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1

Flätorna var så hårt knutna att håret stramade men Noomi 
rättade till blusen, strök händerna några gånger över bomulls-
kjolen som räckte henne ända ner till kängorna.

Hon lyfte blicken och såg honom i ögonen, försökte hitta 
meningarna som tumlade runt i huvudet.

”Det är inte högmod som fört mig till er, utan kärlek”, sa 
hon. ”Bara kärlek kan rädda barnet som ropar på mig.”

Örjan såg ner på henne med avsmak.
”Kärleksorden ska du ge till Mats som står där borta och 

blänger på oss som en herrgårdstjur. Var det inte honom du 
hade kär?”

Trots att solen försvunnit bakom träden var det fortfarande 
varmt. Kinderna hettade och svetten rann mellan brösten. 
Noomi hoppades att fläckarna under armarna inte syntes.

”Kärleken till Mats tog Gud ifrån mig på tunet”, sa hon 
med förtvivlan i rösten. ”Nu tillhör den er, mäster Tinglöf. 
Min kärlek ska besegra ert mörker och värma det som lyser.”

Örjan tog tag i hennes axlar, hårt och bestämt. Hans ansikte 
var så nära att hon kunde känna doften av myggmedel och hans 
läppar rörde sig bara några decimeter från hennes. Ögonen 
blixtrade, mörkare än någonsin.

”Slutar du inte att stryka dig kring benen på mig som ett 
kattkräk, ska jag sätta myror under kjolarna på dig, så att du 
blir fri från din fina kärlek.”

Noomi svalde. Munnen var alldeles torr.



8

”Trampa på mig, mäster Tinglöf. Rösten som ropar på mig 
kan ni ändå aldrig tysta.”

”Bryt!”

Magdalena Hansson lät kameran sjunka, studerade resultatet 
i displayen. Kvällssolen gav bilden ett behagligt naturligt ljus 
och båda skådespelarna såg bra ut. Inga konstiga grimaser eller 
mörka skuggor.

”Vi pausar där”, sa Gloria Lundgren och klappade i hän-
derna. ”Och så samlas vi med journalisterna borta vid kaffe-
bordet.”

Hon var klädd i sina vanliga snickarbyxor och hade som 
alltid läppstift och ett tjockt lager kajal runt ögonen.

Ett tjugotal skådespelare och spelmän började röra sig över 
hembygdsgårdens snustorra gräsmatta mot långbordet där 
pumptermosar och inplastade fat med hembakta bullar stod 
uppdukade.

”Slå er ner allihop”, sa Gloria. ”Och ta för er.”
Magdalena krånglade in sig på bänken bredvid Länstidning-

ens Linus Saxberg.
Bygdespelets huvudrollsinnehavare, Örjan Edin, lade den 

höga hatten framför sig på bordet och knäppte upp yllerocken. 
Hatten hade lämnat ett rött avtryck tvärs över den svettiga 
pannan. Noomi Björk som spelade Marit satte sig en bit bort.

Resten av ensemblen makade ihop sig runt omkring. De flesta 
kände Magdalena igen sedan tidigare, antingen från de otaliga 
knäck hon gjort på kulturskolan genom åren eller från Hagfors-
revyn. Hon nickade åt Hannes, Petra Wilanders son, som satt i 
skjorta och väst tillsammans med de andra spel männen. Hans 
band Dystopian Dinner hade varit riktigt på gång ett tag men 
nu var det länge sedan hon hört något om dem.

En ljushårig flicka i huckle och linneklänning, som Magda-
lena kände igen från flera skolkonserter, blev stående lite vid 
sidan av, utan att kunna bestämma sig var hon skulle sitta.
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”Kom här, Maria”, sa Gloria och klappade med handen på 
bänken intill sig. ”Du får plats bredvid mig.”

Maria rodnade under solbrännan, men gjorde som hon blev 
tillsagd.

”Ta en bulle”, fortsatte Gloria och räckte fram ett av bröd-
faten.

Maria tog blygt för sig och började bryta små bitar av bullen 
som hon försiktigt stoppade i munnen.

Det var tyst runt bordet. Premiärnerverna gick nästan att ta 
på. Då och då kom pustar av röklukt från skogsbranden som 
härjat nordost om Ekshärad den senaste veckan.

Örjan Edin, som inte alls var lika stilig i verkligheten som 
på tv, plockade upp en näsduk ur bröstfickan och började torka 
sig i nacken.

Medan kaffe spolades upp och pappassietter delades ut 
plockade Magdalena fram block och penna ur väskan.

Det hade blivit en stor sak i bygden när Gloria bestämt sig 
för att sätta upp det gamla bygdespelet om den karismatiske 
urmakaren och Magdalena hade redan skrivit flera artiklar om 
projektet under våren. Om Glorias ambitioner att knyta ihop 
arbetet med kulturskolan där hon länge varit en av de stora 
eldsjälarna och triumfen när hon kunde meddela att huvud-
rollen skulle spelas av ingen mindre än Örjan Edin, som hon 
lärt känna i något teaterprojekt tjugo år tidigare. En efter-
middag i april hade de tillsammans hållit presskonferens på 
hembygdsgården.

Magdalena hade inte så mycket mer att fråga om, men Linus 
Saxberg var på hugget som vanligt, trots att det var hans sista 
arbetsvecka före semestern.

”Det här spelet handlar mycket om dom små människorna 
kontra överheten”, förklarade Gloria. ”Tok-Jon har också en 
viktig roll. Det är han som ser igenom lögner och poser, han 
är lite som barnet i ’Kejsarens nya kläder’. Vi behöver mer av 
den orädda klarsynen i dag.”
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Hon lyste av iver men Magdalena lyssnade bara med ett halvt 
öra och antecknade sporadiskt.

”Hur är det med premiärnerverna?” frågade Linus och vände 
sig mot Noomi Björk.

Noomi hällde upp mer sockerdricka i sin plastmugg. Små 
svettpärlor glänste på hennes överläpp och kinderna blossade 
i värmen.

”Det är okej”, sa hon och ställde undan läskflaskan. ”Vi är 
en bra grupp och Gloria tar hand om oss. Men det är klart att 
det är lite nervöst.”

”Det ska det vara”, sa Örjan. ”Lite nerver hör till. Annars 
gör man inte sitt bästa.”

Magdalena insåg att hon skulle kunna skriva hela artikeln 
utan att anteckna ett enda pratminus. Allt de sa var bara gamla 
klyschor. Bla, bla, bla. Varför sa ingen något oväntat någon 
gång?

När mobilen plingade till av ett nytt sms tog hon upp telefo-
nen. Det var ändå ingen risk att hon skulle missa något viktigt.

”Är du på gång hem?” skrev Petter.
”Inte riktigt än.”
”Ok. Vi åker och tar ett kvällsdopp. Du kan ansluta senare om du 

har lust.”
”Ok. ♥”
Men det visste hon att hon inte skulle ha. Och det visste 

Petter också.
Om hon skyndade sig kanske hon skulle få vara ensam hem-

ma en stund även om det inte verkade troligt. Linus Saxberg 
var mer frågvis än vanligt.

”Förra gången Tinglöfspelet sattes upp började kyrkklockan 
gå baklänges”, sa han. ”Har ni märkt nåt konstigt under repe-
titionerna nu?”

Gloria skrattade till och skakade på huvudet så att den tjocka, 
grå flätan som låg i en ring runt huvudet rörde sig.

”Ingenting alls, faktiskt, men vi får väl se vad som händer 



11

på premiären. Vi förväntar oss nästan att herr Tinglöf ska ge 
sig till känna på nåt sätt.”

Magdalena log stelt och gjorde några halvhjärtade anteck-
ningar i blocket.

”Så ni är inte oroliga?” frågade Linus och vände sig till de 
andra runt bordet.

”Nja”, sa Noomi och rodnade. ”Man har hört mycket så det 
är klart att man funderar lite.”

”Du då, Örjan?” fortsatte Linus. ”Du tvekade aldrig att ta 
den här rollen?”

Magdalena såg undrande på Linus. Trodde han på det här på 
riktigt eller låtsades han bara för att få dem att prata? Hon hade 
aldrig uppfattat Linus som speciellt öppen för det vidskepliga, 
snarare tvärt om.

”Inte ett dugg”, sa Örjan. ”Det ska bli spännande att se vad 
den gamle token hittar på.”

Magdalena fick ur sig ett ansträngt skratt och började packa 
ner block och penna i kameraväskan. Nu klarade hon inte av 
det här längre.
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När Petra Wilander lämnade det luftkonditionerade polis-
huset och kom ut på parkeringen slog hettan emot henne.

Hela eftermiddagen hade Christer Berglund och hon hål-
lit förhör med ägare och anställda på Uvåskog, vars maskiner 
misstänktes ha orsakat den svårsläckta skogsbranden mellan 
Hagfors och Ekshärad. Elden var fortfarande inte helt under 
kontroll och ännu fler bostadshus hade behövt evakueras under 
dagen.

För första gången sedan flytten längtade Petra tillbaka till 
huset på Tjärnevägen. Hon hade knappt sovit en blund de 
senaste nätterna. Röklukten hade till och med gjort Roy, som 
till Petras sorg inte orkade bry sig särskilt mycket om någonting 
längre, orolig.

Petra startade bilen och vred upp AC:n på max, lät den kalla 
luften från fläktarna blåsa henne i ansiktet.

Hon funderade på om det var något hon behövde handla 
innan hon åkte norrut men kom fram till att det nog inte var 
det. Geir skulle inte komma förrän nästa fredag och Hannes 
och hon kunde värma sig något från frysen. Oftast dök han 
ändå inte upp förrän sent.

Petra körde förbi Lidl-ladan och Hotell Monica och fortsatte 
upp mot Ekshärad. Hon började bli van vid pendlingen nu, 
kunde varje krök utantill.

Huset i Byn, några kilometer öster om Ekshärad, hyrde hon 
tillfälligt tills villan var såld, men hon kunde gärna tänka sig 
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att bo någonstans i närheten även i fortsättningen. Geir och 
hon hade lekt med tanken att han skulle söka en tjänst i Torsby 
och att de kunde bo tillsammans mitt emellan. Men så var det 
det där med barnen han hade på halvtid, och barnens mamma 
som inte hade någon lust att lämna Karlstad.

De fick se hur det blev, helt enkelt. På något sätt skulle det 
lösa sig.

Den skarpa kvällssolen blinkade mellan träden. Flimret 
påminde henne om tiden innan hon blev sjuk, hur hon fått för 
sig att det varit något fel på lysröret i hennes arbetsrum. Men 
det hade varit värre än så.

När en antydan till huvudvärk gjorde sig påmind plockade 
hon fram solglasögonen ur facket i biltaket.

De värsta efterdyningarna från separationen hade i alla fall 
lagt sig. Lasse hade blivit fullständigt chockad när Petra berät-
tat att hon ville lämna honom och både Nellie och Hannes hade 
först tagit hans parti helt och hållet, vilket hon på sätt och vis 
hade förståelse för.

Varför lämna en man som hon hade det bra tillsammans 
med? Varför räckte det inte? Varför skulle hon rasera en hel 
familj för en förälskelse? Vem visste hur länge det skulle hålla?

Vad begärde hon egentligen?
Lasse hade växlat mellan att vara förkrossad och märkligt 

passiv, två ytterligheter som hon aldrig sett hos honom under 
deras tjugofem år tillsammans. Hon hade en medelålderskris, 
påstod han. När han spottade ur sig ordet i ansiktet på henne 
försökte hon slå det ifrån sig, men på något plan hade han väl 
rätt.

Livet var inte för evigt och det var dags att välja hur hon 
ville leva det.

Vem visste vad som hände i framtiden? Om tumören kom 
tillbaka. Hon försökte att inte tänka på det, men oron fanns 
där någonstans hela tiden under ytan.

Nellie pratade med henne nu i alla fall och svarade oftast på 
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sms, vilket var ett klart framsteg. Och Hannes bodde trots allt 
hos henne under sommaren.

Den här vackra sommarkvällen tänkte hon inte förstöra med 
grubblerier. När hon kom hem skulle hon äta något lätt och ta 
ett uppfriskande kvällsdopp. Livet var en gåva.

Lasse skulle säkert komma på fötter igen, han också. Det 
skulle ordna sig.



Torsdagen den 19 juli
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Alla toaletterna var städade, dagens utcheckningar klara och 
campingreceptionen tom. Hannes tog med sig cigaretterna 
och tändaren och gick ut, ställde sig i skuggan vid husknuten.

Han var tacksam över campingjobbet. Bernt Carlsson, äga-
ren, drev flera mindre campingplatser i Nordvärmland och dök 
bara upp sporadiskt i sin pickup någon gång om dagen. Dess 
emellan fick de sköta sig själva, han och Aron.

Hannes skakade en cigarett ur paketet, satte den mellan läp-
parna och tände.

Gräsmattan som bredde ut sig ner mot älven var så torr att 
de inte behövt klippa den på flera veckor.

Han tog några bloss och plockade fram mobilen ur fickan. 
Han hade hoppats på något från Vilda men ännu hade inget 
kommit. Istället började han scrolla igenom deras tråd där 
sms:en gått fram och tillbaka minst femtio gånger om dagen 
i flera veckor.

Hannes hade haft ögonen på henne hela vårterminen, men 
det var först sista månaden som något hade hänt. Två veckor 
före avslutningen, efter en sen fest, hade de legat med varandra. 
Men sedan hade hon försvunnit hem till föräldrarna i Upplands 
Bro och vikariatet på Ica Maxi där hon jobbat extra på helger 
och lov sedan hon var femton.

Sommaren kändes oändlig och terminsstarten på Geijer-
skolan som en hägring någonstans långt borta i fjärran.

Vildas sms plingade till i Hannes hand.
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”Jag kommer att vara ensam hemma från nästa helg och en vecka 
framåt. Vill du komma? ;)”

En varm våg sköt upp genom kroppen.
Hannes klickade upp kalendern i mobilen och konstaterade 

att sista föreställningen skulle äga rum på torsdagen och på 
helgen var han ledig som vanligt.

”Ja! Det är klart att jag vill. Jag längtar efter dig så att jag håller 
på att bli tokig.”

”Och jag efter dig! ♥”
Han skulle precis skriva ännu ett sms när Aron kom släntran-

de runt husknuten med en glasstrut i ena handen och manuset 
i den andra, svettblank i ansiktet.

Hannes tog ett bloss till.
”Läs pigornas repliker”, sa Aron och räckte fram den tum-

made luntan.
”Jag trodde att du hade ett jobb att sköta”, sa Hannes.
”Du fattar inte hur det steker mot väggen.”
Aron drog upp t-shirten och torkade sig över pannan.
”Please. Bara en gång.”
Hannes fimpade cigaretten och tog emot manuset som var 

lika fläckigt av falurödfärg som Arons händer. Två dagar kvar 
till premiär och Aron hade flest repliker i hela pjäsen. Inte kons-
tigt att han var nervös.

”Börja från ’sa kungen så.’”
Medan Hannes letade efter rätt ställe i texten, rev Aron papp-

ret av glasstruten och gjorde sig redo.
”Sa kungen så?” sa Hannes.
”Ja, det var inget att be för, så jag sprang från Norge till Ekshärad 

på sjutton timmar. Näversulorna slog eld två gånger och sista biten 
studsade jag fram på brännblåsorna. Jäklar i min talg.”

”Ge dig med att ljuga – annars går vi”, läste Hannes. ”Och med 
svärandet också.”

”Nej, vänta nu så ska ni få höra …”
Aron tystnade när ljudet av Noomis moped närmade sig. 
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Det välbekanta knattret gick inte att ta miste på.
Noomi körde inte ända fram till dem utan stannade en bit 

bort, tog av sig hjälmen och skakade ut det långa håret över 
ryggen.

”Jag kommer tillbaka”, sa Aron.
Med ryckiga rörelser klev Noomi av mopeden och hängde 

hjälmen på styret. Aron stannade någon meter ifrån, sa någon-
ting som inte gick att uppfatta. Sedan började de gå sida vid 
sida neråt älven.

Hannes slängde fimpen i närmsta papperskorg och tog med sig 
manuset in i receptionen. Sedan skrev han klart sms:et till Vilda.

”Jag kan inte sova på nätterna för jag tänker så mycket på dig.”
Hannes klickade upp sin favoritbild av henne, tagen en tidig 

morgon i hennes säng. Nyvaken blick och det lockiga håret 
rufsigt över axlarna. Han kunde nästan känna doften av varm 
hud. Om lite mer än en vecka skulle han få vara så nära henne 
igen. Han blev alldeles darrig i benen när han tänkte på det.

När Aron inte kom tillbaka på en lång stund gick Hannes 
fram till fönstret. Noomis moped stod i alla fall kvar där hon 
ställt den, men varken hon eller Aron syntes till.

Utan att Hannes märkt det hade mannen som bodde i stugan 
Bävern smugit in i receptionen och stod och kikade i stället med 
kartor och turistbroschyrer.

Han var klädd i shorts med fickor på sidorna och Fjällräven-
hatt. Hans bara överkropp var senig och brunbränd och det 
axellånga håret ihopsatt med en snodd. Han hade bott i stugan 
i nästan en hel vecka, men Hannes hade inte sett till honom 
mer än några enstaka gånger.

”Kan jag hjälpa till med nåt?” frågade Hannes.
”Ja? Kanske. Jag vet inte riktigt.”
Mannen snurrade lite på stället.
”Jag hade egentligen tänkt vandra vid Brattfallet, men skogs-

bränderna gör en lite bekymrad. Finns det nåt annat att ta sig 
för, tro?”
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Han plockade upp en folder om Torfolks gård och började 
bläddra.

Hannes visste inte riktigt vad han skulle tipsa om. Hant-
verksgatan vid Kyrkstallarna verkade inte vara den här man-
nens grej. Inte Kärnåsens hembygdsgård heller.

”Kroppheden kanske”, sa Hannes.
”Du menar dom gamla avrättningsplatserna?”
”Just”, sa Hannes. ”Du känner till dom?”
”Jag hade mina farföräldrar i Edebäck och jag minns att vi 

var där nån gång när jag var barn. Ruggigt ställe.”
”Så då är du lite hemma här i bygden?” sa Hannes.
Aron syntes fortfarande inte till.
”Jo”, sa mannen. ”Men det är länge sen jag var här och far-

mor och farfars gård såldes. Min faster bor på Bellmansgården 
numera. Hon börjar närma sig hundra så jag bestämde mig för 
att vara här nån vecka och träffa henne. Hon hänger nog inte 
med så länge till.”

”Jaha, ja.”
”Hon är den sista i den äldre generationen, som vet hur både 

min pappa och jag var som barn och som kan berätta om hur 
det var. Sista länken till min historia, så att säga.”

Hannes tänkte på sin egen familj. Från och med nu skulle 
det inte finnas en gemensam historia om den utan två. Med 
helt olika handling.

”Ola heter jag, förresten”, sa mannen och sträckte fram handen.
”Hannes.”
Handslaget var kraftfullare än han väntat sig, gjorde nästan 

ont. Hannes hade aldrig förstått grejen med att försöka knäcka 
vartenda ben i handen på den man hälsade på, som vissa män 
envisades med.

”Älgparken kanske kan vara nåt”, sa han. ”Det är populärt.”
Ola såg inte speciellt road ut men sa att han skulle tänka på 

det. Innan han gick köpte han en kyld Trocadero och en påse 
lakrits.
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Hannes rättade till några broschyrer som hamnat snett i 
stället när Noomi skyndade förbi fönstret. Hon såg nästan 
gråtfärdig ut. När hon kom fram till mopeden slet hon till 
sig hjälmen, tryckte ner den över huvudet och sparkade igång 
motorn. Vänsterarmen, som fortfarande var lindad efter vur-
pan hon gjorde förra veckan, verkade inte bekymra henne 
längre. Snart försvann knattret runt husknuten.

Några minuter senare kom Aron tillbaka.
”Vad var det med henne?” sa Hannes.
”Äh. Hon var lite i obalans bara. Ska vi fortsätta? Har du 

tid?”
Hannes plockade fram manuset igen, bläddrade fram rätt 

sida.
”Okej”, sa han. ”Fortsätt med ’Nej, vänta nu så skall ni få 

höra’.”
Aron harklade sig.
”Mäster for som ett spjut till Trysilfjället …”
”’Upp till kungen på Trysilfjället’ ska det vara.”
”Upp till KUNGEN på Trysilfjället och när han botat maje-

stätet med ormlort …”
”Ormspott”, rättade Hannes.
Aron sjönk ihop över disken och drog fingrarna genom håret.
”Jag minns ju ingenting. Hur ska det gå det här?”
Han låg orörlig så länge att Hannes nästan trodde att han 

somnat eller grät, men så reste han sig sakta och klappade sig 
själv över kinderna.

”Inte för att jag har med det att göra”, sa Hannes. ”Men är 
det nåt mellan er?”

”Mellan mig och Noomi?”
”Ja.”
Aron skrattade till.
”Nej, nej. Herregud.”
”Okej”, sa Hannes.
”Dessutom är hon upptagen. Ja, alltså, inte för att jag är 
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intresserad eller så, men i alla fall. Jag vet inte hur länge hon 
och Pontus haft ihop det, men det är ett tag. Som sagt. Men 
hon är inte min sort. Alls.”

Aron slog ner blicken, snurrade lite på läderremmarna han 
hade runt handleden. För ett ögonblick såg det ut som om han 
skulle säga något.

Istället drog han lite i tröjan för att fläkta sig.
”Nej, jag borde väl fortsätta måla”, sa han till slut. ”Det är 

bara en stuga kvar nu.”

”Hur är det med min flicka i dag? Jag tycker att du ser lite blek ut.”
”Det är värmen bara”, sa Noomi och försökte koppla på 

jobbrösten, få den att överrösta hjärtat som bankade. ”Och 
lite nerver, kanske.”

”Det tror jag det”, sa Elsa. ”Men du kommer att göra succé, 
det är jag säker på.”

Det hade varit en befrielse att komma in i de luftkonditio-
nerade korridorerna och byta om till tunika och foträta skor. 
Bli någon annan i alla fall för några timmar.

”Jag såg dig allt i tidningen i dag”, sa Elsa. ”Vacker som en 
dag. Såna där flätor hade jag också i din ålder. Det kan man 
inte tro.”

Elsa strök en ådrig hand över det lilla som fanns kvar av 
hennes hår.

”Det kan man visst”, sa Noomi. ”Du är så fin så.”
Hon hade inte sovit någonting under natten. Tankarna bara 

snurrade. Pontus sms hade fortsatt att komma. Hon hade inte 
svarat, men hört mobilen vibrera och hade inte kunnat låta bli 
att läsa. Att han inte kunde ge upp någon gång.

Och orden fastnade, lämnade tydliga bilder på näthinnan. 
Hon tyckte synd om honom, visst gjorde hon det. Trots att 
hon visste att det inte skulle vara någon mening tänkte hon 
träffa honom och prata en sista gång. Men det fick bli efter 
premiären.
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Premiären.
Bara hon tänkte på den kom en hisnade känsla över henne, 

något som liknade höjdskräck. Tänk om hon fick en blackout, 
om alla repliker bara försvann ur hjärnan. Men Gloria var säker 
på att nervositeten skulle släppa så fort hon kom upp på scenen, 
precis som den gjort när hon gjorde scenprovet i Stockholm. 
Magen hade lugnat sig och händerna slutat darra redan efter 
några repliker. Allt hade suttit och hon hade gått vidare till 
andra gallringen, vilket hon aldrig vågat tro. Förhoppningsvis 
skulle nerverna fungera på samma sätt nu.

”Det har skett under här på tunet i dag. Det är därför vi är så glada. 
Mäster Tinglöf löste mig ur vanmakten. Jag var både stum och lam, 
men nu kan jag dansa och sjunga.”

Det var svårt att få till det där med ”stum och lam” riktigt 
tydligt så att det hördes.

”Stum och lam, stum och lam.”
Noomi var alldeles torr i munnen och gick in på toaletten 

för att dricka lite vatten.
Timmarna gick medan Noomi utförde sina uppgifter med 

tankarna på annat håll. När arbetsdagen var slut bytte hon om 
så fort hon kunde och skyndade ut. Repetitionen skulle snart 
börja. Den näst sista.

Noomi trädde hjälmen på huvudet och försökte starta mope-
den, utan att lyckas. Flera gånger provade hon, men inget hän-
de.

Fan.
Hon hade tänkt tanka mopeden innan hon började jobba, 

men samtalet med Aron hade dragit ut på tiden.
Hon skulle kunna låta mopeden stå, men då var hon tvungen 

att gå tillbaka och hämta den efter repetitionen.
Noomi började baxa mopeden över parkeringen. Till OKQ8 

skulle hon nog orka, även om det var tungt. Uppe på lands-
vägen var hon tvungen att ta en paus för att hämta andan och 
plocka upp solglasögonen ur väskan.
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När hon tog upp mobilen och fick se vad klockan hunnit bli 
fick hon panik. Hon skulle aldrig hinna fram till hembygds-
gården och byta om i tid.

Nästan ingenting kunde göra Gloria arg, men att komma 
för sent när man jobbade i en stor grupp tolererade hon inte. 
Det handlade om respekt för sina kamrater, hade hon förklarat.

Hennes ögon kunde blixtra av vrede. Och även om det gick 
fort över så var det ingenting Noomi hade lust att utsättas för.

Hon hade precis börjat gå igen när en bil saktade in vid hen-
nes sida. I ögonvrån såg hon en ruta glida ner.

”Behöver du skjuts?”


