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1

Satellitradion var inställd på en kanal som spelade lugn jazz; 
en kompromiss. Lacy, som ägde Priusen och följaktligen 
 också radion, avskydde hiphop nästan lika mycket som Hugo 
– passage raren – avskydde modern country. De hade inte 
kunnat enas om sport, public service, gamla godingar, komi-
ker eller bbC, och de hade aldrig ens kommit i närheten av 
att diskutera bluegrass, Cnn, opera eller ett hundratal andra 
 kanaler. De hade bådat kastat in handduken tidigt och enats 
om lugn jazz, på grund av ren frustration från hennes sida 
och utmattning från hans. Lugn, så att Hugo skulle kunna ta 
en lång, djup tupplur utan att störas. Lugn, så att Lacy, som 
inte heller var särskilt förtjust i jazz, i alla fall skulle slippa 
något mer påträngande. Det var ett givande och tagande; ett 
av många som hade fått deras teamwork att bestå under åren. 
Han sov och hon körde, och båda var nöjda.

Före den stora lågkonjunkturen hade justitienämnden haft 
tillgång till delstatens lilla bilpark med bensinsnåla Honda-
bilar, alla med fyra dörrar och vitlackerade. Men i och med 
nedskärningarna hade de försvunnit. Lacy, Hugo och otaliga 
andra offentliganställda i Florida förväntades nu använda 
sina egna privata bilar för att kunna utföra sitt arbete mot 
tre dollar milen i reseersättning från delstaten. Hugo, som 
hade fyra barn och ett rejält huslån, körde en urgammal Ford 
Bronco som knappt orkade fram till byrån, än mindre klarade 
en tjänsteresa. Alltså sov han.
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Lacy tyckte om tystnaden. I likhet med sina kolleger fick 
hon klara de flesta av sina ärenden på egen hand. Stora ned-
skärningar hade decimerat personalen på justitienämndens 
byrå, och man var nu nere i sina sex sista utredare. Sex utre-
dare, i en delstat med tjugo miljoner invånare och med tusen 
domare som satt i sexhundra rättssalar och handlade en halv 
miljon mål om året. Lacy var evigt tacksam för att nästan alla 
domare var hederliga, hårt arbetande människor som trodde 
på rättvisa och jämlikhet inför lagen. Annars skulle hon ha sagt 
upp sig för länge sedan. Det ringa antalet rötägg höll henne 
upptagen femtio timmar i veckan.

Hon slog på blinkersen och saktade in vid avfarten. När bilen 
stannade for Hugo framåt med ett ryck som om han vore klar-
vaken och redo för dagens slit och släp. ”Var är vi?” frågade han.

”Nästan framme. Tjugo minuter. Dags för dig att vända dig 
på höger sida och snarka mot fönstret.”

”Förlåt. Snarkade jag?”
”Det gör du jämt, det säger i alla fall din fru.”
”Jaha, men till mitt försvar vill jag anföra att jag var uppe 

och tröstade hennes senaste unge till klockan tre i natt. Jag 
tror att det är en flicka. Vad heter hon?”

”Din fru eller dotter?”
”Mycket lustigt.”
Den förtjusande och ständigt gravida Verna höll inte mycket 

hemligt om sin man. Det var hennes uppgift i livet att hålla 
hans fåfänga i schack, och det var inget litet åtagande. I ett 
tidigare liv hade Hugo varit high school-stjärna i amerikansk 
fotboll och därefter den högst rankade i sin årskull bland dem 
som värvades av Florida State University och den förste första-
årsstudent som lyckades komma med i startuppställningen. 
Han hade varit tailback, både brutal och bländande, i alla fall 
i tre och en halv match innan han bars ut från planen på bår 
med en skada på en halskota. Han svor på att han skulle göra 
comeback. Hans mamma sa nej. Han gick ut som kursetta och 
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började läsa juridik. Hans glansdagar mattades fort av, men 
han skulle alltid bära med sig en del av den där överlägsna 
attityden som var utmärkande för alla som spelade i collegelag. 
Han rådde inte för det.

”Tjugo minuter, va?” grymtade han.
”Jajamän, eller kanske inte. Om du vill kan jag lämna dig 

i bilen med motorn på, och så kan du sova resten av dagen.”
Han vände sig på höger sida, blundade och sa: ”Jag vill ha 

en ny partner.”
”Ingen dum idé, det är bara det att ingen annan vill jobba 

med dig.”
”Och en som har en större bil.”
”Den här drar bara en halvliter milen.”
Han grymtade till igen och blev liggande alldeles stilla, in-

nan han sedan ryckte till, mumlade och plötsligt satte sig upp. 
Han gnuggade sig i ögonen och sa: ”Vad är det vi lyssnar på?”

”Vi har redan haft det här samtalet för länge sen, när vi 
lämnade Tallahassee, precis innan du gick i ide.”

”Jag vill minnas att jag erbjöd mig att köra.”
”Ja, med ena ögat öppet. Om du visste vad glad jag blev. 

Hur är det med Pippin?”
”Hon skriker mycket. Och när en nyfödd skriker brukar 

det … och jag har stor erfarenhet av detta … bero på något. 
Mat, vatten, blöja, mamma – något. Inte den här ungen, inte. 
Hon skriker bara för att det är kul. Om du bara visste vad du 
går miste om.”

”Som du kanske minns har jag faktiskt burit omkring på 
Pippin ett par gånger.”

”Ja, och gud välsigne dig. Kan du komma över i kväll?”
”När som helst. Hon är nummer fyra. Har ni funderat på 

att skydda er?”
”Vi har pratat om det. Och när vi nu ändå är inne på ämnet, 

hur är det med ditt sexliv?”
”Förlåt. Jag skulle inte ha sagt något.” Den trettiosexåriga 
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Lacy var singel och attraktiv, och hennes sexliv var en rik källa 
till nyfikenhet och rykten på jobbet.

De körde österut i riktning mot Atlanten. Det var tretton 
kilometer till Saint Augustine. ”Och du har varit här förr?” 
frågade Hugo, vilket fick Lacy att äntligen stänga av radion.

”Ja, för några år sedan. Min dåvarande och jag tillbringade 
en vecka i en kompis strandlägenhet.”

”Blev det mycket sex?”
”Och så var vi där igen. Tänker du inte på något annat?”
”När jag tänker efter måste jag nog svara nej på den frågan. 

Du måste förstå att Pippin bara är en månad gammal, vilket 
betyder att Verna och jag inte har haft normalt umgänge de 
senaste tre månaderna. Jag vidhåller, åtminstone för mig själv, 
att hon körde ut mig tre veckor för tidigt, men det är ju lite av 
en diskussionsfråga. Vi kan ju liksom inte gå tillbaka och ta 
igen det, eller hur? Så det är allt lite stökigt i min ringhörna 
just nu, fast jag är ju inte säker på att det känns likadant för 
henne. Tre småglin och en nyfödd kan ställa till rejäla skador 
på det där med intimiteten.”

”Det lär jag aldrig få veta.”
Han försökte fokusera på vägen under en eller ett par kilo-

meter, men sedan blev ögonlocken tunga och han började 
nicka till. Hon sneglade på honom och log. Under sina nio 
år på justitienämnden hade hon och Hugo jobbat ihop med 
ett tiotal ärenden. De var ett bra team och litade på varandra, 
och båda visste att minsta övertramp från hans sida – han 
hade hittills aldrig gjort sig skyldig till något – genast skulle 
rapporteras till Verna. Lacy jobbade ihop med Hugo, men hon 
skvallrade och shoppade med Verna.

Saint Augustine salufördes som Usa:s äldsta stad, just den 
plats där Ponce de Léon hade landstigit och börjat utforska 
kontinenten. Det var en underbar stad med mycket historia 
och mycket turism – historiska hus och tjock spansk mossa som 
hängde från de uråldriga ekarna. När de kom fram till stadens 
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utkanter avtog trafiken och turistbussarna stannade. Långt borta 
till höger tornade en gammal katedral upp sig över staden. Lacy 
kom ihåg alltsammans mycket väl. Veckan med exet hade varit 
en katastrof, men hon hade goda minnen av Saint Augustine.

En katastrof bland många.
”Och den här mystiska källan som vi ska träffa, vem är det 

egentligen?” frågade Hugo och gnuggade sig i ögonen igen, 
fast besluten att hålla sig vaken den här gången.

”Vet inte ännu, men täcknamnet är Randy.”
”Okej, och vill du vara så snäll och påminna mig om varför 

vi är på väg till ett hemligt möte med en person som göm-
mer sig bakom ett alias och som ännu inte har lämnat in en 
skriftlig anmälan om klagomål mot någon av våra högt aktade 
domare.”

”Jag kan inte förklara. Men jag har pratat med honom i 
telefon tre gånger, och han låter … öh … ganska uppriktig.”

”Underbart. När pratade du senast med en anmälare som 
inte lät ’… öh … ganska uppriktig’?”

”Lita på mig bara, okej? Michael sa okej, och vi är här.” 
Michael var byråchefen.

”Ja, det är klart. Och det här påstådda oetiska beteendet, du 
har ingen aning om vad det rör sig om?”

”Jovisst. Randy sa att det var stort.”
”Nähä? Det där har jag aldrig hört förr.”
De tog av in på King Street och följde den sävliga inner-

stadstrafiken. Det var i mitten av juli, som fortfarande var 
högsäsong i norra Florida, och turister i shorts och sandaler 
släntrade synbarligen planlöst fram på trottoarerna. Lacy 
parkerade på en sidogata, och de anslöt sig till turisterna. De 
hittade ett café och slog ihjäl en halvtimme genom att bläddra 
igenom färgglada mäklarbroschyrer. Klockan tolv gick de i 
enlighet med sina instruktioner in på Luca’s Grill och bad 
om ett bord för tre. De beställde iste och väntade. Efter en 
halvtimme syntes Randy fortfarande inte till, så de beställde 
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var sin lunchsmörgås. Hugo bad om pommes frites till sin; 
Lacy beställde lite frukt vid sidan om. De åt så långsamt som 
möjligt och höll ett öga på entrén medan de väntade.

Som jurister satte de värde på sin tid. Som utredare hade de 
lärt sig att ha tålamod. De båda rollerna stod ofta i konflikt 
med varandra.

Klockan två gav de upp och gick tillbaka till bilen, som var 
lika kvävande som en bastu. Just som Lacy vred om startnyck-
eln vibrerade hennes mobiltelefon. Okänt nummer. Hon tog 
upp den och sa: ”Ja, hallå.” 

En mansröst sa: ”Jag bad dig komma ensam.” Det var 
 Randy.

”Ja, det bad du om, och be kan man ju alltid. Och vi skulle 
ha ätit lunch klockan tolv.”

En paus, och sedan: ”Jag är på stadsmarinan, i slutet av 
King Street, tre kvarter bort. Säg bara åt din polare att ge sig 
av så kan vi prata.”

”Du, Randy, jag är inte polis, och jag är inget vidare på 
spionromantik. Jag kommer och träffar dig, säger hej och så 
där, men om du inte har talat om ditt rätta namn inom sextio 
sekunder så går jag.”

”Kör för det.”
Hon lade på och mumlade: ”Kör för det.”

Marinan var full av fritidsbåtar, och några fiskebåtar löpte 
ut och in. En avlång pontonbåt släppte av en skock bullri-
ga turister. En restaurang med en uteservering vid kajkanten 
gjorde fortfarande strålande affärer. På charterbåtarna spola-
de besättningsmännen av däcken och piffade upp dem inför 
morgondagens turer.

Lacy promenerade längs den mittersta angöringsbryggan 
och letade efter en man som hon aldrig hade träffat. Lite längre 
fram, intill en bränslepump, stod en ålderstigen strandluffare 
som vinkade lite tafatt åt henne och nickade. Hon återgälda-
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de nickningen och fortsatte att gå. Han var runt sextio och 
hade alldeles för mycket grått hår som vällde fram under en 
Panamahatt. Shorts, sandaler, skrikig blommig skjorta och den 
solbrända läderhy som var så typisk för alla som tillbringade 
för mycket tid i solen. Ögonen skymdes av pilotglasögon. Med 
ett leende gick han fram och sa: ”Du måste vara Lacy Stoltz.”

Hon skakade hand och sa: ”Ja, och du heter?”
”Ramsey Mix var namnet. Trevligt att träffas.”
”Jättetrevligt. Vi skulle ha träffats klockan tolv.”
”Jag ber så mycket om ursäkt. Jag hade lite problem med 

båten.” Han nickade nedåt angöringsbryggan och motor-
yachten som låg förtöjd i slutet av den. Båten var kanske inte 
den största i hamnen för ögonblicket, men inte långtifrån. 
”Kan vi prata där?” frågade han.

”På båten?”
”Visst. Det är lite mer avskilt.”
Att kravla ombord på en båt tillsammans med en fulkomlig 

främling lät inte så där väldigt lockande, och hon tvekade. In-
nan hon hann svara frågade Mix: ”Vem är den svarte killen?” 
Han tittade bort mot King Street. Lacy vände sig om och såg 
Hugo nonchalant följa efter en flock turister som närmade 
sig marinan.

”Det är min kollega”, sa hon.
”Något slags livvakt?”
”Jag behöver ingen livvakt, Ramsey. Vi är inte beväpnade, 

men min vän där skulle kunna kasta dig i vattnet på två se-
kunder.”

”Vi får hoppas att det inte blir nödvändigt. Jag är ganska 
fredlig av mig.”

”Det låter bra. Jag går bara ombord på båten om den ligger 
kvar där den är. Om motorn startar är mötet över.”

”Kör för det.”
Hon följde efter honom längs angöringsbryggan, passerade 

en rad segelbåtar som inte såg ut att ha varit ute på öppet 
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vatten på flera månader och gick fram till hans båt, som hade 
fått det underfundiga namnet Conspirator. Han gick ombord 
och sträckte ut handen för att hjälpa henne. Under ett soltält 
av segelduk som var spänt över däcket stod ett litet träbord 
med fyra fällstolar. Han gjorde en gest mot dem och sa: ”Väl-
kommen ombord. Slå dig ner.”

Lacy granskade snabbt omgivningen. Utan att sätta sig ner 
sa hon: ”Är vi ensamma?”

”Nja, inte riktigt. Jag har en vän som gillar att åka ut på sjön 
med mig. Hon heter Carlita. Vill du träffa henne?”

”Bara om hon är viktig för det du ska berätta.”
”Det är hon inte.” Mix tittade på marinan, där Hugo lutade 

sig mot ett räcke. Hugo vinkade, som om han ville säga: ”Jag 
ser allt.” Mix vinkade tillbaka och sa: ”Får jag fråga en sak?”

”Visst”, sa Lacy.
”Kan jag ta för givet att du omgående kommer att diskutera 

allt som jag tänker berätta för dig med mr Hatch?”
”Vi är kolleger. Vi jobbar ihop med vissa ärenden, kanske 

det här. Hur vet du vad han heter?”
”Jag råkar äga en dator. Kollade upp webbplatsen. Justitie-

nämnden borde verkligen uppdatera den.”
”Jag vet. Nedskärningar.”
”Hans namn låter vagt bekant.”
”Han hade en kortvarig karriär som fotbollsspelare för Flo-

rida State University.”
”Ja, det kanske är därifrån. Själv håller jag på Florida 

Gators.”
Lacy vägrade svara på detta. Det var så typiskt för sydstater-

na, där man band sig vid ett collegefotbollslag med en fanatism 
som hon alltid hade tyckt var tröttsam.

Mix sa: ”Han kommer alltså att få veta allt?”
”Ja.”
”Kalla hit honom. Jag ska hämta något att dricka åt oss.”
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Carlita kom med förfriskningar på en träbricka – lightläsk 
åt Lacy och Hugo, en flaska öl åt Mix. Hon var en söt latina, 
minst tjugo år yngre än han, och hon verkade gilla att ha gäs-
ter, särskilt en annan kvinna.

Lacy antecknade något i blocket och sa: ”En snabb fråga. 
Mobilen du ringde från för en kvart sedan hade ett annat num-
mer än den du använde i förra veckan.”

”Är det en fråga?” svarade Mix.
”Nästintill.”
”Okej. Jag använder mig ofta av kontantkortstelefoner. Och 

jag håller mig jämt i rörelse. Jag antar att ditt nummer går till 
en mobil som du har fått av din arbetsgivare, eller hur?”

”Det stämmer. Vi använder oss inte av privata telefoner när 
det gäller delstatens angelägenheter, så mitt nummer kommer 
förmodligen inte att ändras.”

”Det gör det väl lättare, antar jag. Jag byter nummer en gång 
i månaden, ibland en gång i veckan.”

Hittills, under deras första fem minuter tillsammans, hade 
allting som Mix sagt bara gett upphov till fler frågor. Lacy 
var fortfarande irriterad över att han inte hade infunnit sig 
till lunchen, och hon gillade inte sitt första intryck av honom. 
Hon sa: ”Okej, Ramsey, nu kommer Hugo och jag att hålla 
tyst. Du får börja prata. Berätta din historia, och om den har 
stora luckor, så att vi blir tvungna att börja fiska och famla 
i mörkret, ja, då blir vi uttråkade och åker hem. Du var till-
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räckligt förtegen i telefon för att lura hit mig. Börja prata.”
Mix såg på Hugo med ett leende och frågade: ”Är hon alltid 

så här rakt på sak?”
Hugo nickade utan att le. Han knäppte händerna, lät dem 

vila mot bordsskivan och väntade. Lacy lade ifrån sig pennan.
Mix tog en klunk öl och började: ”I trettio år var jag advokat 

i Pensacola. Liten byrå – vi brukade vara fem, sex advokater. På 
den tiden gick det bra för oss, och livet lekte. En av mina första 
klienter var en byggherre, en riktig storspelare som byggde 
bostadsområden, villor och flerbostadshus med ägarlägenhe-
ter, hotell, köpcentra, sånt där som är typiskt för Florida och 
slås upp över en natt. Jag litade aldrig riktigt på honom, men 
han gjorde så stora stålar att jag till slut nappade. Han lät 
mig ta hand om några mindre transaktioner, några småbitar 
här och var, och ett tag funkade allting. Jag började drömma 
om att bli rik, och det kan förstås leda till rejäla svårigheter, i 
alla fall i Florida. Men han fifflade med bokföringen och drog 
på oss alldeles för stora skulder, sånt där som jag inte visste 
något om. Det visade sig vara några blufflån … allting var en 
enda stor bluff, faktiskt … och fbi dök upp med en av sina 
patenterade klusterbomber från riCo, den där federala lagen 
mot organisationer som är insyltade med den organiserade 
brottsligheten. riCo är ju en ganska flexibel lag, som ni vet, så 
de åtalade halva Pensacola, däribland mig. Det var många som 
åkte dit – byggherrar, bankirer, fastighetsmäklare, advokater 
och andra skojare. Ni har förmodligen inte hört talas om det, 
eftersom ni utreder domare, inte advokater. I vilket fall som 
helst började jag gala som en gök, träffade en uppgörelse med 
åklagaren, erkände mig skyldig till en åtalspunkt om transak-
tionsbedrägeri och tillbringade sexton månader på en federal 
öppen anstalt. Jag förlorade advokatlicensen och skaffade mig 
en massa fiender. Nu ligger jag lågt. Jag ansökte om återinträde 
i advokatsamfundet och fick tillbaka min licens. Numera har 
jag en enda klient, och det är honom vi ska prata om i fortsätt-
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ningen. Några frågor?” Från den lediga stolen tog han upp en 
omärkt mapp och gav den till Lacy. ”Här har ni alla uppgifter 
om mig. Tidningsklipp, min överenskommelse med åklagaren, 
allt som ni kan behöva. Jag är trovärdig … eller så trovärdig 
som en exfånge kan vara, och vartenda ord jag säger är sant.”

”Vad har du för adress nu?” frågade Hugo.
”Jag har en bror uppe i Myrtle Beach, och jag använder hans 

adress för juridiska syften. Carlita har ett ställe i Tampa, och 
jag får lite post dit. Men i grund och botten bor jag på båten 
här. Jag har mobiltelefoner, fax, wi-fi, en liten dusch, kall öl 
och en fin kvinna. Jag har det bra. Vi studsar runt Florida Keys, 
Bahamas. Ingen dålig pensionärstillvaro, tack vare staten.”

”Varför har du bara en klient?” frågade Lacy utan att fästa 
något avseende vid mappen.

”Han är vän med en gammal kompis till mig som känner 
till mitt tvivelaktiga förflutna och som tror att jag är beredd 
att ta en chans mot ett fett arvode. Han har rätt. Min kompis 
letade rätt på mig och övertygade mig sedan att åta mig hans 
mål. Fråga mig inte vad klienten heter, för det vet jag inte. Min 
kompis är mellanhand.”

”Vet du inte vad din klient heter?” frågade Lacy.
”Nej, och inte vill jag veta det heller.”
”Är det meningen att vi ska fråga varför eller bara acceptera 

det?” frågade Hugo.
”Lucka nummer ett, Ramsey”, sa Lacy. ”Och vi ägnar oss 

inte åt luckor. Berätta alltsammans, annars åker vi härifrån 
utan att ta med oss något.”

”Ta det lugnt, okej?” sa Mix och hällde i sig lite öl. ”Det här 
är en lång historia, och det kommer att ta lite tid att berätta 
alltsammans. Det handlar om tonvis med stålar, häpnadsväck-
ande korruption och några riktigt otäcka grabbar som inte 
skulle tveka att sätta en eller ett par kulor mellan ögonen på 
mig, på er, på min klient, på vem som helst som råkar ställa 
lite för många frågor.”
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Det blev en lång paus medan Lacy och Hugo smälte detta. 
Till slut frågade Lacy: ”Varför håller du på med det då?”

”Stålar. Min klient vill ansöka om ersättning och belöning 
enligt delstaten Floridas lag om visselblåsare. Han drömmer 
om att kamma hem miljoner. Själv får jag en schysst hacka, 
och om allt går bra kommer jag aldrig att behöva några fler 
klienter.”

”Då måste han vara offentliganställd”, sa Lacy.
”Jag kan lagen. Du har ett krävande jobb, inte jag. Jag har 

gott om tid över åt att lusläsa lagparagrafer och rättspraxis. Ja, 
min klient är anställd av delstaten Florida. Nej, jag kan inte 
avslöja hans identitet, i alla fall inte just nu. Kanske längre 
fram, om det ligger pengar på bordet, då kan vi kanske övertala 
en domare att föra en sekretessbelagd akt. Men när det gäller 
att sparka igång saker och ting … ja, min klient är helt enkelt 
alldeles för rädd för att underteckna en anmälan om klagomål 
hos justitienämnden.”

”Vi kan inte gå vidare utan en undertecknad anmälan om 
klagomål”, sa Lacy. ”Lagen är, som du vet, mycket klar på 
den punkten.”

”Det vet jag mycket väl. Jag kommer att underteckna anmä-
lan själv.”

”Under ed?” frågade Hugo.
”Ja, enligt föreskrifterna. Jag tror att min klient talar san-

ning, och jag är beredd att underteckna den med mitt namn.”
”Och du är inte rädd?”
”Jag har levt med fruktan så länge att jag har vant mig 

vid den, antar jag, även om det skulle kunna bli värre.” Mix 
sträckte sig efter en ny mapp och tog fram några pappersark, 
som han lade på bordet. Han fortsatte: ”För ett halvår sedan 
gick jag till rätten uppe i Myrtle Beach och ändrade namn. Jag 
heter nu Greg Myers, vilket är det namn som jag kommer att 
använda när jag undertecknar anmälan.”

Lacy läste igenom domstolsbeslutet från South Carolina 
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och ifrågasatte det förnuftiga i att ha rest hit till Saint Augus-
tine för att träffa den här mannen. En offentliganställd som 
var alldeles för rädd för att träda fram. En straffad advokat 
som var så uppskrämd att han gick till en domstol i en annan 
delstat och bytte namn; en exfånge utan fast adress.

Hugo läste igenom domstolsbeslutet, och för första gången 
på flera år önskade han att han hade fått vara beväpnad. Han 
frågade: ”Anser du för närvarande att du håller dig gömd?”

”Vi kan väl säga att jag bara är mycket försiktig, Hugo. Jag 
är en erfaren skeppare som är väl förtrogen med farvattnen, 
och jag vet mer om hav, strömmar, rev och avlägsna stränder 
och känner till fler gömställen än någon som kan tänkas leta 
efter mig, om det nu verkligen skulle finnas någon som gör 
det.” 

Lacy sa: ”Ja, det låter ju faktiskt som om du gömmer dig.”
Myers bara nickade som om han instämde. Alla tre drack 

lite. Det blåste äntligen upp en liten bris som mildrade fuk-
tigheten något. Lacy bläddrade igenom den tunna mappen 
och sa: ”En fråga. Dina juridiska problem, var de på något 
sätt förknippade med det ämbetsbrott som du vill diskutera?”

Han slutade nicka medan han begrundade frågan. ”Nej.”
”Tillbaka till den här mystiska klienten”, sa Hugo. ”Har du 

någon direktkontakt med honom?”
”Ingen som helst. Han vägrar mejla, skicka brev, faxa eller 

använda något slags spårbar telefon. Han pratar med mellan-
handen, och mellanhanden söker antingen upp mig person-
ligen eller också ringer han med en kontantkortstelefon. Det 
är omständligt och tidskrävande, men det är mycket säkert. 
Inga spår, inga uppgifter, inget blir kvar.”

”Och om du skulle behöva få tag i honom nu med en gång, 
hur skulle du bära dig åt då?”

”Det händer aldrig. Jag antar att jag skulle ringa mellan-
handen och vänta i en timme eller så.”

”Var bor den här klienten?”
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”Jag vet inte riktigt. Någonstans i nordvästra Florida.”
Lacy tog ett djupt andetag och utväxlade blickar med Hugo. 

Hon sa: ”Okej, vad handlar det om?”
Myers blickade ut i fjärran, tvärs över vattnet och bortom 

båtarna. Det pågick en broöppning, och han verkade hypnoti-
serad av den. Till slut sa han: ”Berättelsen har många kapitel, 
och några håller fortfarande på att skrivas. Syftet med det här 
lilla mötet är att berätta lagom mycket för att göra er nyfikna, 
men jag vill också skrämma er tillräckligt mycket för att ni ska 
kunna dra er ur om ni vill det. Det är den verkliga frågan just 
nu: Vill ni bli inblandade?”

”Handlar det om ett ämbetsbrott inom rättsväsendet?” 
frågade Lacy.

”Ämbetsbrott vore en grov underdrift. Det jag vet invol-
verar korruption på en nivå som tidigare har varit okänd i 
vårt land. Du förstår, Lacy, mina sexton månader i fängelse 
var inte helt bortkastade. Direktören gav mig ansvaret för det 
juridiska biblioteket, och jag begravde näsan i böckerna. Jag 
har studerat vartenda mål om bestickning inom rättsväsendet 
som någonsin har lett till åtal i samtliga våra femtio delstater. 
Jag har researchmaterial, akter, anteckningar, allting. Om du 
och Hugo någonsin skulle råka behöva en allvetare i ämnet så 
är jag en riktig tillgång, ska du veta. Och det jag har att berätta 
involverar mer smutsiga pengar än alla de andra tillsammans. 
Det involverar dessutom bestickning, utpressning, olaga hot, 
skenrättegångar, minst två mord och ett justitiemord. Det 
sitter en man och ruttnar bort i en dödscell bara en timme 
med bil härifrån. Han åkte fast på en falsk anklagelse. Den 
som begick brottet sitter förmodligen på sin båt just nu, en 
båt som är betydligt finare än min.”

Han tog en paus, tog en klunk ur flaskan och gav dem en 
självbelåten blick, nöjd med att ha deras odelade uppmärk-
samhet. ”Frågan är: Vill ni bli inblandade? Det skulle kunna 
bli farligt.”
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”Varför ringde du oss?” frågade Hugo. ”Varför går du inte 
till fbi?”

”Jag har haft med fbi att göra, och det gick inte så bra. 
Jag litar varken på dem eller på några andra med polisbricka, 
särskilt inte i den här delstaten.”

Lacy sa: ”Jag upprepar, Greg, vi är inte beväpnade. Vi är 
inte brottsutredare. Det låter som om du skulle behöva flera 
federala grenar.”

”Men ni har editionsföreläggandet”, sa Myers. ”Ni har 
enligt lagen rätt att begära ett domstolsbeslut som förelägger 
vilken domare som helst i den här delstaten att vid vite förete 
alla handlingar och anteckningar som finns på hans eller hen-
nes kansli. Ni på justitienämnden har betydande makt. Så i 
många avseenden utreder ni faktiskt brottslig verksamhet.”

”Jo, det stämmer, men vi är inte rustade att ta oss an gangs-
ters”, sa Hugo. ”Om din berättelse är sann låter det som om 
skurkarna är välorganiserade.”

”Har ni någonsin hört talas om Fiskmaffian?” frågade 
Myers efter ytterligare en djup klunk ur flaskan.

”Nej”, svarade Hugo. Lacy skakade på huvudet.
”Ja, det är en annan lång historia. Och, ja, Hugo, det är ett 

välorganiserat gäng. De har en lång historia av brottslighet, 
men eftersom brotten inte involverar några medlemmar av 
domarkåren är det inget som berör er. Men i en verksamhet 
har de köpt en domare. Och det berör er i allra högsta grad.”

Conspirator gungade i svallvågorna efter en gammal räktrå-
lare, och under en kort stund var alla tre tysta. Lacy frågade: 
”Om vi avstår från att bli inblandade? Vad händer då med din 
berättelse?”

”Om jag lämnar in en skriftlig anmälan om klagomål, måste 
ni inte ta tag i det då?”

”Jo, teoretiskt sett. Som du säkert vet har vi fyrtiofem dagar 
på oss att göra en bedömning för att avgöra om det finns grund 
för klagomålet. Sedan underrättar vi den som klagomålet 
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gäller, domaren, och förstör den dagen för honom eller hen-
ne. Men vi kan också vara mycket duktiga på att nonchalera 
anmälningar.”

”Jajamän. Vi är byråkrater”, sa Hugo med ett leende. ”Vi 
kan tävla med vem som helst i att förlägga och förhala.”

”Ni kan inte gömma undan det här”, sa Myers. ”Det är 
alldeles för stort.”

”Om det är så stort, varför har då ingen upptäckt det förrän 
nu?” frågade Lacy.

”Därför att det fortfarande håller på att nystas upp. Därför 
att tidpunkten inte har varit den rätta. Därför att det finns 
en massa andra skäl, där det allra viktigaste är att ingen som 
känner till det har varit beredd att träda fram förrän nu. Jag 
träder fram. Frågan är helt enkelt den här: Vill justitienämn-
den utreda den mest korrumperade domaren i hela det ame-
rikanska rättsväsendets historia?”

”En av våra egna?” frågade Lacy.
”Huvudet på spiken.”
”När får vi veta vad han heter?” frågade Hugo.
”Du tar för givet att det är en han.”
”Vi tar ingenting för givet.”
”Det är en bra början.”

Den ljumma brisen gav till slut upp, och den vibrerande fläkten 
som skramlade ovanför dem åstadkom inte mycket mer än att 
virvla runt den klibbiga luften. Myers verkade vara den siste av 
de tre som insåg att skjortorna började klibba fast vid huden, 
och som värd för deras lilla sammankomst framkastade han till 
slut ett förslag. ”Ska vi ta och promenera bort till restaurangen 
där och beställa något att dricka”, sa han. ”Det finns en bar 
med ordentlig luftkonditionering där inne.” Han höll hårt i 
en olivgrön axelväska i skinn, nött och till synes fäst vid hans 
kropp. Lacy undrade vad som låg i den. En pistol? Kontanter? 
Ett falskt pass? Kanske ytterligare en mapp?
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Medan de gick längs angöringsbryggan frågade Lacy: ”Är 
det här ett av dina stamhak?”

”Varför skulle jag svara på det?” replikerade Myers, och 
Lacy önskade att hon inte hade sagt något. Hon hade med en 
osynlig man att göra, någon som levde som om huvudet jämt 
låg på stupstocken, inte med en obekymrad seglare som åkte 
från den ena hamnen till den andra. Hugo skakade på huvudet. 
Lacy gav sig själv en mental spark därbak.

Restaurangen var tom, och de slog sig ner vid ett bord med 
hamnutsikt. Efter att ha suttit i den stekheta värmen i en 
timme kändes luften där inne nästan alldeles för kall. Iste åt 
utredarna, kaffe åt Myers. De var alldeles ensamma; det fanns 
ingen risk att någon skulle höra dem.

”Och om vi inte blir så begeistrade av det här ärendet?” 
frågade Hugo.

”Då får jag så småningom övergå till plan B, men det vill jag 
faktiskt helst slippa. Plan B involverar pressen, några journa-
lister jag känner, och ingen av dem är särskilt pålitlig. En bor 
i Mobile, den andre i Miami. Uppriktigt sagt tror jag att de är 
ganska lättskrämda.”

”Och vad får dig att tro att vi inte är lika lättskrämda, Greg?” 
frågade Lacy. ”Vi är ju, som sagt, inte så vana vid att ha med 
gangsters att göra. Vi har ändå så det räcker och blir över.”

”Det tror jag säkert. Det råder ingen brist på mutade domare.”
”De är faktiskt inte så många. Bara några rötägg, men det 

finns tillräckligt många missnöjda processförare för att hålla 
oss sysselsatta. Massor med anmälningar, de flesta tämligen 
grundlösa.”

”Så sant.” Myers tog långsamt av sig pilotglasögonen och 
lade dem på bordet. Ögonen var påsiga och röda, som en alko-
holists, och de omgavs av blek hy, en kontrast som fick honom 
att likna en inverterad tvättbjörn. Det var uppenbart att han 
sällan tog av sig glasögonen. Han såg sig omkring igen, som 
om han ville förvissa sig om att de som var ute efter honom 
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inte befann sig i restaurangen, och han verkade slappna av.
Hugo sa: ”Den här Fiskmaffian …”
Myers grymtade och log, som om han knappt kunde vänta 

med att få berätta en skröna. ”Du vill höra historien, va?”
”Det var du som drog upp den.”
”Ja, det gjorde jag.” Servitrisen kom med deras beställning 

och försvann igen. Myers smuttade på kaffet och började: ”Det 
var för femtio år sedan eller så. Ett slags löst sammanhållet 
gäng med skurkar som bar sig illa åt i olika delar av Arkansas, 
Mississippi, och Louisiana, överallt där de kunde muta en 
sheriff. Främst smuggelsprit, prostitution, hasardspel, mest 
de där gammaldags synderna, antar jag, men med mycket 
muskler bakom, och det rådde ingen brist på lik. De brukade 
välja ett county som tillät försäljning av alkohol i närheten av 
en baptistöken, helst vid en delstatsgräns, och sätta upp sina 
verksamheter där. Lokalbefolkningen tröttnade förstås alltid 
till slut och valde en ny sheriff, och bovarna tvingades sticka 
från stan. Med tiden slog de sig till ro längs Mississippikusten, 
runt Biloxi och Gulfport. De som inte blev skjutna åtalades 
och sattes i fängelse. I början av 1980-talet var nästan alla 
de ursprungliga medlemmarna borta, men det fanns några 
kvarlevor från en yngre generation. När det blev lagligt med 
hasardspel i Biloxi gick luften verkligen ur deras rörelse. De 
flyttade till Florida, där de upptäckte det här med falska fastig-
hetsaffärer och de häpnadsväckande vinstmarginaler som är 
utmärkande för kokainsmuggling. De tjänade en massa stålar, 
omorganiserade och pånyttföddes till en liga som kallades 
Fiskmaffian.”

Hugo skakade på huvudet. ”Jag är uppvuxen i norra Florida 
och har gått på college och läst juridik här. Jag har bott här 
i hela mitt liv och har ägnat de senaste tio åren åt att utreda 
korruption inom rättsväsendet, och jag har aldrig hört talas 
om Fiskmaffian.”

”De gör inte precis reklam för sig, och deras namn förekom-
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mer aldrig i tidningarna. Jag tvivlar på att en enda medlem 
har anhållits under de senaste tio åren. Det är ett litet nätverk, 
mycket sammansvetsat och väldisciplinerat. Jag skulle tro att 
de flesta medlemmarna är släkt med varandra. Om det inte 
hade dykt upp någon, som vi tills vidare kan kalla Omar, skulle 
ligan förmodligen ha infiltrerats, sprängts och alla medlem-
marna satts i fängelse. Omar är en skurkaktig typ, men han 
är mycket intelligent. I mitten av 1980-talet ledde han gänget 
till södra Florida, som på den tiden var centrum för kokain-
smugglingen. De hade några goda år, sedan gick det åt helvete 
när de kom i vägen för några colombianer. Omar blev skjuten. 
Hans bror blev skjuten också, men han överlevde inte och man 
hittade aldrig kroppen. Ligan flydde från Miami men inte från 
Florida. Omar är ett kriminellt geni, och för omkring tjugo år 
sedan blev han förtjust i tanken på kasinon på indian reservat.”

”Varför är jag inte förvånad?” mumlade Lacy.
”Visst. Som ni antagligen vet finns det nu nio indiankasinon 

i Florida, av vilka sju ägs av seminolerna. Deras kasinon kam-
mar sammanlagt in fyra miljarder dollar om året. För Omar 
och hans grabbar var det ett oemotståndligt tillfälle.”

”Det här involverar alltså organiserad brottslighet”, sa Lacy. 
”Ursprungsamerikaner som äger sina egna kasinon och en 
skurkaktig domare, och de jobbar ihop allesamman?” sa Lacy.

”Det är en ganska bra sammanfattning.”
”Men fbi har befogenhet att utreda sånt som berör 

ursprungsamerikaner”, sa Hugo.
”Jo, men fbi har aldrig uppvisat någon större entusiasm 

inför att ge sig på indianer för lagöverträdelse, vad det än gäl-
ler. Och dessutom, Hugo, och var snäll och lyssna när jag nu 
upprepar vad jag redan har sagt: Jag samarbetar inte med fbi. 
De har inga fakta. Det har jag, och jag pratar med er.”

”När får vi hela berättelsen?” frågade Lacy.
”Så fort er chef, mr Geismar, ger grönt ljus. Prata med 

honom, berätta vad jag har sagt och försäkra er om att han för-
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står hur farligt det är. När han talar om för mig … i telefon … 
att justitienämnden kommer att ta mitt formella klagomål 
på allvar och utreda det hela till fullo, då fyller jag i så många 
luckor som möjligt.”

Hugo knackade med knogarna mot bordet och tänkte på 
sin familj. Lacy såg ännu en räktrålare sega sig fram genom 
hamnen och undrade hur Geismar skulle reagera. Myers iakt-
tog dem och tyckte nästan synd om dem.



25

3

Justitienämnden var inrymd i ena halvan av tredje våning-
en i ett fyra våningar högt kontorshus som delstaten ägde i 
Tallahassees centrum, två kvarter från Nya Capitolium, där 
Floridas folkrepresentation var inrymd. Alla aspekter av 
dess ”svit” – från den nötta, fransiga mattan till de smala, 
fängelselika fönstren, som på något sätt lyckades mota bort 
det mesta av solljuset, till de kvadratiska takpanelerna, vil-
ka fortfarande var fläckiga efter flera årtiondens cigarettrök, 
till väggarna som var täckta med billiga hyllor, vilka sviktade 
och bågnade under tyngden av tjocka inlagor och bortglömda 
promemorior – alltsammans osade av ansträngda och min-
skande budgetar, för att inte tala om det uppenbara faktum 
att myndighetens arbete inte precis var högprioriterat av vare 
sig guvernören eller folkrepresentationen. Varje januari tving-
ades Michael Geismar, justitienämndens långvarige byråchef, 
promenera bort till Nya Capitolium med mössan i hand och 
se på medan delstatens kongress- och senatsutskott delade 
upp skattetårtan. Att kräla i stoftet var av nöden. Han bad 
alltid om några dollar mer, och han fick alltid några dollar 
mindre. Sådan var tillvaron för byråchefen vid en myndighet 
som de flesta lagstiftare inte ens visste existerade.

Själva justitienämnden utgjordes av fem politiskt  utsedda 
medlemmar, vanligen pensionerade domare och jurister 
som hade vunnit guvernörens gunst. De träffades sex gånger 
om året för att gå igenom klagomål, hålla utfrågningar som 
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påminde om rättegångar och få uppdateringar från Geismar 
och hans personal. Han behövde anställa fler, men det fanns 
inga pengar. Hans sex utredare – fyra i Tallahassee och två 
i Fort Lauderdale – arbetade i genomsnitt femtio timmar i 
veckan, och nästan alla sökte i smyg andra jobb.

Från sitt hörnkontor kunde Geismar, om han ville, vilket 
han sällan gjorde, se en annan bunkerliknande byggnad, som 
var ännu högre än hans, och bortom den ett mischmasch av 
delstatsägda kontorshus. Hans kontorsrum var stort därför att 
han hade slagit ut väggarna. Han hade också ställt in ett långt 
bord, det enda i den labyrint av kontorsbås och skiljeväggar 
som var justitienämndens hemvist. När justitienämnden sam-
manträdde i officiella ärenden lånade man ett konferensrum i 
huset som tillhörde Floridas högsta domstol.

I dag var fyra personer församlade runt bordet: Geismar, 
Lacy, Hugo och justitienämndens hemliga vapen, ett äldre 
juristbiträde som hette Sadelle och som trots att hon närma-
de sig de sjuttio fortfarande inte bara kunde gå igenom stora 
mängder material utan dessutom komma ihåg alltsammans. 
Trettio år tidigare hade Sadelle gått ut juristutbildningen, 
men hon hade aldrig klarat sin advokatexamen – hon hade 
misslyckats tre gånger – och hade följaktligen förpassats till 
rollen som permanent advokatbiträde. En gång i tiden hade 
hon varit en inbiten rökare – de rökfläckade fönstren och taken 
kunde till stor del skyllas på henne – och hade under de senaste 
tre åren kämpat mot sin lungcancer, men hon hade ännu inte 
varit borta från jobbet en hel vecka i sträck.

Bordet var täckt av papper, som var försedda med gula över-
strykningar eller röda kommentarer och som i många fall var 
ohäftade. Hugo sa: ”Han är okej. Vi har pratat med kontakter 
i Pensacola, sådana som kände honom när han var advokat. 
Gott rykte och allt, åtminstone tills han blev åtalad. Han är 
den han påstår sig vara, även om han har nytt namn.”

”Hans uppförande i fängelset var fläckfritt”, tillfogade Lacy. 
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”Han avtjänade sexton månader och fyra dagar på en federal 
kriminalvårdsanstalt i Texas, och under större delen av den 
tiden skötte han fängelsets juridiska bibliotek. Han var en 
riktig fängelseadvokat och hjälpte flera av sina medfångaar 
med överklaganden och lyckades till och med få två av dem 
frigivna i förtid därför att deras advokater hade klantat till 
straffutmätningen.”

”Och domen?” frågade Geismar.
”Jag grävde tillräckligt djupt för att verifiera allt som Myers 

sa”, svarade Hugo. ”fbi var ute efter en fastighetsklippare vid 
namn Kubiak, som var inflyttad från Kalifornien och ägnade 
tjugo år åt att sprida den ohämmade tillväxten runt Destin 
och Panama City. De fick honom. Han avtjänar trettio år för 
en lång lista brott, främst bankbedrägeri, skattebedrägeri och 
penningtvätt. När han åkte fast fick många ta smällen, där-
ibland en viss Ramsey Mix, som var snabb att ge upp och träffa 
en uppgörelse. Han tjallade på alla andra i anklagelseakten, 
i synnerhet på Kubiak, och gjorde rejäl skada. Han gör för-
modligen rätt i att gömma sig ute på öppna havet under annat 
namn. Han fick bara sexton månader. Alla andra fick minst 
fem år, och Kubiak kammade hem storvinsten.”

”Privatliv?” frågade Geismar.
”Två skilsmässor, för närvarande ensamstående”, svarade 

Lacy. ”Fru nummer två gick ifrån honom när han hamnade 
i fängelse. En son i första äktenskapet; han bor i Kalifornien 
och äger en restaurang. När Myers erkände sig skyldig beta-
lade han hundratusen i böter. Vid straffutmätningen vittnade 
han om att hans rättegångskostnader uppgick till ungefär lika 
mycket. Det plus böterna gjorde honom utblottad. Han läm-
nade in en konkursansökan veckan innan han åkte in.”

Hugo skickade runt några förstoringar och sa: ”Vilket gör 
det här lite intressant. Jag tog en bild av hans båt när vi träffade 
honom. Det är en Sea Breeze motoryacht på femtiotvå fot, en 
mycket schysst liten båt med en aktionsradie på drygt tvåhund-
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ra distansminuter och bekvämt sovutrymme för fyra personer. 
Den är registrerad på ett skalbolag i Bahamas, så jag kunde 
inte få tag i numret, men jag skulle gissa på att den är värd 
minst en halv miljon. Han frigavs för sex år sedan, och enligt 
advokatsamfundet i Florida återfick han sin advokatlicens för 
tre månader sedan. Han har inget kontor och uppger att han 
bor på båten, som han skulle kunna leasa, antar jag. Oavsett 
vilket, så verkar livsstilen ganska dyrbar. Så den självklara 
frågan är: Hur har han råd?”

Lacy övertog stafettpinnen. ”Det finns en god chans att han 
begravde en del av bytet när fbi dök upp. Det var ett stort riCo-
mål med många offer. Jag pratade lite med en källa, en före detta 
åklagare, och enligt honom fanns det hela tiden misstankar om 
att Mix-numera-Myers gömde undan lite pengar. Enligt åklaga-
ren var det många av de tilltalade som försökte gömma undan 
likvida medel. Men om det är sant eller inte får vi nog aldrig 
veta. Om fbi inte kunde hitta pengarna för sju år sedan kan vi 
tryggt utgå från att vi inte kommer att hitta dem nu.”

Geismar mumlade: ”Som om vi skulle ha tid att leta.”
”Precis.”
”Är han en skurk då?” frågade Geismar.
”Han är helt klart en dömd brottsling, men han har avtjänat 

sitt straff, betalat sina böter och är nu en respekterad medlem 
av vårt advokatsamfund, precis som vi tre”, sa Hugo och kas-
tade en blick på Sadelle och gav henne ett snabbt leende, som 
inte återgäldades.

”Att påstå att han är en skurk är kanske att ta i, så vi kan väl 
nöja oss med att säga att han är lite skum”, sa Geismar. ”Jag är 
inte säker på att jag köper den där teorin om de undangömda 
pengarna. Om han stoppade undan dem här i landet och ljög 
för konkursdomaren, då kan han fortfarande åtalas för bedrä-
geri. Skulle han ta den risken?”

”Jag vet inte”, svarade Hugo. ”Han verkar ganska försiktig. 
Och kom ihåg att han har varit frigiven i sex år. I Florida måste 
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man vänta fem år innan man kan ansöka om återinträde i 
advokatsamfundet. Han kanske gjorde sig en hacka här och 
var medan han väntade. Han verkar ganska driftig.”

”Har det egentligen någon betydelse?” frågade Lacy. ”Är det 
honom vi ska utreda eller en korrumperad domare?”

”Bra poäng”, sa Geismar. ”Och han antydde att det rör sig 
om en kvinnlig domare?”

”På sätt och vis”, svarade Lacy. ”Han sa det inte rent ut.”
Geismar såg på Sadelle och sa: ”Och jag antar att vi har 

vårt politiskt korrekta antal kvinnliga domare här i Florida.”
Hon tog ett ansträngt andetag och talade med sin vanliga 

hesa, rökhärjade röst. ”Det beror på. Det finns massor med 
kvinnor som har hand om trafikdomstolar och sånt där, men 
det här låter som en skum aktör på kretsdomstolsnivå. Av de 
sexhundra domarna där är omkring en tredjedel kvinnor. Med 
tanke på att det finns nio kasinon urspridda över delstaten är 
det bortkastad tid att börja gissa.”

”Och den här så kallade maffian?”
Hon drog in så mycket luft som lungorna hade rum för och 

sa: ”Vem vet? Det har funnits en Dixiemaffia, en Redneck-
maffia, en Texasmaffia, alla snarlika ligor. De flesta verkar ha 
varit mycket snack och lite verkstad. Bara en massa macho-
typer som gillar att sälja whiskey och bryta armar och ben på 
folk. Inte ett ord någonstans om vare sig någon Fiskmaffia eller 
Kustmaffia. Därmed inte sagt att de inte har funnits, men jag 
har inte hittat något.” Rösten kollapsade medan hon kippade 
efter andan.

”Sakta i backarna”, sa Lacy. ”Jag hittade en nästan fyrtio 
år gammal artikel i en dagstidning i Little Rock. I den kan 
man läsa den ganska färgstarka historien om en man vid 
namn  Larry Wayne Farrell som ägde flera fiskrestauranger 
i Arkansas deltat. Han verkar ha sålt friterad fisk vitt och 
smuggel sprit svart. I något läge fick han och hans släkting-
ar för sig att de skulle utvidga verksamheten till att omfatta 
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hasardspel, prostitution och stulna bilar. Precis som Myers sa 
flyttade de runt i den  djupa Södern och var alltid på jakt efter 
en sheriff som de kunde muta så att de kunde omorganisera. 
Till slut slog de sig ner runt Biloxi. Det är en lång artikel och 
inte tillräckligt detaljerad för att vara värd besväret, men det 
fanns ett häpnadsväckande antal lik i kölvattnet på de här 
grabbarna.”

Sadelle tillkännagav högt: ”Okej, jag hade fel. Tack för 
upplysningen.”

”Det var så lite.”
”Får jag ställa en självklar fråga?” sa Hugo. ”Om han gör 

en anmälan om klagomål och vi delger domaren ett editions-
föreläggande och påbörjar utredningen och det faktiskt börjar 
bli farligt, varför kan vi då inte bara gå till fbi? Myers kan väl 
inte hindra oss, eller?”

”Det är klart att han inte kan”, sa Geismar. ”Och det är 
precis vad som kommer att hända. Han styr inte utredningen, 
det gör vi. Och om vi behöver hjälp så kommer vi självklart 
att se till att få det.”

”Vi kommer alltså att ta oss an det här?” frågade Hugo.
”Det kan du ge dig fan på att vi ska. Vi har faktiskt inget 

annat val. Om han gör en anmälan och anklagar en domare 
för ämbetsbrott eller korruption har vi enligt våra lagar inget 
annat val än att göra en bedömning. Så enkelt är det. Är du 
orolig?”

”Nej.”
”Lacy, är du tveksam?”
”Det är klart att jag inte är.”
”Då så. Underrätta Myers. Om han vill höra min röst, se då 

till att få honom till telefonen.”

Det tog två dagar att få tag i Myers i telefon, och när Lacy 
äntligen lyckades verkade han inte särskilt intresserad av att 
prata med vare sig henne eller Geismar. Han sa att han var 
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”upptagen” av affärsangelägenheter och skulle höra av sig se-
nare. Mottagningen var svag och brusig, som om han befann 
sig någonstans långt borta från land. Nästa dag ringde han 
upp Lacy på en annan telefon och bad att få tala med Geismar, 
som försäkrade att klagomålet skulle prioriteras och genast 
utredas. En timme senare ringde Myers upp Lacy igen och bad 
om ett möte. Han sa att han ville träffa henne och Hugo igen 
och diskutera ärendet. Det fanns en massa bakgrundsmaterial 
som han inte skulle kunna sätta på pränt, livsviktig informa-
tion som skulle vara betydelsefull för deras utredning. Om de 
inte gick med på att träffa honom skulle han inte underteckna 
någon anmälan om klagomål.

Geismar sa att de skulle åka, och de väntade på att Myers 
skulle välja mötesplats. Det dröjde en vecka innan han hörde 
av sig igen och sa att Carlita och han ”tuffade runt bland Abaco 
Islands” i Bahamas och skulle åka tillbaka till Florida om några 
dagar.

Sent en lördagseftermiddag, då det var uppåt fyrtio grader i 
skuggan, körde Lacy in i ett grindsamhälle vars grindar aldrig 
verkade vara stängda och slingrade sig fram mellan en rad 
konstgjorda dammar, allesamman med billiga fontäner som 
spydde ut varmt vatten i luften. Hon passerade en myllrande 
golfbana och den ena raden efter den andra med identiska 
hus, alla utformade för att visa upp sina dubbelgarage, innan 
hon till slut parkerade intill en stor öppen park med en rad 
sammanhängande simbassänger. Hundratals ungar plaskade 
och lekte i vattnet medan mödrarna satt under stora parasoll 
och smuttade på kalla, svalkande drycker.

Meadows hade överlevt den stora lågkonjunkturen och 
marknadsfördes nu på nytt som ett mångkulturellt bostads-
område för nybildade familjer. Hugo och Verna Hatch hade 
köpt en bungalow på tvåhundra kvadratmeter där för fem år 
sedan, efter barn nummer två. När de nu hade fyra var den 
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alldeles för liten. Att byta upp sig var dock inget alternativ. 
Hugo tjänade sextiotusen dollar om året, lika mycket som 
Lacy, men medan hon var singel och kunde spara lite, levde 
paret Hatch ur hand i mun.

Men de gillade att festa, och på sommaren stod Hugo 
nästan varenda lördagseftermiddag vid grillen intill en 
swimmingpool med en kall öl i handen och grillade hambur-
gare och pratade om sport med sina vänner medan ungarna 
plaskade i poolen och kvinnorna höll sig undan i skuggan. 
Lacy anslöt sig till damerna, och efter de vanliga hälsnings-
fraserna banade hon sig väg till ett poolhus där Verna höll 
lillan i famnen och såg till att hon var sval. Pippin var en 
månad gammal och hade hittills varit ett extremt kinkigt 
barn. Lacy satt barnvakt ibland, så att Hugo och Verna fick 
komma ut lite. Det brukade inte vara särskilt svårt att få 
tag i en barnvakt. Både farmor och mormor bodde knappt 
femtio kilometer därifrån. Hugo och Verna kom båda från 
stora släkter med otaliga fastrar och farbröder, mostrar och 
morbröder, kusiner – och ingen brist på dramatik och kon-
flikter. Lacy avundades ofta den trygghet som följde med 
en sådan klan, men hon var också tacksam för att hon inte 
behövde besväras av så många människor och deras problem. 
Ibland ville Verna och Hugo ha lite hjälp med ungarna utan 
att behöva tillkalla släktingarna.

Hon tog över Pippin medan Verna gick och hämtade 
något att dricka åt dem. Medan hon vaggade barnet i famnen 
synade hon folksamlingen på uteplatsen: en blandning av 
svarta, vita, latinos och asiater, alla unga par med småbarn. 
Där fanns två jurister från delstatens justitiedepartement, 
vänner till Hugo från juristutbildningen, och en annan som 
jobbade för delstatssenaten. Där fanns inga andra singlar, inga 
äktenskapskandidater, fast Lacy hade förstås inte förväntat sig 
några. Hon dejtade sällan, eftersom det fanns så få lämpliga 
singlar … eller så få som tilltalade henne. Hon hade ett jobbigt 
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uppbrott bakom sig, en hemsk erfarenhet som hon efter nästan 
åtta år fortfarande bar med sig i bagaget.

Verna kom tillbaka med två öl och satte sig mitt emot henne. 
Hon viskade: ”Varför tystnar hon alltid när du håller henne?”

Lacy log och ryckte på axlarna. Hon var trettiosex och 
undrade varje dag om hon någonsin skulle få hålla ett eget 
barn. Hon hade inget svar, men medan den biologiska klockan 
tickade oroade hon sig för att hennes möjligheter blev allt 
sämre. Verna såg trött ut, liksom Hugo. De ville ha en stor 
familj, men allvarligt talat, var inte fyra ungar tillräckligt? Lacy 
skulle aldrig våga ta upp ämnet, men för hennes del var svaret 
självklart. Både Hugo och Verna hade haft turen att få gå ut 
college, de hade båda varit den första i familjen att göra det, 
och de drömde om att deras barn skulle ha samma möjlighet. 
Men hur skulle de ha råd med collegeutbildning åt fyra barn?

Verna sa lågmält: ”Hugo sa att Geismar har gett er båda en 
stor utredning.”

Lacy blev förvånad, för Hugo trodde fullt och fast på att 
lämna kvar jobbet på kontoret. Det, plus att justitienämnden 
av uppenbara skäl lade stor vikt vid tystnadsplikten. Ibland, 
efter några öl sent på kvällen, kunde de tre kanske skratta åt 
det skandalösa beteende som någon domare som de utredde 
hade gjort sig skyldig till, men de använde aldrig det verkliga 
namnet.

”Det kan bli något stort, eller också visar det sig kanske inte 
vara någonting”, sa Lacy.

”Han har inte sagt så mycket, det gör han aldrig, men han 
verkar lite bekymrad. Det konstiga är att jag aldrig har tänkt 
på ert jobb som farligt.”

”Inte vi heller. Vi är inga poliser med revolvrar. Vi är juris-
ter, och vårt enda vapen är editionsföreläggandet.”

”Han sa att han önskade att han fick vara beväpnad. Det där 
gjorde mig riktigt orolig, Lacy. Du måste lova mig att ni inte 
ger er in på något farligt.”



34

”Verna, jag ska lova dig en sak. Om jag någonsin känner ett 
behov av att vara beväpnad så kommer jag att sluta och skaffa 
ett annat jobb. Jag har aldrig avfyrat ett skott i hela mitt liv.”

”Ja, i min värld … vår värld … finns det alldeles för många 
skjutvapen, och de för med sig alldeles för mycket elände.”

Pippin, som hade sovit i en hel kvart, brast plötsligt ut i ett 
gallskrik. Verna sträckte ut armarna efter henne och sa: ”Den 
här ungen …” Lacy lämnade över henne och gick för att titta 
till hamburgarna.




