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Prolog

Idre Fjäll

24 december, 2000

Snön faller ljudlöst utanför fönstren på den lilla stugan 
där hon bor. 

Det är julafton, och hon gläds åt snön. I Stockholm, 
där de vanligtvis bor, snöar det nästan aldrig om vint-
rarna. Där ligger gatorna avgasgråa och man får titt 
som tätt kasta sig undan fallande istappar längs trotto-
arerna. Här uppe i Idre är det verkligen ett vinterland 
för tillfället. Och hon älskar det. Det påminner henne 
om barndomens vintrar runt om i Sveriges fjällvärld.

Det här är långt ifrån den första julen hon tillbringar 
i Idre, hon och exmaken Olle har tagit sig upp hit varje 
år de senaste vintrarna för att susa ner för slalomback-
arna. Men det är den första julen hon tillbringar i egen 
stuga. För nu äger hon faktiskt en helt egen sportstuga, 
med utsikt över en av skidbackarna. Den är enkel. Alla 
möbler inuti är av furu och hon har inte haft råd att 
inreda den än. Till och med sängkläderna tillhör den 
tidigare ägaren. Men det gör ingenting att de sover i 
daterade påslakan med hål i, det viktigaste är att allt 
här är hennes. Hon är inte skyldig någon något. 

Hon är fri. 
Ett jollrande ljud hörs bakom ryggen och hon vänder 
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sig om. Pojken, hennes sex månader gamla son, sitter 
och sprattlar i babystolen.

– Hej, lilla gubben, säger hon och går fram till honom.
Hon smeker honom över kinden och sonen skrattar 

och ler med sin tandlösa mun.
– Mamma julpysslar så att vi ska få det fint ikväll. 

Har du tråkigt i stolen ?
Men det verkar pojken inte alls ha. Han studsar och 

skrattar för fullt. Min älskade lilla unge, tänker hon. Så 
enkel du har varit ända sedan du kom till världen. Sovit 
om nätterna, skrattat om dagarna. Trots det upptas 
dygnets alla vakna timmar fortfarande av oro. Oro över 
saker som skulle kunna hända honom. Hon skulle kun-
na mosa honom i sängen om natten, han skulle kunna 
dö i plötslig spädbarnsdöd, han skulle kunna sätta något 
i halsen. Flera gånger har hon drömt att något hänt 
honom, och vaknat mitt i natten med svetten rinnande 
över hela kroppen och flämtande andning. Men det 
börjar lugna ner sig nu, tänker hon medan hon stryker 
sin fina son över huvudet. Du har klarat dig i snart sju 
månader. Kanske får mamma lugna ner sig snart. 

Eller ?
När han börjar gå kanske det kommer vara ännu fler 

saker att oroa sig för. Bilar. Stup. Och sedan när han 
börjar skolan dyker ännu mer upp. Mobbning. Bråk. 
Och sedan blir han tonåring. Fylla. Droger. Sex. Och 
därefter vuxen. Resor till farliga länder, sjukdomar, 
knepiga relationer …

Hon himlar med ögonen åt sina tankar. Det är lätt att 
ifrågasätta varför man gör detta. Varför man sätter en 
liten krabat till världen som man konstant måste hålla 
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ett öga på. Men när hon ser hans tandlösa leende och 
möter hans stora nyfikna ögon är sådana funderingar 
som bortblåsta.

– Mamma älskar dig, säger hon och pussar pojken på 
pannan. Och nu ska jag baka mjuk pepparkaka !

Hon vänder sig om mot köket och går fram till radion 
som står på fönsterbrädan. Vrider upp volymen och 
lyssnar till de bekanta tonerna av Do They Know It’s 
Christmas ? av Band Aid som strömmar ur den lilla 
högtalaren. Hon har alltid älskat den låten.

Hon plockar fram en elvisp och påsar med mjöl och 
socker. Hon gillar att baka. När skilsmässan från Olle 
var som mest uppslitande under hösten bakade hon 
nästan konstant. Trots att pojken var så pass liten att 
han inte kunde äta något annat än bröstmjölk bakade 
hon. Trots att hon själv inte ens orkade smaka på allt 
hon bakade. För det har varit själva bakningen som fått 
henne att må bra snarare än resultatet. Hon har velat 
förtränga alla bråk. Allt skrikande. All oro för pojkens 
framtid. Och under en timme med knådande händer 
och mjölmoln så har det faktiskt gått. 

Men här i stugan har hon inte bakat något än. 
Hon spanar upp mot köksskåpen i furu. På toppen av 

det ena står sockerkaksformen. Irene ställer sig på tå och 
försöker göra sig så lång det bara går, men fingertoppar-
na når inte hela vägen. Fasiken. Plötsligt känner hon sig 
alldeles varm. Svetten får blusen att klibba mot ryggen 
och hon inser att det beror på att den gamla ugnen står på 
hela tvåhundratjugofem grader i det lilla köket. Hon går 
fram till köksfönstret och öppnar det på glänt. Den kalla 
vinterluften strömmar in i stugan och svalkar kroppen.
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– Bara en liten stund, säger hon till pojken som glatt 
fortsätter studsa i sin lilla barnstol. Mamma var så 
varm, förstår du !

Hon drar fram kökspallen och kliver upp på den. 
Det ena benet sitter lite löst, men hon ska ju knappast 
stå och balansera någon längre stund. Hon sträcker sig 
upp mot den silverskimrande kakformen samtidigt som 
Band Aid övergår i O helga natt. Och sedan går allt så 
snabbt. Det knakar till under henne, ett av pallens ben 
har knäckts. Hon vacklar till, försöker fånga tag i något 
men faller i stället handlöst. Det smäller till mot pannan 
och ett mörker omfamnar henne.

När hon slår upp ögonen vet hon inte hur lång tid som 
har gått. Hon vet bara att hon ligger på golvet i det lilla 
köket. Huvudet värker något oerhört. Det fick en rejäl 
smäll av köksfläkten i fallet. 

Hon är osäker på hur länge hon legat avsvimmad, 
men … det kan inte ha varit lång tid. Tommy Körberg 
är inne på slutklämmen på O helga natt, så max några 
minuter. 

Herregud, jag kunde ha dött, tänker hon. 
Men det gjorde hon inte. 
Hon har bara vansinnigt ont i huvudet. 
Köket är iskallt. Hon tar sig upp på armbågarna och 

tänker att det första hon ska göra är att stänga fönstret. 
Men hon hinner inte ens komma upp på fötter innan 
paniken griper tag i henne med knotiga fingrar. 

Babystolen där pojken satt och jollrade för bara en 
liten stund sedan är tom. Och fönstret står nu på vid 
gavel. Den röda julgardinen fladdrar i den skoningslöst 



9

kalla vintervinden. Hon reser sig upp och kastar sig med 
skenande hjärta fram till fönstret. Det första hon ser 
när hon spanar ut i eftermiddagsmörkret är de färska 
fotspåren som leder från fönstret. Rakt ut i skogen.

Och det är då hon börjar skrika.
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1

Södermalm, Stockholm

Cilla

En vecka innan jul

Det här är en lägenhet gjord för varma somrar. Ingen 
tvekan om den saken. Min lilla etta på Brännkyrka-
gatan är ljuvlig om sommarmånaderna. När jag alltid 
sover med fönstren öppna mot Söders bullrande gator. 
Men nu är det tvärtom. Efter en längre tids trubbel med 
en vattenläcka, då jag tursamt nog fick flytta in i min 
bästa kompis Zackes lägenhet en bit bort, har jag nu 
fått återta mitt hem. Det är skönt att inte behöva bo i 
en resväska, men för att vara helt ärlig är det också lite 
ensamt ibland. För att inte tala om kallt. Det är decem-
ber och min hyresvärd är antingen sadist eller världens 
snålaste människa, för trots att jag luftat elementen är 
de iskalla. I ren desperation har jag satt på ugnen på 
tvåhundra grader och öppnat luckan på vid gavel. 

Nu strömmar den heta luften ut i rummet, men 
det hjälper ändå inte särskilt mycket mot det iskalla 
trägolvet och de dåligt tätade fönstren. Jag är klädd i 
raggsockor, mjukisbyxor med långkalsonger under och 
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som pricken över i :et har jag en stickad halsduk virad 
kring halsen. När jag får syn på mig själv i spegeln blir 
jag tvungen att skratta till. 

– Jag är ju en vintermumie !
Adam, som är lika inlindad han, skrattar till från 

soffan där han sitter med laptopen uppfälld. 
– En snygg mumie, säger han. 
– Äsch. 
Jag placerar bägge händerna på bröstet och gapar i 

imitation av ett tvåtusenårigt lik.
– Sluta frestas, säger Adam och tar en klunk från den 

stora tekoppen.
Jag är vanligtvis ingen temänniska. Jag gillar kaffe och 

vin. Men i denna sibiriska kyla hade jag i ärlighetens 
namn inte tackat nej till en kopp kokande fotogen. Allt 
som värmer är välkommet. 

– Det är helt sjukt det här, Cilla. Har du försökt mejla 
din hyresvärd ? 

– Ja. Men sedan vattenläckan i oktober har det varit 
omöjligt att få tag i honom. Han ligger väl på någon 
strand i tropikerna och solar. 

– Det måste vara olagligt att utsätta sina hyresgäster 
för det här.

– Det borde väl du ha koll på, det är ju du som är 
polis ?

Han ler mot mig.
– Hur går det med grytan ? frågar han sedan. 
– Ska kolla !
Jag stegar fram till spisen och lyfter på locket till den 

röda Le Creuset-kastrullen. En gåva från Zacke, förstås. 
Han verkar inte tycka att det är fysiskt möjligt att laga 
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mat i en kastrull som kostar under tusen kronor. Ett 
mustigt moln av matos dansar upp i luften och når min 
näsa. Det doftar ljuvligt. Chilin har stått och bubblat 
ända sedan i eftermiddags. Jag började med att fräsa 
anchochili med lök och selleri och därefter åkte högre-
vet i tillsammans med buljong och en mörk ale. Köttet 
har börjat falla isär vid det här laget och snart är det 
dags att duka fram tillbehören. Chilin ska avnjutas i 
varma tortillabröd med vispad crème fraiche, krämig 
majsröra, färsk krispsallad och massor med koriander. 
Det vattnas i munnen bara jag tänker på det. Undrens 
tid är inte förbi – jag, Cilla Storm, har börjat laga mat 
på äldre dagar ! 

Det fanns en tid i livet (inte speciellt länge sedan) 
då matlagning innebar Varma koppen eller på sin höjd 
en tallrik penne pasta med burkpesto. Efter lön hände 
det att jag unnade mig en specialbeställning från min 
personliga kock (eller Jawad på Foodora som han egent-
ligen heter). Men släng in en snygg polis vid namn Adam 
Ångström i livet (och i sängen) och plötsligt är det bästa 
jag vet att få stå vid spisen och laga honom lyxmåltider.

Herregud. Addera en korsett och plocka bort rösträt-
ten så är husmorsauran komplett.

Men Zacke har sagt att det var likadant för honom. 
Nu har Zacke visserligen alltid älskat att laga mat, men 
när han började dejta Jonathan gick han nästan in i en 
gastronomipsykos. 

Utanför fönstren blåser det och nakna träd rasslar i 
mörkret. Än har snön inte börjat falla över Stockholm, 
trots att det är mitten av december. Men om man bor i 
storstan får man acceptera att snö inte är någon garanti. 
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Det känns ganska skönt att befinna sig i stan, trots allt. 
Det är många som klagar på Stockholm under vintern. 
Det är slaskigt, grått – ingen riktig vinter. Men jag 
är uppvuxen här. Jag har aldrig tillbringat vintrarna 
med att åka längdskidor till våffelstugor eller pimpla 
abborrar i små Jämtlandstjärnar. Jag har tittat på NK :s 
julskyltning och ljusslingorna som löper mellan Strand-
vägens båtar. Det räcker gott och väl för mig.

Ändå bestämde jag och Adam oss för en liten lantlig 
weekend förra helgen. Eller, lantlig och lantlig, vi åkte 
ut till min älskade kolonistuga på Bullholmen. Det var 
något vi kom på i sista minuten. Själv ville jag passa på 
att titta till mitt lilla krypin inför julen, så det passade 
perfekt att ta Silverpilen ut till ön förra lördagen. Vi var 
nästan helt ensamma på båten, jag och Adam, vilket var 
en lustig känsla. I somras var Silverpilen nästan alltid 
fullpackad och även i höstas, då jag och Rosie åkte 
över för en spahelg, fanns det flera som ville njuta av 
Bullholmen i oktoberskrud. Men förra helgen var det 
verkligen dött. Ica-butiken var i alla fall öppen, som tur 
var. Annars hade vi antagligen behövt åka hem igen. 

Tillsammans promenerade vi över ön den där krispiga 
vinterdagen. Faktiskt ända bort till andra sidan, där 
klipporna är branta och det nya pensionatet står öppet 
för gäster. Ett pensionat där jag och Rosie var med om 
något oerhört dramatiskt bara några månader tidigare. 
Men nu var allt lugnt och stilla. Till och med havet hade 
slagit sig till ro. På kvällen lagade vi vanliga svennetacos 
– med burkmajs och gräddfil – och drack Ginger Joes 
medan vi tittade på några avsnitt av en brittisk deckare 
på min Ipad. Natten hade dock varit såpass kall att vi 
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bestämde oss för att ta första båten hem nästa morgon. 
Och tillbringa hela nästa förmiddag i badet tillsammans. 
Inget ont som inte för något gott med sig …

Men jag har alltså fått lov att konstatera att båda 
mina hem är iskalla för tillfället. 

Med undantag för Adam, förstås. Jag slänger en blick 
över axeln och tittar på honom där han sitter i soffan. 
Trots att han också är värme-mumifierad skymtar hans 
ansikte fram bakom kragen på tjocktröjan. De nyfikna 
ögonen, de stora kyssvänliga läpparna och den mörka 
skäggstubben … 

Sämre män kan man ha i sin lägenhet. Det är ett som 
är säkert.

Jag har svårt att sova den här natten.
Vrider och vänder på mig under täcket.
Adam snusar sött bredvid mig och vanligtvis brukar 

jag gilla att ligga trångt och tillsammans. Men när 
klockan blivit strax efter ett smyger jag ur sängen och in 
i köket. Jag behöver knappt dra på mig något eftersom 
vi båda sovit i raggsockor och myskläder. 

På diskbänken står resterna av kvällens långkok, som 
smakade lika mustigt och gott som vi hade hoppats. 
Men disken tar vi under morgondagen, i stället kan jag 
utnyttja min sömnbrist till att jobba lite. Så efter att 
ha gjort i ordning en kopp passionsfruktsdoftande te 
kryper jag ner i soffan med laptopen i knäet. 

Om cirka en och en halv vecka är det jul, men det 
är ingenting en frilansjournalist tänker speciellt mycket 
på. Medan andra räknar kompdagar och mellandagar 
hänger jobbskrivandet alltid över mig. Inte för att det 
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gör mig något. Jag älskar att frilansa. Älskar att få skriva 
när jag vill och känner för det under vilka som helst av 
dygnets tjugofyra timmar. Och inte har jobbet blivit 
mindre spännande sedan jag fick uppdraget att börja 
skriva för Blodspår. Det är en av landets mest populära 
podcasts just nu, och utan tvekan den största inom kate-
gorin true crime. Med närmare tvåhundratusen lyssnare 
per avsnitt per vecka kan Blodspår numera mäta sig 
med giganter som P3 dokumentär. Främst tack vare en 
karismatisk tjejduo som har förmågan att berätta med 
både empati och väl avvägd dramaturgi. Men förhopp-
ningsvis också för att jag skriver ner hela min nyfikna 
själ i manuset. För det är nämligen jag som skriver alla 
manus till Blodspår. Jag gör research, samlar informa-
tion och försöker sedan skriva tillräckligt spännande 
för att det ska bli femtio minuters riktigt ryslig lyssning. 

Jag har jobbat heltid med Blodspår sedan början av 
hösten och det starkaste avsnittet blev helt klart det 
om premiärlejonet Laila Damm, vars försvinnande för 
trettio år sedan jag och Rosie nystade upp på Bullhol-
men under hösten. Avsnittet blev genast Blodspårs mest 
lyssnade någonsin, inte minst för att vi avslöjade saker 
som inte ens polisen lyckats få fram. Och efter det kan 
jag fakturera ytterligare någon tusenlapp per månad, 
vilket är trevligt för ekonomin. Men det har också inne-
burit en större press. Laila Damm-avsnittet gjorde att 
Blodspår-tjejernas intresse för svenska fall växte. Visst, 
utländska funkar också bra (och det måste de göra, för 
de utgör merparten av allt jag skriver), men det är något 
särskilt kittlande med ett mysterium som har utspelat 
sig på hemmaplan.
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Men det finns ju inte obegränsat med mysterier i lilla 
Svedala.

De flesta har redan hört talas om de von Sydowska 
morden och Maskeradligan, och jag undviker som regel 
att dyka ner i sådant som är allt för brutalt. Det är 
enkelt att göra underhållning av tragedier, och vi som 
jobbar med det måste vara försiktiga med att inte gå 
över gränsen. Och personligen har jag aldrig intresserats 
av de våldsbrott mot tonårsflickor som hela världen 
verkar ha gemensamt. Jag gillar gåtor. Gillar mysterier. 
Gillar att lägga pussel i huvudet. 

Ändå måste jag konstatera att jag börjar få lite skriv-
kramp. Eller snarare tankekramp. 

Jag gör min vanliga googling : svenska försvinnanden. 
Sedan testar jag lite olika varianter : Sverige + försvun-
nen. Ouppklarade försvinnanden. Utanför fönstren 
viner vinden fortfarande och vintermörkret har svalt 
hela Brännkyrkagatan i en enda tugga. 

Mina ögon skannar igenom olika typer av svenska 
försvinnanden. För ja, svenskar försvinner också då och 
då. Men oftast handlar det om tonåringar som rymmer 
eller narkomaner som kommer vilse. Det är sällan män-
niskor försvinner på det sätt Laila Damm gjorde. Tur i 
det stora hela. Synd på min fakturering.

Fy, Cilla, tänker jag och himlar med ögonen. 
Jag öppnar en mapp på skrivbordet märkt NÖDFALL. 

Ett dubbeltydigt mappnamn, minst sagt. I den har jag 
sparat några klassiker som det alltid går att återkomma 
till. Yngsjömordet, Åmselemorden, de finska tältmor-
den … Men jag vill inte leverera gammal skåpmat. Jag 
vill berätta något nytt. Något folk inte känner till. 
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Jag har åtminstone lite tid kvar till deadline. Jag har 
lovat Blodspår-tjejerna att leverera ett helt nytt manus 
i mellandagarna. Det är tur att jag jobbat på under 
hösten så att hela vintersäsongen är klar. Men det vore 
kul att starta vårsäsongen med något riktigt rafflande. 
Blodspår är inte den enda true crime-podden. Fler och 
fler har börjat dyka upp, likt mordiska svampar i pod-
cast-floran : Mord och människor, Öl och ond bråd död, 
100 sätt att dö – konkurrensen blir allt hårdare. En av 
dem, 100 sätt att dö, lades dock ner när det uppdagades 
att programledaren stulit manus direkt från en bok och 
de blev stämda av författaren. Men det kommer inte att 
hända med Blodspår. 

Du är vårt hemliga vapen, brukar Blodspår-tjejerna 
säga. Och det gör knappast pressen mindre.

När min tekopp är urdrucken fäller jag ihop datorn 
och går bort till fönstret. Jag kikar ut i mörkret men 
ser bara min egen frusna spegelbild. Samtidigt snarkar 
någon till från sängen. Jag ler för mig själv.

Dags att återvända till den snygga polisen.



18

2

Cilla

– Hur ska du fira jul ?
Jag och Rosie promenerar sida vid sida. Eller, lunkar 

kanske är ett mer passande ord. I varsin tjock dunjacka 
och med rejäla fingervantar på. Vi befinner oss på Stor-
torget i Gamla stan, där julmarknaden har stått upp-
ställd sedan slutet av november. Små röda bodar som 
säljer kanelbullar och glögg, hemmasnidade smörknivar 
och lotter. 

– Åh, jag vet inte riktigt, säger Rosie. Jag är ingen 
större julromantiker. 

– Inte ? 
– Nej. Eller, jag gillar väl glögg som alla andra. Men 

den ska vara spetsad med något bra. Gärna rom eller 
whisky. Annars kan det kvitta.

Jag ler. Rosie Ångström är en speciell kvinna. Och 
vad som är ännu mer speciellt är att hon är en av mina 
absolut bästa vänner. Sjuttio bast, pensionerad polis och 
kolonilottsägare på Bullholmen. Det var så vi lärde kän-
na varandra. Det är faktiskt galet att vi bara har varit 
kompisar i ett drygt halvår, för oftast känns det som om 
jag har känt Rosie hela livet. Hon är rolig, varm och 
alldeles för nyfiken för sitt eget bästa. Älskar mat och 
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vin. Så om man bortser från åldersskillnaden på nästan 
fyrtio år är hon den perfekta vännen. Det är bara vid 
vissa tillfällen jag tänker på hennes ålder, och det är när 
Adam är med. För Adam Ångström, polisen jag börjat 
dejta under hösten, är Rosies son. 

– Och du då, Cilla ? Hur ska du fira jul ?
Jag rycker på axlarna.
– Har inga direkta planer. Jag kommer troligtvis jobba. 
Rosie skrockar och skakar på huvudet. 
– Jobb, jobb, jobb. Det är er generation, det. Det är 

därför ni går in i väggen så ofta. Ni tar med er jobbet 
hem och scrollar sönder era nätter på mobilen och när 
ni väl får barn ska de bara matas med plastfri, vegansk 
köttfärssås med kombuchaströssel. Inte konstigt att ni 
bränner ut er.

– Du känner väl mig, Rosie ? Inga barn. Ingen kom-
bucha. 

– Det låter bra. Passa dig för det. Men du jobbar 
inte för mycket, va ? Hur många timmar snittar du om 
natten ?

– Eh … typ sju.
– Det är godkänt. Själv har jag fått pensionärssömn. 

Jag vaknar varje gång en fluga blinkar till i hallen.
Jag fnissar. Sedan krokar jag tag om hennes arm och 

drar med henne till en liten röd stuga som säljer varm 
choklad. Jag beställer två stycken och får den brännheta 
chokladen serverad i små papperskoppar. Den doftar 
socker och kakao och på något sätt är det som om kylan 
gör drycken ännu godare. 

– Hur tror du Adam tänker fira jul ? frågar jag försik-
tigt. Eller, hur brukar han fira jul ?
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– Han är en sådan som jobbar han med. Alltid. Det 
gjorde han när han var tillsammans med Sabina också. 
Men för en gångs skull kanske han kan få lite ledigt, även 
om cheferna på Nackapolisen brukar vilja ha honom 
på plats. Då tänker jag att vi får slåss om honom – som 
två rävar om en liten höna.

– Hjälp. 
– Jag skojar. Du får honom över jul, Cilla. Se till att ha 

riktigt trevligt tillsammans, ni ungdomar. Själv kommer 
jag vandra runt ensam i lägenheten och prata med mig 
själv med SVT som enda sällskap. Håll tummarna för 
att jag inte halkar i duschen och långsamt förblöder 
till döds.

– Det är så skönt att du inte är någon martyr, Rosie.
Hon buffar till mig i sidan och jag ler medan jag drick-

er av chokladen. Jag vet att hon är en skojare, Rosie. 
Och säkert har hon precis som hon säger ingen speciell 
relation till julen. Men ändå är det något med bilden av 
henne ensam i lägenheten som gör ont i mig. 

Och julen är komplicerad. Så många känslor. Både 
ljusa och mörka. Jag och Adam har inte pratat om den 
stundande högtiden än, trots att det bara är en dryg 
vecka kvar. 

De senaste åren har jag firat med pappa och Sussi, 
men den här gången har de bestämt sig för att åka till 
Kanarieöarna. De erbjöd mig att följa med, men hur 
skönt det än vore skulle jag inte få ro i en solstol på 
Las Palmas. Jobbet kommer först. Men kanske jag och 
Adam kan få till en liten julmiddag i alla fall ? 

En romantisk film uppenbarar sig i huvudet. Julgra-
nen gnistrar, det sprakar från brasan och jag och Adam 



21

ligger hopslingrade i soffan under en varm filt och matar 
varandra med hasselnötter medan The Holiday visas 
på tv :n. Det är en helt orimlig fantasi, inte bara för 
att jag inte har någon öppen spis utan också för att 
jag är allergisk mot hasselnötter, vilket i verkligheten 
hade inneburit att Adam fått ligga och mysa med en 
uppsvullen kvinna med akut syrebrist. 

Men något ska vi nog få till.

*

Senare samma kväll sitter jag i mitt lilla kök hemma på 
Södermalm. Adam jobbar ikväll och på det lilla köks-
bordet står en uppäten låda pad thai bredvid ett par 
brinnande ljus. Mina googlingar i sökandet efter nya 
potentiella fall har pågått hela dagen och jag känner att 
jag snart tangerar Flashback-territorium.

Inte bra, Cilla. Inte bra.
Utanför fönstret går folk vinterpromenad med hun-

den. Jag har kopplat in min Iphone till en grön liten 
högtalare som spelar Roxy Music. More than this, you 
know there’s nothing … Jag kanske borde sätta på något 
juligare. Jag väljer en lista som heter God jul på Spo-
tify och snart hörs Bing Crosbys ljuva stämma ur den 
sprakande lilla högtalaren jag alltid använder i köket. 
Mycket bättre. 

När klockan slår åtta och jag suttit med datorn fram-
för mig i två timmar utan att ha skrivit en enda rad 
ringer jag upp Zacke.

– Ja, det är Bockstensmannen, svarar han.
– Förlåt ?
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– Ja, alltså, jag ser ut som Bockstensmannen numera. 
För när ringde du senast – 1997 ? Jag håller på att flagna. 
Har vi ens kontakt längre ?

Jag gnuggar mig i pannan och skrattar åt min melo-
dramatiska vän.

– Jag vet. Förlåt. Jag har varit fruktansvärt dålig på 
att höra av mig.

– Minst sagt. Är det polisen ? Är du gripen av kärlek ?
– Åh, herregud.
– Skoja.
– Det är jobbet. Jag ska leverera nytt manus om 

knappt två veckor och jag har … ingenting. Inte ens ett 
frö till en idé. Har du något tips på ett olöst mysterium ?

– Ja. Hur kan mina kläder krympa för varje år ? 
– För nischat för Blodspårs lyssnare, tror jag.
– Vill du komma över ? Vi har precis öppnat en trevlig 

flaska rödtjut.
– Jag är bokstavligen talat redan utanför din dörr.
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3

Cilla

Aretha Franklin anfaller mig redan i hallen.
Inte den riktiga alltså, det hade varit smått surrealis-

tiskt. Men killarnas lurviga lilla bichon havanais heter 
så. Den gläfser glatt och hoppar upp på mina ben medan 
jag klappar den om öronen.

– Hej, vännen ! Oj vad du var glad ! Ja, oj oj oj !
– Aretha, kom hit !
Det är Zackes röst jag hör, ropandes bortifrån det 

stora, cirkelformade vardagsrummet. 
– Det finns tryffelsalami åt dig, Aretha ! Komsi, komsi !
Jag skakar på huvudet medan jag drar av mig min 

vinterkappa, halsduk och vantar. Medan min lägenhet 
är ishotellet i Jukkasjärvi är killarnas dito ett besök på 
Sturebadet. Förstås. Zacke skulle aldrig acceptera att 
ha det på något annat sätt.

– Säg inte att er hund äter tryffelsalami, ropar jag 
från hallen.

– Såklart hon gör, svarar Zacke. Vad skulle hon annars 
äta – rökt medvurst ? Vad tror du om henne egentligen ?

– Ni har Söders mest bortskämda hund.
– Hon föddes sådan. Men oroa dig inte Cilla, det finns 

tryffelsalami åt dig också. 
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Jag kommer ut i vardagsrummet, som utan tvivel är 
mitt favoritrum i hela världen. Inte bara för att min 
bästis Zacke och hans kille Jonathan bor här, utan för 
att det är så sagolikt vackert inrett. Gammalt trägolv 
med breda plankor, persiska mattor, smakfull konst som 
pryder de gulmålade väggarna, punktbelysning överallt, 
ett stort matsalsbord i trä i mitten med olika knäppa 
typer av stolar omkring. Och så fönstret mot Mariator-
get förstås. Zacke brukar skoja att det är så här Marie 
Antoinette skulle ha bott ifall hon hade haft råd, vilket 
alltid får mig att skratta. Denna kväll tronar en vacker 
träbricka med olika ostar på matsalsbordet, vissa så 
rinniga att de redan är halvvägs på väg till Gamla stan. 

Jonathan kommer fram och ger mig en kram och 
Zacke gör likadant.

– Hungrig ? frågar han. 
– Nej, tack, jag tryckte i mig en pad thai för någon 

timme sedan.
Zacke ser förbryllad ut.
– Pad …
– Thai. Du vet – thaimat ? 
– Pad … va ? 
– Thai. Thaimat. Levereras i en vit papperskartong 

med en liten påse jordnötter ?
– Aldrig provat.
Jonathan klappar sin kille på axeln.
– Om det inte är franskt eller italienskt känner han 

inte till det. Ett glas vin ?
– Gärna. 
Jag sätter mig till bords och Jonathan fyller på ett runt 

glas med rödvin från karaffen. 
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– En crozes-hermitage från 2006, säger Zacke.
– Låter som en sjukdom.
– You should be so lucky ! Det är ett syrah-vin från 

norra Rhônedalen.
– Men 2006 ! Zacke, jag har ju bett dig att inte slösa 

bort sådana tjusiga viner på mig. Kan ni inte öppna 
något gammalt smörigt chardonnay i stället ?

– Kommer inte på fråga. Du är värd allt tjusigt vin i 
världen.

Jag ler mot honom.
– Men på en onsdag ? Firar ni något ?
– Kanske, säger Jonathan.
Ett leende leker i hans mungipor och jag tittar förvå-

nat upp. Har någon av dem friat ? Nej. Zacke har trots 
sitt monogama leverne aldrig längtat efter någon ring 
på fingret. Barn ? Knappast. 

– Nu är jag väldigt nyfiken, säger jag. 
– Får jag berätta ? utbrister Jonathan.
Han ser ut som en unge på julafton, men när jag tittar 

på Zacke verkar han mycket mer nedtonad. 
– Kör på, älskling. 
Jag känner hur jag plötsligt spänner mig i hela krop-

pen. De tänker väl inte lämna Stockholm ? Lämna mig ? 
Nej, tänker jag sedan. Zacke skulle aldrig överge Mon 
Dieu !. Hans älskade vinbar, tillika hål i väggen, som han 
driver sedan några år tillbaka. Eller skulle han ? Jag blir 
alldeles svettig om händerna. Jonathan älskar ju trots allt 
naturen. Han kommer från en riktigt hurtig sportfamilj. 
Tänk om han har övertalat Zacke att flytta till något torp 
i Sörmland. Tänk om jag bara kommer få träffa dem 
någon vecka varje sommar från och med nu. Herregud. 


