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"Head in the dust, feet in the fire
Labour on that midnight wire
Listening for that angel choir
You got nowhere to run"

- "Soldier", Fleurie
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Kapitel 1
               Skräcken

Det är mörkare än vanligt. Molnen är näst intill svarta och snart 

kommer det förgiftade regnet att falla. 

   Vi patrullerar de tomma gågatorna. Jag håller i min automat-

karbin, men känner mig inte rädd. Patrullrundorna är mer en 

vana än ett undantag. Min patrull är drillade soldater och det 

finns inget sällskap där jag känner mig mer trygg. 

   Aifrick, Brïd och tvillingarna Isingoma och Izem. 

   Jag känner stor vördnad inför mina kamrater. Vi har befunnit 

oss i många kniviga situationer där vi rygg mot rygg slagits och 

kommit ur helskinnade. 

   På gatan vi går på har växterna vuxit genom den spruckna 

asfalten. Förutom ljudet av våra kängor är det alldeles tyst. Vi 

har för länge sedan slutat smyga. Skulle vi bli attackerade har 

vi våra vapen till hands. Karbin, kniv och handgranater av olika 

slag. Både eld-, rök- och splittergranater sitter i våra bälten, 

men det är sällan vi behöver använda dem. 

   Jag föddes in i en värld som redan var förstörd.

   Kärnvapen har utplånat allt det liv som en gång varit en själv-

klar del i vad som kallades världen från förr. Inga fåglar flyger. 

Inga djur betar längre på ängarna och i de sedan länge uppbrän-

da skogarna. Nu finns det bara död och mutationer kvar. 
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   Det är inte bara djuren som fallit offer för resterna av kärn-

vapenkriget. Även människor har blivit påverkade och vandrar 

nu som levande döda. 

   De kallas för vålnader. 

  Giftet i regnet och marken har gjort att stora svulster har 

vuxit fram på deras kroppar. Som jättelika blåsor som hotar 

att sprängas vilken sekund som helst. Pulserande kroppar. Det 

kommer plågade ljud från läpparna som en gång varit lätt rosa 

och kyssbara. Nu finns det inget kvar mer än onaturlig hetta 

och en doft av förruttnelse. 

   Patrullernas uppgift är att avverka dessa mutationer och rensa 

ut staden som är vår. Det är en stor stad att patrullera, men 

hittills har vi lyckats riktigt bra. År efter år har vi avrättat och 

lurat döden. Försökt bevara tryggheten som hotat oss och vårt 

samhälle. Åtminstone det som är kvar av den.

   Det finns fortfarande människor i samhället som minns och 

var med om dess förfall. Jag är glad som inte behövde uppleva 

det. Skräcken måste ha varit total när städerna bombades och 

röken gjorde det omöjligt att andas. Sjukdomar slog ut större 

delen av populationen, men tack vare vetenskapen har det nu 

tagits fram vacciner och botemedel för några av de värsta. Ändå 

är olika sorters cancer vanligt och människor dör.

"Rörelse längre fram", varnar plötsligt Isingoma. 

Jag greppar min automatkarbin med båda händerna och rör 

mig mot målet tillsammans med de andra. När vi rundar ett 

gathörn ser vi hur en vålnad precis ska gå in i en av de många 
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plundrade butiker vars skyltfönster är sönderslagna och ligger 

i gapande mörker. 

    “Vi vill inte dra till oss för mycket uppmärksamhet”, säger 

Brïd i öronsnäckan.

   Vi har varandra i örat för att vi inte ska behöva tala så högt 

med varandra. 

   “Vad har vi då vapnet till?” frågar Izem utan att det egentligen 

var en fråga. 

   Jag, som redan har slängt upp karbinen över axeln, håller 

kniven stadigt i min vänstra hand. Jag går självsäkert framåt. 

Det är ingen idé att smyga, utan det gäller att slå till snabbt och 

smidigt. Innan jag går över det krossade glaset försäkrar jag mig 

om att vålnaden är ensam. 

Vålnaden vänder sig hastigt om och ger ifrån sig ett gurglande 

läte. När jag når fram till den griper jag tag i skjortan och kör 

in kniven alldeles vid tinningen. Det sipprar svart blod när jag 

drar ut den. Vålnaden faller till marken med en dov duns, vilket 

gör att svulsten spricker. Ut rinner gult var. 

   “Vi går vidare.”

   Aifrick skyndar på mig när jag står och betraktar kroppen på 

golvet. Jag har alltid varit fascinerad av mutationerna som gör 

dem så förvridna och hiskeliga. 

   Jag torkar av kniven på fältbyxorna. De och resten av kläder-

na vi bär skyddar oss från radioaktivitet och annat som annars 

skulle fräta på vår hud.

   När kvällen kommer börjar vi gå tillbaka.
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  Vid militäranläggningen signalerar Aifrick åt grindvakterna 

att vi vill passera. Grindarna öppnas och snart befinner vi oss 

innanför det sex meter höga staketet. Hangaren står reslig och 

lång på gården. Runt omkring står avställda stridsflygplan som 

inte längre används, då vädret inte tillåter något luftburet. Vi 

har tur som fortfarande har och kan tillverka bränsle till ter-

rängbilarna. De används för att resa längre sträckor i jakt på 

maskindelar och annat material. Sådant ligger också på patrul-

lernas ansvarsområde.  

   Utanför hangaren lämnar vi över våra vapen till en ordnings-

man. En efter en kliver vi in i luftslussen. Där inne klär vi av oss 

skyddskläderna och gasmasken, sen får vi gå vidare in genom en 

lufttät dörr direkt till höger. Kläderna kommer att kokas och 

desinfekteras.

   Jag går in som nummer två och låter mig desinfekteras från 

en duschmunstycke i taket. Blundar för att inte få vätskan i ögo-

nen. Det luktar starkt av utspädd alkohol och något annat jag 

inte riktigt kan sätta fingret på, men det sticker i näsan och gör 

huden snustorr.

   Utanför desinfekteringsrummet får vi underkläder och rena 

plagg. Trots att vi är lediga efter rapporteringen ser vi fortfa-

rande ut att tillhöra militären med khakibyxor och militärgröna 

t-shirtar. Det för att folk inte ska ta miste på vart vi tillhör. Det-

samma gäller för vetenskaparna, jordbrukarna, maskinisterna 

och driftteknikerna. Alla är färgkodade även under sin lediga 

tid. Det är bara ett av alla sätt som används för att dela upp 
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samhället. De civila och de som på ett eller annat sätt tillhör 

ledarna. Det har alltid varit så under min tid på jorden. 

   Jag är en marionettdocka och får inte under några omständig-

heter tala emot eller kliva ur ledet. Patrullerna har avlagt löftet 

att skydda samhället vad som än händer. 

   Den som resignerar tjänar på det. 

   Den som deserterar hamnar på rehabiliteringen, ett ställe 

man verkligen inte vill besöka.

   Min patrull sammanstrålar vid militärens avgränsade områ-

de, vilket består av stora mörkgröna tält. På bordet framför 

generalen ligger en stor utbredd karta över staden. Hon har 

punktmarkerat den med hjälp av sina gruppbefäl och patruller-

nas rapporter. 

   Vi ställer oss i honnör när vi träder in i tältet. 

  Generalen ser bistert på oss. Hon är inte en munter person 

till naturen. 

  Med tydlig röst avlägger jag rapporten för min general. 

  “Lediga”, säger hon och placerar ut en blå markör på kartan 

som symboliserar vålnaden vi stött ihop med. 

   Jag och de andra fyra vänder på klacken och lämnar det stora 

tältet. Vi går ut ur området och vidare mot de civila lägret. Även 

här är tälten resta, men betydligt mer spartanska. Beiga och grå 

i färgen. Det bor cirka tre till fyra personer i varje tält. Eftersom 

jag saknar familj att dela ett med bor jag tillsammans med mina 

kamrater. Vi har sedan länge bestämt oss för att hålla ihop. 

   Isingoma och Izem har en stor familj med sex syskon med 
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både mamma och pappa i livet. Detsamma gäller för Aifrick 

och Brïd, men utan alla syskonen. 

   Jag förlorade både mamma och pappa i kampen mot cancern. 

Den ena i lymfkörtlarna och den andra i skelettet. Det har gjort 

mig livrädd för att få cancer själv. Jag låter det dock inte hindra 

mig, för då skulle jag inte klara av att leva. Nog för att livet här 

i hangaren kan vara långrandigt, men det är åtminstone ett liv. 

Det är tillräckligt många som har förlorat sina. Jag måste vara 

tacksam för varenda minut här på jorden. 

   Brïd sätter genast igång med att förbereda kvällsmaten. Han 

kokar bönor och blandar det med saltat ris. Vi äter under tyst-

nad och dricker vårt snabbkaffe efter maten. Alla är trötta efter 

dagens patrullerande. Det har nästan varit lite för lugnt. Ibland 

kan det vara värre än när det händer oväntade saker. Saker som 

kan kosta oss livet, men som vi hittills överlevt med hjälp av 

träning och våra vapen. Precis som resten av militärstyrkan har 

vi blivit hårt drillade. 

   Jag gick med i det militära redan när jag var femton. Jag fyllde 

tjugofem för en vecka sedan. 

   “Vad sägs om ett parti kortspel?” frågar Izem och plockar fram 

kortleken ur en låda under sin säng. Korten är välanvända och 

slitna i kanterna. Några är vikta efter en upphetsad runda för 

mycket. 

   Vi tackar ja.

  Jag tar plats vid bordet. Den centrala punkten i vårt tält. Di-

rekt till vänster om ingången ligger kokvrån med gasolspis och 
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i bortre änden av rummet står sängarna uppradade. Det är inte 

särskilt hemtrevligt, men det duger gott åt fem enkla soldater. 

   Aifrick börjar genast med att fuska, vilket vi är snabba med att 

lista ut. Som vanligt blir diskussionerna laddade och det slutar 

med att han inte längre får vara med. Han har alltid en räv bak-

om örat. Mörkt hår. Klara gröna ögon som alltid lyser av iver. 

   Jag minns när jag en gång var, eller trodde mig vara, förälskad 

i honom. När jag insåg att han aldrig skulle bli något mer än en 

patrullkamrat la jag ner alla tankar på kärlek. Det finns gott om 

folk i samhället vi lever i, men det är svårt att finna en vettig 

partner. Visst har jag hittat lösaktiga relationer. Inget som betytt 

något mer än att dela säng för en stund. 

   Jag är mättad på fysisk närkontakt, men saknar känslan av att bli 

rörd på riktigt. Inte bara sexuellt, utan i ett högre stadium av den 

eufori en riktig förälskelse för med sig. Åtminstone är det vad jag 

läst i de många romaner jag roat mig med att läsa på min fritid. 

De andra brukar reta mig och påpeka att det är slöseri med tid, 

men jag håller inte med. Jag är alltid noga med att plocka med 

mig böcker när jag väl hittar dem. De under mitt nattduksbord 

har jag läst flera gånger och de är vid det här laget utnötta. Dess-

utom envisas jag alltid med att vika hundöron i hörnen.

   Jag och kamraterna spelar tills det ropas ut i högtalarna att det 

ska släckas för natten. Jag gäspar stort. 

   “Det blir en tung dag imorgon”, suckar Isingoma och sträcker 

på sig så att det knakar i lederna. “Var redo att gå upp klockan 

06:00.”
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   Med väckarklockan satt på rätt tid sjunker jag ner på sängen. 

Den knarrar bedrövat och jag känner varenda fjäder under den 

tunna madrassen. Det är åtminstone bekvämare än på det kalla 

betonggolvet. Kudden och täcket är lätt fuktiga mot min hud 

när jag klär av mig byxorna. Jag väljer att sova i underkläderna, 

då det är alldeles för varmt för att sova i något annat. Den fuk-

tiga luften gör att sängkläderna klistrar sig mot kroppen. 

   Ljuset från glödlampan som hänger i taket slocknar när Brïd 

drar ur sladden ur kontakten som leder till aggregatet några tält 

bort. Fler än vi får sin elektricitet därifrån. 

   Miljoner saker blixtrar i huvudet när jag ligger och stirrar ut i 

det becksvarta mörkret. Genom tältduken kan jag ana ljus från 

de närliggande tälten, men snart slocknar även de. Jag gillar 

inte mörkret. Ibland vaknar jag av vrål långt utanför militäran-

läggningens staket. 

   Staden lever trots att allt för länge sedan har dött.   
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Kapitel 2
                Rivalerna

Morgonen därpå ringer väckarklockan. 

   Om vi inte anmäler oss hos gruppbefälet så snabbt som möj-

ligt ligger vi illa till. Vi ska hinna vakna, klä på oss, gå på toalet-

ten, dricka och försöka äta något. Det gäller att vara snabb och 

effektiv. Efter många år av liknande mornar är jag van vid det 

förhastade mönstret. Jag har utvecklat en smidig rutin för att allt 

ska flyta på så bra som möjligt. Om man inte hittar rätt rutin kan 

det hända att man inte får tid för allt, vilket kan vara förödande. 

Ingen orkar patrullera timme efter timme på fastande mage.

  Gruppbefälet väntar på oss när vi tillsammans kommer in i mi-

litärområdet. Under morgonen ska vi ta en av terrängbilarna. 

Vi förväntas hämta drivmedel samtidigt som vi patrullerar om-

rådet i den östra delen av staden. Det är ett farligt jobb. Inte 

nog med att det är det området där patrullerna ännu inte har 

lyckats utrota odjur och vålnader, det är också den stadsdelen 

där kolonisterna håller till. 

   Det finns ett samhälle till i samma stad. 

   Fiender. 

   De kallas kloakråttor, eftersom det är där nere de lever. Tunn-

larna är många och långa. Militären har tagit sig ner dit i jakt på 

kolonisternas tillhåll, men där nere är det de som har övertaget.
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   Vi har i order att skjuta vid första anblick. 

  Kloakråttorna brukar undvika oss så gott de kan, men visst 

har de korsat vår väg mer än en gång. Det har slutat i eldstrid. 

En gång fick Izem en kula i axeln. Förutom det har vi klarat oss 

lindrigt undan. 

   Efter att ha fått våra order gör vi oss redo för att gå ut i fält. 

Vid luftslussen klär vi av oss kläderna, men behåller underklä-

derna på. Vi går en efter en in i luftslussen där våra desinfekte-

rade skyddsutrustningar ligger redo att tas på. 

   När det är min tur tar jag genast på mig byxorna och drar hårt 

åt bältet. Därefter en långärmad tunn tröja, skyddsvästen och 

jackan ovanpå. Jag spänner fast det tomma granatbältet runt 

midjan och fäster knivhylsan. Öronsnäckan i örat. Gasmasken 

plockar jag upp från golvet, trär den över huvudet och aktive-

rar filtret. Jag drar ett djupt andetag. Har man aldrig använt en 

gasmask förut kan det första andetaget vara rätt skrämmande. 

Luften som strömmar genom filtret är tjock och det är med 

djupa andetag jag får ner tillräckligt med syre i lungorna. 

   Utanför är molnen lika mastiga som under gårdagen. Nästan 

ännu tätare. Det mullrar. 

   “Åska?” säger jag och får genast svar av Aifrick. 

   “Ja”, svarar han. “Och regn tror jag.”

   Vi sluter upp bredvid varandra och möts av två väpnare som 

delar ut våra vapen. Jag tar emot min automatkarbin och de full-

laddade magasinen som jag fäster i bältet. Därefter tar jag emot 

granaterna och kniven som jag låter glida ner i knivhylsan. 
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   Det finns mer patruller än en i truppavdelningen. Min be-

nämns som nummer fyra. Fem patruller sammanlagt för att 

avlösa varandra. Det patrulleras varje dag. När fyra patruller är 

lediga är det alltid en som befinner sig ute i fält. 

   Isingoma, Brïd och Izem kommer ut ur luftslussen och tar 

emot sina vapen. När vi alla är redo med karbinerna pressade 

mot bröstet går vi i samlad trupp över gårdsplanen fram till ter-

rängfordonet vi ska ta. Brïd sätter sig i förarsätet med Isingoma i 

passagerarsätet. Aifrick hoppar in i lastutrymmet medan jag och 

Izem ställer oss på kanten redo med våra karbiner för att kont-

rollera omgivningen. Det klickar till när vi osäkrar våra vapen.

   Brïd är ökänd för sin körstil. Han gasar rejält och terrängfordo-

net gungar kraftigt när den kör över ojämn asfalt. När jag är nära 

på att kastas av i en högersväng dunkar jag med näven på taket. 

Isingoma sticker ut huvudet genom den öppna fönsterrutan. 

   “Kan du lugna ner dig, för fan?” säger jag i öronsnäckorna till 

de andra.

   Isingoma försvinner in i bilen igen och en plötslig inbroms-

ning kastar omkull Aifrick i lastutrymmet. Han svär högt, men 

är snabbt uppe på fötter igen. 

   “Slog karbinen i knät”, säger han. “Vad håller du på med? 

Försöker du ta död på oss? Vi har nog med bekymmer än Brïds 

galenskaper.”

   “Jag hörde det där”, säger Brïd.   

   Det märks direkt när vi kör över gränsen till den östra delen 

av staden. Här är det betydligt fler byggnader och höghus som 
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raserats under kriget. Antingen är det mesta förstört eller så är 

det redan plundrat, men maskindelarna vi är på jakt efter idag 

har en av de andra patrullerna upptäckt under en patrullrunda.

   Fordonet bromsar in.

  Jag och Izem hoppar genast av. Aifrick tar sig ur lastutrymmet 

och de två i framsätena kliver ut genom bildörrarna. 

   “Brïd, du stannar och vaktar fordonet”, beordrar Isingoma. 

   Han nickar besviket, men säger inte emot. 

   “Den här vägen”, fortsätter hon därefter till oss andra. 

   Isingoma tar täten eftersom hon är den som fått klara direktiv 

om vart maskindelarna håller hus. Hon leder oss in genom en 

stor port där dörrarna hänger snett på gångjärnen. 

   “Akta så att de inte faller på er”, säger hon och tänder fick-

lampan på karbinen. 

   Jag gör detsamma när jag kommer in i den dunkla ruinen. Jag 

plockar fram en karta där gruppbefälet i patrull ett har marke-

rat platsen där maskindelarna förväntas vara. 

 “Där”, säger jag och sätter fingret på markören. “Längst ner i 

källarutrymmet.” 

   “Är det säkert att vi kommer ner så långt?” frågar Izem. 

   “Patrull ett gjorde ju det.” 

   “Jo, men byggnaden ser inte direkt stabil ut.”

   “Vi ska ner dit”, säger Isingoma bestämt. 

   Hon tar kartan från mig, studerar den en sista gång innan hon 

vecklar ihop den och stoppar den i sin egna ficka. 

   “Framåt”, beordrar hon. 
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  Vi går genom ruinen med våra automatkarbiner stadigt i 

händerna. Ficklampornas sken lyser upp fördärvade väggar, 

sprucken betong och krossat glas som knastrar under våra sko-

sulor. Vi försöker att röra oss lätt hukade och smyga hastigt utan 

att förlora smidighet. Om något lurar i skuggorna ska vi vara 

först. Det är tyst och stilla i rummen vi passerar. Vi får kliva 

över cementblock som hindrar vår framfart.

   Jag, som tagit täten med Isingoma, stannar till när jag trampar 

i en pöl med vatten. 

   “Försiktigt”, säger jag. “Det är översvämmat.”

   “Men delarna är där nere”, menar Aifrick. “Vi kan inte vända 

om nu, vi har order att följa.”

“Ingen kommer hem tomhänt”, upprepar Izem generalens 

ord. 

   “Då får vi vada.”

   Isingoma är först ner i vattnet. Hon lyfter sin karbin ovanför 

vattenytan och vadar med vatten upp till midjan. Vi andra följer 

efter utan att tveka. Det finns inga andra alternativ. 

   “Se upp”, varnar hon när hon stöter till något hårt på botten. 

  Jag går runt det medan Aifrick kliver upp på det så att det 

plaskar högljutt.

   “Var du tvungen?” fräser Izem. 

   “Äh, ingen skada skedd.”

   Ficklampan på mitt vapen flackar till. Jag stänger av och sätter 

på den igen. 

   Något längre fram plaskar till så att det ekar i gången.  
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   Isingoma gör ett handtecken och patrullen tvärstannar. 

   “Ser du något?” frågar jag så tyst jag kan i öronsnäckan. 

   Jag känner hur pulsen går upp.

   “Nej”, svarar Isingoma kort. 

   Det går en minut av total tystnad. Vi lyssnar efter fler ekon. 

Något vadar vidare genom vattnet. 

   “Jag tar det”, säger Aifrick och börjar gå framåt.

   “Du stannar där du är”, befaller Isingoma strängt. 

   Aifrick och vi andra lyder. 

  Upp ur vattnet kommer en vålnad. Den har en sprängfylld 

pulserande svulst på sin nakna rygg. Ansiktet är förvridet i fick-

lampornas sken. 

   Isingoma slänger karbinen över axeln och drar sin kniv. Precis 

när hon ska fram och sticka vålnaden tar den ett stort kliv fram-

åt och griper tag om hennes överkropp. Den gurglar som om 

den har svalt litervis med vatten. Isingoma kämpar för att hålla 

sig ovanför vattenytan, men vålnaden är stark.

Plötsligt hörs ett öronbedövande skott. 

Brïd, som förväntats vakta terrängfordonet, har avfyrat sitt 

vapen i det trånga utrymmet och träffat vålnaden rakt mellan 

de utbuktande ögonen. Den faller ner i vattnet, men håller 

fortfarande Isingoma i sitt grepp.

   Jag är snabbt framme och bänder upp dess händer. Hon tackar 

mig innan hon vänder sig om mot Brïd. Hon är ursinnig.

   “Du har gått emot direkta order”, säger hon allvarligt med ett 

lugn som överraskar mig. “Gör aldrig om det där igen.”
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   “Jag hörde oroligheter, så jag bestämde mig för att följa efter. 

Skulle jag låtit dig drunkna?” frågar Brïd.

   Jag lägger en hand på Isingomas axel.

   “Kom nu”, säger jag. “Släpp det.” 

   Vi går vidare under tystnad. Brïd följer med oss. Vi stöter 

varken på fler vålnader eller andra odjur under vårt vadande 

genom det mörka grumliga vattnet. När vi kommer fram till 

en stor dörr i metall som står på glänt får vi hjälpas åt att dra 

upp den mot trycket i vattenmassan. 

   “Vad gjorde patrull ett här nere egentligen?” frågar Izem för-

undrat. 

   “Det var nog inte fyllt med vatten då”, säger Isingoma. “Det 

står åtminstone inte med på kartan.”

   Även rummet är fyllt med vatten. Jag är först in och lyser has-

tigt med ficklampan. Tomt förutom maskinen som står i bortre 

änden av rummet. 

   “Vad gör den egentligen här?” frågar Brïd.

   Jag ser på honom och ler.

   “Vem bryr sig, hjälp till istället”, säger jag.

   Izem, som är mest insatt i maskindelar och hur de sitter, får ut 

turbinen och lyfter upp den med hjälp av mig. Vi lämnar rum-

met och går tillbaka ut i gången. 

   När vi lämnar ruinen upptäcker vi att vi inte är ensamma trots 

allt. Fordonet har blivit tömd på drivmedel. 

   “Fan!” utbrister Aifrick som kontrollerat tanken.

   Lämna aldrig fordonet utan ett vakande öga.
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“Brïd”, väser Isingoma i öronsnäckan. “Det är ditt fel!”

  “Kloakråttor”, mumlar Brïd. “Jag borde ha förstått. Borde ha-”

   “Nu tar vi det lugnt”, säger jag och lägger en hand på hans 

axel. “Finns det tillräckligt med bränsle för att ta oss tillbaka 

till basen?” 

   Aifrick skakar på huvudet. 

   “Orkar vi bära turbinen för hand?” 

   “Om vi hjälps åt.”

   Jag tar första passet och bär den så gott jag kan i min famn. 

Det betyder att jag inte kan hålla i min automatkarbin samtidigt 

och måste förlita mig på mina kamraters beskydd. Turbinen är 

tung, men tack vare skyddshandskarna får jag inga blåsor och 

sår av de skarpa kanterna. 

   En kula viner förbi mitt huvud.

   “Ta betäckning!” ropar Isingoma i öronen på oss. 

   “Släpp turbinen!” 

   Den faller ner i asfalten med en skräll. Jag tar automatkarbi-

nen i händerna och osäkrar den varpå jag avfyrar flera skott åt 

personen som står på hustaket. 

   Vi tar betäckning så som Isingoma befallit. Jag och Brïd för-

svinner bakom en husvägg som snart blir full med skotthål. 

   “Där!” ropar Aifrick. 

   Eftersom vi inte befinner oss på samma plats kan jag och Brïd 

inte se fienden, utan får förlita oss på våra egna ögon. Vi försö-

ker att fokusera och inte prata med varandra, men Aifrick har 

svårt att hålla tyst. Det är adrenalinet som pumpar. 
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Jag finner ingen tillfredsställelse i att döda människor. Jag 

önskar att de kunde bli skrämda och ta till flykt, men kolonis-

terna är blodtörstiga och vill ha ut oss från vad de tror är deras 

territorium. 

   Izem får in ett skott och en fiende faller till marken. De andra 

gömmer sig bakom gamla barrikader och övergivna bilar som 

blockerar vägen. Automatkarbinerna smattrar och ljudet ekar 

mellan höghusen. Vi hör någon ropa och plötsligt avbryts anfal-

let från fiendesidan. 

   Det blir dödstyst. 

Vi upphör att skjuta, men är redo att fälla de som gör sig 

synliga. 

   “Sprid ut er”, beordrar Isingoma lågmält. 

   Vi gör precis det. 

   Jag tar den högra flanken. Håller krampaktigt i vapnet fastän 

jag vet att det är bäst att slappna av för att det inte ska skaka. 

Det är svårt att stilla adrenalinet som pumpar i ådrorna. Ett 

skott är allt som krävs. 

   När jag rundar ett hörn krockar jag med någon och hjärtat 

slår dubbla slag. Skräcken är så nära inpå fastän jag försöker 

hålla den i schakt. 

   Våra blickar möts.

   Blå ögon bakom glaset på gasmasken.  

   Spänningen är total i det ögonblicket. 

   Kolonisten lyfter karbinen. Siktar och skjuter mig rakt mellan 

ögonen. Skottet tar i det skyddsglaset på gasmasken och kraften 
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gör att jag faller baklänges ner på marken. Fienden är redan 

borta när jag öppnar ögonen igen. 

   “Helvete”, andas jag tyst för mig själv och sätter mig upp. 

   “Vad händer?” 

   Det är Aifrick som frågar.

   Till en början är jag helt tyst när jag försöker se förbi sprickan 

i glaset på gasmasken. 

   “Jag blev skjuten”, säger jag tillslut omskakat. 

   “Är du sårad?” 

   “Nej, det tog i skyddsglaset på gasmasken.”

   “Då har vi bråttom”, säger Izem. 

   “Vi drar oss tillbaka.”

   Isingoma låter aningen skärrad på rösten, men bibehåller lug-

net. 

   Vi sammanstrålar vid terrängfordonet. 

   “Vi måste ta turbinen med oss”, säger jag och lyfter upp den. 

“Täck mig.”
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Kapitel 3
             Utan nåd

Turbinen är till belåtenhet.

   Maskinisterna tar emot den med öppna armar och säger att 

den kommer att komma till god användning. 

   Det var nätt och jämnt att jag hann tillbaka till militäranlägg-

ningen innan gasmasken började läcka. I sista stund, sa till och 

med den ansvariga för desinfektionsavdelningen. Trots att det 

inte längre går att se stjärnorna på natthimlen tackar jag min egna 

lyckliga stjärna. Eller rättare sagt den som tillverkat gasmasker-

nas skyddsglas. Jag är glad över att skottet inte tog i filtret, då 

hade jag andats in den giftiga luften och fått brännskador på lung-

orna. Döden hade varit ett faktum inom en vecka.   

   “Du har haft tur, soldat”, säger generalen med likgiltig ton. 

“Men det borde ha varit du som skjutit först.”

   “Personen ifråga var blixtsnabb”, beklagar jag mig fastän det 

är en lögn. Jag vill inte medge att jag blivit både överraskad och 

rädd. 

   “Då så”, muttrar generalen. “Ledig.”

   Jag och de andra i patrullen gör honnör innan vi lämnar tältet. 

   “Änglavakt”, säger Brïd, lägger en hand på min axel och kra-

mar åt. “Du borde satsa något i kortspel.”
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   “Med er?” fnyser jag, men ler skämtsamt. “Aldrig.”

“Vart ska du?” frågar Isingoma när hon ser att jag går ifrån 

gruppen. 

   “Jag har ett ärende att göra”, svarar jag. “Gå och ät ni, jag kan 

äta sen.”

   Jag går vidare mellan tälten och passerar mitt egna. Jag har 

lovat att hälsa på en gammal vän. Vid den här tiden på dygnet 

är det liv och rörelse i hangaren. Alla som har sysslor att göra 

ser till att arbeta fram tills att det släcks. Jag ser barnen springa 

runt mellan tälten. En och annan unge haltar och andas an-

strängt - två av många defekter till följd av resterna från kärn-

kraftverken. Även hjärnskador är vanligt förekommande. De 

barnen varken springer eller kommer att kunna arbeta, men 

de älskas av sina familjer ändå. Barn som har tur att födas utan 

defekter är få, men det finns undantag. Jag är själv en sådan som 

föddes frisk och stark. 

   Framme vid rätt tält föser jag undan tältduken och kikar in. 

   “Jemó?” 

   “Kom in.”

  Jag kliver in i tältet med armékängorna på eftersom betongen 

är kall och vi har för vana att gå in med skor. Den gamla man-

nen ligger på sängen med en filt över sig. Hans gråa hår har 

blivit tunnare. Ögonen lite glansigare. Läpparna torra. 

   “Hur mår du?” frågar jag och ställer mig bredvid sängen för 

att studera honom. 

   “Helt okej.”
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   Jag vet att det är en lögn, för i samma stund hostar Jemó något 

förfärligt. Jag tar en tygnäsduk från nattduksbordet och räcker 

den till honom. Han för den till munnen och hostar så kraftigt 

att det låter som om lungorna ska lämna bröstkorgen. 

   Blod på näsduken. 

   Jemó har inte långt kvar att leva, det vet jag med all säkerhet. 

De gav beskedet medan han fortfarande låg på sjukavdelningen. 

Där gjorde de vad de kunde för honom, men det finns inget bo-

temedel mot cancer. Strålning är inte längre ett alternativ för 

patienterna. På sjukavdelningen används begränsade resurser. 

De kan inte trolla. Inte heller göra det omöjliga som att bota 

cancerpatienterna. Bara lindra med smärtstillande och invänta 

döden. 

   “Vill du ha något?” frågar jag. “Soppa? Te?”

   “Soppa, tack”, kvider gubben. 

  Jag förbereder den på gasolspisen. Det blir inget avancerat 

eftersom jag får ta vad Jemó har hemma och det är inte mycket. 

Rovor och potatis i destillerat vatten med en enkel buljongtär-

ning i. När det är klart häller jag upp det i en gammal keramik-

skål och tar en sked med mig bort till sängen där Jemó ligger. 

   “Här”, säger jag. “Sätt dig upp.” 

   Med stor möda gör Jemó det. Han grimaserar trots att han 

försöker dölja sin fysiska smärta.

   “Tack, mitt barn”, säger han och ler när han tar emot skålen. 

“Vill inte du ha?” 

   “Nej, tack. Jag äter sen.”
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   Gubben äter, men snart tappar han orken. Att föra skeden till 

och från munnen är en ansträngning. 

   “Tillåt mig”, ber jag. 

  Jag tar skålen och skeden ifrån honom. Försiktigt för jag ske-

den till Jemós mun och hjälper honom att äta. 

   “Varför är du så god mot mig?” frågar han och bryter tystna-

den mellan oss. “Det är inte ofta jag får besök numera.”

  “För att du alltid har varit som en morfar till mig”, svarar jag 

lugnt trots att jag i själva verket vill ruska om gubben och tala 

om för honom hur mycket han betyder för mig. “Du har alltid 

funnits där. Nu finns jag här för dig.”

   Jemó ler under mustaschen. 

   “Man blir så sentimental när man blir gammal och sjuk”, säger 

han efter ytterligare en hostattack. “Det var andra tider när jag 

var en ung drifttekniker.”

   ”Mindre sentimental?” skämtar jag, men tar det sedan seriöst. 

“Du måste ha varit av det duktigare slaget.”

   “Absolut. Det var vår uppgift att rena hangarens vatten från 

gifter, precis som-”

   “Precis som de gör än idag”, fyller jag i och ler. “Jag vet, Jemó. 

Ni är viktiga för att samhällets överlevnad.”

   Jemó besvarar mitt leende. Han tycker om när jag säger ni, 

som om han fortfarande var en frisk och stark drifttekniker. 

   Han huttrar plötsligt till och skakar lätt på sig. 

   “Det är kallt”, gnäller han med en grimas. 

   “Du borde vila”, säger jag bekymrat.
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   Det är inte det minsta kallt i tältet. Luftfuktigheten är hög och 

den globala uppvärmningen har spelat en stor roll fastän solen 

aldrig bländar oss med sina strålar.

   Jemó lägger en kall hand på min arm och kramar åt. Den är 

förvånansvärt stark för att tillhöra någon så sjuk och svag. 

   “Du har vuxit upp och blivit en riktigt… riktigt-”

  “Du talar strunt”, avbryter jag utan att låta honom tala till 

punkt. “Håll inne med det och försök vila istället.”

   Jemó ler och sjunker ner på sängen igen. 

   Jag ser till att gubben har det bekvämt och når koppen med 

vatten på nattduksbordet. Jag byter ut den blodiga näsduken 

och lägger dit en ny. Den kommer snart färgas röd den med. 

   Vi säger hejdå till varandra. 

  Jag går vidare mellan tälten och ut på jordbrukarnas områ-

de. Där står pallar med genmanipulerad jord i långa rader. Det 

växer fort och människorna arbetar med att ta hand om diverse 

grödor. Vi äter växtbaserad kost eftersom djuren sedan länge 

dött av sjukdom och svält. 

    En tanig kvinna med sega senor i armarna möter mig när jag 

närmar mig bordet där de radat upp det som är klart till att 

ätas. Det är allt från potatis till rabarber. 

   “Hej, Yttila”, hälsar hon artigt.

   “Hej, Geneviva”, hälsar jag tillbaka. “Jag vill hämta halva veck-

ans ranson.”

   Hon börjar bläddra i ett välanvänt block och klickar med sin 

bläckpenna. 
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   “Jag har fått till mig att ni är beviljade extra”, säger hon och 

ser upp. “Gjort bra ifrån dig?” 

   Jag tänker på morgonens nära-döden-upplevelse. 

   “Nja, förra veckan kanske.”

   Geneviva pekar och talar om vad jag får ta från bordet. Jag tar 

det i famnen, tackar så mycket och går tillbaka mellan tälten. 

Jag hejar på folk som jag vet hejar tillbaka. Alla vill inte beblan-

da sig med soldater. Trots att militären beskyddar och ser till att 

människorna i hangaren överlever finns det en bakomliggande 

rädsla hos folket. Jag har förlikat mig med mitt öde som soldat, 

men ibland kan jag inte låta bli att tänka på hur vardagen hade 

kunnat se ut om jag valt en annan väg i livet. En väg som ledde 

till jordbrukare, maskinist eller till och med sjukvårdare. Tänk 

vad allt skulle vara annorlunda då. 

   Isingoma, Izem och Aifrick är kvar i tältet när jag kommer in 

genom tältduken. 

   “Perfekt”, säger Izem glatt och hjälper mig med grödorna. 

“Nu kan vi äntligen använda oss av fantasin igen.”

   Vi skrattar åt hans optimism. Det är skönt att ha Izem med i 

gänget. Han lättar alltid upp stämningen även om han inte alltid 

är den skarpaste kniven i lådan. 

   “Var är Brïd?” frågar jag.

   Isingoma rycker på axlarna. Hon håller på att bädda iordning 

sin säng eftersom hon tydligen inte hann med det under mor-

gonen. Om jag känner henne rätt har det grämt henne hela 

dagen. Hon är något av en perfektionist. 
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   En plötslig signal får oss att rycka till. Vi känner igen den. 

   Något har hänt.

   Alla soldater förväntas infinna sig ute på gårdsplanen på di-

rekten. 

   Jag, Isingoma, Izem och Aifrick lämnar vårt tält och joggar 

dit. Människorna vi möter på vägen ser oroligt på oss. För även 

om de kanske inte vet exakt vad signalen betyder så har de för-

stått på de lediga soldaternas framåtmarsch att det händer nå-

got oväntat.  

   Det är en lång kö vid luftslussen. Brïd står redan där. I och 

med soldaternas invanda rutin går det fort och snart står jag 

och klär på mig skyddsutrustningen. 

   Utanför mullrar åskan. 

   Jag har inte hört det inifrån hangaren. 

   Jag drar djupa andetag genom gasmasken när jag tar emot min 

automatkarbin. Infinner mig snabbt i ledet av uppställda solda-

ter. Alla patruller är här förutom femman. I och med att vi står 

uppställda och inte får direkta order om anfall slappnar jag av 

en aning. Det innebär att det inte är något livshotande som för-

siggår. Om jag har rätt betyder det att de har fångat en strövare. 

   Mycket riktigt. 

  Patrull fem kommer in genom grindarna med en stackare 

framför sig. Personen bär inga vapen och går inte att identifiera 

på grund av gasmasken. 

   “Namn?” frågar generalen bryskt och vinkar åt sig en av sol-

daterna i patrull fem. 
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   “Aron Satralov”, svarar strövaren snabbt. “Snälla, jag vill inget 

ont.”

   Generalen ger order till soldaten att sikta.

   “Snälla!” 

   “Var kommer du ifrån?” 

   Strövaren hasplar det ur sig. Något med de södra öarna, båt 

och mat är det enda jag lyckas höra inifrån gasmasken. Vi saknar 

öronsnäckor och jag får försöka höra vad som sägs mellan mina 

tunga andetag. Jag hoppas att generalen inte kommer att tilltala 

mig. För länge sedan avfyrades ett skott som gjorde mig döv på 

höger öra. Därför är öronsnäckan i vänster öra ett måste under 

patrullrundorna. 

   I samma stund som jag tror att soldaten från patrull fem ska 

avrätta strövaren hejdar sig generalen och beordrar honom att 

eskortera personen till rehabiliteringslägret. Det är ett läger 

fyrtio meter från hangaren omringad av ytterligare ett staket 

med taggtråd för att hålla fångarna och resten av samhället åt-

skilda. Där hamnar alla strövare som vanligtvis hittas ute på 

gatorna. Det är ovanligt, men ibland letar de sig till militäran-

läggningen för att söka skydd. 

   Strövare har inget samhälle att ty sig till. 

   Inget hem.

   Inga överlevande bekanta. 

   Det är sällan de kommer i grupp. Oftast har de förlorat fa-

milj och kamrater i sjukdomar eller under attacker från både 

vålnader och odjur. De bär nästan aldrig några andra vapen än 
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egentillverkade handvapen. Det är ett under att de lyckas över-

leva överhuvudtaget. 

   “Patrullera området!” beordrar gruppbefälet som går mellan 

de uppställda soldaterna. “Grupp ett och fem stannar innanför 

grindarna, medan två, tre och fyra patrullerar utanför. Seså, 

snabba på!” 

   Vi gör som vi blir tillsagda. Väpnaren delar ut öronsnäckor 

och kopplar ihop oss med varandra. Som tur är behöver vi bara 

lyssna på varandra inom patrullen.  

   Jag går ut genom grindarna med stadiga kliv tillsammans med 

de andra. Vi har direkta order om att se till att inte strövaren är 

förföljd av varken vålnader, odjur eller kloakråttor. De ska alla 

dödas på fläcken. Om vi stöter in i ytterligare en strövare ska 

denne genast tas med tillbaka till basen för vidare utvärdering.

   En hög knall får mig att rycka till. 

   “De sköt strövaren”, säger Isingoma. “Det är den enda förkla-

ringen till avfyrning.”

   “Då var personen sjuk”, menar Aifrick. “Eller så försökte 

idioten springa.”

   Jag gissar på det första alternativet. På rehabiliteringen an-

vänds en scanner för att avgöra om människorna som kommer 

dit är smittade eller inte. Även om strövaren bar gasmask kan 

personen ha blivit smittad vid ett tidigare tillfälle. Militäran-

läggningen vill inte ha hit några främlingar som blir till vålna-

der i sinom tid. De avrättas omedelbart utan nåd. 


