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… ett bloss som irrar …
och ofta säges följa onda andar.
Det svävar, brinner med ett svekfullt sken
som lockar vandraren bort från säkra stigar
bland kärren – ut till gungflyn, tjärnar, pölar 
att drunkna och förgås …
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Prolog

 
10 juli 2007

Hon har gått länge. Lustigt, men hon hade aldrig föreställt sig 
att det finns så mycket utrymme i England. På kartan som hon 
skrev ut i skolbiblioteket ser det ut som att vandrarhemmet 
ligger någonstans i närheten, i detta hav av grönska, men nu 
när hon går här – i sina riktiga vandrarskor och med rygg-
säcken på ryggen – får hon inte syn på ett enda hus. Mobilen 
har ingen gps-app och dessutom verkar batteriet ha tagit slut. 
Det enda hon kan göra är att fortsätta gå.

Vandrarhem nära Cambridge. De orden målade upp bilder av 
byggnader i honungsgul sten, kvinnor i lång klänning och män 
i halmhatt och sådana där båtar som man står upp och stakar 
fram. Bilder som i hemortens grå betong verkade lika exotiska 
som om de hade sänts från en avlägsen stjärna. Men nu när det 
börjar regna och dropparna utan svårighet tränger in genom 
hennes påstått vattentäta anorak undrar hon om alltihop i 
själva verket bara var fantasier. Det land hon föreställde sig, 
har det över huvud taget existerat? Är det så här sommaren är i 
England? Det är något tryckande dystert över landskapet: fält, 
diken, stängsel, ett och annat träd som ser dött ut. Det känns 
som att ha cell- och torgskräck på samma gång – som om hon 
kravlar sig fram över jordytan, instängd på alla håll, och inte 
kan komma undan.
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Nu börjar det bli mörkt. Hennes föräldrar hade rätt. Hon 
skulle inte ha gett sig ut och tågluffat på egen hand. Hon bor-
de ha gjort det tillsammans med vänner. Då skulle de sitta i 
en sovsal någonstans nu och dricka varmt vin och skratta åt 
dagens äventyr. Men det var ju det som var grejen. Hon ville 
uppleva äventyr, inte bara ha de vanliga fotona att sätta upp på 
väggen i studentrummet på det tråkiga universitet hon skulle 
hamna på, vilket det nu blev. Men att traska fram över miltals 
av gråa ängar känns inte speciellt spännande, särskilt som de 
nya vandrarskorna skaver så. Hon tittar på klockan. Tio, nätt 
och jämnt mörkt. Borde hon söka skydd någonstans? Men det 
regnvåta landskapet erbjuder ingenting, inte ens ett skjul eller 
ett träd med täta grenar. Regnet faller som om det inte har 
något annat syfte än att plåga henne.

Först ser hon ljuset. Så är det med den här vägen: man ser 
flera kilometer. En bil – en skåpbil – som håller ganska hög 
fart och kommer emot henne. Är det läge att lifta? Pappa har 
bett henne att låta bli men nu verkar det enda alternativet vara 
att sova i ett dike. Ändå är det något som hejdar henne. Det är 
något med skåpbilen – nu ser hon den tydligt, mörkblå med 
svarta fönster – som verkar liksom skrämmande, som om den 
är ute i något skumt nattligt ärende. Hon tar ett steg bakåt, in 
i busksnåren vid vägkanten, och drar ner huvan över ansiktet.

Men bilen saktar in. Den stannar bredvid henne och en ruta 
vevas ner.

”Men stackars barn”, säger en röst som verkar tagen direkt 
ur hennes fantasier om Cambridge, ”du är ju genomvåt. Hoppa 
in.”
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1

 
18 maj 2018

 
Det sista dagsljuset håller på att slockna medan Ruth sitter på 
altanen och ser ut över slätten. Datorn står framför henne med 
skärmen uppfälld och hon har just skrivit in ordet Slut. Lite 
löjligt och melodramatiskt – hon tänker radera det innan hon 
skickar manuset till redaktören – men för ögonblicket njuter 
hon av att se på skärmen och känna tillfredsställelsen i att ha 
något här i livet som är färdigt, avslutat, gjort. Hon lutar sig 
bakåt i korgstolen och känner de falnande solstrålarna i ansik-
tet. I en vecka har hon bott på en retreatgård för att få skriva 
i fred, och vädret har varit härligt hela tiden. Otroligt vackert 
för att vara England i maj.

”Hur går det?” Crissy har gjort en typiskt ljudlös entré och 
närmar sig över trädäcket med en bricka. På den står något som 
påminner starkt om en gin och tonic.

Ruth vänder sig om och ler mot henne. ”Klar!”
”Fantastiskt.” Crissy ställer ner brickan på bordet. ”Då har 

du gjort dig förtjänt av den här.”
Tidigare på dagen tyckte Ruth att Crissy verkade lite 

frånvarande, men nu ler hon så varmt att Ruth gör likadant, 
nästan börjar skratta. Det är mycket som har känts oväntat 
den här veckan, tänker hon medan hon dricker en liten här-
lig, enbärsdoftande klunk. Att få en ny vän på så kort tid är 
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absolut en av de största överraskningarna. Ruth har några 
få omsorgsfullt utvalda vänner: Alison sedan skoltiden, Caz 
och Roly från studieåren, Shona på jobbet, Judy och Cathbad 
från … ja, Cathbad skulle säga att de är gåvor från universum. 
Men aldrig har hon fått en så omedelbar kontakt som nu med 
Crissy. Egentligen har de ingenting gemensamt. Crissy är lite 
äldre än Ruth, hon visste inte vad en forensisk arkeolog var 
förrän Ruth förklarade det för henne och hon tycks inte ha 
något intresse för det sägenomspunna slättlandskapet. Såvitt 
Ruth vet har Crissy ingen partner och inga barn. Men hennes 
personlighet är så lugn och vänlig där hon strosar runt i sina 
böljande klänningar med det grånande blonda håret i en häst-
svans som når nästan ända ner till midjan. Det är Crissy som 
gör Grey Walls, ett lågt stenhus mitt ute i ingenstans, till en 
verklig fristad full av mjukt ljus och ljuvliga dofter. Ruth har 
lyckats bli färdig med sin tredje bok – om stenringar från yng-
re stenåldern – på rekordtid, och för stunden lyckats glömma 
de andra orosmoment som dominerar hennes liv: arbetet i 
Cambridge, relationerna, hennes åldrande far. Dottern Kate 
har hon inte glömt, och inte heller katten Flint, men hon har 
inte heller oroat sig särskilt mycket för dem. Trots att hon inte 
får någon mobilsignal här förrän hon går och ställer sig längst 
borta i trädgården. 

Crissy ser att hon tittar på mobilen. ”Din man har ringt”, 
säger hon. ”Han kommer och hämtar dig. Han är redan på 
väg hit.”

Ruth rycker till. Borde hon förklara? Men Crissy är redan 
på väg därifrån. Alltså sitter Ruth kvar på altanen och dricker 
sin gin och tonic tills Franks bil dyker upp. Den syns på flera 
kilometers håll i det platta landskapet.

Kriminalöverkommissarie Harry Nelson sitter och kollar 
nyheterna i mobilen när kriminalkommissarie Judy Johnson 
kommer inrusande i hans rum.
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”Fälld!” säger hon. ”På båda punkterna.”
Nelson lutar sig tillbaka i stolen och blundar ett kort tag. 

”Tack och lov”, säger han.
Det där är en av de värsta stunderna för en polis: väntan på 

rättens utslag. Det är snart två år sedan Nelson grep Ivor March, 
samlade ihop gott om bevis mot honom och överlämnade fallet 
till åklagarämbetet. Och nu, efter ett antal kostsamma veckor i 
appellationsdomstol, har rättvisa skipats. March har befunnits 
skyldig till mord på två kvinnor och kommer förhoppningsvis 
att leva resten av sitt liv bakom galler.

Det var Judy som ledde utredningen, och hon ser nästan lika 
lättad ut som Nelson känner sig.

”Först var jag säker på att han skulle bli fälld”, säger hon. ”Vi 
hade ju så mycket bevismaterial. Massor av teknisk bevisning. 
Men när han bara nekade till allt så lät han så trovärdig. Jag 
tyckte faktiskt att det fanns risk för att de skulle tro honom.”

”Ja, nog kan han låta trovärdig, alltid”, säger Nelson.
Han minns när han läste upp anklagelserna för March. 

Han ville göra det själv, få se blicken i Marchs ögon, få uttala 
orden: ”Ivor March, ni står anklagad för att ha begått mord på 
två kvinnor, Jill Prendergast och Stacy Newman, i strid mot 
lagen.” Det där sista lät alltid självklart – det skulle ju stå rätt 
illa till om mord inte var lagstridigt. Men March bara log och 
slog ut med händerna som om han ville säga: ”Då får du ta 
över.” Redan då var han säker på att han skulle klara sig undan, 
inser Nelson nu.

”Phil Trent rörde till det med det arkeologiska bevis-
materialet”, säger han. ”Ruth skulle ha skött det bättre.”

”Han var okej”, säger Judy. ”Ingen jury gillar expertvittnen.”
”Han lyckades inte förklara det där med pH-värdet i mar-

ken”, säger Nelson. ”Grejen var ju att March dödade kvin-
norna och grävde ner dem i sin flickväns trädgård. Hans dna 
fanns över hela kvarlevorna och på repet och plastskynkena. 
Det fanns till och med hårstrån från hans katt, för fan!”
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”Jag kan inte fatta att flickvännen håller fast vid honom”, 
säger Judy.

”Det finns en viss sorts kvinnor som dras till män som Ma -
rch  ”, säger Nelson. ”De ser honom som en alfahanne därför 
att han dödar andra människor.”

”Lugn och fin”, säger Judy. ”Nu låter du som Madge.”
Nelson flinar. På kriminalen i King’s Lynn är profileraren 

Madge Hudson känd som självklarheternas drottning. Men 
kriminalintendent Jo Archer, Nelsons chef, gillar Madge och 
insisterade på att hon skulle delta i arbetet med fallet March. 
Madge drog den djupt sakkunniga slutsatsen att March ”tyckte 
om att orsaka smärta”.

”Har du meddelat intendenten?” frågar Nelson.
”Nej”, säger Judy. ”Jag kom direkt till dig.”
Nelson grymtar till för att dölja sin belåtenhet. ”Tala om 

det för henne”, säger han. ”Du vet ju att hon gillar att kunna 
bocka av ett fall.”

Judy ser på honom. De har jobbat ihop länge och ibland 
behöver de inga ord.

”Är det avbockat, då?” säger hon till sist.
”Nej”, säger Nelson. ”Nej, det är det inte.”

Kate kommer springande mot Ruth över trädäcket. ”Vi har 
varit och handlat”, säger hon. ”Vi har köpt biff och ugns-
pommes och ost som luktar så starkt att det känns i bilen.”

Ruth kramar om sin dotter. Kate är nio år nu, en rastlös älva 
med långt mörkt hår. Hon har vuxit mycket det senaste året 
och nu har Ruth hennes hjässa precis under hakan.

”Jag gillar ost som luktar starkt”, säger Ruth.
”Det var vad Frank sa. Han har köpt vin också, och choklad-

brownies åt mig.”
”Det låter som en lyckad shoppingtur”, säger Crissy.
”Det här är min dotter Kate”, säger Ruth och försöker undgå 

att låta alltför stolt.
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”Hon är lik dig”, säger Crissy.
”Jag är lik pappa”, säger Kate sanningsenligt. Till sin egen 

förvåning har Ruth anförtrott sig till Crissy i fråga om Kates 
far. Nu ler Crissy mot henne och vinkar åt Frank som står vid 
bilen. Han har uppenbarligen hållit avstånd så att Ruth ska 
få sin stund med Kate. Ruth vänder sig till Crissy. ”Tack så 
hemskt mycket. Jag har haft det underbart här.”

Crissy innesluter henne i en kram som doftar patchouli och 
citrongräs.

”Det var väldigt roligt att höra”, säger hon. ”Kom snart 
tillbaka.”

Men Ruth vet inte när hon kommer att kunna kosta på sig en 
vecka för sig själv igen. Att hon skulle resa bort och skriva var 
Franks idé, framlagd som en lösning på den ständiga stressen 
när bokmanusets inlämningsdatum kom närmare och närma-
re. ”Ta dig en vecka och koncentrera dig på att bara skriva”, 
sa han. ”Inga studenter, ingen oro för Kate och Flint. Eller 
mig”, lade han till i efterhand. Kanske insåg han att en del av 
hans charm i Ruths ögon var att hon aldrig behövde oroa sig 
för honom. Hur som helst hade det fungerat. Ruth har blivit 
klar med boken, gett den arbetsnamnet Djävulens stenar och 
känner sig lugnare än hon har gjort på länge – faktiskt ända 
sedan flytten från Norfolk.

John, som sköter trädgården och allt möjligt annat på Grey 
Walls, kommer med Ruths resväska. Även han kan konsten att 
göra en tyst entré, men han är en stillsam man som har berättat 
mycket intressant om traktens folkliga traditioner för Ruth. 
Hon tackar honom och räcker fram handen till avsked. Efter 
viss tvekan tar John den och skakar den hjärtligt. 

Frank kommer fram och tar väskan. Sedan kysser han Ruth. 
”Haft det bra?”

”Jättebra. Jag blev klar.”
”Fantastiskt, honey.” Han kramar om henne. Ruth blir alltid 

lika glad när Frank kallar henne honey. Varför fattar hon inte, 
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för annars avskyr hon den sortens smekord. Det kanske beror 
på att det låter så amerikanskt.

Frank lägger väskan i bagageutrymmet. Kate hoppar in i 
baksätet. Ruth tackar Crissy igen och så åker de, rullar fram på 
vägen som ligger högre än allt annat på flera kilometers håll. 
De utdikade slättmarkerna glider förbi, lila av fackelblomster 
och med hemliga gölar glimmande i skymningsljuset.

”Hur mår Flint?” frågar Ruth sin dotter.
”Bra. Han har sovit hos mig hela veckan.”
Flint är den som haft svårast för flytten till Cambridge. Först 

vågade Ruth inte släppa ut honom, och då satt han och surade 
i radhusfönstret och drömde säkert om sitt gamla liv bland 
saltängarnas alla bytesdjur. Nu får han vara i trädgården och 
har etablerat sig som grannskapets alfakatt, men Ruth får fort-
farande för sig att han ser på henne med förbittring i blicken. 
Och numera sover han aldrig på Ruths täcke – antagligen där-
för att Frank ligger i hennes säng.

Klockan är nio när de kommer hem men än är det inte riktigt 
mörkt. Inte långt kvar till juni och midsommar, tänker Ruth. 
Sommarsolståndet. Som alltid när hon tänker på en hednisk 
högtid blir hon påmind om Cathbad. Hon måste ringa till 
honom och Judy snart.

Frank bär in Ruths resväska. Ruth följer efter med datorn 
och ser sig om efter Flint. I vardagsrummet en trappa upp 
sätter Kate på tv:n. Ruth tänker protestera, men just då får 
hon se ansiktet på skärmen: ett kraftfullt, nästan stridslystet 
ansikte med gråsprängt mörkt hår. Kriminalöverkommissa-
rie Harry  Nelson,  Norfolkpolisens enhet för grova brott står det 
längst ner.

”Pappa!” säger Kate förtjust.
”Bevisningen mot March var överväldigande och det är en 

lättnad att han har blivit fälld”, sa Nelson, ”men vi vill fort-
farande hålla förhör med honom gällande två andra kvinnor 
som försvunnit.”



Frank kommer in i rummet. ”Biffarna tar inte lång stund”, 
säger han. ”Ska jag korka upp vinet?” Men så tystnar han, för 
varken Ruth eller Kate ägnar honom någon uppmärksamhet. 
De bara stirrar på mannen i tv:n.
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2

 
Nelson samlar ihop sina saker för att bege sig hem när inten-
dent Jo Archer dyker upp i dörröppningen.

”Ska du redan åka?” säger hon. 
Nelson gör ingen ansats att resa sig. Klockan är sex och Jo 

tjatar alltid på honom att låta bli att jobba över. ”Ja”, säger han. 
”En halv dag ledigt för gott uppförande.”

Jo skrattar och kommer in och sätter sig i besöksstolen. Hon 
envisas med att tro att deras samarbete är perfekt. ”Vi retas 
med varandra hela tiden”, har hon sagt en gång, ”precis som 
syskon.” Men Nelson har två systrar och det här är något helt 
annat. För det första är Jo hans chef. För det andra sitter hon 
på en pilatesboll när hon håller möten och förhör. Och en gång 
har hon försökt få Nelson att delta i ett seminarium om mind-
fulness. Trots allt detta är hon ingen dålig polis och han tycker 
inte alltigenom illa om henne.

”Du måste vara nöjd med det här med March”, säger hon.
Nelson slår sig ner mitt emot henne. ”Det är ju två andra 

också”, säger han. ”Nicola Ferris och Jenny McGuire.”
Jos leende bleknar bort. ”Deras kroppar har aldrig hittats”, 

säger hon.
”Jag vet”, säger Nelson, ”men March har dödat dem, det är 

jag säker på. Han har alltid sökt sig till samma slags utseende. 
Både Jill Prendergast och Stacy Newman var långa och blonda 
med blå ögon. Nicola och Jenny såg också ut så och var i samma 
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ålder – runt trettiofem år. Båda var bosatta i Norfolk och båda 
deltog i Marchs kvällskurser. Och ingen av dem har synts till 
sedan sommaren 2016.”

”Jag håller med om att det finns indicier”, säger Jo, ”men 
utan teknisk bevisning har vi ingenting som binder dem till 
March. Deras dna påträffades ingenstans i hans bostad.”

”Det är han för smart för”, säger Nelson. ”De enda dna- 
spåren av Jill och Stacy låg nergrävda i hans flickväns trädgård.”

”Och den har vi grävt upp”, säger Jo, ”utan att hitta något 
annat än de där två kropparna.”

”De ligger begravda någon annanstans”, säger Nelson. ”Det 
är jag övertygad om.”

”Det hade nog ändå varit klokast att inte säga något om 
den saken i tv-intervjun”, säger Jo. ”Det väcker falska för-
hoppningar hos de anhöriga.”

Nelson visste att det där skulle komma. Jo litar inte på 
honom inför kamerorna. Han är för skrämmande, säger hon 
– inte tillräckligt varm. Han stirrar ilsket på journalister och 
gläfser fram enstaviga svar. Jo tycker att alla intervjuer i media 
ska skötas av Judy. Eller allra helst av Super-Jo själv.

”March njöt av att stå inför rätta”, säger Nelson. ”Gottade 
sig åt uppmärksamheten. Han kanske erkänner bara för att få 
stå i rampljuset igen. Det kommer att bli rätt långtråkigt för 
honom i fängelset, även om han får brev från en massa galna 
fruntimmer.”

”Jag skulle inte satsa pengar på något erkännande”, säger 
Jo. ”Och hur tråkigt det än känns så kan vi inte fortsätta att 
spendera pengar och resurser på det fallet.”

”Så det är kört för Nicola och Jenny? Utredningen nerlagd?”
”Vi fortsätter att spana”, säger Jo. ”Det blir bara inte prio-

riterat.” 
Nelson vet att hon har rätt men han hatar oavslutade fall. 

Han vet att Nicola och Jenny kommer att förfölja honom i 
drömmen. Precis som Lucy Downey gjorde för många år sedan.
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”Åk hem, Nelson”, säger Jo. ”Din bebis muntrar nog upp 
dig.”

”Han är ingen bebis längre”, säger Nelson, ”han är snart 
två och ett halvt år.” Men han lyser upp vid tanken på sin son.

Medan Nelson kör hem kan han ändå inte låta bli att tänka 
på Nicola Ferris och Jenny McGuire. Nicola var trettiofyra år 
och ensamstående. Hon bodde i närheten av Cley, i utkanten 
av våtmarkerna i norra Norfolk, och var lärare på ortens hög-
stadieskola. Dessutom var hon en aktiv amatörkonstnär och 
gick en kvällskurs i måleri på den lokala kursgården. Kurs-
ledaren var Ivor March. I juli 2016 gick Nicola till puben och 
firade terminsslutet med en drink tillsammans med kurs-
kamraterna. Hon gick därifrån klockan tio på kvällen och 
skulle cykla hem men har inte synts till sedan dess.

Jenny var trettiosex år, frånskild och hade ett barn. Hon 
bodde i Holt och jobbade i souvenirbutiken på en herrgård i 
trakten. Även hon hade varit elev hos Ivor March på kvällstid 
– i hennes fall var det en skrivarkurs. En morgon i augusti 
gav hon sig av till jobbet som vanligt, cyklade iväg i morgon-
dimman. Hon kom aldrig fram.

Nelson och hans team såg genast sambanden. De förhörde 
March, de andra eleverna och övriga kursledare. Han medgav 
att han kände båda kvinnorna, men han hade alibi – flick-
vännen – för deras försvinnanden. 

Sedan, i september, försvann ytterligare en kvinna: Jill 
Prendergast, en trettiofemårig lärarassistent från Cromer. Jill 
sågs senast på en busshållplats inte långt från Cley, på väg att 
hälsa på hos en väninna. Hon var en omvittnat utåtriktad och 
livlig kvinna som älskade sitt arbete och sin katt Ferdy. Hon 
hade en pojkvän, en elektriker vid namn Jay, och han blev 
givetvis misstänkt först. Men Jay hade alibi: han hade arbetat 
ett långt pass på sjukhuset. När Judy sedan gick igenom alla 
Jills släktingar och vänner hittade hon sambandet med Ivor 
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March. Jill var god vän med Marchs flickvän, Chantal Sim-
monds. De hade blivit bekanta i en gympagrupp och träffats 
flera gånger tillsammans med sina respektive. Jill och Jay hade 
till och med varit med på Ivors femtioårsfirande. March hade 
alibi – Chantal, förstås – för kvällen då Jill försvann, men 
Judy skaffade sig tillstånd att gräva i trädgården som hörde 
till Chantals lilla hus i Salt house. Där påträffade man kvarle-
vorna av inte bara Jill utan även Stacy Newman, en kontorist 
som försvunnit fem år tidigare. 

Stacy var trettioåtta år, skild och bosatt i London – det var 
därför Nelsons team inte hade utrett hennes fall. Och det 
kunde ju hävdas att det var lättare att försvinna i London än 
i det lantliga Norfolk. Men det fanns en länk, fast den und-
gick alla till att börja med. Stacy kände Ivor March. De hade 
träffats när han gick på St Martins konstskola i London och 
hållit kontakten genom åren. Stacy var också med på en av 
Marchs fester. ”Han är en fantastisk värd”, sa Chantal med 
lysande ögon till Judy. Stacy hade antagligen också haft ett 
förhållande med March men det skulle Chantal aldrig medge. 
Det ovedersägliga var att Marchs dna fanns på båda liken och 
på repet som de var bundna med. Man fann också fibrer från 
hans bostad och hårstrån från hans katt, Mother Gabley. Mar-
ch hävdade naturligtvis att det var polisen som hade placerat 
bevismaterialet där.

Redan från början var Nelson övertygad om att March hade 
dödat även Nicola och Jenny. Han hade känt båda två, och 
alla fyra kvinnorna liknade varandra till utseendet – långa, 
ljusa och blåögda. Intressant nog var Chantal Simmonds kort 
och mörkhårig. Nelsons team grävde ut varenda kvadrat-
centimeter av Chantals trädgård. De sökte igenom huset in i 
minsta detalj och likaså Marchs lägenhet i King’s Lynn. Men 
de hittade aldrig några spår av de försvunna kvinnorna. Utan 
teknisk bevisning hade man inte en chans att få March fälld. 
Nelson fick nöja sig med att March åtalades för morden på Jill 
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och Stacy. Nu får han bida sin tid. Problemet är att tålamod 
inte är hans starka sida.

Nelson svänger in på sin uppfart och njuter som alltid av att 
se garageporten öppnas liksom av sig själv. Michelles bil står 
utanför och han undrar vem som ska hinna fram först och hälsa 
på honom, George eller familjens schäfer Bruno.

George vinner, men bara därför att Bruno är ädelmodig nog 
att släppa fram honom.

”Pappa!” George kastar sig över Nelsons ben. Just nu är han 
i högsta grad pappas pojke, fast enligt Michelle är det ”bara 
en fas”. Hon har antagligen rätt, men Nelson njuter av det så 
länge det varar.

”Hej, Georgie.” Nelson hystar upp sin son i luften. Bruno 
iakttar dem ängsligt – olyckor med taklampor har inträffat 
förut.

Michelle kommer ut ur köket. ”Var försiktig, Harry!”
”Han gillar det”, säger Nelson och kastar upp George igen. 

Bruno ger ifrån sig ett kort skall.
”Bruno förstår att det är farligt.”
”Han är en mes.” Men Nelson sätter ner George och klappar 

hunden, som ibland faktiskt verkar nästan besatt av sin omsorg 
om familjen. 

”Hur har du haft det i dag?” frågar Michelle.
”Okej. Ivor March blev fälld. Hörde du det på nyheterna?”
”Jag lyssnar aldrig på nyheterna nu för tiden. Det är bara 

elände.”
”Det har du nog rätt i. Vad har du gjort i dag?” Han följer 

efter Michelle ut i köket och tittar efter en öl i kylskåpet. Han 
försöker låta bli att dricka alkohol på vardagarna men tycker 
att han förtjänar att fira lite. Och det är ju fredag.

”Jag jobbade i förmiddags”, sa Michelle. ”Sedan hämtade jag 
George på dagis och vi gick till parken. Jag träffade Cathbad 
där, med Miranda.”

”Miranda måste väl ha börjat skolan nu. Vill du ha ett 
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glas?” Nelson håller frestande fram en flaska men Michelle 
skakar på huvudet. Hon dricker inte mycket och är oerhört 
noga med vad hon äter. Det var svårare att få tillbaka figuren 
efter tredje barnet, säger hon, och hon är fast besluten att 
inte tappa formen igen bara för ett glas prosecco på kvällen. 
Nelson förstår hur hon resonerar och beundrar hennes själv-
disciplin, men ibland skulle det kännas fint att ha någon att 
ta ett glas med.

”Cathbad sa att Miranda inte mådde bra i morse”, sa Miche l-
le, ”men jag tyckte inte att det verkade vara något fel på henne. 
Du vet ju hur han skämmer bort de där barnen.”

Cathbad, Judys sambo, har hand om deras barn och under-
visar dessutom i meditation och är druid på deltid, som han 
själv uttrycker det. Han är förvisso inte lika noga som Judy med 
närvaro i skolan eller regler i allmänhet.

”Cathbad sa att Ruth njuter av sin retreat”, säger Michelle 
utan att se på Nelson. ”Hon är någonstans på slätten, mitt ute 
i ingenstans.”

”Jag fattar inte varför hon över huvud taget ville åka bort 
och skriva”, säger Nelson. ”Men det är kanske så man gör i 
Cambridge.” Han lägger en viss föraktfull tonvikt på det sista 
ordet. Han känner till skrivarveckan, för Ruth frågade honom 
om han hade något emot att Frank tog hand om Katie då. Det 
hade Nelson, men han insåg att han inte kunde medge det.

”Jag hoppas att Frank har fått iväg Katie till skolan i tid”, 
säger han nu.

”Det har han säkert”, säger Michelle. ”Han är inte som 
Cathbad, han tar ansvar ordentligt.” Hon får syn på Nelsons 
ansiktsuttryck och lägger till: ”Han är hennes styvpappa.”

”Det är han inte alls”, säger Nelson. ”Han är inte gift med 
Ruth.”

”De är sambor”, säger Michelle. ”Det är samma sak.”
Men i Nelsons huvud är det inte alls samma sak. Äkten-

skapet är ett förbund välsignat av Gud och lagen, och just nu 



är det lagen han tänker på. Han går in i vardagsrummet med 
sin öl och sätter på tv:n. George kommer med några klossar 
och vill leka och Nelson deltar halvhjärtat.

Det känns inte längre som om han har något att fira i kväll. 
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Vad Nelson än tror så är Ruth och Frank noga med att Kate 
ska komma i tid till skolan. I vanliga fall följer Ruth henne dit 
på vägen till St Jude’s College där hon undervisar i forensisk 
arkeologi. Om Ruth måste vara på jobbet tidigt får Kate åka 
med Frank. Han brukar ta bilen eftersom hans college ligger 
lite utanför centrala Cambridge. Ingen av dem har börjat cykla 
till jobbet – det populäraste färdsättet i stan. Ruth har inte 
suttit på en cykel sedan hon var tonåring och tror inte att ”har 
man en gång lärt sig cykla så sitter det i för livet” är något som 
stämmer i hennes fall. Frank hyser en amerikansk misstro mot 
allt som har två hjul.

Ruth gillar att vara ute och gå med Kate. De pratar om 
allt möjligt och klappar alla katter de ser. Den här måndags-
morgonen vill Kate prata om Fortnite, onlinespelet som har 
tagit de förpubertalas värld med storm. Många av Kates vänner 
spelar det men Ruth har sagt till Kate att hon får vänta tills hon 
har fyllt tolv, som är den officiella åldersgränsen. I dag verkar 
Kate inte särskilt ledsen för det, men hon vill sätta i gång en av 
de ändlösa debatter som inte leder någonstans men får Ruth 
att tro att hennes dotter kommer att bli rättegångsadvokat när 
hon blir stor. Eller mästerskurk.

”Men om man är tolv år men inte särskilt smart. Är det okej 
ändå?”

”Det handlar inte om hur smart man är utan om vad som 
är lämpligt.”
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”Jag läser Den skarpa eggen.  Är den lämplig för nioåringar?”
”Ja. Det är en väldigt bra bok.”
”Will får fingrarna avskurna. Är det okej därför att det är en 

väldigt bra bok?”
Ruth suckar och tänker igenom sitt svar. Enligt hennes åsikt 

är allting okej om det ryms innanför pärmarna på en bok. Näs-
tan allt, i alla fall. Hon skulle inte bli så glad om hon fick se 
Mein Kampf i Kates bokbag. Och det är sant att det finns en del 
våldsamma och otäcka inslag i Philip Pullmans böcker, men i 
Ruths ögon rättfärdigas detta av att de är välskrivna. Hon kan 
inte föreställa sig att Fortnite tar upp teman som livet, döden 
och organiserad religion. Fast det kanske bara är en fördom.

”Jag gillar bjärorna i de där böckerna”, säger hon nu och 
syftar på de magiska djuren som följer personerna. ”Vad skulle 
du ha för en?”

Kate ger henne en blick som antyder att hon genomskådar 
denna undanmanöver. ”En katt, så klart. Du då? Du får inte 
säga katt du också.”

Ruth tänkte säga katt. Nu begrundar hon djurriket medan 
de närmar sig skolan, en låda från sextiotalet med färgglad 
fasad. Den passar inte alls ihop med de gamla byggnaderna 
runt omkring.

”En uggla”, säger hon till sist, ”som Minerva har. Och He ka-
te.” Cathbad kallar ofta Kate för Hekate. Hon måste ringa 
honom.

”Och Athena”, säger Kate, som också älskar Percy Jacksons 
böcker. ”Bra val, mamma.”

Kate säger hej då och skuttar glatt iväg. Hon ville inte byta 
skola, men nu när det har gått två år verkar hon ha funnit sig 
tillrätta på St Benedict’s. Hon har fått många vänner och alla 
lärarna säger att det går väldigt bra för henne, att hon är snabb-
tänkt och vetgirig. Ruth blir alltid glad när Kate får beröm. 
Hon måste ju ha fått en del av sin intelligens efter sin mamma. 
Men självsäkerheten kommer inte från Ruth, och inte heller 
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Kates förmåga att genast bli populärast i klassen, smakdomare 
och modeikon. Var hon har fått det ifrån har Ruth ingen aning 
om. Det kanske är Nelsons arrogans som gått vidare i mer 
subtil form. Eller en gåva från gudarna som Cathbad åkallade 
under ceremonin då Kate fick sitt namn.

Ruth går vidare till sitt college och upplever samma rysning 
av lycka som alltid när hon får se den grästäckta innergården 
omgiven av femhundraåriga byggnader. Hur har hon, en tjej 
från södra London, lyckats bli universitetslärare i C a m   br i  d -
g e? Genom att vara bäst på sitt område, intalar hon sig. Hon 
är en erfaren lektor och har gett ut två böcker som blivit väl 
mottagna. Förhoppningsvis snart tre stycken. Hon har synts 
på tv och deltagit i ett antal uppmärksammade utgrävningar. 
Det var inte lätt att lämna University of North Norfolk fast 
hon alltid klagade över bristen på anslag och ambitioner, på 
de fuskbyggda moderna lokalerna och de apatiska studenterna. 
Men hon valde att gå vidare, och trots att Nelson var emot det 
till att börja med lever hon och Kate ett nytt liv i Cambridge 
nu. Hon har inget att vinna på att grubbla över det förflutna.

Men när hon kommer till sitt tjänsterum sitter det förflutna 
där och väntar på henne i form av hennes förre chef, Phil Trent.

Kriminalöverkommissarie Nelson betraktar en lång, låg bygg-
nad som ligger där våtmarkerna börjar. Det är vackert väder 
i dag igen – solen känns redan varm på hjässan och han står 
där i skjortärmarna, men i hans ögon ser stället ändå dystert 
och ogästvänligt ut. Marsklandet skiftar i olika nyanser av gult 
och grönt med inslag av lila marrisp, och för honom är det en 
outforskad ödemark där ett enda felsteg kan göra att en oför-
siktig vandrare går ner sig i kvicksand och faller offer för natur-
krafterna eller något ännu värre. Byggnaden med sin skamfilade 
skylt – saltäNgarNas kulturhus står det på den – ser rätt 
förfallen ut med flagnande färg och hänglås på dörrarna. Men 
Nelson vet att den fortfarande är en välbesökt mötesplats med 


