar far” är juni

-2019. 

Läs mer om Jessica Olsson här:  

www.facebook.com/jessicasdikter 

www.instagram.com/jessicasdikter 

www.alskadebarndikter.com 

http://www.facebook.com/jessicasdikter
http://www.instagram.com/jessicasdikter
http://www.alskadebarndikter.com


Jag hoppas att detta julnummer av PulpFic Magazine har gett dig  

trevliga och avkopplande stunder och kanske mersmak på att läsa 

fortsättningen på böckerna. 

 

Du kan alltid besöka hemsidorna för förlagen: 

 https://pulpfic.wordpress.com/ 

https://vibergforlag.wordpress.com/ 

 

Eller varför inte följa förlagen på Facebook: 

https://sv-se.facebook.com/pulpficforlag/ 

https://www.facebook.com/Viberg-f%C3%B6rlag-565701413783701/ 

 

Kontakt: 

pulpficforlag@gmail.com 

vibergforlag@gmail.com 
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