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Förord 
	
	

 

Röd Drake utspelar sig flera år innan Hämnden, första delen i Mannen utan 
ansikte-serien. Det är en spännande kortstory som antingen kan läsas innan 
Hämnden eller mellan Hämnden och andra delen, Nollpunkt Stockholm, eller till 
och med som en helt fristående berättelse. Texten du har i din hand är så nära ett 
råmanus man kan komma, orörd av redaktör, korrekturläsare och grafisk form-
givare. Alla eventuella faktafel, felstavningar och märkliga formateringar är 
därför bara mitt eget fel. 

Kanske kan man därför kalla alstret för en ”writers cut”. 
 

- Rolf Norrman, Ucklum 2017 - 
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Kapitel 1 

J.P. 
 
 
 
Aldrig hade någon sprungit så fort nerför trapporna i det höga huset, två steg i 
taget vinglar J.P. i en hastighet som med säkerhet kommer få katastrofala följder. 
Med ena handen på ledstången och den andra mot väggen springer han för livet, 
med koncentrerad blick och rusande puls. I alltför hög fart tar han trappa efter 
trappa. 

Men J.P. bryr sig inte om han står eller faller, varje sekund är dyrbar när det 
redan gått för lång tid. När det som väntar honom på gården är långt mycket värre 
än vad alltför dålig balans i ett trapphus kan orsaka. Han spottar på det spräckliga 
golvet för att bli av med smaken av galla, för att bli av med synen han flyr från. 

På andra våningen tar flytet slut när J.P. sätter foten lite för långt ut på sista 
trappsteget. Kraften i farten får honom att handlöst falla framåt, utan möjlighet 
att hejda fallet störtar han in i den hårda, smutsiga betongväggen. År av träning 
har resulterat i hårda muskler och snabba reflexer men den här gången hinner J.P. 
inte mer än att vrida undan ansiktet och ta emot fallet med axel och arm. Vänster 
knä slår hårt i golvet. 

Smärtan skjuter upp i huvudet och får det att svartna, adrenalinet gör att mag-
en exploderar av värme. Han känner hur axeln hoppar ur led, smärtan får honom 
nästan att svimma. Det tar flera sekunder innan J.P. kan ta ett djupt andetag och 
dra in händerna under kroppen, försöka skjuta ifrån och komma upp. Fortsätta 
flykten, hinna ner till gården innan det är försent. Han trycker till och vinglar upp, 
biter undan smärtan och haltar nerför sista trappan. 

Det är en varm sommardag med klarblå himmel, den slitna asfalten dallrar i 
hettan från en skarp sol. En varm vind som rest ända från Sahara virvlar runt 
överblivet vintergrus och gamla glass-papper. Gården är tom på folk, alla har 
lämnat förorten till förmån för badstranden och ingen har lagt märke till kata-
strofen som drabbat J.P. På ytan verkar allt som vanligt, förutom kroppen som 
ligger på andra sidan de dammiga buskarna. På asfalten precis nedanför deras 
stora balkong. 

När J.P. kommer ut genom porten är allt förändrat, den välbekanta, stora ytan 
är nu trång, i en tunnel av mörker. Svetten rinner och andningen är tung. Han ig-
norerar de vita blixtarna framför ögonen, försöker fokusera blicken genom mörk-
ret. Ögonen tåras och allt är suddigt, utan att se springer J.P. över gården mot 
Marias kropp. 

Han slänger sig ner, skrapar upp knäna mot den sträva asfalten. Maria ligger i 
en oroväckande stor blodpöl som sakta sprider sig över den varma, porösa stenen. 
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Det tjocka röda håret döljer hennes ansikte, kletar sig fast i det mörka blodet. 
Marias lätta sommarklänning har fastnat över hennes höfter, benen är långa och 
svagt bruna. Fötterna som alltid bara, sulorna hårda och mörka av långa sommar-
promenader på svart asfalt. 

 J.P. tvekar en sekund, osäker på om han vågar ta i Marias kropp, vad han ska 
göra för att hjälpa. Han lutar sig över fästmön, drar handen nerför hennes fjuniga 
arm, söker efter en puls samtidigt som han varsamt vänder henne på rygg.  

Hennes ansikte är blekt, de blå ögonen grumliga och livlösa. Blodet pumpar 
upp ur munnen, hela munhålan är full av den röda vätskan och J.P. inser att det 
antagligen är försent. Att höjden hon föll från var ödesdiger. Att kraften när hon 
träffade marken var för hög. Att hans rusch nerför trapporna hela tiden varit död-
född. Meningslös. 

Hur J.P. än letar känner han ingen puls, desperat trycker han med pek- och 
långfinger, men det är förgäves. Oavsett hur många gånger han tar om hittar han 
inga hjärtslag. Till slut släpper han Marias arm och böjer huvudet, lutar det mot 
handflatorna. Trycker händerna mot pannan, blundar hårt för att stänga ute bild-
erna. Synen av de livlösa ögonen som stirrar anklagande på honom. 

Till slut slutat blodpölen att växa när vätskan långsamt sugs ner i marken, när 
jorden utan pardon drar i sig Marias liv och tar tillbaka det den en gång skapat. 
Utan hänsyn till hur det påverkar J.P. jämnar den ut balansräkningen, som 
planeten alltid gjort. Som den alltid kommer att göra. 
 
J.P. vaknar alltid vid samma punkt i drömmen, svettig och desperat. Ofullkomlig 
och oförmögen. Med Marias döda ögon framför sig. Sängen är smal och lakanen 
blöta, de har korvat sig runt hans kropp. J.P. blundar och manar fram bilden av 
Maria igen, hennes döda kropp på asfalten under balkongen. Hans röda drake 
som kämpade så länge men till slut gav upp, trots alla hans försök att rädda 
henne. Men i slutänden spelade hans ansträngningar ingen roll, Maria gjorde sitt 
val och lämnade honom att ta konsekvenserna. 

J.P. öppnar ögonen och ser sig om, rummet är litet och avlångt med ljusa tap-
eter och nätta akvarellmålningar. Det luktar rent, av rengöringsmedel och tvätt-
ade lakan. Längs ena väggen står sängen han ligger i, en enkel madrass på ben 
utan sänggavel. Mot andra långväggen står en bokhylla halvfull med pocket-
böcker och mängder av små glasdjur. På nedersta hyllan ligger en brun kabin-
väska med ett mönster han vagt känner igen. Bredvid hyllan står en pinnstol, i 
kortväggen sitter ett ensamt fönster med en neddragen rullgardin. 

Vid sängen står ett litet nattduksbord med en lampa på. Skärmen är rosa och 
ljuset från lampan mjukt, trots att rummet är litet klarar den inte att lysa upp hela 
utrymmet. J.P. är tacksam för dess oduglighet, nöjd med att rummet är skumt. 
Avlägset hörs ljudet av en TV, med svaga skratt och regelbundna applåder. Det 
låter som att rummet tillhör en stor lägenhet. Det är ett rum han inte känner igen, 
som han inte vet hur han kommit till. 
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J.P. drar efter andan och försöker resa sig, men orkar inte. Han faller tillbaka 

till madrassen och andas häftigt, hjärtat slår hårt och han är tvungen att kämpa 
för att få ner pulsen. Det tar flera minuter innan dunkandet i halsen avtar och han 
orkar fokusera igen. På nattduksbordet står ett högt kristallglas fyllt med en klar 
vätska, J.P. sträcker sig efter glaset och luktar försiktigt. När han är säker på 
innehållet tömmer han glaset i några snabba drag. Vattnet är ljummet, som om 
det stått länge bredvid sängen och väntat på honom.  

J.P. har bara kalsongerna på och vrider kroppen, stödjer mot armbågen och 
söker med blicken efter kläderna. Jeansen och den slitna tröjan ligger på pinn-
stolen, vikta i en liten, prydlig hög. J.P. häver sig upp och sätter fötterna på golvet, 
känner texturen av äkta trä mot sulorna. Ytan är ådrig och sval. Behaglig.  

Han trycker ifrån och reser sig, med handen mot nattduksbordet för stöd. Först 
när han är säker på sin balans vågar han ta ett steg mot stolen. Försiktigt sätter 
han foten i golvet och flyttar över tyngden. Ådringarna i trät känns trygga mot 
fotsulorna och han suckar, det var länge sedan hans sinnen var tillräckligt klara 
för att kunna uppfatta omgivningens svaga distinktioner. Han fixerar blicken på 
klädhögen, undviker att se på armarnas sprutmärken. 

Det är bara några steg men tar en evighet, med ena handen mot väggen känner 
han efter plånboken i jeansens fickor. Besviket konstaterar han att de är tomma. 
J.P. mumlar en svordom, oavsett skick och nattkvarter har han aldrig tappat bort 
plånboken. Tunn och sliten har den alltid legat i ena framfickan, med sitt innehåll 
i säkert förvar. 

Kläderna luktar nytvättat, jeansen och tröjan är inte längre smutsiga och han 
söker med blicken. I det lilla rummet finns inte mycket förvaringsutrymme, J.P. 
andas ut när han öppnar nattduksbordets smala låda och hittar plånboken. 

Den är i stort sett tom, några skrynkliga sedlar och ett körkort med ett namn 
ingen använder längre. Jan-Petter. Ett myntfack med sliten dragkedja. J.P. håller 
andan när han försiktigt drar upp kedjan, det enda av värde han har kvar finns i 
det facket. Det enda som fortfarande håller honom uppe.  

J.P. sjunker ner på sängen, försiktigt tar han fram lappen ur myntfacket och 
stryker över den med handen. Det är bara några få ord, i en prydlig, feminin hand-
stil. På en oansenlig pappersbit. Det är samma typ av papper de brukade använda 
för inköpslistorna till ICA, men den här lappen är annorlunda. Är ovärderlig för 
J.P. 

Det tog flera timmar för ambulansen att komma till huset de bodde i. De fann 
honom på gården med Maria i famnen, han vaggade henne fram och tillbaka. 
Ambulanspersonalen var tvungna att bända loss honom från fästmöns kropp. Det 
var en granne som till slut upptäckt vad som skett och larmat SOS. J.P. var 
avstängd och kunde inte förklara någonting för sjukvårdarna, varken om vad som 
hänt eller varför. När polisen kom tog de honom under armen och in i hissen upp 
till tionde våningen. Försiktigt förde de in honom i lägenheten, J.P. sjönk uppgivet 
ner vid köksbordet. 
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Han såg lappen med en gång, poliskvinnan som stod bredvid såg den också. 

Handstilen var omisskännligt Marias, orden omöjliga för honom att urskilja. 
Poliskvinnan läste över axeln på honom, ansiktsuttrycket gick från neutralt 
frågande till beklagande. Han kände hennes hand på axeln. Det gick inte att 
fokusera blicken, bokstäverna dansade suddigt över pappret. 

Polisens kollega kom in i köket. Diskret skakade han på huvudet som svar på 
den outtalade frågan. Lägenheten var tom, han hade inte hittat något misstänkt. 

”Men jag hittade de här”, sa han och sträckte fram flera pillerburkar med 
Marias namn på. Kollegan pekade på bordet och lappen. 

”Okej”, var allt polismannen sa. 
J.P. märkte inte när de lämnade lägenheten, kom inte ihåg vad han svarade på 

deras fråga om han skulle klara sig. Om han hade någon som kunde komma, vara 
med honom. Till slut gick de, det fanns andra larm att hantera. Utryckningar att 
göra.  

I köket som Maria inrett med strama, ljusa köksmöbler och stora krukväxter 
satt J.P. kvar. När solen äntligen gick ner orkade han inte tända lamporna, ensam 
satt han i mörkret med lappen framför sig. 

Pappret med de tio ord han aldrig skulle glömma, inte ville glömma. De sista 
från Maria. 

 
”Minns mig av rätt skäl, för det som var bra.” 

  



	 	Copyright:	Rolf	Norrman	2017	
 

8	

 

 

 

Kapitel 2 

Marianne Lindh 

 
 
 
TV-programmet är fånigt, något lekprogram med övertända deltagare som an-
stränger sig för hårt att vara roliga när deras enda egentliga intresse är att vinna. 
Men att vinna är fult, tänker Marianne Lindh. Åtminstone i det här landet. Fast inte 
om gäller sport, då är det helt okej. Till och med en plikt. För landet. 

Marianne är lång och smal med blonderat hår och mörkbruna ögon. Om några 
år fyller hon sextiofem men det syns inte, ansiktet är slätt, huden rynkfri. Några 
kråkfötter i ögonvrårna och veck i mungiporna är allt som skvallrar om att pen-
sionen närmar sig. Men Marianne har ingen pension att bekymra sig om, hon har 
inte haft ett riktigt arbete på över trettio år, inte sedan hon gifte sig med Marcus. 
Pengar och tradition i familjen Lindh ställer väldigt speciella krav på kvinnorna, 
att arbeta är inte nödvändigt, till och med uteslutet. 

Rummet är svagt upplyst av spottar i taket, riktade mot dyra oljemålningar 
och små skulpturer. Mitt på golvet står en stor soffgrupp i engelskt läder. På 
väggen mellan höga fönster hänger en stor platt-TV. Bänken som den gamla TV:n 
stod på står kvar längs med väggen, Marianne har inte rett ut vad hon ska göra 
med den nu när den gamla tjock-TV:n är utkonkurrerad. En golvlampa bredvid 
Marianne omsluter henne med varmt ljus, hon blåser försiktigt på en mugg med 
varmt te. 

När Marcus kommer in sänker Marianne automatiskt volymen för att flytta 
uppmärksamheten till mannen. Marcus sjunker ner i en av de mörka läder-
fåtöljerna och suckar högt. 

”Vad är det?” 
Han dricker från glaset i handen, den rökiga doften från whiskyn får Marianne 

att rynka på näsan. Marcus är också lång och smal, håret är välklippt med grå 
slingor, kinderna är ärriga efter vattkoppor och hyn grov. Marcus läppar är fylliga 
och mjuka, ögonen stadiga och bestämda. De är jämngamla men Marcus ser bety-
dligt äldre ut än Marianne. Han har fortfarande kostymen på, den vita skjortan är 
oknäppt och slipsen av. 

”Inget. Jag är bara trött.” 
Marianne känner sin man tillräckligt bra för att förstå att orden inte är sanna. 

Att de döljer vad han egentligen tänker. 
”Trött?” 
”Får man inte vara det?” 
”Jo, jo …” Marianne flyttar blicken till TV:n, ger sin man den tid han behöver. 

Det brukar ta några minuter. 
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”Det är bara …” 
”Ja?” 
”Inget.” 
Han sluter sig igen. Marianne avvaktar under tystnad, granskar sin man nog-

grant. De har ännu inte diskuterat gästen i det lilla sovrummet längst bort i hallen, 
trots att det blir andra natten i deras hem. Våningen tar hela översta planet i huset 
på Strandvägen, det är inte utrymmet som är problemet. De har mer rum än vad 
som behövs. Men det spelar ingen roll för Marianne, mannen är okänd och hon 
uppskattar inte objudna nattgäster. Som hon inte känner eller har kontroll över.  

Till slut ställer hon frågan. ”Vem är han?” 
”En man vi kan ha nytta av …” 
”Nytta? Vad för nytta?” 
”Det finns många uppgifter …” Marcus tystnar, börjar om. ”Det är inget du 

behöver bry dig om, Marianne. Det finns mycket arbete i koncernen, allra helst 
för en duglig man.” 

Marianne suckar tyst för sig själv. Hon är alltför van vid Marcus fasoner, hans 
undflyende beteende och överlägsna kommentarer. 

”Var kommer han ifrån?” 
”Jag fick ett tips från Ludde …” 
Marianne fnyser. Hon gillar inte smeknamnet på Ludvig Berthén. Mannen är 

trots allt överste i armén med mängder av utlandsuppdrag för FN på meritlistan, 
enligt henne kan man inte kalla en sådan man för Ludde. Men alla i Marcus krets 
har liknande smeknamn, det är inget Marianne kan påverka. 

”Tips?” 
”Om en duglig man som hamnat snett. Som är möjlig att styra.” 
”Till vad?” 
Marcus tystnar, dricker av whiskyn. Till slut blir svaret än en gång vagt. 
”Till uppgifter som måste utföras.” 
Efter trettio år vet Marianne när det inte går att få svar ur Marcus och hon väljer 

en annan taktik. En annan väg till svaren. 
”Vem är han?” 
”Någon som Ludde tjänstgjort med i Afghanistan. I Särskilda skyddsgruppen. 

Tydligen specialiserad på infiltration och likvidation av talibanska terrorist-
celler.” 

Orden får Mariannes hjärta att slå hårdare. Att mannen inte är vem som helst 
är uppenbart, men hon är inte förberedd på att det är så illa. Talibanska terrorister? 
Hon drar filten hårdare om skuldrorna. 

”I vårt hem?” 
”Han är före detta soldat i ett svenskt specialförband, Marianne. Han är knapp-

ast ett hot mot oss.” 
”Det vet väl inte du?” 
Marcus rycker på axlarna och undviker att svara. På TV är lekprogrammet slut 

och ersätts av Aktuellt. En vacker, medelålders kvinna berättar om ännu en svält- 
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katastrof i Afrika. Marianne biter hårt i underläppen, osäker på om hon verkligen 
vill ha fler svar från Marcus. På vad han tänker sig, vad han har för planer.  

Under alla år tillsammans har hon valt att inte bli inblandad i familjens affärer, 
noggrant undvikit vetskap och insikt. Men att saker pågår på gränsen, ibland till 
och med kanske på fel sida, har hon till slut anat. Att bli inblandad däremot, att 
veta, var en annan sak. Något hon arbetade hårt för att undvika. Men med man-
nen i sovrummet finns det trots allt en sak hon behöver förstå, en fråga hon inte 
kan hålla inne med. 

”Varför sover han så mycket?” 
Marcus står vid bokhyllan, har precis fyllt på sitt glas. Marianne ser hur han 

stelnar till. Hur han långsamt sätter tillbaka proppen i kristallkaraffen. Det är en 
oskyldig fråga som landar på ett helt annat sätt än vad Marianne förutspått. När 
Marcus vänder sig om är blicken avvaktande, munnen hårt sammanpressad. 

”Det … Han är inte i bästa form …” 
”Jaså?” avbryter Marianne. ”Det förstod jag nog faktiskt själv, Marcus. Men 

frågan kvarstår. Varför?” 
”Det kommer en sjuksköterska imorgon.” 
”Sjuksköterska? Då … är han riktigt dålig?” 
”Enligt Ludde har han haft några tuffa år.” 
Marcus sätter sig igen, lutar ryggen mot det vackra skinnet, vilar armarna på 

de höga armstöden. 
”Efter att han kom tillbaka från Afghanistan drabbades han av posttraumatisk 

stress, tappade greppet och drog runt bland gamla kompisar och kollegor. Det var 
riktigt tragiskt, enligt Ludde.” Marcus ögon fick en oväntad glöd. ”En bra soldat 
reducerad till spillror, kapitalförstöring av grövsta sort. Men det är som Ludde 
säger, Försvaret är inte bra på att ta hand om de sina. De förstår sig helt enkelt 
inte på den mänskliga naturen.” 

Marianne lägger upp benen under sig och kryper upp i hörnet, drar filten ännu 
hårdare om skuldrorna. Marcus ord låter uppriktiga men det är en känsla, något 
som hon inte kan sätta fingret på. Att han trots alla ord inte säger allt. Marcus 
lutar sig fram, rynkar pannan. 

”Vi måste göra en insats, Marianne, om vi kan. Hjälpa en medmänniska som 
förtjänar bättre, eller hur? Det är det minsta vi kan göra för en man som offrat allt 
för sitt land.” 

Marianne ignorerar Marcus säljpitch och fokuserar på det viktigaste. 
”Varför behöver han en sjuksköterska?” 
Marcus ögon mörknar, han reser sig för att lämna rummet.  
”De senaste åren har slitit hårt. Han behöver vila upp sig. Äta. Komma i form 

igen. Sjuksköterskan är bara en säkerhetsåtgärd, för att kontrollera lite värden och 
säkerställa … det som behövs.” 

Marcus går och lämnar Marianne ensam kvar i ett dunkelt rum samtidigt som 
en man på TV rabblar en monoton väderprognos, med stelt leende och för trång 
kostym. Teet är sedan länge kallt men Marianne dricker ändå. Säker på att det är 
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något mer som Marcus inte berättat om mannen. Något allvarligt. Kanske av-
görande. 

Något som hon helt säkert inte skulle uppskatta. 

  



	 	Copyright:	Rolf	Norrman	2017	
 

12	

 

 

 

Kapitel 3 

Marcus Lindh 

 
 
 
”Vad tror du?” 

Kvinnan är medelålders, med grå slingor i det blonda håret. I vita byxor och 
tunika, med stetoskop runt halsen, ser hon ut som urtypen till sjuksköterska. 
Hennes leende är professionellt, tänderna är jämna och vita. Ögonen intelligenta 
men blicken avvaktande. De står i hallen utanför dörren till rummet med den sov-
ande mannen. Kvinnan drar på svaret och Marcus tappar tålamodet. 

”Nå?” 
”Han är i väldigt dåligt skick … Det märks att de senaste åren inte varit bra.” 
”Det är knappast en nyhet att han inte varit på hälsohem.” Marcus korsar arm-

arna. ”Men frågan är om han kan bli återställd? Kan han bli fullt frisk?” 
”Med tanke på …” 
”Drogerna, ja. Precis.” 
”Det är alltid svårt.” Kvinnan viker undan med blicken, ger Marcus en 

anledning till ännu mer irritation. ”Det beror på hans vilja. Att bryta ett beroende 
kräver styrka. Mental kraft. Normalt behöver man en uppgift, något att leva för. 
Att kämpa för.” 

”Men om han har det? Om jag säkrar att det finns en mening, finns det några 
fysiska problem?” 

”Fysiska? Nej, inte direkt. Han har en rejäl grundfysik och värdena … ja, vad 
ska jag säga? De är inte bra, men med rätt behandling, vila och rehabilitering …” 

”Så?” 
Marcus tålamod är slut, han behöver ett klart besked. Om det är värt tiden och 

ansträngningen, om mannen kan bli det redskap han behöver. Verktyget som kan 
göra skillnad. Kvinnan i de vita kläderna gör inte saken lättare, när han behöver 
klartecken. 

”Tja, om han själv bara vill så …” 
Marcus slår en knuten näve i dörrkarmen. Rörelsen får kvinnan att rycka till 

och ta ett steg bakåt. 
”Ja”, flämtar hon. ”Ja, det kan nog gå.” 
”Bra.” 
Marcus öppnar dörren, kliver in i det dunkla rummet. Bara lampan med den 

ruskigt fula, rosa skärmen vid sängen är tänd. Mannen sover och Marcus stannar, 
tvekar. Plötsligt osäker på hur han ska fortsätta, vad som är rätt taktik för att 
uppnå de tänkta avsikterna. Hur han ska få situationen dit han vill. Kvinnan följer  
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honom tyst och sätter sig på den enkla pinnstolen vid väggen. Hon undviker att 
se på Marcus, händerna ligger knäppta i knät. 

Marcus studerar mannen. Sol och vind har slitit hårt på ett ansikte som en gång 
var vackert, det mörka håret har inte blivit klippt på länge. Näsan är rak och mun-
nen bred, den kraftiga skäggstubben får honom att se ovårdad ut. Även i sömn 
ser han plågad ut, som om han bär på alltför mycket lidande. Armarna är blå-
svarta, fulla med märken och Marcus grimaserar. Armarna kan bli ett problem. 
Något de måste åtgärda. 

Det tar alltför lång tid och Marcus tecknar åt sjuksköterskan att agera, hon 
rynkar pannan men reser sig till slut och ruskar lätt på J.P:s axel. Mannen stönar 
till och vrider sig, kvinnan tvekar när han inte vaknar upp. Marcus tecknar igen 
och den här gången tar hon i hårdare och längre. Tills det klipper i mannens ögon 
och han vaknar. 

Ögonen är grumliga, av sömn och droger som inte släppt sitt grepp. Blicken 
far över rummet när mannen snabbt söker av omgivningen, stannar helt kort på 
kvinnan på stolen innan den slutligen landar på honom. Ett kort ögonblick blänk-
er det till i mannens ögon, innan de glider tillbaka in i dimma. Marcus kan inte 
hejda rysningen. Det är en tydligt farlig man som ligger i deras gästrum. Men att 
visa obehag är uteslutet, istället tar Marcus några steg fram mot sängen fixerar J.P 
med blicken och ler. 

”God morgon”, säger han trots att det är sent på kvällen. ”Mitt namn är Marcus 
Lindh. Jag har ett förslag till dig … ett förslag jag tror du skulle finna intressant.” 
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Kapitel 4 

J.P. 
 
 
 
Hjärtslagen är snabba och hårda, det enda J.P. tänker på är flykt. Rummet är tyst, 
de svaga TV-ljuden hörs inte längre. Lukten från rengöringsmedel till och med 
starkare än tidigare. Han har svårt att fokusera blicken, dimman vägrar att släppa 
och det redan mörka rummet blir nästan ogenomträngligt. I töcknet tar det honom 
flera sekunder att inse att han inte är ensam längre, att det lilla rummet är över-
befolkat. 

Paniken går inte att kontrollera. Som ett jagat djur inträngd i ett trångt hörn 
vill han bort från främlingarna som studerar honom, som granskat hans sömn 
utan en tanke på att be om lov. Två personer med forskande, snokande blickar 
som tagit sig oacceptabla friheter, när de utan tillstånd invaderat hans person och 
skändat det mest privata. 

Ilskan får J.P. att sätta sig upp, att ligga kvar är otänkbart. Det skulle signalera 
underkastelse. Att han var mindre värd. Ett offer. Någon som inte var kapabel till 
egna beslut eller hade kontroll. Men processen går långsamt när han först är 
tvungen att vrida kroppen för att få stöd med armbågen mot madrassen, sedan 
trycka kroppen uppåt med hjälp av underarmen. Han är tvungen att ta spjärn 
med andra handen mot väggen för att försöka hitta balans. För att behålla värdig-
heten och inte falla ihop, ner i madrassen. 

Halvhängande på en arm tar J.P:s kraft slut, i en patetisk spillra av den man 
han en gång var. Utan styrka och vilja, nedgången av ett hårt liv och alltför många 
motgångar. Det smutsiga håret kliar men J.P. håller emot, för att inte visa främ-
lingarna hur det irriterar honom. Kvinnan på stolen avfärdar han som irrelevant, 
när blicken till slut stannar på den gamle mannen vid dörren försvinner det sista 
av den hårda sömnens plågade drömmar. 

Mannen står lutad mot väggen i mörk kostym och skjorta, med korsade armar 
och neutralt ansiktsuttryck. Leendet är cyniskt och utan glädje, blicken över-
lägsen. J.P:s obehag är direkt och intensivt, det tar bara några få sekunder för 
agget att växa och bränna sig fast i bröstet. När J.P. spänner blicken i mannen 
lämnar kvinnan tyst rummet, för ett kort ögonblick ser han osäker ut. Innan leen-
det återkommer och han tar några steg mot sängen.  

J.P. uppfattar inte orden, mannen är för nära och situationen blir omöjlig. 
Direkt kommer paniken tillbaka, hårt slår den kraftiga slag i magen på J.P. Han 
drar in luft och sätter sig upp ordentligt, med ryggen tryckt mot väggen skapas 
ytterligare några decimeters utrymme mellan dem. 
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Mannen upprepar sina ord och den här gången hör J.P. vad han vill, vart allt 

är på väg. Skälet till varför han ligger i den smala sängen med stärkta, rena lakan. 
Mannens röst är mörk, det svaga överklasskorandet retar J.P. ännu mer. Rösten, 
orden, rummet, till och med kvinnan som lämnade rummet stärker hans miss-
tanke. Men trots det måste frågorna ställas. 

”Vem är du? Var är jag?” 
Mannen backar och spänner ut bröstet. ”Mitt namn är Lindh. Marcus Lindh. 

Kanske har du hört om mig? Eller läst?” 
J.P. sträcker sig efter vattenglaset på nattduksbordet, sväljer girigt vätskan. För 

att släcka törst men också för att vinna tid. 
”Hur kom jag hit?” 
”Det är oviktigt. Det är inte något du i din position behöver fundera över.” 
Svaret är oväntat och droppen som får J.P. att svepa undan täcke och sätta 

fötterna på det svala trägolvet. Att nästan naken i en främmande säng bli utsatt 
för en överklassidiots sarkasmer var oacceptabelt och ingenting han tänkte utstå. 
Snabbt klär han på sig jeans och tröja, drar upp lådan i nattduksbordet efter plån-
bok och dess värdefulla innehåll. Trycker ner den i framfickan. 

”Du ska vara glad.” 
”Glad?” 
Han vänder sig mot mannen med det fräcka leendet. 
”Det kunde vara värre.” 
”Knappast.” 
”Du kunde vara …” 
”Död?” 
Mannen som heter Lindh rycker på axlarna. 
”Det var inte vad jag menade.” 
”Inte? Vad menade du då?” 
J.P. stirrar på Lindh, det går flera sekunder utan att någon av dem viker undan. 

J.P. väntar på svaret, säker på att han har rätt. Till slut harklar sig Lindh: 
”Oavsett … Nu när du trots allt är här kan du väl lyssna på vad jag har att 

erbjuda?” 
”Inte intresserad.”  
J.P. tar ett steg mot dörren. 
”Det bör du vara.” 
”Knappast.” 
”Om du visste vad jag vet skulle du inte vara så kaxig.” 
J.P. stannar med en hand på dörrhandtaget, vänder sig mot mannen. Uttrycket 

i mannens ögon får honom att tveka. Lindh ser väldigt säker ut, som om han vet 
något avgörande. Något som J.P. inte förstår.  

”Vad menar du?” 
”Sätt dig.” Lindh nickar mot sängen. 
”Vad?” 
”Sätt dig.” 
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J.P. tvekar ytterligare någon sekund innan han till slut sätter sig. 
”Vad är det du vill?” 
”Jag kan behöva en man som du.” 
”Som jag? Vad tror du jag är?” 
”Enligt Överste Berthén är du en man som kan få saker gjort. På ett kompetent 

och effektivt sätt.” 
”Det var länge sedan”, mumlar J.P. 
”Vad?” 
”Inget.” J.P. tar ett djupt andetag. Plånboken skaver i fickan och han lägger den 

på nattduksbordet igen. ”Berthén har fel. Du har fått tag på fel person.” 
”Det tror jag knappast”, fräser Lindh och sätter sig på pinnstolen, med korsade 

ben och händerna i knät. Mannens ord och beteende minskar inte J.P:s irritation, 
han är tvungen att fokusera för att inte explodera och göra något han skulle ångra. 
Men ilskan blandas också med en nyfikenhet kring mannen. Vem han är och hans 
agenda. 

”Hur kom jag egentligen hit?” 
”Minns du inte?” 
”I så fall hade jag inte frågat.” 
”Vi hittade dig i Observatorielunden. På gräset. Utslagen.” 
J.P. var inte förvånad, hans senaste minne var hur han mötte langaren nere i 

stan. Att de hätskt tjafsade om priset för ett halvt gram H, till slut fick J.P. betala 
vad langaren krävde. Förhandlingssitsen var dålig, suget efter drogen större än 
langarens behov av att sälja. J.P. hann bara till parken innan han vek för begäret. 

”Vi? Du och vem?” 
”Inte jag”, fnyser Lindh. ”Jag var inte med.” 
”Nej. Naturligtvis inte.” 
”Stan är inte så stor, att hitta någon … Låt oss säga att det är inte svårt. Berthén 

pekade i rätt riktning, därifrån tog vi vid.” 
”Vi?” 
”Mina … anställda.” 
”Jaha.” 
”Du var utslagen, det var inte speciellt svårt att få in dig i en bil och hit.” 
”Nej.” 
”Det är bra för dig med.” 
”Är det?” 
”Att fortsätta så … Hur länge tror du att du skulle överleva?” Lindh stirrar på 

J.P:s armar, på märkena från nålar. ”På det viset?” 
Stirrandet och orden retar J.P. ännu mer, adrenalinet gör att hjärtat slår hårt. 

Pulsen bultar i huvudet, får öronen att surra. Ilskna, pumpande hjärtslag trycker 
mot bröstet, hotar att spränga ett hål genom revbenen. J.P. är tvungen att luta sig 
framåt, lägga huvudet i händerna och försöka hitta ett lugn. Drogerna har fått 
hans tidigare så starka hjärta att bli en krampande spillra och han måste få ner 
pulsen innan hjärtat ger upp fullständigt. 
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”I vilket fall. Anledningen till att du är här …”  
Lindh fortsätter sin utläggning, det är många och långa ord om vad hans 

affärsimperium kräver. Vilka utmaningar de står inför, hur allt är komplicerat och 
komplext. J.P. lyssnar inte, det spelar ingen roll vad mannen säger. Utmaningarna 
betyder inget för honom, istället blundar han och fokuserar på andningen, att få 
ner pulsen. Mannens röst blir bara ett bakgrundsbrus. 

Inom sig ser han Marias leende och det långa, röda håret. J.P:s andning blir 
mer normal, de dånande hjärtslagen avtar och adrenalinet sjunker undan. Det är 
en varm sommardag och de ligger på filten i skogsgläntan de ofta besöker. Maria 
är naken, hon ligger på sidan med huvudet mot armen. Leendet är varmt, ögonen 
glittrar. Det är en bra dag och J.P. sträcker på sig, spänner biceps när Maria lägger 
handen på hans arm. Han är också naken, de har precis älskat och svetten torkar 
långsamt. När han kysser Marias bröst smakar det salt.  

Hon skrattar och rullar över på rygg, tar ett fastare tag om hans överkropp och 
drar honom över sig. Hon är stark, nästan som han själv och J.P. gör inget mot-
stånd, Maria smeker med handen längs bröst och mage. När den når sitt mål är 
han redan hård. J.P. ler åt minnet. Maria visste alltid vad hon ville och fick alltid 
sin vilja igenom. 

”Din sambo, Maria, hon …” 
Längre kommer inte Lindh. J.P. öppnar ögonen och är tillbaka i mannens 

idiotiska gästrum. På sängen, några steg från en gammal, illaluktande man i 
kostym. Som redan har tagit sig alltför stora friheter. Inkräktat på hans terri-
torium, hans yta. Nu också yttrat det orimliga. Namnet på hans röda drake är 
heligt, otänkbart att kränka. Ingen får ta det i sin mun, allra helst inte ett kräk som 
Lindh. Orden får J.P. att slutligen tappa all kontroll, att släppa de sköra förtöj-
ningarna mot verkligheten. 

”Din jävel!” vrålar han och kastar sig mot mannen i kostymen. Tar tag i kragen 
på kavajen, försöker få händerna runt hans skrynkliga hals. ”Prata inte om 
henne!” 

Hårt trycker han Lindh mot väggen bakom, mannen är lång men tvungen att 
balansera på tå för att hantera kraften i J.P:s attack. Ögonen lyser av skräck när 
J.P. trycker till och tar bort syret, en sträng av J.P:s saliv rinner långsamt nerför 
mannens kind. 

På ett ögonblick är allt förändrat, rollerna ombytta. Paniken överflyttad från 
den ena mannen till den andra. När J.P. tröttnar och får övertaget på överklass-
svinet.  
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Kapitel 5 

Marianne Lindh 

 
 
 
Marianne vet inte varför hon vaknar, men instinktivt känner hon att det inte är 
morgon. Att hon bara sovit några timmar. I töcknet förstår hon att det var ytter-
dörren som slog, att sjuksköterskan Marcus anlitat äntligen har lämnat våningen. 
Kvinnan är obehaglig, det är något underligt med en sjuksköterska som arbetar 
på löpande räkning. Nästan obscent.  

Marianne gillar verkligen inte kvinnan. Varför har hon inget riktigt jobb? På 
sjukhus eller vårdcentral? Istället tar hon rejält betalt för att assistera män som 
Marcus, i uppdrag på gränsen till det tillåtna. Även om Marcus vägrar att svara 
på frågor förstår Marianne, hon är inte dum. Det är klart att kvinnan också jobbar 
för kriminella. Varför hade hon annars nål, tråd och kompresser i sin väska? Ifall 
hon skulle behöva sy ett olycksfall på gatan? Knappast. 

Marianne vänder sig, trycker ner huvudet i kudden och försöker fånga sömn-
tåget igen. Men det är svårt, huvudvärken bultar hårt och tar all uppmärksamhet. 
Marianne vrider sig åt andra hållet och överväger om hon orkar kliva upp för att 
hämta en Panodil. Men sängen är varm och badrummet för långt bort, obeslutsam 
ligger hon kvar i en orolig, lätt sömn. 

Oväsendet från gästrummet får henne att bli klarvaken på ett ögonblick. Hon 
hör inte vad mannen skriker men tonen skär genom lägenheten och får henne att 
inse allvaret. Tveksamt sätter hon sig upp, osäker på vad hon hört, vad hon ska 
göra. Det andra skriket är ännu högre, den här gången hör hon också själva orden.  

”Prata inte om henne!”  
Marianne reser sig på armbågen, drar täcket tätare mot kroppen och spanar 

genom sovrummets mörker, söker efter svar som inte finns att få. Hon spänner 
hörseln, försöker få öronen att prestera hårdare. För att fånga upp fler ljud från 
gästrummet.  

Men efter skriket hörs inget mer och Marianne tvekar i den olycksbådande 
tystnaden, osäker på om hon bör agera. Osäker på om Marcus behöver hjälp, kan-
ske till och med är i fara. Vad som är rätt reaktion. Hon litar inte på deras gäst, en 
uppenbart farlig man på glid i samhället med problem alldeles för stora för att 
rymmas i deras våning på Strandvägen. Den typ av man som kan få vad som helst 
att hända.  

Efter flera minuter av tystnad lägger sig Marianne igen. Att Marcus och man-
nen grälar förvånar egentligen inte. Höga röster och hårda ord är väntade, det är 
Marcus signum. Han brukar hävda att han inte är rädd för konflikt, hon hävdar 
att han snarare söker den. Att han får kraft och energi från andras frustration, der- 
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as försiktiga försök att få rätt. Det är makthunger och narcissism i ren, naturlig 
form. Begär hos mannen som Marianne avskyr, som hon är säker på har blivit 
värre med åren. Eller om det är hon som har lägre tolerans. Kanske en kombination?  

Att gå upp är i slutänden otänkbart, Marcus får klara sig själv. Att han skulle 
få problem med mannen var givet. Situationen, Marcus ambition, mannens till-
stånd. Allt samspelade i att ladda rummet med konflikt och oenighet. Marianne 
blundar och försöker hitta ett lugn, få chansen att åka ytterligare några stationer 
med sömntåget, till landet av gudomlig ignorans och oskuld. 

Men sömnen vägrar att komma. Till slut slår Marianne upp ögonen och stirrar 
i mörkret mot ett tak smyckat med vacker stuckatur i taklister och stor rosett. 
Ögonlocken klipper, det finns en tanke som vägrar att släppa. Som hindrar henne 
från att kliva på tåget. Som hon måste få ett svar på. 

Varför? 
Varför skrek mannen att Marcus inte fick prata om henne? Marianne suckar 

och sätter sig upp, tänder sänglampan och sträcker armen efter morgonrocken. 
Och viktigare än varför är vem. Vem de inte får tala om. 

Hon stoppar fötterna i ett par mjuka tofflor och öppnar dörren till sovrummet, 
tar sikte på gästrummet. För att ta reda på vem kvinnan är som Marcus pratar 
med mannen om. 

Mariannes insikt är lika säker som att sömnen är oåterkalleligen förstörd. 
Hon behöver ett svar. 
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Kapitel 6 

Marcus Lindh 

 
 
 
Trots sitt dåliga tillstånd är mannen stark, skjortans krage trycker mot luftstrupen 
och gör det svårt för Marcus att andas. Mannens ansikte är nära, ögonen är hatiska 
och saliven sprutar. Rummet stinker av svett och hat. Marcus kämpar för att få 
luft, desperat sätter han händerna mot mannens bröst för att trycka honom från 
sig. Men det är lönlöst, han står stabilt framåtlutad med all tyngd mot Marcus och 
väggen bakom. Marcus inser att han är för svag, att han inte har en chans. Syre-
bristen får det att svartna, tyst viskar han det enda han kommer på: 

”Snälla …” 
Ordet är svagt, knappt hörbart, och mannen ignorerar vädjan. Tvärtom ökar 

trycket mot halsen och Marcus sluter uppgivet ögonen, slutar att fäkta med arm-
arna. När dörren till rummet öppnas är Marcus nästan medvetslös, han känner 
knappt igen Mariannes ljusa men rasande röst. 

”Vad gör du! Sluta genast!” 
Marcus känner hur fruns händer förtvivlat river i mannens armar, hur de 

tvingar honom att lätta på greppet om Marcus hals. Desperat drar han efter luft, 
girigt suger han i sig de värdefulla syreatomerna. På väg ner i krampande lungor 
bränner de halsens ömmande väggar. Marcus öppnar ögonen till ett snurrande, 
dimmigt rum. 

J.P. har allt fokus på Marianne, på hennes krafsande, vassa naglar. När man-
nens ena hand släpper taget om hans hals ser Marcus sin chans, med kraft vars 
ursprung han inte förstår sparkar han uppåt. Det hårda knät träffar J.P. i skrevet, 
genom jeansens tyg känner Marcus hur träffen är exakt, hur effekten är föröd-
ande. 

Mannen stönar och släpper taget om Marcus skjorta. Han viker sig och stapplar 
bakåt mot sängen. Marcus ser illamåendet i mannens ögon, hur han flera gånger 
sväljer för att hålla nere gallan. Med händerna mot skrevet sätter han sig tungt 
och kvider mellan sammanpressade läppar.  

Marcus tar flera djupa andetag, låter luften flöda genom mun och näsa, ner i 
de brinnande lungorna. Långsamt slutar snurrandet och han kan fokusera igen. 
På mannen på sängen. På sin fru. Tungt sjunker han ner på stolen och Marianne 
lägger handen på hans axel. 

”Är du galen?” fräser hon mot J.P. 
Marcus flämtar tungt, aldrig har en så självklar vara som luft varit så värdefull. 

Han stirrar ner i golvet, försöker få kontroll över kroppen. Det tar lång stund för  
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smärtan i lungorna att minska så mycket att han orkar lyfta huvudet. Marianne är 
uppenbart arg, blicken intensiv. 

”Vad håller ni på med?” 
Ingen av männen svarar, Marcus ser på J.P. som fortfarande är röd i ansiktet. 
”Är det här tacken?” Marianne släpper taget om sin mans axel och drar om 

morgonrocken hårdare, korsar armarna. Stirrar på mannen på sängen.  
”Du borde skämmas!” 
”Vad?” 
”Är det rätt att behandla någon som vill hjälpa på det viset?” 
”Vad menar … Jag har inte bett om …” 
”Min man är en bra man.” Marianne ser på Marcus. ”Du höll nästan på att ta 

livet av honom. Ser du inte? Om inte jag kommit in då … Det är inte klokt. Du är 
inte klok!” 

”Marianne …” viskar Marcus med sprucken röst. ”Det är ingen fara, ta det 
lugnt.” 

”Ta det lugnt? Vad menar du, är du också galen?” 
”Det gick bra. Allt är lugnt nu.” 
”Men bara för att …” 
”Jag vet.” 
Marianne drar igen munnen till ett bistert streck. Trycker armarna hårdare mot 

kroppen. 
”Det är bra nu”, upprepar Marcus. 
”Du vill att jag går?” 
”Det kanske är bäst?” 
”Det …” Marianne tystnar och suckar uppgivet när hon inser det meningslösa 

i att lägga sig i. Oavsett om det är rätt eller inte. Efter en lång blick på sin man 
skjuter hon upp dörren och lämnar rummet. ”Jag går och lägger mig.” 

För Marcus är det tydligt att hon inte tänker komma tillbaka, oavsett händelse-
utveckling i gästrummet. Ett kort ögonblick ångrar han sina ord, att han snäst av 
henne. Men på lång sikt är det bättre att hon inte är inblandad. Marianne Lindh 
är trots allt från enkla förhållanden och även om hon genom åren anpassat sig bra 
till Marcus värld finns det angelägenheter och beslut som det är bättre att hon inte 
känner till. 

”Kan vi återgå till affärerna?” Nu är Marcus mer försiktig, att situationen han 
precis överlevt skulle upprepas var otänkbart. Från och med nu överväger han 
varje ord noggrant. 

”Vilka affärer?” Mannen mittemot ser likgiltig ut, som om de senaste minut-
erna aldrig hänt. Orden är kalla, rösten känslolös. ”Du babblar om utmaningar 
och svåra saker som måste göras. Jag skiter i vilket.” 

”Det kanske inte är en tillrådlig attityd …” Marcus tystnar när J.P. kastar sig 
upp från sängen med vild blick och knutna nävar. En ny explosion är på gång och 
rädslan skjuter genom Marcus, får kallsvetten att bryta ut. Mannens svarta ögon  
visar inget annat än hat och avsky, andningen är tung. Mitt på golvet i det lilla  
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rummet står han och flämtar som ett vilt, instängt djur. Synen skrämmer Marcus 
och han trycker sig hårdare mot stolens ryggstöd. 

”Din jävel”, väser J.P. tyst och tar ett steg fram. ”Jag ska …” 
Marcus sväljer och söker förtvivlat efter en utväg, ett sätt att hantera mannen. 

Men hjärnan vägrar att leverera när all kreativitet är inlåst i en metallbur av 
skräck. När den inte klarar att reda ut situationen, få en vettig tanke att följas av 
ytterligare en. Då är det omöjligt att komma på en lösning. Att det är han själv 
som tagit hem mannen och på så vis själv ligger bakom hotet han nu utsätts för är 
en klen tröst. När mannen är fullständigt labil och omöjlig att kontrollera. Och 
uppenbart livsfarlig. 

Men lika plötsligt stannar mannen upp och står stilla, fullföljer inte attacken. 
Mitt på golvet står han, som i trans, med slutna ögon, knutna nävar och häftig 
andhämtning. Långsamt vaggande från sida till sida, med snabba, ohörbara ord 
från stela och torra läppar. Energin i rummet har på ett ögonblick reducerats från 
explosiv till vacuum. 

Mannens oväntade stillhet ger Marcus en frist, får den värsta skräcken att vika 
och Marcus chansen att ta tillbaka kontrollen över situationen. Men det tar flera 
sekunder av stillhet innan Marcus till slut lyckas öppna metallburen och starta 
processerna igen, få ordning på tankar och planer. Återta kontrollen och åter-
vända till syftet med hela övningen. Insikten om vad som hänt är tydlig, får 
honom att se läget i ett helt nytt ljus.  

Det är tydligt att mannen inte bara är labil och okontrollerat aggressiv, trots 
sitt tillstånd verkar han fortfarande ha en imponerande förmåga till självkontroll. 
Marcus ser på mannen som stilla på golvet vaggar fram och tillbaka. Behärskning 
är en egenskap Marcus kan bygga på, som är nödvändig för hans planer. Han be-
höver en självgående man, som kan ta egna beslut och hantera kriser. Då är själv-
kontroll nödvändig. Marcus ler och skickar en tacksam tanke till Berthén, armé-
översten verkar i slutänden trots allt få rätt. Kanske är mannen i gästrummet läm-
plig för Marcus behov. 

”Sätt dig”, säger han än en gång. ”Nu”, lägger han till när mannen inte 
reagerar. 

Mannens läppar rör sig men Marcus hör inte. 
”Ursäkta?” 
J.P. fuktar läpparna med tungan. 
”Varför?” 
”För att det är dags att vi hanterar det här som vuxna, tycker du inte?” 
Med rädslan borta och självförtroendet tillbaka var Marcus röst stadig igen. 

Det kändes bra, att den pumpande vulkanen i magen var ersatt med kall beräk-
ning. Det var dags att ta kontroll över situationen, han hade låtit den glida honom 
ur händerna. Tillåtit mannen som nu äntligen satt ner att ta över med sin aggress- 
ivitet och vrede. Men det misstaget skulle han inte upprepa. Från och med nu 
skulle Marcus kontrollera varje steg, varje moment. 

”Det är dags att …” 
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”Nej.” 
”Nej?” 
Mannen på sängen öppnar ögonen, blicken är frånvarande. Fixerade på en 

plats långt bortanför lägenhetens väggar. 
”Vi är inte vuxna …” 
”Det är klart vi är”, fnyser Marcus. ”Vad menar du?” 
”Inget …” J.P. sluter ögonen igen. ”Jag menar inget.” 
Marcus tvekar, osäker på mannens reaktioner. Hur långt han kan gå. När han 

riskerar ytterligare en explosion. 
”Som jag sa. Jag har behov av en … man med extraordinära kvaliteter.” 
”Det är inte jag …” 
”Det menar Berthén att du är.” 
”Berthén är …” J.P. avslutar meningen med en axelryckning. Vad arméöver-

sten egentligen betyder för mannen är okänt för Marcus. Att de tjänstgjort tillsam-
mans är antagandet han hittills gjort. 

”I vilket fall. Vad säger du om mitt förslag?” 
”Förslag?” 
Ögonen är grumliga, gäspningen visar gula tänder som egentligen är friska 

men som snabbt har försämrats. Marcus ser bort. 
”Ja.” 
Mannen stänger munnen och ögonen gnistrar till. 
”Det ska jag berätta för dig, din uppblåsta, jävla överklassnobb. Du kan ta ditt 

förslag och köra upp det i röven. Jag skiter väl i dina behov. Vi har alla behov. Du, 
jag. Alla. Och våra passar knappast ihop. Du har ditt jävla överklassliv högt ovan-
för Strandvägen. Jag sitter i Rinkeby och lever timme för timme …” 

Marcus kan inte dölja sin förvåning över svadan, att mannen kan uttrycka 
något annat en enstaviga svar och grymtanden. 

”Vad? Tror du inte att jag vet? Vilket jävla liv jag lever? Att det inte finns någon 
framtid? Att jag har förstört allt?” J.P. sveper med handen över nattduksbordet. 
Kristallen krossas i små, vassa bitar när lampa och vattenglas slår hårt mot trä-
golvet. Plånboken studsar mot väggen och landar bredvid Marcus stol. ”Ditt jävla 
rövhål. Vem fan tror du att du är? Plocka in mig som om jag är något jävla djur. 
Tvätta mina kläder, lägga mig i en säng? Utan att fråga, utan hänsyn. Döma mig 
som mindre vetande, mindre värd. Det är så jävla typiskt såna som du …” 

”Som jag?” 
”… Såna som ni. Ni tror att ni äger världen. Att ni kan göra vad som helst utan 

efterräkningar. Utan konsekvens.” 
”Vänta lite nu … Jag betackar mig för sådana påhopp.” Marcus drar efter luft. 

”Jag har gett dig ett bra erbjudande.” 
”Har du? Jag är fan inte intresserad av dina smutsiga småjobb. Det kan du 

glömma.” 
”Ska jag ta det som att du tackar nej?” 
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”Är du trög, eller? Det är väl givet att jag tackar nej, inget i hela världen kan få 

mig att gå med på ditt förslag.” 
”Inget? Är det riktigt säkert?” 
”Ja, det är säkert.” 
Utan att släppa J.P. med blicken sträcker sig Marcus efter mannens plånbok på 

golvet. När han öppnar den och tar fram den vikta lappen med Marias ord växlar 
J.P:s ansiktsuttryck igen. Ögonen blir mörka och kinderna röda. 

”Minns mig av rätt skäl, för det som var bra”, läser Marcus högt och ser på J.P. 
”Vet du vad de orden betyder?” 

J.P:s andetag är häftiga och Marcus gör sig beredd på ett nytt utfall. Men han 
är tvungen att gå den här vägen för att få mannen dit han vill. Även om han 
riskerar ännu ett anfall. Utsätter sig för livsfara. 

”Det … det ska du ge fan i!” 
”Jag tror faktiskt inte att du vet”, säger Marcus och viker ihop lappen, stoppar 

försiktigt ner den i plånboken igen. Kastar den på sängen bredvid J.P. 
”Det är klart jag vet. I alla fall betydligt bättre än du!” 
”Verkligen? Eller är det bara som du tror? Att du vet?” 
Ännu en gång brister J.P:s tålamod och han kastar sig upp från sängen, mot 

Marcus. Men den här gången är Marcus beredd och han reser sig snabbt från 
stolen, håller upp en hand och stoppar J.P. halvvägs med sina ord: 

”Sluta! Det räcker nu!” Med andra handen pekar han på kabinväskan på ned-
ersta hyllan i bokhyllan. ”Svaret finns där.” 

”Vad?” 
”Om du verkligen vill veta. Då finns svaret där. I väskan.” 
”I väskan?” 
”Ja.” 
Marcus trycker ner handtaget till dörren för att lämna rummet. Väskan är en 

resa mannen måste göra på egen hand, som Marcus varken vill eller behöver delta 
i. Han vet redan att han vunnit, att mannen är värvad. Att J.P. aldrig kommer till-
åta att informationen kommer ut. 

”Och bara så att du vet”, säger han för att slutgiltigt stänga debatten och säkra 
värvningen. För att inte lämna något åt slumpen. ”Så har jag bevis på att det var 
så det gick till.”  
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Kapitel 7 

J.P. 
 
 
 
Kabinväskan är obehagligt bekant och enda anledningen till att han inte slår över-
klassvinet sönder och samman. Att hans feta, smutsiga fingrar rört vid den heliga 
lappen ger J.P. kväljningar, han tvingas svälja och andas djupt för att inte spy rakt 
ut över golvet. Om inte mannen pekat på väskan och refererat till att svaret fanns 
inuti hade inte J.P. tvekat, då hade inte Marcus Lindh varit mycket mer än en blod-
ig kötthög på det vackra trägolvet vid det här laget. 

Men nu fanns det en väska som J.P. vagt kände igen. Brun med ett välbekant 
mönster. Med okänt innehåll, och ett svar som J.P. inte ens visste att han sökt. Om 
det nu verkligen fanns något av värde i den. Om mannen talat sanning. 

J.P. suckar och reser sig. Han har inget val, han måste öppna den för att få svar. 
Han lyfter väskan och lägger den på sängen. Den är lätt, känns bara halvfull. Det 
finns ett kodlås på sidan men blixtlåset är inte fäst i bygeln och han öppnar väskan 
enkelt, genom att dra löparen runt väskans sidor. Han tvekar bara ett kort ögon-
blick innan han slår upp kabinväskan, delar den i två delar. 

Det är ett enkelt moment, odramatiskt i sin vardaglighet. Något som helt säkert 
sker i varje sekund på någon plats på jordklotet. Som en del av människors liv, i 
nöje eller arbete. På främmande plats eller i hemmets trygga famn. Ett vanligt mo-
ment, nödvändigt i allt resande. Inget märkvärdigt. 

Först förstår han inte vad han ser, varför det ska vara ett svar på någonting. 
Innehållet verkar alldagligt, precis vad man kan förvänta sig i en väska av sådant 
slag. Prydligt vikta kläder, i små högar hoptryckta av väskans spännband. En 
pocketbok av en författare som var populär för många år sedan. Ett par skor i liten 
storlek, svarta med låg klack. Förnuftiga.  

J.P. drar efter andan. Kvinnokläder. Som verkar farligt bekanta. I magen känner 
han att mannen inte ljugit, att väskan faktiskt innehåller ett svar. Fast på en fråga 
han aldrig erkänt fanns, som han alltid med desperation undvikit.  

Efter alla år är doften svag och obestämbar, svår att placera. Men inte omöjlig. 
Trots allt är den tillräckligt tydlig för att han ska inse vad väskan betyder när han 
lutar sig fram och tar ett djupare andetag. J.P. rycker tillbaka huvudet, stapplar 
bakåt och sjunker ner på knä. Sluter ögonen. Försöker gömma sig i mörkret bakom 
ögonlocken. 

Bilderna av Maria snurrar snabbt, doften av hennes röda hår och kläder. Som-
marblommor blandat med något tyngre. Något mystiskt han aldrig lyckades id- 
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entifiera, den magiska blandningen av skörhet och kraft som var oemotståndlig. 
Som han aldrig kunde värja sig mot och fortfarande höll honom i det hårdaste av 
grepp. 

J.P. kryper ihop på golvet, med krökt rygg och benen under sig. De knutna 
nävarna slår hårt mot golvet. Väskan är hans värsta mardröm, desperat bankar 
han mot golvet för att hålla minnena borta. I ett försök att byta en smärta mot en 
annan slår han knogarna i ett allt högre tempo mot träplankorna. Trummandet 
ekar i J.P:s öron men klarar inte att döva minnet och han skriker rakt ut.  

När huden över knogarna till slut spricker och blodet färgar golvet rött inser 
han att det är lönlöst. Smärtan från den heta sommardagen i förorten är för stark. 
Ingenting han gör nu kan dämpa den, få den att försvinna. Han har inget val, han 
måste konfrontera minnet, det obevekliga. 

 
Ljuset var starkt, balkongen varm. Han satt med bar överkropp och njöt. Våren 
hade varit kall och hoppet om sommar hade minskat för varje dag. Men nu strål-
ade husets betong av lagrad värme, efter en vecka av högtryck och het sol dallrade 
förorten av hetta. 

Ölen var kall och han hade redan druckit för många, solen och alkoholen 
gjorde honom snurrig. Den varma Afrikavinden drog dammet över gården, min-
skade känslan av överkokt vit man. Maria var upptagen med något i inne i lägen-
heten och vägrade att komma ut, trots att han ropat fler gånger än vad som var 
rimligt. Han gjorde ett sista försök. 

”Maria! Kom igen nu!” 
Svaret var ett mummel, omöjligt att höra genom väggar och dörrar. J.P. suck-

ade, han hatade att behöva springa efter kvinnan. Tyckte att det var under hans 
värdighet. Någons värdighet. 

”Kom igen nu”, mumlade han. ”Va’ fan håller hon på med …” 
J.P. reser sig för snabbt, vinglar till och är tvungen att ta stöd mot väggen. Han 

sveper det sista ur ölflaskan och slänger den i hörnet av balkongen, i den nästan 
fulla backen med tomglas. Han drar upp balkongdörren på vid gavel och vinglar 
in i köket, söker med blicken efter Maria. Missar blocket och pennan på köks-
bordet. Det skrivna meddelandet. 

Lägenheten är liten och kvinnan han lekfullt kallar för sin röda drake kan inte 
vara på så många ställen. Röd för håret, drake för hennes temperament. Att andra 
mäns referens till kvinnor som drakar betyder något annat ser han mest som en 
kul grej. När han drar upp badrumsdörren står Maria med näsan i badrums-
skåpet. Överraskat rycker hon till, ett nagellack ramlar i porslinet. Med ett högt 
skrammel snurrar den mot botten av vasken. 

”Vad gör du?” 
”Inget.” 
”Inget?” 
”Nej.” 
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J.P. känner misstanken direkt, ser på Marias ansikte att hon ljuger. Något är på 

gång, men han vet inte vad. 
”Det är inte vad jag ser.” 
”Vad ser du då?” säger Maria med ett leende. Men även det har J.P. sett förut 

och blir definitivt säker på att draken döljer något. 
”Jag vet inte … Men något är det.” 
”Vad fånig du är”, svarar Maria och vänder sig bort. Ställer tillbaka flera 

burkar i skåpet och stänger dörren. ”Kom nu. Vi går ut och solar.” 
Hon sveper förbi honom, ut i den lilla hallen. Rörelsen och lukten av henne 

ökar hans puls, får honom att vilja knulla. Maria har korta shorts, hennes rumpa 
är rund och fast, låren muskulösa. J.P. tar hennes hand och stoppar hennes fart, 
drar henne mot sig och försöker kyssa hennes mun. Men Maria vrider kroppen 
och han träffar inget annat än luft. Hårt drar hon armen till sig och försvinner mot 
sovrummet, hungrigt ser J.P. efter henne. 

Motståndet eggar honom ännu mer, att hon ska komma undan är otänkbart. 
Inte när hans behov är så starkt. Inte när han har tagit initiativet och kommit till 
henne. Med några snabba kliv följer han efter och tar Marias armar bakifrån, 
trycker sin kropp mot hennes rygg och bak. 

Det hårda ljuset från fönstret får det vita överkastet att lysa skarpt och varje 
dammkorn att gnistra. Barnfamiljerna har flytt förorten för stranden, gamlingarna 
vilar inomhus bakom neddragna persienner. Det enda som hörs genom den öpp-
na balkongdörren är några upphetsade skators enerverande kraxande. 

I ett hårt grepp vrider J.P. Maria runt, trycker läpparna mot hennes, försöker 
få en reaktion. Förflytta Maria till samma plats som han själv. Göra henne redo. 
Men istället för att väcka hunger blänker hennes ögon till och J.P. hejdar sig ab-
rupt. Uttrycket är okänt, liknar närmast avsky.  

Osäker på om han har dekrypterat rätt tvekar han, tillräckligt länge för att 
Maria ska finna ny kraft och med ett ryck slita sig loss och springa till andra sidan 
rummet. Hårt trycker hon ryggen mot väggen bredvid sängen, med korsade arm-
ar och trotsig blick. 

Väskan på sängen förvirrar J.P. Osäker på vad den betyder, varför den är 
framme, ser han på kvinnan han älskar över allt annat. Pekar på väskan. 

”Vad gör du med den?” 
”Inget.” 
J.P. sträcker på sig. Spänner blicken i kvinnan på andra sidan sängen. 
”Vadå, inget? Lägg av nu, Maria. Varför är väskan framme?” 
Tyst rycker hon på axlarna, munnen är trumpen men förblir stängd. J.P. lyfter 

locket och ser på det halvpackade innehållet, på kläderna och skorna. Pocket-
boken. Inser vad synen betyder och vad Maria har för avsikt. 

”Är du på väg någonstans?” frågar han med ett kallt leende. ”En liten semester 
kanske?” 

”Nej …” 
”Vad? Vad säger du?” 
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”Nej.” 
”Nej?” J.P. vräker igen locket. ”Tror du jag är dum, eller?” 
Maria svarar inte. 
”En lallande idiot? Som du kan göra vad du vill mot? Blåsa?” 
Snabbt kliver han runt sängen och sliter tag i Marias arm, rycker henne till sig.  
”Va?” 
Maria ser upp, möter hans blick. Ögonen är trotsiga, näsvingarna vibrerar av 

energi. När hon öppnar munnen för att svara inser J.P. att allt är förändrat, att 
inget kommer bli sig likt igen. Att han för länge sedan passerat en gräns han inte 
känt till, som Maria instiftat men inte kommunicerat. Men trots insikten om vad 
han riskerar kan han inte hejda sig när svaret kommer: 

”Ja … Du är en idiot.” 
Slaget träffar hårt och exakt, den öppna handflatan lämnar ett rött märke på 

Marias kind. Ögonblicket får tiden att stå still, till och med skatorna är tysta. Ener-
gin i rummet är intensiv, blicken de växlar stum. För en sekund ser det ut som att 
Maria ska gråta, innan hon än en gång sliter sig loss. Och den här gången har hon 
bara en plats kvar att fly till. 

Att J.P. direkt ångrar sig är irrelevant, slaget har för evigt förflyttat dem förbi 
den kritiska punkten. Nu kan han bara fullfölja, ilskan över Marias svek sveper 
undan den sista självkontroll han hade. När balkongdörren slår mot karmen vän-
der han sig om för att slutföra konfrontationen. Till varje pris vill han veta sann-
ingen. 

Desperationen ger Maria oanade krafter och trots att J.P. är långt mycket stark-
are lyckas hon hålla emot hans ryck i dörren, genom glasrutan ser han hur hon 
sliter för att hålla honom ifrån sig. Frustrerat backar han och tar sats, för en annan 
väg till målet. 

Med ett brak träffar han dörren, nästan hundra kilo är omöjligt för Maria att 
hantera. I sista stund hoppar hon undan och trycker sig mot balkongens räcke. 
J.P. vinglar till av kraften i rörelsen och stapplar ut, faller mot golvet. Slår i med 
axeln först men känner inte smärtan i ruset av ölen, rullar runt på mage och häver 
sig upp. Vinglar mot en skräckslagen Maria, griper efter henne. 

”Maria!” 
Kvinnan med det lysande röda håret vrider huvudet desperat, ser ner mot den 

öde gården. Vänder huvudet mot honom igen och skriker. 
”Vad gör du! Är du gal …” 
Handen över hennes mun kommer automatiskt, som så många gånger förr, 

bara i andra situationer med andra objekt. J.P. tänker inte, har ingen förmåga att 
hantera situationen, reagerar bara på instinkt. Med all tyngd bakom greppet 
pressar han Maria mot räcket, så hårt att hennes bara fötter lyfter från det varma 
stengolvet. 

I förflyttning från vanlig Svensson till livsfarlig tar muskelminnet över och han 
gör det han är tränad till. 


