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Det började bli höst och det började bli kväll. Skymning, en tid på dygnet jag gillar. Tågresan 
och den sista biten med buss hade tagit mer eller mindre hela dagen. Den sista biten gick jag. 
Grusväg inramad av grönska som sakta ändrade färg till höst. Jag hade fått låna stugan av 
Nicklas, en god vän. Det var deras sommarhus. De stängde i slutet av augusti och kom tillbaka 
i maj. Övrig tid stod den tom. Det var ingen stuga vid kusten, ingen stuga vid vatten. Bara en 
liten enslig stuga i skogen. Varken mer eller mindre. Det var så Nicklas och hans familj ville ha 
det. Inga grannar, ingen mail, ingen facebook, inget internet, ingen tv och minst tio minuters 
promenad för att få någon som helst täckning på mobilen. En paus från det moderna samhället. 
Tid för stillhet och tid för familjen. Nicklas hade berättat att de brukade läsa böcker, serier och 
spela spel. De pratade också. Tog långa promenader och pratade med varandra. Det bästa vi 
gjort, hade Nicklas sagt. Du får gärna låna den om du vill. Ta med dig Veronica eller åk upp 
själv. Säkert en perfekt plats att skriva låtar på. Nu förstod jag vad han menade. Stugan låg i en 
glänta och det fanns en äng ett stenkast bort. Resten var skog. Knappt någon tomt. Bara plats 
för en uteplats och kanske att lira lite boll eller ett kubbspel. Röd stuga med vita knutar. Jag 
låste upp och släppte ned väskan och gitarren innanför dörren. Det luktade gammal stuga, 
instängt. Det hade bara varit igenbommat tre eller fyra veckor men luften var unken. Det 
behövde vädras. Jag tog några steg in och såg mig omkring. Hallen övergick till ett kök. 
Kanske överdrivet att säga kök, mer ett rum med ett matbord och en kokvrå. Jag tände 
kökslampan och elen verkade fungera som den skulle. Det fanns ett vardagsrum eller allrum 
med två fåtöljer, en soffa och ett soffbord. Inget mer. Det fanns ett rum till. Ett sovrum med två 
våningssängar. Jag letade reda på en lapp med instruktioner som jag fått av Nicklas. Jag följde 
instruktionerna och slog på vattnet, satte i kontakterna till kyl och frys och slog på dem. Nu var 
stugan uppstartad. Jag packade upp datorn, det externa ljudkortet och hörlurarna och lade det 
på soffbordet. Väskan tog jag in till sovrummet. Allt var klart. Klart för mig att sätta mig ned 
och skriva mina hitlåtar. Jag var inte alls ironisk. Inte alls sarkastisk. Det här var en bra plats att 
skriva låtar på.  En bra plats för självömkan. En bra plats för låtar och självömkan. Kanske en 
plats för att skriva låtar om självömkan. Jag gick ut i köket och letade igenom de få skåp som 
fanns. Jag hittade några gamla öl och en flaska billig whiskey. Tog med mig det och satte mig i 
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en av fåtöljerna. Jag hade två måltidsbars i väskan. En fick bli middag och en fick bli frukost 
imorgon. Det skulle finnas några cyklar i förrådet. Fick cykla och handla mat imorgon. Jag 
drack öl och satt helt stilla. Drack mer öl. Ta med dig Veronica, hade Nicklas sagt. Skulle inte 
tro det. Veronica var upptagen. Hon hade fullt upp. Ett fullspäckat schema. Mycket att göra. 
Veronica hade gett ut två skivor varav den senaste slagit hårt. Det hade inte jag. Hennes musik 
spelades överallt. Inte min. Veronica var ute på turné. Inte jag. Veronica skrev grymma låtar. 
Inte jag. Jag vet. Jävligt dåligt av mig av. Dåligt att inte vara glad för hennes skull. Fast jag var 
nog glad för hennes skull och samtidigt ledsen för min egen skull. Jag ville också. Ju bättre det 
gick för henne desto mer passiv blev jag. Kändes som att det inte var någon idé. Det skulle 
aldrig gå. Lika bra att höra av sig till bemanningsföretagen och hoppas att något företag ville 
leja bort sitt grovgöra. Bemanningsföretagens uthyrda och chefslösa personal var de sista 
grovjobbarna i det så kallade moderna svenska samhället. Det var de som gjorde det ingen 
annan ville göra. Skotta, snö som skit. Bära tunga saker på lager. Suga upp livsfarliga vätskor 
utan utbildning. " Fan, vad ska vi göra med den där oidentifierbara sörjan i invallningen? Vet 
inte. Eller jo förresten de inhyrda får ta det. De ska väl också ha något att göra, eller hur? Jag 
vill inte ta i det. Säkert syror och skit i det. Man kan skada sig eller dö."

Fast i det moderna svenska samhället är det väl ingen som dör på sitt jobb längre, dör på sin 
post som en stolt eller skamsen krigare. Det hände väl bara under industrialiseringen. Det är 
länge sen nu. Nu finns det säkerhetssystem och rutiner. När dessa papper väl finns händer inget 
farligt. Då vet alla vad som gäller. Om någon berättar det för de som är inhyrda vill säga. Men 
det är det ingen som gör. De ska väl vara glada att det har ett jobb. Tacksamma helt enkelt. Det 
har man väl hört hur det står till med ungdomsarbetslösheten. Är man så klantig att man 
pumpar svavelsyra utan skyddsglasögon får man skylla sig själv. Är man så dum att man 
späder ut svavelsyran med vatten och får en kraftig kemiskreaktion får man fan ta mig och 
skylla sig själv. Och är man så okunnig att man fyller en cipax som rymmer 1000 liter vatten 
med svavelsyra som har en densitet på 1,8 så att cipaxen spricker eller att trucken, som helt 
plötsligt ska lyfta 1,8 ton istället för 1 ton, välter, då får man faktiskt skylla sig själv.

Hos bemanningsföretagen fanns grovjobben, de farliga jobben. Fanns min framtid där? Jag 
ville inte det. Skulle jag höra av mig dit var det för att leka martyr. Göra ett offer och få en 
ypperlig anledning till att tycka synd om mig själv. Det jag ville var att skriva låtar och sjunga 
dem för människor som gav mig uppskattning. Det var bara det att det blev svårt när det gick 
bra för Veronica. Allt jag gjorde tedde sig litet och klent jämfört med henne. Men nu var jag 

4



här. En resa jag gjort för att skapa mig egen tid för min egen skull. En eller två veckor med 
gitarren och oändligt många låtar som väntade på att skrivas. Jag drack en klunk whiskey. 
Funderade på att tända en brasa i kaminen. Skulle vara varmt och mysigt. Orkade inte. Fick 
göra det en annan dag. Hämtade min måltidsbar och sköljde ned den med whiskey. Vad skulle 
jag göra nu? För tidigt att lägga sig. Kunde lika gärna börja. Kände inte för det men ändå. Det 
stod Carl Svärd och min barndomsadress på en liten klisterlapp på gitarrfodralet. Mamma hade 
satt dit det när jag började musikskolan i trean. Ifall den skulle komma bort. Det var samma 
gitarr som då. Musikskolan i ett par år innan jag tröttnade på läxor. Sen fotboll ett par år innan 
jag hittade pappas skivor med Springsteen, Dylan och Lundell. Helt plötsligt kände jag mig 
äldre och mer erfaren än mina klasskamrater. Som om jag var på samma nivå som gubbarna 
jag lyssnade på. Att jag kände igen mig i det de sjöng om. Jag uppträdde som trubadur på 
skolans alla tillställningar. Först med covers på mina favoritgubbar och sen med egna låtar. Det 
fortsatte i gymnasiet. Fick spelningar på pubar och det blev ett stående inslag att jag spelade 
någonstans varje helg. Brukade få öl, mat och kanske en femhundring svart. Fortsatte så efter 
gymnasiet. Åkte runt och spelade. Åkte runt i Europa och spelade. Venedig, Paris och 
Barcelona var några städer vars gator jag spelade på. Satte mig ned, öppnade gitarrfodralet och 
spelade. Människor lade pengar i fodralet och det räckte mer än väl för att jag skulle klara mig. 
Pengarna som blev över postade jag hem till mina föräldrar. De satte in dem på banken åt mig. 
Det blev en rejäl summa. När jag kom hem efter min gatumusikantturné gav jag ut en skiva. 
Det var kul men gav egentligen inga pengar.  Det var det mina spelningar som gjorde. 
Fortfarande små spelningar på små ställen men lite mer betalt. Jag klarade mig bra. Jag gav ut 
en skiva till. Tjänade mer pengar och det flöt på. Någonstans där träffade jag Veronica. Hon var 
ett fan då med egna musikdrömmar. Jag hjälpte henne igång. Kontakter med skivbolag och 
spelningar. Skrev till och med några av hennes låtar. Sen sprang hon iväg och jag fastnade. 
Fortsatte med småspelningar men ingen mer skiva och inga större spelningar. Veronica blev 
glad och jag bitter vilket gav Veronica skuldkänslor för att hon var glad. Så snurrade det runt 
ett par år. Tills hon bestämde sig för att hon inte kunde vänta bara för att jag väntade och hon 
slog igenom. Nu var det dags att jag levde mitt liv. Inte bara älta och vänta. Så därför åkte jag 
hit med frustration som drivkraft. För att visa att jag fortfarande hade ett värde. Att jag var 
oberoende i mitt skapande. För att komma ifrån vår gemensamma lägenhet i Norrköping, där 
hon nästan aldrig var. Veronica åkte mest runt och så hade hennes manager skaffat en lägenhet 
i Stockholm till henne. Det hette att det var mest praktiskt och smidigt så. Smidigt för Veronica 
att ta sig till studion, att repa med sitt kompband som bodde i Stockholm, att göra intervjuer 
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med journalister som bodde i Stockholm och att ha någonstans att pusta ut mellan varven. För 
det gick inte att göra hemma hos oss, eller mig, i Norrköping.  Jag var inte alls ironisk. Inte alls 
sarkastisk. Fast jag visste inte vad Veronica själv egentligen tyckte och tänkte. Hon drogs med i 
all uppståndelse som blev kring henne och hennes egen vilja försvann någonstans. Veronicas 
och min kommunikation kretsade mest kring logistik. När, var och hur skulle vi ses, göra saker. 
Vad står på ditt schema och vad står på mitt. Vi hade inte pratat om oss på väldigt länge. Vi 
hade inte pratat med varandra på riktigt på väldigt länge. Det som Nicklas sagt, vi åker till 
stugan hela familjen och pratar med varandra. Det saknade jag. Det ville jag också ha. Sitta här 
i stugan med Veronica. Bara hon och jag. Utan hennes entourage. Utan hela världen som såg 
henne som sin. Jag visste att vi, vi som två älskande, fanns kvar men skulle vi kunna hitta det 
igen? Jag visste att Veronica fanns kvar. För tillfället gömd bakom framgången och 
kändisskapet men hon fanns där. Samma kvinna som gillade att bada badkar flera gånger i 
veckan och som tyckte om när jag strök hennes kropp med en mjuk tvättsvamp när hon satt i 
badet. Som gillade när jag smekte in hennes lena hud med hudlotion efteråt. Som tände både 
henne och mig. Som slutade med att vi älskade tills vi somnade. Samma kvinna som älskade 
att få frukost på sängen. Inget märkvärdigt. Bara en ostmacka och kaffe eller varm choklad. 
Grejen var att få ligga kvar i sängen och äta. Samma kvinna som tyckte om när jag sjöng för 
henne och som tyckte om att sjunga för mig. Samma kvinna. Min kvinna. Vi fanns kvar men 
just nu dolda. Jag var tvungen att göra något för att ha kvar mig själv. Det var enda möjligheten 
för att hålla vårt förhållande, inte bara vid liv, utan hålla det sunt och kärleksfullt. Jag hade hört 
någonstans, att den bästa gåva jag kan ge till andra är att se till att vara snäll mot mig själv, så 
att jag mår bra. Att må bra är en förutsättning för att kunna hjälpa andra att må bra. Det låg 
något i det. Det låg mycket i det. Jag hoppades och trodde att skriva låtar skulle ge mig tillbaka 
en del av mitt självförtroende och först när jag hade något eget. Något som var viktigt för mig 
kunde jag till fullo ge Veronica den kärlek och uppskattning hon förtjänande. Jag hade försökt 
förklara det här med tvivelaktigt resultat men hon sa ändå att hon tyckte att det var bra att jag 
gjorde något. Hon skulle ändå vara upptagen och det gav henne mindre skuldkänslor om hon 
visste att jag också gjorde något och inte bara satt hemma och väntade på henne. Så var det 
nog. Men det betyder inte att det är enkelt. Även om jag har förstått det intellektuellt finns 
känslorna kvar. Materia som susar runt i kroppen. Går inte att trolla bort. Men det går att arbeta 
bort. Hoppas jag i alla fall.

Nu fanns gitarren i mina händer igen. På samma sätt som i musikskolan. Jag var grym på att 
spela gitarr. Kanske för bra för mitt eget skapande. På ett sätt längtade jag tillbaks till 
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musikskolan. Till en tid få jag var oförstörd musikaliskt sätt. Då alla ackord var nya för mig. 
Nya och spännande. När jag kunde sitta och spela Em timme efter timme och förundras över 
hur häftigt det lät. Det var så jag ville att det skulle vara nu. Att när jag slog an tonerna på 
gitarren skulle det låta nytt och oupptäckt. Det gjorde det inte. Det lät som vanligt. Försökte 
nollställa mig och bara spela det som kom. Det kom samma som vanligt. Uttjatade toner om 
igen. I ren frustration spelade jag fyra extremt vanliga ackord och började sjunga om hur tråkig 
musiken blivit. Fick syn på en gammal tv-tidning som låg på bordet och fortsatte sjunga om 
kändisar, om samhället om dubbelmoral om brist på innerlighet. Givetvis ironiskt och 
sarkastiskt. Helt plötsligt fanns det en låt. En blandning mellan Björn Rosenström och Magnus 
Uggla. Snuskig ironi. Låten kom som av sig själv. Tog kanske tio minuter att skriva och 
ytterligare fem att spela in. Från inget till helt färdig på 15 minuter. För enkelt på något sätt. 
Kunde det vara så här? Och skulle det vara så här nu? Skulle jag skriva så kallade oseriösa 
låtar? Det var inte vad jag tänkt mig, inte alls. Jag ville skriva saker som berörde andra. Vackra 
låtar som nådde fram. Som kanske kunde hjälpa människor att ta sig igenom svårigheter i sina 
liv. Fast samtidigt, var underhållning så fel då? Vet inte, orkade inte tänka på det nu. Stängde 
av datorn och lade ifrån mig gitarren. Bäddade en underslaf på en av våningssängarna. 
Borstade tänderna, kröp ned mellan lakanen och hoppades att sömnen skulle komma. Vilket 
den gjorde. Miljöombytet och de positiva känslorna efter att ha skrivit en låt trängde antagligen 
undan de vanliga grubblerierna. 
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Kapitel 2, Carl

Jag sov som en stock. Det var länge sen jag sov så gott. Vaknade till vid fem tiden. Njöt av att 
ligga i en skön säng, känna mig fullkomligt lugn och somna om. Vaknade sen strax innan åtta 
och drog mig en stund. Gick sen upp och letade efter kaffe. Det fanns lite kvar. Bryggde kaffe 
och åt min andra måltidsbar som frukost. Det verkade bli en fin dag. Jag gick ut på 
farstukvisten med kaffekoppen och njöt. Njöt av lugnet, stillheten. Det var rofyllt. Luften var 
hög och ren. Det här är bra, tänkte jag. Det här är bra. Det var såna här dagar som gjorde att jag 
gillade hösten. Jag misstänkte att det kunde vara tidigt för att affären skulle ha hunnit öppna så 
jag satte mig med gitarren igen. Gjorde som igår. Började helt enkelt med fyra ackord och slog 
upp tv- tidningen på måfå. Programtablån för en onsdag i somras dök upp. En bild på en 
kvinnlig programledare. Låten fick handla om henne. Den blev mer sorgsen idag. Något om 
bekräftelse och om att inte kunna vara den man vill. Fortfarande ironisk. Fortfarande snuskig 
men inte alls rolig bara sorgsen, kanske tragisk. Det gick lika lätt att skriva idag. Efter en 
halvtimme var låt nummer två klar. Två stycken ironiska skildringar av samtiden. Det verkade 
som om det faktiskt var så att detta var vad jag skulle skriva. Om det nu gick så lätt att skriva 
hur kom det sig att jag aldrig gjort det innan? Varför hade jag bara skrivit seriösa låtar som 
visserligen ibland blev bra men som ofta tydde på att jag tog mig själv på för stort allvar. Då 
slog det mig att de gångar jag varit som mest uppskattad som musiker var på fester. Folk blev 
fulla och ville att trubaduren skulle plocka fram gitarren och spela uttjatade covers så att alla 
kunde sjunga med. Jag brukade göra det men efter ett tag när jag tröttnade övergick jag till att 
hitta på eget för stunden, improvisera. Nästan alltid blev det låtar om närvarande i rummet. Det 
brukade gå hem. Jag höll mig på rätt sida om vad som passade sig och fick alla att skratta. De 
ville alltid ha mer. Faktum var att jag fick mer uppskattning genom att sjunga skojvisor på 
fester än från mina skivor och mina spelningar. En del av mina kompisar hade faktiskt bett mig 
att sjunga några av mina improviserade festvisor på mina spelningar på pubar men jag avböjde 
alltid. För mig var det aldrig riktig musik utan ett skämt. Som att dra en rolig historia på en 
fest. Jag hade kul när jag skrev och sjöng dessa plojlåtar och folk verkade ha roligt åt att lyssna 
på dem. Vad mer kunde jag begära? Kanske var det dags för mig att omvärdera mitt eget 
skapande? Kanske hade jag varit någon form av finkulturs wannabe. Jag vet inte men efter de 
här två låtarna såg jag annorlunda på min improvisation. I bara farten skrev jag en låt till om 
finkultur och sen letade jag reda på en cykel och gav mig iväg till affären. Det visade sig vara 
längre än jag trodde. Men det var bra motion och härligt väder. När jag cyklat en kvart pep det 
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till i jackfickan. Det var täckning på mobilen igen och jag hade fått en sms som sa att jag hade 
ett röstmeddelande. Jag stannade cykeln och lyssnade av det. Det var Veronica.

"Hej, det är jag. Ville bara höra om du kommit fram och att allt gått bra. Hoppas det inte blir 
ensamt och att du kan koncentrera dig på att skriva. Jag har fått några lediga dagar och kommer 
vara i Stockholm så det är bara att du ringer när du känner för det. Hej då".

Mitt goda humör försvann när jag lyssnade på det. Vet inte riktigt varför. Hon visade ju bara 
omtanke. Blev sur på mig själv för att jag inte kunde förklara för mig själv varför jag kände 
som jag kände. Gissade att det var något med att förhållandet höll på att försvinna bort från 
oss. Jag cyklade på och sakta återvände mitt humör. Jag försökte intala mig själv att det var 
omtänksamt av henne att ringa och nu skulle jag ha fokus på mig själv. Det var därför jag var 
här. Efter ungefär 45 minuters cykling var jag framme vid affären. Den låg vid landsvägen mitt 
emellan två mindre samhällen. Jag vågade inte handla för mycket med tanke på att jag skulle få 
hem allt cyklades. Jag köpte en skvallertidning för att ha fortsatt inspiration till att skriva mina 
tramsiga låtar. Jag hade inte riktigt bestämt mig för om de var tramsiga eller inte. Just nu var 
det vad jag kunde skriva och då fick det bli det. Kanske kunde de öppna upp den kreativa 
processen så att mer seriös musik också skulle komma ut. På vägen hem våndades jag över om 
jag skulle försöka ringa Veronica eller inte. Det fanns ett obestämt motstånd. Ett svårförklarat 
motstånd. Hon var min flickvän. Självklart skulle jag ringa henne. Samtidigt, vad skulle jag 
säga. Hej, jag har börjat skriva tramslåtar. Behövde jag bevisa något för henne? Att min musik 
var så genialiskt svår att den stora massan helt enkelt inte förstod sig på det. Att jag rörde mig 
på en annan nivå än hennes kommersiella hitlåtar. Skitsamma, jag var här för förändring. För 
att hitta det som var viktigt för mig Det var läge att stå över stoltheten och fåfängan. Jag 
ringde.

- Ja, det är Veronica.

- Hej älskling, det är jag. Jag fick ditt meddelande.

- Hej. Vad glad jag blir att du ringer. Hur har du det?

- Det är bra. Precis som Nicklas beskrev det. En avsides stuga i skogen. Helt perfekt.

- Resan gick bra. Du kom fram som du skulle?
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- Allt gick bra men det var rätt segt. Sov som ett stock i natt och har precis varit med cykeln 
och handlat.

- Det låter mysigt. Önskar att jag var med.

Det högg till när hon sa så. Halva grejen var att jag var här själv. Men visst, att sitta framför 
kaminen med Veronica hade varit mysigt.

- Hade jag vetat om att jag skulle få ledigt hade jag följt med. Komma ifrån allt.

- Hur är det hjärtat, är något fel?

- Nejdå, det är bra. Varit lite mycket bara. Hur går det med låtskrivandet då?

- Det går faktiskt riktigt bra. Jag har skrivit tre stycken.

-Har du? 

Hon lät förvånad och glad. 

- Men det är en helt ny typ av låtar. Ingenting som det jag har gjort tidigare.

- Det är väl bra. Huvudsaken är att du gillar dem. Du är ju låtens första lyssnare, som du brukar 
säga.

- Jag har nog inte riktigt bestämt mig än för om jag gillar dem. Men jag tror det.

- Det är bra.

Hon blev tyst.

- Ok, sa jag. Jag tror täckningen kommer att bli dålig snart men jag kan ringa igen ikväll.

- Ok. 

- Är det säkert att allt är bra?

- Vet inte.

- Vad är det då? Är det något som har hänt? Vill du jag ska komma?

- Nej, det är inget med dig. Jag önskar bara att jag vore hos dig. Bara vi två ensamma.

- Jag var på en middag igår med skivbolaget, sa hon.
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- Jag kommer ihåg att du sa något om det.

- Det började väl bra men de hade med sig en amerikansk artist och han började stöta på mig 
och ville bjuda på kokain.

- Va.

- Det är lugnt. Jag avböjde vänligt men bestämt och sen tog Patrik från skivbolaget hand om 
honom. 

- Vad gjorde han då?

- Inget speciellt egentligen. Inget mer än vanligt men sen var det en grej till.

- Jaha.

- På vägen hem. Jag gick. Jag vet att du har sagt att jag ska ta en taxi men jag kände för att gå. 
Ville rensa tankarna efter att han stött på mig. I alla fall, jag mötte ett grabbgäng på vägen. 
Först var det ingen som sa något men sen hörde jag. "Var inte det där Veronica, artisten." och 
sen började det.

- Vad gjorde de?

- De började sjunga en av mina låtar. Fulla som fan. Och följde efter mig. En ropade att han 
ville gifta sig med mig.

- Jävla svin.

- Det blir värre. En av dem sprang om mig, drog ned byxorna och plockade fram kuken och sa 
"kolla hur mycket jag älskar dig".

- Men vad fan. Det är trakasserier.

- Jag vet. De andra tyckte att det var jätteroligt och plötsligt ville alla visa sina kukar för mig.

- Va? Det här är ju för fan helt sjukt. Vad det ingen annan som såg det. Ingen som gjorde 
något? 

- Ingen som vågade.

- Hur många var dom?
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- Fem tror jag. Jag visste inte hur jag skulle bli av med dem. De följde efter mig med byxorna 
nere och fortsatte sjunga. Folk vi mötte pekade och skrattade. Jag blev så jävla rädd. Tänkte att 
skämtet kanske går över styr och att de skulle…

Hennes röst sprack. Började gråta. Vanmakt och ilska.

- Veronica, älskling. Vad hände sen? Rörde de dig?

- Nej det gjorde de inte. De skrek och frågade om jag inte ville följa med dem. Jag skulle få hur 
mycket kuk jag ville. Mer än vad Carl Svärd någonsin skulle kunna ge mig.

- Visste de vem jag var också?

- De har väl läst tidningen.

- Jo det är klart. Vad gjorde du då?

- Om jag följde med dem menar du och fick så mycket kuk jag ville ha? Hon skrattade lite. Det 
var skönt att höra henne skämta. Att något var som det skulle. Veronica var alltid snabb på 
repliken.

- Just det. Det var precis vad jag menade, jag skrattade också. Skönt att höra dig skratta 
älskling.

- Tack. Det är du som får mig att skratta.

- För att du kan driva med mig menar du?

- Precis.

- Jag skulle precis börja springa och det var tur att jag inte hann börja springa. Vem vet, det 
kanske hade blivit värre då. Det kom fram ett gammalt par, pensionärer. De började prata och 
sa att jag verkade vara en så trevlig tjej. Först fattade jag ingenting och sen förstod jag att de 
försökte hjälpa mig. De höll mig om varsin arm och grabbarna som antagligen blev lika 
förvånande som jag tystnade. Innan de hann komma igång igen tog paret med mig på närmaste 
fik och då var det över. Grabbarna tyckte väl att det blev för jobbigt att följa med in och 
tappade intresset. De fortsatte bara förbi.

- Världens bästa människor, sa jag.
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- Ja, verkligen. De var så snälla och mysiga. De köpte varmchoklad till mig och mannen ville 
ringa efter polisen. Jag till och med grät en stund hos tanten. Det var som om hon var min 
mormor eller något.

- Ringde ni efter polisen?

- Nej. Det kändes som att det inte spelade någon roll. Att det bara skulle vara jobbigt.

- Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är förbannad, rädd och orolig. Hur mår du nu?

- Så där. Vill bara gömma mig. Att ingen ska se mig men det är inte ett sånt yrke jag har. Det 
här kanske är priset.

- Priset för din framgång menar du? Aldrig, bara för att du skriver och spelar musik som många 
gillar ska du inte behöva bli trakasserad för det. 

- Vet inte om jag vill kalla det framgång när det är så här. Visst säljer min musik men i övrigt 
då? Som du och jag. Var finns vi i det här? Det känns som om jag borde stötta dig mer och så 
sitter jag här. Instängd i någon jävla lägenhet och gömmer mig.

- Vet du älskling. Jag kollar upp när nästa tåg går och så åker jag till dig.

- Nej, det behöver du inte. Du har ju kommit igång och skriva låtar nu.

- Men jag vill vara med dig. Du kan komma hit. Du sa ju det förut. 

- Jo jag skulle vilja det men jag är bara ledig imorgon också och sen drar det igång igen.

- Ok, är du säker för du vet vi kan skita i allt och bara sitta här i stugan. Bara du och jag. Vi kan 
säkert vara här hela vintern. Nicklas och hans familj kommer inte hit för ens våren.

- På ett sätt skulle det vara skönt men jag gillar ju delar av det. Det är bara den här andra skiten 
som är jobbig.

- Du kan få hur mycket kuk du vill.

- Frestare där, jag hörde hur hon fnissade till.

- Jo, jag vet. Det är lite min grej, sa jag.

- Jag menar bara att det finns alternativ. Andra sätt att leva om du vill. Jag är med. Vad du än 
vill. Jag är med.
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- Skönt att höra, sa hon.

- Skönt att du tycker att det är skönt, sa jag. 

- Behövde nog bara prata av mig. Känns redan bättre nu.

- Ok. Jag finns här i en liten avsides stuga i skogen utan täckning om du behöver mig.

- Det är bra att veta.

- Jag kan göra så att jag tar promenader varannan timme och kollar av mobilen. Då kan du bara 
skicka ett sms om du vill att jag ringer.

- Du är gullig hjärtat men jag klarar mig.

- Varje morgon och kväll då, sa jag.

- Ok, sa Veronica. Vi kör på det.

- Säkert att du klarar dig nu då?

- Helt säkert, sa hon.

- Ok. Älskar dig hjärtat.

- Älskar dig.

Vi ringde av. Jag stod kvar i skogen men mobilen i handen och cykeln fullpackad med mat. Jag 
hade inte velar gå längre ifall samtalet skulle brytas. Jag plockade upp en stor gren och slog 
den emot en trädstam. Jag slog och skrek. Det fanns en massa uppdämd ilska som behövde 
komma ut. Förbannade, jävla as. De borde dö. Fan om de rört henne. Hade försökt tygla mig 
när vi pratade för att inte göra Veronica upprörd. Det var det sista hon behövde. Hon behövde 
lugn och ro. Tid att vila utan dramatik. Om jag börjat skrika och svära i telefon hade hon bara 
blivit rädd och ledsen på nytt. Kanske till och med fått skuldkänslor. Verkade nästan som om 
hon hade det nu. Att hon var ledsen för det hon utsatte mig för genom att vara känd. När jag 
blivit trött och pinnen inte var mycket till pinne längre fortsatte jag hemåt. Jag var tacksam 
också. Tacksam för att de båda pensionärerna hjälpte henne. Tacksam för att det fortfarande 
fanns så fina, snälla och framför allt modiga människor. Jag ville tacka dem. Tacka dem av hela 
mitt hjärta för det kunde ha gått riktigt illa. De räddades oss från katastrof .  På något sätt var 
jag tacksam för att det hänt. Eller det var jag såklart inte. Det som hänt var hemskt men det 

14



hade fört oss närmare. Veronica ville vara hos mig och jag hos henne. Vi hade till och med 
skämtat. Det var länge sen vi haft den kontakten och det kändes bra. Trots omständigheterna 
kändes den biten bra. 
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Kapitel 3, Carl

Jag kom hem och packade upp maten och satte mig sen med gitarren. Det var mycket känslor i 
mig och gitarren var ett bra sätt att släppa ut dem. Bättre än att slå en pinne mot ett träd. I alla 
fall bättre för vissa känslor. Jag skrev en hatiskt och iskall låt om perversa stalkers och hur de 
borde behandlas. Skönt att få ur sig det. Sen skrev jag en låt om tacksamhet. Tacksamhet emot 
människor som bara för att ögonblick finns i ens liv och som på något sätt hjälper en. Någon 
som stannar när man är i nöd och frågar hur det är fatt. Någon som ringer efter hjälp när man 
svimmat. Någon som håller upp dörren när man har famnen full. Någon som finns där för ens 
nära och kära när man själv inte kan vara det. Någon eller några som förhindrar en våldtäkt på 
ens livs kärlek. Den blev riktigt bra och jag var inte ens förundrad över hur lätt det gick att 
skriva låtar. Jag började på en till. En rak och enkel ballad om min kärlek till Veronica. Jag fick 
till en ackordföljd och några rader text sen sa magen ifrån. Dags att äta.  

Jag stekte falukorv och kokade makaroner. Kompletterade måltiden med några morötter. 
Tänkte igenom det som hänt Veronica. Att skriva låtar om det hade hjälpt mig få distans. Vi 
behövde fundera ut ett annat sätt att leva på. Att dra sig undan var ett alternativ men egentligen 
inte realistiskt. Veronica var suverän som artist. Grymma låtar, grymma framträdanden. Vi 
behövde hitta ett sätt dels för vår relation till den här kändisgrejen och dels för Veronica. Det 
måste finnas sätt. Hur gjorde andra? Det måste finnas andra att lära av. Andra som gått igenom 
det som Veronica gick igenom och det som vår relation gick igenom. Fråga någon om hjälp 
helt enkelt. Det var en plan. Jag skulle fråga Veronica om det nästa gång vi pratade. 

Jag bryggde kaffe, tog några småkakor, en mc-tidning med en massa annonser och satte mig 
bekvämt i en fåtölj. Det hade hänt en jävla otäck grej men det hjälpte inte att jag inte gjorde det 
mysigt och trevligt för mig. För mig var kaffe, kaka och tidning avkoppling. Jag roade mig 
med att fantisera kring mc annonserna. Hur det skulle vara om jag köpte den. Hur jag skulle 
renovera den, göra i ordning den och vart jag skulle köra. Ta med mig Veronica och åka genom 
Europa, genom USA och Australien. Att fantisera, dagdrömma var för mig ett sätt att koppla av 
och njuta. Det fanns inget som jag inte kunde uppleva där. När kaffet och kakorna var slut lade 
jag mig på soffan och läste och drömde. Efter en stund blev jag dåsig och somnade på soffan.  
Jag vaknade med en känsla av att jag drömt något viktigt, något betydelsefullt som jag skulle 
ha kommit ihåg. Försökte gå igenom vad jag drömt men det var lönlöst. Jag fick inte grepp om 
drömmen men jag kunde känna att den fanns närvarande, en känsla som i sig var positiv men 
som blev irriterande när jag inte kunde komma ihåg vad drömmen handlat om. På ren vilja 
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satte jag mig ned med gitarren igen och skrev klart kärleksballaden till Veronica. Den rätta 
känslan var borta och låten blev inte riktigt som jag tänkt mig men den var klar och kanske 
kunde jag använda delar av den om jag efter en tid fortfarande inte var nöjd med den. Nu 
behövde jag göra något annat. Röra på mig. Aktivera mig. Det var fortfarande ljust ute och jag 
bestämde mig för att se mig om i omgivningarna. Kanske skulle jag få täckning och kunna 
prata lite mer med Veronica. Jag gjorde i ordning några mackor, en flaska vatten och packade 
ned både en kikare och en ficklampa som jag hittade i en byrå i hallen. En lång promenad 
skulle både ge mig motion och en möjlighet att se mig omkring och kanske få inspiration till 
ytterligare några låtar. 

17



Kapitel 4, Carl

Jag tog grusvägen som jag kommit hit på men gick åt andra hållet. Fortsatte förbi stugan längre 
in i skogen. Det var behagligt att gå där och njuta av lugnet och naturen. Händelsen med 
Veronica hade skärrat mig men samtidigt gjort mig lugnare än på länge. Det var klart att jag 
skulle backa upp henne. Det var slut på mitt ältande och självömkande. Det stod klart när sånt 
här hände. Allt annat saknade mening och betydelse. Jag ville finnas där för henne som en fast 
punkt i tillvaron. Veronicas karriär skulle antagligen alltid vara mer lysande än min, mer 
framstående men det betydde faktiskt inte att jag inte kunde ha min karriär. Min karriär skulle 
fortfarande vara lika viktig för mig oavsett hur det gick för Veronica. Det här var viktigt. Nu 
var jag något på spåren. Det handlade om att inte blanda ihop kortlekarna. Att inte snegla på 
andra. Istället skulle mitt fokus vara på mitt arbete, mina intressen och mitt liv. Med den 
tryggheten i mig själv och i mitt skapande skulle jag kunna vara den man som jag ville vara för 
Veronica. Det kändes bra. Det kändes mycket bra. Jag traskade på i skogen och på en ren 
impuls tog jag av in på en stig. Skogen var närmare och tätare här. Den omslöt mig men på ett 
bra sätt. Som om den skyddade mig och höll mig gömd. Jag fortsatte längre och längre in i på 
stigen trygg med tanken om att bara ta samma väg tillbaka när det var dags att vända. När 
stigen delade på sig tvekade jag. Det skulle göra det svårare att hitta tillbaka. Kanske var det 
lika bra att vända. Jag bestämde för att stanna här och äta mina mackor och sen vända hem 
igen. Det var trots allt redan en lång promenad och jag skulle ju hem igen. Jag klättrade upp i 
ett träd och satte mig bekvämt tillrätta på en gren. Det var konstigt. Här satt jag, uppe i ett träd 
i Norrlands inland och ingen visste egentligen var jag var. I alla fall inte att jag satt här i skogen 
i ett träd. Jag åt mina mackor, drack mitt vatten och hade det rätt bra. Efter matsäcken plockade 
jag fram kikaren trots att jag befann mig mitt i skogen och började speja. Skog, skog och skog. 
Det var en rätt bra kikare. Vad var det där? Ett mönster hade fladdrat förbi i kikaren. Jag 
försökte hitta det igen. Där var det. Det där var inte skog. Vad var det? Det såg nästan ut som 
ett staket. Nej, det kunde det väl inte vara. Inte här, mitt i ingenstans. Men jo. Det såg faktiskt 
ut så. Jag klättrade ned från trädet och gick i riktning emot vad jag trodde var ett staket. Snart 
var jag framme och visst det var ett staket. Ett högt staket. Jag uppskattade det till minst två 
och en halv meter. Det verkade vara långt också. Jag lutade min kind emot staketet och lät 
blicken följa åt båda hållen. Jag såg inget slut. Kanske att det svängde svagt. Vad sjutton vad 
det här? Nu när jag tittade närmare såg jag att det var röjt där de satt upp staketet samt ca 2 
meter innanför sen tog skogen vid igen. Konstigt, väldigt konstigt och faktiskt rätt obehagligt. 
Jag kände mig iakttagen. Nyss var jag helt fri och själv i skogen och nu visade det sig att jag 
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var inte det. Det var något som lockade på mig också. Jag menar vem som helst skulle ju ha 
blivit nyfiken. Flera av träden runtomkring mig hade grenar som sträckte sig över staketet. Det 
skulle inte vara några svårigheter att klättra upp i ett, som jag gjort nyss för att äta matsäcken, 
och hänga mig ned med armarna och släppa mig ned på andra sidan. Inget svårt alls. Men så 
var det den lilla detaljen med att ta sig tillbaka igen. På andra sidan var skogen bortröjd de 
närmaste metrarna. Ingen möjlighet att använda ett träd på tillbakavägen således. Det gick 
säkert att klättra. Fast det var högt och överst var det tjockt med taggtråd. Det skulle krävas en 
stor matta att lägga över taggtråden om man ville komma över utan djupa rivsår eller kanske 
till och med att riskera att man helt enkelt snodde in sig i taggarna och fastnade. Nog var jag 
nyfiken men inte till den grad att utsätta mig för ett sådant äventyr. Utformningen fick mig 
också att fundera. Om det nu verkade vara så enkelt att ta sig in men inte ut kanske staketet inte 
existerade för att hålla ute nyfikna personer som mig utan för att stänga inne. Den tanken 
kändes än mer obehaglig samtidigt kittlande. Vad var det här egentligen? Jag fortsatte längs 
med staketet i hopp om att se något mer. Kanske att skogen öppnade upp sig och gav mig 
längre sikt. Eller att jag skulle stöta på en grind eller en skylt. Efter tio minuter stannade jag. 
Jag vågade inte gå längre. Rädd för att inte hitta tillbaka till stigen jag kommit ifrån. Och vad 
jag kunde se verkade det inte vara någon idé att fortsätta heller för staketet fortsatte bara så 
långt jag kunde se. Det fick bli ett sista försök med ett träd igen. Jag hittade en tall som såg bra 
ut. Problemet var att den första stabila grenen satt rätt högt upp. Jag behövde något att klättra 
på för att ta mig dit. Jag letade reda på ett antal rejäla pinnar. Lutade dem emot tallstammen på 
olika höjder och pressade ned ändarna i marken så gott det gick, inget roligt om någon av de 
översta pinnarna började kana när jag stod där och riskera att bli spetsad på de undre. Vidriga 
tanke. Efter att par trevande försök fungerade det rätt bra och när jag stod med ena foten på den 
översta pinnen nådde jag precis tallens första gren. Nu kom ett riskabelt moment. Hängande i 
händerna gick jag armgång ut på grenen någon meter för att göra plats att kasta upp benen runt 
grenen. Jag tog stöd med fötterna emot stammen och lyckades få upp fötter och ben över 
grenen och därefter, med viss möda, kränga mig över grenen och ta mig upp. Hade nog inte 
gjort en liknande övning sen gymnastiken i skolan. Nu gick det lite lättare att klättra en stund 
även om konsekvensen av ett fall ökade för varje meter jag tog mig  uppåt. Klättringen flöt på. 
Gren efter gren tog jag mig stadigt uppåt. Fortfarande såg jag inget innanför staketet. Jag 
började tveka på om jag skulle fortsätta uppåt. Det började bli högt nu och det kändes 
oansvarigt att utsätta mig för såna risker både för min och Veronicas skull. Två grenar till 
intalade jag mig själv. Två grenar till och såg jag inget då heller fick det vara nog. Då skulle jag 
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klättra ned och gå hem igen.  Kanske skriva en låt till, äta kvällsmat och bläddra i mc tidningen 
igen. Jag tog mig upp för de två grenarna och jag såg något. Långt innanför staketet glesnade 
skogen ned i en dal för att tillslut försvinna helt. Längst nere i dalen låg en byggnad. Jag tog 
mina armar runt stammen för att inte falla om jag tappade balansen. Kikaren hängde på ryggen 
och efter ett visst trixande fick  jag fram den till höger handen. I kikaren såg jag att byggnaden 
var i betong med plåttak. Det såg ut som ett jättelada. Eller kanske som en byggnad för 
uppfödning av kycklingar eller liknande. Vad var det här? Kunde det vara ett militärt förråd?  
Jag såg inget mer. Först kom staketet, en skog som blev glesare och glesare för att till sist 
försvinna helt på väg ned i dalen. Och sist den här mycket stora och mycket märkliga byggnad. 
Den såg ny och fräsch ut. Inget synligt slitage och inte heller några dörrar eller fönster. Att jag 
inte såg någon dörr kunde jag förstå. En dörr kunde mycket väl finnas på de sidor av 
byggnaden som jag inte såg härifrån men att det inte fanns några fönster. Varför bygger man en 
byggnad utan fönster? För att ingen ska se in. För att ingen ska se ut. Den sista tanken fick mig 
att rysa. På samma sätt som att alla träd var bortröjda precis innanför staketet. Ingen ska kunna 
se ut och ingen ska kunna använda ett träd för att klättra över staketet. En olustkänsla smög sig 
på mig. Det var inte bara spännande och intressant längre. Det började bli otäckt. Vem eller vad 
var instängt, inlåst? Där, där var en rörelse. Jag sökte av med kikaren igen och försökte hitta 
det jag sett  röra sig. Först inget och sen igen, en rörelse. En bil. Det såg ut som en jeep eller 
som en humvee. Den körde i hög fart. En man kikade ut genom en av bakdörrarna. Han  höll 
något i händerna. Vad var det? Ett gevär? Kunde det vara det? Nu såg jag bättre. Visst var det 
ett gevär. Det gick inte att ta miste. Det verkade vara en vaktpatrull. Bilen åkte längs med 
långsidan på byggnaden och nu såg jag hur stor byggnaden var i förhållande till bilen. Bilen 
gjorde en plötslig gir och satte fart rakt emot mig. Nu blev jag rädd. Hade de upptäckt mig?  
Fanns det något ljudlöst larm eller kameraövervakning som jag inte märkt? Jag började klättra 
nedåt men tog mig bara ned några grenar innan jag förstod att det tog för lång tid. Bilen 
närmade sig snabbt. Jag skulle aldrig hinna ned innan bilen hann fram. Jag chansade. Kröp 
ihop så mycket jag kunde bakom stammen och höll mig helt stilla. Det fanns fortfarande en 
chans att de inte sett mig och bara körde sin vanlig runda. Det var det enda jag kunde hoppas 
på. Jag kunde inte se bilen när jag befann mig bakom stammen men nu hörde jag motorn. Den 
närmade sig snabbt. Helt nära nu. Det värkte i armmusklerna av att hålla mig tätt emot 
stammen. Motorljudet var högt. Alldeles för högt. Bilen måste befinna sig precis innanför 
staketet. Jag höll andan.  Inte ett ljud, inte en rörelse. Det lät som om motorljudet blev svagare. 
Kunde det vara så? Det stämde. Bilen var på väg bort. De hade inte sett mig och kanske åkte de 
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bara sin vanliga patrullering. Eller var det en fälla. Kanske stod det en eller flera personer på 
marken och väntade på att jag skulle ge mig till känna? Fan också. Vad höll jag på med. Jag 
tvingade mig själv att räkna till två hundra sen satte jag allt på ett kort och började klättra ned. 
Inget hände. Jag fortsatte nedåt. Långsamt, försiktigt och så tyst jag kunde. Fortfarande hände 
inget och jag kände mig mer och mer säker på att ingen stod där nere och väntade på mig. Jag 
vågade sticka fram huvudet från stammen och såg att det var grönt. Ingen väntade på mig. Jag 
passade på att spana efter bilen med kikaren. Ville inte bli överrumplad av att den kom tillbaka. 
Jag såg den långt bort. Den körde längs med staketet. Nu förstod jag att skogen var bortröjd 
innanför staket för att bilen skulle kunna köra där. De måste vara ute på patrullering. Jag 
skyndade mig ned och brydde mig inte om att vara tyst längre. Väl nere kastade jag undan 
pinnarna jag lutat emot stammen för att kunna klättra upp. Ville  inte att vaktpatrullen skulle få 
syn på några spår efter mig. Jag joggade tillbaks, först längs staketet och sen ut på stigen. Glad 
över varje meter jag lade mellan mig och området. 
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Kapitel 5, Carl

När jag kom ut på grusvägen började jag lugna ned mig. Självklart fanns det förklaringar till 
det jag sett. Det kunde mycket väl vara ett militärt lager. Det borde rimligtvis finnas sådana 
även om jag inte gick runt och funderade kring det. Det kunde också vara ett privat företag som 
hade ett lager. Kanske ett värdefullt lager som skyddades emot obehöriga. Frågan var väl då 
varför de skulle ha ett lager ute i ödemarken? Själva innebörden av ordet lager betydde att man 
lagrade något där. Att man lagrade något betydde att man skulle använda det senare och när 
man då skulle använda det behövde man transportera ut det och den transporten skulle bli 
krånglig och svår men den här lokaliseringen. Inget privat lager alltså. Kunde det vara en 
serverhall då? Visst hade jag läst om att olika jätteföretag lade sina delar av sina verksamheter i 
norra Sverige. Så kunde det vara. Hur som var det inte mitt bekymmer och ute på grusvägen 
kändes det mindre hotfullt och konstigt. När jag stött på staketet och senare sett byggnaden och 
patrullen hade jag blivit överrumplad. Inget konstigt med det. Jag trodde att jag var helt för mig 
själv och sen visade det sig att det var jag inte alls. Det pep till i mobilen. Det var ett sms från 
Veronica. Tydligen var det täckning här. 

"Tack för samtalet förut.  Tack för att du finns för mig. Älskar dig/ V."

Det värmde i hjärtat. Svarade att jag alltid fanns för henne och att jag älskade henne. Det var 
konstigt. Så här bra som det kändes nu med alla mil mellan oss hade det inte känts på länge. 
Det var så tydligt nu. Inget behov av att grubbla längre. Bara älska. 

När jag kom hem orkade jag inte laga mat utan nöjd mig med att göra i ordning några 
sillmackor och sköljde ned dem med folköl. Efter sms: et från Veronica, mat och öl kändes det 
bra igen. Området var inte glömt men olustkänslan eller kanske till och med rädslan jag känt 
när jag varit där var borta. Det var skönt. Skulle vara kul att gå ut på internet och se om det 
fanns några satellitbilder över området. Det fick vänta för här fanns det inget internet. Jag satte 
mig tillrätta med gitarren, skvallertidningen och hällde upp ett stort glas whiskey. Skulle ersätta 
Nicklas när jag kom hem. Kanske ge honom en riktigt dyr whiskey som tack för allt. Bläddrade 
i tidningen letade efter inspiration att ironisera över. Fastnade egentligen vid framsidan och 
dess rubriker. Jag fascinerades över vårt intresse att läsa om andra. Att vi lade en stor del av 
våra liv att läsa och titta på andras liv. Var inte våra egna liv intressanta nog? Var vi tvungna att 
glutta på andra? Om jag fokuserar på mitt liv och på vad jag gör blir det intressant. Om jag 
däremot enbart tittar på andras liv så blir mitt liv ointressant. Låten fick handla om det. På 
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något sätt måste det ha att göra med identitet. Om jag kan identifiera mig med någon blir det 
mer intressant, eller hur? Om jag lära mig hela laguppställningen utantill för ett fotbollslag och 
dessutom pluggar in vilka styrkor och svagheter varje spelare har kommer det att bli roligare 
att gå på matcher. Jag fick inte riktigt tankarna att gå ihop. Whiskyn gjorde säkert sitt. Poängen 
med låten blev att genom att leva andras liv slapp man konfronteras sitt eget. Det var ett 
bekvämt sätt att leva. Det var ett tragiskt sätt att leva. Samtidigt förstod jag dem som valde att 
leva så för livet var inte lätt alla gånger. Det ställdes höga och svåra krav för att passa in i 
samhället så egentligen var väl låtens kritik riktad emot samhället som koncept än emot de 
individer som levde så. Jag tog på mig hörlurarna och lyssnade igenom låten och plockade lite 
med den på datorn. Jag stannade upp mitt i en rörelse. Vad var det? Jag hade hört något. Jag 
tryckte på stopp och tog av mig lurarna och lyssnade. Det hördes inget. Ändå kom känslan över 
mig att jag faktiskt hade hört något. Ibland gillade jag inte att lyssna på hög musik. Det fick 
mig att känna mig sårbar. Att det kunde stå någon bakom mig utan att jag märkte det. Det var 
ok när jag satt hemma med låst dörr och visste att ingen kunde smyga sig på mig men nu var 
det inte så. Jag reste mig upp och tog faktiskt en runda i stugan. Bara för att kolla att allt var 
som det skulle. Och visst var det så. Jag kunde inte upptäcka något som var annorlunda. Satte 
mig igen och fortsatte med låten. Sänkte volymen den här gången i fall jag skulle höra något 
igen. Där var det.  Jag slet av mig lurarna.  Jo, det var något. Det var helt tyst nu men visst 
hade det varit ett ljud. Som om någon ropat på mig. Som om någon ropat "hallå". Det här var 
inget bra. Fan, jag kände mig rädd. Tog samma runda i stugan igen men allt var som det skulle. 
Jag skulle kunna gå ut och se efter men kände inte för det. Det kändes bättre att stanna inne. 
Gick in på toa och gjorde nummer två. Kanske var det vinden som lät konstigt med lurarna på 
för nu var det helt tyst. Bara jag som satt här på toa och skrämde upp mig själv. Behövde nog 
ingen mer whiskey eller så behövde jag mer. Det hängde en gammal gardin för toalettfönstret. 
Säkert upphängd för att skapa lite avskildhet. Det kom som en tvångstanke och jag svor över 
mig själv för att jag börjat tänka på det. Tänk om det stod någon utanför fönstret. Någon som 
stod där ute i mörkret och tittade in. Tänk om det var ett ansikte bakom den där gardinen. Jag 
rös. Det är klart att det inte var så men nu fanns tanken där. Jag gjorde klart mina toalettbestyr. 
Ville inte dra undan gardinen och möta vad det nu var med neddragna byxor. Det mesta här i 
livet var bättre att möta med byxorna uppe. Skärp dig, sa jag till mig själv och drog undan 
gardinen. Inget där. Jag släppte ut en suck. Nog med det här. Det kom inget bra ut av att jag 
skrämde upp mig själv. Jag svepte en whiskey och drack några djupa klunkar ur en folköl, 
bättre. Letade reda på en film på datorn, satte på mig lurarna och vred upp ljudet ordentligt. Nu 
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tänkte jag inte lyssna efter fler ljud. Min plan var att en spännande film och alkohol skulle få 
mig på andra tankar.
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Kapitel 6, Carl

Ett monotont och rytmiskt dunkande. En båt med en gammal glödkulemotor som tuffade fram i 
farleden. Skum från vågtopparna. Saltstänk i ansiktet. Det fortsatte dunka. Jag vaknade upp 
från drömmen. Upp från havet och båten. Det fortsatte dunka. Jag låg på mage i soffan. 
Munnen var torr och det såg ut som om jag dreglat på soffkudden. Måste somnat ifrån filmen. 
Datorn hade gått ned i viloläge. Min plan verkade ha fungerat men det fortsatte dunka. Vad var 
det som dunkade? Nu var jag tillräckligt vaken för att förstå att det inte kom från mitt huvud 
utan att det faktiskt var något som dunkade. Det verkade komma från ytterdörren men det var 
inga knackningar utan just ett dunkande. Jag reste mig upp och det satte magen i rörelse. En 
sur rap av gammal whiskey kom upp. Mådde illa. Planen med film och whiskey hade fungerat 
lite för bra. Stod stilla några sekunder för att stabilisera mig. Gick ut i hallen. Ljudet blev 
starkare. Visst kom det från dörren. Nu såg jag det. Ljudet kom från att dörrhandtaget trycktes 
ned i botten. Gång på gång på gång. Dunk, dunk, dunk. Jag blev iskall. Vad var det här? Stod 
blickstilla i hallen och tittade. Någon ville in. Jag fattade ingenting. Rädsla och instinkt tog 
över. Backade bort från dörren. Gick det att se ut, se vem det var som ryckte i dörren. Nej, 
inget fönster vette åt det hållet. Gick in till sovrummet och tittade ut genom det fönstret. Allt 
var som vanligt där. Öppnade fönstret och klättrade ut. Smög runt husväggen, långsamt och så 
tyst jag kunde. Tittade fram runt hörnet och farstun. Det stod en tjock medelåldersman där. 
Klädd i en trasig och skrynklig kostym och ryckte i dörren. Jag fattade inget. Det var något 
mycket märkligt med hela hans uppenbarelse. Han rörde på handtaget som om han var en 
maskin, en robot. Ned, ned och ned. Jag ville fråga honom vad han ville men hejdade mig. 
Ville jag verkligen ha hans uppmärksamhet? Nej, det ville jag nog inte men något måste jag 
göra.

- Hallå där, sa jag. Kan jag hjälpa dig?

Mannen stannade upp. Stod stilla och vände sig sen om. Munnen var öppen och nacken 
verkade låst som i nackspärr. Han rörde på hela kroppen utan att svänga på huvudet. Ögonen 
såg döda ut. Ihåliga, tomma. Något var väldigt fel. Han kom emot mig.

- Hålla där, ropade jag. Vem är du? Vad vill du?

Inget svar. Han fortsatte komma emot mig. Han grep efter mig. Jag backade undan och han 
gjorde ett nytt utfall. Jag sprang några steg och han kom efter. Han ville skada mig. Jag var 
säker på det. Han jagade mig. Jag sprang runt huset och han kom efter. Jag kunde höra hans 
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andhämtning nu. Han flåsade. Och flämtade. Jag sprang fortare än honom. Funderade på att 
klättra in i huset igen men vad skulle jag göra där? Bli instängd av honom? Nej, behövde ha 
flyktvägar öppna. Jag sprang ännu fortare. Var nästan ikapp honom nu. Han verkade inte märka 
det. Jag öppnade dörren till förrådet och fortsatte sen springa. Sprang runt bakom förrådet. Vad 
skulle han göra nu? Mannen stannande upp. Jag såg inget men hörde att hans tunga steg blev 
stilla. Sen hörde jag hans andning. Fortfarande tung och flämtande. Den kom närmare. Gå in, 
tänkte jag, gå in. Jag försökte titta in i förrådet genom en springa mellan två brädor. Jag såg 
inget, bara mörker. Jo, där såg jag motljuset från den öppna dörren. Och där var en skugga. Det 
måste vara mannen. Plötsligt stirrade ett öga in mitt. Ett dött öga, som hos en haj. Mannen 
skrek och jag fick droppar av hans saliv på mig. Han försökte ta sig igenom väggen för att 
komma åt mig. Snabbt sprang jag runt och slängde igen dörren och haspade den. Sekunden 
efter slängde han sig emot den med hela sin kroppstyngd och dörren skakade. Den skulle aldrig 
hålla. Vad var det som hände? Jag tryckte axeln emot dörren och höll emot med min 
kroppstyngd. Kände stötarna genom dörren. Släppte jag taget och gick därifrån skulle dörren 
rämna. Såg mig om, letade efter något att blockera dörren med. Något som var inom min 
räckvidd. Fan. Där, en gammal kvast. Kanske kunde det fungera. Sträckte ut ena benet och 
sparkade den till mig. Tog borstsidan uppåt och försökte borra ned skaftet i marken. Försökte 
få tryck mot dörren på det sättet. Mannen fortsatte att kasta sig emot dörren. Hela situationen 
var sjuk men hade inte tid att tänka på det. Fick fast kvasten. Det skulle inte hålla länge 
behövde mer att blockera dörren med. 

Jag sprang tillbaka till huset. Visst hade jag sett en hammare där inne? Tillsammans med en ask 
små spikar. Det verkade som om de hade spikat lister. Där fanns det spillbitar från listerna 
också. Skulle det räcka för att blocka dörren? Troligen inte men antagligen bättre än kvasten. 
När jag kom ut med famnen full hade mannens fortsatta försök att ta sig ut fått kvasten att falla 
åt sidan. Snabbt lutade jag mig emot dörren och höll emot. Det var inte lätt att spika när dörren 
hela tiden rörde sig samtidigt som jag höll emot för alla krafter. Fick upp en bit av en list. Lade 
den tvärsöver väggen och en bit in på dörren. Väggen gick ok att spika. Att fästa den i dörren 
var svårare. Den fäste hjälpligt. Jag vände mig om och tryckte baken emot dörren. Böjde mig 
ned och och spikade fast en bit i höjd med knävecken. Den satt bättre. Orkade bättre hålla emot 
mannens upprepade stötar. Spikade fast nästa i höjd med haspen. Dörrens rörelser blev mindre 
och mindre för varje listbit jag fick fast. Jag slutade inte förens listen var slut. För första 
gången sen jag upptäckt mannen pustade jag en stund. Försökte samla tankarna. Det gick inte. 
En sjuk och farlig man som ville in i mitt hus. Som ville skada mig. Var det honom jag hört 
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kvällen innan? Nu var han instängd. Bara den tanken var absurd. Jag hade stängt in en gubbe i 
förrådet. Spikat igen dörren. Jag vände mig om igen och tittade på dörren. Skulle den hålla nu? 
Det såg mycket bättre ut men jag kände mig inte säker. Jag hämtade en stege, klättrade upp och 
bände loss en vindskiva från förrådet med hammaren. Det var en rejäl bräda. Jag lade den som 
en tvärslå över dörren. Några av de gamla spikarna som den varit fäst med kunde jag använda 
på nytt. Sen listspikarna. De var korta och gick inte så djupt men fick ändå vindskivan att sitta 
kvar och nu var dörren ordentligt barrikaderad. Gick tillbaka in i stugan igen. Ville inte lyssna 
till ljudet av mannens kropp som kastades emot dörren gång efter gång. Behövde tänka, 
behövde ringa efter hjälp. 
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Kapitel 7, Carl

En explosion. Det lät som om den var långt borta men ändå kraftig. Jag gjorde kopplingen 
direkt. Mannen, explosionen och den hemliga anläggningen. Det måste höra ihop på något sätt. 
Jag tog med mig mobilen, kikaren och hoppade upp på cykeln. Kunde lika gärna cykla och se 
efter vad som hände på anläggningen och passa på att ringa efter hjälp när jag fick täckning. 
Det gick snabbare idag med cykeln. Lämnade den på grusvägen och gick in på stigen. Jag 
började höra något. Ett oregelbundet ljud som kom och gick. Kände mig nu säker på att det 
hände något på anläggningen. Det hördes en explosion till eller var det skottlossning? Jag 
tvekade. Skulle jag fortsätta? Jo, även om jag var rädd och skärrad var jag ännu mer nyfiken på 
vad som hände därborta och om mannen på något sätt hörde dit. Jag började jogga. Det kändes 
som om allt brådskade nu och att jag behövde skynda mig. Där var staketet. Jag stannade upp 
och spanade efter humveen från gårdagen. Jag såg inget men oljudet var värre. Det var 
skottlossning. Jag hörde det tydligt nu. Och skrik. Det lät som ett enda massivt skrik. Ett 
konstant vrål som bara skiftade i volym men som aldrig tystnade. Jag tog mig fram till staketet. 
Kunde fortfarande inte se något. Ville inte klättra upp i trädet från igår. Skulle ta för lång tid 
och vara för svårt att fly om någon såg mig. Kunde det vara någon form av krigsövning? Inte 
en aning. Sprang längs staketet för att hitta ett enklare träd att klättra upp i eller en utkiksplats. 
Sprang på en jättelik stenbumling. Tog mig upp på den och sen vidare upp i ett träd. Jag tittade 
ned över anläggningen. Jag tappade andan. Ett människohav sprang där nere. Vrålet kom från 
dem. Det var ljudet från ett upplopp. En uppretad folkmassa, den farligaste organismen i 
världen. Några humvees cirkulerade omkring dem. Såg ut som om de försökte fånga in 
folkhavet. Som fårhundar. Det var de som sköt. Jag tittade i kikaren och såg det tydligt. 
Soldaterna på bilarna öppnade eld och sköt rätt in i folkmassan. Jag trodde inte mina ögon men 
det hände rätt framför mig. Tog upp mobilen och filmade så gott det gick på det avståndet. Jag 
fortsatte svepa över området med kikaren och såg nu att människorna vällde ut från den 
jättelika plåtladan. En aldrig sinade ström. Längre bort såg jag att en grupp tagit sig fram till 
staketet och helt enkelt pressade omkull det. Jag svalde. Om de här människorna var likadana 
som mannen jag stängt in var jag illa ute och inte bara jag. Vad var det här. Jag svepte tillbaka 
med kikaren över folkmassan och såg hur den likt en våg svepte över en humvee. Stängde in 
den bland sina kroppar och slet soldaterna i stycken. Allt blod försvann från huvudet. Fick 
hålla mig i för att inte falla. Det här var inte bra. 
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Jag filmade det som gick att filma, klättrade ned och sprang. Jag hörde ljud i skogen. Hur 
många hade tagit sig ut egentligen? Var jag omringad? Jag sprang och valde att inte titta efter. 
Kom ut på grusvägen och hoppade upp på cykeln. Måste ringa Veronica. Måste ringa efter 
hjälp men inte nu. Fanns inte tid till det. Inte stanna nu. Cyklade så fort jag orkade och vågade. 
Ville inte köra omkull på något lösgrus och riskera att ha sönder cykeln eller mig själv. 
Förvånade mig själv med den tanken. Allt annat var panik i huvudet. Kände mig som ett djur, 
en stenåldersmänniska som enbart handlade på primitiv instinkt. Genom att jag reflekterade 
över mitt tillstånd förstod jag att allt inte bara var panik utan att det fortfarande fanns kvar en 
del rationellt tänkande. 
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Kapitel 8, Carl

Kom tillbaka till stugan. Rafsade ihop mina prylar i en ryggsäck. Tog med proviant från 
kylskåpet. Och nu, vad skulle jag göra nu? Jag tvingade mig själv till att sätta mig ned och 
tänka. Det gick bara inte, kunde inte fokusera tankarna. Hämtade penna och papper och skrev 
istället. 

Ringa Veronica

Ringa efter hjälp

Fly 

Mannen i skjulet?

Ok, det var inte mycket till plan men åtminstone några punkter att förhålla mig till. Samtalen 
var jag tvungen att vänta med tills jag kommit iväg och fått täckning igen. Då återstod mannen 
i skjulet. Kunde jag lämna honom där? Skulle jag prata med honom? Jag ville inte men kände 
mig tvungen. Det var uppenbart att han var sjuk på något sätt. En människa i nöd även om hans 
tillstånd gjorde att även jag befann mig i nöd. Jag bestämde mig för att göra ett försök till med 
honom. Ge honom en sista chans sen skulle jag lämna honom där att klara sig bäst han kunde. 
Jag ville inte närma mig honom obeväpnad. De enda vapen i stugan var köksknivar. En kniv 
kändes inte bra, för närgånget. Ett spjut skulle vara bättre. Smög ut på tomten och närmade mig 
skjulet. Det var oroväckande tyst. Kanske hade han tröttnat, kanske hade han dött. Jag 
undersökte inte det nu utan nöjde mig med att snappa åt mig kvasten och tog mig tillbaka in i 
stugan igen. Jag drog loss skaftet från borstet och tejpade fast kökskniven på skaftet. Inget 
vidare till vapen men bättre än att hålla kniven i handen. Med mitt hemmagjorda spjut i 
händerna gick jag ut till skjulet igen. Nerverna på helspänn. Dörren var fortfarande 
igenbommad. Jag gick runt till baksidan för att se om jag kunde se in genom springorna igen. 
De fanns inte kvar. Väggen fanns inte kvar. Mannen hade tagit sig ut. Brutit sig ut genom 
vägen. Jag fick en klump i halsen. Han var fri. Kunde vara var som helst. Jag grep ännu 
hårdare om spjutet och backade in genom den trasiga väggen. Inne i skjulet fanns det verktyg 
som jag kunde använda som vapen. Jag plockade med mig en yxa, en såg och en spade. Jag 
hade fått en idé. Tog mig ut ur skjulet igen och där stod han. Mellan mig i stugan. Han såg 
lugnare ut nu men vanvettet var kvar i ögonen. Han rörde sig inte. Tittade bara på mig men det 
var ingen människa bakom blicken. Ingen varelse eller intelligens som jag någonsin stött på. 
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- Ok, sa jag . Ta det lugnt nu. Mår du bra?

Igen respons.

- Vi tar det lugnt, eller hur, fortsatte jag.

Han sprang. Rusade emot mig. Jag släppte allt utom mitt spjut. Kniven försvann in i hans feta 
kropp. Kvastskaftet bröts av med en knäpp. Han föll över mig, grep och bet. Jag fick panik av 
hans beröring. Vred mig, slogs för mitt liv. Han var tung. Förkrossande tung. Jag var helt fast. 
Hans hud var kall och blöt. Någonstans i paniken noterade jag det. Han bet mig. Begravde sina 
tänder i mitt kött. Bet mig över nyckelbenet. Jag skrek. Kände något emot magen. Det var det 
avbrutna kvastskaftet. Jag släppte greppet om hans ansikte och hals med mina händer. Lät 
honom bita. Istället tog jag tag om skaftet och pressade det djupare in i hans kropp. Inget 
hände. Jag fortsatte pressa tills hela skaftet var inne i honom. Han bara fortsatte. Totalt 
okänslig för vad jag gjorde med honom. Istället tog jag ett livtag om honom och rullade. Det 
gick bättre. Hans kroppshydda fick honom att rulla över på rygg. Satte knäna mot hans 
bröstkorg. Pressade ned honom. Fick grepp om det inkörda skaftet igen. Slet ut det avbrutna 
spjutet med ett enda ryck. Stötte nedåt. Stötte nedåt igen. Han försvarade sig inte. Fortsatte att 
försöka greppa om mitt ansikte och bita mig. Han gjorde ingen ansats att försöka värja sig 
emot mina stick. Fortsatte att sticka. Tog tag med båda händerna om skaftet och stötte med 
våldsam kraft nedåt. Hela kniven försvann i hans späck. Igen, igen och igen. Jag fortsatte även 
när han slutat röra sig. Befann mig bortom allt. Bara ett par blodiga händer som höll om ett 
gammalt kvastskaft som fungerade som ett hemmagjort spjut. Bara det. Stötte ned spjutet 
genom hans hals ett antal gånger innan jag rullade ut på gräset och försökte få ned luft i 
lungorna. Försökte samla mig. Gick inte. Skulle det någonsin gå? Låg kvar i gräset plötsligt 
helt handlingsförlamad. Började gråta och skälva. Ryckningar i hela kroppen. Dödat en 
människa. Hade jag verkligen det? Hade jag dödat en människa? 

Ett skrik tvingade mig upp. Vet inte varifrån det kom eller vem som skrek. Ville inte veta det 
heller. Fick mig att minnas scenerna från det inhägnande området som inte längre var inhägnat. 
Fanns det fler som han? Var alla som han? Var de på väg hit? Jag plockade upp sågen, yxan 
och spaden. Gick in i huset och låste om mig. Drog ned alla rullgardiner och släpade fram 
soffan framför dörren. Fanns ingen tid att tänka. Kunde inte tänka. Han hade bitit mig runt 
nyckelbenet. Det gjorde fruktansvärt ont men rädslan var värre. Var jag smittat av något? Tog 
det som var kvar i whiskeyflaskan och hällde över såret. Sved som eld, kanske värre. Hittade 
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några sterila kompresser i badrummet och försökte göra ett tryckförband med tejp och en 
gasbinda. Det pulserade och värkte i såret. Kunde inte göra mer åt det nu. Måste fortsätta. 
Hämtade en skruvmejsel och skruvade bort spaden från sitt skaft. Det var mycket kraftigare än 
kvastskaftet. Bättre lämpat för ett vapen. Sågade en skåra i skaftet. Bände loss handtaget på 
kökskniven och pressade ned kniven i skåran jag sågat. Det satt bra. Lindade silvertejp runt för 
att förankra det ytterligare. Så där. Ett bra vapen som inte skulle gå av så lätt. Gick tillbaka till 
lappen jag skrivit förut. Ringa efter hjälp, just det. Tog ryggsäcken med mat och lade ned 
mobilen med laddare. Visste inte vad som hänt eller vilka samhällsfunktioner som fortfarande 
fungerade. Fanns det fortfarande ett samhälle eller hade det kollapsat? Var det en massiv terror 
attack? Hade vi blivit förgiftade eller var det bara människorna på området som var berörda? 
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Kapitel 9, Carl

Redo att ge mig av. Nu skulle jag fly. Fly tills det fanns täckning och ringa efter hjälp. Började 
cykla med vapnen i händerna. Det gick inget vidare. Stoppade ned yxan i ryggsäcken och höll 
spjutet som en lans när jag fortsatte cykla. Hade bara cyklat några hundra meter när jag hörde 
ett skott och ett till, sen skrik. Det måste vara några som slogs. En sammandrabbning, kanske 
som jag själv haft för en stund sen. Vågade mig inte närmare. Ljuden helt nära nu. Lämnade 
cykeln och gick in i skogen. Försökte hålla mig gömd. Såg skuggor rusa förbi på vägen. 
Hukade mig ned, grep hårdare om spjutet. De verkade fortsätta. Jag gick längre in i skogen. 
Kollade mobilen, fortfarande ingen täckning. Fler ljud hördes. Skrik, vrål. Ljudet av människor 
som inte var människor längre. Tvingade mig själv att fortsätta. Tvingade mig själv att inte 
tänka, bara fortsätta gå. En explosion hördes långt borta. Längre fram glesnade skogen. Det var 
rörelse där. Vågade inte fortsätta. Klättrade upp i ett träd istället. Försökte se bättre och 
inbillade mig att jag var säkrare högre upp. Bannade mig själv för att jag glömt kikaren men 
även utan den såg jag att framför mig, där skogen slutade, låg det en gård. En gård som var 
omringad. Det måste vara samma människor som rymt från anläggningen, som mannen jag 
dödat. Vad var de för något? Knappast människor, i alla fall inte längre. Zombier? Som tagna 
från en skräckfilm? I brist på annat bestämde jag mig för att benämna dem för det.  Bestämde 
mig för att ge dessa varelser ett namn. Göra dem lite mer begripliga för mig själv. 

Någon sköt. Först fattade jag inte men sen högg det till i hjärtat. Ägarna var instängda i sitt hus 
omringade av zombier och nu stred de för sitt liv. Sköt med sina jaktgevär för att freda sig. 
Kampen var dömd att misslyckas. Tog fram mobilen, filmade och fotade. Det var mängder med 
zombier utanför. Aggressiva, vanvettiga. De slet bräder från fasaden med bara händerna. 
Ägarna stod i ett fönster på husets övervåning och sköt. Jag förstod att zombierna måste ha 
tagit sig in och att familjen på något sätt höll stånd i husets trappa samtidigt som de sköt från 
fönstret. Det fanns inget jag kunde göra. Det bästa jag kunde göra var antagligen att fly. Det 
var smärtsamt att se. Ett skrik, annorlunda emot de andra. Jag vände upp blicken igen. En man 
föll eller hoppade, det var svårt att avgöra, ut från ett fönster från övervåningen. Han föll 
handlöst ned bland hopen av zombier. För en kort sekund blev det ett tomrum i leden efter 
kraften av hans fall. Tomrummet försvann, leden slöts när zombierna kastade sig över honom. 
Jag såg en kvinna hålla för munnen i samma fönster. Jag grät, paralyserad, skräckslagen. I 
rädsla för att bli upptäckt hasade jag mig ned från trädet. Tillbaka ned på marken. Drog mig 
långsamt tillbaka med blicken fäst på gården och vad zombierna gjorde. Jag skulle nog klara av 
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att försvara mig emot en ensam men aldrig emot den här hopen. Fick de syn på mig var det 
bara att lita till att benen bar och att konditionen inte skulle ge upp alltför snabbt. Det verkade 
gå bra. Fortsatte längre in i skogen igen. Ljuden försvann bort. 
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Kapitel 10, Carl

Kollade mobilen och upptäckte att det fanns täckning. Ringde upp Veronica.

- Hej älskling, sa Veronica

- Hej, sa jag.

- Hur är det?

Hon hörde att det var något bara på mitt hej.

- Ärligt talat vet jag inte, sa jag. Allt är helt sjukt. Har det hänt något i världen eller Sverige?

- Vad menar du?

- Har det blivit krig, terrorister eller något?

- Nej, självklart inte. Vad pratar du om. Du skrämmer mig.

- Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag har hittat en hemlig anläggning och nu löper en 
massa människor amok. Fan jag vet inte vad jag ska göra.

- Lugna dig Carl. Lugna dig. Jag fattar ingenting. Är du skadad?

- Nej, eller jo. Jag har blivit biten och jag såg just hur de mördade en hel familj.

- Va? Det här är inte klokt. Biten av vad?

- En människa eller något. Du jag kom på att jag har filmat med mobilen. Jag skickar det till 
dig så får du se själv. 

- Ok gör det. Hur illa biten är du? Jag blir orolig.

- Jag vet inte. Ärligt, jag vet inte. Försöker hålla mig undan men jag vet inte vart jag ska ta 
vägen. Dom är hur många som helst.

- Ta det lugnt Carl. Vilka är det som jagar dig.

- Du kommer inte tro det här. Jag tror att det är zombier eller något liknande.

- Skämtar du.

Hon hörde att jag inte skämtade. Min röst sprack när jag pratade och jag grät mer eller mindre.
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- Jag försöker skicka filmerna. Jag ringer om en stund och kollar om du fått dem.

- Ok.

Vi ringde av. Skönt att höra hennes röst. Hemskt att behöva berätta det här för henne. Jag 
förstod hur det måste låta i hennes öron. Som ett osedvanligt dåligt skämt eller att jag blivit 
tokig helt enkelt. Jag skickade iväg filmklippen och även några av fotona jag tagit. Det tog tid 
men täckningen var helt ok, de gick iväg.  
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Kapitel 11, Veronica

Inte för att jag alltid visste var jag hade Carl i vanliga fall. Han var en känslostyrd person som 
levde på sina infall. Jag visste att min framgång och berömmelse var jobbig för honom att 
hantera men ärligt: det sket jag i. Mitt liv var mitt liv. Men nu, han var annorlunda. Samtalet 
med honom igår var det närmaste vi varit varandra på väldigt länge. Skönt att veta att han 
fanns där. Helt klart bra för honom att ha något eget. Att åka till kompisens stuga och skriva 
låter var bra för honom. Det hördes på honom. Kanske skulle han inte bli lika fixerad vid min 
karriär då och istället ha mer fokus på sitt egen karriär. Det plingade till i mobilen. Det var väl 
filmerna och bilderna han pratat om nyss. Det här var helt sjukt. Han ringde upp mig och grät i 
telefonen och fick fram något om mord och zombier, sanslöst. Visste inte vad jag skulle tro. 
Ville han testa mig eller hade han blivit sjuk på något sätt? Hade fått en svart klump i bröstet 
under vårt samtal. Något var väldigt fel. Jag älskade honom, ville tro på honom. Men det här?

Jag öppnade meddelandena. En skakig film. Först bara mörkt sen en gård. En massa människor 
utanför. Verkade stå utanför huset. Vad gjorde dom? Dom attackerade huset. Slet och slog 
sönder. Där var det någon sköt. Dom sprang in. Trängde sig in i huset. En man föll från huset. 
De slet honom i stycken. Den andra filmen. En folkmassa som vällde fram. Svårt att se, det var 
på långt håll. Ändå otäckt, skrämmande. Sist en bild på en död man. En bild som Carl måste ha 
tagit. Han var med om det här. Kunde inte vara fejk. Det här var något som hände. Vad? 

Den svarta klumpen var borta. Nu: iskall. Rös över hela kroppen. Min värld var förändrad. Carl 
ringde.

- Kom de fram?

- Ja, har precis tittat på dem. Vad är det som händer.

- Inte en aning. Men jag var vid det där området först. Verkar som om de kommer därifrån.

- Är dom nära? 

- Hör inget nu men de är inte långt borta. Vad ska jag göra?

Hade aldrig hört Carl så här. Så här skärrad Samtidigt, aldrig känt mig så här. Så här kall. 
Försökte tänka, försökte hjälpa honom.

- Sätt dig i säkerhet. Försök hitta ett hus, en trädtopp eller andra människor.
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- Ok.

- Ta det försiktigt. Har du batteri kvar på mobilen?

- Lite.

- Försök att hitta ett hus och ladda det. Jag ska försöka ringa efter hjälp och då behöver de få 
tag på dig. Det kanske låter hemskt men om du väntar kanske du kan gå tillbaka gården och 
ladda där. De borde inte komma tillbaka. Eller vad tror du?

- Kanske. Jag ser efter.

- Bra. Jag ringer om en stund. Sätt mobilen på ljudlös så att ingen av dom hör när jag ringer.

Vi ringde av. Allt var upp och ned. Måste agera. Det hängde på mig nu. Carls liv och kanske 
många fler liv hängde på mig. Lade över filmer och bilder till datorn. Ringde SOS och 
berättade kortfattad. Sa inget om zombier utan beskrev det som en terrorattack. De lät mycket 
skeptiska. Jag bad om en mejladress att skicka filmerna till. Fick det och skickade iväg dem. 
Skickade dem till Patrik på skivbolaget också. Litade på honom. Någon från Polisen ringde 
upp mig. Undrade varifrån jag fått filmerna. Jag berättade att min pojkvän var där uppe och att 
det var han som filmat. Han bad mig att inte säga något till någon. 

- Kan ni hjälpa honom?

- Vi ska utvärdera läget och bestämmer oss därefter hur vi ska agera.

- Ni måste hjälpa honom. Du har själv sett vad som händer där. Han kommer att dö annars.

- Vi kommer att agera men om bilderna stämmer, vi måste verifiera det först, så gäller 
undantagstillstånd. Förstår du.

- Bilderna stämmer. Carl är där. Fattar du trögt eller? Jag har pratat med honom.

- Jag skickar över någon som kan hjälpa dig. Det är viktigt att vi håller tyst om det här tills vi 
kan göra en bättre bedömning. Ok?

Bättre bedömning my ass. Jag lade på det här var helt sjukt. Fan i allt. Jag fattade att de ville 
hålla mig tyst. Inte skrämma andra. Jag ville två saker; rädda Carl, berätta för alla för alla 
borde få veta. Mailade alla medier jag kunde komma på. Kvällstidningar, enskilda reportrar 
och tv. Ringde upp en journalist som jag kände väl. Berättade vad som hänt och att alla borde 
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få veta. Hon lät helt exalterad. Antagligen ännu mer upphetsande att det var en känd popstjärna 
som tappade greppet. Jag fattade mig kort. Förstod att människorna som ville att jag skulle 
vara tyst snart var här. Plockade ihop lite grejer i en väska. Ett ombyte, mobil, laddare. Patrik 
från skivbolaget ringde. Han sa att han sett filmerna och att han inte visste vad han skulle tro. 
Var det krig?

- Jag behöver hjälp, sa jag

- Polisen är på väg hem till mig för att försäkra sig om att jag inte snackar.

- Vad då? Måste du vara tyst?

- Dom säger det. Vet inte om det för rikets säkerhet eller någon sådan skit.

- Men dom här filmerna och bilderna då?

- Hela världen borde känna till dem om bara en liten stund. Jag har skickat dem till alla medier 
jag kom på.

- Veronica, var det verkligen så smart. Jag menar det här är polisen och vad ska folk säga när 
det kommer ut. Jag tänker på din karriär.

- Det här är Carl. Du såg bilderna. För fan, de kan lika gärna döda honom. Vem vet vad han har 
sett eller varit med om hittills. Jag skiter i min karriär. Hjälper du mig?

Patrik var tyst.

- Hallå är du där?

- Ja, jag är här. Jag vet inte Veronica. Vad vill du att jag ska göra då?

- Innan jag säger det måste jag veta att du är med. Att jag kan lita på dig. Fungerar inte annars.

- Ok, jag är med. Vad ska jag göra?

- Bra. Jag behöver en bil. En stor bil som klarar terräng. Kan du fixa fram en ?

- Hur då?

- Jag vet inte. Ring någon bilfirma och säg att ni ska ta foton med mig när jag kör bilen.

- Kommer det att fungera?
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- Få det att fungera. Messa mig vart jag ska hämta bilen när det är fixat.

- Ok.

- Och så en sak till. Jag behöver vapen.

- Fan Veronica. Vad ska du göra?

- Hämta hem honom. Vad skulle jag annars göra?
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Kapitel 12, Carl

Låg och tryckte i lingonriset. Fukt vätte igenom byxorna. Började bli kall och blöt. Hörde inga 
skrik längre. Hörde egentligen ingenting längre, men ändå. På något sätt kände jag att de 
fortfarande var i närheten. Paniken kom i vågor. Krampade i mig. Jag skakade och höll i 
spjutet. Bra att prata med Veronica. Hon skulle fixa hjälp. Bara att hålla ut tills dess. Jag 
behövde verkligen ladda mobilen nu. Veronica hade sagt att hon skulle ringa mig snart igen. 
Måste kunna svara då. Ville inte röra mig. Bara ligga kvar här tills någon tog hand om mig. 
Tog mig i säkerhet. Bort från den här mardrömmen. Lyfte ändå på huvudet. Såg mig omkring. 
Tvingade mig upp på knä, sen fötter. Tog några steg, noga med vart jag satte fötterna. Försökte 
närma mig gården igen. Kroppen höll emot. Som att kliva ut från en höjd där kroppen visste 
bättre och höll en tillbaka. Varje steg en kamp. 

Efter en stund, gården. Det raserade huset. Tog mig upp i samma träd som förut och spanade. 
Allt såg stilla ut. Huset helt trasigt. Dörrar och fönster borta. Brädor bortslitna. Jag avvaktade 
en stund till. Ville försäkra mig om att ingen av dem dröjde sig kvar. Orkade inte med en 
sammandrabbning till. Hasade mig nedför trädet igen. Tog mig snabbt över gräsmattan, mot 
huset. Tryckte mig emot husväggen. Fortfarande inga tecken på att någon var kvar, eller att 
någon av de boende var i livet. Tog mig in genom dörröppningen där det förut suttit en dörr. 
Dörren syntes inte till. Allt var en enda röra. Som om huset höll på att rivas eller som om jag 
klivit in i en sopcontainer. Gick knappt att föreställa sig att det bott en familj här. Allt var 
raserat. Jag var på helspänn. Fanns det kvar någon i huset och bara väntade på tillfälle? I alla 
filmer jag sett, alla böcker jag läst var det alltid så. Men än, inget. Plockade fram mobilen och 
laddaren. Bara hoppas att det fanns el. Tog ett uttag över en köksbänk. Det började ladda, 
skönt. En lättnad i allt elände. Mobilen var min enda koppling till omvärlden, civilisationen 
och till Veronica. Messade henne mina koordinater från mobilens GPS och skrev att jag 
stannade i huset tillsvidare. Jag mindes att jag sett någon skjuta med gevär från huset innan de 
blev övermannade. Säkert var någon av dem som bott här jägare. Jag gissade att zombierna 
inte var intresserade av vapen, geväret borde finnas kvar. Började leta runt i huset. Svårt att 
hitta något i överhuvudtaget i röran. Kom ihåg mannen som ramlat ned från fönstret. Hade sett 
honom skjuta innan, kanske föll han med geväret. Jag gick ut. Tittade mig omkring. Kändes 
olustigt att vara kvar här. Ville tillbaka in i skogen. Hålla mig dold och hålla mig i rörelse. Kom 
runt husknuten. Fasade för vad jag skulle se. En söndersliten kropp. Det var ingen kropp där. 
Kanske fanns det blodspår. Svårt att säga, marken var upptrampad och lerig. Jag petade runt 
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med spjutet bland lera, gräs, brädor och allt annat de slitit loss. Fick syn på en gevärspipa. 
Ännu en framgång. Plockade upp vapnet. Det var ett gammalt hagelgevär. Kunde inget om jakt 
och visste inte vad man jagade med hagel. Kanske hade han jagat fåglar med det. Kanske hade 
det varit hans stora intresse. Suttit i vassen och skjutit för en god middag. Det var över nu. Allt 
var över nu. Mannen fanns inte mer. Inte ens hans skelett fanns kvar. Trodde att jag skulle må 
dåligt över det här. Över att de som bott i huset gått en hemsk och våldsam död till mötes. 
Förvånade mig själv och kände ingenting. Ville bara torka av geväret från vad som kunde vara 
blod och hitta ammunition till det. Inställd på att överleva nu. En slagfältsplundrare som gjorde 
vad han kunde för att överleva. Den enes död och allt det där. 

Jag gick tillbaka mot dörröppningen igen.  Där stod de. Tre stycken. De bara stod där. Verkade 
inte göra någonting. Bara stod där. Jag tvärstannade. Frös mitt i rörelsen. Två män och en 
kvinna. Den ene mannen; ung, vältränad och solbränd. En peak piké som spände över 
välpumpade överarmar. Samtidigt helt förstörd. Ögonen döda, huvudet låg nästan helt lutat 
emot ena axeln. En sjuk vinkel. Kvinnan; mellan fyrtio och femtio, jeans och kavaj, håret 
uppsatt. Såg ut som en kvinna mitt i karriären som skulle åka på konferens. Men igen, också 
hon helt förstörd. Högklackat på ena foten, barfota på den andra. Slitit sönder sin strumpbyxa 
och rivit upp huden. Sned i ryggen och höften, öppen mun. En salivsträng ned från mungipan 
över bröstet. Och där på kavajslaget, en namnlapp med säkerhetsnål; Statemed Ulrika 
Karlsson. Helt klart hade hon varit på konferens. Vilken jävla konferens sen då. Vad kunde ha 
hänt? En smitta som spred sig, som skapade zombier? Lät som en film. Det var något med den 
där namnlappen. Något som nästan fick mig att dra på munnen på grund av det absurt komiska 
i situationen, en zombie med namnlapp samtidigt något med den som skrämde mig mer än 
något tidigare. Något som berättade för mig att det rymdes fler verkligheter än den jag var van 
vid. Att det fanns en verklighet där Ulrika klädde upp sig för konferensen och sa hej då till sin 
familj på morgonen. En verklighet när samma kropp stod mitt ute i skogen efter att ha slitit en 
familj i stycken med händer och tänder. Två verkligheter som kolliderade med varandra som 
fick mig att inse att det här faktiskt hände. Kanske var det en terrorattack. Ett värre och 
hemskare terrordåd än vad jag tidigare hört talas om. Den tredje personen. En man i 55 års 
åldern. Bara med en skitig button down skjorta på sig. Håriga och smala ben. Fulla med sår och 
rispor, säkert efter skogen. En stor penis som hängde tung mellan benen. Mannen, totalt 
likgiltig inför sin nakenhet. Totalt likgiltig inför allt utom för mig. De lyfte sina huvuden 
oändligt långsamt och tittade mot mitt håll. Först verkade de se igenom mig, bortom mig. Om 
jag höll mig blickstilla. Om jag inte rörde på mig. Var det inte så man skulle göra vid ett möte 
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med vissa rovdjur? Fanns det en chans då? Nej. De rusade emot mig. Alla tre på samma gång. 
Uppspärrade käftar. Någon form av ljud från struparna. Jag snurrade runt och slängde i samma 
rörelse geväret emot dem. Värdelöst utan någon ammunition. Jag sprang. Jag sprang emot 
skogen. De var cirka 15-20 meter efter mig. Strid? Nej, inte emot tre på en gång. Det kunde 
finnas fler också. Springa? Hur länge skulle de orka? Hur länge skulle jag orka? Gömma mig? 
Ja, men var? Skogen var för långt borta. Istället tog jag sikte på ett stort fruktträd i utkanten av 
trädgården. Min förhoppning; att de inte skulle kunna klättra eller åtminstone att jag skulle få 
försvara mig emot dem en åt gången. Hoppade upp på första grenen. Det gick bra. Tog ett kliv 
till på en ny gren, hörde ett knak. En tanke for genom huvudet "ruttet". Bytte till ny gren. Inget 
knak den här gången. Smågrenar slog och rev mig i ansiktet. Det tog stopp. Jag kom inte 
längre. Trädet tog slut. Fan, vad det här en så bra idé egentligen. Fast i ett litet träd med tre 
monster efter mig. Kunde jag inte ha valt ett större träd? Jävla skit. Trädet skakade till. Vände 
mig om och tittade ned. Pikémannen hade sprungit in i trädet. Jag var rädd för att det skulle 
vara ruttet och välta. Det gjorde det inte. Det höll, i alla fall för stunden. De andra två som 
strax efter. Jag tänkte på vad de hade gjort med huset förut och förbannade mig själv för mitt 
urusla val av gömställe. Pikémannen försökte rusa upp i trädet. Inte klättra utan springa upp i 
det. Hans fötter fick inget fäste och slant emot barken. Men ändå. Han kom upp på första 
grenen. Jag stötte med spjutet. Kökskniven träffade honom högt uppe på bröstet. Pikémannen 
märkte det inte, han bara fortsatte uppåt. Stötte igen, igen och igen. Stötte så fort jag kunde 
röra armarna. Nära att tappa balansen, höll mig kvar och stötte igen. Den här gången åkte 
spjutet rakt in i hans hals. Ända in till skaftet. Jag tryckte framåt och i slutet av rörelsen 
snärtade jag bakåt med handlederna och fick loss spetsen. Pikémannen föll raklång bakåt med 
blod pulserande från såren i hals och bröst. De andra två tog direkt hans plats. Trampade till 
och med på honom. Nu var det Ulrikas tur. Hon hävde sig upp i trädet på ett sätt som mer 
påminde om att klättra än pikémannens försök. En tanke for genom huvudet "kunde de lära 
sig". Jag stötte igen med spjutet. Kniven skar in i hennes kropp. Det var obehagligt att känna 
motståndet som hud, ben och inälvor utgjorde. Hon grep med båda händerna om spjutskaftet. 
Det var ytterligare en ny rörelse. Skjortmannen hjälpte till. Fattade ett tag om spjutet han 
också. De drog det bakåt, djupare in i hennes kropp. Jag förstod att de försökte slita det ur 
händerna på mig. Tvingades släppa för att jag inte skulle följa med spjutet ned på marken. De 
föll bakåt men skjortmannen var snabbt uppe. Försökte häva sig upp på den nedersta grenen. 
Gick inte lika lätt som för Ulrika. Krängde av mig ryggsäcken och fipplade med spännena. 
Fick upp dem och greppade efter yxan. Skjortmannen var uppe i trädet nu. Även Ulrika hade 

43



ställt sig upp. Fortfarande med spjutet i magen. Pikémannen låg kvar men gjorde ansatser till 
att ställa sig upp. Yxan var kort och jag var tvungen att komma nära för att få in ett slag. Ett 
slag som behövde vara dödande annars skulle han få tag på mig. Han grep efter mina fötter, jag 
sparkade till. För en kort sekund åkte han bakåt. Det var min chans. Jag slog yxan med full 
kraft. Träffade sidan på halsen med ett diagonalt slag. Eggen sjönk djupt in i hans kött. Vällde 
fram mörkt blod. Ändå, han fick tag på mitt ben och bet mig direkt i smalbenet. Hann inte 
tänka på smärtan. Ryckte loss yxan och slog igen. På samma ställe.  Såg att något hände med 
hans blick. Blev dunklare, suddigare på ögonen. Hans huvud föll åt sidan, lealöst. Ryckte loss 
yxan och sparkade till honom i bröstet. Han föll bakåt. Landade på pikémannen som lyckats ta 
sig upp på alla fyra. De låg i en hög. Blod och kroppar. Hann inte tänka på det fasansfulla i 
scenen. Måste agera. Hålla mig levande. Det tidigare bitsåret vid nyckelbenet gick upp. 
Noterade att det pulserade varmt. Undrade igen om jag blivit smittad av något. Tanken 
försvann när Ulrika försökte ta sig upp igen. Spjutet satt kvar och hindrade henne. Var i vägen. 
Hon greppade om skaftet men förmådde inte att rycka loss det. Jag avvaktade. Funderade på att 
gå ned och göra slut på dem med yxan men vågade inte. Här kom de inte åt mig. Inte för 
stunden i alla fall. Det kunde komma fler. Kunde de hämta fler? Fick inte vänta på det. Måste 
agera. Måste röra mig. Ulrika stod vid stammen och sträckte sig efter mig. Krafsade emot 
barken men spjutet hindrade henne från att komma upp på den första grenen. Böjde mig ned 
och slog emot henne med yxan. Träffade en av hennes utsträckta armar. Gjorde ingen skada 
men slog bort armen för en kort stund. Måste längre ned. Verkade som om hennes skada 
sinkade henne. Tyckte att det såg ut som om hon rörde sig långsammare. Tog ett kliv ned till 
grenen under. Hon grep direkt om mitt byxben. Kände hennes naglar genom tyget. Hon ryckte i 
mig men jag höll mig fast. Svingade yxan, riktade slaget och slog. Yxan slog igenom 
skallbenet och hon sjönk ögonblickligen ihop. Yxan satt kvar hårt begraven. Släppte taget om 
den och lät den följa med henne ned till marken. Mitt huvud dånade av min egen puls. Det var 
det enda jag hörde. De låg på marken nu alla tre. Bara pikémannen rörde fortfarande på sig 
men klart skadad av sina sår. Jag vågade mig ned. Det hände inget mer än de svaga rörelserna 
från pikémannen. Satte en fot emot Ulrikas bröst och ryckte spjutet ur henne. Gjorde sen slut 
på pikémannen. Jag hade dödat ytterligare tre människor. Nej, fick inte tänka på dem som 
människor. Det skulle göra mig tokig. Visst, Ulrika kanske hade varit en vanlig tjänsteman på 
konferens. En vanlig kvinna, en vanlig människa men den människan fanns inte längre. 
Varelsen jag slagits emot för mitt liv var något annat. Något utan namn. Något utan ett förflutet 
och utan framtid. Bara ett monster här och nu som ville döda mig. Ett monster jag slog ihjäl för 
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att själv överleva. Det människa som varit Ulrika hade dött tidigare. Det hade inget med mig 
att göra. De var monster. Inget annat än monster. Det var lättare att tänka på dem så. Lättare för 
mig att döda dem. Yxan hade kilat fast sig hårt och jag fick rycka upprepade gånger för att få 
loss den. Gick emot huset igen. För trött för att orka se mig om. Plockade upp hagelgeväret på 
vägen. Gick och kollade mobilen. Den laddade som den skulle. Kroppen ville springa men jag 
förstod att jag behövde äta och vila. Huset skyddade mig från vädret och vind men jag kände 
mig inte säker här. Samtidigt; orkade inte ge mig av och spendera natten ute. Det var farligt 
överallt men där var det blött och kallt också. Jag hade sett vad de hade gjort med huset. Visste 
att jag inte kunde försvara mig emot dem om de kom i samlad trupp men ändå, skulle inte 
kunna försvara mig i skogen heller. Fördelen där; det gick att fly, springa. Bestämde mig tillslut 
för att stanna i huset. 
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Kapitel 13, Veronica

Patrik messade en adress till en bilfirma. Skrev att jag skulle hämta en bil som skulle användas 
i en av mina musikvideor. Långsökt men inte helt orimligt. De hade avsatt en säljare som 
skulle hjälpa mig att välja bil. När det gällde vapen hade jag en plan. Även den långsökt men 
inte omöjlig. Jag ringde ett samtal och gjorde en del förberedelser inför nästa steg efter 
bilfirman. Ringde efter en taxi och gav chauffören adressen till bilfirman. Tankarna snurrade 
runt. Det var såhär det var alltså, att få ett besked som förändrade allt. Ett besked som delade in 
tillvaron i ett före och ett efter. Ett besked som innebar att inget mer skulle bli sig likt. Skulle 
världen i överhuvudtaget bli sig lik igen? Det gick inte att undvika att dra paralleller till alla 
zombiefilmer jag sett ihopkrupen med Carl i soffan. Gärna med en kudde nära tillhands när 
monstren blev alltför närgångna. I filmerna var det inte bara skrämseleffekten när ett monster 
kom runt ett hörn eller plötsligt vaknade upp från de döda som skrämde utan minst lika 
mycket, om inte mer, var det känslan av hopplöshet, att det inte gick att komma undan för 
smittan, pandemin, spred sig så oerhört fort. Från zombie till människa via bett eller sår. Visst, 
det var bara filmer men det var de enda referenserna jag hade att utgå ifrån. Den enda 
förklaringsmodell som var tillgänglig. Carl hade blivit biten. Kanske var han smittad. Kanske 
höll hela världen på att bli smittad. Kanske sköljde det vansinniga raseriet ned över Sverige 
just nu bara för att fortsätta ned till Europa och via flygplan och flygplatser över hela världen. 
Borde jag fly istället? Hitta en någorlunda säker plats där jag kunde bunkra upp och sen 
barrikadera mig. De första tvivlen kom till mig där i taxin. Fly istället för att rädda. Men 
återigen, min teori byggde på en rad zombiefilmer av varierande kvalitet och vem skulle jag 
barrikadera mig med om jag inte räddade Carl? Inte bra att tänka för mycket. Bara agera, precis 
som jag rått Carl. Fokus nu, köpa bil, eller hämta ut för inspelning av en musikvideo.

Betalade taxichauffören och klev ur. Det visade sig vara en volvohandlare. Har inte mycket 
erfarenhet av volvobilar, inte mycket erfarenhet av bilar i överhuvudtaget. Min spontana känsla 
är att volvobilar försöker att vara folkliga och exklusiva på samma gång. Har inte bestämt mig 
om det är något dåligt eller om det är bra. Kanske behöver det folkliga bli mer exklusivt men 
det förutsätter att folket har råd att köpa bilarna. För att sitta med billån med hög ränta tror jag 
inte många tycker är speciellt exklusivt. En säljare mötte mig i entrén. Han kände igen mig och 
berättade att han bara älskade min musik och kunde inte nog betona hur roligt det var att de 
kunde hjälpa till vid inspelningen av en av mina musikvideor. Han pratade på och jag lät 
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honom prata. Har gjort ett par bilaffärer tidigare och han verkade köra ungefär samma grej. Jag 
förklarade att bilen måste klara terräng.

- Ska ni köra den i skogen?

- Nej, bara på en grusväg. Det ska bara se ut som om jag är ute i vildmarken.

Fan också, han började se nervös ut. Pratade om att bilen inte fick komma till skada och om vi 
skulle köra den i terräng så var han faktiskt tvungen att ta betalt. Jag påminde honom om att 
det fanns vissa fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv av att synas i en musikvideo. Visst 
skulle det vara bra reklam men då var det nog bättre att jag pratade med någon på volvo pv 
centralt. De var trots allt bara en fristående bilhandlare och kunde inte ta risken att en ny bil 
blev skadad och skötte jag verkligen sådant här själv?

Jag förstod hans rädsla men blev inte mindre förbannad för det. Hade helt enkelt inte tid för 
sådant här strul. Jag behövde komma iväg och den här killen verkade misstänktsam. Tanken 
slog mig att helt enkelt köpa en bil av honom men mina tidigare farhågor besannades. XC 70 
som han hade inne skulle kosta en bra bit över 400 000 kr. Visst jag tjänade bra med pengar i 
mitt yrke och jag skulle ha råd att köpa en sån bil men jag gick inte runt med en halvmiljon på 
kortet. De accepterade tydligen postväxel som betalning också men det fanns inte en chans att 
jag skulle hinna göra ett besök på banken för att fixa det. Istället berättade jag för honom att 
det var tråkigt att han var så jävla sur och att vi helt enkelt fick använda ett annat bilmärke i 
musikvideon. 

Innan jag hunnit ut från butiken ringde jag Patrik och bad honom att hitta en bil under 100 000 
kr illa kvickt. Det var tvunget att vara en bilhandlare så att jag kunde betala med kort, inte för 
långt bort och den måste klara terräng. Han suckade och stönade men lovade att höra av sig så 
fort han hittat något. Loggade in på mobilbanken under tiden och flyttade runt pengar till mitt 
kortkonto. Fick ihop 120 000 kr i kontanter. Resten av pengarna fanns i aktier, fonder och 
fastigheter. Aktier gick att sälja men inte via mobilbanken och dessutom dröjde det ett antal 
dagar innan handel blev till likvida medel. Patrik ringde upp mig igen. 

- Jag har hittat en bilhandlare som bara säljer begagnat och av alla olika modeller. Han verkar 
ha två bilar som kan passa dig. En XC 70 och en Navara.

- Bra Patrik, tack. Är det i närheten?

47



- Ganska nära, jag skickar över adressen.

- Jättebra. Stort tack för hjälpen Patrik.

- Du Veronica.

- Ja?

- Det här med vapen varken kan eller vill jag hjälpa dig med. 

- Förstod det. 

- Är det lugnt? Jag menar du blir inte sur eller tycker att jag är en svikare. Det är bara det, ja att 
det är olagligt och farligt.

- Det är klart att du är en svikare Patrik och jag blir väldigt besviken på dig.

- Blir du det?

- Jag skämtar bara, ironi du vet. Det är lugnt, helt lugnt. Jag begär inte att du ska bryta lagen 
för min skull.

- Fan Veronica. Din jävla ironi alltså. Jag fattar aldrig när du är allvarlig. Fixar du vapen på 
annat sätt?

- Det är nog bäst att jag inte svarar på det. Men jag har en plan och tänker hålla mig till den.

- Ok, du har säkert rätt. Lova att vara försiktig bara.

- Klart att jag kommer att vara försiktig. Ska försöka undvika vapen och zombier så länge de 
går.

Han muttrade något om ironi igen innan vi ringde av. Strax därefter kom adressen till nästa 
bilfirma. Skrev in adressen i mobilens GPS. Det visade sig vara riktigt nära, bara fem minuters 
promenad. Jag satte fart. Det var en liten bilfirma som hade sina lokaler i en källare. De flesta 
bilarna stod utomhus på en parkering. Fick syn på de två intressanta bilarna direkt. Det fanns 
inte tid att göra en genomtänkt bilköp. Fick gå på instinkt och tur. Navaran såg stor och rejäl ut, 
borde klara rätt tuff körning. När jag kom närmare såg jag att den såg sliten ut, nedgången. Det 
fanns flera bucklor och den gav ett allmänt dåligt intryck. Magkänslan sa mig att den här bilen 
inte skulle orka en sträckkörning på xx mil. XC 70 var en -06 och hade gått drygt 20 000 mil. 
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Priset var satt till 95 000 kr. Jag såg att en säljare kom emot mig. Innan han hann fram öppnade 
jag bildörren och satte mig. Det var svart skinnklädsel som kändes förvånansvärt fräsch. 

- Det där är en bra bil förstår du. Säljaren hade kommit fram nu. Han påminde starkt om 
bilsäljaren som jag träffat bara för en stund sen. Den största skillnaden var att han hade enklare 
skor på sig.

- Pallar den en hård körning, sa jag.

- Visst gör den det. Den har många mil kvar i sig. Det törs jag lova. Den har gått som tjänstebil 
innan förstår du. En man i femtioårs åldern som haft den. Han har skött om den och den är 
fullservad och allt sånt. Han har knappt kört den på en grusväg ens. Bor du på landet? Så att du 
behöver en bil som klarar leriga och snöiga vägar?

- Nej, inget sånt men jag behöver en bil som klarar en tuff körning. Hela vägen upp till 
Norrland och sen krävande jaktturer.

Han hajade till. Antar att jag inte såg ut som en jägare. Han hämtade sig snabbt. 

- Den här bilen är som gjord just för det. 

I vilken värld skulle han ha svarat annorlunda? Som man frågar får man svar.

- Jag vill gärna provköra en sväng. 

- Visst inga problem.  Jag ska bara hämta nyckeln. 

Jag riktigt såg dollartecken i ögonen på honom när han vädrade affär. Hade egentligen redan 
bestämt mig och ville mest kontrollera att bilen startade och gick att köra. Mer än så hade jag 
varken tid eller kompetens att göra. Säljaren kom med nyckeln. Bilen startade utan problem. 
Jag satt bra i den och trodde nog att jag skulle ha det rätt bekvämt under den kommande långa 
körningen. Jag lade i en växel och körde iväg. Den verkade fungera som den skulle. Tog ut den 
på en större väg för att testa hur den gick i högre fart. Lyssnade efter missljud fast samtidigt, 
vad skulle det göra för skillnad? Jag hade inte tid att leta efter någon ny. Behövde verkligen 
komma iväg nu. Körde tillbaka och försökte se skeptisk och tveksam ut och sa sen att jag var 
beredd att ge ett bud. Vi gick in på hans kontor som var en liten glasbur inne i källarplanet. Jag 
tackade nej till kaffe och förhandlingen började. Jag bjöd 80 000 kr men han slog ut med 
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armarna och menade att det var på tok för lågt och att ett pris på den nivån skulle innebära en 
stor förlust för honom. Istället föreslog han 93 000 kr. Jag gjorde ett sista försök och lade ett 
bud på 90 000 kr och sa att ett villkor var att jag kunde ta bilen direkt. Bara sätta mig i den och 
köra iväg, inget strul eller tjafs om någon liten reparation som måste göras först. Han fick det 
att se ut som ett svårt beslut, ett beslut som han skull ångra men sen sträckte han fram handen 
och sa att vi hade en affär. Vi gick igenom avtal, betalning, försäkring och registrering. Jag 
forcerade hela processen och vi var snart klara. Säljaren gav mig bilnyckeln samt extranyckeln 
och gratulerade mig till en bra affär och bra bil. På vägen till bilen ringde jag ett samtal och sa 
att jag var på väg. Satte mig i bilen och bara tittade en kort stund. Min första bil. Det var inte 
ens ett impulsköp. Det var ett påtvingat köp. Jag hade helt enkelt inget val. Jag hade köpt en bil 
och nu skulle jag köpa vapen. De skulle bli mina första vapen. Satt kvar en kort stund till och 
försökte ta in att jag precis köpt den här bilen. Att den var min nu. Greppade ratten, kände på 
lädret, vred om nyckeln och lade i ettan. 

- Carl, nu kommer jag.
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Kapitel 14, Veronica

Micke, med artistnamnet Meat, var en death metal gitarrist. Han hade lirat i många olika band, 
både svenska och utländska, med framgång. För Meat innebar framgång att vinna respekt i 
underground kretsar. Han hade en enorm talang med hade ingen som helst ambition att spela 
för en större publik eller tjäna mer pengar än han behövde. Det var i underjorden han ville vara 
och verka. Det var där han kunde vara extrem. Mainstream och kommersiell var fula ord i hans 
öron. Ett sätt att vara extrem var att han skrivit låtar tillsammans med mig. Att skriva 
tillsammans med en popartist som mig var extremt på grund av det oväntade samarbetet. 
Låtarna som vi gjorde tillsammans var konstiga och svåra att genrebestämma och hade bemötts 
av stor förvåning av våra fans och snart glömts bort. I vissa kretsar, där ingen av oss hade sin 
vanliga publik, hade låtarna fått någon form av kultstatus. Kretsar som lyssnade på 
experimentell musik som i ibland inte var mer än ljud. Alla jag kände hade avrått mig från att 
samarbeta med Meat och menade att det var helt fel för mig och min karriär och just därför 
ville jag göra det. Meat ringde mig helt enkelt, vet inte varifrån han hade fått mitt nummer, och 
frågade om jag ville skriva musik tillsammans med honom och jag sa ja. Han bjöd in mig till 
sin hemmastudio som var en inredd vedbod till sommarstugan där han bodde. Carl var väldigt 
tveksam till att låta mig åka dit helt själv. Sa att det inte var för att han inte litade på mig utan 
för att han inte litade på Meat. Att det kunde vara farligt. Jag sket i det. Mitt skapande är just 
mitt skapande och där bestämmer jag helt själv. En del av världen som bara är min. Så jag åkte 
dit. Stugan låg ett par mil utanför Stockholm och under ett par veckors tid satte jag mig i en 
hyrbil och körde dit. Meat sa att det var lugnt om jag ville sova över men där satte jag gränsen. 
På helgerna åkte jag hem till Norrköping. Till en mestadels mer eller mindre sur Carl. På ett 
sätt tror jag att Carl gillade mitt och Meats samarbete av samma anledning som skivbolaget 
ogillade det. Han trodde att det skulle vara dåligt för min karriär. Han sa det aldrig högt men 
min framgång störde honom. Under de där veckorna lärde jag och Meat känna varandra rätt 
väl. Vi skapade ljudkulisser tillsammans och utbytte drömmar. Jag undrade varför han ville 
samarbeta med mig som då hade två kommersiellt framgångsrika popskivor ute och var allt 
annat än extremt och underground. 

- För att du gör din grej. Det hör jag trots att du spelas på radion. Jag gillar att du gör din grej.

Mer förklaring än så fick jag inte och mer förklaring än så behövde jag inte. Jag har lovat mig 
själv att försöka vara helt fri i min musik och i mitt skapande. Jag har lovat mig själv att testa 
nya saker och att gå nya vägar för det är precis det som har tagit mig dit jag är idag. Det är när 
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jag testar nytt och spelar eller sjunger det på mitt sätt som min musik uppstår. Det är så alla 
mina skivor har kommit till. Det är min förklaring till att jag ville skapa musik med Meat.

Musiksessionerna och inspelningen var rätt märkliga i sig, två kontraster som möttes. På 
samma gång var det självklart. Vi var först och främst människor men efter det var vi musiker, 
seriösa sådana, och när vi plockade upp instrumenten så var det som vilket jam eller rep som 
helst. För att skapa något nytt direkt satte vi oss inte med våra ordinarie instrument, som är 
gitarr för oss båda, utan jag tog en elbas och Meat en fiol och sen började vi spela. Vi turades 
om att ta täten och att följa efter och vi spelade in allt. Emellanåt tog vi pauser och lyssnade på 
det som spelats in. De delar vi båda gillade fungerade som grund för nästa jamsession. Det 
liknade inget sätt jag hade skapat musik på tidigare och det var inspirerande att höra musiken 
växa fram utan förväntningar och krav på hur det borde låta. Vi överraskade oss själva gång på 
gång. Med jämna mellanrum bytte vi till nya instrument. 

Det som var ännu märkligare var Meat som person. Han är jättelik och ser rätt otäck ut med 
rakad skalle och ett väldigt skägg. Som smeknamnet eller artistnamnet antyder äter han nästan 
bara kött och uteslutande från djur som han skjutit själv. Under veckorna vi spelade 
tillsammans såg jag honom aldrig i något annat än jaktkläder. Han berättade att han under en 
kort period varit kommunpolitiker för ett missnöjesparti men att det var väldigt länge sen. 
Annars var hans intressen; death metal, jakt och vapen. Den kombinationen tillsammans med 
hans utseende gjorde att jag kunde förstå varför Carl varnat mig för att han kunde vara farlig. 
Själv hävdade han att han var hur snäll som helst och att han inte ens var i slagsmål ofta. Hur 
ofta han är i slagsmål vet jag inte men jag håller med honom om att han är snäll. Väldigt 
generös och omtänksam. Att bilda familj hade aldrig varit ett alternativ. Han ville vara så 
självständig som det bara går att vara och kunna fatta sina beslut utan att ta hänsyn till någon. 
Det var också därför han inte hade något fast band utan alternerade mellan en rad olika 
uppsättningar. Ett annat skäl var alla turnéer runtom på världens alla små undergroundscener 
han gav sig ut på. Det var på de turnéerna som han bättrade på sin samling av vapen genom att 
arrangörerna fick betala honom i vapen. Han hade visat mig samlingen och den var både 
imponerande och skräckinjagande. Det var på grund av vapensamlingen som jag var på väg dit.
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Kapitel 15, Veronica

I bilen började mobilen att ringa. De första gångerna svarade jag men jag insåg snart att det var 
journalister som ville ha en kommentar eller intervju om filmerna jag hade skickat. Det började 
visst att ta fart nu. En tanke slog mig att myndigheterna kanske letade efter mig. Att de 
fortfarande ville tysta ned det som hände i tron att de inte ville oroa befolkningen i onödan. 
Givetvis skulle de ringa mig och givetvis skulle de leta rätt på min position med hjälp av min 
telefon. Inte bra. Innan jag tog mig ut ur staden svängde jag in på ett köpcentrum. Jag letade 
reda på en elektronikaffär och köpte den enklaste kontantkortsmobil jag kunde hitta. Den 
kostade 199 kr och jag köpte även en GPS för ett par tusenlappar för att hitta fram till Carl. 
Köpte också en del adaptrar och kablar för att kunna ladda från bilen. Jag hittade en automat 
och tog ut kontanter. Från mitt vanliga bankkort och från ett kreditkort fick jag totalt ut 20 000 
kr. Visste inte om det skulle räcka till några vapen eller till vilka men det fick jag bekymra mig 
om senare. När jag ändå sprang runt i köpcentret passade jag även på att proviantera. Jag 
rusade genom butiken och plockade på mig energidrycker och bars för att hålla mig vaken 
under nattens körning. Jag tog vatten på flaska, drickyoughurt, godis, frukt, nötter, torkat kött. 
Hade ingen plan utan tog mer eller mindre det jag fick tag på. Det blev två fulla papperskassar 
och jag måste ha sett rejält stirrig ut för folk stannade och pekade på mig när jag sprang genom 
gångarna. Folk brukar titta men inte fullt så öppet. Kanske hade det även dykt upp någon notis 
på nätet med Veronica och zombier i samma mening. Inte omöjligt och det kunde förklara mina 
medmänniskors ogenerade stirrande.

Det var med en stor lättnad jag satte mig i bilen igen. Den började redan att kännas som 
hemma och utgjorde ett skydd emot omvärlden. Om ingen ställde sig och stirrade in genom 
rutan var det inte någon som såg att det var popstjärnan Veronica som satt i bilen. Bilen gav 
popstjärnan Veronica anonymitet till att bara vara Veronica och just nu var det oerhört skönt. 
Innan jag gav mig iväg till Meat tog jag mig tid till att starta min nya mobil och sätta den på 
laddning. Skickade mitt nya nummer till Carl med den korta förklaringen att media var efter 
mig. Skrev också ned koordinaterna på Carls position från den gamla mobilen sen stängde jag 
av den och hoppades att ingen skulle följa efter mig och stoppa mig innan jag var framme. 
Väntade med att starta GPS en. Hem till Meat hittade jag på egen hand.  

Meat var ute i trädgården när jag kom dit. Han bar på något i en bag och var på väg till husets 
baksida när han fick syn på mig. Han stannade till och väntade in mig. När jag klev ur bilen var 
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han större än jag mindes. Han tornade upp sig och måste ha gått upp i vikt. Skägget var längre 
än någonsin och räckte honom till naveln. Han hade satt hårband runt för att hålla ihop det.

- Din bil, var det första han sa. På något sätt såg han att det inte var hyrbil den här gången. 
Kanske var det inte så konstigt, så här gamla bilar hyrdes väl inte ut längre. 

- Hej på dig Meat. Ja, det stämmer. Den är min bil. Jag har precis köpt den faktiskt.

Han stirrade på mig en stund. Struntade fortfarande i att hälsa sen sa han:

- Är du i knipa Veronica?

Det var som om han såg rätt genom mig och om han gjorde det, vad var det han såg?

- Det stämmer också. Eller egentligen är det Carl som är i knipa.

- Och du behöver en fyrhjulsdriven bil och vapen för att ta honom ur den knipan? Är det rätt 
uppfattat?

- Ungefär så ja.

- Ok, och du vill inte berätta vad det handlar om?

- Det är nog bäst om du inget vet.

- Det är allvarligt alltså och du tänker gå ut i krig. Är du säker på att det inte finns något annat 
sätt? 

- Jag vet inte men jag har inte tid att fundera eller att be någon om hjälp. Jag måste agera nu.

- Så Carl har satt sig riktigt i skiten. Han är inte bra för dig det har jag sagt tidigare. 

- Jo, jag vet att du har sagt det men det är mitt liv och mina val. Jag vet vad jag vill frågan är 
om du är redo att sälja? 

Meat slog ut med armarna. 

- Sorry V. Ska inte tjata mer. Du gör som du vill. Men om du inte tänker berätta vad du ska ha 
vapnen till måste du förstå att inget får gå att koppla tillbaka till mig. Fattar du? Du har aldrig 
varit här. Inte träffat mig sen vi spelade in de där låtarna. Spåret slutar med dig. 

- Självklart. 
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- Du måste klara att hålla tyst även under tuffa förhållanden. Under ett förhör där du är helt 
slutkörd och varken har ätit eller sovit på länge. Tyst oavsett vad som händer, oavsett vad du 
gör med vapnen. Fattar du?

- Jag fattar. Jag ska hålla tyst.

- Det är lätt att säga nu men du måste också förstå att jag alltid kommer sätta mig själv och min 
frihet, min självständighet i främsta rummet.

- Jag tror inte att jag vill förstå vad det där sista betyder så därför bortser jag från det. Nu frågar 
jag dig igen Meat. Vill du sälja några jävla vapen till mig eller ska du stå där och tjafsa?

Jag var egentligen inte speciellt förbannad, mest rädd men även stressad. Behövde verkligen 
komma iväg. Inte stå här och få en föreläsning om vad det innebar att vara tjallare eller vad 
som kunde hända en tjallare. Samtidigt, det han sa var bra för mig att höra. Hade inte hunnit 
tänka på vad det innebar att köpa vapen, att göra kriminella handlingar. Jag hade bara kört på. 
Tänkt på det som ytterligare en punkt att stryka över i listan som hette "rädda Carl". Hade inte 
tänkt på att alla handlingar får konsekvenser men i det här läget kunde jag heller inte unna mig 
lyxen att tänka på det. Meat tittade på mig under några sekunder sen spred sig ett leende över 
läpparna. 

- Du är tuff V. Du är tuff och gör din grej. Jag skulle kunna fråga vem det är som är mannen i 
ert förhållande men risken är att du bara skulle bli mer förbannad så jag struntar i det. Följ 
med.

Vi gick runt till baksidan, fortsatte in i skogen och efter ett par hundra meter kom vi till en 
glänta. Där hade han ställt upp ett bord och han satte ifrån sig bagen där. Längre ned i gläntan, 
ungefär 25-30 meter från bordet satt olika måltavlor uppsatta. Bakom måltavlorna fanns det en 
jordvall.

- Min privata skjutbana. Vallen tog en vecka att gräva. Många vändor med skottkärran. Kanske 
inte så diskret men vem fan har här ute att göra?

Jag ryckte på axlarna som för att hålla med.

- Ok V. De här vapen har jag som är till salu. 

Han plockade upp ett stort svart gevär. Det såg skrämmande ut men lockade mig samtidigt.
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- Det här är ett hagelgevär. Vet du vad det är?

- Ungefär. Det skjuter en svärm, eller hur?

- Det stämmer. Fungerar extremt bra på nära håll och det är lättare att träffa. Det är ett 
Mossberg gevär och den här modellen används av polis och militär. Ett krigarvapen. 

Han sträckte över geväret till mig. Det var tungt och kallt. Kändes bra att hålla i men ungefär 
där slutade min kunskap. Meat verkade se det på mig.

- Har du skjutit med ett hagelgevär innan?

- Nej, det har jag inte.

- Har du i överhuvudtaget hållit i ett skjutvapen?

- Rädd för att jag inte har det.

Han skakade på huvudet.

- Ok V. Du vet redan vad jag tycker och därför tänker inte säga något mer om det. Men att 
hantera vapen i ett skarpt läge när du är helt ovan innebär risker. Dels att du skjuter av misstag, 
dig själv eller någon annan men du kan även provocera fram våld. För när du riktar det här, han 
tog geväret och siktade på mig, mot någon har det en tendens att vara rätt skrämmande. Eller 
vad säger du?

Jag nickade tillbaka, helt torr i munnen. Mynningen var riktad rakt mot mig. Bara ett par 
decimeter från mitt ansikte. Jag stirrade in i det svarta hålet och förstod att det gick att 
försvinna där. Han tog bort geväret.

- Du kommer inte att ändra dig och jag vill tjäna pengar på att sälja. Så därför, en snabblektion.

Han gick igenom vapnets delar, säkra och osäkra, ladda magasinet och repertermekanismen. 
Han visade och jag fick göra om. Jag fattade att det inte var någon ide att skynda på honom. 
Om jag skulle köpa vapen och försöka använda dem för att hämta Carl var det nog bäst att jag 
visste hur jag sköt med det. Att låta Meat visa mig var helt enkelt det snabbaste sättet. Vi gick 
vidare i lektionen och han visade hur jag skulle hålla och sikta. Han plockade upp öronproppar 
ur en ficka och gav till mig, sen sköt han. Trots propparna var jag inte beredd på smällen och 
kraften i vapnet. Innan jag hämtat mig gav han mig geväret och ställde sig på tryggt avstånd 
bakom mig. Geväret skrämde mig nu men jag ville inte tappa ansiktet ännu mer framför Meat 
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så jag sköt. Mer beredd på smällen den här gången men förvånades över kraften i rekylen. 
Meat tvingade mig att skjuta genom hela magasinet som rymde nio patroner. Därefter fick jag 
ladda om och upprepa hela proceduren. Axeln var öm efter rekylerna och öronen ringde trots 
propparna. Den andra rundan gick betydligt bättre än den första och jag träffade ungefär där 
jag siktade.

- Bra, det var hela lektionen. Geväret och ammunition för att klara av ditt krig för 6000 kr. 

- Bra.

Jag gav honom pengarna och han gav mig en kasse med ammunition. Nästa vapen han 
plockade upp var bara ett svart rör. 

- Det här är en Sten gun. Det är en kulsprutepistol. Den togs fram av britterna under andra 
världskriget. 

Jag måste ha sett skeptisk ut för han fortsatte:

- Du kan vara lugn, det är inte så gammalt, det är tillverkat senare. Håller du inne avtryckaren 
kan den spotta ur sig ungefär 500 skott i minuten men magasinet rymmer 32 skott så du 
kommer att få svårt att komma upp i de där 500.

- Varför vill du sälja ett så gammal vapen till mig?

- Just det här vapnet är inte gammalt.

- Nej, du sa det men konstruktionen eller modellen är gammal. Det måste finnas nyare 
modeller.

- Det gör det men Sten gunen är enligt mig genial i sin enkelhet. Den är lätt att använda och 
den är lätt att bära. Dessutom skjuter du med 9 × 19 mm Parabellum och den ammunitionen får 
du tag på nästan överallt. Men framförallt V, är det för att jag vill sälja den. Men visst du 
kanske bara vill ha hagelgeväret. Du kommer säkert långt med det, kanske räcker det med att 
du visar det för att de du möter ska bli skrämda och springa därifrån.

Jag tänkte på bilderna som Carl skickat och avfärdade hans optimism med att skaka på 
huvudet. 
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- Vad är fördelarna med en kulsprutepistol?

- De är effektiva i närstrid. Du siktar, kramar avtryckaren och mejar ned det eller de som är i 
vägen. Jag inbillar mig att det handlar om någon form av uppgörelse och att du inte kommer att 
sitta och trycka någonstans som en krypskytt. Sten gunen tillsammans med Mossbergaren 
kompletterar varandra bra. Förutsatt att Carl kan hjälpa dig att skjuta vill säga. Vill du prova?

Jag nickade till svar. Han gick igenom samma procedur som med hagelgeväret och jag 
förvånades över hur enkelt det verkade. Tryck dit magasinet, sikta och skjut. När jag sköt 
tyckte jag att det var mycket enklare än med hagelgeväret. Nackdelen var att jag gjorde slut på 
magasinet så fort. Jag sköt igenom ytterligare två magasin och träffbilden blev bättre.

- Ok sa Meat. Det här är det sista skjutvapnet jag tänker försöka sälja till dig.

Han plockade fram en svart pistol.

- Det är en Glock 7. En halvautomatisk pistol med samma ammunition som till Sten gunen. 
Kan vara bra att ha ett litet vapen också. Lätt att bära och enkelt att gömma om det behövs.

Han visade hur Glocken skullen hanteras, han sköt och därefter avfyrade jag ett magasin. Hade 
börjat få in vanan nu även om det var annorlunda att skjuta med en pistol. Det kändes bra.

- Behöver jag verkligen alla vapen?

- Det kan bara du svara på men om du nu verkligen ska ut i strid tycker jag att det behövs. 
Kanske förlorar du ett vapen och då är det bra med backup. 

- Ok.

- Nu kommer jag att låta som en bilförsäljare som vill krydda bilaffären med vinterdäck av ett 
billigt fabrikat men lyssna. Du får alla tre tillsammans med en hel massa ammunition. Du får 
tre magasin till både Sten gunen och Glocken. Jag har även ett axelhölster till Glocken och en 
väst med djupa fickor som du kan proppa fulla med patroner. Och sist skickar jag med dig det 
här:

Meat tog fram något som såg ut som ett svärd. Ett ganska kort svärd ca 80 cm långt.

- Det är inte så fancy som det se ut. Jag känner en smed som gjorde det här till mig. Det är 
egentligen bara en järnbit men den är vass.
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-Jag träffade en bilförsäljare nyss och du låter bra mycket värre Meat. Jag är faktiskt lite 
chockad. 

Jag sa det med ett leende för att visa att jag skämtade men likafullt var det sant.

- Vad ska du ha för allt då?

- Hur mycket har du med dig?

Orkade inte köpslå ännu en gång, men ändå.

- Vad ska du ha? Ignorerade hans fråga, ignorerade blicken han gav mig. Att inte orka köpslå 
behövde inte betyda att vika ned sig, tvärtom.

- Säg 30 000 då.

- Allvarligt Meat, nu låter du ännu mer som en bilförsäljare. Även om jag har bråttom så tar det 
inte lång tid för mig att kolla några av priserna med mobilen, eller hur. Jag har inte koll på 
vilka sidor som bedriver svart handel med vapen men jag gissar att Mossberg har en sida och 
att när jag väl är där tar det antagligen inte lång tid att leta mig fram till produktsidorna.

Jag bluffade. Körde linjen med att låta tuff och självsäker. Inte en chans att det gick att surfa 
fram några priser med min nya mobil och jag hade inte en aning om vad en Mossberg eller de 
andra vapnen kostade. Gick bara på instinkt. Meat var helt enkelt annorlunda när han pratade 
pengar och affärer. Blev för ivrig, för lätt att läsa. Han bara måste ha försökt med ett överpris. 
Lämnat den där överbeskyddande storebrors rollen och istället fått ögonen på pengarna.

Meat flackade med blicken. Bluffen verkade gå hem. Samtidigt, han ville inte låta mig förstå 
att han försökt blåsa mig.

- Du är tuff V, jag säger det. Du skulle byta genre till death metal. Skulle passa dig bättre. Ok, 
säg 25 000 istället.

- Försök med 15.

- Nej, för fan. Det är alldeles för lågt. Det måste du förstå. Du får med en väldig massa 
ammunition också. Det är inte så att du inte har råd eller hur?
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- Ska du köra med det nu också. Ska jag betala mer för att jag skriver musik som säljer? Det är 
dåligt Meat. Glöm inte att vi skrivit tillsammans.

Jag tog fram pengarna, lade dem på bordet.

- Här är tjugotusen. Jag lämnar dem här och tar med mig hela bagen, även allt krimskrams som 
du ville skicka med mig. Duger det inte så drar jag, har inte tid att vänta längre nu.

Han tvekade. Sugen på pengarna, generad över att ha gjort mig förbannad och ändå, det var 
säkert ett bra pris, kanske för bra för att han skulle gå med på att sälja. Han tog upp sedlarna, 
började räkna. Det räckte för mig. Plockade ned de grejer som låg på bordet tog bagen och 
vände om tillbaka till huset och bilen. Väntade halvt om halvt på att han skulle ropa tillbaka 
mig eller springa efter och göra vem vet vad. Pulsen hård, svettig på ryggen. Tio meter, tjugo 
sen trettio. Ut ur gläntan. Säkrare för varje steg att kontanterna på bordet vunnit. Framme vid 
huset, förbi det. Låste upp bilen, Meats röst bakom mig. Alldeles inpå mig.

- Du pushar för långt V. Inbilla dig inte att du är den enda som kan göra oväntade saker. Jag 
gillar dig, har jag alltid gjort men inbilla dig inget. Tro inte att du känner mig.

Han pressade mig emot bildörren, hela hans svettiga och tunga kopp. Skägget i min mun, i 
mina ögon. Otvättat, luktade gammal mat och sur mjölk. Det här var en ny sida av honom. En 
skrämmande sida. Inte läge att backa nu. För farligt att backa. 

- Jag lovar dig Meat, du vill inte ha mig som din fiende. Det är fan det sista du vill. Backa nu 
för helvete. 

Jag hade greppat om svärdet i bagen när han pressat sig emot mig. Spetsen tryckte in hans 
väldiga mage ett par centimeter. Han tog faktiskt ett steg bakåt. Skägget försvann från mitt 
ansikte, luft igen. Hans blick var svart men just nu hade jag övertaget. Det var bara våld och 
hot om våld som gällde.

- Du sålde vapnen till mig. Ingen tvingade dig att sälja.  

Jag höll svärdet riktat mot honom, öppnade bildörren, ställde in bagen, stack ned handen och 
tog upp pistolen. Meat stirrade, fördömde mig. Utan vapen och han skulle slita mig i stycken, 
gräva ned mig bit efter bit ute i skogen. Tanken slog mig att han kanske gjort det innan. 
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- Jag tänker köra härifrån nu och vi två ska aldrig mer ses. Om jag så bara ser dig kommer jag 
att slå så jävla hårt att du inte fattar vad som händer. Jag har pengar vet du. Pengar och 
kontakter. Du får myndigheterna efter dig eller ett pris på ditt huvud. Bara ett par samtal bort. 

- Då måste du kunna ringa först.

Hörde honom knappt. Han väste fram det mellan sammanbitna käkar.

- Du vet att jag är en helt ovan skytt men du vet också att jag antagligen hinner trycka av tre 
kanske fyra skott innan du når fram till mig. Minst ett kommer att sitta i din feta buk. Kanske 
klarar du ändå av att slå ihjäl mig men då har du bukskadan att ta hand om. Sådana skador ska 
visst göra ont. Du kan inte ringa efter hjälp heller för då måste du förklara min döda kropp och 
alla vapen. Eller hur, du har redan tänkt på det va? Det är därför du bara står där.

Satte mig ned i sätet. Hela tiden blicken och Glocken riktad emot Meat. Långsamt och 
försiktigt bytte jag till vänsterhanden, iakttog Meat ifall han skulle ta en chansning och rusa 
emot mig. Tog bilnyckeln i högerhanden och trevade efter tändningslåset. Hittade det, slog på 
tändningen och hissade ned rutan. Satte mig tillrätta i sätet, stängde bildörren och fortsatte att 
sikta på Meat genom det öppna fönstret. Då sprang han. Han vände sig om och rusade emot 
huset. Jag behövde inte gissa två gånger att han sprang efter ett skjutvapen. Vred om nyckeln 
helt, lade i backen och backade så fort jag vågade utan att risken att köra av uppfarten eller 
köra fast. Såg Meat komma ut med något avlångt i händerna. Jag sköt. Inte en aning om var jag 
träffade eller om jag missade hela huset. Att skjuta med vänsterhanden samtidigt som jag 
backade var helt enkelt svårt. Skottet skrämde tillbaka honom in. Det gav mig tid att ta mig 
nedför hans uppfart och ut på grusvägen. Sköt två skott till. Försökte ge mig själv till att växla. 
I med ettan, gruset sprutade och däcken. Sköt ytterligare ett skott. Lade i tvåan. En ny smäll. 
Meat hade börjat skjuta. Väntade på att kulan skulle slå in i bilen eller i mig. Inget hände. 
Pressade gaspedalen mot golvet. En smäll till. Kunde bara hoppas att sikten var skymd för 
honom och att det var svårare för honom att träffa ett rörligt mål. Lade i trean och varvade upp 
motorn. Bilen krängde på grusvägen men jag höll den kvar. Kunde inte köra fortare nu. Skulle 
han följa efter mig? Jag trodde inte det men rädslan och adrenalinet som rusade i kroppen sa 
något annat. Antagligen skulle han ha överseende med en sårad självkänsla och vetskapen om 
att han kunde ha gjort en bättre affär när han lugnat ned sig. I alla fall borde det inte vara värt 
risken att jaga efter mig, få till en ny eldstrid, skjuta ihjäl en känd popartist och därefter fly från 
polisen. Det borde vara så men jag kunde inte ta risken. 
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Kapitel 16, Veronica

Efter en stund nådde jag asfaltsvägen och kunde köra fortare. Sakta gick pulsen ned och jag 
kom på mig själv med att krama om ratten så hårt att händer och armar värkte. Försökte 
slappna av bara för att upptäcka att axlarna var uppe vid öronen igen. Mådde illa nu och ville 
stanna, kanske spy men framförallt andas. Tvingade mig själv att fortsätta. Meat kunde vara 
efter mig. Varje kilometer jag lade mellan mig och honom var en bra kilometer. Hade inte 
riktigt koll på vart jag körde men just nu brydde jag mig mest om att det var bort från Meat. 
Det var helt främmande att vi bara för en halvtimme sen stått och testat skjutvapen 
tillsammans. Det var som om det aldrig hade hänt och framförallt aldrig någonsin skulle hända 
igen. Bagen och vapnen som låg slängda i passagerarsätet sa mig att det hade hänt. De var 
verkliga. Vapen konstruerade för att döda och lemlästa. Vapen som kanske hade dödat och som 
kanske skulle döda. Nu i min ägo. Jag, nyss i en eldstrid. Carl, jagad av zombier. Världen var 
en annan nu.

Jag körde en halvtimme till innan jag stannade på en rastplats. Trodde mig vara i säkerhet här 
från Meat. Kunde inte vara helt säker. Han kunde ha följt efter mig på långt avstånd och bara 
väntat på rätt tillfälle men jag trodde inte det. Jag behövde också stuva undan de synliga 
vapnen som låg bredvid mig. Kollade mig omkring för att försäkra mig om att ingen tittade och 
stoppade sen ned Glocken och svärdet i bagen. Stoppade bagen i bagaget, plockade på mig en 
del av provianten som jag köpt och placerade det i passagerarsätet och gjorde sen ett försök att 
dölja bagen bakom matkassarna. Gick väl så där men med en del tur kunde det passera som en 
storhandling om jag blev stoppad av polisen. Allt hade tagit mycket lägre tid än vad jag trott 
och det började redan bli mörkt. Magen var tom men jag mådde för illa för att äta. Drack vatten 
och bestämde mig för att vänta med mat tills kroppen fått en chans att sänka nivåerna av olika 
stresshormoner. Gick på toa och stirrade mig själv i ansiktet i metallspegeln. Det var en annan 
Veronica som stirrade tillbaka. Inte den gamla som tänkte på låtar, studios, spelningar, 
kändisskapets för och nackdelar och om inte Carl ändå var en börda som inte klarade av mina 
framgångar. Den här Veronica tänkte på Mossbergare, kulsprutepistoler från andra världskriget, 
polisen och att jag älskade Carl och skulle göra allt för att rädda honom. Mitt liv var helt upp 
och ned, jag fattade ingenting men samtidigt var det enkelt och tydligt. Jag älskade Carl. Jag 
var på väg för att hjälpa honom. Oavsett vad en uppgift innebär finns det en enkelhet i att den 
är tydlig. Jag visste vad jag ville, jag visste vart jag skulle och jag visste vad jag skulle göra.
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Packade upp och startade Gps: en. Satt en stund med innebelysningen i bilen tänd, läste 
instruktionsboken och lärde känna menyerna. Knappade sen in koordinaterna som jag fått av 
Carl. Från min nuvarande position, som visade sig vara en bit utanför Enköping, skulle det ta 
ca åtta timmar. En lång körning och den sista biten verkade vara småvägar. Samtidigt oerhört 
skönt att ha kommit så här långt. Jag körde ut från rastplatsen och slog på radion för att höra 
om det var några nyheter om krig, zombier eller om en svensk popstjärna som tappat greppet. 
På radion spelades en av mina låtar och jag fick faktiskt fram ett leende över det komiska i 
situationen. Om det fanns några nyheter fick jag vackert vänta tills nästa nyhetssändning. Det 
tolkade jag som att det åtminstone inte rådde undantagstillstånd eller beredskapsläge i landet, 
då borde det snurrat nonstop på radion. Var det något bra eller kunde det betyda att 
myndigheterna tystade ned och mörklade allt som hände? I sådana fall var de med all säkerhet 
ute efter att tysta mig nu. Det var svårt att spekulera och kanske även lönlöst men om jag följde 
den tankebanan borde det också innebära att de hade fått kontroll över situationen och istället 
lade energin på att leta rätt på lösa trådar till vilka jag rimligtvis räknades. Det borde i sin tur 
innebära att Carl var säkrare. Fast samtidigt, det behövde inte betyda någonting. Tankarna 
spann fritt, behövde något att tänka och fokusera på. Min egen låt på radion fungerade inte. 
Gick istället igenom instruktionerna jag fått av Meat om hur vapnen skulle hanteras och 
användas. En bra övning, lugnande. Magen kändes lite bättre och jag tog en måltidsbar från 
passagerarsätet. Sköljde ned den med en energidryck. 
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Kapitel 17, Carl

Tvättade rent bitsåret på benet med vatten och band runt en relativt ren kökshandduk som jag 
hittade. Letade runt och upptäckte att det fanns en vindslucka på övervåningen. Tog mig upp 
där. Det såg bra ut. Fanns ett litet fönster vid ena gaveln. Gick ned igen och letade reda på ett 
rep. Klättrade upp på vinden igen och fäste repet i en takbjälke. Vid fara kunde jag öppna 
fönstret, kasta ut repet och fira mig ned. Förutsatt att repet höll. Förutsatt att de inte stod 
nedanför och väntade på mig. Samtidigt, måste agera. Fatta mina beslut och agera efter dem. 
Beslutet nu; äta och vila. Krängde av mig ryggsäcken med matsäcken. Hoppades att det 
fortfarande fanns något kvar däri som var ätbart. Att allt inte bara var ett hoprört mos. Fick 
ändå vänta lite med maten. Ammunition till geväret och hämta mobilen först. Otäckt att behöva 
klättra ned igen. Hade snabbt tagit åt mig av den illusoriska tryggheten uppe på vinden. Röran 
de ställt till med inne i huset slog emot mig. Berättade vad de hade gjort tidigare samma dag 
och vad jag hade gjort. Om jag nu för ett antal korta sekunder råkat tänka på annat. Men ändå. 
Stålsätta mig och göra vad jag måste. Göra det som behövdes göras för att överleva. Trappan 
knarrade när jag gick ned till undervåningen. Jag på helspänn. Spjutet i båda händerna riktat 
nedåt och framför mig. Kom ned utan något tecken på att någon eller något hört mig. Ut till 
köket. Mobilen fortfarande inte fulladdad. Vad göra nu? Behövde mobilen. Såg att Veronica 
ringt och skickat ett sms. Hon hade bytt nummer och telefon för att undkomma polis och 
media. Strul för henne också tydligen. Ville mer än något annat ringa upp men vågade inte. 
Fanns det något i huset kunde de höra mig. Måste ha med mig mobilen upp på vinden för att 
prata med henne där. Måste också ha el till den för att ladda fullt. Visste inte när jag skulle få 
tillgång till el nästa gång? Förlängningskabel, det var svaret. Dra en kabel upp på vinden. Det 
skulle kunna gå. Risk för att någon såg kabeln? Skulle de fatta det? Skulle de fatta vad det var 
de såg om de kom tillbaka och gick förbi en kabel? Svårt att säga vad de visste, vad de kunde 
tänka och vad de kunde lära sig. Striden vid plommonträdet tydde på att de kunde dra slutsatser 
och lära sig av andras och egna misstag. Jag bestämde mig för att ta den risken. Möjligheterna 
övervägde farorna. I det som varit vardagsrummet hittade jag en förlängningskabel. Säkert 
dragen för tv: ns skull. Den skulle inte räcka hela vägen. Måste hitta fler. Letade runt i hela 
bottenvåningen utan resultat. Hittade en dörr som ledde ned till källaren. En brant trappa ned 
till mörkret. Tryckte på lysknappen, inget hände. Lampan trasig. Gick tillbaks till köket där jag 
sett en ficklampa. Den fungerade. Gjorde ett nytt försök med källaren. Stannade återigen vid 
toppen av den branta trappan. Rädd, skrämd. Ville inte gå ned. Förnuftet sa att i en källare var 
det troligt att det fanns ett pannrum eller en arbetsbänk. Där det fanns maskiner eller behov av 
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rörligt ljus fanns det kablar. Förnuftet hade inte mycket att säga till emot rädslan. Rädsla går 
inte att resonera med. Farligt är farligt och farligt kräver åtgärd. Inte senare utan nu. Rädsla vill 
oss väl. Den vill skydda oss från faror. Hålla oss vid liv. Något annat som kunde hålla mig vid 
liv var att ringa efter hjälp igen, till det behövde jag el och för att få el behövde jag den där 
förbannade förlängningskabeln. Det var också troligt att de förvarat vapenskåpet i källaren. I 
sådana fall en bonus. Ljuskäglan från ficklampan svepte över trappan. Orkade inte riktigt till 
trappans slut. Stod fortfarande kvar. Väntade på att få se en zombie, ett monster dyka upp mitt i 
ljuset. Skulle vara en sådan klassisk scen. Inget hände. Stod kvar ytterligare en stund. Tillslut 
bestämde jag mig för att det var större risk att stå här och vänta på att de kanske skulle komma 
tillbaka än vad det var att utsätta mig för eventuella eftersläntrare i källaren. Grep om 
ficklampan och spjutskaftet samtidigt. Riktade spjutet nedåt och klev nedför trappan. Jag var 
räddare nu än vad jag varit i plommonträdet. Kanske en fördröjd effekt. Nu hade jag tid att bli 
rädd. Då hade jag varit tvungen att agera. Musklerna var spända som pansar. Fick mina rörelser 
att bli krampaktiga. Tog mig ned till källaren. Svepte runt med ficklampan. Här var röran inte 
lika farlig. Det stod hyllor med färgburkar, en extra frys, en arbetsbänk och verktyg på väggen. 
Stannade upp och lyssnade. Allt var lugnt. Började leta runt arbetsbänken med tanken att här 
borde det finnas kablar. Ett plåtskåp bredvid bänken. Däri; fullt med elverktyg, kablar och 
kabelvindor, jackpot. Tog den längsta kabel jag kunde hitta. Uppskattade den till 20-25 meter. 
Det skulle räcka för att dra den från ett uttag upp på vinden. Kände mig lugnare nu. Hittills 
gick källarexpeditionen bra. Fortsatte leta efter vapenskåpet. Vågade mig längre in i 
källarmörkret. Letade längs väggarna och förvånades över hur stor källaren var. Nej, det fanns 
inget vapenskåp här. Skulle göra en vända till uppe i huset och om jag inte hittade skåpet då 
skulle jag fylla en flaska vatten och gå upp till vinden. Kanske skulle jag ta en titt in i det rum 
på övervåningen som jag sett en person skjuta från. Rimligtvis borde han ha haft ammunition 
lättillgänglig när han stod där och sköt. Kanske fanns det kvar en ask? Vände tillbaka för att gå 
upp igen. Gick förbi verktygsskåpet och arbetsbänken. Hörde mig själv skrika. Ljuskäglan föll 
på en person som satt hopkrupen bredvid frysen. Måste ha missat det när jag gick förbi förut. 
Haft ryggen till. Det var en ung kvinna. Satt helt stilla. Slagit armarna om sina knän. Som om 
hon höll om sig själv. Hon gick inte till anfall. Satt bara stilla. Min värsta panik försvann. 

- Hej, sa jag.

- Hålla, jag höjde rösten.

- Du, hör du mig?
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Ingen reaktion. Vågade mig närmare och lyste henne i ansiktet. Levde hon ens? Böjde mig ned. 
Jo, hon verkade vara vid liv. Men ändå inte. Ögonen var halvslutna och tittade rakt fram in i 
väggen på motsatt sida av rummet. Synen kan inte ha nått så långt i mörkret. Hon satt alltså 
och stirrade ut i mörkret. Höll en hand framför hennes mun och kände en svag andedräkt. 
Kunde hon vara en av dem som bott i huset? Kunde hon ha överlevt attacken genom att 
gömma sig i källaren och nu drabbats av någon form av chock som gjorde henne icke 
kontaktbar? Ytterligare en sak som jag inte fattade. Huvudet svämmade över av alla frågor. 
Eller var hon en av zombierna som rymt, en fredlig sort? 

- Du hur är det? Har du suttit här länge?

Jag rörde vid hennes axel men utan resultat. Jag började inse att jag inte skulle få någon 
kontakt med henne. Att något var allvarligt fel. Om det hänt innan eller efter attacken visste jag 
inte.

- Vännen, sa jag. Vad har det gjort med dig? Vem är det som har gjort det här med dig? Vad är 
det som händer?

Vad skulle jag göra nu? Försöka ta med henne upp på vinden? Lämna henne i källaren? Helt 
hjälplös. Det var egentligen inget val. Hon var mer mänsklig än monstren som jag tidigare mött 
och jag behövde all mänsklighet jag kunde få. Även om hennes apati var skrämmande och hon 
inte var mycket till sällskap skingrade hennes närvaro mina tankar. Hade någon annan att bry 
mig om istället för mig själv. 

- Ok, sa jag. Jag ska försöka få oss i säkerhet. Du får gärna hjälpa till om du vill.

Jag krängde in mina armar under hennes nacke och knäveck. Jag är inte speciellt stark och fick 
ta i allt vad jag orkade för att resa mig upp med henne i famnen. Satte ned henne på frysen. 
Insåg att när jag bar henne skulle jag inte kunna hålla mitt spjut till försvar. En chansning. Jag 
lyfte igen. Den här gången fick jag upp henne över axeln. Så att hon hängde med huvudet 
nedför min rygg. 

- Så där ja, sa jag. Det går ju bra. Du är lätt som en fjäder.

Det var hon inte, faktum var att hon var rätt tung. Eller så var det jag som var klen. Att tala till 
henne hade en lugnande effekt. Inbillade mig att hon var rädd och när någon annan var rädd 
blev jag inte lika rädd. En konstig logik men så var det. Källartrappan var svår. Det var smalt 
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och brant och varje steg var en utmaning i sig. Sakta och metodiskt tog jag mig ändå uppåt. Väl 
uppe lade jag ned henne så försiktigt jag kunde. Kusten var klar. Inga monster i sikte. Gick 
tillbaka ned och hämtade spjutet och även förlängningskabeln. Sprang upp med grejerna till 
övervåningen och kom sen ned för kvinnan. Nu hade jag fått in tekniken och det gick bättre 
men jag var även tröttare och fick ta två obehagligt långa pauser innan jag var uppe. Ville inte 
gå ned igen men kom ihåg mobilen. Gick och hämtade den. Såg att Veronica ringt som en 
galning. Mängder med missade samtal. Hon var säkert väldigt orolig men jag kunde inte ta mig 
tid att lindra hennes oro riktigt än. Måste upp till säkerheten på vinden först. När jag ändå kom 
ihåg det sprang jag in i rummet där jag hoppades att ammunitionen fanns. Allt var en enda röra. 
Jag suckade och kände hur tiden rann ifrån mig. De skulle säkert dyka upp snart. Omringa oss, 
förinta oss. Tänk på annat, fortsätt agera. Det hade hållit mig vid liv så här långt. Började rota 
runt bland sakerna på golvet. Där, två öppnade askar med patroner. Kanske ett tjugotal kvar. 
Rafsade åt mig dem och stoppad dem i fickorna. Bra, nästa steg. Kände tröttheten komma över 
mig. Inte än, intalade jag mig, inte än. Hävde mig upp på vinden igen och tog med mig 
grejerna kopplade in förlängningskabeln och satte mobilen på laddning. Snart Veronica, snart 
ska jag ringa dig. Nu till det svåraste momentet, hur skulle jag få upp kvinnan på vinden? 
Hittills hade jag ställt mig på en stol och hävt mig upp. Det skulle inte fungera nu. Fick en idé. 
Satte henne hjälpligt upp på stolen som jag använt som pall under vindsluckan. Klättrade själv 
upp och tog med mig repet som jag tidigare fäst vid en takbjälke för att ha som flyktväg. 
Klättrade ned igen och knöt fast repet över hennes bröstkorg under armarna. Testade att det satt 
bra. Säkert skulle hon få skavsår av repet när det skar in men bättre det än att bli uppäten. 
Återigen klättrade jag upp, tappat räkningen på vilken gång i ordningen. Prövade att dra i repet. 
Fruktansvärt tungt. Skulle bli tvungen att sätta mig ned och dra upp henne med roddrörelser. 
Orkade inte annars. Repet skulle då skava emot kanten på öppningen till vinden. Kanske skava 
av det. Fan också. Letade runt på vinden efter något att lägga emellan. Det började bli mörkt 
nu, svårt att se. Kröp runt på knä och kände mig fram. Hittade en blomlåda, några lösa brädor 
och en gammal hängränna. Tog med mig hängrännan och lade den runt kanten på öppningen, 
den runda sidan utåt. Lade an lite tyngd på repet och trycket därifrån pressade fast hängrännan 
emot kanten. Bra, det kunde fungera. Tog spjärn med hälarna emot några skarvar i golvet. 
Tacksam för att de inte varit mer noggranna när de lagt golvet här uppe. Tog i med ryggen och 
benen och drog. Det brände i händerna men repet gled emot hängrännans plåt ca två decimeter. 
Det fungerade. Ett nytt tag, igen och igen. Hon måste hänga fritt nu. Tog en kort paus och 
andades. Musklerna var stela. Tog i igen. Inget hände. Tog i ännu hårdare och nu, ytterligare en 
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decimeter av repet kom uppför hängrännan. Var tvungen att ta i max nu för att rubba henne. Jag 
fortsatte att dra. Det värkte överallt men jag fortsatte. Besatt av att få upp henne på vinden som 
om allt skulle ordna sig då. Jag visste att allt inte skulle ordna sig. Efter vad som hänt var det 
omöjligt att allt skulle ordna sig men om något kunde ordna sig skulle det visa på att allt inte 
var över. Därför gav jag inte upp. Att få kvinnan i säkerhet och kanske kunna rädda henne var 
ett steg åt rätt håll. Ett första kliv emot något bättre sen mardrömmen börjat. Fick jag upp 
henne skulle saker börja gå åt rätt håll igen. Det var vad jag intalade mig. Det var min sanning 
just då och just där. Det tog stopp. Förstod att kvinnan måste ha kommit hela vägen upp och nu 
gick emot kanten. Det var en seger i sig att ha kommit så långt men hur skulle jag få henne 
över kanten? Var tvungen att göra fast repet. Borde ha tänkt på det tidigare, innan jag börjat 
lyfta men det spelade ingen roll nu. Nu gällde det att fortsätta att agera. Hålla mig i rörelse.  
Inte ge efter för hopplösheten och tröttheten. I brist på andra idéer hasade jag mig baklänges 
och lät mina redan skavda händer kana längs repet för att inte tappa taget. Det gick oändligt 
långsamt men hon sjönk inte en millimeter. Tog mig bak till takbjälken och lyckades baxa min 
kropp runt den och därmed även repet. Nu kunde jag låta repet vila emot bjälken under tiden 
jag fundera ut mitt nästa drag. Pustade och funderade. Det var svårt att tänka. För rädd, för trött 
och allt var för osannolikt. Hasade mig runt ett varv till runt bjälken och drog kvinnan 
ytterligare någon decimeter uppåt. Jag var rädd för att den här sista rörelsen pressade henne 
emot kanten så att hon skadade sig. Hur som helst hade jag ett säkrare grepp nu. Försiktigt 
lösgjorde jag den tidigare knuten jag gjort på repet för att kunna fira ned mig om de hittade 
mig. När jag löst upp knuten tog jag den fria änden och knöt fast runt varven jag lindat runt 
bjälken. Vid två tillfällen kände jag att hon hasade nedåt men jag fick fast en knut och när jag 
fick båda händerna fria bättrade jag på den ordentligt. Nu kände jag mig säker på att den skulle 
hålla. Gick tillbaks till vindsluckan och inspekterade läget. Kvinnan hängde ungefär 30-40 
centimeter från öppningen och hon såg inte skadad ut på något sätt. Däremot blev jag orolig för 
att repet hade pressat ihop hennes lungor på den redan tidigare svaga andningen. Jag ställde 
mig grensle med benen över öppningen böjde mig ned som om jag skulle göra ett marklyft. 
Nådde inte henne men fick ett bra grepp om repet. Jag lyfte. Drog mig upp till rak rygg vilket 
innebar att halva hennes rygg var över kanten. Kunde inte böja henne bakåt och inte ta ett nytt 
grepp utan att tappa det jag redan hade. Istället dinglade jag intill henne till ena sidan. Pressade 
hennes sida emot kanten, gick själv ned på knä, frigjorde ena handen som jag greppade tag om 
hennes livrem med. Nu ett sista lyft. Hävde upp henne med ansiktet ned emot golvet. Risk för 
flisor i ansiktet men den gränsen hade jag sedan länge passerat. Jag gjorde ett sista lyft på 
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hennes ben och sen var hela hon uppe. Jag stängde luckan och lade mig raklång bakåt. Om jag 
varit trött innan var det inget emot nu. Efter att bara ha legat stilla en stund tog jag mig bort till 
kvinnan igen. Försäkrade mig om att hon fortfarande andades. Lossade repet om henne och 
förberedde sen repet som jag gjort förut för att kunna använda som en eventuell flyktväg. 
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Kapitel 18, Carl

Jag kröp bort till mobilen. Displayen lyste upp vinden i mörkret. Plötsligt blev jag rädd att 
någon skulle kunna se ljuset utifrån genom det lilla fönstret. Tryckte bort displayen igen. 
Hängde för min jacka över fönstret. Det sista jag ville var att locka hit dem nu när jag äntligen 
hittat en relativt säker plats. Tog upp mobilen igen. Femtiotre missade samtal från Veronica. 
Jag ringde.

- Carl, är det du? Mår du bra?

- Ja, det är jag Veronica. Det är jag och jag mår faktiskt bra. Jag lever. Har några småskador 
men jag lever.

- Jag har varit så orolig. Ett tag var jag säker på att du var död. 

- Jag förstod det. Jag har inte kunnat prata på ett tag.

- Ok. Var är du nu? Varför viskar du?

Jag berättade om huset, vinden, plommonträdet och slutligen om kvinnan.

- Jag tror att jag är säker här men jag vet inte. Jag vet inte fan ingenting. Jag vet inte vad som 
händer. Jag vet inte om de är zombier eller vad de är. Jag tror att de kan lära sig. Det verkade så 
på den där kvinnan Ulrika som jag berättade om. I sådana fall skulle de kunna ta sig upp hit.

- Men då skjuter du, eller hur? Du har geväret nu och de kan inte komma upp mer än en åt 
gången och då skjuter du.

- Om ammunitionen tar slut då?

- Då sticker du med spjutet. Eller hur? Du fortsätter att kämpa, att överleva. Det gör du. Det 
måste du. Fortsätt kämpa.

Tårarna kom. Det var så självklart när hon sa det. Så enkelt. Fortsätt kämpa, överlev. Jag 
samlade mig.

- Jag ska, sa jag. Jag ska fortsätta kämpa. Det är bara att nu när jag för första gången sen den 
här dagen började befinner mig i någon form säkerhet så kommer tankarna. Allt känns så jävla 
hopplöst. Jag menar, håller världen på att gå under eller vad är det som händer?

- Jag vet inte mer än du men det håller på att blåsas upp till en världsnyhet i alla fall.
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- Jaså?

- Filmerna du skickade till mig. Jag skickade vidare dem till en massa människor, däribland 
alla seriösa journalister jag känner och det har tagit fart. inan jag bytte mobil så ringde det hela 
tiden.

- Ok, men varför har du gjort det offentligt?

- För att polisen och myndigheterna ville mörka. Och för att de inte var intresserade av att 
skicka hjälp till dig.

- Va, kommer det ingen och hämtar mig? Paniken blommade upp igen.

- Jo, sa Veronica. Jag kommer och hämtar dig.

Veronica berättade hur hon skaffat en bil och vapen och nu var på väg rätt upp i Norrland för 
att hämta mig, rädda mig. Jag gjorde ett halvhjärtat försök att få henne att låta bli, få henne att 
vända. Men sanningen var att jag ville bli räddad. Ville krypa ihop i fosterställning och låta 
någon ta hand om mig, sätta mig i säkerhet. Veronica hade bestämt sig och jag orkade inte 
argumentera. 

- Du behöver vila också, sa jag. Ingen blir hjälpt av att du somnar bakom ratten och kör i diket.

- Jag vet men det är lugnt. Det är ingen risk att jag somnar när jag vet att du jagas av zombier 
älskling.

- Så nu kommer du och ska jaga bort de otäcka zombierna åt mig?

- Jajamen. Det gäller att ta hand om sin gubbe. 

Jag hörde att hon log när hon sa det. 

- Det är inte dumt att ha en sån kvinna, sa jag. Men du måste lova mig att vara försiktig. För 
det här är på riktigt. Inget får hända dig.

- Jag vet.Vi får prata med varandra när jag närmar mig och anpassa en plan för hur läget ser ut. 
Jag menar med lite tur är det ingen vid huset när jag kommer dit. Då kan du bara hoppa in och 
så kör vi iväg. Men det får vi se. Vi kan väl messa under natten då och då så att jag vet att du 
lever?

- Visst det gör vi.
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- Bra. Nu håller vi oss vi liv och imorgon är vi hos varandra.

- Ok. Ska se om det finns något ätbart i ryggsäcken nu. Försöker väl mata kvinnan också.

- Ta det försiktigt med den där kvinnan. Jag tänker att hon kanske håller på att bli en zombie. 
Att hon är mitt upp i förvandlingen.

- Du, jag har blivit biten igen. Jag är rädd att det smittar. Tror du att jag är smittad och håller på 
att förvandlas nu? Som du trodde med kvinnan menar jag?

Veronica var tyst en stund sen sa hon det jag trodde hon skulle säga.

- Jag vet inte. Du vet inte. Det enda vi kan göra är att vänta och se och fram tills dess hålla oss 
vid liv. Ok?

- Jag är rädd. 

- Jag vet att du är rädd. Men du är också tapper. Du har klarat dig hittills. Du har gjort otäcka 
och svåra saker för att hålla dig vid liv men du har gjort det. Det är klart att du är rädd. Det 
skulle alla vara. Men rädslan håller dig vid liv. Det enda du kan göra nu är att äta och hålla dig 
gömd. Vi vet förhoppningsvis mer imorgon.

- Hm.

Jag grät igen. Fick inte fram något riktigt svar.

- Carl, sa Veronica.

- Carl.

- Ja, lyckades svara den här gången.

- Jag vill att du är modig nu. Kan du vara det?

- Ska försöka.

- Bra. Mod är ditt bästa försvar nu. Mod och ta dig genom natten.
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Kapitel 19, Carl

Ta dig genom natten. De orden hängde kvar. Tröstade mig och höll mig sällskap. De orden gav 
mig ett tydligt mål. Jag skulle klara av natten. Det var det enda som räknades nu. Jag lät 
mobilen fortsätta ladda och hade den på ljudlöst. Kvinnan låg som jag lämnat henne. Nästa 
steg var mat. Rotade runt i ryggsäcken och plockade upp bröd och pålägg. De låg kvar i sina 
förpackningar. Hade även stoppat ned resterna från den stekta falukorven. De hade åkt ut från 
sin burk ock blandat sig med smulor från några småkakor som också åkt ut från sin 
förpackning. Ändå, det skulle bli en helt ok middag så här mitt i flykten. Mackor med skinka, 
smulig falukorv, två morötter, några småkakor, en halvliter vatten och en öl. När jag väl 
började äta märkte jag att magen skrek efter mat och jag tackade mig själv för att jag hade haft 
sinnesnärvaro att packa ned det viktigaste från kylskåpet. Halvvägs genom matsäcken hejdade 
jag mig. Jag var så hungrig att jag med all säkerhet skulle äta upp allt men innan jag gjorde det 
ville jag göra ett försök att mata kvinnan. Vem visste hur länge hon hade varit utan mat och 
vatten? Stack till henne lite bröd men hennes läppar var helt slappa, fick inte in någonting. 
Försökte med vatten istället. Ytterst försiktigt hällde jag vatten in i hennes mun hon svalde inte. 
Istället kom det lilla vatten jag hällt ut rinnande genom mungiporna. Jag gav upp. Ville inte 
slösa bort varken mat eller dryck på henne om hon inte kunde tillgodose sig det. Istället tog jag 
allt själv. Missade inte smula från ryggsäckens botten. Avslutade med ölen och kakorna. Kan 
ha varit det godaste jag någonsin ätit. 

Klockan närmade sig midnatt. Jag lade mig på mage intill fönstret och tittade ut. Det kom ett 
ljus nedifrån. Lyste upp en del av gårdsplanen. Var det någon där? Nej, det var nog en timer 
som gått igång vid ett visst klockslag eller när det blivit mörkt. Eller så var det en rörelsesensor 
som fick lampan att börja lysa när något gick förbi. Svor för mig själv. Tänkte att ljuset kunde 
locka dit dem. Om de nu inte redan var där och att det var de som fått lampan att tändas. 
Bestämde mig för att avvakta. Se om lampan skulle släckas. I sådana fall var det en 
rörelsedetektor som tänt den. Det här var på landet. Becksvart på kvällar och nätter, klart att de 
hade någon form av belysning. Vore konstigt annars. Funderade på om jag skulle våga mig ned 
igen och släcka lampan. Det skulle verkligen kännas bättra om det var mörkt. Avvaktade en 
stund till. Blev mer och mer säker på att det var en timer som styrde lampan och att den skulle 
lysa hela natten. Fanns fortfarande en risk att någon av dem var där nere. Irrade runt och 
väntade på att sätta tänderna i mig. Ändå, bättre med ett mörkt hus. Maten gjorde mig piggare 
och modigare. Tog med mig geväret och stoppade yxan innanför bältet. Kröp bort till 
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vindsluckan. Kvinnan var bara en svag kontur i mörkret. Vad jag kunde se låg hon helt stilla, 
ingen förändring. Lyfte på luckan några centimeter, tittade ned. Såg stolen som jag lämnat nere 
på golvet. Svor för mig själv igen, ytterligare ett spår som ledde dem upp till mig men kusten 
verkade klar. För att få händerna fria tryckte jag ned geväret innanför bältet också. Det var 
trångt och skavde men gick. Lyfte upp hela luckan, greppade om kanten och sänkte mig ned så 
långsamt och försiktigt jag kunde. Kände stolen under fötterna och lade mer och mer vikt på 
den. Tillslut stod jag där. Sa till mig själv att försöka sträcka mig ned med spjutet när jag 
klättrat upp nästa gång och skjuta undan stolen en bit så att det inte blev så uppenbart att den 
fungerat som en stege för mig. Nere i huset igen. Här var det mörkt och stilla. Tog mig fram till 
trappan, stannade och lyssnade. Stod där en låg stund, hörde inget, märkte inget. Klev ned i 
trappen. Svårt att gå där utan att det knarrade. Trappan kändes väldigt lång. Natten kändes 
väldigt lång. Första våningen. Det blåste kallt här. Alla fönster och dörrar, borta eller trasiga. 
Ljuset kom från framsidan. Smög mot det som varit ytterdörren, entrén. Geväret i båda 
händerna, lutat emot axeln, skjutklart. Ut på farstun. Svepte med geväret. Tänkte skjuta vid 
minsta rörelse. Cirka fem meter ned på väggen satt lampan. Lyste upp vägen från garaget och 
ladan fram till huset. Bra när man ställt in bilen och ville hitta hem till sitt hus utan att snubbla 
och bryta lårbenshalsen. Dåligt när man var jagad av monster och zombier. Fast nu såg jag, 
tack vare ljuset, att det inte var någon där. Kunde inte se någon strömbrytare. Kanske var det en 
lampa med skymningsrelä. Enda sättet att släcka den var att skruva ur lampan eller dra ur 
säkringen. Orkade inte leta efter säkringen nu, fick bli att skruva ur lampan. För att kunna göra 
det skulle jag bli tvungen att ställa ifrån mig geväret, vända ryggen till emot gårdsplanen och 
använda båda händerna för att först skruva bort glaskupan som satt runt och sen själva lampan. 
Flera obehagliga och sårbara moment. Tvekade, spanade ut i mörkret. Intalade mig själv att 
inget skulle bli bättre av att jag väntade. Väck med lampan och tillbaka upp på vindens 
säkerhet och sova. Ok, några snabba steg. Framme vid lampan. En sista blick ut mot 
gårdsplanen. Fortfarande lugnt. Geväret mot väggen. Båda händerna på glaskupan. Den satt 
hårt. Tog i och den gav med sig. Ett svagt gnissel som i mina öron lät förfärligt högt i natten. 
Böjde mig ned och ställde glaskupan på marken. Det var mycket riktigt en lågenergilampa med 
skymningsrelä. Skruvade bort den. I det sista ljuset innan den slocknade; konturerna av en 
människa som kom gående runt hörnet på huset. Becksvart, framförallt eftersom mina ögon 
varit trettio centimeter från lampan. Allt mörkerseende förstört för stunden. Panik, först rörde 
jag mig inte. Blickstilla, kanske paralyserad, kanske avvaktade jag och lyssnade. Vet inte, 
kroppen skötte sig själv och kopplade bort hjärnan. Inget hände. Hjärnan kom tillbaka. Visste 
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att jag ställt geväret bredvid mig, lutat emot väggen. Det borde bara vara att sträcka ut handen 
och greppa det. Samtidigt, om jag sköt; skulle jag verkligen träffa i mörkret? Knallen skulle 
locka till sig fler. Då, ett knaster. En fotsula som rörde sig över en stenbeläggning. Slängde 
iväg lampan åt ett annat håll. Den landade med en lätt duns. Ett nytt knaster. Inbillade mig att 
han vände sig om och försökte lokalisera ljudet. Ett urgammalt trick men nytt för zombier, 
hoppades jag. Strök med handen längs väggen. Stötte till geväret. Fick tag om det innan det 
föll. Mörkerseendet var på väg tillbaka. Såg konturerna av farstun. In det mörka hål som måste 
vara dörröppningen. Sprang in i något i röran inomhus. Nu måste han hört mig. Snavade fram. 
Lät ännu mer. Framme vid trappan. Såg ännu bättre i mörkret nu. Tog trappan i några långa 
kliv säker på att han var efter mig. Stela fingrar som sträckte sig efter mig. Ville greppa mig. 
Rusade in i stolen som jag använt som stege och välte omkull den. Reste den upp. Ställde mig 
på den och kastade upp geväret på vinden. Nu hörde jag ljud från trappan samt ljud från en 
människa som inte längre var en människa som försökte säga något. Stannade inte och 
lyssnade. Tog tag om kanten och hävde mig upp. Kom ihåg stolen och tog en risk. Innan jag 
klättrade upp helt sparkade jag undan stolen. Den brakade in i en vägg. Risken; att jag inte 
skulle orka dra mig upp i bara armarna utan att ha stolen att kliva på. Drog mig upp så att 
hakan var över kanten. Sträckte ut en hand och letade efter något att dra mig upp med. Där, en 
glipa mellan två plankor. Pressade ned två fingertoppar där. Förstod att det rörde sig om ynka 
sekunder nu. Sekunder innan han såg mig och drog ned mig utan geväret. Gungade till med 
underkroppen för att försöka få upp en knä över kanten. Drog samtidigt med alla krafter med 
fingrarna. Nageln på pekfingret bröts. Kände det knappt. Ena knäet över kanten. Hasade mig 
upp på mage drog det andra benet efter mig. Rullade ett halvt varv och kom över på rygg. Sen 
blickstilla, ett gnyende under mig och tung andhämtning. Han var där, precis under mig. 
Vågade inte andas. Några hemska, långa sekunder. Sen, andningen svagare. Hörde steg. Måste 
ha gått in i ett annat rum. Sträckte mig efter vindsluckan. Fällde ned den helt ljudlöst, stängd. 
Låg kvar på luckan och lyssnade med örat pressat emot golvet. Hörde ytterligare några steg 
men inget mer. Visste inte vad han gjorde men han var i huset och jag kunde inte göra 
någonting åt det, som en parasit som tagit fäste i ens kropp. Letade mig fram till ölburken och 
ställde den på vindsluckan som ett primitivt larm. Om någon försökte ta sig upp skulle burken 
välta och förhoppningsvis väcka mig. Tittade sen till kvinnan. Ingen förändring. Kissade ut i 
isoleringen och lade mig slutligen på golvet framför fönstret. Mina vapen bredvid mig. 
Ryggsäcken som kudde och jackan som täcke. Oro och trötthet slogs om herraväldet över min 
kropp och någonstans där försvann jag bort. 
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Kapitel 20, Carl

Antar att jag sov men det var svårt att avgöra för drömmar och tankar blandades med varandra 
och de stunder som jag vaknade till visste jag inte vad jag tänkt och vad jag drömt. Vid ett 
tillfälle var jag säker på att jag hört ölburken ramla omkull. Att de klättrade upp. Krälade sig 
över golvet och började äta av mig när jag fortfarande sov. När jag slog upp ögonen förstod jag 
att jag drömt. Det var tyst och stilla på vinden. Ingen åt av mig och ölburken stod kvar. Sjönk 
ned på golvet igen. Lyssnade till nattens ljud. Hörde bara det som de tidigare ägarna måste ha 
hört på nätterna under sin tid i huset. Träd i vinden, djur i skogen och knäppningar från husets 
väggar. Lugnande ljud, vanliga ljud. Blundade på nytt, andades djupt ned i magen och lät 
utandningen dra med sig en viss avslappning. En teknik Veronica lärt mig för att slappna av. 
Drömde igen. Veronica var hos mig. Hon lyssnade på mina nya låtar och log. Hon böjde sig 
över mig, ville kyssa mig. Kände hettan från hennes andedräkt. Vaknade från drömmen. Jag 
slog upp ögonen och ryckte till med hela kroppen. Kvinnan satt lutat över mig. Sitt ansikte bara 
någon decimeter från mitt. Tittade på mig med vakna ögon. Betraktade mig. Lyckades kväva 
ett skrik.  Såg mig om men det var bara hon där. Trodde att hon blivit förvandlad till en av 
dem. Men hon gjorde inget. Satt bara där och tittade. 

- Hej, sa jag.

- Mår du bättre?

Ingen reaktion men bara det att hon rört sig och gjort något var att betrakta som en framgång. 

- Jag heter Carl, sa jag

- Vad heter du?

Fortfarande ingen kontakt. Bara de där ögonen som tittade på mig. Fast det var skillnad. 
Ögonen var vakna nu. Det var någon bakom dem. Inte tomma och livlösa som förut. Kollade 
klockan på mobilen. Bara lite över tre. Kändes som om det gått mycket mer tid. Var väl alla 
drömmar som lurat mig. Som fick det att kännas som om det gått längre tid. Det var ett sms 
från Veronica också. "Allt är bra. Går enligt plan. Du? Puss." Svarade att läget var under 
kontroll men att jag längtade efter gryningen. Jag var fortfarande helt slut och behövde sova 
mer men var osäker på hur jag skulle hantera kvinnan nu. Litade inte på att hon var ofarlig. 

- Ok, sa jag till henne.
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- Det här tar emot men jag behöver sova och jag måste erkänna att jag inte litar på dig.

- Jag tänker binda fast dig vid takbjälken med repet och om du någonstans där inne förstår vad 
jag säger hoppas jag att du förstår varför jag gör det här.  

Jag drog bort henne till bjälken och band fast henne med armarna längs sidorna.

- Hoppas att det inte är alltför obekvämt. Och jag lovar om allt går bra och vi kommer ut ur det 
här ska jag bjuda dig på middag som kompensation. Ta gärna med dig din man eller pojkvän 
om du har någon. Jag tänker ta med mig min flickvän förstår du. Hon heter Veronica och är 
världens bästa. Hon kommer och räddar oss så förhoppningsvis behöver du inte vara bunden så 
länge.

Jag pratade på. Mest för min egen skull. Det hade en avdramatiserande effekt och fick allt att 
verka mer som vanligt. Jag bad om ursäkt än en gång och gick tillbaka och lade mig. Jag sov 
lugnare den här gången. Inga drömmar, åtminstone inga som jag kom ihåg. 

Vaknade med en instinktiv känsla av att något var fel. Det var inget som väckte mig. Inga ljud, 
ljus eller att någon andades på mig. Bara känslan av att något var fel. Satte mig upp. Lugnt och 
försiktigt, utan att ge några ljud ifrån mig. Hade anpassat mina rörelser till min nya verklighet. 
Försiktiga och tysta för att inte bli upptäckt eller våldsamma och snabba för att fly eller slåss. 
Såg mig om. Kvinnan satt kvar vid bjälken. Nu med slutna ögon som om hon sov. Det kanske 
hon gjorde. Ölburken stod också kvar. Vände mig om emot fönstret, tittade ut. Det var mörkt 
men en tendens till gryning och ljus. Det gick att se moln som avtecknade sig emot himlen. 
Skogen och trädgården var sänkt i mörker. Gick upp och kissade ut i isoleringen igen. Trött 
men tacksam för den vila jag ändå fått. Trodde inte att jag skulle kunna somna om nu. Mest på 
grund av känslan om sa mig att något var fel. Samtidigt, klart att något var fel. Allt var fel. 
Hela världen upp och ned vänd. Känslan; ändå något annat. Något därute hade förändrats och 
den gamla primitiva delen av min kropp. Den del som fått människor att överleva och som inte 
hade något att göra med förnuftet. Den delen av min kropp kände förändringen och varnade 
mig. Jag tog varningen på allvar. Efter allt som hänt litade jag helt fullkomligt på min kropp. 
Sa den att något var fel var det något som var fel. Lade omkull mig igen men insåg snart att det 
var lönlöst. Både kropp och tankar gick på högvarv. Det var något på gång. Satte mig med 
geväret istället. Jag hade aldrig hanterat skjutvapen och tänkte att jag kunde utnyttja tiden fram 
till gryningen med att bekanta mig med geväret. Svårt att se något i mörkret men jag kände mig 
fram. Lät fingrarna glida över vapnet. Väntade med alla moment som kunde ge ljud ifrån sig. 
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Just nu var jag allergisk emot ljud. Gick sen över till mitt spjut. Kontrollerade så att kniven satt 
fast. Jag hade gjort ett bra jobb i all hast i stugan. Kniven satt hårt fast trots att den varit med 
om en hel del vid det här laget. Yxhuvudet satt också fast. När kontrollen av vapnen var klar 
kände jag mig fram över mina skador. Även om jag inte blivit smittad kunde det lätt bli 
infektioner. Människomunnar är smutsiga. Hade fullt av riv- och skrapsår också. Både från 
striderna, flykten i skogen och av att klättra ned och upp till vinden. Nu när jag tillät mig att 
känna efter var hela kroppen öm. Det värkte och sved överallt. Lade mig försiktigt ned igen. 
Fokuserade mina tankar på en skada åt gången. Försökte se den framför mig. Visualiserade att 
jag andades ut friskt och starkt blod till skadan som hjälpte till att läka. Vet inte riktigt varför 
jag började tänka på det. Tror att jag läst det i någon bok om idrottsskador. Ett sätt att vara 
delaktig i läkningsprocessen. Mest till för att lugna stressade idrottare som var rädda att de 
missade värdefull träningstid. Att visualisera läkningen av skador gav dem tillbaka något av 
kontrollen, att de kunde påverka sitt tillstånd och inte bara vara passiva. Det hade en lugnande 
effekt på mig också. Gav mig klara mål att fokusera mina tankar på. Med tanke på alla skador 
jag fått skulle jag utan vidare hålla mig sysselsatt till gryningen. Under övningens gång 
slappnade spända muskler av, andningen blev jämnare, tankarna långsammare och fria. Sjönk 
ned i en skön och välkomnande avslappning. 
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Kapitel 21, Carl

- Carl, det är dags att vakna nu.

Vet inte om jag sovit. Slog upp ögonen och med ens var hela kroppen på spänn. Något hände. 
Hade någon väckt mig? Satte mig upp. Vände mig emot kvinnan. Hon satt stilla. Slutna ögon. 
Det var nästan ljust uppe på vinden nu. Var det ljuset som väckt mig? Kröp bort till fönstret. 
Fasan grep mig. Jag såg vad som väckt mig. Hela gårdsplanen var full av dem. En hel folkhop 
som väntade på något. Som fått dem att samlas. Var det jag? Var det mig de ville åt? De stod 
stilla. Ingen rörde sig. Mitt hopp sa till mig att om de vetat om att jag låg och tryckte på vinden 
skulle de slitit sönder huset som de gjort när familjen varit där igår. Kanske var det så. Hoppet 
försökte intala mig att det var så men vad väntade de på i sådana fall? Varför var de här? 
Omringad av zombier. Så många att jag inte kunde räkna dem. Skickade sms till Veronica. 
Flera stycken. Att jag var omringad men inte upptäckt. Att jag inte vågade ringa i rädsla för att 
de skulle höra mig. Att hon inte fick åka ända fram för då skulle de ta henne. Bara låta bilen 
försvinna in i massan av döda kroppar och svälja den med henne i. Skrev inte det sista men såg 
det tydligt för  mitt inre. Veronica skrev tillbaka och hade en idé om att locka bort dem med 
något. Ljud och ljus skrev jag. Locka bort dem med det. Sätt eld på något, en explosion. Skrev 
tillbaka att hon skulle försöka hitta en mack och tanka upp bensinbomber. Skyndar mig. 

Jag väntade. Rädd för allt just nu. Rädd för att röra mig. Att råka göra ljud ifrån mig som skulle 
locka dem till jakt. Rädd för att Veronica skulle gå rakt i en dödsfälla och att det var mitt fel att 
hon hamnat där. Upptäckte att kvinnan tittade på mig. Öppnat ögonen och tittade på mig. 
Ögonen var vakna igen. Hon tittade på repet som band henne och sen på mig. Såg nästan sur 
ut. Gestikulerade åt henne att vara tyst. Vet inte om hon förstod. Jag visste ingenting om dessa 
människor, dessa zombier. Kanske var hon i en förvandlingsfas eller något i den stilen. Trots 
det kändes det väldigt fel att ha henne bunden. Framförallt nu när hon tittade på mig och hade 
det universella uttrycket för sur tvärs över ansiktet. Kröp bort till henne. Så tyst det bara gick. 
Trodde inte att det skulle höras ut men om mannen som jagat mig inatt var kvar i något av 
rummen där under. Då kunde det vara det sista jag gjorde. Satte min mun intill hennes öra och 
viskade.

- Godmorgon. Förstår du vad jag säger?

Ingen respons mer än att hon tittade på mig. 
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- Vet du vem du är? Varför du är här?

Fortfarande inget. 

- Ok, sa jag. Jag ska knyta upp repet men du måste vara helt tyst. Fattar du det? Kan du inte ge 
mig en signal, bara visa att du fattar. Att du är med mig?

Stilla, inget gensvar. Jag suckade. Trött på allt. Trött på all motgång. Kunde inget bara fungera, 
gå min väg. Något som gjorde något lättare? Där, var det något? Var det en rörelse? Fokuserade 
på hennes ansikte. Tittade henne i ögonen.

- Förstår du mig?

Där var det igen. En svag, knappt märkbar nick men ändå tydlig när jag visste vad jag skulle 
titta efter. En våg av lättand sköljde genom mig. Hon förstod mig, jag nådde fram. Jag knöt upp 
repet, bar bort det till fönstret. Förberedde flyktvägen igen. Just nu, ingen flyktväg bara en 
oformlig massa dött kött som var vid liv. Tillbaka till kvinnan. Viskade i hennes öra.

- Kan du röra dig?

Hon rullade med axlarna. Det knakade av stela leder.

- Sorry, sa jag. Det är nog från repet. Men det är bra. Du kan röra dig och du förstår vad jag 
säger. Det är framsteg. Ok, kan du säga något?

Hon öppnade munnen. Tog sats för att säga något, inget kom ut. Bara 
muskelsammandragningar. 

- Ta det lugnt. Det går ät rätt håll. Jag menar igår var du helt livlös. Jag tror att det kommer 
tillbaka, att hela du kommer tillbaka.

Hon fortsatte kämpa med att säga något. Plågsamt att se henne försöka.

- Vet du vad som hänt, sa jag.

En svag skakning på huvudet och sen en svag nickning. Först fattade jag ingenting. Kanske 
förstod hon inte vad jag sa trots allt. Sen, en ingivelse. 

- Minns du en del? Är det vad du menar?

Nickning. Starkare den här gången. 
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- Bra, sa jag. Log åt henne. Kändes underbart att kunna kommunicera.

Vet du varför vi sitter här på vinden? Nickning. Vet du att vi är i fara? Ny nickning. Ok, sa jag. 
Kan du krypa? Måste vara helt tysta. Hon nickade åt mig igen.

Vände mig om. Rörde mig så ljudlöst jag kunde. Tittade bakåt, såg att hon kom efter mig. 
Försiktigt, försiktigt tog vi oss fram till fönstret. Gjorde tecken åt henne att lägga sig ned på 
mage. Inte riskera att bli sedda. Följde henne med blicken när hon kikade ut. Såg hennes ögon 
spärras upp. Av förvåning, fasa? Vi drog oss tillbaka från fönstret. Lade oss på rygg med 
huvudena så nära som möjligt. Jag viskade till henne så tyst jag kunde. Började berätta för 
henne om det jag visste, om mina upplevelser. Kollade mobilen med jämna mellanrum för att 
inte missa något från Veronica. Kvinnan verkade lyssna på mig. Som om hon var mer och mer 
med mig. Mer och mer vaken. När jag viskat fram om hur jag dragit upp henne på vinden och 
bundit fast henne tystnade jag. Det var hela min berättelse. Än så länge. Hon vände på huvudet. 
Förde sin mun närmare mitt öra. Försökte säga något igen. Först inget sen:

- Middag.

Så svagt att jag inte visste om jag hört det eller inbillat mig.

- Sa du middag? Hon nickade och upprepade:

- Middag, sen log hon.

- Du hörde mig förut, sa jag. Hon log bredare.

- Middag med Veronica.

Nu hörde jag tydligt hennes viskning. Nu log jag också. Märkligt att kunna le under dessa 
omständigheter. Människan är märklig.

- Helt rätt, sa jag. När det här är över ska jag och Veronica bjuda dig och din man på middag. 
Du får välja ställe.

- Klarar du att klättra ned för repet från fönstret? Vi kanske måste det när Veronica kommer?

- Ja, tror det.

Rösten fortfarande torr, sträv inte varit använd på länge men den hördes.

- Bra, sa jag. Nu väntar vi.
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Kapitel 22, Veronica

Trött. Kört hela natten. Bara stannat för bränsle, kaffe och måltidsbars. Snart framme nu. GPS: 
en visade att det var 30 min kvar till slutdestination. SMS från Carl. Svängde intill sidan av 
vägen och stannade. En sak åt gången. Alldeles för trött för att göra något annat än just det som 
jag hade för händerna. Han var omringad. Fan i helvetes djävla skit. Scenmanöver, locka bort 
dem. Ljud och ljus. Måste göra ett nytt stopp innan slutdestinationen. En ny mack, måste hitta 
en ny mack. Mackar utplacerade längs hela landet. Öar i farleden. Riktmärken och fasta 
punkter för landsvägsströvare, som mig. Hittade en. Ett sista stopp på vem vet hur länge? 
Tankade bilen full. Gick in i butiken och bättrade på proviantförrådet och massa flaskor med 
vatten. Vi behövde äta, så var det. Förr eller senare behövde vi äta. Köpte den största dunk jag 
kunde hitta och en tratt. Kanske misstänkt. Log åt butiksbiträdet. Han rodnade när han kände 
igen mig. Flyt nu. Kunde ha köpte vad som helst utan att han skulle säga något. Han tänkte 
bara på att jag, Veronica popstjärnan, stod framför honom. En tv stod på i bakgrunden, nyheter. 
Bara det vanliga. Inget om monster, zombier eller en känd artist som spårat ur. Var det bra eller 
dåligt? 

-Har du märkt något ovanligt, frågade jag. 

Han stirrade på mina bröst. Han såg att jag såg. Rodnade ännu djupare. Jag hade blivit varm 
under natten och bara kört i T-shirt. Inget märkvärdigt men den satt väl ganska tajt och på en 
känd sångerska. Fick honom att stirra, att glömma bort sig. 

- Va, fick han fram.

- Har du märkt något ovanligt? Bråk eller något sådant? 

-Nej. Eller jo. Mamma ringde förut och sa åt mig att komma hem, sa han.

-Sa hon varför?

-Nä, jag vet inte.

Han vände bort blicken. Ville uppenbart inte prata om sin mamma med mig.

-Det är lugnt, sa jag. Kan du inte bara säga vad hon sa till dig?

-Nä, det var bara trams. Något om elaka människor som smög runt i skogarna. Hon säger sånt 
ibland. 
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-Ok.

-Tror du att det är något att bry sig om? Det hon sa alltså?

Hans hjärna försökte dra någon form av slutsats av två märkliga händelser. Mamma ringer och 
pratar om elaka människor och därefter en kändis inne på hans mack.

-Varför undrade du då, vad gör du här?

-Ska hjälpa en vän, sa jag och gick ut.

Matade in några sedlar i bensinpumpen och tankade upp dunken. Körde en bit och svängde sen 
av på mindre väg. Öppnade och hällde ut vattnet i ett par flaskor. Fyllde på med bensin med 
hjälp av tratten. Tog saxen från förbandslådan och klippte remsor av en tröja. Stressad nu. De 
kunde ha plundrat huset. Tagit sig upp på vinden. De kunde.. skärpning. Stäng bagageluckan. 
Sätt dig i bilen. Ta fram kartan på GPS: n och planera rutten. Jag gav mig själv order. Det 
hjälpte. Det stank bensin i bilen. Gjorde ont i huvudet. Vevade ned rutorna för att vädra och 
körde iväg. 
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Kapitel 23, Veronica

Planen; hitta något att sätta eld på, hoppas att monstren sprang dit och under tiden passa på att 
hämta Carl och den där kvinnan. Började bli rädd för min egen skull nu. Närmade mig dem nu. 
Skulle se dem, möta dem och kanske bli tvungen att skjuta mot dem. Jag tvivlade också. Trots 
allt det jag visste tvivlade jag på att det hände. Trodde att det fanns en annan förklaring. 
Hittade grusvägen. Det innebar att det bara var ett par kilometer kvar. Skogen var tät här. Fanns 
de där bakom trädstammarna, iakttog mig. Eller hade jag redan väckt deras intresse, följde de 
redan efter mig? Körde en bit till och ställde sen bilen för att gå sista biten. Ville kontrollera 
läget först innan jag stormade fram med bilen och sköt runtomkring mig. 

Tog med mig Sten gunen och ett par extra magasin som jag stoppade ned i byxlinningen. Jag 
gick in i skogen och höll mig ungefär 20 meter från grusvägen. Gick så tyst jag kunde och 
stannande emellanåt för att lyssna. Hörde ingenting. Bara min egen puls susande i öronen. Det 
var fel, borde ha hört fåglar eller vind i träden. Skogens vanliga ljud, men ingenting. Tvekade 
nu, vad skulle jag göra? Våga mig längre fram och riskera att stöta ihop med dem? Funderade 
på att klättra upp i ett träd men skogen var fortfarande för tät för att jag skulle kunna se något. 
Vågade mig fram till grusvägen igen. Såg ett par grå grindstolpar därifrån men vägen svängde 
så jag såg inte gårdsplanen eller huset. Tog mig fram en bit till. Höll mig i dikeskanten för att 
inte grusvägen skulle knastra. När jag kom närmare såg jag att ena grindstolpen var högre än 
den andra. En konstig asymmetri. Jag tvärstannade och höll andan. Förstod vad det var jag 
tittade på. Det stod en man i grå kavaj vid en av grindstolparna, fick den att se högre ut. Mina 
tvivel var nu helt borta för det sista jag ville var att han skulle vända sig om och få syn på mig. 
Hela mitt väsen fullkomligen skrek ut att han fick absolut inte se mig. För det var ingen man 
längre, det var ingen människa. Trots att han stod med ryggen emot mig visste jag det bara på 
samma sätt som kroppen känner igen skämd mat trots att det serveras på restaurang och ska 
vara fin och vällagad. Det var något med hans hållning. Han stod lutad framåt och det i sig var 
inget konstigt men han stod lutad framåt helt stilla. Ingen står på det viset. Ingen levande vill 
säga. Det gör för ont i ryggen, det blir för jobbigt och framförallt varför stå på det sättet? Det 
var ett ljud också. Ett metalliskt ljud. Kopplade det inte till honom först men när jag långsamt 
började att dra mig tillbaka såg jag honom från en lite annan vinkel. Varje gång ljudet hördes 
knyckte han med huvudet. En knappt märkbar rörelse. Jag lade samman ljudet och hans rörelse 
och förstod att han slog ihop tänderna med våldsam kraft, gång efter gång. Det tog bort de sista 
tvivel som jag hade. 
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Måste ta mig runt honom. Ta mig runt hela gården för att försöka skaffa mig en bättre 
överblick. Fortsatte att dra mig tillbaka oändligt långsamt och höll ögonen på honom ifall han 
skulle vända sig om. Efter ett tiotal meter ökade jag farten. Gick i en vid båge runt gården. Höll 
mig på ett betryggande avstånd för att inte bli sedd men kunde ändå se att det skymtade 
människor, eller vad de nu var, mellan trädstammarna. Skickade ett sms till Carl, att jag var där 
och rekade för att hitta ett bra ställe att sätta eld på bensinen. Han svarade direkt att det var 
skönt att jag var där men att jag måste vara försiktig. Han uppskattade dem till flera hundra och 
han hade sett vad de kunde göra. En bit fram såg jag en förtätning i skogsbrynet. Ryggade först 
tillbaka, trodde att det var en grupp av dem som stod tätt tillsammans. Stod stilla och bara 
andades, inget hände. Fixerade blicken för att försöka skönja vad det var jag såg. Jag såg en 
markant början och slut och förstod att det måste vara någon form av byggnad. Intalade mig 
själv att ta det lugnt, att spara paniken tills den verkligen behövdes. Rörde mig närmare 
byggnaden. Såg ingen. Kom ända fram. Det verkade vara någon form av förråd eller vedbod. 
Byggnaden var gammal och i dåligt skick och jag gissade att den skulle brinna bra. Hade inte 
en aning om det var ett bra plats för en stor brasa. Låg det nära huset eller skulle avståndet 
räcka för att locka bort dem så att jag kunde köra intill bilen och sen för att de skulle hinna fira 
ned sig? Det var flera moment och framför allt tog tid. Måste se mer för att kunna fatta ett 
beslut. Gick inte att chansa i det här läget. Lade ifrån mig Sten gunen, tog spjärn emot ett träd 
och hävde mig upp på byggnadens tak. Det knarrade under mig men taket höll. Räknade till 
femtio innan jag rörde på mig igen. Hasade mig uppåt. Kunde inte röra mig utan att det lät. 
Förbannade mig själv för att jag klättrat upp och för att jag lämnat Sten gunen på marken. 
Sträckte på mig istället. Ställde mig på alla fyra för att kunna se över kanten ned på gården. Jag 
tappade andan. Från byggnaden jag satt på fram till boningshuset var det ca 40 meter och det 
var helt fullt av dem. Carl hade haft rätt i sin uppskattning, de måste vara flera hundra. De var 
smutsiga och nedgångna. En del av dem var nakna och andra var klädda i trasiga kostymer. Jag 
ville gömma mig mer kunde samtidigt inte slita bort blicken. Deras ögon var värst. Tomma, 
döda. En människa har inte sådana ögon. De stod helt stilla bortsett från en del ryckningar och 
spasmer likt mannen jag sett tidigare med tänderna. Lade mig platt på mage igen. Hade sett det 
jag behövde. Det skulle inte räcka med att tända på vedboden. Det kanske skulle locka dem 
närmare vedboden men det var för nära för att jag skulle hinna genomföra min 
räddningsaktion. Tog mig tillbaka ned på marken igen. Kändes bra att åter ha Sten gunen i 
händerna. Fortsatte min tur runt gården i en vid båge. Visste inte vad jag letade efter. Det måste 
finnas något jag kunde använda, inte bara skog. Allteftersom min cirklande rörelse fortsatte 
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fick jag en bättre bild av hur gården såg ut. Det fanns flera byggnader varav en såg ut som ett 
garage eller maskinhall. Därinne fanns det med all säkerhet en hel del brännbart material men 
byggnaden låg en bra bit från skogsbrynet. Exponerad för deras blickar om jag försökte ta mig 
dit. Det började bli jobbigt att inte komma vidare. Blundade, tog några djupa andetag och 
försökte fokusera. Hur gärna jag än ville var det ingen bra idé att sätta eld på någon av de här 
byggnaderna.  Det skulle helt enkelt inte gå. Överrasknings momentet då? Om jag körde i hög 
fart rätt in bland dem och sköt. Det kunde fungera. De skulle inte fatta vad som hände innan 
jag var framme vid huset. Väl där skulle jag skjuta och hålla undan tills de klättrat ned. Det 
fanns flera uppenbara risker med planen men vad skulle jag göra? Vänta ut dem? Vänta tills de 
gav sig av? De kunde storma huset under tiden eller få vittring på mig. Nej, jag ville inte bli 
jagad. Inte utan att ha gjort ett ärligt försök. Pallade inte att vänta. Bättre att försöka. Hit and 
run. 
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Kapitel 24, Veronica

Drog mig bakåt längre in i skogen. När jag bedömde avståndet som relativt säkert för att inte 
en knäckt gren skulle höras gick jag snabbare. Ville bara agera nu. Hämta Carl och lämna allt 
det här bakom oss. Försvinna bort från världen. Bara jag och Carl. Där borta, en koja. Det 
måste vara en koja.  Jag kom närmare och visst, det var en koja. En välbyggd koja, byggd med 
bräder och spik. Kikade in och där låg en sovsäck, några filtar och en hög med serietidningar. 
Bläddrade i högen, mest Kalle Anka och Bamse. Först nu blev det verkligt för mig. Först nu 
när jag stod med en gammal Bamsetidning i handen förstod jag vidden och innebörden av det 
som hänt och som fortfarande hände. Barn hade lekt här. Snickrat ihop kojan med sina egna 
händer. En dröm om att bygga något helt själv. Skapa ett krypin för att mysa, läsa, vara för sig 
själv eller gömma sig för föräldrarna. En egen liten värld. Alla de drömmar och tankar som 
fanns i den här kojans väggar. Nu borta och släckta. Inga barn skulle någonsin gå hit till den 
här kojan igen. Kunde inte fortsätta att tänka så här. Det blev för starkt. För mycket att ta in. 
Jag skulle agera. Den här kojan skulle brinna. Det var ett bättre sätt. Jag var tvungen att göra 
det här. Fick processa resten senare. Prata om det med Carl. 

Tittade mig omkring för att jag skulle känna igen platsen senare och satte sen av emot bilen 
igen. Sprang nu. Höll ömsom blicken på marken för att inte stuka fötterna och ömsom 
runtomkring mig för att inte springa in i någon av dem. Trots det klev jag nästan på henne. En 
kvinna som en gång närmat sig sextio men som nu var i det här odefinierade tillståndet. En 
gång prydlig med en kort frisyr, stickad kofta och snälla ögon som kanske gillat att se både 
barn och barnbarn le. Nu inte mycket mer än ett kadaver. Jag halkade omkull när jag försökte 
väja. Föll bakåt och satte mig på baken. En stöt av smärta när svanskotan tog emot smällen. 
Kvinnan gjorde ett utfall mot mig. Fick tag i mitt ena byxben med en kloliknande hand. Hon 
hävde sig framåt för att kunna bita mig. Högg med käkarna som ett rovdjur. Jag glömde att jag 
hade ett skjutvapen i händerna och sparkade istället och hasade mig bakåt. Kvinnan eller 
varelsen, det fanns absolut inget mänskligt kvar i henne, vräkte sig emot mig på nytt. Det 
hördes ett knak som att något gått av och den här gången nådde hon min fot. I en enda rörelse 
satt hennes käkar slutna runt min sko. Jag kände trycket från hennes tänder och kunde bara 
hoppas att skon skulle hålla. Min första instinkt var att rycka åt mig foten, det gick inte. Då 
sparkade jag henne. På samma sätt som när en spindel överraskade mig hemma i lägenheten i 
Norrköping. Först brukade jag rycka till av att ha sett den ovälkomna gästen i ögonvrån och 
sen stampade jag ihjäl den. Kvinnan eller zombien var inte mer för mig. Bara något äckligt och 
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farligt som jag måste bli av med. Min första spark träffade över näsan och mörkt, nästan svart, 
blod vällde fram som två ormar nedför hennes mun och min sko. Det verkade inte bekomma 
henne det minsta. Bettet var lika starkt som innan. Nästa spark träffade med hela sulan i 
ansiktet samtidigt som jag drog den andra benet mot mig. Foten lossnade och jag drog mig 
bakåt. Kom upp på fötter och han som hastigast förvånas över att hon inte kom efter mig och 
anföll på nytt. Jag fick svaret med en gång. Kvinnan satt fast. Benen hade åkt ned i en grop och 
fastnat där. Det såg ut som om hon hade försökt att ta sig vidare genom att bara dra sig fram 
med händer och armar vilket orsakat att hon skadat sig själv. Midjan, som låg emot kanten på 
hålet, hade djupa sår och händer och armar var upprivna. Hon fortsatte att hugga efter mig och 
nu lät hon också. Ett slags skrik eller morrande. Tog några steg åt sidan och såg att hennes 
överkropp var i helt fel vinkel i förhållande till underkroppen. Jag mindes knaket från henne 
förut och förstod att hon måste ha brutit av något inne i kroppen när hon slängt sig efter mig. 
Det måste röra sig om våldsamma krafter för att bryta av sig själv. Ryste vid tanken. Osäker på 
vad jag skulle göra nu. Bara gå härifrån? Risken fanns att de andra hörde henne och vad visste 
jag, de kanske även kunde kommunicera med varandra. Skrik eller telepati. Det lät givetvis 
osannolikt med det gjorde själva idéen med zombier också. Skjuta henne? Samma sak där, 
skottet kunde locka dit de andra och jag gillade inte heller tanken på att avrätta henne helt 
kallblodigt. Jag var helt övertygad om att hon inte längre var människa. Det räckte med att titta 
på henne för att bli övertygad om det. Samtidigt, hon var någon för en eller flera. En familj 
som undrade var hon var. Man, barn och kanske barnbarn. I det stora hela spelade det ingen 
roll om jag sköt henne eller om hon dog av sig själv i den här fällan men det spelade roll för 
mig. Jag ville inte vara bödeln. Pallade inte det. Drog mig bakåt. Svårt att släppa henne med 
blicken. Dels för att jag fortfarande var rädd för att hon trots allt skulle kunna ta sig loss och 
dels för att det här var min första närkontakt med dem och det var som från en annan värld. Så 
länge jag tittade på henne gick det inte att förneka att hon fanns. Att det jag såg var verkligt. 
Att det faktiskt hände. Vred tillslut bort blicken och började springa igen. 

Det var närmare till bilen än vad jag trodde. Bilden av kvinnan ville inte försvinna och jag 
kände mig plötsligt svag och sjuk. Sömnbrist, matbrist och extrem stress gjorde sig påmint. 
Satte mig i bilen. Tvingade mig själv att äta och dricka. Smakade inget utan lät bara käkarna 
mala. Visste att jag behövde alla krafter jag kunde få. Startade bilen och vågade köra en bit till 
nu när jag visste hur vägen såg ut. Det kunde ha dykt upp fler zombier sen sist jag varit där 
men det fick jag hantera då. Stannade bilen i svängen, strax innan grindstolparna kom inom 
synhåll. Klev ur bilen och lastade ur bensinen. Tog på mig axelhölstret och bytte ut Sten gunen 
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emot Glocken för att få händerna fria. Tog några magasin och stoppade dem innanför 
byxlinningen. Hade precis börjat gå tillbaka med bensindunken i händerna när jag hörde ett 
ljud. Det lät som en ko, en skadad och desperat ko. Min första tanke, ett skadat djur. Kanske 
attackerat av zombier. Sen ändrades ljudet, till något mänskligt fast ändå inte. Det måste vara 
kvinnan igen. Det hördes fler, andra som svarade. Jag vände tillbaka till bilen. Det verkade som 
om hon lockade de andra till sig och jag måste tysta henne innan det kryllade av dem här. Tog 
svärdet och sprang. Ville inte skjuta och riskera att locka hit ännu flera. Lät bensindunken stå. 
Fick hämta den senare. Sprang med svärdet framför mig. Ljudet blev starkare, hennes skrik allt 
mer desperat. Jag allt mer desperat. Kom fram till platsen. Hon var inte där. Tittade ned i 
gropen som hon suttit fast i och ryggade tillbaka. Kroppen avbruten, avsliten. Halva kroppen 
var kvar i gropen. Spydde upp det lilla jag ätit i bilen. Det värsta, hon skrek fortfarande. Svaren 
från de andra kom tätare nu. Snurrade runt, hon kan inte ha kommit långt. Följde ljudet från 
hennes skrik. Kom närmare och närmare. Där, hon vevade med armarna och drog sig framåt. 
Sprang emot henne med svärdet höjt. Hon måste ha hört mig för hon vände sig om och gick till 
attack. Rent instinktivt mötte jag hennes utfall med svärdet framför mig. Svärdet gick in i 
halsen. Stannade först när hennes händer grep efter mig. Famlade efter mina handleder. Jag 
ryckte svärdet bakåt. Rörelsen skar sönder halsen ännu mer och även hennes händer. Hon föll 
framåt men drog sig fortfarande fram och försökte skrika. Med halsen sönderskuren kom det 
bara fram ett väsande. Jag grät nu. Snyftade och hulkade.

- Dö nu. Bara dö. Sluta kryp.

Jag slog, i frustration, i vanmakt och för att jag inte visste vad jag annars skulle göra. Tårarna 
skymde sikten men jag kände att svärdet träffade henne. Fortsatte slå tills kroppen tillslut sa 
ifrån och jag sjönk ned på knä. Kvinnan var stilla nu. Inte mycket kvar av henne. Om inte 
magen varit tom hade mer kommit upp. Nu kom det bara galla. Hela kroppen krampade. Kröp 
bort från henne. Ville inte vara nära. Lade mig ned lingonriset och skakade. Jag var helt slut, 
helt färdig. Det fanns inga krafter kvar längre, ingen ork. Om de kom nu fick de ta mig. Skulle 
inte orka göra motstånd. Just där var det över för mig. Kröp ihop i fosterställning. Kramade 
mig själv om knäna. Någonstans hörde jag deras skrik tränga igenom mitt töcken. Kom de 
närmare? Kunde inte förmå mig själv att bry mig. Hörde ljudet av när svärdet träffade hennes 
kropp. Ett blött ljud. De var zombier, monster men vad var jag? Vad gjorde mina handlingar 
mig till? Slå ihjäl någon med ett svärd. Allt skedde så fort nu. Jag hängde inte med. Jag 
behövde vila, komma bort härifrån. Jag behövde få lugn och ro, en vanlig och lite lätt tråkig 
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vardag. Vad som helst, bara inte det här. Det gick en tid. Vet inte hur länge. Låg bara och 
tryckte i lingonriset och ville inte öppna ögonen. Ville inte vara en del av den här världen 
längre. Hjälp mig, ta mig bort härifrån. Det kliade på min hand. Ett djur som sprang. Det fick 
mig att öppna ögonen. Det var en myra. Det kliade på nytt. Såg att de sprang fler myror. Ställde 
mig upp och borstade av mig. Det var myrorna som fick mig tillbaka. De tvingade mig att 
ställa frågan: vad ska ja göra nu? Mina egna ord som jag sagt till Carl kom tillbaka som svar, 
fortsätt kämpa. Ok, torka tårarna och tänk efter vad nästa steg är. Där är svärdet, plocka upp 
det. Undvik att titta på henne. Det gör ingenting bättre. Gav mig själv korta och enkla order. 
Det verkade fungera. Lyssnade efter fler skrik. De fortsatte att komma men inte lika ofta och de 
var inte nära. Satte mig i rörelse igen. Hämtade dunken och satte kurs emot kojan. Dränkte 
kojan i bensin. Såg hur det rann ned på serietidningarna. Lät det inte bekomma mig utan 
fortsatte att ge mig själv order. Häll ut bensinen. Ställ dunken och det som blir kvar inne i 
kojan. Sms: a Carl om att vara beredd. Skjut några skott i luften. Tänd på. Spring till bilen. Kör 
till huset. Hämta dem. Jag följde mina egna order och satte igång.
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Kapitel 25, Carl

Plötsligt började några av dem att skrika och röra på sig. Något hände. Vad? Hade de upptäckt 
oss, var de på väg upp? Kvinnan tog min hand och kramade den. Jag kramade tillbaka. Hon 
verkade tänka samma sak som jag. Hon höll sin mun emot mitt öra och viskade.

- Lola.

Jag tittade på henne och pekade sen. Hon nickade till svar. Satte på nytt sina läppar mot mitt 
öra och sa:

- Jag Lola.

Jag nickade. Förstod att det var viktigt för henne att jag visste vad hon hette eller kallades om 
det här nu var slutet. 

Oron där nere bland dem fortsatte men de stod fortfarande kvar. Rörde på kropparna men gick 
ingenstans. För vare sekund som gick utan att de attackerade huset ökade hoppet. Kanske var 
det inte oss det berodde på. Den ena fasan byttes ut mot nästa. Hade de upptäckt Veronica? Vad 
kunde vi göra? Ingenting. Några av dem skrek. Fler av dem stämde in, som om de 
kommunicerade med varandra. Som en flock vargar. Kunde det vara så? Jag hade inget svar på 
den frågan och vem hade det? De som stängt in dem från första början? De måste veta, om de 
fortfarande var i livet vill säga. Bortsett från dem var jag antagligen en av dem som hade mest 
erfarenhet av dessa varelser, zombier. Jag hade sett att de, eller i alla fall några av dem, kunde 
lära sig. Så visst, varför skulle de inte kunna kommunicera? Kunde de tänka, känna och kunde 
det vara så att tillståndet var tillfälligt, att det fanns en möjlighet att de kunde bli människor 
igen. Precis som för Lola. Samtidigt, det räckte att titta på dem för att se att nu var något helt 
annat än människor. 

Ett sms från Veronica. "gör er beredda att klättra ned när ni hör skotten". Visade Sms: et för 
Lola. Hon nickade. Dubbelkollade repet. Lade det tillrätta intill fönstret. Lugnade mig med att 
Veronica fortfarande var i livet. Oroade mig över riskerna hon utsattes för nu. Där, tre skott 
brann av. Kikade ut genom fönstret. Alla huvuden var vända åt det håll skotten kommit ifrån. 
Sen ljudet av något som antändes. Tänkte på att det lät som en majbrasa som tändes med hjälp 
av bensin. Förstod att Veronica satt eld på något. Därefter en explosion. Den satte dem i 
rörelse. Först bara ett par stycken. Med ryckiga rörelser tog de täten. Fler följde strax efter. De 
började springa eller tog sig fram så fort de kunde. Hasade, linkade, hoppade eller sprang. Allt 
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beroende på vilka skador de hade. De var som en flock, en enhet som rörde sig. Tänkte 
återigen på att de kanske kunde kommunicera med varandra. Med ljud eller med tankar. 

Vågade öppna fönstret nu. Firade ned repet. Vi såg fortfarande några av dem men de verkade 
vara i så pass dåligt skick att de knappt kunde förflytta sig. Den risken tog vi. Det hördes ett 
nytt ljud, en motor. Det måste vara en bil, Veronicas bil. En XC 70 dundrade in på tomten. Den 
slet upp djupa spår i den lervälling som zombierna skapat. Hon stannade, backljusen tändes 
och hon började backa mot huset. Lola gick först. Ut med benen genom det öppna fönstret. Jag 
höll hennes armar tills även överkroppen var utanför. Hon började klättra nedåt. Jag var rädd 
för att hon skulle vara för svag för att klättra, tappa greppet och falla.  Det var hon inte. Hon 
var stark. Höll i sig med händerna och klättrade ned sig med långa tag. Veronica hade backat 
intill bilen nu. Hon klev ur med ett vapen i händerna. Det såg ut som ett automatvapen. Jag 
fattade inget. Veronica i en XC 70 och med ett automatvapen. Hon kastade en snabb blick upp 
emot mig. Våra blickar möttes för ett kort ögonblick sen ställde hon sig på knä och siktade 
emot skogsbrynet där zombierna nyss hade försvunnit. Lola var nästan nere och jag hävde mig 
ut från fönstret och greppade om repet. Jag hörde ett skott och direkt efter, flera till i snabb 
följd. Automateld. Snurrade runt på repet för att se vad som hände. Några av zombierna var på 
väg tillbaka, rakt emot oss. Veronica sköt emot dem. De första skotten måste ha missat men sen 
såg jag hur en av dem ryckte till och föll ned på knä. En ny automatsalva och tre till av dem 
föll. Det kom fler. Jag slutade att klättra ned. Lade repet i armvecket på jackan och gled eller 
försökte fira ned mig. Det brände men jag brydde mig inte om det. Hörde att Veronica fortsatte 
att skjuta. Jag nådde marken samtidigt som Veronicas magasin gick tomt. En ung man kom 
rusade i hög hastighet emot oss. Han sprang snabbare än de andra. Veronica såg honom, blev 
stressad och fipplade med det nya magasinet. Han kom närmare. Såg nu att han knappt kunde 
vara mer än tjugo. Hade finnar i ansiktet och bar jeans och en enkel vit t-shirt. Hela han såg 
ung och oskuldsfull ut. Bortsett från den vrålande grimas som hans ansikte fastnat i och att 
högra armen såg ut att vara avsliten från armbågen. Veronica skulle aldrig bli klar innan han 
nådde fram. Jag sprang emot honom. Tänkte möta hans kropp med min. Hoppades att det 
skulle ge Veronica tid att ladda om. Sprang förbi Veronica. Hörde henne ropa nej och sen 
exploderade han 10 meter ifrån mig. Ett dis av blod sköljde över mig. Tittade bakåt och såg att 
Lola stod med ett hagelgevär och siktade.

- In i bilen, skrek Veronica.
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Vi hade fått lite andrum men de närmade sig fort. Veronica satte sig i förarsätet, Lola bredvid 
henne och jag där bak. 

- Här, ta Sten gunen. Det är bara att sikta och skjuta när du får läge.

Veronica gav mig automatvapnet och började sen köra. Den första som nådde oss, en 
medelålderskvinna i labrock, sprang rätt in i bilen. Hennes ena knäskål mot stötfångaren och 
därefter ansiktet ned i motorhuven med våldsam kraft. Hon föll av bilen när Veronica svängde. 
Svängen gav mig fritt skottfält mot skogsbrynet och den framrusande massan av kroppar. Jag 
sköt. Först stegrade sig vapnet i mina händer och jag sköt över. Nästa salva satt bättre. Såg att 
kulorna slog in i kroppar och även fällde några av dem men luckorna fylldes lika fort igen. De 
hade fått vittring. De skulle inte stanna för något nu. Som en enda levande organism som ville 
omsluta bilen, äta upp oss och spotta ut en blanksliten kaross. Veronica fortsatte att svänga och 
kom runt husets ena hörn. Vi hade nu bakluckan vänd emot anfallet. Det stod även några av 
dem på andra sidan huset. De var fortfarande stilla och verkade inte ha märkt eller förstått vad 
som hände. De stod tätt och Veronica gjorde ingen ansats att väja. XC 70 slog omkull en lång 
man. Han vräktes åt sidan. Nästa att bli påkörd var en ung kvinna. Hon kastades upp på 
motorhuven och sen på vindrutan. Hon fick tag om motorhuven med ena handen och höll sig 
fast. Med andra handen började hon slå på rutan. Det var svårt att förstå att hon kunde slå så 
hårt. Efter tre slag blev det sprickbildning. Hon skulle snart vara igenom. Veronica svor och tog 
sen en pistol från sitt hölster. Stack ut sin vänstra hand genom sin nedvevade ruta och siktade 
på kvinnan. Ett kort avstånd men svårt att träffa från den vinkeln. Veronica sköt, först i sidan 
på kvinnan och sen i tinningen. Jag såg hur något slocknade i hennes ögon, hur det blev mörkt. 
Hennes kropp blev slapp och hon gled av motorhuven. Det gav Veronica fritt synfält igen men 
för sent för att helt hinna väja för en grindstolpe. Vänstra framlyktan krossades och bilen 
kastades åt höger av kollisionen. Veronica försökte hålla bilen på vägen men höger framhjul 
skar ned i diket. Vi hörde hur underredet skrapade emot dikeskanten, sen en hård smäll som 
skakade om bilen när vi körde på en sten. Kunde bara hoppas att inget gått sönder. 
Fyrhjulsdriften drog bilen upp på vägen igen. 

Ljudet var bakom oss. Ljudet av flera hundra zombier som skrek efter vårt kött med en enda 
samstämmig röst. Det var inte flera hundra röster, det var en enda. För mig stod det helt klart 
nu, de besatt en intelligens. Veronica gasade och ökade avståndet till den jagande hopen. 
Andrum, en stunds andrum.
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Kapitel 26, Carl

- Är ni oskadda, frågade Veronica?

- Mer eller mindre. Du då, sa jag och lade mina händer på hennes axlar.

- Är också ok efter omständigheterna.

En av hennes händer på mina. En gest som gav mig så mycket. Hon var här nu, allt skulle bli 
bra. Veronica hade räddat mig och med den där gesten förstod jag att det också fortfarande 
fanns ett vi. Ett vi som sträckte sig länge bort än allt vad katastrofer och zombier hette. Gesten 
sade mig att vi skulle fortsätta att leva tillsammans. Trots allt som skedde omkring oss var det 
den gesten som betydde mest för mig. 

- Tack, sa jag. Tack och förlåt.

Våra blickar möttes i backspegeln och jag såg att hon förstod vad det var jag egentligen 
tackade och bad om förlåtelse för. Tack för att hon fortsatte att tro på oss. Förlåt för att jag hade 
varit en så småsint idiot som inte förmått mig att dela hennes glädje. 

- Jag vet, sa hon. Tack själv för att du har hållit dig vid liv. Jag börjar förstå vad det är du har 
gått igenom.

- Och hon, Veronica pekade på Lola. 

- Hon heter Lola eller kallas i alla fall för det. Hon kan inte prata men återhämtar sig mer och 
mer.

- Såg att du kan skjuta, sa Veronica.

Lola nickade till svar, pekade på skogen och viftade med geväret.

- Är du jägare menar du?

Lola nickade igen.

- Bra. Det behöver vi. Ingen av oss har någon erfarenhet i överhuvudtaget när det gäller vapen. 
Behåll Mossbergaren du. Det är nog inte över än.

- Vet du något om vad som hänt, sa jag. Har de sagt något på radion eller så?
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- Inte ett ljud om zombier eller något i den stilen. Jag har lyssnat på radion till och från hela 
natten. Det som kom nu på morgonen var en nyhet om att den kända och framgångsrika 
popsångerskan Veronica fått ett nervöst sammanbrott.

- Menar du allvar? Du skickade ju filmerna och allt och så väljer de att smutskasta dig, sa jag. 
Det är helt sjukt.

- Det mesta är sjukt i den här historien. Och vilka är de? Jag menar vilka de kan mörka en 
sådan här story? Tidningsfolk skulle göra vad som helst för att publicera det här.

- Du tänker att det är staten, sa jag?

- Vem annars?

Veronica tittade på Lola. 

- Var kommer du ifrån? Vem jobbar du åt?

Lola såg skrämd ut. Tog Veronicas frågor som en anklagelse vilket det också var antar jag. 

- Lugn Veronica, sa jag. Hon kan inte prata.

- Helvete heller att jag är lugn. Allt är upp och ned och jag har gjort saker som jag inte trodde 
att jag var kapabel till. Jag måste få svar nu innan jag tappar greppet helt. Hon måste veta 
något. Eller hur, hon vände sig mot Lola. Något måste du veta?

Lola var helt klart pressad. Ryckte på axlarna och flackade med blicken. Jag ville fortsätta 
försvara henne men valde att inte göra det av två anledningar. Ville inte säga emot Veronica 
efter allt hon gjort för att rädda oss och för att hon hade rätt. Lola var en av dem, det var jag 
övertygad om vid det här laget och rimligtvis borde hon veta något. Så den där urskuldande 
gesten med axlarna. Den fick henne att verka skyldig. Att hon skämdes. Både jag och Veronica 
såg det. Lola tittade ut genom fönstret. Såg att Veronica tänkte ta sats igen och pressa henne 
ytterligare. Jag fångade hennes blick i backspegeln och lät henne förstå att jag skulle försöka 
istället. 

- Du, Lola, sa jag, minns du någonting. Om vad som hände menar jag? Jag lade en hand på 
hennes axel. Hon ryckte på axlarna igen men nu på ett sätt som jag tolkade som att hon inte 
visste. 
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-Var du instängd i den där jättelika anläggningen i skogen? Jag såg när de bröt sig ut där, var 
du en av dem?

Hon ryckte återigen på axlarna men det rann tårar nedför kinderna. Även om hon inte mindes 
med förnuftet, med medvetandet så mindes kroppen något och talade genom hennes känslor. 

-Lola var du inspärrad där? I sådana fall hur länge och framförallt varför? 

Hon stelnade till och tittade upp. Kroppsspråket sa att hon fått en idé eller kommit på något. 
Hon började rota i sina fickor. De var tomma. Hon stannade upp, skakade på huvudet men 
fortsatte sen med att plocka med sina kläder. På sidan av skjortan verkade hon hitta något. Hon 
vinkade åt oss att titta. Svårt att se något. Skjortan var, precis som mina kläder, enormt 
smutsiga men det var en text. Jag skrapade bort det värsta med nageln och det gick att urskilja 
ordet Statemed. 

-Statemed, vad betyder det, sa Veronica, är det ett klädmärke?

Lola skakade på huvudet. Hon spretade med tummen och lillfingret, låtsades hålla en telefon 
till örat och skrev sen på ett låtsats tangentbord framför sig. 

- Vad gör du, jobbar du, sa Veronica. Menar du att du jobbar där?

Lola nickade. 

- Statemed är din arbetsplats och arbetsgivare, sa jag.

Hon nickade igen. Glad över att ha lyckats kommunicera. Vi hann inte komma längre i 
kommunikationen. Såg bara en skugga i periferin innan en kropp rammade bilen. Rutan vid 
mig krossades och hela bilen sviktande av kollisionen. Hade glassplitter i ansiktet och i knät. 
Fattade inte vad som hände. Helt plötsligt gjorde det fruktansvärt ont i huvudet och jag drogs 
ut genom bilen.  Jag såg en hand framför ansiktet som greppade och drog i min jacka. Förstod 
att den handen ville mig illa och om den drog ut mig ur bilen så var det över. Fick tag om 
handens långfinger och bröt det bakåt. Det knakade när det bröts av vid leden men greppet var 
kvar. Jag fortsatte ut genom rutan. Lyckades hålla emot med knäna mot bildörren. Ett ljud som 
när grovt papper slits itu. Det ekade i huvudet. Mitt ansikte var riktat ned mot marken, en 
halvmeter utdragen från bilen. En tus föll ned på marken. Fattade inte först, såg sen att det var 
hår, hud och blod. Den jäveln hade bitit loss en bit från min skalp. Blod pulserade ut från såret, 
genom hårbotten och ned över nacke och kinder. Allt gick fort. Ville skrika åt Veronica att köra 
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fortare. Låta farten släpa honom med tills han släppte men jag insåg att bilen stod stilla. Hon 
var antagligen rädd för att jag skulle dras med ut. Jag bröt hans pekfinger och tumme åt vart 
sitt håll. De gick av med en smäll, som ett pistolskott. Sen ett till. Greppet släppte äntligen och 
en jättelik man föll ned i mitt synfält. Han hade på sig en vit rock, en labrock eller läkarrock, 
blod runt munnen och skotthål i huvudet. Det var inte fingrarna utan två skott från Veronica 
som smällt. Hon satt med bildörren öppen och siktade fortfarande på den väldige mannen. 
Närmare två meter och och säkert 120, 130 kg. I samma ögonblick som han hade dragit ut mig 
ur bilen hade jag varit död. Jag tittade på Veronica och såg död i hennes blick. Inte närvarande. 

Lola drog in oss bilen. Hon försökte säga något men det kom bara väsanden. Kanske hade vi 
hört något om vi fått tid att lyssna mer koncentrerat. Det fanns ingen tid. Vi såg vad hon ville, 
vad hon pekade på. Det rörde sig i skogen. Det rörde sig snabbt. Ungefär tio stycken sprintade 
emot oss precis som labrocken nyss gjort. Ingen tvekan, ingen långsam gång med händerna 
utsträckta framför sig. Bara extremt målinriktad sprint. Veronica körde, vi sköt. Vi öppnade 
bredsida mot skogen. Mossbergaren och Stengunen gjorde XC 70 till ett slagskepp. Det var 
svårt att träffa i farten men det kändes bra att skjuta. En av dem, en medelålders man med 
button down skjorta och kavaj, var snabbare än de andra. Han sprang fruktansvärt fort. Kom 
emot oss snett bakifrån. Veronica var tvungen att sakta ned för en kurva. Han skulle nå fram, 
ingen tvekan om saken. Sköt en salva. Tror att en kula träffade honom men det påverkade inte 
hans framfart. Mossbergaren gav eld bredvid mig och hans vänstra axel exploderade i ett moln 
av blod. Träffen fick honom att rotera och tappa fart. Veronica kom runt kurvan och började 
accelerera igen. Det sista jag såg av honom innan han försvann ur sikte var hur han återvann 
balansen och började springa emot oss igen med vänstra armen hängandes slappt vid kroppen 
från några senor. Vi laddade om och Veronica koncentrerade sig på att köra. 

- Var beredda, skrek jag åt dem. Jag tror att det kommer fler. Det verkar som om de kan 
kommunicera. 

Veronica tvärnitade. Gruset sprutade om däcken. Jag hade tyvärr helt rätt. Cirka femtio meter 
bort på vägen var det stopp. De stod där och väntade på oss. Så tätt packade och så många att 
det skulle vara lönlöst och lika med döden att försöka forcera med bilen. Ingen behövde säga 
något. Vi tog packningen och sprang. 
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Kapitel 27, Carl

Det gick svagt uppför. Buskar och ris rev i kläderna. Vi hörde dem. Den där enda starka rösten. 
Vågade inte vända mig om. Rädd för att trilla, rädd för att upptäcka att de var alldeles för nära. 
Det enda som fanns var att springa. I mina yngre tonår höll jag på med en del idrott innan jag 
helt valde musiken. Jag hade då en teori om att det borde vara möjligt att med en tillräckligt 
stark vilja ignorera tröttheten och pressa kroppen till snabbare tider i löpning. Det fungerade 
aldrig för mig. Hur gärna jag än ville vinna eller förbättra en tid tog tröttheten ut sin rätt. 
Kroppen sade alltid åt mig att sakta ned, att lägga av. Jag höll ändå fast vid min teori och 
förklarade mina misslyckade försök med att jag inte var tillräckligt motiverad. Det var dags att 
pröva teorin nu. Jag kunde helt enkelt inte bli mer motiverad. Jag sprang för livet. Hur länge 
skulle vi orka? Hur länge skulle de orka? Jag, en inte helt talanglös musiker som hankade sig 
fram genom sena kvällar på pubar och som ibland tog en joggingtur som avslutades med tjugo 
armhävningar. De, zombier, levande döda eller vad fan de nu var som inte verkade stanna för 
något för att få vad de ville ha. Om de nu hade någon vilja. Kunde de ens bli trötta? Det här 
måste få ett slut. Måste hitta ett gömställe. Någonstans att ta vägen för att skapa oss själva lite 
andrum. Kanske barrikadera oss och hålla stånd tills det kom hjälp. Trött nu. Helt utmattad. 
Varit på helspänn och i överlevnadsmode sen den förste av dem väckte mig genom att rycka i 
dörrhandtaget. Det fanns ingen mer kraft och energi i mig. Jag var slut. Bara stanna lägga sig 
ned i riset och låta dem ta mig. Det skulle gå fort. Det hade jag sett innan. Tanken hade mig i 
sitt grepp men kroppen lyssnade inte. Den ville överleva. Den fann mer krafter och fortsatte att 
springa. 

Vi nådde krönet på lutningen. Tittade bakåt och såg att några av dem var betydligt snabbare än 
de andra. De sprang före. De såg ut att vara unga människor i bra form bortsett från 
zombiebiten då förstås. Lade mig ned och försökte sikta som jag sett skidskyttarna göra på tv. 
Såg i periferin att Veronica och Lola fortsatte över krönet och nedför sluttningen på andra 
sidan. Bra, då skulle jag kunna ge dem lite tid. Sköt en salva och slog omkull en av dem. 
Trötthet och adrenalin gjorde det svårt att sikta men jag kände mig märkligt lugn. Som om jag 
nått en punkt där jag gjort allt jag kunnat göra och att om det inte räckte så räckte det inte. Då 
var det över. Det var tre stycken som närmade sig med hög fart. Klungan, den stora massan var 
längre bak. Väntade in dem ytterligare. Ville öka chanserna att träffa. Tjugo meter bort, femton 
meter. Vid cirka tio meter sköt jag. Höll inne avtryckaren och tömde det som var kvar av 
magasinet. Kulor som slog in i kroppar. En ung man i träningskläder kom närmast innan han 
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föll, bara någon meter kvar till mig. Det såg ut som om jag dödat dem. De låg stilla med flera 
blödande kulhål i kropparna. Reste mig upp och då började de röra på sig igen. Ingen av dem 
var död, ingen av dem levde och alla tre kom efter mig igen men de var skadade och väldigt 
långsamma. Sprang nedför sluttningen. Såg inte till de andra. Såg bara trädstammar. Jag borde 
ha vunnit oss tid med min manöver men tänk om de blivit attackerade från ett annat håll? Där, 
mellan trädstammarna såg jag vatten. En å som helt stilla flöt förbi. Ett plötsligt lugn i allt 
kaos. Svepte med blicken längs strandkanten för att försöka få syn på dem. Hörde Veronicas 
röst. Hon skrek på mig. De stod en bit uppströms och höll en eka intill strandkanten.

- Vad fan håller du på mig, skrek Veronica. Vart tog du vägen?

- Sköt de som var närmast. Vinna tid.

- Gör inte om det.

Hoppade i ekan och Veronica sköt ifrån. Lola satt vid årorna och började ro mot andra sidan. 
Vrålet blev starkare. De vällde över krönet. Rakt ned mot oss. En del kastade sig eller föll och 
rullade handlöst nedför sluttningen. Lola rodde men det gick långsamt och de sprang fort. 
Gjorde mig redo att hoppa i land eller att hoppa i och dra båten så fort det blev tillräckligt 
grunt. Veronica satte sig på knä i aktern och sköt med glocken. Kunde inte vara lätt att sikta 
men jag såg hur flera zombierskallar snärtade till bakåt när en kula gjorde ett hål i dem. Sen 
nådde de vattenbrynet och ömsom sprang ömsom simmade efter oss. Trodde att vattnet skulle 
sinka dem och det kanske det gjorde också men de rörde sig fortfarande otäckt fort. Noterade 
att det bara vara vissa av dem. Många stannade helt enkelt vid strandkanten och tittade. 
Räknade det som en god nyhet. 

- Fan, Veronica svor.

Förstod att hon behövde ladda om men att det inte fanns tid. Hon tog svärdet istället.

- Kom an då era jävlar, hon ställde sig upp i aktern med svärdet i händerna och hetsade dem.

Brutal, vacker. Min kvinna.

Hon slog efter dem när de närmaste började greppa efter relingen. Slog undan och slog av 
händer och armar. Svärdet kanske tänkt som en leksak eller en rolig pryl i en samling men det 
gjorde sitt jobb. Jag hoppade iland. Drog upp ekans för på gräset. Lola följde efter. Veronica 
stod kvar och täckte oss med sina svärdshugg. Lola lät Mossbergaren dundra och vattnet 
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färgades rött. Jag hämtade ammunitionen, laddade och sällade mig till Lola i eldgivningen. Vi 
sköt rent runt ekan och Veronica kunde komma iland. Sikten var ypperlig från strandkanten och 
målen lätta att träffa när de rörde sig långsamt i vattnet. Vi tog dem en efter en. En del 
huvudskott som släckte dem men de flesta träffar skadade dem bara men skadorna sinkade dem 
ännu mer och flera av dem kunde inte hålla sig över vattenytan. 

- Vi rör på oss, sa Veronica.

Det var fortfarande en hel del armar som fäktade i vattnet men ingen av dem kom närmare. 
Den stora hopen stod fortfarande på andra sidan även om några av dem hade börjat röra sig 
längs med strandlinjen. Vi slösade ingen ammunition på dem utan satte iväg innan de hade 
hittat en bro eller vadställe. Vi satte oss i rörelse i någon variant av snabb gång eller långsam 
jogg.

- Skydd, mat och vila, sa Veronica.

Vi nickade till svar. 
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Kapitel 28, Veronica

Jag gick som i trans. Tappade helt greppet om tid. Antagligen hade det inte gått så lång tid sen 
jag räddat dem men så mycket hade hänt att det kändes som evigheter sen. Vi levde, vi andades 
och verkade befinna oss i en mardröm. Reflekterade inte över vad som hände längre. All 
tankekraft gick till att sätta den ena foten efter den andra. Stannade inte ens efter för att lyssna 
efter dem. Om de närmade sig, om de var i närheten. 

Slog i knäet i en sten. Väckte mig kort ur mitt tillstånd. Såg att det var en stengärdsgård. Höjde 
blicken, där låg en gård. Vi hade gått rakt på en gård. Vinkade åt de andra att vara tysta och 
stilla. Det såg lugnt ut men det gick inte att vara säker. Vid närmare granskning var det inte 
mycket till gård, bara ett hus med några uthus. Vi var i dåligt skick, måste få vila. Carls sår 
blödde igenom men han verkade inte bli sjuk eller förvandlas till en av dem. Jag tog några steg 
och klättrade upp för stengärdsgården. Det rasslade till. Carl var framme bredvid mig och 
fångade upp en sten som jag rivit ned. Han lade en hand på min axel och viskade i mitt öra; 

- Jag gör det.

Han tog svärdet och klättrade över. Jag ställde mig på knä, lutade mig emot en sten och tog 
sikte med pistolen. Beredd att täcka honom. En viss rädsla för att råka skjuta Carl av misstag. 
Han kom fram till det första uthuset, dörren låst. Han tittade in genom ett fönster och fortsatte 
bort till nästa byggnad. Jag blundade, vilade ögonen en kort stund. Ryckte till, Lola ruskade på 
mig. Förstod att jag måste ha somnat om än bara för ett ögonblick. Lola pekade emot Carl som 
stod vid en öppen dörr och vinkade åt oss. Det verkade fortfarande helt lugnt. Vi tog oss över 
den öppna ytan och in genom dörren som Carl höll upp. Det var mörkt där inne. Verkade vara 
en gammal verkstad. Arbetsbänkar stod längs med väggarna och trälådor fulla med verktyg och 
bråte stod staplade på golvet. Carl pekade uppåt och visade en stege som ledde upp till ett loft. 
Jag började klättra. Carl hjälpte mig och puttade på. Vet inte om jag orkat annars. Kravlade mig 
upp på loftet. Det var skitigt och mörkt men det verkade vara tomt. Jag kröp fram över 
årtionden av smuts och lade mig emot en vägg. Det lät från undervåningen. Tunga saker som 
flyttades runt. Förstod att Carl och Lola barrikaderade dörren. Det var bra, skulle inte stoppa 
dem men kanske ge oss tid. Tid till vad? Fortsatt flykt, kamp och utmattning. Orkade inte mer, 
orkade inte ens gå ned och hjälpa dem. Jag var vagt medveten om att de kom upp. Kände Carls 
närhet. Han strök över mitt hår och sen stängde kroppen av och jag fick försvinna bort. 
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Kapitel 29, Carl

Vi borde hålla vakt. Någon av oss borde hålla vakt men vi orkade inte. Veronica slocknade 
direkt. Själv befann jag mig i ett tillstånd jag aldrig varit tidigare. Rädsla, stresspåslag och 
utmattning. Groteska bilder av monster och sönderskjutna kroppar flimrade runt i skallen. En 
ny värld som jag inte ville vara en del av. Jag höll om Veronica. Kände värmen från hennes 
kropp som så många gånger förr. Samma värme och närhet som jag var van vid från min 
verklighet. Inte den verklighet som fanns nedanför det här loftet och utanför den barrikaderade 
dörren. Den verklighet som fanns innan allt det här. På ett sätt kändes det overkligt att tänka 
tillbaka på den vardag som varit. Så mycket hade hänt och det fanns ingen väg tillbaka. 
Samtidigt, innan det hänt var vi ett par på väg ifrån varandra. Nu var vi ett par nära varandra 
igen. Trots all, svett, smuts, blod och krutrök luktade hennes hår fortfarande precis som hennes 
när jag snusade på det. Luktade hemma. Inget spelade någon roll så länge vi var tillsammans. 
Så länge jag fick vara hemma tillsammans med henne. Min kropp värkte och var trasig av alla 
umbäranden. Mitt sinne var pressat till bristningsgränsen. Mitt i detta kaos var det inget som 
störde mig. För jag var hemma när jag höll om henne. Det enda som fanns för mig där och då 
var Veronica. Hon var min verklighet.

Jag vaknade vid några tillfällen. Blev påmind om var vi befann oss men när allt var lugnt slöt 
jag ögonen på nytt och fokuserade på Veronica och försvann bort igen. Veronica väckte mig.

- Lola är borta.

Det var mörkt och jag såg henne inte men jag kände henne och hörde henne.

- Vad då?

Jag var yrvaken och försökte få situationen klar för mig.

- Förlåt jag ville inte väcka dig men jag var tvungen. Hon är borta Carl.

Det stämde. Lola var borta. Det kom knappt in något ljus alls på loftet och vi försäkrade oss 
om att det var tomt genom att krypa runt på alla fyra och känna efter. Vapnen och 
ammunitionen var där men inte Lola. Vi vågade oss nedför trappan och konstaterade att 
lådorna stod kvar innanför dörren. Hon kunde inte ha gått ut den vägen. Var hon kvar 
någonstans där inne?

- Hon kanske har förvandlats till en av dem, sa Veronica.
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Tanken skrämde oss men gjorde den inte mer otrolig för det. Hon verkade trots allt komma 
från dem och det var inte alltför osannolikt att hon var en av dem. Vi fortsatte att leta runt på 
markplanet. Nu med vapnen redo. Inget. Ett ljud från ett av fönstren. Det skrapade emot rutan. 
En siluett blev synlig. Jag lyfte sten-gunen, redo att skjuta.

- Vänta, ljudet lockar hit dem, sa Veronica.

Istället drog hon svärdet och gjorde sig redo att sticka. Fönsterrutan öppnades.

- Det är jag, Lola. En tunn viskning.

- Är ni där?

- Ja, vi är här, svarade Veronica.

Lola sträckte in något. I mörkret såg det ut som en kassa av något slag. 

Jag tog emot och ett svagt klirr hördes. Lola klättrade efter. Hon såg svärdet som Veronica 
fortfarande höll redo.

-Tur att jag viskade först ser jag, sa Lola. 

-Jag har hämtat mat från huset. Ville inte väcka er så jag smög ut, sa Lola.

- Du har fått tillbaka rösten, sa jag.

- Ja, tuppluren gjorde susen.

Lola berättade att hon smugit ut genom fönstret för att inte försätta oss i fara genom att ta bort 
barrikaden för dörren. Vi behövde äta och dricka och då var hon helt enkelt tvungen att ta 
risken att bli upptäckt. Hon menade på att hon var skyldiga oss det. Huset var öde. Varken 
människor eller zombier. Hon hade hittat en kasse och fyllt den med konserver och mat från 
skafferiet. Hon hade också fyllt en tom saftdunk med vatten. Berättade att hon ägnat en stund 
åt att leta efter en ficklampa i kökslådorna och hittat en bilnyckel.

- Vet inte om det finns någon bil kvar men det ser ut som om det finns ett garage så kanske, sa 
hon.

Vi satte oss på golvet och åt i det svaga skenet från fönstret. Det var kex, knäckebröd, majs, 
ananas och till och med en burk makrill som vi delade. Sömnen och maten gjorde att 
livsandarna och hoppet återvände. Vi hade inte sett till dem på bra länge nu. Kanske hade de 
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tappat spåret. Kanske hade det kommit fram hjälp som stoppat dem. Det kunde vi bara 
spekulera i och det var inget som vi kunde rätta oss och handla efter. Fortsätta fly eller stanna 
kvar och gömma oss? En flykt i mörkret med risken att stöta på dem. Bokstavligen springa in i 
dem. Få halsen sönderbiten utan att ens förstå vad som hänt. Eller sitta kvar här och vänta på 
att de skulle samlas utanför precis som de gjort vid det förra huset. Vi försökte viska oss fram 
till ett beslut men inget av alternativen kändes bättre än det andra. Kanske om det verkligen 
fanns en bil till den där nyckeln som Lola hittat. 
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Kapitel 30, Carl

- Bilen, jag tror att det är vår chans, sa Veronica. 

- Hittar vi en bil så har vi en möjlighet att fly. Hittar vi ingen så går vi tillbaka hit och väntar ett 
tag till.

- Väntar på vad, sa Lola.

- På att inget händer. På att de inte dyker upp. Ju längre tid som går utan att vi ser dem desto 
större chans att vi kommer undan. Tror ni inte det?

En enkel logik som byggde på hopp. Syns inte finns inte. En enkel logik som gav oss en enkel 
plan och det var vad vi hade att hålla oss i. Vem av oss skulle gå? Då, ljudet vi lärt oss känns 
igen. Lärt oss att frukta. Först en röst eller det som en gång varit en röst. Sen fler, många fler. 
Många röster som smälte ihop till en enda. 

- Upp på loftet, sa jag. Dra upp stegen och skjut på allt som kommer in.

Veronica öppnade munnen för att protestera. Jag tystade henne med en kyss. Viskade i hennes 
öra; 

- Älskar dig. Låt mig göra det här.

Hon mötte min blick en kort stund. En kort nick. De började röra sig emot stegen så tyst de 
kunde. Om det nu spelade någon roll. Den där samstämmiga rösten utanför kunde bara betyda 
att de upptäckt oss. Själv tog jag svärdet och klättrade ut genom fönstret. Skjutvapen skulle 
inte hjälpa mig i det här läget. Var tvungen att lita till turen. Sprang jag på någon av dem kunde 
jag bara hoppas att svärdet var tyst nog för att inte locka dit ännu fler. 

Torr färg flagnade under mina händer när jag klättrade ut. Ett knastrande som förhoppningsvis 
bara jag hörde. Högt gräs och buskar väntade på mig på marken. Stelnade till när något hårt 
tryckte emot benet. Ett finger? Ingen rörelse följde och jag förstod att det var en gren. Rösten 
var starkare nu. Kom helt klart närmare. Tog ett steg men stannade direkt. Det brakade i skogen 
som om det kom ett jagat djur springande. Det var inget djur, iallafall inget djur som hittills var 
känt i den här världen. Inte med en sådan andning. Kunde det se mig, känna min lukt? Ingen 
idé att stanna kvar och undersöka saken. Greppade svärdet med båda händerna och sprang 
hukande framåt. Kom ljuden närmare skulle jag slå omkring mig tills det tystnade. Det var bara 
en tidsfråga innan de skulle vara framme vid verkstaden och attackera Veronica och Lola. Fick 
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inte låta dem vänta på mig. Hade en minnesbild av hur byggnaderna stod. Rörde mig i den 
riktningen jag trodde att det fanns ett garage. Eller något som liknade ett garage. Snubblade till. 
Tappade balansen för ett ögonblick men fick fram ett ben och höll mig på fötter. Sen grep den 
tag i mig. Ett hårt grepp om min högra vrist. Den här gången föll jag. Jag tog inte emot mig. 
Höll fast i svärdet istället. Ryggen fick ta smällen. Luften slogs ut ur lungorna och jag kunde 
inte röra mig. Benet ville sparka. Skaka loss tingesten som satt fast vid mig men lungorna 
behövde luften. Ett nytt grepp på mitt vänstra ben. Väntade på tänderna, hur de skulle bita 
igenom byxorna, in i min kropp. Syret tog sig in i kroppen igen, världen blev stilla. Det fanns 
ingen tvekan kvar. Lyfte upp överkroppen som vid en sit up och slog samtidigt svärdet nedåt 
mellan benen. Stålet träffade något hårt, träffen var stum. Slog igen och sparkade mig sen fri. 
Rullade runt och tog mig upp till knästående med svärdet riktat mot angriparen. Jag kunde inte 
se någonting i mörkret. Försökte istället att vara tyst och lyssna. Uppfattade ett ljud och spände 
Instinktivt musklerna ännu mer. En kropp sprang in i mig. Sprang på svärdet först och 
spetsades. Fingrar, händer greppade efter mig. Drog sig närmare, hasade sig uppför svärdet. 
Jag stötte framåt med hela kroppen. Parerstången slog emot bröstet på varelsen och jag kom 
efter med en tackling. Jag stannade tvärt och ryckte svärdet bakåt. Zombien slog i marken. Jag 
slog och slog igen. Kände att svärdet träffade. Sen helt stilla. Några korta sekunder när inget 
verkade hända, inga ljud. Paniken kom till mig. Hur skulle jag hitta fram till ett garage i det här 
mörkret? Riskerade att gå åt fel håll. Då, skottlossning som bröt tystnaden. Stengunen och 
Mossbergaren, Veronica och Lola. De hade brutit igenom, tagit sig in och var på väg upp till 
dem. Jag började gå åt skotten men stannande. Vad kunde jag göra där? Slå några med svärdet 
innan de gjorde slut på mig? Riskera att bli skjuten själv? Satte mig på knä och försökte 
fokusera. Skottlossningen gav mig vägledning. Det gav mig en referenspunkt att utgå ifrån. Jag 
satte fart, sprang. Det måste gå fort nu. Fick ta risken att springa in i något eller att bryta ett 
ben. Snubblade till och återfick balansen. Snubblade igen och slog omkull. Hörde och kände 
rörelser omkring mig, rörelser i mörkret. Ingen tog tag i mig. De verkade vara på väg 
någonstans. De började vråla. Ett unisont vrål, en röst, en vilja. Skottlossningen fortsatte och 
vad kunde jag göra? Fortsätta leta. 

Jag tog mig fram genom mörkret, trevande och famlande. Där, en förtätning i mörkret. Strävt 
trä under fingrarna. En byggnad. Letade mig fram till ett fönster och sen en dörr. Dörren var 
stängd. Jag öppnade och klev in. Letade efter en strömbrytare men hittade inget. Hittade inget i 

106



över huvud taget. Det verkade tomt och alldeles för litet för ett garage. Stötte emot den 
motsatta väggen och händerna talade om för mig att det var en vedbod. Tog mig ut igen. Jag 
gick med handen längs väggen i hopp om att vedboden var ena änden av en länga och att 
längan även skulle innehålla ett garage. Ljudkulissen bakom mig fortsatte. Försökte att tona ut. 
Fokusera på min uppgift. Träväggen var skrovlig, fick flisor i handen men reflekterade knappt 
över det. För mycket annat. En glatt yta, ett fönster. Det borde betyda att det fanns en dörr i 
närheten. Räknade stegen efter att jag släppt fönsterrutan för att kunna hitta tillbaka och slå 
sönder rutan om jag inte hittade någon dörr. Väggen ändrade form och struktur. Jag var rätt 
säker på att det var en dörr jag kände på. Den verkade vara stor. Fick inte grepp om hur stor 
den egentligen var. Kunde inte vara en dörr, alldeles för stor. En spira av hopp. Kunde det vara 
en port, en garageport med dubbla dörrar? Hittade en hasp men inget lås. Drog till och porten 
öppnade sig. Slog upp den på vid gavel och klev in. Letade på nytt efter en strömbrytare. Den 
här gången hittade jag något till vänster innanför dörren. En gammaldags strömbrytare som 
gick att vrida om. Kanske skulle de flockas runt mig nu. Kanske skulle ljuset locka hit dem. 
Oroade mig inte det minsta för det. Det var bara här och nu som gällde och att rädda livet på 
Veronica. Ett lysrör blinkade till och lyste sen starkt. Ljuset föll på en jättelik pickup, bingo. 
Ljuset föll även på zombier. Inte lika mycket bingo.

- Men vad fan, sa jag till mig själv. Ni slutar inte va? Dö era djävlar.

Jag lyfte svärdet och gick emot dem.  
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Kapitel 31, Veronica

Jag förbannade Carl när jag klättrade upp för stegen. Det var för sent att ändra något nu. De 
väntade på honom utanför och vi väntade på dem här inne. De var helt nära och det där hemska 
vrålet ökade i styrka. Vi tog oss upp på loftet igen och drog upp stegen. Ställde oss vid kanten 
med vapnen redo. Trots allt som jag varit med om var det som att möta dem för första gången 
återigen. Skräcken grep tag i mig. Ville inte se dem, möta dem. Ville inte vara här och det fanns 
inget som jag kunde göra åt det. Vi väntade. Jag fingrade över ammunitionen i kassen. Kunde 
inte avgöra hur länge den skulle räcka. Det var en hel del kvar men vi fick under inga 
omständigheter slösa i onödan. Lola verkade ha tänkt samma sak. Hon lutade sig emot mig och 
viskade.

- Det kommer att vara svårt att se dem i mörkret så låt dem komma nära innan du skjuter. 
Riktigt nära.

Jag greppade hennes hand och kramade som svar att jag förstod. Det fanns en chans att de inte 
skulle nå upp till oss men det fanns också en risk att de helt enkelt rev ned väggarna och lät oss 
rasa ned. Det gick att se konturer från vår position men inte mycket mer. Jag trodde att jag 
skulle se när dörren öppnades. Om inte annat skulle det höras när barrikaden ramlade omkull. 
Deras vrål fortsatte. Det lät som om de stod utanför dörren men inget mer hände. Jag började 
undra om de ändrat sig och började jaga efter Carl istället. Jag trodde på hans teori om att de 
besatt någon form av intelligens och att de fattade beslut utifrån mer än instinkt. Det fick inte 
hända. De fick inte ta Carl ifrån mig. 

- Hallå, Hallå! Jag ropade åt dem. En avledande manöver för att ge Carl utrymme och tid att 
hitta bilen, om det fanns en. 

- Hallå, vi är här inne!

Vrålet fortsatte utan uppehåll. Som om de inte brydde sig om att jag ropade. Sen började 
trycket på väggarna och dörren. Virket bågnade, gammal spik ylade när de rörde sig i bräderna 
från trycket av kött. Med ett brak föll barrikaden omkull och siluetter dök upp i dörröppningen, 
en aning mörkare än natten utanför. Några av dem måste ha trillat på bråten innanför dörren av 
slamret som följde. Gick inte att säga var i rummet de var någonstans men jag trodde att om 
jag lade mig ned på mage och sträckte ut handen skulle jag nå dem. Sen gick det inte att ta 
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miste. Vrålet verkade komma från överallt som om själva luften vrålade men trycket kom 
underifrån. Jag kände hur golvet under mig pressades upp. 

- Nära nog, sa jag.

- Ja, sa Lola.

Hon avlossade Mossbergaren snett nedåt och lät haglet slå in i köttet från nära håll. Det gick 
inte att se vilken skada det gjorde på grund av mörkret men det var en garanterad träff med 
tanke på det korta avståndet och att rummet var packat av dem. Jag följde tätt efter. Avfyrade 
Stengunen i korta intervaller med tanken att varje intervall skulle skjuta ihjäl en av dem. Inte 
en aning om det fungerade men vi skulle fortsätta tills; de försvann, de tog oss eller något annat 
hände.
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Kapitel 32, Carl

Två fingrar saknades på högerhanden. Trodde jag. Varken tid eller mod att se efter. Jag hade 
slagit ned flera av dem med svärdet men en av dem hade kommit helt nära och bitit mig i 
svärdshanden. Det hade krasat, smärtat och pumpat blod. Hade puttat honom bort från mig, 
öppnat bildörren och flytt in. Hittade en filt eller om det var en gammal skjorta och virade runt 
min skadade hand. Jag grät, hulkade men fortsatte. En del av min hjärna skickade en tanke att 
det fortfarande skulle gå att spela gitarr, det skulle gå. Fick fram nyckeln. De bankade på bilen. 
Tryckte sina trasiga ansikten mot bilens rutor. Den startade. Motorn startade och stereon gick 
igång med Raubtier på högsta volym.

"Så passande, sa jag för mig själv." 

Lade i ettan och körde över de jävlarna som stod i vägen. Slog på helljuset och fick genast en 
bättre bild av hur natten såg ut. De stod utspridda över gårdsplanen. En del rörde sig, en del 
gick rakt emot mig och en del gick i motsatt håll.  Jag körde efter dem och såg en kö ringla ut 
från verkstaden där Veronica och Lola befann sig. Jag kunde fortfarande höra skottlossning 
vilket betydde att de höll emot, att de var vid liv.

Jag svängde runt och lade i backen. Raubtiers ”Höstens gula hed” spelades och inget fick stå i 
vägen för mig fram till Veronica. Backade rakt in i den kö som ville pressa sig in genom 
dörröppningen. Dunsar och stötar emot bilen. Hängde mig på tutan för att berätta för dem att 
jag var där. Körde sen fram och backade på nytt. Något hamnade under däcken den här gången. 
Däcken slirade men fick grepp på nytt och bilen pressade undan kött som stod i vägen. De 
klättrade på bilen, slog på rutorna och jag visste att de helt enkelt skulle slita sönder den om de 
fick möjlighet. Körde framåt för att hindra att fler av dem fick tag på bilen. Det gällde att hålla 
sig i rörelse. Gjorde om samma manöver på nytt med skillnaden att jag nu tog en skarp sväng 
på gårdsplanen för att skaka av dem som hängde kvar. De var fortfarande för många för att 
Veronica och Lola skulle kunna ta sig ut och att döma av sprickorna på rutorna skulle jag inte 
kunna hålla på så länge till innan de tog sig in till mig. Bestämde mig snabbt för att göra ännu 
en chansning. Backade med hög fart in i verkstadens vägg. Hoppades på att väggen skulle ge 
vika och att inte bilen skulle bli förstörd eller att hela verkstadens slogs omkull. Ett våldsamt 
brak. Tittade bakåt för att se vad som hänt. Såg mest monster som vrålade åt mig och försökte 
ta sig in i bilen. Såg sen att väggen faktiskt gett vika på ett par ställen. Lade i en växel och 
hoppades på nytt att bilen inte satt fast. Det gjorde den inte. Körde framåt för ett nytt försök. 
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Kapitel 33, Veronica

Vi sköt. Vi laddade om och vi sköt igen. Kunde inte se annat än rörelser i mörkret nedanför oss. 
Hörde eller kanske snarare kände en duns i golvet till vänster om mig. En av dem hade tagit sig 
upp. Vred mig ett halvt varv åt vänster och sköt. Visste inte om jag träffat. Sen starka händer 
som tog tag om först min axel och sen mitt hår. Pressade pipan emot en kropp och sköt igen. 
Flyttade pipan uppåt och sköt samtidigt som jag blev biten i ansiktet. Greppet och bettet 
släppte och död massa ramlade emot mig. Puttade den framåt ned över kanten och hoppades att 
den tog några med sig i fallet. Ett motorljud bröt igenom vrålet. Ett motorljud som närmade 
sig. Carl måste ha klarat sig så långt. Kunde se lyktorna nu. Ljuset skar in i verkstaden och 
visade oss för första gången hur vår motståndare såg ut. Det var bara en ögonblicksbild men 
den frös på näthinnan. Hela utrymmet var fullt av dem och de sträckte sig efter oss. De döda 
eller svaga utgjorde trappsteg åt de andra och jag förstod hur en av dem hade kunnat klättra 
upp. Det skulle snart följa fler. Ljuset försvann och ersattes av backljus och sen en smäll.

- Han backar in i dem, skrek jag genom larmet. Vi måste tas oss ut.

- Det går inte, svarade Lola vi kan inte ta oss igenom dem.

Det var sant. Jag visste det men räddningen var så nära. Händer grep och rev efter våra knän 
där vi stod på kanten och sköt. Bilen kom närmare och nya dunsar följde sen försvann den 
längre bort. Något bet mig i låret. Avfyrade från extremt nära håll och gjorde mig fri. Hörde 
hur Carl backade mot oss igen men var inte beredd på smällen som följde. Hela byggnaden 
svajade till. Jag föll åt sidan och kunde lika gärna ha ramlat ned mitt ibland dem. Jag svor över 
honom. Jävligt nödvändigt med den här långa striden om Carl skulle avsluta med att putta ned 
mig.

- Kom, Lola skrek åt mig. Tror att han försöker göra en flyktväg.

Fattade inte vad hon menade men såg sen från bilens belysning att väggen höll på att ge vika. 
Carl försökte göra ett hål för bilen, köra in i verkstaden och låta oss hoppa ned på bilen. 
Långsökt men samtidigt vår enda chans. Bilen körde iväg för att ta sats. Det sista jag såg innan 
det blev mörkt igen var att Lola tog sikte på väggen men Mossbergaren och började skjuta för 
att hjälpa Carl med hålet. 

Den här gången var jag beredd. När motorljudet kom närmare lade jag mig ned på mage, för att 
inte riskera att ramla ned bland dem, och inväntade smällen. Väggen slogs sönder. Brädor och 
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träflis flög runt överallt. Tittade ned och såg att den våldsamma smällen att slagit omkull de 
flesta av zombierna. Såg också att bilen var en pickup med ett öppet flak. Jag skrek i samma 
ögonblick som jag hoppade.

- Hoppa!

Bilens plåt tog emot mig och sekunden efter landade Lola bredvid mig.

- Kör, kör skrek vi båda två.

Hörde hur bilen gnisslade och kved när väggen försökte hålla kvar den. Letade efter mitt vapen 
som jag tappat i hoppet och såg hur det började dyka upp fula och hemska ansikten över kanten 
på flaket. Däck som slirade, fick grepp och drog oss ut en bit sen slirade de på nytt. Lola stod 
på knä på flaket och använde Mossbergaren som ett basebollträ. Sen ett plötsligt ryck som 
kastades oss bakåt och nedåt när bilen tog sig loss. Vi var ute i natten.

Låg kvar tryckt emot golvet för att inte ramla av och hörde hur vrålet avtog. Ropade åt Carl att 
jag var ok. Trodde att jag var det i alla fall hade inte känt efter än. Carl körde en stund och 
stannade sen som hastigast för att vi skulle klättra in i hytten samt byta av honom som förare. 
Han var i dåligt skick och hans hand såg inte ut som en hand längre men han levde. Lola körde 
och jag försökte plåstra om Carl så gott jag kunde men han blödde kraftigt och blev allt 
svagare. Efter kanske en timmes körning mötte vi en vägspärr och militärer. De siktade på oss 
med vapen men vi var för trötta och trasiga för att orka sikta tillbaka. De eskorterade oss till ett 
nytt fordon och sen en ny bilfärd. Kanske en halvtimme. Den här gången mötte de oss inte med 
vapen utan med vård. Jag höll i Carls friska hand och släppte den inte. Vi var tillsammans. Vi 
levde. Jag skulle hålla fast i honom och han i mig. 

Alltid

Hela tiden

112



Epilog

Jag är förföljd. Givetvis är jag det. Som reporter på "Coniuratio" ingår det i jobbet. Vi är alltid 
sanningen på spåren vem eller vad det än är som försöker hålla den dold. Den senaste månaden 
har varit värre än vanligt. Bilar parkerade utanför min lägenhet. Människor som dyker upp 
alltför ofta för att det ska vara en slump. Jag räds inte detta. Jag tolkar det som om jag är något 
på spåren, att övervakningen är ett tecken på bekräftelse. Jag vet inte med säkerhet vilka det är 
som förföljer mig men jag har mina teorier och min förhoppning är att även du som läsare ska 
skapa dig dina egna teorier efter att du läst den här artikeln.

Efter två år är det bara vi som skriver och pratar om det. Dels för att det bara är vi som minns 
och dels för att vi inte kan tystas. Vi är utspridda över hela världen och om någon av oss råkar 
illa ut eller försvinner kommer alla andra att slå på stora trumman och den publiciteten vill 
ingen riskera att dra på sig. Minns du vad som hände för två år sedan i Norrlands inland? 
Troligtvis inte för händelserna har mörkats på ett oerhört effektivt sätt vilket tyder på att det 
finns stora om inte outtömliga resurser bakom. Det jag pratar om är; frihetsberövning, zombier 
och artisten Veronica.

Kanske minns du nu, åtminstone minns du artisten Veronica. Hon hade flera hitlåtar, spelades 
sönder på radion, uppträdde på Allsång på skansen gav ut en experimentell skiva med 
deathmetal artisten Meat och var omskriven på grund av sin stormiga relation med trubaduren 
Carl. "Coniuratio" skriver inte om kändisskvaller men vad hände egentligen med henne? Ingen 
har hört eller sett henne på två år. Agenter och skivbolag hänvisar till att hon tagit timeout på 
obestämbar tid och på okänd ort utomlands. Luktar mörkning eller hur? 

Hur mycket vi än har grävt har vi inte hittat mer än vad vi skrivit om tidigare vilket är: 

• Rapporter och rykten om skottlossning, upplopp och dödsfall. Närstående som kategoriskt 
inte vill uttala sig.

• Skakiga bilder filmade med en mobilkamera som visar ett uppbåd som raseras ett hus, filmen 
sägs vara spridd av Veronica och att uppbådet består av zombier. Andra rykten gör gällande att 
det är från en filminspelning eller ett påkostat prank.

• En bilförsäljare som hävdar att Veronica kom in och köpte en bil på samma sätt som en annan 
köper en liter mjölk. Tyvärr finns det inte något pappersspår i bokföringen eller i bilregistret att 
något bilköp skulle ha ägt rum.
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• Ett inlägg på facebook från en yngling som skrivit att han precis haft "den" Veronica som 
kund på sin mack. Detta inlägg ska ha publicerats under samma dygn som alla spåren efter 
henne försvinner. Inlägget ska därefter ha raderats.

• Hennes pojkvän Carl försvann ungefär en vecka tidigare än Veronica. Enligt uppgift skulle 
han ha befunnit sig någonstans i Norrland i en lånad stuga för att skriva låtar.

"Coniuratio" tror inte på slumpmässiga sammanträffanden. Vi tror på handling och verkan. Vi 
har tidigare publicerat följande teori:

”Carl åker till en enslig stuga i Norrland för att skriva låtar. Något inträffar. Något som 
påminner om ett zombieutbrott. De analyser vi har gjort tyder på att filmen är äkta och detta 
bevis väger tungt för att det faktiskt är zombier på filmen. Carl behöver hjälp av Veronica. Hon 
köper en bil. Tankar någonstans på vägen. Sen slutar spåren. Kanske dör både hon och Carl 
men med tanke på att det har gått två år borde deras död på något sätt har blivit officiell. Med 
det menar jag att vi borde ha blivit serverade någon av de vanliga missledande förklaringarna 
som bilolycka eller överdos. "Coniuratio" finner det troligare att de har fått skyddad identitet 
eller hålls i tryggt förvar bortom allmänhetens kännedom.”

Inget av det som jag hittills har skrivit är nytt så varför är jag då förföljd? För jag har hittat ett 
vittne och jag har fått en intervju med detta vittne! Hon vill givetvis vara anonym och kallas 
nedan för L.

L tog kontakt med mig för ungefär en månad sen. Jag hittade ett handskrivet brev i min väska 
som helt kort redogjorde för att hon visste sanningen och om jag var intresserad av hennes 
story skulle jag följa hennes instruktioner. Jag gjorde så och fler brev med instruktioner följde. 
Sen en serie med korta möten som skedde i största hemlighet. Trots det verkar någon eller 
något fått nys om vad vi höll på med. Övervakningarna började och lika snabbt försvann L. 
Helt klart hade hon varit med förr.

Nedan återger jag våra korta möten i text.

Vem är du?

Kalla mig för L. Jag är ett ögonvittne och vet vad som hände.
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Ok, berätta.

Jag jobbade på ett globalt företag. Jag var bara en i mängden men som alla andra ville jag göra 
bra ifrån mig och när vi erbjöds ett läkemedel som skulle få oss att jobba bättre tackade jag inte 
nej. Jag var rädd att inte kunna hålla jämna steg med mina kollegor.

En drog?

Officiellt marknadsfördes det som en magmedicin men om man var fullt frisk och 
överdoserade fick det en koncentrationshöjande och uppiggande effekt.

Ett uppåttjack?

Skulle man kunna säga.

Vad var det för ett företag?

Det törs jag inte säga. Jag har levt på flykt i två år och för mig skulle det varken göra till eller 
från men om du publicerar företagets namn hamnar du i samma situation.

Jag vill gärna veta. Jag har varit med förr.

Jag kommer inte att säga det. Du har inte en aning om vilka du har att göra med.

Ok, jag respekterar det men det handlar om ett läkemedelsföretag i alla fall.

Det har jag inte sagt.

Nej, men det har jag och "Coniuratio" finns för att avslöja konspirationer och lögner. 
"Coniuratio" finns för att berätta sanningen.

Dina ord.

Vad heter drogen?

Den har ett officiellt namn som magmedicin men jag vill inte riskera att någon vill testa genom 
att avslöja namnet. Inofficiellt kallade vi den för presto för att den fick oss att prestera.

Presto finns alltså kvar i handeln?

Korrekt.

Gjorde presto er till zombier?
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Enkelt uttryckt ja. Internt kallade de oss för prestomonster.

Du menar att det var flera som drabbades?

Det var väldigt många som drabbades. 

Jobbade alla som drabbades på samma företag?

Det vet jag inte. När det väl började dyka upp symptom på oönskade bieffekter gick allt väldigt 
fort.

Kan du berätta vilka effekter och symptom ni fick av presto?

Den gav ingen markant, märkbar effekt. Det som hände var att jag kunde komma på mig själv 
att jobba sent på kvällen och att jag fortfarande var hur pigg som helst. Jag blev väldigt 
fokuserad på uppgiften jag arbetade med, jag glömde lätt bort tiden och när jag inte heller blev 
trött kunde jag nästan jobba hur länge som helst. 

Blev du hyperaktiv av den?

Nej, inget sådant. Inga effekter som jag själv kunde känna som hög puls eller liknande. Bara 
det att jag blev helt uppslukad av det jag höll på med och glömde bort tiden. Jag mådde väldigt 
bra den första tiden som jag tog presto.

När började du känna av bieffekterna?

Det är svårt att säga. De kom smygande utan att jag märkte något. Jag minns ett tillfälle då jag 
kom på mig själv med att hålla ett föredrag för ledningen om ett projekt som jag var med i. 
Presentationen gick bra men jag hade inte en aning om hur jag kommit dit. Inget minne av att 
jag vaknat hemma, duschat, ätit frukost. Inget sådant. Helt plötsligt var jag bara där. När det 
här hände hade jag tagit presto i ungefär ett halvår. 

Vad hände sen?

Sen gick det väldigt fort. Minnesluckorna avlöste varandra och en morgon när jag var på väg 
till jobbet stannade det helt plötsligt en skåpbil framför mig. Två maskerade män hoppade ut 
och drog in mig. Efter det minns jag bara fragment.

Du blev alltså kidnappad?

Ja, det blev jag.
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Vet du vem som kidnappade dig?

Inte vilka personer det var men jag är helt övertygad om att det var på uppdrag av min 
arbetsgivare. De hade börjat märka bieffekterna och ville mörka det som hände.

Kan du berätta om de fragment som du minns?

Jag minns en resa. Eller i alla fall att vi rör på oss men allt är mörkt och jag vet inte om det var 
buss, flyg eller tåg. Nästa minne är att jag känner något kallt och hårt emot ryggen. Jag tänker 
att det måste vara ett golv och att jag ligger på rygg. Sen ser jag människor. De står helt tryckta 
emot mig. En del är stilla och andra står och gungar. Jag förstår då att jag står upp med ryggen 
emot en vägg. Vi står så tätt packade att det är svårt att få luft. Och så stanken.

Vad var det för ett ställe?

Jag vet inte. Jag minns inte mer. Men utifrån det jag har fått berättat för mig tillsammans med 
min minnesbild tror jag att vi prestomonster var fångna i en jättelik lada tills de visste vad de 
skulle göra med oss. Nästa minne är att jag ser en man som pratar med mig. Jag ser honom 
som genom en lång tunnel eller som om jag befann mig i botten av en brunn och tittade upp 
efter hjälp.

Den här mannen du berättar om, var det Carl Svärd, trubaduren?

Ingen kommentar.

Ok, fortsätt att berätta.

Jag minns att han pratar med mig och att det kommer en kvinna och räddar oss från ett hus.

Vad räddade hon er ifrån?

Prestomonster. De var överallt och dödade allt de kom åt.

Men du då? Varför blev inte du förvandlad?

Det blev jag men inte fullt ut som många andra. Kanske tog de mer, kanske agerade 
arbetsgivaren snabbare med mig eller drabbades jag helt enkelt annorlunda.

Hur mår du idag?
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Både bra och dåligt. Det som är bra är att jag aldrig blir trött, behöver knappt sova och det är 
bra när man som jag är på flykt. Det som är dåligt är att jag inte längre är människa. I alla fall 
inte enligt din och min definition av en människa.

Kan du berätta vidare vad som hände?

Vi börjar att få ont om tid. Helt kortfattat flydde vi från prestomonstren. Vi kom fram till en 
vägspärr med soldater. De skulle föra oss i trygghet men i en grupp människor längre bort 
kände jag igen VD: n för den svenska delen av företaget. Jag förstod direkt att det var de som 
låg bakom och att jag som varit drabbad inte skulle ha den minsta chans att komma undan. Det 
här låg på deras nivå. Jag flydde därifrån också. Låtsades bli dålig, fick tag på ett vapen och 
sköt mig fri. Levde i skogen i några veckor och lyckades komma undan enbart för att de hade 
för mycket annat att göra. De börjar få fatt i alla lösa trådar och jag är en av de sista och jag 
märker att de har ökat sina ansträngningar för att få tag i mig. Vi måste sluta nu.

L börjar gå iväg och jag ropar en sista fråga innan hon försvinner.

Lever mannen och kvinnan som räddade dig?

L nickar och ger tummen upp till svar.

Det här är alltså vad som hände för två år sedan. Ett zombieutbrott orsakat av en 
prestationshöjande drog. Ett utbrott som har orsakat stora mänskliga lidanden och som har 
tystats ned oerhört effektivt. Om jag försvinner efter att jag har publicerat det här vet ni vilka 
som ligger bakom. Jag tror inte att de kommer att trolla bort mig. Troligare är att de kommer 
att försöka förringa mig och förlöjliga mig. Få den här artikeln att framstå om en svettig 
tonårings fantasier. Det är alltid upp till er som läsare och individer att avgöra vad ni ska tro på 
och ta för sanning. Det ansvaret ligger alltid på er. Jag har gjort mitt.

Coniuratio
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Författarens kommentarer

Kära läsare

Prestomonster är en berättelse helt och hållet skapad av mig och sprungen ur min fantasi. Jag 
älskade att skriva den, inte så mycket att redigera den. 

Vill du läsa mer finns flera av mina berättelser på: https://rorelserimorkret.wordpress.com 

Det är berättelser som inte kan hållas tillbaka längre.

Berättelser som kräver att få bli berättade.

Berättelser om rörelser som vi inte riktigt ser. Bara i utkanten, i periferin, i mörkret. 

119

https://rorelserimorkret.wordpress.com
https://rorelserimorkret.wordpress.com

