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Till Kati
och till pappa

med mina käraste hälsningar





Du tror att du är problemet,
men du är lösningen.

Du tror att du är låset på dörren,
men du är nyckeln som öppnar den.

rumi

Precis när jag upptäckt meningen med livet
så ändrade de den.
george carlin
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1

Yao

”Jag mår bra”, sa kvinnan. ”Det är inget fel på mig.”
Yao tyckte inte att hon såg ut att må bra.
Det var hans första praktikdag som ambulanssjukvårdare. 

Hans tredje utryckning. Yao var inte nervös, men han var på 
helspänn, för han skulle inte stå ut med att göra ens det mest 
obetydliga misstag. När han var liten hade han börjat gråta 
och varit helt otröstlig om han gjorde något fel, och tanken på 
att göra fel fick det fortfarande att knyta sig i magen.

En ensam svettdroppe rann nerför ansiktet på kvinnan 
och lämnade efter sig ett snigelspår i sminket. Yao undrade 
varför kvinnor målade sina ansikten i orange, men det var ju 
irrelevant just nu.

”Jag mår bra. Jag kanske bara har fått något tjugofyratim
marsvirus”, sa hon, med lätt östeuropeisk brytning.

”Observera allting hos patienterna och deras omgivning”, 
hade Yaos handledare Finn sagt till honom. ”Se dig själv som 
en hemlig agent som letar efter diagnostiska ledtrådar.”

Yao observerade en medelålders, överviktig kvinna med 
uttalade rosa skuggor under markant havsgröna ögon och 
med stripigt brunt hår bakåtkammat i en sorglig liten knut 
i nacken. Hon var blek och kallsvettig och hennes andning 
ojämn. Storrökare att döma av hennes lukt av askkopp. Hon 
satt på en skinnklädd skrivbordsstol med högt ryggstöd bakom 
ett enormt skrivbord. Det verkade som om hon var lite av ett 
högdjur, ifall storleken på det här vräkiga hörnrummet och 
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dess fönstervägg med utsikt över hamnen var en indikation på 
hennes status i företaget. De befann sig på sjuttonde våningen 
och seglen på operahuset var så nära att man kunde urskilja de 
rombformade stenplattorna i vitt och beige.

Kvinnan hade ena handen på sin datormus. Hon skrollade 
genom sina mejl på den överdimensionerade datorskärmen, 
som om det faktum att två sjukvårdare höll på att undersöka 
henne bara var en mindre olägenhet, som om de varit några 
reparatörer på plats för att fixa ett eluttag. Hon var klädd i en 
skräddarsydd marinblå dräkt som såg ut att vara rena plågan 
för henne med tanke på hur den trånga jackan stramade över 
axlarna.

Yao tog kvinnans lediga hand och klämde fast en pulsoxi
meter på hennes finger. Han lade märke till en blank, fjällande 
fläck med rodnande hud på hennes underarm. Förstadium till 
diabetes?

Finn frågade henne: ”Tar du några mediciner, Masha?” Han 
hade ett ledigt, pratsamt sätt med patienter, som om han stod 
och konverserade på ett grillparty med en öl i handen.

Yao noterade att Finn alltid tilltalade patienter med för
namnet, medan Yao kände sig blyg över att prata med dem 
som om de var gamla kompisar, men om detta förbättrade 
resultatet av behandlingen så skulle han få lära sig att komma 
över sin blygsel.

”Jag tar inga mediciner alls”, sa Masha med blicken fäst på 
datorn. Hon klickade beslutsamt på något och vände sedan 
blicken från skärmen och tittade på Finn. Hennes ögon såg ut 
som om de hade lånats från någon som var vacker. Yao antog 
att hon bar färgade kontaktlinser. ”Jag är fullt frisk. Jag ber 
om ursäkt för att jag tar upp er tid. Det var verkligen inte jag 
som ringde efter ambulans.”

”Det var jag som ringde ambulansen”, sa en mycket söt, 
mörkhårig ung kvinna i högklackat och en snäv rutig kjol 
med ett mönster av sammanflätade romber som påminde om 
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operahusets stenplattor. Kjolen klädde henne verkligen, men 
detta hörde uppenbart inte hit, även om hon, rent tekniskt, 
var en del av patientens omgivande miljö som Yao förvänta
des observera. Flickan bet på lillfingernageln. ”Jag är hennes 
assistent. Hon … eh …” Hon sänkte rösten som om hon just 
tänkte avslöja något pinsamt. ”Hon blev helt vit i ansiktet och 
sedan föll hon av stolen.”

”Jag föll inte av stolen!” snäste Masha.
”Hon liksom gled ner från den”, rättade sig flickan.
”Jag kände mig bara lite yr ett ögonblick, det var allt”, sa 

Masha till Finn. ”Och sedan satte jag igång att arbeta igen. 
Skulle vi kunna avbryta det här nu? Jag betalar er gärna full 
taxa, ja, ni vet, avgift eller arvode, eller hur det nu är ni tar 
betalt för era tjänster. Jag har givetvis en privat sjukvårdsför
säkring. Men jag har verkligen inte tid med det här just nu.” 
Hon vände sig till sin assistent igen. ”Har inte jag ett elvamöte 
med Ryan?”

”Jag avbokar honom.”
”Hörde jag mitt namn nämnas?” sa en man från dörröpp

ningen. ”Vad pågår här?” En man i en alldeles för slimmad lila 
skjorta svassade in med en trave dokumentmappar i famnen. 
Han talade med förfinad brittisk accent, som om han tillhörde 
kungafamiljen.

”Inget”, sa Masha. ”Slå dig ner.”
”Masha är absolut inte tillgänglig just nu!” sa den stackars 

assistenten.
Yao höll med henne. Han uppskattade inte när folk non

chalerade sin hälsa, och han ansåg att hans yrkeskår förtjänade 
mer respekt. Han hade dessutom en stark motvilja mot killar 
med spretiga frisyrer och snobbigt uttal som klädde sig i lila 
skjortor som var en storlek för små, bara för att de skulle kunna 
visa upp sina överdimensionerade bröstmuskler.

”Nej, nej, bara slå dig ner, Ryan! Det här kommer inte att ta 
lång tid. Jag mår bra.” Masha vinkade otåligt till sig honom.
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”Kan jag kontrollera ditt blodtryck, eh … Masha?” sa Yao, 
och dristade sig till att mumla hennes förnamn medan han 
började fästa blodtrycksmanschetten runt hennes överarm.

”Jag tror att vi ska ta av den där dräktjackan först.” Finn lät 
road. ”Du är en upptagen dam, Masha.”

”Jag behöver verkligen hennes signatur på de här”, sa den 
unge mannen till assistenten med låg röst.

Yao tänkte: Och jag behöver verkligen kontrollera din chefs häl-
sostatus just nu, skitstövel.

Finn hjälpte Masha att få av sig jackan och hängde den över 
ryggstödet på hennes stol på ett gentlemannamässigt sätt.

”Får jag ta en titt på de där dokumenten, Ryan.” Masha 
rättade till knapparna på sin gräddfärgade sidenblus.

”Jag behöver bara en signatur på de två översta sidorna.” 
Killen höll fram mappen.

”Men allvarligt talat!” Assistenten slog ut med båda hän
derna i en uppgiven gest.

”Hör du, du får lov att komma tillbaka lite senare”, sa Finn 
med en uttalad skärpa i sin manligt sträva röst.

Killen tog ett steg tillbaka, men Masha knäppte med fingrar
na åt honom för att få mappen, och han hoppade omedelbart 
fram och räckte över den. Han ansåg uppenbarligen att Masha 
var mer skräckinjagande än Finn, vilket sa en hel del, för Finn 
var en stor och stark karl.

”Det här tar kanske fjorton sekunder som mest”, sa hon till 
Finn. Hennes röst tjocknade vid ordet ”mest” så att det lät som 
”mescht”.

Yao, som fortfarande stod med blodtrycksmanschetten i 
handen, mötte Finns blick.

Mashas huvud föll åt sidan, som om hon precis hade nickat 
till. Mappen gled ur hennes hand.

”Masha?” Finn talade med hög, befallande röst.
Hon sjönk ihop framstupa med händerna i sidan, som en 

marionettdocka.
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”Ja, precis så där!” skrek assistenten triumferande. ”Det var 
exakt så hon gjorde förut!”

”Jösses!” Killen i lila skjorta backade. ”Jösses. Förlåt! Jag tar 
bara och …”

”Okej, Masha, nu ser vi till att lägga dig på golvet”, sa Finn.
Finn lyfte henne under armarna medan Yao tog ett grepp 

om benen och stönade av ansträngningen. Hon var en väldigt 
lång kvinna, insåg Yao: mycket längre än han själv. Över en 
och åttio lång och slapp dödvikt. Med gemensamma krafter 
lade han och Finn henne på sidan på den grå mattan. Finn 
vek ihop hennes dräktjacka till en kudde och stoppade in den 
under huvudet.

Mashas vänsterarm höjdes stelt och zombieaktigt över hen
nes huvud. Händerna knöts i spastiska kramper. Hon fortsatte 
att andas i stötvisa flämtningar medan kroppen intog en ona
turlig ställning.

Hon hade ett krampanfall.
Krampanfall var oroväckande att se men Yao visste att man 

bara måste vänta ut dem. Det fanns ingenting runt Mashas 
hals som Yao kunde lossa på. Han sökte av området omkring 
henne och såg ingenting som hon kunde råka slå huvudet i.

”Var det detta som hände förut?” Finn tittade upp på assi
stenten.

”Nej. Nej, förra gången var det som om hon liksom svim
made.” Den storögda assistenten tittade på med förfärad 
fascination.

”Har hon haft epileptiska anfall tidigare?” frågade Finn.
”Jag tror inte det. Jag vet inte.” Assistenten drog sig bak

länges mot dörren medan hon talade, där en liten samling av 
andra anställda nu hade samlats. Någon höll upp en mobil
telefon och filmade, som om deras chefs krampanfall var en 
rockkonsert.

”Sätt igång med kompressioner.” Finns ögon var blanka 
och släta som stenar.
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Det uppstod ett ögonblick – inte mer än en sekund, men 
fortfarande ett ögonblick – under vilket Yao inte gjorde något 
alls, medan hans hjärna försökte samla sig och begripa vad som 
just hade hänt. Han skulle för alltid komma att minnas den 
där förlamande stunden när han inte förstod. Han visste att ett 
hjärtstillestånd kunde ge epilepsiliknande symtom och ändå 
gjorde han inte kopplingen eftersom hans hjärna hade varit 
så fullständigt och felaktigt inriktad på ett enda faktum: Den 
här patienten har ett krampanfall. Om Finn inte hade varit där 
kanske Yao hade suttit kvar på huk och observerat en kvinna 
med hjärtstillestånd utan att agera, som en pilot som flyger ett 
jetplan rakt ner i backen därför att han helt och hållet förlitar 
sig på informationen från de missvisande instrumenten. Yaos 
finaste instrument var hans hjärna, och den här dagen var den 
missvisande.

De gav henne stötar med hjärtstartaren två gånger men 
lyckades inte få igång hjärtslagen. Masha Dmitrichenko hade 
totalt hjärtstopp när de bar ut henne ur hörnkontoret till vilket 
hon aldrig skulle återvända.


