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Kapitel 1

En trasig klänning vajade från en gren på en murken tall. Den 
fick den gamle mannen att tänka på en sång från ungdomen, 
om en klänning på tork. Men den här klänningen vajade inte 
i sunnanvinden som i sången, utan i den iskalla strömmen av 
smältvatten i en älv. Det var helt tyst här nere på botten av 
älven, och trots att klockan var fem på eftermiddagen, det var 
mars och enligt väderleksrapporten molnfri himmel där uppe 
ovanför ytan, var det inte mycket kvar av solljuset efter att 
det filtrerats genom ett lager is och fyra meter vatten. Därför 
befann sig tallen och klänningen i ett underligt grönaktigt 
halvmörker. Det var en sommarklänning, hade han noterat, 
blå med vita prickar. Kanske hade klänningen en gång haft en 
färg, han visste inte, det berodde väl på hur länge klänningen 
suttit fast där på grenen. Och nu vajade sommarklänningen i 
strömmen som aldrig stannade, som tvättade den, smekte den 
när det var lågvatten i älven, rev och slet i den när älven gick 
strid, men likafullt slet sönder den bit för bit. Så sett var den 
trasiga klänningen som han själv, tänkte den gamle. En gång 
hade den där klänningen betytt något för någon, för en flicka 
eller en kvinna, för en annan mans blick eller ett barns armar. 
Men nu var den som han, förlorad, tillspillogiven, utan funk-
tion, fångad, stoppad, stum. Det var bara en fråga om tid innan 
strömmen slitit bort den sista fliken av det som en gång var.
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”Vad tittar du på ?” hörde han en röst säga bakom stolen 
han satt i. Han trotsade muskelsmärtorna, vred på huvudet 
och tittade upp. Och konstaterade att det var en ny kund. Den 
gamle glömde mer än förr, men aldrig ett ansikte som tittat 
förbi Simensen Jakt & Fiske. Den här kunden skulle inte ha 
vapen eller ammunition. Med lite träning kunde man se det på 
deras blickar, vem som var idisslare, vem som tillhörde den del 
av människosläktet som förlorat instinkten att döda, som inte 
delade de andras hemlighet : att ingenting får en man att känna 
sig mer levande än att sätta en kula i ett stort varmt däggdjur. 
Den gamle antog att kunden var ute efter ett av fiskedragen 
eller spöna som hängde på hyllorna ovanför och under den 
stora teveskärmen på väggen framför dem. Eventuellt en av 
viltkamerorna i andra änden av butiken.

”Han tittar på Haglebuelva.” Det var Alf som svarade. Svär-
sonen hade kommit bort till dem. Han stod och vägde med 
händerna i de stora fickorna på den långa skyttevästen av skinn 
som han alltid bar på jobbet. ”Vi satte upp en undervattens-
kamera där i fjol tillsammans med kameratillverkaren. Så nu 
har vi livesändning dygnet runt från rakt över laxtrappan förbi 
Norafallet och kan följa med exakt när fisken börjar vandra 
upp i älven.”

”Som är ?”
”Några kommer i april och maj, men de flesta dyker inte upp 

förrän i juni. Öringen leker innan laxen.”
Kunden log mot den gamle. ”Du är lite tidigt ute, eller hur ? 

Eller har du sett någon fisk ?”
Den gamle öppnade munnen. Han tänkte orden, han hade inte 

glömt dem. Men det kom ingenting. Han stängde munnen igen.
”Afasi”, sa Alf.
”Va ?”
”Stroke, han pratar inte. Söker du fiskeutrustning ?”
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”Viltkamera”, sa kunden.
”Så du är jägare ?”
”Jägare ? Nej, inte alls. Jag hittade spillning utanför min 

stuga uppe i Sørkedalen, och det såg inte ut som något jag sett 
förr, så jag tog ett foto av det och la ut på Facebook och frågade 
vad det var. Fick svar från fjällmänniskor direkt. Björn. Björn ! 
I skogen tjugo minuters biltur och en halvtimmes promenad 
från där vi är nu, i centrum av Norges huvudstad.”

”Det är ju fantastiskt.”
”Beror på vad du menar med fantastiskt. Jag har som sagt 

en stuga där. Jag tar med min familj dit. Jag vill att någon ska 
skjuta djuret.”

”Jag är jägare, så jag förstår precis vad du menar, men du vet 
att till och med i Norge, där det för inte särskilt länge sedan 
fanns mycket björn, har det knappt registrerats en enda dödlig 
björnattack de senaste tvåhundra åren.”

Elva, tänkte den gamle. Elva människor sedan 1800. Den 
senaste 1906. Han hade måhända tappat talförmågan och 
motoriken, men inte minnet. Och han var klar i tanken. I stort 
sett i alla fall. Vissa gånger blev han lite förvirrad, och ibland 
kunde han se svärsonen Alf och dottern Mette utbyta blickar, 
och då förstod han att han hade virrat till något. Den första 
tiden efter att de tagit över butiken som han startat och drivit 
i femtio år, hade han gjort nytta. Men nu, efter den senaste 
stroken, satt han bara där. Inte för att det var så illa. Nej, efter 
att Olivia dog hade han egentligen inte så höga krav på det 
som var kvar av livet. Det var tillräckligt att få vara i närheten 
av familjen, få äta en varm middag varje dag, få sitta i den här 
stolen i butiken och titta på en teveskärm, på ett evighetslångt 
program utan ljud och där allt skedde i hans tempo, där det 
mest dramatiska som kunde ske var att den första lekfärdiga 
fisken forcerade laxtrappan.
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”Å andra sidan innebär inte det att det inte kan ske igen.” 
Alf hade tagit med sig kunden bort till en hylla med vilt-
kameror, och den gamle mannen hörde hans röst. ”Oavsett 
om djuret ser ut aldrig så mycket som en teddybjörn, så kom-
mer alla köttätare att döda förr eller senare. Så självklart 
bör du införskaffa en kamera, så får du veta om djuret har 
slagit sig ner i närheten av din stuga eller bara vandrat förbi. 
Brunbjörnen kommer förresten ut ur idet ungefär nu, och de 
är hungriga. Så sätt upp kameran där du fann spillningen, 
eller vid stugan.”

”Så kameran sitter inuti den där fågelholken ?”
”Fågelholken, som du kallar den, skyddar mot väder och 

vind och närgångna djur. Det här är en enkel kamera till rimligt 
pris. Den har en Fresnel-lins som registrerar den infraröda 
strålningen som värmen från djur, människor och alla andra 
saker avger. När den avviker från omgivningarna, sätts inspel-
ningen igång automatiskt.”

Den gamle lyssnade bara till hälften på samtalet, något annat 
hade fångat hans uppmärksamhet. Något på teveskärmen. Han 
kunde inte se vad det var, men det gröna mörkret hade fått en 
ljusare skiftning.

”Filen lagras på ett minneskort som sitter i kameran – du 
kan spela upp den på din dator efteråt.”

”Det är fantastiskt.”
”Ja, men du måste fysiskt kontrollera kameran för att se 

om det har blivit några bilder. Om du tar den här lite dyrare 
modellen får du ett mess i telefonen varje gång den filmat något. 
Alternativet är toppmodellen här som också har minneskort, 
men som dessutom skickar det inspelade direkt till din telefon 
eller mejladress. Då kan du sitta i vardagsrummet och bara 
sticka ut till kameran för att byta batteri då och då.”

”Och om björnen kommer på natten ?”
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”Kameran har Black LED-light eller White. Osynligt ljus som 
betyder att djuret inte skräms iväg.”

Ljus. Den gamle såg det nu. Det var en ljuskägla som kom 
uppströms från höger. Den borrade sig genom det gröna vatt-
net, träffade klänningen, och i ett skälvande ögonblick kom 
han att tänka på en flicka som äntligen väckts till liv igen och 
dansade av glädje.

”Det är ju ren science fiction !”
Den gamle mannen öppnade munnen när han såg ett rymd-

skepp komma in i bilden. Det var upplyst inifrån och svävade 
en och en halv meter ovanför älvbotten. Där stötte det emot 
en stor sten i strömmen, och som i slow motion vred det sig 
runt medan ljuset från framlyktorna svepte över älvbotten 
och för ett ögonblick bländade den gamle när det träffade 
kameralinsen. Så fångades det svävande fartyget in av tallens 
tjocka grenar och blev stilla. Den gamle kände hjärtat slå hårt 
i bröstet. Det var en bil. Kupélampan var tänd och han kunde 
se att insidan var fylld med vatten nästan ända upp till taket. 
Och det var någon i kupén. En person som till hälften satt, till 
hälften stod i förarsätet medan han desperat pressade huvudet 
mot insidan av taket, uppenbarligen för att få luft. En av de 
ruttna grenarna som höll fast bilen gick av och drev iväg med 
strömmen.

”Du får inte så skarpa och tydliga bilder som i dagsljus, och 
de är i svartvitt. Men om det inte är dagg på linsen eller något 
annat i vägen kommer du nog kunna se din björn, ja.”

Den gamle stampade i golvet i ett försök att påkalla Alfs upp-
märksamhet. Personen i bilen såg ut som om han tog ett djupt 
andetag och dök ner. Det korta, spretiga håret böljade och hans 
kinder stod ut. Han slog med båda händerna mot sidorutan 
som vette mot kameran, men vattnet på insidan gjorde slagen 
kraftlösa. Den gamle hade lagt händerna på armstöden och 
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försökte resa sig upp ur stolen, men musklerna ville inte göra 
det han bad dem om. Han registrerade att mannens ena hand 
hade ett grått långfinger. Mannen slutade slå och stångade 
pannan mot glaset. Det verkade som om han gav upp. Ännu en 
gren brast, och strömmen slet och drog för att få loss bilen, men 
tallen ville inte släppa sitt grepp än. Den gamle stirrade på det 
härjade ansiktet som pressades mot bilrutans insida. Utstående 
blå ögon. Ett ärr som tecknade en leverfärgad halvmåne från 
mungipan upp mot ena örat. Den gamle hade tagit sig upp ur 
stolen och gick två vacklande steg mot hyllan med viltkameror.

”Förlåt”, sa Alf till kunden. ”Vad är det, pappa ?”
Den gamle gestikulerade mot teven bakom sig.
”Verkligen ?” sa Alf misstroget och gick med snabba steg 

förbi den gamle och bort till teven.
”Fisk ?”
Den gamle skakade på huvudet och vände sig mot skärmen 

igen. Bilen. Den var borta. Och allt var som förr. Älvbotten, 
den döda tallen, klänningen, det gröna ljuset genom isen. Som 
om ingenting hade hänt. Den gamle stampade i golvet igen och 
pekade mot skärmen.

”Ta det lugnt nu, pappa”, sa Alf och gav honom en vänlig 
klapp på axeln. ”Det är tidigt att leka, det vet du.” Han åter-
vände till kunden och viltkameran.

Den gamle tittade på de två männen som stod med ryggen åt 
honom och kände förtvivlan och raseriet skölja över sig. Hur 
skulle han kunna förklara vad han nyss sett ? Läkaren hade sagt 
att när en stroke skadar både främre och bakre delen av vänster 
hjärnhalva, drabbar det inte bara talförmågan utan ofta även 
förmågan att kommunicera, också i skrift och med gester. Han 
stapplade bort till stolen och satte sig igen. Tittade på älven som 
rann och rann. Orubblig. Oberörd. Oföränderlig. Och efter 
ett par minuter kände han att hjärtat slog lugnare igen. Vem 
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vet, kanske hade det inte hänt trots allt. Kanske hade det bara 
varit en skymt av nästa steg mot ålderdomens totala mörker. 
Eller, i det här fallet, dess färggranna värld av hallucinationer. 
Han tittade på klänningen. För ett ögonblick, när han trott 
att den lysts upp av billyktor, hade det varit som om han såg 
Olivia dansa i den. Och bakom bilrutan, inne i den upplysta 
kupén, hade han fått syn på ett ansikte han sett tidigare. Som 
han mindes. Och de enda ansikten han fortfarande mindes var 
dem han såg här inne i butiken. Och den där mannen hade han 
sett här två gånger. De blå ögonen, det leverfärgade ärret. Båda 
gångerna hade han köpt en viltkamera. Polisen hade nyligen 
varit förbi och frågat efter honom. Den gamle hade kunnat 
berätta att det var en lång man. Och att han hade haft den där 
blicken. Blicken som betydde att han kände till hemligheten. 
Som betydde att han inte var en idisslare.
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Kapitel 2

Svein Finne lutade sig över kvinnan och la en hand mot hen-
nes panna. Den var våt av svett. Ögonen som stirrade upp på 
honom var vidöppna av smärta. Eller skräck. Mest skräck, 
antog han.

”Är du rädd för mig ?” frågade han.
Hon nickade och svalde. Han hade alltid tyckt att hon var 

vacker. När han såg henne gå till och från sitt hus, när hon var 
på träningscentret, när han satt på tunnelbanan bara några 
säten från henne och lät henne se honom. Bara så att hon skulle 
veta. Men han hade aldrig sett henne vackrare än just nu när 
hon låg där så hjälplös, så helt i hans våld.

”Jag lovar att det ska gå fort, älskade”, viskade han.
Hon svalde. Så rädd. Han funderade på att kyssa henne.
”En kniv i magen”, viskade han. ”Sedan är det över.”
Hon blundade hårt och två genomskinliga tårar pressades 

fram under ögonfransarna.
Svein Finne skrattade lågt. ”Du visste att jag skulle komma. 

Du visste att jag inte kunde låta dig gå. Det var ju ett löfte.”
Han strök ett pekfinger genom blandningen av svett och 

tårar på hennes kind. Han såg hennes ena öga genom det stora, 
gapande hålet i handen, under vingens skugga. Hålet var efter 
en kula från en på den tiden ung polis. De hade dömt Svein 
Finne till tjugo års fängelse för arton sexuella övergrepp, och 
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han hade inte nekat till själva handlingarna, bara till beteck-
ningen övergrepp, och till att handlingarna var något en man 
som han borde straffas för. Men domare och jury tyckte tydli-
gen att Norges lagar stod över naturens. Det fick stå för dem.

Hennes öga stirrade på honom genom hålet.
”Är du redo, älskade ?”
”Kalla mig inte det”, kved hon. Mer bedjande än kommen-

derande. ”Och säg inte kniv …”
Svein Finne suckade. Varför var människor så rädda för kni-

ven ? Den hade varit mänsklighetens första redskap, två och 
en halv miljoner år hade de haft på sig att vänja sig vid den, 
och ändå var det några som inte kunde se skönheten i det som 
hade gjort det möjligt för dem att komma ner från träden. Jakt, 
bostad, jordbruk, mat, försvar. Lika mycket som kniven tog liv, 
skapade den liv. Du kunde inte ha det ena utan det andra. Bara 
de som insåg det, som tog konsekvensen av sin mänsklighet, sin 
härkomst, kunde älska kniven. Frukta och älska den. Återigen, 
det var två sidor av samma mynt.

Svein Finne tittade upp. Mot knivarna på bänken bredvid 
dem, redo att användas. Att väljas ut. Valet av rätt kniv till rätt 
jobb var viktigt. De här knivarna var bra, ändamålsenliga, av 
ypperlig kvalitet. Men det är klart, de saknade det Svein Finne 
letade efter i en kniv. Personlighet. Själ. Magi. Innan den långe, 
unge polisen med det korta spretiga håret hade förstört allt, 
hade Svein Finne haft en fin samling på tjugosex knivar.

Den finaste hade varit en javanesisk kniv. Lång, tunn och 
asymmetrisk, som en ringlande orm med skaft. Ren skönhet, 
en kvinna. Den var kanske inte den mest effektiva att använda, 
men den hade både ormens och den sköna kvinnans hypnoti-
serande effekt, fick folk att göra exakt som man sa. Samlingens 
mest effektiva mordvapen var däremot en rampuri, den indis-
ka maffians favorit. Det kom en kyla från den, som om den 
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var av is  ; den var så ful att det var fascinerande. I karambiten, 
som var formad som en tigerklo, hade effektivitet och skön-
het förenats. Men skönheten var kanske lite för beräknande, 
som en hora med något för tung sminkning och aningen för 
åtsittande klänning med för djup urringning. Svein Finne hade 
aldrig tyckt om det. Han ville ha dem oskyldiga. Jungfruliga. 
Och gärna enkla. Som favoritkniven i samlingen. En finsk 
puukko-kniv. Skaftet var av ett nötbrunt träslag, utan hjalt, 
bladet kort med en skåra och den vassa eggen uppböjd så att 
den slutade i en spets. Han hade köpt puukkoen i Åbo. Och två 
dagar senare hade han använt den till att förklara situationen 
för en knubbig, artonårig flicka som jobbade alldeles ensam 
på en Neste-bensinstation utanför Helsingfors. Redan då hade 
han – som alltid när han blev sexuellt förväntansfull – börjat 
stamma lite. Detta var inte ett tecken på att han inte hade kon-
troll, snarare tvärtom, det var bara dopaminet. Och bekräf-
telsen på att efter sjuttiosju år i det här livet var kraften lika 
stark. Det hade tagit honom exakt två och en halv minut från 
det att han klivit in genom dörren – under vilka han hållit fast 
henne mot disken, skurit av henne byxorna, befruktat henne, 
tagit ut hennes id-kort, noterat Maalins namn och adress – tills 
han var ute igen. Två och en halv minut. Hur många sekunder 
hade själva befruktningen tagit ? Ett chimpanssamlag varade 
i genomsnitt i åtta sekunder, åtta sekunder då båda aporna 
var försvarslösa i en värld av rovdjur som hotade överallt. En 
gorilla – som hade färre naturliga fiender – kunde sträcka ut 
njutningen till en minut. Men en disciplinerad man i fiende-
land måste offra njutningen för det högre syftet : fortplantning. 
Så precis som ett bankrån aldrig borde ta mer än fyra minuter, 
borde en befruktning på en offentlig plats aldrig ta mer än två 
och en halv. Evolutionen skulle ge honom rätt, det var bara 
en fråga om tid.
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Men nu, här, var de i en säker miljö. Dessutom skulle ingen 
befruktning ske. Inte för att han inte hade lust, det hade han. 
Men nu skulle hon i stället penetreras av en kniv  ; det skulle 
aldrig finnas någon poäng med att försöka befrukta en kvinna 
när det ändå inte kunde resultera i en avkomma. Då sparade 
den disciplinerade mannen på sin dyrbara säd.

”Jag måste få kalla dig älskade när vi är förlovade”, viskade 
Svein Finne.

Hon stirrade på honom med ögon svarta av chock. Svarta, 
som om de redan hade slocknat. Som om det inte längre fanns 
något ljus att stänga ute.

”Jo, men vi är förlovade”, skrattade han lågt och tryckte 
sina tjocka läppar mot hennes. Torkade automatiskt av hennes 
läppar med ärmen på flanellskjortan så det inte skulle finnas 
kvar några salivrester.

”Och detta är vad jag har lovat dig …” sa han och smekte 
med handen ner mellan hennes bröst och över magen.
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Kapitel 3

Harry vaknade. Något var fel. Han visste att han snart skulle 
komma ihåg vad det var, att dessa få välsignade sekunder i 
ovisshet var allt han skulle få innan verklighetens knytnäve 
träffade honom. Han öppnade ögonen och ångrade sig direkt. 
Det var som om dagsljuset som trängde igenom det smutsiga 
fönstret och lyste upp det tomma lilla vardagsrummet obe-
hindrat fortsatte in till en värkande punkt bakom hans ögon. 
Han sökte skydd i mörkret bakom ögonlocken igen och hann 
tänka att han hade drömt. Om Rakel, naturligtvis. Och det 
hade börjat med samma dröm som han drömt så många gånger 
förr, om den där morgonen för så många år sedan, inte långt 
efter att de hade träffats. Hon hade legat med huvudet mot 
hans bröst, och han hade frågat ifall hon kollade om det var 
sant som de sa, att han inte hade något hjärta. Och Rakel hade 
skrattat det där skrattet som han älskade ; han kunde göra de 
mest idiotiska saker för att locka fram det ur henne. Sedan hade 
hon lyft huvudet, tittat på honom med de varma, bruna ögon 
som hon hade efter sin österrikiska mor, och svarat att de hade 
rätt, men att hon skulle ge honom halva sitt. Och det hade hon 
gjort. Och Rakels hjärta var så stort, det hade pumpat runt blod 
i hans kropp, tinat upp honom, gjort honom till en äkta männi-
ska igen. Och till en äkta man. Och far till Oleg, den inåtvände, 
allvarlige pojken som Harry kommit att älska som sin egen 
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son. Harry hade varit lycklig. Och livrädd. Lyckligt ovetande 
om vad som skulle ske, men olyckligt vetande om att något var 
det, att han inte var gjord för denna lycka. Och livrädd för att 
förlora Rakel. För den ena halvan av hjärtat kunde inte slå utan 
att också den andra gjorde det, det visste han, och det visste 
Rakel. Så om han inte kunde leva utan hennes, varför hade han 
flytt från henne i drömmen i natt ?

Han visste inte, mindes inte, men Rakel hade kommit för att 
kräva tillbaka sitt halva hjärta, hade lyssnat efter hans redan 
svaga hjärtslag, letat rätt på honom och ringt på hans dörr.

Så träffade slutligen den knytnäve som varit på väg. Verk-
ligheten.

Att han redan hade förlorat henne.
Och att det inte var han som hade flytt, utan hon som hade 

kastat ut honom.
Harry kippade efter luft. Ett ljud borrade sig in genom hörsel-

gången, och han insåg att det inte bara satt bakom ögonen, 
utan att hela hjärnan var ett stort smärtcenter. Och att det var 
samma ljud som hade triggat drömmen innan han vaknade. 
Någon ringde faktiskt på dörren. Det idiotiska, plågsamma, 
trofasta hoppet dök upp igen i huvudet.

Utan att öppna ögonen sträckte Harry handen mot golvet 
bredvid bäddsoffan, mot whiskyflaskan, välte den, och hörde 
på ljudet när den rullade över det slitna parkettgolvet att den 
redan var tom. Han tvingade upp ögonlocken. Stirrade på 
handen som hängde över golvet som en lysten klo, på den 
grå långfingerprotesen av titan. Handen var blodig. Fan. Han 
luktade på fingrarna medan han försökte minnas avslutningen 
på gårdagen, om den hade involverat kvinnor. Ryckte undan 
täcket och kastade en blick nerför sin 193 centimeter långa, 
nakna, magra kropp. Det var för kort tid sedan han föll igenom 
för att det skulle ha satt några fysiska spår, men om det gick 
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som vanligt skulle muskelmassan minska vecka för vecka och 
den redan gråvita huden anta en mer lakansvit nyans, han 
skulle förvandlas till ett spöke och till slut försvinna helt. Vilket 
ju var hela poängen med att dricka, eller hur ?

Stönande sköt han sig upp i sittande ställning. Såg sig 
omkring. Han var tillbaka där han hade varit innan han blev 
människa igen. Bara ett hack lägre. Om det var en ödets ironi 
visste han inte, men tvårumslägenheten på fyrtio kvadrat som 
han fått låna och senare hyra av en yngre poliskollega, låg 
på våningen under den lägenhet han hade bott i innan han 
flyttade ihop med Rakel i hennes trävilla i Holmenkollen. När 
han flyttade in i lägenheten hade Harry köpt en bäddsoffa på 
IKEA. Tillsammans med bokhyllan med vinylskivorna bakom 
soffan, ett vardagsrumsbord, en spegel som fortfarande stod 
lutad mot väggen på vardagsrumsgolvet, och en byrå i hallen, 
utgjorde den det enda möblemanget. Harry var osäker på om 
det berodde på oföretagsamhet eller på att han försökte över-
tyga sig själv om att detta var tillfälligt, att hon skulle ta honom 
tillbaka när hon funderat färdigt.

Han kände efter om han måste kräkas. Tja, han kunde antag-
ligen bestämma själv. Det var som om kroppen vande sig vid 
giftet efter ett par veckor, tolererade doserna. Och krävde att 
de ökade. Han glodde ner i den tomma whiskyflaskan som 
lagt sig till ro mellan hans fötter. Peter Dawson Special. Inte 
för att den var särskilt god. Jim Beam var god. Och tappad på 
fyrkantiga flaskor som inte rullade över golvet. Men Dawson 
var särskilt billig, och en törstig alkoholist med inspektörslön 
och tomt konto kunde inte vara för kräsmagad. Han tittade 
på klockan. Tio i fyra. Han hade två timmar och tio minuter 
på sig innan systemet stängde.

Han andades in djupt och reste sig. Huvudet höll på att 
sprängas. Han svajade till, men stod kvar. Såg sig själv i spegeln. 


