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KAPITEL 1
-JONAH-

Han sprang. Hjärtat slog så hårt i bröstet att han trodde det skulle 
slå rakt ur honom som en knuten näve. Lungorna snörde ihop sig. 
Han kunde inte minnas att han någonsin varit så torr i munnen. 
Smaken av metall. Nyckeln. Den var kall och skrovlig. Rostig. Stor. 
Tung i hans svettiga hand.

Odjuret jagade honom genom skogen och över de öppna fälten. Han 
hade aldrig sprungit så fort förut. Ändå var det som att springa i 
djup sand. Han kände flåsandet i nacken. Hur odjuret närmade 
sig. Han hade sett den förut. Monstruöst stor, svart lurvig päls på 
överkroppen och kal på underkroppen. Ett björnliknande huvud och 
ramar med vassa klor. Dess vidunderliga språng fick hans steg att 
kännas så futtiga och få. Han vann inte nog med mark. Nyckeln 
blev allt tyngre. Tillslut var den så tung att han fick hålla i den med 
all kraft han förmådde. I samma stund odjuret nådde honom tappa-
de han nyckeln i gräset och föll. 

•••

Jonah lägger sig på rygg med en djup utandning. Det svider 
till och han sätter sig upp igen. Sträcker på sig och fingrar 
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försiktigt på de öppna rivsåren som sträcker sig långa över 
ryggen efter odjurets klor. 

Drömmarna blir alltmer verkliga. 
Jonah lämnar sängen och går fram till tvättfatet i andra 

änden i rummet. Han skvalpar av ansiktet. Möter sin egen 
spegelbild. De intensivt gråa ögonen ser tillbaka på ho-
nom. Ansiktet är bekant, men ansträngt efter nattens vilda 
jakt. Han försöker badda såren med trasan som hängt över 
kanten på tvättfatet. Biter ihop och grimaserar illa. 

Jonah hatar det här. 
Hatar den han är. 
Han förstår inte. 
Nog har han alltid drömt livliga drömmar, det har han 

gjort så länge han kan minnas, men den sista tiden har det 
eskalerat. 

Vad betyder det? 
Och nyckeln. 
Den är återkommande. Det är alltid nyckeln. Han måste 

bära den, måste ta den någonstans. Han vet bara inte vart 
eller varför. 

Det är inte alltid han blir jagad av odjuret, men han ställs 
alltid inför svåra utmaningar. Utmaningar han aldrig klarar 
att genomföra. 

Plötsligt knackar det på dörren. 
Jonah öppnar den försiktigt. Hans syster Fiona står utan-

för. Hon slinker in genom dörröppningen och stänger den 
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försiktigt efter sig. 
“Jag hörde att du var uppe”, säger hon lågt. “Hur är det?” 
“Inte bra”, svarar Jonah sanningsenligt. “Jag misslycka-

des igen.”
“Får jag se?” 
Han visar henne ryggen och hon grinar illa.
“Låt mig hjälpa dig”, ber hon och tar den fuktiga trasan 

från hans hand. Hon baddar honom försiktigt. 
Jonah skäms inte inför sin syster. Hon har varit med ända 

ifrån början och är den enda som känner till hans hem-
lighet. Han vet inte varför det tar emot, men något säger 
honom att han inte borde prata högt om det. Trots det vet 
Fiona allt. Hon har baddat hans sår och lagt vallörtsomslag 
på fula blåmärken och stukade fötter. Fiona är speciell för 
honom. Ingen av hans andra bröder och systrar kan mäta 
sig med henne. 

“Det var nyckeln igen”, berättar Jonah och ser över axeln 
på sin syster. 

“Du vet fortfarande inte vad det betyder?” frågar hon.
“Nej”, medger han besviket. “Om jag bara…”
“Om du bara vadå?” 
“Ansträngde mig mer”, säger han. “Då hade jag kanske 

kunnat knäcka koden.”
“Vilken kod?” mumlar hon. “Jag önskar bara att det fick 

ett slut.”
“Tro mig, det önskar jag med”, säger han, men sänker 
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rösten för att inte råka väcka någon i rummen intill hans. 
“Men jag tror inte att det någonsin kommer att göra det.”

“Nej”, säger Fiona. “Inte förrän du blir riktigt illa däran.” 
Hon rengör såren och sköljer av trasan i tvättfatet. Vatt-

net färgas rött av blod. 
“Jag hämtar rent vatten”, säger hon. 
“Nej, låt mig.”
Jonah drar en beige lintröja över huvudet och försöker 

att hasa ner den över ryggen utan att det ska vara alltför 
smärtsamt. 

Tillsammans går han och Fiona ut ur sovrummet. 
“Lika bra att börja”, säger hon när de kommer in i köket.
Hon syftar på frukosten hon ordnar varje morgon nu när 

mor inte längre kan. 
“Jag hjälper dig”, lovar Jonah, men hon lägger en hand 

på hans arm och kramar om. 
“Gå ut och ta igen dig”, säger hon. “Ta lite frisk luft.”
Han nickar och ler svagt. Tar köksingången ut i den tidiga 

sommarmorgonen. Byn ligger fortfarande i absolut tyst-
nad. Snart kommer grannarna vakna och påbörja dagens 
sysslor. Han tycker om liv och rörelse. Det är kusligt när 
det är för tyst. Han gillar det inte alls. Känner sig alldeles 
för liten och ensam trots att han är tillräckligt gammal för 
att kalla sig man och omringad av familj och vänner i byn 
han kallar hemma. 

Tunnan med regnvatten står i hörnet av deras timmer-
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hus. Jonah skopar upp vatten i handflatan och dricker gi-
rigt. Drar det bruna håret ur ansiktet och pustar ut. Natten 
har ännu inte lämnat hans kropp. Bara tanken på att åter-
vända dit får det att vända sig i magen. 

Jonah glömmer bort och lutar sig med ryggen mot väg-
gen. Han ångrar sig genast och sjunker istället ner med 
benen utsträckta framför sig. Tvättfatet står på marken in-
till vattentunnan. Han ska snart gå in igen, men behöver 
bara en minut för återhämtning. Sluter ögonen och allt blir 
svart. Solen försöker enträget leta sig in mellan ögonlock-
en. Han kan tillslut inte låta bli att möta den. 

Sommaren är den bästa årstiden. Då lever Jonah sitt 
liv till fullo. Det är som om han går i ide varje vinter och 
återuppväcks när våren kommer. Lite som björnarna ute 
i skogen som omringar byn. Han borde egentligen göra 
dem sällskap. Är säker på att han egentligen skulle ha fötts 
till björnunge istället för människobarn. 

Då skulle han kanske inte drömma.
Gör björnar det?
Drömmer alltså?
Han tror inte det, men vad vet egentligen han. Ingenting 

känns det som. Han vet inte ens vad som egentligen för-
siggår. Varför drömmarna blivit alltmer verkliga den sista 
tiden. Ibland känns det som att han inte känner sig själv. I 
drömmarna är han alltid sig själv, men på samma gång nå-
gon helt annan. Där och då vet han precis vad han håller på 
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med. Allt är så självklart. När han vaknar kan han inte sätta 
fingret på vad drömmarna betyder, det är som om hans 
huvud spelar honom ett elakt spratt. Hånar hans naivitet. 
Han kommer aldrig bli kvitt drömmarna, inte så länge han 
andas. Eller klarar utmaningarna han ställs inför. 

Jonah går tillbaka in med tvättfatet fyllt till hälften. Fiona 
står framför vedspisen och rör om i grytan med grynvälling. 
Den är grå beige till färgen och smakar som den alltid gör. 

“Väcker du de andra?” frågar hon. 
Han nickar och går lojt längs hallen varpå han öppnar 

dörr efter dörr så att syskonen ska höra hur Fiona håller på 
i köket. Helst vill han vara lite jävlig och slå en slev i bot-
ten på en gryta, men just idag känner han sig barmhärtig. 
Dessutom vill han inte få stryk av sin äldsta bror Jacob. 

När Jonah kommer fram till mors sovrumsdörr tvekar 
han. Han borde låta henne sova vidare och äta sin välling 
senare. Han går tillbaka genom korridoren i riktning mot 
köket. På vägen blir han fälld av sin syster Genny och  
hinner tänka att mor nog antagligen vaknar ändå. 

“Fan ta dig”, väser han, men Genny ser bara triumferan-
de på honom. Hennes gyllengula lockar gungar när hon 
styr stegen mot köket. 

Jonah reser sig upp från golvet. Han borstar av smutsen 
från kläderna och kikar sedan in hos Ian, som är i full färd 
med att dra på sig kängorna. Själv går Jonah fortfarande 
barfota. Trägolvet är kallt under hans fotsulor. 



12

“Vaken?” flinar Jonah. 
“Nätt och jämt”, svarar Ian och ler soligt trots att han ser 

fruktansvärt morgontrött ut. “Och du själv?” 
“Så vaken jag kan bli!” 
De går ut i köket med armarna om varandras axlar. Vid 

bordet sitter hittills bara Genny, men snart kommer också 
Jacob, Ylva och Rita. Trots den tidiga morgonen verkar de 
flesta vara vid gott mod. Alla förutom Rita som verkligen 
hatar tidiga mornar. Henne leker man inte med vid den här 
tiden på dygnet. 

Jonah ser från det ena syskonet till den andra där de alla 
sitter runt det långa matsalsbordet. 

Jacob är äldst. Han är stor som ett hus och är tatuerad 
över armarna. Jonah kommer ihåg när han lät gamla Fred 
nåla honom med bläck och benhammare. Det såg ut att 
göra fruktansvärt ont. 

Efter Jacob kommer Rita. Hon är den som är mest lik 
mor med sitt krusiga bruna hår och fräkniga ansikte. 

Därefter är det Fiona, med samma krusiga hår, men mer 
lik far till utseendet. 

Genny kommer härnäst. Hon är den enda lintotten i 
skaran. Hon är far upp i dagen. Samma fräckhet. Samma 
påhittighet. 

Ylva är den som står ut mest i syskonskaran. De delar 
inte samma pappa. Hon har morotsrött rakt hår och blå 
ögon. 
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Förutom Jonah är de andra syskonens ögon bruna eller 
mörkt gröna. Varför hans ögon blivit grå har han ingen 
aning om, men det är ett karakteristiskt drag, det får han 
hålla med om. 

Ian är ynglingen med sina 20 år. Han är syskonens yngs-
ta, men är längre än de allihopa. Jonah är ett halvt huvud 
kortare, men även han är lång som resten av familjen. 

De äter under tystnad. Jonah kan inget annat än peta i sin 
välling med träskeden. Han borde verkligen äta ordentligt 
för att orka med dagens sysslor.

 “Jonah, hjälper du mig på åkern?” frågar Jacob och ser 
på honom. “Jag behöver ditt handlag med hästkraken.”

“Visst”, svarar Jonah. 
De delar upp dagens sysslor mellan sig och är tillslut 

överens. Jonah och Jacob ska jobba på fältet. Ian och Gen-
ny ska vara i grönsakslandet. Fiona, Rita och Ylva ska mjöl-
ka och sköta om deras boskap. Kreatur, får och grisar går 
i deras hagar. 

När de ätit färdigt sköter Rita och Ian disken medan de 
andra gör sig klara för att möta dagen. Jonah går in på sitt 
rum, drar på sig kängorna och överväger om han ska knäp-
pa västen om överkroppen. Tillslut bestämmer han sig för 
att skippa den helt eftersom det antagligen kommer att bli 
varmt idag. Det är dessutom skönt att slippa lager på lager 
över den såriga huden.

“Redo?” frågar Jacob och kramar hans axel. 
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“Alltid”, svarar Jonah och ler snett. 
De går ut i solen. Utanför har grannarna vaknat och börjat 

röra sig ute i byn. I stallet gör män och kvinnor sig redo för 
en dag ute på fälten. Jonah och Jacob är två av dem. Tillsam-
mans ryktar och selar de deras arbetshäst Wilma. Jonah, som 
har bäst hand om hästar, leder ut henne ur stallet när de är 
klara och spänner fast henne vid skördetröskan. 

Ute på åkern hjälps de åt att slå dagens skörd. Wilma 
svettas ymnigt av det hårda arbetet. Männen gör detsam-
ma. Trots den tidiga morgonens svala väder är de snart 
svettiga så att det syns genom deras tunna tröjor. 

“Det är så jävla varmt”, klagar Jonah och torkar svetten 
ur pannan. 

“Klaga inte”, säger Jacob barskt. “Eller föredrar du den 
hårda vintern som varit? Du kanske längtar tillbaka?”

“Definitivt inte”, fnyser han. 
“Då så.”
Männen arbetar vidare under tystnad. Hästen frustar och 

låter sig manas på framåt över åkern. Säden kommer att bli 
väl omhändertagen. Både för eget bruk, men också för att 
byta med byns andra invånare. Råvarorna säljs även vidare 
till de andra två distrikten - Theros, huvuddistriktet, och 
Octoros där majoriteten är arbetarklass. 

De kan alltid byta till sig andra råvaror över distriktgrän-
serna. Inte enbart leva på välling och bröd. Ibland går folk 
från byn till floden och fiskar. Det är tänkt att Jonah och 
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hans syskon ska göra det idag och äta fisken till middag. 
När Jonah och Jacob tar paus och låter hästen ta igen sig 

kommer Ylva med en spann mjölk och något att äta. Hon 
gör dem sällskap där de sitter på den jordiga marken. De 
säger ingenting. En behaglig tystnad ligger över åkermarken. 

“Ska ni fiska sen?” frågar hon och tar en klunk av mjölken. 
“Ja, åtminstone jag och Ian”, svarar Jonah. “Vill du med 

så gör det.”
“Kanske det”, säger hon. 
De återgår till arbetet och Ylva försvinner bortåt. Jacob 

och Jonah hälsar på förbipasserande grannar som skördar 
på åkern intill. Det finns tydliga gränser för vart ägorna 
börjar och slutar. De är uppdelade med gärdsgårdar och 
uppgrävda diken. Utöver de som jobbar på de sådda åkrar-
na finns det de som slår gräset som ska torkas till hö. 

Det är en av varorna Jonah och hans syskon brukar byta 
till sig med hjälp av sin säd. Ibland bakar de bröd och by-
ter det med, allt för att tjäna ihop tillräckligt för att mätta 
alla hungriga magar. Med tanke på att syskonen vid det 
här laget är vuxna behöver de rejäla mål mat för att orka 
jobba. Ändå är det knapert. De lever fattigt, men Jonah 
är rätt nöjd ändå. Han vet inget annat. Har aldrig lämnat 
byn. Som längst har han rört sig i skogen och ända bort till 
floden. Längre har han aldrig tagit sig. 

“Stick iväg”, säger Jacob när hästen börjar ta slut på en-
ergi. “Vi kan fortsätta imorgon. Jag tar hand om säden.”
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“Säkert?” säger Jonah. “Tack, Jacob.”
“Ingen fara, lillebror”, ler han och rufsar till hans hår. 

“Seså, gå din väg.”
 Jonah gör som han blir tillsagd. Ian hittar han i grönsak-

slandet där han sitter på knäna och plockar ogräs. Genny 
står och lutar sig mot spaden när Jonah kommer fram till 
staketet.

“Hur går det?” frågar han och ser på sin bror och syster. 
“Genny vägrar arbeta”, fnyser Ian.
“Gör jag väl inte”, utbrister Genny och blänger på honom. 

“Jag tar en paus bara. Det är så fruktansvärt varmt.”
“Vi får se till att vattna ofta”, säger Jonah efter en snabb 

blick på grönsakerna som kommer upp ur jorden. Potatis-
blasten börjar se torr och fnasig ut. “Ian, ska du med och 
fiska?”

“Ja, om en stund”, svarar han. “Jag ska bara bli klar här 
först. Kan inte du gå in och se till mor?”

“Självklart.”
Jonah vänder sig om och går mellan husen. När han 

kommer fram till deras ytterdörr skjuter han försiktigt upp 
den och stänger den bakom sig. Skulle det inte varit för de 
öppna fönstrena och solens strålar hade det varit dunkelt i 
huset. Han värmer en skål av vällingen från frukosten och 
placerar en sked i den. Sedan går han genom hallen och 
fram till mors dörr. Han knackar på. När hon svarar öpp-
nar han den och kliver in. 
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Det är mörkt i rummet. Mor har hängt ett stycke tyg för 
fönstret. Hon öppnar ögonen när han kommer fram och 
sätter sig på sängkanten. 

“Hur mår du?” frågar han. 
“Inte väl”, svarar hon och hostar rossligt. “Jag är inte 

hungrig.”
“Du måste äta”, säger han bestämt, men mjukt. Känner 

på hennes heta panna med handen. “Du har feber. Låt mig 
göra rölleka te, så mår du förhoppningsvis bättre sen.”

“Tack, min fina pojk.”
Hon hostar igen. 
 “Försök äta något”, beordrar han och ler svagt. “Så 

kommer jag snart tillbaka.”
  Han lämnar kvar skålen på överkastet och låter henne 

äta själv. Istället för att övervaka henne går han ut i köket 
och förbereder teet. Om han inte minns fel plockade Fiona 
rölleka häromdagen. Det borde finnas i skafferiet. Mycket 
riktigt hittar han det där. 

När teet är kokat på spisen och upphällt i en keramik-
kopp går Jonah tillbaka till sin mors sovrum. Hon har ätit 
några skedar välling när han kommer tillbaka. 

“Här”, säger han och håller fram koppen mot hennes 
läppar. “Försiktigt.”

“Tack”, tackar hon igen. “Ställ det på nattduksbordet.”
“Jag och Jacob har jobbat på åkern”, berättar Jonah för 

att ha något att prata om. “Det är väldigt varmt ute.”
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I sovrummet är det svalt tack vare att mor har täckt över 
fönstret. Hur mycket solen än försöker klarar den inte att 
skina igenom det tjocka tyget. 

“Min fina, fina Jonah”, säger mor och lägger en kall hand 
på hans smutsiga kind. “Du har verkligen vuxit upp till en 
vacker ung man.”

“Äh”, fnyser han blygsamt. “Mor pratar så mycket strunt.”
Han tycker inte om när hon blir sådär sentimental. 
“Vad ska du göra härnäst? Mer jobb på åkern?”
“Nej, jag och Ian ska gå och fiska. Ylva kanske följer med.”
“Hur är det med henne? Har hon fortfarande ont i ma-

gen?”
“Det vet väl inte jag, mor.”
Hon ler. 
“Nej, kanske inte”, säger hon. “Ta hand om dig och dina 

syskon vid floden. Den kan vara förrädisk om man inte är 
försiktig.”

“Vi ska ta vara på oss”, lovar han. “Vila nu.”
Mor sjunker ner på sängen igen och sluter ögonen. Hon 

pustar ut som om det varit högst utmattande att sitta upp. 
Han förstår henne. Hon mår inte bra och har inte gjort det 
under lång tid. 

Jonah lämnar henne ifred. Ian står i köksingången när 
han kommer tillbaka in i köket. 

“Ska vi dra?” frågar han och kliar sig i huvudet. “Blir det 
bara du och jag?”
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“Ylva med, tror jag.”
“Var är hon?”
“Ingen aning.”
“Då letar vi rätt på henne.”
De letar och letar, men kan inte hitta henne någonstans. 
“Var kan hon hålla hus?” säger Ian irriterat. “Jag orkar 

inte leta mer.”
“Vi får gå ändå”, bestämmer Jonah. 
De hämtar deras fiskeutrustning från skjulet bakom hu-

set och beger sig genom byn i riktning mot skogen. På 
vägen passerar de grannar och bekanta. De hejar och ler 
artigt. Det doftar gott av nybakat bröd, rök och jord. Jonah 
hör hur smeden slår med hammaren på metallen och ser 
barnen leka kull. Barfota, så som det ska vara på somma-
ren. Jonah längtar efter att ta av sig kängorna och känna 
gräset mellan tårna. 

Det är rofyllt när de går stigen fram genom skogen. Fåg-
larna kvittrar och solens strålar letar sig in mellan de tätbe-
vuxna trädkronorna. Jonah njuter. Han älskar skogen. Kan 
tillbringa timtal här ute. Det finns inget bättre sätt att samla 
tankarna på. 

Nattens dröm kommer tillbaka till honom. Hur han 
sprang genom skog och över öppna fält. Han kan känna 
törsten och smaken av metall. Smärtan i kroppen när odju-
ret nådde fram och slet upp hans rygg. 

Väl vid floden behåller Jonah tröjan på när han bestämmer 



20

sig för att ta ett välbehövligt dopp innan fisket. Resten klär 
han av sig. Ian känner inte för att bada, utan gör iordning 
fiskespöna och ställer sig en bit bort för att kasta i betet. 

Vattnet är svalt när Jonah kliver i. Flodbotten är mjuk 
och lite slemmig under hans nakna fötter. Bottenslammet 
är brunt och virvlar upp till ytan när han går längre ut i 
vattnet. Han doppar sig innan han dyker. Det känns un-
derbart att svalka av sig efter det hårda arbetet på åkern, 
men det blöta tyget svider när det lägger sig tätt mot såren. 
Ovanför ytan ruskar han håret ur ansiktet och tvättar det 
med hjälp av händerna. 

“Du skrämmer fisken!” ropar Ian från strandkanten. 
Jonah simmar tillbaka, nöjd över sitt dopp, men Ian har 

rätt. Ska de fånga någon fisk idag får de sätta fart. Han gör 
sin bror sällskap och kastar iväg sin lina. Med ett plopp 
landar betet i vattnet och sjunker mot botten. 

“Hur är det mellan dig och Diana?” frågar Ian och knuf-
far lekfullt till Jonah i sidan. 

“Vadå mellan oss?” försöker han. “Det finns väl inte di-
rekt något alls mellan oss.”

“Men du önskar det!” skrattar Ian. 
“Om jag gör”, ler Jonah lurigt. “Om du bara visste…”
“Gör något åt saken då”, säger han. “Svep henne med 

dig!”
Ian är något av en romantiker. Byns tjejer flockas kring 

honom. Han ser bra ut också, är charmig och karismatisk. 
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Jonah har svårt för att prata med kvinnorna. Han blir 
tafatt och alldeles konstig. Sväljer tungan och hjärtat slår i 
otakt. Speciellt framför Diana, en tjej han haft ögonen på 
sedan de var unga. Hon är vacker med sitt svarta raka hår 
och bruna ögon. Hennes läppar är perfekta, men det är 
inte det bästa med henne. Personligheten är det som fångat 
honom totalt. Diana är vänlig. Riktigt sådär så att man und-
rar om hon någonsin tänkt på sig själv för en gång skull. 
Anspråkslös. Alltid sprudlande glad. Det smittar av sig när 
man är i hennes närhet. 

När Jonah sitter där och tänker på Diana blir han alldeles 
varm i kroppen. Livet känns sådär fantastiskt just nu. Han 
står och fiskar med sin lillebror, solen skiner och endast 
fåglarnas kvitter ekar över flodbädden. 

Han är lycklig. 
Väldigt lycklig.
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KAPITEL 2
-DOWN-

“Kom igen, bättre kan du.”
Down ser barskt på skrothandlaren. Hen vet att han kan 

vara snål, men hen tänker inte låta sig bli överkörd. Den 
tiden är för länge sedan förbi. 

“Okej”, säger skrothandlaren. “Duger det?”
Han räcker sedlarna till Down. Hen är en jäkel på siffror 

och räknar dem snabbt i händerna. 
“Det blir bra”, säger hen nöjt. “Det är ett nöje att göra 

affärer med dig, herrn.”
Skrothandlaren fnyser.
“Seså, ge dig iväg.”
Down vänder på klacken. Hen viker sedlarna och lägger 

dem i tryggt förvar i den lilla axelväskan. Den slår rytmiskt 
mot hens höft när hen sicksackar mellan människorna på 
marknaden. Vid den här tiden på dygnet är den alltid full 
med människor. Det gör det lätt att stjäla, men just idag 
känner Down sig barmhärtig. Hen hittade tillräckligt med 
skrot på skrotupplagen för att tjäna en hacka. 

Efter att ha köpt en påse gröna syrliga äpplen sätter 
Down sig ner på en av staden Octoros stora stentrappor. 
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Hen behöver vila sina trötta ben. De är inte som de brukar 
och hen har ännu inte listat ut vart problemet ligger. 

För fem år sedan krossades hens ben under en ravin av 
skrot. Det slutade med att hen fick amputera dem akut hos 
en av svarta marknadens läkare för en stor summa pengar. 
Sådana som Down har inte någon försäkring och kan där-
för inte få hjälp från det statliga sjukhuset. 

Ett tag befann hen sig på gatan invalid och utsatt. Hen 
och hens enäggstvilling Atla blev rånade mer än en gång 
på öppen gata trots att de försökte försvara sig med kniv. 

Efter att ha samlat ihop tillräckligt hade de råd att köpa 
proteser. Down kan känna sig avundsjuk på de som har 
råd att operera sig på sjukhuset och inte på en smutsig bår 
hos någon som kallar sig doktor. Hen är fortfarande trau-
matiserad. Det gör fortfarande ont ibland. Speciellt i leden 
mellan hens stumpar och proteserna. 

När Down plockar av dem är hen alldeles röd och sårig. 
Hen slappnar av när hen låter huden luftas. Lutar huvudet 
mot trappräcket bakom sig och sluter sina ögon. 

•••

Down letade. Hen visste att boken låg här någonstans. Det gällde 
bara att leta noggrannare, hålla ut och se upp för odjuret som sniffade 
i luften i jakt på hens doft. Hen grävde med bara händerna i sanden. 
Snart fick hen blåsor, men hen fortsatte trots den gassande solen. 
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Down kände hur hen blev allt mer utmattad. Det fanns ingen tid 
till vila. Hen hade redan tagit sig igenom kvicksand och slagits mot 
stora skorpioner. Det hade inte stoppat hen, som med sin kniv tog sig 
igenom utmaningarna hen ställdes inför. Det var nära att hen drun-
knade i sanden, men i sista stund hade hen lyckats kravla sig upp 
till kanten och kommit loss. Hens värsta mardröm var att drunkna. 
Speciellt i tjock sand. Bara tanken på att lungorna skulle fyllas med 
det fick hen att rysa av skräck. 

Down visste inte hur hen kunde veta vart boken låg. Något viska-
de i hens öra att den skulle befinna sig någonstans i närheten. Det 
var ett stort område att gräva sig igenom, men hen skulle finna boken 
om hen så behövde leta tills solen gick ner och det blev omöjligt att se. 

Svetten lackade och solen brände Downs ljusa hy. Hen drog en 
hand genom det vita håret och svor tyst för sig själv för att odjuret inte 
skulle höra. Den borde kunna se hen på långt avstånd med tanke 
på att hen befann sig i öppet landskap. Hen försökte göra sig så liten 
som möjligt och ligga lågt. 

När Down grävde blev sanden i botten sakta till glödande aska. 
Hen tog det som ett tecken på att hen var nära och grävde frenetiskt 
vidare trots smärtan. Mycket riktigt uppenbarade sig boken där nere. 
Den var glödhet när hen sträckte sig efter den och hastigt lyfte upp 
den ur gropen. 

Ett vrål hördes på avstånd. 
Down ställde sig upp och spanade. Snart såg hen hur det vidunder-

liga monstret kravlade i hens riktning. Med boken i handen började 
hen springa. 
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Odjuret kom allt närmare. 
Hen kunde känna flåset i nacken trots avståndet mellan dem. 
En sjö uppenbarade sig i horisonten. Down sprang för allt hen 

var värd. Boken blev tyngre och svårare att bära. Ändå var hen 
målmedveten. Om hen inte nådde strandkanten i tid skulle hen vara 
förlorad. 

När Down trodde att hens tid var kommen nådde hen fram till 
sjön och kastade sig i den. Det var skönt med svalka, men hen var 
inte säker på om hen var utom fara. Hen visste inte om odjuret kun-
de simma eller inte. 

Ytterligare ett vrål ekade över sjön. Odjuret hade nu nått strand-
kanten. Den stod och vägde av och an. Tvekade. Den hade åtta 
spindelliknande ben, var minst fyra meter hög och hade kal ljus hud 
med skorpor längst dess långa lemmar. Down hade sett den springa 
och varje rörelse var ryckig och ojämn. Den var skräckinjagande. 
Huvudet var förvridet och gungade i takt med dess steg. De kolsvarta 
tomma ögonen stirrade aggressivt på Down när hen simmade allt 
längre ut. Odjuret galopperade runt sjön för att möta hen på andra 
sidan. Down stannade till och höll sig flytande. Försökte hitta en 
utväg. 

Plötsligt blev boken tyngre och tvingade ner hen i djupet. Hen för-
sökte sparka sig upp igen, men det var förgäves. Ju längre ner hen 
sjönk desto kallare blev vattnet. 

“Down?”

•••
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Down känner hur hen ruskas om. 
“Down, vakna!” 
Hen öppnar hastigt ögonen och ser sig vilt omkring. Det 

tar en stund innan hen förstår att det är hens tvillingsyster 
Atla som väckt hen. Down måste ha somnat av utmattning. 

“Vad hände?” frågar Atla tyst och sätter sig bredvid hen 
på trappan. Hon lägger en lugnande hand på hens arm.

“Jag hittade boken”, berättar Down och känner försiktigt 
på halsen som för att försäkra sig om att den inte är fylld 
med sötvatten. “Du räddade mig.”

“Höll du på att drunkna igen?”
“Ja.” 
“Jagad av odjuret?”
“Den fick nästan tag i mig.” 
“Tur att jag hittade dig”, säger Atla tankspritt. 
De sitter tysta bredvid varandra på stentrappan omring-

ade av andra som sitter och lapar sol. En del har till och 
med solglasögon på sig. Äter något gott och delar på något 
att dricka.

“Här.”
Down räcker ett grönt äpple till Atla. 
“Du måste äta något”, säger hen. 
“Tack.”
Atla tar emot det och biter av en bit med framtänderna. 

Hon tuggar, men svär till.
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“Jag bet mig i kinden”, gnäller hon. 
“Klantigt.”
Down knuffar till henne i sidan så att hon vinglar till. 
“Varit på skroten idag?” frågar Atla och syftar på äpplena. 
Hen nickar.
“Jag tjänade en slant”, säger hen fastän hen i själva verket 

tjänat rätt mycket på delarna hen hittat. “Det blev över 
efter att jag köpt de här.”

“Köpt mer olja?” 
“Nej, jag ska göra det.”
“Här, låt mig.”
Atla sträcker sig efter axelväskan. Hon letar igenom den 

och lyfter ur en liten flaska med pip. Sätter sig tillrätta mitt 
emot Down.

“Gör det ont?” frågar hon under tiden hon hjälper sin 
tvilling att smörja lederna i protesen. 

“Ja”, svarar hen. “Något är inte som det ska.”
“Du kanske ska uppsöka doktorn?” 
Down ser skeptiskt på sin syster. 
“Jag går aldrig tillbaka dit igen.”
“Du kanske inte har mycket till val?”
Hen rycker på axlarna. 
“Jag står ut.”
Efter att Down har tagit på sig proteserna igen reser de sig 

upp och går uppför trappan. Lämnar marknaden bakom sig. 
“Vad sägs om en öl?” frågar Down. “Fira att jag hittade 
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bra delar idag.”
“Har du verkligen råd?”
“Jadå, inga problem.”
De bestämmer sig för att ta något kallt att dricka och 

går i riktning mot en av pubarna. Det är ett sorl av röster 
som möter dem när de kommer innanför dörren. Nästan 
svalare inne än ute. Down hittar ett ledigt bord och sätter 
sig under tiden Atla går för att köpa ölen i baren. Hen mas-
serar sina knän där proteserna tar vid och grimaserar illa. 

“Här”, säger Atla när hon kommer tillbaka med två glas 
öl i händerna. 

Down tar emot sitt glas och dricker girigt. Hen älskar öl 
och dricker gärna tills hen blir riktigt full. Det får hen att 
glömma allt elände en stund. Dock avskyr hen att dröm-
ma i det tillståndet. Nog för att drömmarna inte är särskilt 
trevliga i vanliga fall, men de blir ännu värre med alkohol 
i blodet.

“Vart sover vi i natt?” frågar Atla och smuttar på skum-
met som blivit när pubägaren hällt upp ölen. 

Down rycker på axlarna.
“De släpper nog inte in oss på härbärget igen”, konsta-

terar hen bistert. “Vi har redan förbrukat våra dagar där.”
“Synd”, säger Atla. “Bästa stället hittills.”
“Helt klart”, håller Down med. “Vi hittar något.”
“Jag vill inte sova under bron igen”, säger Atla. 
Senast de sov under bron som går mellan staden och det 
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som kallas ödemarken blev de rånade. Atla råkade riktigt illa 
ut med en man som ville ta mer av henne än bara pengarna. 
Down hade kommit till undsättning, men blivit nedslagen 
på köpet. Atla hade lyckats sätta kniven i benet på mannen. 
Hon är en riktig kämpe.

“Inte bron”, lovar Down och ler som hastigast. “Vi bor-
de ha råd att bo på vandrarhemmet.”

“Det låter bra”, säger Atla nöjt. “Tack för att du jobbade 
hårt.”

“Vart höll du hus under tiden?” frågar hen och tar ytterli-
gare en klunk av sin öl. “Säg inte att du sov igen?” 

“Det kanske jag gjorde.”
“Var då?” 
“I en gränd.”
“Atla…” 
“Down, jag måste hitta dolken.”
“Men inte på öppen gata mitt på ljusa dagen.”
“Det var inte på öppen gata”, fnyser Atla. “Det var en 

gränd.”
“Äh.”
De blänger på varandra, men kan inte vara sura någon 

längre stund. Det kan de aldrig. Down älskar sin syster mer 
än allt. Hen skulle offra sitt liv för henne utan att blinka. 
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KAPITEL 3
-ATLA-

Kylan sökte sig in under kläderna. Den bitande vinden drog i At-
las vita hår och fick det att sticka om kinderna. Hon visste inte hur 
många gånger hon försökt klättra uppför berget som tornade upp sig 
framför henne, men hon gav aldrig upp. Hon huttrade till och började 
röra sig framåt genom den tjocka snön. Än så länge hade hon inte 
sett vargen som brukade jaga henne. Hon visste att det bara var en 
tidsfråga innan den dök upp. 

Atla rörde sig snabbare uppför backen, men det var som om något 
höll henne tillbaka. I samma ögonblick hörde hon ett ylande från den 
mörka skogen bakom henne. Hon stannade inte upp, tittade inte ens 
åt skogens håll, utan började springa. Det sved i halsen och värkte i 
lungorna. Hon tänkte inte ge sig.

Vinden ökade i styrka och vargens massiva språng fick marken 
att vibrera. Hon hörde snön innan den kom. En lavin som i snabb 
takt föll nerför berget för att sluka henne.

“Helvete.”
Atla sprang  för allt hon var värd. Hon undrade för ett ögonblick 

om snön skulle sluka vargen tillsammans med henne, men så vitt hon 
förstod samarbetade naturen med odjuret. Hon visste redan hur detta 
skulle sluta. Ändå tänkte hon inte ge upp utan en kamp. Hon satte 
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hälarna i marken och vände sig mot odjuret som sprang mot henne 
från sidan. Hon mötte vargens röda ögon och skrek rakt ut när hon 
började springa mot den.

En dag skulle hon hitta dolken och köra den rakt i hjärtat på 
monstret.

•••

“Det var inte vargen som väckte mig den här gången”, sä-
ger Atla och petar tankspritt på det trasiga jeanstyget på 
hennes lår. Hon ryser till när hon minns hur lavinen slukat 
henne under nattens dröm. Det är nästan så att hon känner 
att hon fortfarande fryser. “Om det inte är den, så är det 
en jävla snöstorm.”

Down sitter som vanligt och lyssnar på henne, avbryter 
aldrig och nickar bara.

“Jag har sett dolken, men har aldrig lyckats få tag på den. 
De få gångerna jag har lyckats lokalisera den har vargen all-
tid stått i min väg. Om jag bara visste hur jag tar mig upp till 
toppen av berget...”, fortsätter hon och höjer blicken mot 
sin tvilling när hen räcker henne äpplet hen suttit och ätit på.

Atla tar emot det och tar en tugga. Medan hon funderar 
vidare tar Down till orda.

“Det är som med boken i öknen. Det är som att det vi 
letar efter kallar på oss, eller något.”

Atla nickar. 
“Precis.” 



32

Hon har inte sagt det till Down, men på något vis är hon 
avundsjuk på att hen faktiskt lyckats fånga boken hen är 
efter och hållit den i sina egna händer. Hon vill hålla jämn 
takt med hen och vill inte hamna efter. 

När de tillsammans ätit upp äpplet reser de på sig. Atla 
slänger äppelskrutten till fåglarna och följer efter Down 
som redan börjat gå längs med kanten på kanalen utan-
för vandrarhemmet. Hon får springa de sista stegen för att 
komma ikapp sin tvilling.

“Det var väldigt vilken fart du fick”, säger hon och drar 
ena handen genom sitt vita, axellånga hår för att få undan 
det från ansiktet.

Down flinar mot Atla när hon hunnit ikapp. 
“Du får hänga med i svängarna.”
De retas med varandra en stund innan de pratar ihop sig 

om dagen. Med en lika varm kram som alltid, till Downs 
högljudda klagomål, säger Atla hejdå och de går skilda vägar. 

Atla styr stegen mot Octoros slumkvarter och dess svar-
ta marknad. Ännu är det inte läge att sälja sin lever, men 
det är något som hon skämtsamt nämnt till Down. Hen 
hade tyckt att det i sådana fall skulle vara Atla som fick 
göra den uppoffringen. Skämt åsido så hade hon gjort det 
för sin tvilling, men hon hoppas innerligt att det aldrig ska 
behövas.

Gatorna här är trånga och husen står nära varandra. Mel-
lan fönstrena har folk hängt upp tygstycken för att bättre 
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dölja vad som egentligen försiggår. Drönare och andra över-
vakningsmetoder cirkulerar nämligen i området. Tygen går i 
alla sorters färger och när solen ligger rätt på himlen badar 
hela kvarteret i olika nyanser.  

“Atla!” 
En smal, sliten figur vid namn Liquena står vid en sidogata 

och vinkar till sig henne. Hon är en av dem i det här området 
som Atla brukar sälja sina skrotfynd till. Det finns en till, en 
sliskig man vid namn Tebur. Den senaste tiden har Atla känt 
sig mer och mer obekväm i hans närvaro och istället valt 
att gå till Liquena. Även om hon aldrig ger lika mycket för 
skrotdelarna.

Atla vill höja priset Liquena erbjuder, men har ingen ork 
till det idag. Hon säljer några delar och går sedan vidare. 
Down får skälla på henne senare om hen vill det, men Atla 
är alldeles för upptagen med att tänka på sina drömmar. 
Hon har ingen aning om hur hon någonsin ska klara det 
hon ställs inför. Hon kommer aldrig upp för det där jäkla 
berget och så fort hon börjar klättra tycks vargen alltid naf-
sa henne i hälarna.

Atla stannar plötsligt när hon inser att hon varit borta 
i sina tankar och vandrat för långt upp på gatan. Det är 
mörkt och öde, men en och annan råtta skyndar sig över 
kullerstenarna. För ett ögonblick funderar Atla på om hon 
ska ge sig in i drömmarna för ett nytt försök.

Plötsligt känner hon sig iakttagen. 
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Hennes fingrar sluter sig om kniven som ligger i sin 
skida på bältet. Om någon försöker sig på något är hon 
redo. Hon tänker aldrig bli påhoppad igen. Det går vad 
som känns som flera minuter, men det kan inte vara mer 
än något ögonblick. Känslan hon fått försvinner och hon 
andas med ens ut luft som hon inte insett att hon hållit 
inne. Hon backar några steg och lyssnar intensivt innan 
hon slappnar av. 

När hon gått tillbaka och kommer ut på andra sidan ga-
tan släpper hon taget om kniven och skakar av sig den obe-
hagliga känslan. 

Ett högt tjut drar henne ur sina tankar. Hon ser bort mot 
tågstationen där några ungdomar i hennes egen ålder står 
och röker och pratar. De har färgglada detaljer i kläderna 
och en och annan har målat färg i ansiktet. En kille har 
ena armen om en tjej. Hon skrattar högljutt när han kittlar 
henne i sidan. 

Ett stygn av… längtan?
Atla skakar på huvudet. Försöker att inte se på dem. En 

del av henne önskar att det var hon som stod där. Ibland 
önskar hon att hon hade någon som såg på henne på sam-
ma sätt killen ser på tjejen, men alldeles för ofta har hon 
sett den ondska som finns i människor. Hon har tillslut 
kommit till insikten av Down är den enda personen som 
hon kan lita på. De har hand om varandra i en värld som 
på alla vis jobbar emot dem.
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Atla står kvar ett ögonblick, men bestämmer sig sedan 
mot sitt bättre vetande att röra sig närmare dem. Hon vet 
att de är från huvuddistriktet, hon har stött på andra ung-
domar därifrån vid tidigare tillfällen. Vad hon förstått bör-
jar de ta sig ut i dessa hårdare trakter. Ofta för att få tag på 
droger. Ibland är de öppna för att snacka med henne, men 
ibland kan det vara rena idioter som tar sig hit. 

När Atla närmar sig tystnar de och kikar nyfiket mot 
henne. Hon ångrar genast att hon tagit initiativet och låtsas 
istället som om hon bara är på väg förbi. En av tjejerna 
vinkar till sig henne. 

“Hey! Vill du ha en?” frågar hon och vinkar med en ciga-
rett. Ett leende leker över hennes läppar.

Atla vet hur mycket cigaretter säljer för, men kan ju inte 
bara ta emot den och stoppa den i fickan. Om hon däre-
mot lyckas ta ett helt paket när de inte märker kan hon nog 
tjäna en stor slant. Tanken får henne att le och hon nickar 
mot tjejen när hon går mot henne. 

“Gärna”, säger hon när hon tar emot den. Hon låter 
en av dem tända cigaretten och drar ett djupt bloss. Hon 
hostar till och tittar på tjejen som erbjudit henne den. 

“Vad är det i den här?”
“Vi har spiceat till den lite”, svarar en av killarna och 

blinkar mot henne. Sättet han flinar på sänder ut en var-
ningssignal.

Atla vill inte veta vad de blandat tobaken med, men det 
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får henne att ännu mer vilja få tag på ett paket. Det skulle 
kunna sälja för mer än vanliga cigg. Hon tar ett till bloss 
och inser med ens att det får henne att känna sig rätt be-
haglig. Hon fokuserar och kikar på tidtabellen som visar 
henne att tåget de antagligen står och väntar på är på väg 
mot huvuddistriktet igen. Hon ställer ner väskan hon bu-
rit på, masserar försiktigt axeln med ena handen och kikar 
på de andra. Killen som lett mot henne ser fortfarande åt 
hennes håll och Atla bestämmer sig för att han blir den 
enklaste måltavlan.

“Kommer ni från huvuddistriktet eller?” 
Hon drar håret bakom ena örat och låtsas låta förundrad, 

ser till att titta storögt på färgerna och kastar en extra blick 
på killen. Han svarar med en gång, nappar alldeles för lätt. 

“Skulle vara häftigt att se någon gång”, mumlar hon 
tillräckligt högt för att de ska höra henne. 

“Varför följer du inte med nu?”
De andra skrattar åt killens idé och Atla känner sig för ett 

ögonblick arg, men håller sig från att säga något.
“Har ni inte typ… bilder, eller något?” 
Som hon förutspått stiger killen fram och drar upp något 

ur ena fickan. 
“Mer än bara bilder”, säger han. 
Atla är nära på att tappa cigaretten hon håller mellan läp-

parna och ser sig om i den projicering som han tagit fram. 
Det är som att hon står mitt i den sprudlande staden. Hon 
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finner snabbt fokus igen och rör sig lite närmare honom. 
Hon kan skymta ett cigarettpaket i hans ena bakficka.

“Vad är det för byggnad?” frågar hon och medan han är 
fullt upptagen med att berätta lyckas hon norpa åt sig det. 

Killen fortsätter prata, inte det minsta medveten om stöl-
den. Inom någon minut eller två närmar sig tåget. 

Atla backar några steg när det saktar in och börjar släppa 
av och på folk. En tågkonduktör stiger ut ur fordonet och 
ger henne en kall blick. 

“Hoppas att vi ses igen”, säger hon glatt till gänget av 
ungdomar, tar upp väskan från marken och hänger den 
över axeln. Hon håller cigaretten mellan läpparna när hon 
vinkar mot dem och börjar gå därifrån.

“Vad hette du nu igen?” ropar killen.
Atla ler bara. Hon fortsätter gå utan att svara. När hon 

är säker på att tåget avgått vågar hon ta upp paketet och 
öppna det. Nästan fullt. Down kommer bli så glad när hen 
ser bytet. 

Hon släcker cigaretten hon har i munnen mot en vägg 
och stoppar ner den bland de andra. Atla stänger paketet 
och gömmer den i innerfickan. Det är ju rena guldet.Sedan 
skyndar hon sig mot hennes och Downs bestämda mötes-
plats. 

Det är knappt att Atla hinner hitta skydd innan himlen 
öppnar sig och regnet börjar ösa ner. Tillsammans med 
några andra huttrande människor trycker hon sig intill 
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en husvägg. Vinden blåser dock i fel riktning och regnet 
piskar ner mot både fötter och ben. Hon hoppas för allt i 
världen att hon inte blir förkyld.

Atla drar bort några blöta hårstrån från ansiktet. Hon 
öppnar sin jacka en aning för att se till att cigaretterna inte 
blivit våta och pustar ut när hon ser att de klarat sig. Hon 
kikar upp mot himlen igen och suckar. Det ser inte ut som 
att vädret kommer bli bättre och hon är redan sen. Hon 
skulle ha mött Down för mer än en timma sedan. 

Till slut kliver hon ut i regnet och börjar springa i riktning 
mot kanalen. Det är lättare sagt än gjort. Liquena hade inte 
köpt så mycket av skrotet som Atla räknat med, vilket gör 
att hennes väska fortfarande är rätt tung. 

•••

“Var har du varit!?” 
Down ser arg och orolig ut när Atla äntligen når deras 

mötesplats.
Atla släpper ner väskan vid deras fötter och andas ut, 

ställer sig intill väggen under den stora bron och glider ner. 
Det känns som att hon sprungit ett maratonlopp.

“Det började ju regna!” säger hon och ser oskyldigt på 
Down.

Hen lägger armarna i kors. 
“Har du fått sålt något?”
Atla sparkar lite lätt med foten på sin väska och grimaserar. 
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“Liquena var snål som alltid, och Tebur...”, börjar hon 
och möter Downs blick igen. “Han gick jag inte till.”

Hon har redan berättat för Down om hans oönskade 
närmanden.

“Bra, du ska inte gå tillbaka till honom.”
Atla nickar och får sedan en glimt i ögat när hon inser att 

hon inte berättat det bästa av allt.
Down lägger märke till det och höjer ena ögonbrynet. 
“Varför ser du så finurlig ut?”
Atla drar med ett triumferande leende fram cigarettpake-

tet hon snott. I en snabb rörelse norpar Down åt sig det.
“Var fick du tag på det?” frågar hen och öppnar paketet. 

Hen tar ut en cigarett och luktar på den. “Det är inte sådan 
där billig skittobak heller.”

“Några ungdomar från huvuddistriktet. De borde veta 
bättre än att ta sig ut hit till den farliga slummen”, säger 
hon och blinkar. “De har även blandat ut tobaken med 
något. Ger en riktig kick.”

“Vi skulle kunna sälja det, det går nog för mycket”, säger 
Down och ser fundersam ut.

“Mm… Jag tänkte det samma”, säger Atla, men låter inte 
helt övertygad. Hon minns hur behagligt hon mått efter 
cigaretten.

“Eller så sparar vi dem? För oss själva?”
“Det tycker jag”, svarar Atla och reser på sig.
Ibland får de skita i pengar och gå efter nöje. Det blir 
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svårare att leva ett tag, men de båda tycker att det kan vara 
värt det ibland.

“Då får jag hitta en tändare. Sanya ville ha min som 
betalning för maten i förra veckan.”

Down knuffar till henne. 
“Jag ville ju ha en nu ju.”
“Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!” 

kvittrar Atla och duckar undan med ett flin från Downs 
nästa anfall. Så fort regnet avtar ger hon sig ut på jakt efter 
en ny tändare.


