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KAPITEL 1
-ATLA-

Atla svär när hon i all hast försöker dra på sig strumporna. Hon är 
nära på att ramla där hon står på en fot och balanserar på golvet i sitt 
sovrum. Hon pressar ut luft mellan sina sammanbitna tänder och sät-
ter sig tungt på sängen. När kängorna är på snörar hon dem slarvigt 
och drar en hand genom sitt nytvättade hår innan hon puttar upp dör-
ren och springer ut i korridoren. 

Mötet med de andra har börjat för nästan tio minuter sedan och Atla 
ser inte fram emot att möta deras besvikelse. 

“Förlåt!” utbrister hon när hon rundar ett hörn och råkar slå i sin 
axel på en tjej som kommer henne till mötes.

Någon ropar efter henne när hon springer rakt igenom sällskapsrum-
met, men hon hinner inte stanna upp utan fortsätter i riktning mot kon-
ferensrummet. Väl framför dörren stannar hon och försöker samla sig så 
gott hon kan. Håret har skapat två blöta fläckar på hennes axlar och snör-
ningen på ena kängan har lossat. Med en suck sätter hon sig på huk för att 
fixa det innan hon går in, men just som hon ska göra det öppnas dörren. 
Kyra står alldeles innanför och lägger armarna i kors vid åsynen av Atla. 

“Du är sen”, säger Down när hen kliver fram bakom Kyra.
Atla muttrar lågt och knyter kängorna innan hon reser sig och går 

in efter dem.
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Jonah står tillsammans med Tarrens, Armida, Rhana och Zev vid 
bordet och ser på henne. 

“Förlåt att jag är sen, jag…”, börjar hon, men tystnar när hon inser 
att det inte är värt att komma med bortförklaringar. Hon går istället 
fram till bordet och ställer sig intill Zev, mittemot Jonah.

“Jag förstår dig”, säger Zev och rufsar till Atlas blöta hår. Han ger 
henne ett retsamt leende när hon slår bort hans hand. “Morgondu-
schen är viktig för att samla tankarna.”

Atla ska precis säga något till sitt försvar, men Down petar henne i 
sidan och nickar mot Tarrens, som vill starta mötet.

“Nu när vi alla äntligen är samlade, kan vi börja”, börjar han innan 
någon mer säger något. “Det har gått en månad sedan ni lyckades 
hämta artefakten.”

Atla kastar en blick på Jonah när Tarrens nämner det, men ser has-
tigt bort igen när hon märker att han redan står och ser åt hennes håll. 
Hon kramar om stolsryggen hon står bakom och försöker att inte se 
ditåt igen. Det har varit så stelt mellan dem sedan allt som hände innan 
de gav sig in i hans dröm. Hon har försökt att lägga det bakom sig, 
försökt glömma. Det har varit lättare sagt än gjort då hon fortfarande 
kan komma på sig själv med att tänka på kyssarna de delat.

“Atla, hänger du med?”
Hon lyfter hastigt på huvudet när Armida tilltalar henne och ger 

henne en ursäktande blick innan hon nickar. 
“Som jag sa. Vi är alla ivriga att sätta igång och leta efter de andra 

artefakterna, men vi får inte gå för fort fram”, säger hon och vänder 
sedan bort blicken från Atla för att istället se på Jonah. “Det är viktigt 
att du får den tid du behöver. Det är ingen idé att fortsätta för tidigt 
om det bara betyder att ni misslyckas på grund av det.”

“Jonah visar framsteg för varje dag som går”, kommenterar Tarrens 
och ger honom ett leende. “Dagens simulering kommer att visa det.”

Atla tittar på Jonah igen. Han ser så stolt ut över Tarrens lovord att 
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hon inte kan låta bli att le. Sanningen är att hon sett framgången hans 
mentor pratar om med egna ögon. Hon har ibland tittat på deras trä-
ningar, har inte kunnat låta bli, men självklart hållit sig utom synhåll.

“Idag ska ni delas upp två och två”, säger Rhana, som varit tyst fram 
tills nu. Hon lutar sig över bordet och lägger fram en röd flagga. “Ni 
ska samarbeta för att vara det första laget som tar er till flaggan. En 
av er får i uppgift att springa med den till ‘mål’, under tiden den andra 
beskyddar löparen från motståndarlaget.”

Atla känner genast hur det spritter i kroppen. Hon ser fram emot 
träningspasset, ser fram emot tävlingen i det.

“Sätter vi igång direkt eller?” säger hon och släpper stolen. Hon 
rätar på sig och ler upp mot Zev. “Jag tar löparrollen för mitt lag!”

“Det viktigaste är att ni jobbar som ett lag”, säger Armida och fångar 
Atlas uppmärksamhet. “Vi har redan delat upp er och dessutom be-
stämt vilka roller ni ska ha.”

Atla sänker axlarna en aning, men försöker att inte se allt för besviken ut.
“Du som är så ivrig på att sätta igång, Atla, ska vara Jonahs beskyd-

dare”, beslutar Armida och vänder blicken mot Jonah. “Det är bra för 
dig att träna upp din uthållighet igen, men du har också rätten att bryta 
simuleringen om det blir för mycket.”

Atla sätter händerna i sidorna och sneglar på Jonah. Hon drar ett 
djupt andetag och försöker skaka av sig den plötsliga nervositeten, 
sedan nickar hon och går fram till honom. 

“Det här klarar vi”, säger hon och knuffar till honom med armbå-
gen. Hon märker att han slappnar av en aning. 

“Jag hoppas bara att mitt ben inte ska ge mig några bekymmer”, 
muttrar han och tittar ner på benet där han brutit det.

Atla följer hans blick och försöker att inte tänka på bilden av honom 
under odjuret. Det är ofta hon vänder och vrider på händelsen, tänker 
på hur hon hade kunnat förebygga att det hände över huvud taget.

Down har försäkrat henne att hon gjort allt rätt, att de alla agerade 
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på bästa sätt utifrån situationen. Hon är tacksam som har sin tvilling 
att dela sina innersta funderingar med och att hen kan vara den logiska 
rösten Atla behöver ibland. 

“Du hörde Armida”, säger hon till Jonah när hon tvingat bort sina 
tankar. “Om det gör det får du bara avbryta, men fokusera på att ta dig 
fram så fort du kan så tar jag hand om Down och Kyra.”

Jonah möter hennes blick och ler, men sedan blir han allvarlig. Han 
för en hand till nacken och kramar åt.

“Kan vi förresten prata sen?”
“Om vadå?” frågar Atla fastän hon anar vad det är. Hon ser ingåen-

de på honom, lägger armarna i kors och höjer ena ögonbrynet.
Jonah låter sig inte drivas bort. 
“Du vet…”, börjar han osäkert. “Typ… stelheten som uppkommit 

mellan oss sedan…”
Atla väntar på att han ska säga klart meningen, men när han inte gör 

det så biter hon sig i insidan av kinden för att låta bli att kasta ur sig 
något olämpligt. Hon tycker att det är lika jobbigt som han, men hon 
tycker samtidigt att skulden ligger på honom. Om det inte vore för en 
viss Diana så hade den här besvärande situationen aldrig uppstått.

“Jag vill inte att det är så här heller”, börjar hon efter en stunds 
tystnad och tittar bort på Down och Kyra som säkert tillbringar den 
här tiden innan de ska in i simuleringen på ett mycket effektivare sätt 
än vad hon och Jonah gör just nu. “Men jag vet heller inte hur vi ska 
gå vidare.”

“Genom att lösa det här”, säger Jonah hastigt och tar ett steg framåt. 
“Ge mig en chans.”

“Vadå, har du tänkt igenom det här under månaden som gått?” frågar 
Atla och minns deras samtal i soffan innan han kysste henne. Hon 
skakar på huvudet. “Jag är inte så säker på det.”

“Du har fel. Jag har tänkt och jag vill vara med dig.”
Hjärtat slår ett extra slag och Atla känner sig plötsligt lite ostadig på 
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benen. Hon var inte beredd på det och fastän hon vet vad hon egent-
ligen vill svara så kommer inget ut. Till slut öppnar hon munnen, men 
hinner inte säga något innan hon blir avbruten.

“Vad gör ni kvar här?” frågar Kyra, som kikar in i konferensrummet. 
“Vi väntar på er i simuleringsrummet.”

Det är inte förrän nu som Atla märker att hon och Jonah är ensam-
ma kvar. Hon ser sig förläget omkring och nickar till Kyra.

“Vi kommer”, säger hon och väntar tills hon har gått. Hon vänder 
sig om mot Jonah igen. “Jag, eh… behöver tid att tänka.”

Jonah ser ut att vilja sjunka genom jorden, men han nickar.
“Vi fokuserar på simuleringen för nu, men jag lovar att vi pratar 

sen”, lyckas Atla säga trots att tankarna virvlar i huvudet på henne. 
Hon sänker rösten en aning och ser bort. “Ett steg i taget.”

Atla ser sig om i simuleringen, försöker lägga märke till så mycket som möjligt inn-
an träningen sätter igång. Hon kan se flaggan som de ska ta. Den är utplacerad 
på en kulle i mitten av en äng, men platsen de startar från är omringad av skog, 
så hon kan inte se Kyra och Down.

“Jag vet inte var de andra är, men så fort vi hör signalen så springer vi rakt 
mot flaggan”, börjar Atla instruera och rullar på axlarna. “Kyra är snabbast, så 
hon lär komma först till kullen. Jag fokuserar till en början på att ta flaggan från 
henne. Håll Down på avstånd tills dess att jag tar den.”

“Jag börjar springa så fort du får tag på den”, säger Jonah. “Så springer du 
ikapp mig och överlämnar den.”

“Sen vänder jag om och håller dem på avstånd bäst jag kan”, säger Atla och 
tittar upp på honom. Hon kan inte hindra leendet som dyker upp när deras blickar 
möts, men tittar hastigt bort för att fokusera på uppgiften. “Vi klarar det här.”
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“Det gör vi”, håller Jonah med.
Plötsligt sätter en högljudd signal igång, vilket får Atla att ställa sig i startposi-

tion. Hon kastar en sista blick på Jonah innan hon tittar på flaggan i mitten. Så 
fort sista signalen ljuder sätter hon av i full fart. Musklerna jobbar hårt när hon 
ökar takten ytterligare och hon kommer på sig själv med att ha saknat tävlingsan-
dan som simuleringarna ger. 

När hon närmar sig flaggan ser hon rörelse i ögonvrån. Hon vänder hastigt 
blicken ditåt, men är ögonblicket för sen. Down smäller rakt in i henne och drar 
henne med sig ner på marken.

“Vad fan?!” utbrister Atla när hon rullar bort för att komma upp på fötter, 
men hon låter inte sin tvilling hindra henne igen när hon återgår till att springa 
mot flaggan.

Kyra är nästan framme vid den, så Atla ändrar strategi. Hon måste göra allt 
hon kan för att komma ikapp Kyra och fälla henne som Down gjort.

“Jonah, uppehåll Down!” ropar hon bakåt och ökar därefter takten ytterligare. 
Hon biter ihop och knyter nävarna när benen skriker i protest. 

Kyra slösar ingen tid när hon väl når mitten och tar flaggan, utan vänder tvärt 
och springer tillbaka i riktningen hon kommit.

Atla, som sprungit snett framåt för att på så sätt vinna mark, är nästan ikapp 
Kyra när hon väl kommer nedför kullen igen, men hur snabb hon än är så hjälper 
inte det när Kyra har längre ben. Atla svär lågt när hon inser att hon inte kommer 
att lyckas, när hon märker att avståndet mellan dem blir allt längre. 

“Fan”, muttrar hon och saktar in. Hon stannar, lutar sig framåt och placerar 
händerna mot knäna när hon tar djupa andetag för att återfå andningen.

“Gav du upp?” frågar Kyra som kommer släntrande tillbaka efter att en hög 
signal markerat att hon och Down vunnit. 

“Du är ju så jäkla långbent!” klagar Atla och rätar på sig för att möta henne. 
“Det finns ju ingen chans att komma ikapp dig när du väl sätter fart.”

Kyra flinar och får sedan syn på något över Atlas axel. 
“Bra jobbat!” ropar hon och viftar med flaggan i handen. “Din plan funkade 

ju utmärkt.”
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Atla vänder sig om och ger Down en tjurig blick.
“Var det verkligen nödvändigt att tackla mig?”
“För att vinna, ja”, svarar hen enkelt och ger Atla en klapp på axeln när hen 

passerar. “Du tål väl lite tacklingar, eller hur?”
Just som Atla ska svara hen, hoppar Kyra till och släpper flaggan. Den hinner 

försvinna innan den ens nuddar marken. Lika snabbt som den försvunnit dyker 
den plötsligt upp i mitten igen.

“Tillbaka till era platser!” 
De ser sig omkring när de hör Armidas röst, men en efter en går de tillbaka 

till startpunkterna.
“Jag önskar att jag kunde hjälpa dig mer. Jag hade säkert kunnat komma 

ikapp Kyra”, muttrar Jonah på vägen tillbaka, men Atla tittar genast upp och 
skakar på huvudet. 

“Tänk inte så”, säger hon. “Jag borde ha lyssnat på vad Armida sa. Vi kör 
på en ny strategi. Du har löparrollen och jag beskyddar dig denna gång. Så som 
Kyra och Down tänkte kan vara smart. Jag sneddar och siktar in mig på Kyra 
med en gång.”

De delar ett leende när de stannar vid deras startpunkt och vänder sig om för 
att försöka igen.

Atla sätter sig upp i simuleringsmaskinen och rycker frustrerat bort elektro-
derna från kroppen när de vaknar. Därefter kastar hon en blick på Down. 

“När blev jag din personliga tacklingskudde?” frågar hon och fnyser 
när hen bara svarar med ett snett leende.

“När hen insåg hur lätt du är att tackla”, svarar Kyra som ser alldeles 
för nöjd ut över resultatet. Hon går fram till Down och de delar en 
high five. “Tre vinster av fem, bra jobbat.”
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Atla mumlar några väl valda ord, men tystnar när Jonah kommer 
fram till henne.

“Två vinster var inte dåligt”, säger han med ett lätt leende.
När hon möter hans blick blir hon genast påmind om den faktiska 

anledningen till simuleringen.
“Ja, du klarade det bra”, berömmer hon honom och besvarar hans 

leende. “Hur känns det?”
Jonah lägger handen mot hennes maskin och lyfter lite på ena benet. 
“Bra, men jag måste träna upp konditionen”, säger han. “Jag har ju 

inte kunnat träna som tidigare.”
“Det är klart”, nickar Atla. Hon ska precis föreslå att de kan börja 

träna tillsammans, men blir påmind om deras tidigare konversation 
och tittar bort. Hon vet inte om det skulle bli olustigt om hon föreslår 
det. Så istället förblir hon tyst.

När de klätt på sig får de veta att de genast ska infinna sig i konfe-
rensrummet igen. Väl där sätter sig alla fyra runt bordet och Atla ser 
på stillbilderna som ligger utspridda. Det är bilder som observatörerna 
framkallat efter deras första uppdrag. Hennes blick fastnar på en bild 
av varelsen från Jonahs dröm. De hade låtit den överlista dem och 
hade inte varit någon match när den väl gett sig iväg efter honom. 
Den hade varit alldeles för snabb och det var bara tur att hon lyckades 
komma ifatt den. 

“Inför nästa uppdrag ska ni få träning med skjutvapen. Ni kommer 
att få en pistol var utöver det valfria handvapnet”, berättar Armida 
under tiden hon studerar en av bilderna i detalj.

“Pistoler?”
Jonah låter skeptisk.
“Ni ska även tänka utifrån en ny strategi. En av er får hålla er nära 

den som ger sig av efter artefakten, för att inte upprepa samma miss-
tag som förra gången”, fortsätter hon utan att kommentera Jonahs 
skepsis.
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“Vems dröm blir nästa?” frågar Kyra.
“Din”, säger Armida och vänder blicken mot henne.
Kyra höjer på ögonbrynen och ser ut att vilja invända, men hon för-

blir tyst. Devi, som sitter bredvid henne, lägger en hand på hennes axel.
“Okej, så… vad ska vi tänka på i Kyras dröm? Hur ser den ut?” 

frågar Down medan hen ser från Armida till Kyra.
“Det är ett stort och gammalt hus. Långa korridorer med oändligt 

många rum”, börjar Kyra motvilligt. “Det kommer att bli trångt.”
Armida nickar.
“Vi har inte lyckats simulera omgivningen i din dröm på grund av 

förlorad data innan ditt implantat togs bort. Vi försöker fortfarande 
och förhoppningsvis kommer vi kunna simulera det innan ni ska ge 
er in på riktigt. En sak som är säker är att det trånga utrymmet och de 
långa korridorerna inte kommer att vara till er fördel. Monstret kom-
mer att se er innan ni ser det.”

Kyra ser ut att rysa till. Down ser koncentrerad ut och Jonah lutar sig 
tillbaka i sin stol med tvivel i blicken.

Atla ser på honom där han sitter bredvid henne och vill egentligen 
lägga en hand på hans arm där den vilar mot stolens armstöd, men 
hon låter bli. Vänder istället blicken framåt och försöker smälta allt. 
Det lägger sig en tystnad i rummet och hon förstår med ens att det 
bara kommer bli svårare från och med nu.
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KAPITEL 2
-DOWN-

Hjärtat slår hårt i bröstkorgen. Det känns som om blodet i ådrorna 
kokar, vilket får Down att sakta ner tempot. Hen faller framåt med 
överkroppen och vilar händerna mot knäna alldeles där  aluminium 
proteserna är sammankopplade med hens ben. Elektroderna har 
kopplats samman med hens muskler, processen började redan från 
första stund. Hen minns när Kyra hjälpte hen på med dem för första 
gången, hur hen sprang första gången… Det var en magisk känsla som 
hen aldrig kommer att glömma. 

Down flåsar ansträngt och sträcker sig mot solen som skiner den 
här höstdagen. Hen tränar för att bibehålla både styrka och kondi-
tion. Under sin tid på högkvarteret har hen definitivt blivit mer uthållig 
och musklad, med tanke på den fysiska ansträngningen de blir utsatta 
för, både i simuleringarna och i själva drömmarna. Det gäller att hålla 
igång. Down har alltid tyckt om att röra på sig, men har alltid varit 
begränsad. När hen fick sina proteser av Kyra fick hen känna hur det i 
själva verket skulle kännas att röra sig på riktigt. Inte stappla fram, som 
med de förra proteserna. 

Uthålligheten i kroppen gör att Downs puls snabbt går ner i normall-
äge. Hen flåsar ut det sista, känner den metalliska smaken i munnen när 
hen sjunker ner på gräset för att göra dagens styrkeövningar. Räknar 
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antalet push-ups och sit-ups är något Down aldrig gör, för hen brukar 
pressa sig själv tills hen helt enkelt inte orkar mer. Träningsvärk är inget 
som bekommer hen, även om det bränner ordentligt i kroppen dagarna 
efter ett ordentligt träningspass. Det är bara ett tecken på att kroppen 
har ansträngt sig och att det så småningom kommer att ge resultat. 

När Down har gjort alla sina övningar och joggat av kroppen kommer 
hen fram till ladan som leder ner till högkvarteret. Två unga tjejer, som 
hen känner igen som Théresa och Sofi, står och röker mot ladugårdsväg-
gen. De nickar hejande på Down när hen passerar dem, men säger inget. 

Utan att bry sig om deras tystnad försvinner Down in under taket 
och tar två trappsteg i taget nedför trappan till högkvarteret. Det är 
svalt och skönt där nere. Lysrörsljuset är kallt och det är trångt mellan 
väggarna. Hen stryker metallväggen med fingertopparna på vänster 
hand och känner på den släta ytan. I gången möter hen en man som är 
på väg uppåt, så hen kliver åt sidan. När han inte visar hen någon som 
helst artighet genom att ge henne utrymme pressar hen ryggen mot 
väggen. En obehagskänsla gör sig påmind, en som hen burit mycket 
på förr när hen och Atla befann sig på gatan i Octoros. Down vet att 
hen är säker här på högkvarteret, inget har hittills talat emot det, men 
ändå backar hen när någon hon inte känner rör sig alldeles för nära. 

Mannen som går förbi säger inget och visar Down knappt någon 
notis, men hen hör hans andetag och ryser. Hen fortsätter vidare ge-
nom gången och skyndar på stegen för att inte möta någon mer som 
inte kan visa respekt och kliva åt sidan. 

Bortom den smala underjordiska gången kommer själva högkvar-
teret och där är det varmt, välkomnande på något vis. Det har blivit 
Downs hem, vilket hen varit sen med att medge. Eftersom hen och 
Atla levt på gatan så länge har hen aldrig sett någon plats som sitt hem. 
Gatorna i Octoros är så nära ett hen kan komma och det skulle hen 
inte kalla mycket till hem. Här har hen en självklar plats i gemenska-
pen. Det förväntas mycket av Down och hen känner pressen, men hen 



17

har Atla vid sin sida. Kyra och Jonah skulle göra allt för att hålla dem 
samman, åtminstone är det vad hen vill tro. Det känns som om de har 
kommit varandra närmare, ända sedan Jonah var nära på att mista livet 
i drömmen med den första artefakten. 

När Down passerar rummet med artefaktmontern stannar hen till 
för att betrakta nyckeln som Jonah tagit med sig ut ur sitt drömtill-
stånd. Den är rostig, men under det orangea kan hen ana guld. Mönst-
rad längs axen, utmejslad i handtaget. Ett vackert objekt. Tänk att de 
lyckades få tag i den, trots allt.

Utan att stöta på någon bekant går Down till sitt rum för att du-
scha. Det varma duschvattnet sköljer över hens korta, men muskulösa 
kropp. Hen tvålar in sig. Duschtvålen luktar gott och fräscht. 

När hen har duschat klart och torkat sig lindar hen sina bröst med 
bandaget. Det har blivit en vana eftersom hen egentligen önskar sig en 
platt bröstkorg. En dag ska hen operera bort dem, mastektomi som 
hen har fått lära sig att det heter. Det skulle underlätta könsdysforin.  

Down ser på sig själv i helkroppsspegeln när hen klär på sig inför da-
gen. Hen väljer ett par khaki jeans och en svart enkel t-shirt. Alla hens 
kläder som ligger i klädskåpet är utvalda efter komfort och funktion. 
Det tycker hen om. Inga pråliga skjortor eller utstyrslar hen känner sig 
utklädd i. 

Innan hen lämnar sovrummet torkas och stylas det vita håret. Hens 
grå ögon möter spegelbilden.

“Godmorgon världen”, mumlar hen och ser på sina läppar. “Idag 
blir en fantastisk dag.”

Hen kan inte låta bli att flina åt sitt töntiga citat. 
Ute i sällskapsrummet sitter Jonah och hans kompis Felix och disku-

terar något. Down går i riktning mot dem, men hejdas av Irina, en av 
rådmedlemmarna, som kommer gående genom matsalen. 

“Down”, säger hon. “Vi behöver prata. Ta med de andra och möt 
mig i konferenssalen.”
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Hen nickar och går mot soffgruppen. Jonah har redan förstått att 
något är på gång. Felix ser frågande på dem, men reser sig inte upp 
från fåtöljen eftersom han antar att det bara gäller dem. 

“Irina vill prata med oss”, säger Down och ser på Jonah som drar en 
hand genom det yviga bruna håret. 

“Sa hon om vad?” frågar han. 
Hen skakar på huvudet utan att svara och tar täten. I konferenssalen 

sitter redan Kyra när de kommer in genom dörren. Irina står längst 
fram och vilar händerna mot bordsskivan. Hon ler när de kommer in, 
men annars har hon samma allvarliga uttryck som alltid. 

“Godmorgon”, säger hon när Atla droppar in som sista person och 
har satt sig ner vid bordet mellan Kyra och Down. “Jag kallade till det 
här mötet eftersom vi har några saker att gå igenom.”

“Vad handlar det om?”
Down ser spänt på Irina. Hen undrar om det kommer att handla om 

uppdraget igen. De gör så gott de kan med sin träning och med tanke 
på Jonahs skador kan de inte avancera fortare än så här. 

“Vi expanderar”, börjar Irina att berätta. “Vårt nya högkvarter lig-
ger centralt i huvudstaden. Tanken med det är att vi ska kunna hjälpa 
människor att tyda sina drömmar. Det blir vårt uppdrag och ert med 
så småningom.”

“Vänta nu”, hejdar Kyra. “Vad kommer hända med det här stället?”
“Det kommer att finnas kvar och vara igång, men i mindre skala”, 

svarar Irina. “Det nya högkvarteret är öppet för allmänheten. Om de 
betalar förstås.” 

“Vinstdrivande?” 
Down ser skeptiskt på henne. 
“Det måste gå runt”, säger Irina. “Och det finns ett intresse för våra 

drömtydares... ja, egenskaper. Möjligheterna är enorma.”
“Ska vi förflyttas?” frågar Atla. 
“Ja.”
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“Men vi ska fortsätta vårt uppdrag?” fortsätter hon. “På det nya stället?”
“Precis. Ert uppdrag har inte förändrats, bara platsen ni utför det på. 

Ni kommer också att ha möjlighet att tjäna pengar genom att erbjuda 
allmänheten era gåvor. Ert jobb är då att bege er in i andras drömmar 
och tyda dem.”

Down, Jonah, Kyra och Atla utbyter en blick. 
“Vilka kommer att bli kvar här?” frågar Jonah. “Ska mentorerna 

med oss?”
“Ja, de flyttar med”, lugnar Irina honom. “De är fortfarande era 

mentorer. Ni lämnas inte helt åt ert öde.”
“Skönt det”, mumlar Down. “Hur mycket tjänar vi på att sälja oss?” 
Irina ger hen en kylig blick. 
“Det låter spännande”, fyller Atla hastigt i. 
“Det tar vi när det blir aktuellt”, fnyser Irina. “Ni kommer att få all 

information ni behöver.”
“När flyttar vi?” frågar Kyra ängsligt. 
Irina ler svagt och placerar armarna bakom ryggen. 
“Om en vecka. Ni har inget att oroa er för”, lovar hon. “Anläggning-

en är fin och välutrustad i jämförelse med här. Ni kommer att ha allt 
ni behöver och lite till.”

“Men vi trivs här”, säger Jonah lågt. “Vi har precis börjat känna oss 
som hemma.”

“Ni kommer att trivas där med. Tro mig.”
“Då så!” utbrister Atla. “Det ska bli kul att se det.”
Irina nickar gillande.
“Vi är klara här”, säger hon. “Tack för mig.”
Down och de andra reser sig upp och lämnar rummet. Kyra ser 

orolig ut. Hen tar hennes hand och kramar åt. 
“Hur är det?” frågar hen.
“Jag måste hitta Devi”, säger Kyra tankspritt. “Jag måste försäkra 

mig om att hon ska förflyttas hon med.”
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“Det ska hon säkert”, försöker Down lugna henne. 
“Jag måste gå.”
Kyra släpper hens hand och skyndar sig vidare. 
“Värst vad bråttom hon har då”, säger Jonah förbryllat och går upp 

i jämsides med Down. 
“Hon är rädd för att behöva lämna Devi”, muttrar hen.
“Jag förstår det.”
Jonah sneglar på Atla. 
“Det kommer att bli bra”, försäkrar hon. “Slår vad om att det nya 

högkvarteret kommer att vara ännu bättre än det här.”
“Men vi kommer att befinna oss mitt i huvudstaden”, klagar Jonah. 

“Med alla färger och ansiktsmålningar.”
“Tatueringar”, förtydligar Down. “Kalla det inte för ansiktsmålning-

ar framför Kyra. Då slår hon dig.”
Jonah skrattar. 
“Okej, jag ska vara försiktig”, lovar han. “Så… vad tycker ni om det 

Irina pratade om?”
Han går till sofforna i sällskapsrummet där Felix fortfarande sitter 

och fipplar med en rubiks kub. Down lägger märke till hur Jonah hal-
tar och undrar om han har ont. 

“Jag vet inte riktigt”, medger hen fundersamt och följer efter. “Jag 
tycker inte om att de tror att de kan förflytta oss hur som helst. Som 
om vi inte har något att säga till om.”

“Har vi det då?” frågar Jonah. “Något att säga till om alltså.”
“Det borde vi ha”, påpekar Atla bestämt. Hon har följt med bakom 

Down och slänger sig på soffan bredvid Felix som genast tar ner föt-
terna från dynorna. “Jag menar, de behöver oss. Vi borde ställa krav. 
Men vadå, vill inte ni till det nya högkvarteret?” 

Jonah rycker på axlarna. 
“För mig spelar det ingen roll”, säger han. “Även om det innebär att 

jag måste bo mitt i huvudstaden.”
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 Down ser först skeptisk ut, men ler sedan. 
“Så länge vi håller ihop duger det för mig.”
Just som hen säger det kommer Kyra in i sällskapsrummet. Hon ser 

ledsen ut när hon sätter sig ner i en ledig fåtölj. 
“Jag hittar inte Devi”, säger hon. “Inte någonstans och ingen har 

sett till henne heller.”
“Äh, hon är säkert ute bara.”
Down himlar med ögonen bakom Kyras rygg, något Atla lägger 

märke till. Hon ger henne en bestämt blick. Hen kan inte hjälpa det, 
men det eviga springandet efter Devi ger hen huvudvärk. Själv skulle 
hen aldrig kunna tänka sig att vara så beroende och besatt av en annan 
människa, med Atla som undantag. De har tillbringat mer tid med 
varandra det sista och det känns nästan som förr när det var de två 
mot världen. 

Efter att ha sett kyssen mellan Atla och Jonah har hen kommit på sig 
själv med att ha blivit mer överbeskyddande om sin tvilling. Down vill 
inte se en pojkspoling som Jonah såra Atla och förstöra deras relation. 
Jonah må vara en bra person i grund och botten, men hen gillar inte 
det faktum att han flirtar med Atla när han redan har någon hemma 
i Farohs som väntar på honom. Hen vet inte riktigt om han har bak-
tankar med det hela eller om han bara är naiv och dum. Down vill tro 
att det rör sig något inuti den där hjärnan, men är inte alltid så säker. 

Plötsligt studsar Atla upp ur soffan och kommer fram till Down. 
“Kom”, säger hon och tar hens hand.
Hen låter sig ledas iväg utan att veta vart de är på väg, men till slut 

inser hen att de ska gå ut. 
“Är det något?” frågar Down och ser in i Atlas bakhuvud när de går 

genom den smala gången upp till utgången. 
“Nej”, svarar hon kort. 
“Jag märker ju att det är något.”
“Får jag inte umgås med dig på tu man hand?” 
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Down tycker att Atla är lite väl bitsk, men låter det passera. Hen 
märker tydligt att det är något som stör henne och kommer tids nog 
få reda på vad det är. Atla brukar sällan kunna hålla inne med saker 
någon längre tid. 

Utanför ladan skiner solen fortfarande, men kvällen är snart här. 
Hen följer efter Atla bort till kanten på en av åkrarna, där slänger hon 
sig ner på gräset med ansiktet mot himlen. 

Down står och ser på henne med händerna på höfterna. Hen kisar, 
överväger att sätta sig bredvid och fråga ut henne, men istället står hen 
och gungar på fötterna.

“Ska du bara stå där?” frågar Atla.
Down rycker på axlarna. 
“Ja, tills du säger vad det är.”
“Men lägg av. Jag vill bara umgås.”
“Säg.”
Atla överväger det och ger till slut med sig. Hon sträcker sig efter 

Down, som sjunker ner på gräset bredvid. 
“Jag behöver andrum, det är allt”, säger Atla. 
“Varför?” 
“Därför att…”, tvekar hon med en suck. “Jonah. Han är överallt. 

Hela tiden.”
“Han bor här?” 
“Du vet vad jag menar”, snäser Atla. “Han vill prata och-”
“Jag förstår”, klipper Down av. “Frustrerande.”
“Han ger inte med sig… och jag-”
“Gillar du honom?” 
“Va?” 
“Ja? Gillar du honom, jag menar, på riktigt?” frågar Down. 
Atla blir tyst. Hon pillar på ett trasigt nagelband och river i gräset 

under tiden hon funderar. 
“Ja…”, mumlar hon. “Men jag vill inte vara hans andra val.”
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“Han leker med dina känslor.”
“Gör han det?” 
“Ja”, säger hen. “Han får dig att må dåligt.”
“Mjaa… inte egentligen”, svarar Atla och kliar sig i pannan. “Men 

jo, på ett sätt.”
Down ser på sin tvilling. Helst vill hen säga åt Atla att be Jonah dra 

åt skogen, kanske på ett relativt schysst sätt för att inte röra om allt 
för mycket i grytan, men ändå. På samma gång medger Atla att hon 
tycker om honom tillbaka, vilket får hen att tveka. Borde hen vara mer 
stöttande i frågan? Eller gå efter vad hen själv känner? 

“Antingen väljer man att leva kvar i det förflutna”, börjar Down. 
“Eller så väljer man livet som är här och nu.”

“Filosofiskt”, flinar Atla. 
“Jag menar allvar”, säger hen. “Det är bara att välja. Man kan inte ha 

en fot i båda lägren. Jonah måste förstå det.”
Atla lägger en hand på Downs ben och kramar åt. 
“Du har helt rätt”, håller Atla med och ler. “Jag ska tänka på hur jag 

ska göra framöver.”
Down besvarar leendet. Hen hoppas bara att hen gör rätt val i att 

driva det här framåt. 
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KAPITEL 3
-KYRA-

Kyra huttrar till, drar sin jacka tätare om sig och rättar till en av sina vantar 
innan hon tar ett hårdare tag om vapnet. 

“Då var vi här igen”, muttrar hon och ser sig om i simuleringen av Atlas dröm. 
“Jag kan inte påstå att det här är min favorit.”

“Äh, snacka inte skit om min dröm. Den kan i alla fall simuleras utan problem”, 
säger Atla irriterat. Hennes varma andedräkt skapar ett litet moln framför henne.

Kyra ska precis argumentera emot, men blir avbruten av Armidas röst i öronsnäckan.
“Det är nog. Ni är här för att slåss mot monstren, inte varandra.”
De ser sig alla om i spänd förväntan. 
Kyra tittar ut över snölandskapet och mellan träden på de täta mörka skogarna. 

Hon ser som hastigast upp på berget. Stora moln täcker toppen av det. Inom några 
ögonblick börjar det snöa kraftigt.

“Seriöst?” kommenterar Kyra och ser ogillande på de tjocka snöflingorna.
“Du får koncentrera dig. Nu blir det svårare att se”, börjar Armida. “Nu 

kopplar jag bort mig. Ni kommer vara ensamma som om det här inte var en 
simulering, men jag vet att du klarar det.”

Kyra nickar stilla när Armidas röst försvinner och torkar bort några av snö-
flingorna som landar på hennes näsa. 

“Något kommer”, säger Down och Atla i mun på varandra. 
Ett välkänt långdraget skrik skär genom tystnaden. Det får dem alla att rycka 

till. Ut genom skuggorna i skogen träder monstret från Kyras dröm fram. Dess 
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långa fingrar griper tag om träden kring det medan det tar sig framåt. Bakom det 
kliver plötsligt Atlas varg ut med ett lågt rullande morr. 

“Gör er beredda”, säger Kyra och sveper med blicken över skogsbrynet för att se 
om fler dyker upp.

“Det är inte alla”, mumlar Down 
“Jag och Jonah fokuserar på dem två. Håll koll så att de andra inte dyker upp”, 

säger Atla.
De nickar allihop.
Atla ställer sig bredvid Jonah med sina två knivar redo samtidigt som Kyra och 

Down håller sig bakom dem. De står halvt vända åt den motsatta skogen för att 
inget ska kunna överraska dem från det hållet. Snön faller hejdlöst och Kyra får 
kisa för att se något. Hon hinner märka att något förändras. Vålnaden backar 
medan vargen tar några hotfulla kliv framåt. 

“Akta, något händer”, varnar hon, men hinner knappt prata klart innan var-
gen med ett vrål hoppar framåt och springer mot dem. Det fradgas kring munnen 
och de röda ögonen lyser.

Vålnaden fortsätter backa in i skuggorna. Blir ett med dem och försvinner helt 
samtidigt som den ger ifrån sig ännu ett genomträngande skrik.

Atla springer vargen till mötes och Jonah väger sitt spjut i handen innan han 
gör detsamma.

“Stå kvar. De klarar av vargen. Vi får inte bli attackerade när vi alla är 
fokuserade på en”, säger Down till Kyra, så de står kvar och håller spänt koll på 
området. 

Jonah hoppar upp i luften och sticker spjutet mot vargen samtidigt som Atla 
går lågt. De jobbar tillsammans för att göra så mycket skada som möjligt mot det 
aggressiva odjuret. Atla duckar under benen på den och hinner köra in en av sina 
knivar i ena bakbenet innan hon ställer sig upp på andra sidan. Vargen tjuter till, 
tappar balansen och slår ner med bakdelen i marken. Jonah är snabb med att at-
tackera med sitt spjut och får in slag mot vargens kropp med båda vässade sidorna.

“Atla, akta!”
Down lämnar plötsligt Kyras sida och sätter av i full fart mot sin tvilling. Kyra 
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ser vad hen reagerar på. Bakom Atla, i det mörka skogsbrynet, reser sig vålnaden 
upp. De långa armarna är utsträckta för att fatta tag i henne.

Atla har reagerat på Downs varning, men hinner inte ducka. Händerna griper 
tag om henne bakifrån och drar henne baklänges mot skuggorna. Atla vrålar och 
försöker dra sig loss. Kämpar i den tunga snön. 

Jonah ser ut att vilja lämna vargen för att rädda henne ur vålnadens klor.
“Fokusera! Down hjälper henne!” ropar Kyra och sätter av mot Jonah och 

vargen för att i sin tur hjälpa honom. 
Vargen rör sig med sina sista krafter. Den haltar fram, men försöker fortfaran-

de attackera. Dess käftar funkar fortfarande och de måste hoppa undan när den 
gör ett utfall mot dem. 

Kyra hoppar åt sidan och tar tag med båda händer om svärdskaftet innan hon 
sveper det uppåt i en vid båge. Blodet sprutar från vargens hals och den gurglar till 
innan den faller ihop i den röda snön.

“Armarna!” ropar Down, vilket får Kyra och Jonah att se på dem. 
Hen har hjälpt Atla ur vålnadens grepp och tvillingarna har fått övertaget. 

Down är smidig, snabb och rör sig graciöst med de två klingorna. Atla siktar 
en av knivarna och träffar vålnaden rakt i ansiktet. Den skriker och vrider sig. 
Armarna svänger fram och tillbaka framför den för att få tag på tvillingarna, men 
då är Down där med sina klingor igen. 

“Låt den inte komma undan!”
Down försöker komma upp bakom vålnaden för att stoppa den när den börjar backa.
“Spring åt sidan!” ropar Jonah plötsligt och ställer sig stadigare i snön. I vän-

sterhanden väger han med spjutet i väntat på att de ska flytta på sig. När de gjort 
det kastar han spjutet som flyger iväg genom luften. De följer det med blicken genom 
de tunga snöflingorna och med ett kväljande ljud borrar den sig rakt genom vålna-
dens bröstkorg. Den skriker rakt ut, flyger baklänges av kraften och fastnar i en 
av trädstammarna. Skriket dör ut och det blir alldeles knäpptyst omkring dem.

“Fan, det där var snyggt!” utbrister Atla och kastar en blick på Jonah med ett 
förvånat leende.

“Det var faktiskt jävligt snyggt”, instämmer Down och ser på Kyra som nickar. 
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Jonah ser generad ut över uppmärksamheten, men kan inte hålla tillbaka ett 
stolt leende.

“Bra gjort mina små kycklingar! Jag väcker er”, säger Zev och de simulerade 
monstren försvinner genast.

Kyra vaknar och möts av Armidas grå ögon.
“Bra jobbat där inne. Jag såg hur du skar upp halsen på vargen”, 

säger hon med ett lätt leende. 
“Tack”, säger Kyra. Hon sätter sig upp och får hjälp med att få av sig 

elektroderna. “Lärde vi oss något nytt om vålnaden?”
“Den kan dödas av Jonahs spjut”, säger Atla med ett flin från sin 

säng och rycker av sig den sista elektroden från sin överkropp. Hon 
hoppar smidigt ner från maskinen. “Fan asså, det där var tillfredsstäl-
lande att se.”

Jonah ser nöjd ut.
“Ja, men mer än så? Den har en tendens att ta sig in i skuggorna och 

överraska oss. Det får vi inte låta hända när det är på riktigt”, menar 
Kyra och ser från den ena till den andra. 

Down nickar.
“Jag håller med. Vi får vara på vår vakt, speciellt med vålnaden.”
“Dessutom kommer vi vara i helt annan terräng. Jag vet inte ens 

om du kommer kunna använda spjutet på det sättet inne i spökhuset, 
Jonah”, fortsätter Kyra.

“Hur går det med att simulera det då? Det känns ju bättre om vi 
skulle kunna få en aning om hur det kommer vara”, säger Jonah. Han 
sitter kvar i sin maskin och håller lätt om sitt ena ben med en grimas.

“Ingen framgång än så länge.”
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Armida låter besvärad och kastar en blick på Zev.
“Okej, men det kommer väl gå att fixa innan vi ska ge oss av efter 

Kyras artefakt, eller?” frågar Atla och vänder blicken mot mentorerna.
Kyra ser att de delar en blick.
“Jag kan hjälpa er med det tekniska”, erbjuder hon sig. “Det måste 

gå att rädda någon data från alla simuleringar jag gått igenom efter att 
mitt implantat opererades ut.”

Armida möter hennes blick och nickar.
“Okej, det är bra med ett extra par ögon. Hämta vad du behöver och 

kom sedan tillbaka hit”, säger hon och kastar sedan en blick mot de 
andra. “Bra jobbat, allihopa.”

De går ut och skingrar sig. Kyra styr stegen mot sitt rum och lämnar 
Atla, Jonah och Down till att diskutera vad de just varit med om.

“Hej!”
Hon stannar till, vänder på sig och väntar in Devi som skyndar sig 

efter henne. 
“Hej”, svarar Kyra med ett leende och möter hennes läppar i en 

snabb kyss.
“Vad duktig du var där inne. Den där vargen var ingen match för 

dig”, flinar hon och tar Kyras hand i sin.
“Mm, jag har mina stunder”, medger Kyra.
De går hand i hand till hennes rum. Väl där går Kyra och samlar 

ihop sina verktyg under tiden Devi sätter sig ner på sängen.
“Jag kan hjälpa dig.”
Kyra skakar på huvudet.
“Jag klarar mig. Jag jobbar ändå bättre om jag får vara ensam.”
Devi suckar och lägger sig raklång på rygg.
“Vadå?” 
Kyra märker tonen i sucken och vänder sig mot henne.
“Du blir bara så fokuserad när du börjar med sånt där”, säger Devi 

och stirrar upp i taket.
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“Hur menar du? Jag måste ju fixa maskinen.”
“Det är klart”, börjar hon, vänder sig mot henne och stödjer sig mot ena 

armen. “Du blir bara så fokuserad att du glömmer allt annat. Typ mig.”
Nu är det Kyra som suckar. Hon vänder sig om och himlar med ögo-

nen innan hon böjer sig ner och plockar upp sin väska med verktygen. 
“Klart jag inte glömmer dig. Du är ju den sista jag somnar bredvid 

och den första jag vaknar intill. Du är rätt svår att glömma.”
Devi sparkar till henne på rumpan från där hon ligger och Kyra 

vänder sig om med ett skratt.
“Jag skojade!”
“Jag vet”, flinar Devi. “Men jag tyckte att du förtjänade en spark.”
Kyra slänger ut en arm och stoppar henne från att sparka ännu en 

gång. Hon drar sig istället mot henne och Devi tjuter till.
“Du kan få komma med och titta på, men jag kommer inte kunna 

svara på några frågor”, säger hon när hon lutar sig över henne. Hon 
böjer sig ner och placerar en puss på näsan.

Devi fångar henne när hon försöker räta på sig igen och drar in hen-
ne i en lång kyss. Kyra kysser tillbaka, men hejdar sig från att gå längre. 

“Nej! Jag ska möta Armida. Kom nu om du ska med”, säger hon och 
drar sig loss från Devis grepp.

“Jaja, okej”, muttrar hon och följer med henne ut.
När de kommer tillbaka till simuleringsrummet står Armida och 

Felix och tittar på något på en bärbar skärm som han håller i handen. 
“Ah, där är du”, säger Armida när hon ser Kyra och kastar sedan en 

blick mot Devi. “Felix, ta med dig Devi och kom tillbaka med allt ni 
har från Kyras simuleringar.”

Devi ser hastigt mot Kyra innan hon följer med honom.
“Vi vet inte vart felet ligger”, erkänner Armida när de gått. “Men 

simuleringsmaskinen verkar inte ta emot all data korrekt.”
“Får jag se.”
Kyra går fram till en av maskinerna och öppnar en panel vid sidan. 
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Hon tar emot kontrollskärmen som Armida räcker henne och klickar 
sig fram till maskinens rådata. Armida ser intresserat på medan Kyra 
vant arbetar sig framåt bland filerna.

“Hmm”, mumlar hon och rynkar ögonbrynen. “Det fattas filer och 
vissa är skadade.”

I samma stund kommer Devi och Felix tillbaka.
“Bra. Börja gå igenom all data från Kyras drömmar och hitta oska-

dade filer”, instruerar Armida.
Kyra kastar en blick på dem.
“Fokusera på gångerna när vålnaden uppenbarat sig senare i dröm-

men. Det är den och implantatet som har krockat och det som antag-
ligen har skadat filerna. Drömmar där den dyker upp sent har störst 
chans att ge oss något att arbeta med”, säger hon innan hon fokuserar 
på maskinen igen.

De fortsätter att jobba under tystnad. Kyra känner på något sätt att 
det är upp till henne att fixa det här. Det är ändå hennes implantat och 
monster som orsakat skadorna. Hon måste se till att hon kan reparera 
det som hon omedvetet förstört.


