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prolog

Till och med i döden var pojkarna ett problem.
Den hemliga begravningsplatsen låg på norra sidan 

av Nickel, på ett ojämnt gräsbevuxet tunnland mellan 
den gamla ladugården och skolans upplag. Fältet hade 
varit betesmark på den tiden då skolan drev ett mejeri 
och sålde mjölk till folk från trakten – ett av delstaten 
Floridas påhitt för att skattebetalarna skulle slippa 
pojkarnas underhållskostnader. De som hade anlagt 
parken hade satt av fältet som lunchområde, med fyra 
vattenskulpturer och en musikestrad av betong för spo-
radiska framträdanden. Upptäckten av kropparna blev 
en dyr komplikation för fastighetsbolaget, som väntade 
på klartecken efter miljöutredningen, och för delstatens 
advokat, som nyligen hade lagt ner en förundersökning 
efter misshandelsryktena. Nu var de tvungna att påbörja 
en ny utredning, identifiera de döda och dödsorsaken, 
och det var omöjligt att veta när hela det fördömda stället 
skulle kunna rivas, röjas och prydligt utplånas ur histo-
rien, vilket alla var överens om var på tiden, med råge.

Alla pojkarna kände till den eländiga platsen. Det kräv-
des en student från University of South  Florida för att 
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resten av världen skulle höra talas om den, år tionden efter 
att den första pojken blev nedstoppad i en potatissäck och 
dumpad där. På frågan om hur hon upptäckte gravar-
na svarade Jody: ”Jorden såg fel ut.” Den nedsjunkna 
marken, det glesa ogräset. Jody och de andra arkeologi-
studenterna från universitetet hade i flera månader 
ägnat sig åt utgrävningar på skolans officiella kyrkogård. 
Delstaten kunde inte göra sig av med egen domen förrän 
kvarlevorna blivit ordentligt begravda igen, och arke-
ologistudenterna behövde praktikpoäng. Med käppar 
och tråd delade de upp området i provrutor, grävde med 
handspadar och tung utrustning. Efter att ha sållat jorden 
låg benbitar och bältesspännen och läsk flaskor spridda på 
deras brickor som en gåtfull utställning.

Nickelpojkarna kallade den officiella kyrkogården för 
Boot Hill, efter lördagsmatinéerna de hade sett innan 
de började på skolan och utestängdes från den sortens 
förströelser. Generationer senare hängde namnet kvar 
bland studenterna vid South Florida som aldrig hade 
sett en västernfilm i hela sitt liv. Boot Hill låg på andra 
sidan den stora backen på norra campus. De vita X:en av 
betong som märkte ut gravarna lyste klara eftermiddagar 
i solskenet. På två tredjedelar av korsen stod namnen 
inristade; resten var tomma. Att identifiera kropparna 
var svårt, men tack vare konkurrensen mellan de unga 
arkeologerna gjordes ständiga framsteg. Skol arkiven var 
visserligen ofullständiga och slumpartade, men de under-
lättade sökandet efter vem WILLIE 1954 hade varit. 
De brända kvarlevorna tillhörde de personer som hade 
omkommit i elevhemsbranden 1921. DNA-träffar med 
efterlevande släktingar – de som studenterna lyckades 
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spåra – återförenade de döda med den levande världen, 
som fortsatte utan dem. Av de fyrtiotre kropparna förblev 
sju namnlösa.

Studenterna lade de vita betongkorsen i en hög bredvid 
utgrävningsplatsen. När de kom till arbetet en morgon 
hade någon förvandlat dem till skärvor och grus.

Boot Hill frigav sina pojkar en efter en. Jody blev 
uppspelt när hon spolade av några artefakter från ett av 
schakten och hittade sin första kvarleva. Professor Car-
mine sa till henne att den lilla flöjten till ben i hennes 
hand med största sannolikhet kom från en tvättbjörn 
eller något annat litet djur. Den hemliga begravnings-
platsen gav henne upprättelse. Jody hittade den när hon 
gick omkring och försökte få täckning på mobilen. Hen-
nes professor gav sitt stöd åt hennes teori, med anledning 
av de många avvikelserna vid utgrävningen på Boot Hill: 
alla frakturer och inslagna kranier, bröstkorgarna som 
var pepprade med hagel. Om kvarlevorna från den offi-
ciella kyrkogården var misstänkta, vad hade då hänt med 
dem som låg på den omärkta begravningsplatsen? Två 
dagar senare bekräftade likhundar och radarsökningar 
saken. Inga vita kors, inga namn. Bara benknotor som 
väntade på att någon skulle hitta dem.

”De kallade det en skola”, sa professor Carmine. Man 
kan gömma mycket på ett tunnland, i jorden.

En av pojkarna eller en av deras släktingar tipsade 
media. Studenterna var vid det laget bekanta med en 
del av pojkarna, efter alla intervjuer. Pojkarna påminde 
dem om vresiga farbröder eller flinthårda typer från deras 
gamla kvarter, män som kanske mjuknade när man lärde 
känna dem men aldrig förlorade den hårda kärnan. Arke-
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ologistudenterna berättade för pojkarna om den andra 
begravningsplatsen, berättade för släktingarna till de 
döda pojkarna som de hade grävt upp, och en lokalstation 
i Tallahassee skickade en reporter. Det var gott om poj-
kar som hade pratat om den hemliga begravningsplatsen 
tidigare, men som alltid med Nickel blev de inte trodda 
förrän någon annan sa det.

Rikspressen plockade upp historien och för första 
gången fick folk en ordentlig titt på uppfostringsanstal-
ten. Nickel hade varit stängt i tre år, vilket förklarade 
områdets vildvuxenhet och den gamla vanliga tonårs-
vandalismen. Även den oskyldigaste plats – en matsal 
eller fotbollsplanen – framstod som olycksbådande, inga 
fotografiska knep behövdes. Filmupptagningarna var 
skrämmande. Skuggor smög och skälvde i hörnen och 
varje fläck och märke såg ut som torkat blod. Som om 
varje bild som fångats av videokameran framstod med 
hela sitt mörka väsen blottat, det Nickel man såg när 
man gick in och sedan det Nickel man inte såg när man 
kom ut.

Om detta hände på de oskyldiga platserna, hur tror du 
då att de hemsökta platserna såg ut?

Nickelpojkar var billigare än en taxidansare och man 
fick mer för pengarna, det var i alla fall vad de sa. På 
senare år hade några av de före detta studenterna startat 
stödgrupper som återförenades på internet och träffa-
des på fik och McDonald’s. Runt någons köksbord efter 
en timmes körning. Tillsammans utförde de sin egen 
fantom arkeologi, grävde genom årtiondena och återska-
pade för den mänskliga blicken den tidens skärvor och 
artefakter. Var och en med sina egna delar. Han brukade 
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säga: Jag kommer och hälsar på senare. De vingliga trapporna 
ner till skolhusets källare. Blodet klafsade mellan mina tår i 
tennisskorna. Satte ihop fragmenten till en bekräftelse på 
ett delat mörker: om det är sant för dig är det sant för 
någon annan, och du är inte längre ensam.

Big John Hardy, pensionerad mattförsäljare från 
 Omaha, hade en hemsida för Nickelpojkarna med senaste 
nytt. Han höll de andra underrättade om begäran om en 
ny utredning och hur det gick med den officiella ursäkten 
från regeringen. En blinkande digital widget visade hur 
det gick med insamlingen till det föreslagna minnes-
märket. Mejla berättelsen om din tid på Nickel till Big 
John så lägger han upp den med en bild av dig. Att dela 
en länk med sin familj var ett sätt att säga: Det var här 
jag blev till. En förklaring och en ursäkt.

Den årliga återträffen, som nu hölls för femte gången, 
var märklig och nödvändig. Pojkarna var gamla män nu, 
med fruar och ex-fruar och barn som de pratade med 
eller inte pratade med, med misstänksamma barnbarn 
som ibland följde med och andra som de inte fick träffa. 
De hade antingen lyckats skrapa ihop ett liv efter Nickel 
eller inte över huvud taget passat in bland vanligt folk. 
De sista rökarna av cigarettmärken man inte ser längre, 
som kom för sent till självhjälpsprogrammen, ständigt 
nära att försvinna. Döda i fängelse eller ruttnande i 
rum de hyrde per vecka, ihjälfrusna i skogen efter att ha 
druckit terpentin. Männen träffades i konferens rummet 
på  Eleanor Garden Inn för att prata om vad som hänt 
sedan sist, sedan körde de i kortege till Nickel för den 
högtidliga rundvandringen. Vissa år kände man sig till-
räckligt stark för att gå längs betonggången, i vetskap om 



att den ledde till en av ens mörka platser, andra år gjorde 
man det inte. Man undvek en byggnad eller stirrade den 
i ansiktet, beroende på reserverna just den dagen. Efter 
varje träff lade Big John upp en rapport åt dem som inte 
kunde delta.

I New York City bodde en Nickelpojke som hette 
Elwood Curtis. Han gjorde då och då en nätsökning på 
den gamla uppfostringsanstalten, kollade om det hade 
hänt något nytt, men han höll sig borta från återträffarna 
och lade inte till sitt namn på listorna, av många anled-
ningar. Vad var det för mening med det? Vuxna män. 
Man turas om att räcka varandra pappersnäsdukar, eller 
vadå? En av de andra lade upp en berättelse om hur han 
en kväll hade parkerat framför Spencers hus och stått och 
tittat på fönstren i flera timmar, silhuetterna där inne, 
tills han lyckades övertala sig själv att inte hämnas. Han 
hade tillverkat en egen läderrem att använda på rektorn. 
Elwood fattade det inte. Om man hade kört så långt 
kunde man lika gärna löpa linan ut.

När de hittade den hemliga begravningsplatsen visste 
han att han måste åka tillbaka. Cederdungen bakom 
tv-reporterns axel väckte hettan i huden igen, de torra 
flugornas gnisslande. Det var inte alls långt borta. Kom-
mer aldrig att vara det.



Del ett
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kapitel ett

Elwood fick sitt livs bästa julklapp på juldagen 1962, 
även om tankarna den väckte hos honom blev hans 
fördärv. Martin Luther King at Zion Hill var den enda 
skivan han ägde och den lämnade aldrig skivtallriken. 
Hans mormor Harriet hade några gospelskivor, som hon 
bara spelade vid tillfällen då världen hittade på ett nytt 
grymt sätt att ofreda henne, och Elwood fick inte lyssna 
på  Motown-grupperna eller poplåtar på grund av deras 
 liderlighet. De andra julklapparna det året var kläder – 
en ny röd tröja, strumpor – och dem slet han definitivt 
ut, men inget tålde ett så flitigt bruk som skivan. Varje 
repa och hack den samlade på sig de följande månader-
na var ett tecken på hans upplysning, vittnade om varje 
gång han fick ny förståelse för pastorns ord. Sanningens 
knaster.

De hade ingen tv-apparat men dr Kings tal var en så 
levande krönika – som innehöll allt den svarte mannen 
hade varit och allt han skulle bli – att skivan var nästan 
lika bra som tv. Kanske till och med bättre, storslagnare, 
som den enorma duken på Davis Drive-In, där han hade 
varit två gånger. Elwood såg allt: afrikaner plågade av 
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slaveriet, den vita synden, svarta människor förödmju-
kade och underkuvade av segregationen, och den klart 
lysande bild som väntade när alla platser som var stängda 
för hans ras öppnades.

Talen var inspelade på alla möjliga platser, Detroit och 
Charlotte och Montgomery, och knöt samman Elwood 
med medborgarrättsrörelsen i hela landet. Ett av talen 
fick honom rentav att känna sig som medlem av Kings 
familj. Alla barn hade hört talas om Fun Town, varit där 
eller avundats någon som hade varit där. På A-sidans 
tredje spår talade dr King om hur hans dotter längtade 
efter att besöka nöjesparken på Stewart Avenue i Atlanta. 
Varje gång Yolanda såg den stora skylten vid motorvägen 
eller tv-reklamen bönföll hon sina föräldrar. Dr King blev 
tvungen att med sitt tysta, sorgsna mumlande berätta för 
henne om segregationssystemet som höll färgade pojkar 
och flickor på andra sidan stängslet. Förklara det felaktiga 
tänkandet hos vissa vita – inte alla vita, men tillräckligt 
många – som gav det kraft och mening. Han rådde sin 
dotter att motstå hatets och bitterhetens lockelse och 
försäkrade henne: ”Du får inte besöka Fun Town, men 
jag vill att du ska veta att du är lika mycket värd som 
någon som besöker Fun Town.”

Det var Elwood – lika mycket värd som någon annan. 
Trettiosju mil söder om Atlanta, i Tallahassee. Det hände 
att han såg en reklamfilm för Fun Town när han var hos 
sina kusiner i Georgia. Krängande karuseller och glad 
musik, käcka vita barn som stod i kö till Wild Mouse 
Roller Coaster, Dick’s Mini Golf. Spänn fast dig i Atomic 
Rocket och åk till månen. Den som visade upp ett perfekt 
terminsbetyg fick gratis inträde, enligt reklamfilmen, om 
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läraren satte en röd stämpel på det. Elwood hade A i alla 
ämnen och sparade sin bunt med bevis inför dagen då 
de öppnade Fun Town för alla Guds barn, som dr King 
lovade. ”Jag kommer in gratis varje dag i en månad, lätt”, 
sa han till sin mormor där han låg på vardagsrumsmattan 
och gned en sliten fläck med tummen.

Hans mormor Harriet hade hittat mattan i gränden 
bakom Richmond Hotel efter den senaste renovering-
en. Byrån i hennes rum, det pyttelilla bordet bredvid 
Elwoods säng och tre lampor var också sådant som blivit 
över på Richmond. Harriet hade arbetat på hotellet sedan 
hon var fjorton, då hon fick jobb som städare, liksom 
sin mamma. När Elwood väl började på high school sa 
hotellchefen att han skulle anställa honom som portier 
närhelst han ville, en smart kille som han, och den vite 
mannen blev besviken när pojken började arbeta på 
Marconi’s Tobacco & Cigars. Mr Parker var alltid snäll 
mot familjen, även efter att han blev tvungen att sparka 
Elwoods mamma för att hon hade stulit.

Elwood tyckte om Richmond och han tyckte om mr 
Parker, men tanken på att lägga en fjärde generation till 
hotellets lönelista gjorde honom illa till mods på ett sätt 
som han inte riktigt kunde förklara. Även före uppslags-
böckerna. När han var yngre satt han varje dag efter sko-
lan på en låda i hotellköket och läste serietidningar och 
Hardy Boys medan hans mormor ställde i ordning och 
fejade högre upp i huset. Eftersom båda hans föräldrar 
var borta föredrog hon att ha sitt nioåriga barnbarn i 
närheten istället för ensam hemma. Att se Elwood med 
männen i köket fick henne att känna att de eftermidda-
garna var en sorts skola i egen rätt, att det var bra för 



18

honom att vara bland män. Kockarna och kyparna gjorde 
pojken till sin maskot, lekte kurragömma med honom 
och kom med knarriga visdomsord i diverse ämnen: den 
vite mannens vanor, hur man skulle behandla en nöjes-
lysten flicka, strategier för att gömma pengar i hemmet. 
Oftast förstod Elwood inte vad de äldre männen pratade 
om, men han nickade morskt och återgick sedan till sina 
äventyrsberättelser.

Efter gästanstormningar utmanade Elwood ibland 
diskarna på tävlingar i tallrikstorkning och de låtsades 
godmodigt bli besvikna över hans överlägsna skicklighet. 
De tyckte om att se hans leende och hans besynnerliga 
förtjusning efter varje vinst. Sedan skiftade staben. De 
nya hotellen i stadens centrum stal personal, kockar 
kom och gick, några av kyparna återvände inte när köket 
öppnade igen efter en översvämningsskada. I och med 
personalskiftet förändrades Elwoods tävlingar från trev-
liga tidsfördriv till småaktiga blåsningar; de nya diskarna 
hade fått nys om att en av städerskornas barnbarn gjorde 
arbetet åt en om man sa till honom att det var en tävling, 
titta bara. Vem var den allvarlige pojken som slog dank 
medan de andra slet arslet av sig, fick små klappar på 
huvudet av mr Parker som om han var en jävla valp, med 
näsan i en serietidning som om han inte hade ett bekym-
mer i världen? De nya karlarna i köket hade andra sorters 
lärdomar att ge en ung människa. Saker de hade lärt sig 
om världen. Elwood förblev omedveten om att villkoren 
för tävlingen hade förändrats. När han utmanade någon 
försökte alla i köket låta bli att hånle.

Elwood var tolv när uppslagsböckerna dök upp. En 
av diskplockarna släpade in en trave lådor i köket och 
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kallade till rådslag. Elwood trängde sig fram – det var 
en uppsättning uppslagsböcker som en resande försäl-
jare hade lämnat kvar i ett av rummen. Det gick sägner 
om värdefulla saker som vita människor lämnade i sina 
rum, men det var ovanligt att den sortens fynd nådde 
ner till deras domäner. Kocken Barney öppnade den 
översta lådan och höll upp den skinninbundna volymen 
av Fisher’s Universal Encyclopedia, Aa–Be. Han räckte den 
till Elwood, som blev förvånad över hur tung den var, 
en tegelsten med rött snitt. Pojken bläddrade och kikade 
på de pyttesmå orden – Adriatiska havet, Argonaut, Arki-
medes – och såg framför sig hur han satt i vardagsrums-
soffan och skrev av ord som han tyckte om. Ord som 
såg intressanta ut på sidan eller lät intressanta när han 
gissade hur de skulle uttalas.

Diskplockaren Cory bjöd ut sitt fynd – han kunde 
inte läsa och hade inga planer på att lära sig. Elwood 
gav honom ett bud. Med tanke på kökets karaktär var 
det svårt att komma på någon annan som skulle vilja ha 
uppslagsböckerna. Sedan sa Pete, en av de nya diskarna, 
att han och Elwood kunde tävla om dem.

Pete var en fumlig kille från Texas som hade börjat 
två månader tidigare. Han anställdes för att plocka disk, 
men efter några olyckor flyttade de honom till köket. 
Han såg sig över axeln när han arbetade, som om han 
var orolig för att någon iakttog honom, och pratade inte 
mycket, men med tiden fick hans skrovliga skratt de 
andra männen i köket att rikta sina skämt till honom. 
Pete torkade händerna på byxorna och sa: ”Vi hinner 
innan middagsrusningen, om du är redo.”

Köket gjorde en riktig tävling av det. Den största hit-
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tills. Någon fick fram ett stoppur och gav det till Len, 
den gråhårige servitören som hade arbetat på hotellet i 
mer än tjugo år. Han var pedantiskt noga med sin svarta 
uniform och hävdade att han var den bäst klädde mannen 
i matsalen, och till och med överträffade de vita gästerna. 
Med sin noggrannhet skulle han bli en hängiven domare. 
Det gjordes två travar med femtio tallrikar i varje, efter en 
ordentlig blötläggning som övervakades av Elwood och 
Pete. Två diskplockare agerade sekonder, redo att dela ut 
nya torra trasor när de tävlande bad om det.

Elwood var inte skrytsam av sig, men han hade inte 
förlorat en enda disktorkningstävling på fyra år och 
självförtroendet syntes i ansiktet på honom. Pete såg 
koncentrerad ut. Elwood uppfattade honom inte som 
ett hot, för han hade torkat snabbare än han vid tidigare 
tävlingar. Pete var i allmänhet en bra förlorare.

Len räknade ner från tio och de började. Elwood höll 
sig till den metod han hade finslipat genom åren, meka-
nisk och lugn. Han hade aldrig låtit en våt tallrik glida 
honom ur händerna eller kantstött en genom att ställa 
ner den på bänken för fort. Medan männen hejade på 
började Petes växande trave torra tallrikar oroa Elwood. 
Killen hade övertaget och visade nya krafter. Åskådarna 
gjorde häpna ljud. Elwood ökade takten, i jakt på bilden 
av uppslagsböckerna hemma i vardagsrummet.

Len sa: ”Stopp!”
Elwood vann med en tallrik. Männen gastade och 

skrattade och utbytte blickar vars innebörd Elwood 
senare skulle förstå.

Harold, en av diskplockarna, dunkade Elwood i ryg-
gen. ”Du är skapt att diska, din jäkel.” Köket skrattade.
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Elwood lade tillbaka volym Aa–Be i lådan. Det var en 
fin vinst.

”Välförtjänt”, sa Pete. ”Jag hoppas du får mycket nytta 
av dem.”

Elwood bad städledaren att säga till hans mormor att 
han tänkte gå hem. Han kunde inte bärga sig tills han 
fick se hennes min när hon upptäckte uppslagsböckerna 
i hyllan, eleganta och sobra. Med krökt rygg släpade han 
lådorna till busshållplatsen på Tennessee. Att se honom 
från andra sidan gatan – den allvarlige unge gossen som 
kånkade på hela världens vetande – var att bevittna en 
scen som kunde ha illustrerats av Norman Rockwell, om 
Elwood hade haft vit hud.

Väl hemma tog han ner Hardy Boys och Tom Swift ur 
den gröna bokhyllan i vardagsrummet och packade upp 
lådorna. Han stannade upp med Ga, nyfiken på att se hur 
de smarta männen på Fisher förklarade galax. Sidorna 
var tomma – varenda en. Samtliga volymer i den första 
lådan var tomma förutom den han hade sett i köket. Han 
öppnade de övriga två lådorna, allt hetare i ansiktet. Alla 
böckerna var tomma.

När hans mormor kom hem skakade hon på huvu-
det och sa att de kanske var defekta, eller skyltexemplar 
som försäljaren använde för att visa kunderna hur en hel 
uppsättning skulle se ut i deras hem. På kvällen när han 
låg i sängen malde och surrade tankarna som en maskin. 
Han insåg att diskplockaren, att alla männen i köket hade 
vetat att böckerna var tomma. Att de bara hade låtsats.

Han lät uppslagsböckerna stå kvar i bokhyllan ändå. 
De såg imponerande ut, även när fukten fick omslagen 
att lossna. Skinnet var inte heller äkta vara.
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Nästa eftermiddag i köket blev hans sista. Alla tittade 
för uppmärksamt på hans ansikte. Cory testade honom 
med ”Vad tyckte du om böckerna?” och väntade på en 
reaktion. Pete stod vid diskhon med ett leende som såg ut 
att ha karvats in i käken på honom med kniv. De visste. 
Hans mormor gick med på att han var tillräckligt gam-
mal för att vara ensam hemma. Under hela high school 
grunnade han på om diskarna hade låtit honom vinna 
från första början. Han hade varit så stolt över sin skick-
lighet, hur löjlig och simpel den än var. Han kom inte 
fram till någon definitiv slutsats förrän han hamnade på 
Nickel, vilket gjorde sanningen om tävlingarna omöjlig 
att undgå.


