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k a p i t e l  1

Döden dö

– Dö! allihop! skriker det lilla odjuret med sin vassa 
röst.

På stenbordet i biblioteket står en bur. I den rass-
lar odjuret omkring. Springer på bakbenen som en 
människa. Sticker ut sina långa armar genom gallret 
och klöser med sina gula klor i luften. Huden är hårlös 
och blank, som skinnet på en groda. Skallen är platt. 
Ögonen små och svartblanka.

Estrid smäller till buren så det tjongar i gallret.
– Dö själv, ditt lilla monster, morrar hon. Vad är det 

här för någonting, Magnar?
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nidstången_ _

Det sista säger hon till sin bror som står bakom henne. 
– En imp, säger Magnar bistert. Jag såg en för länge 

sedan. När jag var barn. Det var mor som hade fångat 
en. Den här överraskade jag i källaren. Den försökte 
öppna den hemliga dörren.

Estrid böjer sig ner över buren för att se impen lite 
bättre. Det är ganska mörkt i biblioteket, för det finns 
inga fönster. Fotogenlampor kastar sitt svaga sken på 
stenväggarna och alla rader av gamla böcker. 

Magnar tittar på sin syster. Estrids ansikte är fårat 
som ett gammalt träd. Håret är mörkgrått med tvär-
klippt lugg och uppsatt i en knut uppe på huvudet med 
pinnar igenom. 

– Vad skulle den här att göra? frågar hon. 
– Dö! väser impen. Döden dö.
– Ja, vad är det som händer? frågar Magnar. En imp 

som försöker bryta sig in i biblioteket. Och det där!
Han pekar upp mot taket där det har lossnat bitar av 

puts och bruk. 
– Biblioteket rämnar, säger han.
– Tiden pulsar och mörkret vandrar in, säger Estrid. 

Var det inte så mor brukade säga? ”Det är lätt att vakta 
biblioteket ända tills tiden pulsar och mörkret vandrar 
in.”
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nidstången_ _

– Har du sett något i orakelkorten? undrar Magnar 
och nickar mot bortre änden av stenbordet där det lig-
ger en cirkel med kort som föreställer olika figurer och 
symboler. 

Estrid går dit och sjunker ner på en av stolarna i 
snidat mörkt trä. 

– Åh, jag har sett … Men kan du få det där kräket 
att sluta väsnas?

Impen greppar tag i burgallret och skakar det, så 
att hela buren skramlar. Den skrattar gällt och smäller 
med svansen mot burgolvet. 

– Tyst! ryter Magnar och smäller till buren han 
ocks å.

Estrid tar ett djupt andetag. 
– Är biblioteket i fara? undrar Magnar oroligt. Är 

vi i fara?
Estrid nickar långsamt.
– Jag har lagt cirkeln tre gånger. Tre gånger har 

Havsvågen lagt sig på Djävulen. Och tre gånger har 
Liemannen, Döden, lagt sig på Barnet. Jag kan inte 
tolka det på något annat sätt än att det onda kommer 
över oss. Och oskyldiga kommer att dö.

– Under! Gå uuundeer! skriker impen. Mörkret er 
äta! Köttfärs ni blir. Ha haaaa!
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nidstången_ _

– Om katter räknas, så har impen redan dödat en 
oskyldig, säger Magnar bistert. Det var den som sprät-
tade upp Wikners katt och hängde den i trädet nedan-
för kyrkan i förrgår.

Estrid ser upp från korten. 
– Jaså? Folk säger att det var några tonåringar. 
– Men folk har fel, säger Magnar. Impen berättade 

själv. Skröt om det när jag fångade honom.
– Hihiii, katten, skriker impen från buren och gni-

der sina sylvassa tänder mot burgolvet så det gnisslar. 
Kunde skrika! Den katten! Roligt!

– Satans impar, fortsätter Magnar, de är inte att leka 
med. Dödar gärna smådjur, hundar och katter.

– Barn, säger impen och smackar och slickar sig om 
munnen med sin ormaktiga tunga. Tycker om små 
barn äta!

Magnar ser på den med avsky, en vidrig varelse är 
den. Inga öron, ingen nos, bara hål rakt in i huvudet. 
Bara tanken på att en sådan där ska klättra ner i en 
barnvagn …

– Det var tur att det bara var en, säger han. Så jag 
kunde fånga den. Två sådana där vet jag inte om jag 
hade klarat.

Impen fräser, sträcker ut sin magra arm och försöker 
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DöDen Dö 

komma åt att klösa Magnar. När det inte går klättrar 
den runt i buren. Runt, runt tills buren välter med ett 
brak. Då griper den tag i sin egen hårlösa svans, som 
om den var en fiende, och börjar tugga på den.

Magnar ruskar på huvudet och går fram till Estrid. 
Hennes ansikte lyser vitt i halvdunklet. Säkert har hon 
en sprängande huvudvärk nu. Det drar kraft ur henne 
att använda korten. Han vet det. Ibland är hon sjuk 
flera dagar efteråt. Hon rätar på ryggen och försöker 
låtsas som ingenting. Men Magnar känner henne väl.

– Mor brukade säga att när tiden pulsar dras mörk-
ret hit, säger Estrid. Makter som vill åt kunskapen och 
kraften i biblioteket. Jag skulle ljuga om jag sa att jag 
inte var rädd. Aldrig trodde jag väl att tiden skulle pul-
sa medan vi var väktare för biblioteket. 

– Som ung flicka önskade du att det skulle hända, 
svarar Magnar med ett blekt leende.

– För att jag inte hade bättre förstånd än en gråsug-
ga! 

– Gråsugga! hojtar impen. Gotti!
– Ser du bara elände i korten? frågar Magnar lågt.
– Nej, inte bara. Se här. Regnbågskortet betyder ju 

hopp. Och här! Kortet på De Två Korparna! 
– Ja?
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nidstången_ _

– Korparna är guden Odens hjälpare. De är listiga 
och läraktiga. Jag tror att vi kommer att få hjälp. Och 
se här! Krigaren Med Svärd I Varje Hand. 

– Vad betyder det?
– De som kommer är krigare. Det kommer två skick-

liga, listiga krigare och hjälper oss försvara biblioteket. 
– Tack och lov, säger Magnar. Men vi då? Vad ska vi 

göra? Bara vänta? 
– Ja, säger Estrid. Men först …
Hon reser sig från stolen och går fram till buren. 

Impen fräser hotfullt och hugger mot hennes fingrar 
när hon öppnar luckan. 

 – Ska du inte ta handskar på dig? frågar Magnar oro-
ligt, men Estrid har redan greppat impen över nacken. 
Hon ser in i impens svarta blick. Den spottar henne i 
ansiktet, men hon tycks knappast märka det. 

– Tiden pulsar och mörkret vandrar in, säger hon. 
Det är nu det börjar. Och den här sortens ogräs … 

Hon ruskar impen fram och tillbaka.
–  … drar jag själv upp med rötterna. 
Så vrider hon nacken av impen. Det låter som när 

man knäcker en liten trädgren. Hon slänger ner den 
döda kroppen i buren. Och torkar av händerna mot sin 
gröna overall.
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k a p i t e l  2

Två bröder

– Varför kan Vi inte bo hos mamma? Hon mår bra 
nu.

Viggo plockar upp några stenar från gatan och för-
söker träffa en lyktstolpe. Han missar och den första 
stenen studsar mot ett av fönstren. 

Alrik slår till Viggos hand så att han tappar resten 
av stenarna. Alrik ser oroligt mot fönstret, men ingen 
öppnar och skriker åt dem. Det är väl ingen hemma. 

– Lägg av med det där! fräser han till sin lillebror. Vi 
måste sköta oss nu. Fatta det! Och nej, vi kan inte bo 
hos mamma. Nu bor vi hos Laylah och Anders. Gå på 
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nidstången_ _

så vi inte kommer för sent till skolan.
Viggo ser ner i backen. Mamma lät så glad i telefo-

nen igår. Hon sa själv att hon mådde mycket bättre. 
Och att hon saknade dem. Alla vuxna pratade alltid 
om att deras mamma var sjuk. En sjukdom som fick 
henne att dricka sig full. Och ibland bara försvinna och 
lämna dem ensamma hemma. 

”Är du frisk nu?” frågade Viggo henne igår. ”Snart”, 
sa hon. Men när han frågade om de inte kunde få kom-
ma hem, så hade hon blivit tyst. Sedan ville hon prata 
med Alrik. Men han vägrade. ”Säg att jag inte är här”, 
sa han bara. Och mamma försökte låta glad på rösten 
när hon sa: ”Hälsa honom att jag kommer till Marie-
fred när han fyller år. Jag har en överraskning. Hälsa 
honom det.” Och sedan skickade hon helt överdrivet 
många pussar genom telefonen. Hon och Viggo skrat-
tade, lite för länge, för att liksom inte låta den andra 
förstå att det fanns en massa ledsenhet inuti dem. Och 
Viggo skrek att hon var pinsam och låtsades att han 
kvävdes av alla pussar. Han till och med föll omkull på 
golvet och rullade runt med telefonen fastän hon inte 
kunde se honom. Tur att inga kompisar såg honom då. 

Kompisar ja, nu är det dags att försöka skaffa nya 
igen. Det är mitt i höstterminen och nu ska de iväg till 
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tVå bröDer 

skolan första dagen. Den här gången ska de gå i klass 
4A och 6C. 

Längre bort på gatan kommer en kvinna gående 
mot dem. Hon har en lurvig, ljusbrun liten hund i kop-
pel. Och då har minsann Alrik inte bråttom till skolan. 
Han stannar och frågar om han får hälsa och klappa 
hunden. Så gör han alltid. Alrik är galen i hundar. Vig-
go suckar. 

– Visst får du hälsa, säger kvinnan. Då blir Tusse 
glad. 

Alrik sätter sig på huk och hunden Tusse far upp i 
hans famn och slickar honom i ansiktet som en galning.

– Är det ni som har flyttat in hos Laylah och Anders 
i Mäster Skräddares gård?

Husen har sådana där namn i Mariefred. Överallt 
hänger gamla skyltar med namn som Skomakar gården, 
Bryggargården eller Snickargården.

– Ja, svarar Alrik samtidigt som hunden nu försöker 
komma åt att slicka honom i öronen. Jag heter Alrik 
och det där är min brorsa Viggo.

Tanten tittar på dem uppifrån och ner. 
– Ja, även om ni har olika hårfärg, så kan man se att 

ni är bröder, konstaterar hon. Ni har samma form på 
ögonen. Och likadana halsband har ni också. Fina!
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nidstången_ _

– Tack! säger Alrik och fortsätter att gosa med hun-
den.

– Ja men, välkomna till Munkhagsgatan då, kvittrar 
tanten. Det är väl den sötaste gatan i Mariefred? Den 
sötaste gatan i hela världen kanske? Nej, nu måste jag 
och Tusse gå vidare. Säg hejdå till pojkarna, Tusse! 

Hon fortsätter sin vandring.
– Den sööötaste gatan i hela vääärlden! jollrar Viggo 

och killar Alrik under hakan. Du vet väl om att precis 
innan lilla Tusse-pusse slafsade runt i ditt ansikte, så 
hade han slickat både sin snopp och vääärldens gulli-
gaste lilla bajshål?

– Lägg av, väser Alrik och knuffar undan honom. 
Och du! Var fick du den där ifrån?

Han stirrar på en telefon som Viggo har i handen. 
Viggo rycker på axlarna. 

– Snodde du den? Från henne? Du är ju inte klok!
Alrik rycker telefonen ur Viggos hand och springer 

efter tanten.
– Hallå! ropar han. Vänta! Ursäkta, du tappade den 

här!
Tanten tar förvånad emot telefonen. Hunden viftar 

ivrigt på svansen och börjar hoppa mot Alriks ben.
– Men oj, säger hon. Den måste ha ramlat ur väskan. 
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tVå bröDer 

Vad konstigt! Tack snälla du. 
– Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till 

Viggo när de börjar gå mot skolan igen. Du är en jävla 
tjuv och du kommer att sabba det här! Fattar du inte 
att Laylah och Anders är bra? Du kommer väl ihåg hur 
det var på det förra stället? 

Alrik tänker på Laylah. Hon är skrattig, fast inte på 
ett fejkat sätt. Hon har jättelångt svart hår i en tjock 
fläta och jobbar som tandläkare. Anders har rakat 
huvud och ett skägg som börjat få några gråa strån. 
Anders har egen firma och kan laga nästan vad som 
helst som är trasigt. Han går omkring i en blå overall 
som det står ”Din händige man” på. Man kan inte 
tro att Laylah och Anders har vuxna barn som flyttat 
hemifrån. Alrik tycker att de ser yngre ut än mamma. 

Alrik lägger armen om Viggo och drar honom intill 
sig. Boxar honom lekfullt mot pannan med den fria 
handen. 

– Du vet ju vad en lillebrorsa är, säger han. Något 
litet, som stinker och är sjukt irriterande. Som en finne 
i arslet ungefär. Bara det att en brorsa blir man aldrig 
av med. 

Viggo flinar. Knuffar inte undan honom. De går 
i takt. Det är verkligen ovanligt varmt för att vara i 
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tVå bröDer 

oktober. Viggo drar med handen genom håret så att 
det står rakt upp som en borste. Alrik slänger med 
huvudet för att få sitt hår åt sidan, så att det inte hänger 
ner i ansiktet. 

– Du kan väl lova mig att du försöker, säger Alrik. 
Inget bråk och inga trix. 

– Ja, jag lovar, säger Viggo. 
Och Viggo håller sig i skinnet. Ganska länge för 

att vara han. Exakt i en timme och fyrtiosju minuter 
faktiskt.


