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Den enögde

Viggo springer mellan träden i mörkret. Det finns 
något i skogen. En varelse med klor som knivar. De 
har sett spåren och vet att den är i närheten. Rädslan 
slingrar sig som en orm i magen. Hans storebror Alrik 
springer tätt bakom. 

Var är Estrid och Magnar? Viggo sneglar bakåt. De 
har hamnat på efterkälken. De är äldre. Springer inte 
lika fort. Det har blivit en lucka mellan dem. Men nu 
ser de stugan som tillhör Magnars och Estrids bror. 

Åh, bara någon är där som kan öppna.
Äntligen framme. Magnar sätter händerna mot 
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knäna och kippar efter andan. Estrid bultar på dörren, 
men ingen öppnar.

Viggo ser sig omkring. Fullt med gamla grejer över-
allt. Trasiga kylskåp, bilar utan hjul, metallskrot som 
gamla skelett i det höga gräset och stora svarta gum-
midäck staplade på varandra. En massa kolijox.

Viggo blir nyfiken och glömmer nästan bort att vara 
rädd. Han fingrar på en konstig sak som ser ut som 
en uppfinning, fast man inte kan begripa vad den ska 
användas till. 

Det finns en till stuga precis i närheten och vid den 
står en traktor. Viggo tänker att om man lyckas klättra 
upp på hjulet borde man kunna ta sig upp på traktor-
taket. Och därifrån kan man hoppa över till hustaket. 
Kanske. Om man är bra på att klättra och hoppa förstås. 
Det är Viggo. Skitbra faktiskt. Han bestämmer sig för 
att försöka och småspringer iväg mot den andra stugan.

– Där bor ingen, säger Estrid.
– Jag ska bara kolla lite, säger Viggo och går runt 

traktorn.
Plötsligt ser han något i ögonvrån. Vad var det han 

just gick förbi? 
Han vänder sig hastigt om. Någon står och trycker 

i skuggorna mellan en hög tegelpannor och en ros-
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tig plog. Någon med en mörk huva. Ansiktet är helt 
omänskligt! Det har inga ögon! Bara två tomma hålor. 

Gestalten sträcker ut en benig hand mot Viggo och 
det kommer ett hest läte ur hans mun.

– Ghhhrrsch!
Viggo försöker skrika. Men det kommer inget ljud. 

Han kan inte andas.
Den ögonlöse tar ett steg mot honom. Då släpper 

förlamningen. Och Viggo skriker som en vettlös.
Han skriker och skriker. Estrid, Magnar och Alrik 

är genast framme vid honom. Estrid skriker också, 
men inte av rädsla, utan av ilska.

– Henry, ropar hon. Vad håller du på med?
Hon rycker huvan av mannen. Viggo tystnar. Nu ser 

han att det är en gubbe i Estrids och Magnars ålder. Ett 
av ögonen är verkligen en tom håla. Men det andra är 
ett helt vanligt öga, fast gubben har smetat något svart 
runt det. När han blundar med det vanliga ögat ser det 
ut som om han är helt ögonlös. 

– Får jag presentera vår bror Henry, säger Magnar. 
Folk kallar honom Hej-Henry för …

– Hej, hej, säger Henry.
– … för att du alltid säger ”hej, hej”, fortsätter Mag-

nar och lägger handen på sin brors axel.
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– Sätt in ögat, Henry! kommenderar Estrid.
Henry stryker sig över sitt kala huvud och ser skam-

sen ut. Han sticker ner handen i fickan och tar fram ett 
porslinsöga som han sätter in i den tomma ögonhålan.

Viggo stirrar på gubben. 
– Hej, hej, säger Henry igen. Förlåt grabben. Det var 

faktiskt inte meningen att skrämma dig. Eller, det var 
det kanske. Men jag tänkte mig inte för.

– Du borde prova det någon gång, snäser Estrid. Att 
tänka dig för. 

– Jävla gubbe! ropar Viggo plötsligt. Gubbjävels- 
jävel!

– Viggo …, säger Magnar lugnande, men Viggo 
låter sig inte lugnas.

– Tyckte du att det där var kul? skriker han. Gillar 
du att skrämma barn?

Ovanför dem hörs en gäll upphetsad röst.
– Jaaa! Skrämma barn! Roligt!
Uppe på taket hörs springande steg. Det låter som 

om stora råttor klättrar över takpannorna.
– Vad är det där? utbrister Alrik.
– Impar! flämtar Magnar.
På taket blir tre små odjur synliga. De är stora som 

katter och springer på två ben precis som människor. 
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Men de har god hjälp av sina långa armar som når 
ända ner till fötterna på dem. Ljudet av deras klor som 
rispar och gnisslar mot takpannorna när de klättrar 
hit och dit får skinnet att knottras på Alrik och Viggo. 
De har platta skallar och onda svarta knappnålsögon. 
Inga öron. Ingen näsa. Bara hål rakt in i huvudet. Nu 
skriker de i munnen på varandra. 

– Middag ni blir! 
– Dödar er den gör!
Viggo ser sig skräckslaget omkring. Är det varelsen 

i skogen de skriker om? Utebelysningen från stugorna 
når inte långt. Månen lyser, men det är alldeles mörkt 
mellan träden. Ser imparna något som han inte kan 
upptäcka? Eller känner de lukten av det där monstret?

– Blod! ylar imparna. Bloood! 
De glider på magarna ner längs taket och lägger sig 

i takrännan, blottar sina vassa tänder och klöser i luf-
ten efter Viggo som står närmast väggen. Han hoppar 
snabbt undan.

– Satans ohyra, morrar Magnar.
– Som de skriker kommer vad-det-nu-är-i-skogen 

snart att lockas hit, säger Estrid lågt.
– En och en kan de döda en liten hund, säger Mag-

nar. Men i grupp är de riktigt farliga. Tre stycken skulle 
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jag inte våga möta ensam. Inte obeväpnad.
– Men vad är det för något? undrar Hej-Henry. 
– Imp, säger Magnar det är …
Han avbryts av att något går i kras bakom Alrik. En 

av imparna har kastat en tegelpanna mot honom och 
precis missat.

– Akta, ropar Viggo, för i samma stund har nästa 
imp brutit loss en takpanna och slungat iväg den.

Nu börjar de samarbeta. En av imparna skickar ner 
tegelpannor till de två andra som sitter i takrännan 
och kastar. De skrattar och tjuter. Deras tunna svansar 
piskar i luften av förtjusning.

Men plötsligt säger det SMACK och så flyger en av 
imparna genom luften och landar på marken.

Det är Estrid som fått tag i en lång orange pinne. 
Det är en sådan där pinne som man sticker ner i snön 
vid sidan av vägen för att visa bilarna var diket är. Är 
det någonting som Estrid kan så är det att slåss med 
käppar och pinnar. Det har Alrik och Viggo sett förut.

Pinnen svischar i Estrids händer, den snurrar som 
en helikopterpropeller.

BLAPP! säger det så har hon smackat till ännu en 
imp innan de andra ens har hunnit blinka. Två impar 
ligger livlösa på marken.
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Den tredje impen är utom räckhåll för Estrid. Den 
klättrar blixtsnabbt upp på skorstenen, men nu är Alrik 
med på noterna. Han plockar upp två lagom stora 
skärvor av en söndrig takpanna och kastar mot impen.

Fullträff! Impen far ner på andra sidan taket. Estrid 
springer runt huset.

De andra sätter fart efter henne. De hinner fram 
precis när Estrid stampar ihjäl impen med sin stora 
arbetskänga. 

Viggo känner hur någon knackar honom på axeln. 
När han vänder sig om stirrar han en imp rakt i ansik-
tet.

Han är precis på väg att ropa till, men hinner se att 
det bara är Hej-Henry som har plockat upp en av de 
döda imparna och håller den i nackskinnet.

– Hä hä! skrattar Hej-Henry. Är det här din kompis, 
va? Den kom nästan åt att klösa dig, va? Då hade du 
blivit ögonlös som jag, va?

Hej-Henry öppnar munnen för att säga något mer, 
men Viggo ger honom en hård knuff i bröstet. Alrik ser 
att Viggo har tårar i ögonen. Sedan vänder sig Viggo 
hastigt om och springer därifrån.

– Nej! ropar Alrik. Du får inte … det kan vara far-
ligt! Vänta!
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Typiskt Viggo att bara springa iväg. Har han glömt 
varelsen i skogen? Den dödade nyss en hjort. Den kan 
döda en liten pojke på en sekund!

– Det här är ditt fel, väser han till Hej-Henry.
Sedan rusar han efter sin bror. Springer så fort han 

kan. Han vågar inte ropa. Vem vet vad som lurar bak-
om de grova stammarna?
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Geocaching

alrik springer hela vägen hem. Eller, det är 
egentligen inte hemma. De bor hos Anders och Laylah. 
Alrik och Viggo är fosterbarn. Men Laylah kallar dem 
extraungar. ”Det här är mina extraungar!” säger hon. 
Det är ett bättre ord. 

Alrik sparkar av sig skorna i hallen och skyndar till 
deras rum som ligger på övervåningen.

Viggo ligger under täcket med kläderna på. Han 
spelar Plants vs. Zombies på mobilen. Alrik sätter sig 
på sin sängkant och sms:ar till Magnar. Han skriver att 
de är hemma. Efter en stund plingar ett svar. 
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– Det är från Magnar, säger Alrik. Han säger att de 
också har tagit sig hem nu och är i säkerhet. 

– Du kan sms:a tillbaka att de kan dra åt helvete, 
säger Viggo hårt. 

Alrik låtsas inte om Viggos kommentar.
– Magnar skriver att han skulle hälsa till dig från Henry.
Viggo skjuter ärtor på zombierna i mobilen, så de 

tappar armar och huvuden.
– Du kan hälsa tillbaka att jag hatar deras idiotbrorsa. 

Han är ju helt störd!
Alrik fortsätter sms:a.
– Magnar svarar att Henry är lite speciell, men 

egentligen väldigt snäll. 
Viggo svarar inte. Han sliter av sig kläderna och släng-

er dem på golvet innan han hoppar ner i sängen igen. 
– Magnar tycker att det är lika bra att vi går och läg-

ger oss, fortsätter Alrik. Han tror inte att det ska hända 
mer i natt. 

Men Magnar tror fel. 

Precis vid infarten till Mariefred ligger en gammal ruin 
på en kulle. Där är en äldre man ute på kvällspromenad. 
Det är förstås ingen vanlig promenad, för mannen har 
ett uppdrag. Han är ute på geocaching. Eller ”skattjakt 
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med hjälp av GPS”, som han brukar säga till vänner 
och bekanta som inte vet vad det är. Sedan han blev 
pensionär har det blivit hans nya stora hobby. Han har 
fått geocachingvänner över hela Sverige, ja över hela 
världen. De placerar ut små skatter till varandra, som 
de försöker hitta med hjälp av ledtrådar och koordinater 
som de lägger ut på klubbens hemsida.

– Då ska vi se då, småpratar han med sig själv med-
an han studerar skärmen på sin smartphone. Enligt 
GPS:en borde skatten vara här någonstans.

 Han ser sig om. Månljuset ligger spöklikt över rui-
nen. En kall vind drar fram. Han huttrar till och fäller 
upp kragen på jackan. 

Så böjer han sig ner och börjar leta. Lyser med sin 
ficklampa. Viker undan grenar i buskagen, sparkar i 
det vissna gräset, söker med blicken i hålor och ned-
sänkningar i marken. Trevar med fingrarna mellan 
stenarna och där … där känner han något. Skatten. 

Han drar fram en liten plastlåda. Öppnar locket 
och tar upp den loggbok som alltid ligger i dessa lådor, 
bland en massa andra smågrejer. Så skriver han in sitt 
namn, datum och klockslag. Konstaterar nöjt att han 
är den förste som hittat just denna skatt. 

Ljudet av en gren som knäcks hörs alldeles nära. Vad 
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var det? Han tittar upp men kan inte se något. 
Han fortsätter att riva runt lite bland sakerna i 

lådan. Till slut väljer han en Rubiks kub som han stop-
par ner i jackfickan. Ur sin andra ficka tar han fram en 
kortlek, som han lägger ner i lådan. Det är så man gör 
i geocaching. Tar man en grej, så måste man lägga i 
något annat. Så sätter han tillbaka alltihop på samma 
ställe som han fann den.

– Så där ja! säger han och borstar av händerna mot 
varandra. 

När han gör det känner han en stickande lukt. Usch, 
är det från hans händer? Vad har han lyckats peta i? 
Han för upp fingrarna mot näsan. Nej. Lukten kom-
mer någon annanstans ifrån. 

Så hörs ett ljud bakom honom. Ljudet av något hårt 
som spricker. Som om man krossar sten i en stor kvarn.

Han stelnar till. Det är någon som står bakom 
honom. Eller rättare sagt, det är NÅGOT som står 
bakom honom. Han tappar ficklampan på marken. 
Han vågar inte vända sig om. Det knastrande ljudet 
fyller honom med en isande skräck. 

Sedan kommer gräsmattan farande mot honom. 
Men han förstår att det är han som faller framåt. Att 
han har en tyngd på sin rygg. 

Och allt blir svart.




