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Prolog

Händerna var alldeles kladdiga men hon förmådde inte resa sig 
och gå in på en toalett och tvätta sig. Ville inte se de andra igen. 
Inte nu. 

En lätt knackning på dörren. 
”Matilda, kan jag komma in . . .?”
Matilda tvekade några sekunder. Tid som tydligen tolkades 

som om det var okej att kliva på. 
”Hej . . . Hur är det . . .”, frågade Emil och slank in genom 

dörren till omklädningsrummet som de delade med de andra 
barnen under inspelningen av det som skulle bli kommande års 
Sommarlovsmorgon på TV. 

Matilda ryckte till när Emil la sin hand på hennes axel. Emil 
var snäll och hade försökt att protestera men det hade inte tjänat 
någonting till. 

”Det är okej”, sa Matilda utan att mena det. Sanningen var 
att hon var arg, ledsen och rädd. 

”De borde inte ha gjort det där”, sa Emil och såg ner i golvet. 
Utan att hon kunde hejda sig började hon snyfta. Snart över-

gick det till ljudliga hulkningar.
Emil satte sig på huk och strök henne över håret som börjat 

stelna i klistriga testar. ”Såja”, sa han tyst. 
Kanske borde Matilda ha fattat att det var hennes tur. Men 

hon var tuff och hade trott att hon skulle klara sig undan. Att 
ingen skulle våga gå på henne. Allt hade startat med att Holger, 
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som var den äldsta av dem, hade börjat retas med Astrid. Hon 
hade blivit ledsen och Matilda hade gått emellan. Då hade Hol-
ger vänt sig mot Matilda istället och fått med sig de andra. Men 
det var inte det värsta. Det värsta var att ett par av de vuxna hade 
blandat sig i. Hejat på Holger tills det hade urartat fullständigt. 

”Var hittade Holger blodet?” sa Matilda och torkade sig under 
ögonen med den smutsiga tröjan.

”Vet inte . . . Kanske inne i förrådet”, sa Emil försiktigt. 
Matilda hade varit alldeles för upptagen med alla runt henne 

som skrattade och kastade hennes mössa mellan sig. Helt plöts-
ligt hade Holger stått framför henne. Flinande hade han höjt 
handen och kastat den vätskefyllda ballongen mot henne och 
ögonblicket senare rann det röda ner över hennes ansikte. Hon 
hade blivit så rädd att hon skrikit rakt ut. Holger och två killar 
till skrattade hysteriskt men de andra hade mest sett obekväma 
ut. Ingen hade sagt något. Inte ens de vuxna. 
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1
Stockholm 20 juni 2018

Philip Johnsson fullkomligt älskade de här tillställningarna. 
Han njöt av varje sekund som ljuset riktades åt hans håll och folk 
såg beundrande eller avundsjukt på honom. Han brydde sig om 
vilken typ av känsla han framkallade, bara det var någon. Under 
åren hade han blivit van vid det mesta och med karriärens fram-
gångar i ryggen hade han lärt sig att inte lägga så mycket energi 
på att fundera över vad andra tänkte om honom. Det viktiga 
var de närmaste och så klart fansen som ville se honom på vita 
duken och på teaterscener. Resten sket han i. 

Musiken inne i Spegelsalen på Grand Hôtel var hög och luften 
i lokalen kokade. Som vanligt hade produktionsbolaget inte spa-
rat på krutet när det kom till att bjuda in kändisar och folk med 
pengar och kontakter till dessa jippon för kommande filmer. 

Philip tog ett snedsteg åt vänster och skrattade till. 
”Hoppsan”, skrek en kvinna i hans öra efter att hon fångat 

hans ena arm och hindrat honom från att törna in i henne och 
hennes sällskap. 

Philip stirrade på den unga kvinnan. Hennes hud glänste av 
årets första solbränna. Hon var klädd i en vit kort klänning som 
blev näst intill genomskinlig i lampornas obarmhärtiga ljus. 

”Philip Johnsson”, skrek han tillbaka. 
”Jag vet”, log hon. 
Trots att Philip ansträngde sig kunde han inte undgå att lägga 

märke till Thereses ilskna blick från andra sidan av rummet. Han 
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höjde sitt champagneglas mot henne men hon besvarade inte 
gesten. De sista åren hade hon blivit så jävla tråkig. Gammal. 
Själv kände han sig lika ung som när de träffats. Kanske var det 
dags för dem att gå åt varsitt håll? Livet var för kort för att inte 
leva det fullt ut. 

Kvinnan sa något som han inte hörde och pressade sedan ner 
en lapp i hans byxficka innan hon blinkade åt honom och för-
svann med sina vänner. 

Pavel Held gled upp vid hans sida. ”Du vet att vi filmar imor-
gon.”

Philip försökte fokusera men kände hur ostadig han faktiskt 
var. Efter det fjärde glaset champagne hade han slutat räkna. 
Pavel hade också blivit tråkig. Annat var det förr. Då hade han 
festat lika mycket som vem som helst. 

”Jag ringer efter en taxi”, fortsatte Pavel. 
Philip sökte med blicken efter Therese men hon stod inte kvar 

där han nyss sett henne. ”Det är väl klart som fan att vi ska filma 
imorn. Du känner väl mig, va? Vad fan, Pavel. Det är ju massor 
med timmar kvar till dess.”

”Det är nog bäst att du åker nu”, sa Pavel kyligt. 
Philip stirrade på Pavel. Stötte med fingret i bröstkorgen på 

honom. Kände samtidigt hur näsblodet började rinna. ”Sköt 
dina egna jävla affärer”, sa han lite för högt. Några runt dem 
hade uppenbart hört att det var gruff på gång och stirrade nyfi-
ket.

Pavel skrattade till och såg sig om över axeln. Slog sedan ut 
med händerna och deklarerade högt: ”Jag tror att vår vän fått 
lite för mycket att dricka.”

Några nervösa skratt flöt genom luften. 
Pavel tog ett tag om Philips överarm och drog med honom 

mot entrén där den inhyrda säkerhetspersonalen spanade på 
gäster som kom och gick. 

Philip försökte slita sig loss men kände istället hur Pavels grepp 
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hårdnade. Med en blick på Pavels ansikte kunde han konstatera 
att det tidigare leendet var utbytt mot sammanbitna käkar. 

”Nu sätter vi dig i en taxi!” 
”Men för helvete. Du. Pavel . . .”
”Du lovade att du inte skulle hålla på så här längre”, väste 

Pavel mot honom. 
”Vad då hålla på? Jag har ju bara roligt.”
”Du är full. Dessutom har du dragit i dig en massa skit igen.”
”Är du min fru?” sa Philip med överdrivet roat tonfall.
”Som tur är så är jag inte det. Men jag är jävligt trött på att 

leka barnvakt åt dig.”
”Gör inte det då för i helvete”, gastade Philip.
Pavel lutade sig över honom. Blicken var mörk. ”Vet din fru 

om vilket as hon är gift med?” sa han.
Philip stirrade på honom och vände sedan på klacken och 

stegade ostadigt tillbaka in mot musiken och människorna.
”Du kommer att ångra dig så jävla mycket imorgon”, ropade 

Pavel efter honom.
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2
Stockholm 22 juni 2018 

”Förhör inleds med Therese Johnsson. Klockan är tio och fjor-
ton på förmiddagen och vi har idag den tjugoandra juni 2018.” 
Kriminalkommissarie Elias Svensson rättade till den grå kava-
jen över magen och lutade sig lätt framåt över bordet inne på det 
avskalade förhörsrummet på polishuset på Kungsholmen. Trots 
att det var mitt i sommaren skulle han aldrig få för sig att ens 
tänka tanken att gå till jobbet utan kavaj. ”Förhöret leds av mig, 
kriminalkommissarie Elias Svensson och med mig har jag kri-
minalinspektör Lena Duva.” Elias nickade kort mot Lena trots 
att det knappast var något som skulle tas upp på inspelningen. 

Lena Duva harklade sig som om hon ville ge ett livstecken 
ifrån sig till eftervärlden. 

Det var midsommarafton. Den högtid som förmodligen var 
den som följdes mest slaviskt av de annars så introverta och 
lågmälda svenskarna. Midsommar fick folk att gå man ur huse 
och hoppa grodor runt en fallossymbol från vikingatiden och 
tvinga i sig den obligatoriska sillen och nubben oavsett om det 
regnade eller var solsken. Helgen var för poliskåren förknip-
pad med fylla, våldtäkter och misshandel och påminde inte det 
minsta om den romantiserade bilden som nationalskalden Evert 
Taube förmedlat.

”Så Therese. Kan du berätta med dina egna ord varför du 
ringde larmcentralen klockan nollfyra trettio”, började Elias. 
Han hade kontaktats av polischef Huseyin Bakir redan klockan 
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sju på morgonen med orden att det skulle bli ett ärende som 
behövde hanteras av någon med fingertoppskänsla. Ända sedan 
Elias blivit ombedd att starta den enhet han nu drev och som 
ägnade sig åt brott där man kunde misstänka att gärningsman-
nen hade psykopatiska drag hade han och teamet hanterat ett 
antal särskilt anmärkningsvärda fall. Det senaste i raden hade 
handlat om en författare som mördats av sin man. Parallellt med 
den utredningen hade den man som kallade sig Forsete, efter den 
gud i nordiska mytologin som skapade rättvisa, oskadliggjorts. 
Forsete hade gäckat Elias och teamet under ett par år genom att 
blanda sig i fall som de utredde och som han ansåg sig kunna 
hjälpa till med genom att helt sonika mörda brottslingarna. Elias 
hade mött mannen som dolde sig bakom namnet Forsete. Han 
hade känt igen honom. Mycket väl till och med. Och han visste 
att Forsete aldrig skulle dyka upp mer. 

”Ska jag prata nära mikrofonen?” sa Therese.
”Det behövs inte. Den är väldigt känslig för alla ljud här inne.” 

Lena gjorde en gest med armen som för att markera vilken yta 
hon avsåg. 

Therese drog ett djupt andetag innan hon började: ”Jag vak-
nade runt fyra. I alla fall antar jag att klockan var det eftersom 
jag ringde in till larmcentralen vid tidpunkten som ni nämner.”

”Brukar du vakna på nätterna?” Elias såg intensivt på Therese.
”Det händer. Jag har perioder när jag sover sämre. Ibland tar 

jag ett glas vatten i köket också innan jag går och lägger mig 
igen.”

”Var befann sig din man då?” frågade Elias.
”Det vet jag inte”, sa Therese lågt.
”Men du måste väl märkt om han låg bredvid dig i sängen?” 

sa Lena skeptiskt.
”Vi sover inte tillsammans så ofta längre. Han störs lätt så jag 

brukar sova i gästrummet.”
”Var du i gästrummet den här natten?” sa Elias.
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”Ja.” Therese suckade tungt när hon svarade. 
Elias tänkte att det nästan fanns något sorgset över Therese 

när hon sa det. Axlarna hängde och hon stirrade ner i bords-
skivan. 

”Så vad hände när du vaknade?” frågade Elias efter en kort 
paus.

”Jag gick på toaletten som ligger bredvid gästrummet och 
sedan gick jag ner i köket.”

”Du tittade inte in till din man på väg ner?” frågade Lena. 
Therese skakade på huvudet. ”Jag vill inte störa honom på 

natten, men det har jag ju redan sagt . . .”
Elias gjorde en gest åt Therese att fortsätta.
”Det var fullmåne så jag behövde inte tända i köket. Jag tog 

ett glas ur skåpet och fyllde det med vatten från kranen. Drack 
det vid diskbänken och sedan tänkte jag att jag skulle hämta 
ett korsord jag höll på med i vardagsrummet. Det var då jag 
halkade.”

”Jo, du sa det till polisen som var först på plats”, sa Lena.
”Jag trodde först att det var vatten och att det kanske kom 

från diskmaskinen eller så men sedan kände jag hur kladdigt det 
var . . .” Therese vred händerna och stirrade forskande på dem. 
”Det var då jag tände och såg att det var blod.”

”Var det då du ringde larmcentralen?” frågade Elias.
Therese skakade åter på huvudet. ”Jag sprang upp till ovanvå-

ningen och ropade på Philip. När jag inte fick något svar öppnade 
jag dörren och såg att sängen var tom.”

”Hur var ert äktenskap?” bröt Lena in. 
Therese såg först på Lena och sedan på Elias. ”Jag förstår 

inte . . .”
Lena strök håret bakom örat och sa: ”Bara rent allmänt. Hur 

var ert äktenskap?”
”Som de flestas skulle jag tro. Upp och ner. Inga stora saker 

antar jag men det är klart att vi hade våra problem att hantera 
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precis som alla andra.” Färgen på Thereses kinder steg.
”Kan du ge några exempel?” manade Lena.
”Hans exfru och barnen”, sa Therese och korsade armarna 

över bröstet. Hon fnös till. ”Exfrun accepterade aldrig att Philip 
gick vidare och gifte om sig. Hon var rädd att Philips pengar 
skulle spenderas på annat än deras gemensamma barn.”

”Fanns det fog för det?” sa Elias medan han registrerade hur 
rynkan mellan ögonen djupnade på Therese. 

”Knappast. Vi hade ett äktenskapsförord. Philip var väldigt 
noga med det innan vi gifte oss. Och innan ni frågar så hade jag 
ingen direkt åsikt om det”, la Therese till. 

”Så om han gick bort . . .?” sa Lena och höjde ögonbrynen. 
”Ingenting. Jag skulle inte få en krona om Philip gick bort. 

Det kan ni väldigt enkelt kolla upp.” Rösten var hård.
Elias nickade mot Lena som antecknade.
Elias knäppte händerna på bordsskivan och lutade sig fram-

åt. ”Hur skulle du beskriva relationen mellan Philip och hans 
barn?” Han konsulterade utskrifterna. ”Max och Tilde.”

”Barnen har Philip lindad runt sina fingrar. Philip gör allt 
de ber om. Han försörjer dem och han säger aldrig ifrån när 
exfrun ber om mer pengar till än det ena och än det andra. Men 
jag lägger mig inte i. Ingen idé att mata den vargen om man så 
säger. I början av vår relation sa jag väl vad jag tyckte men det 
var som att trampa på en mina.”

Elias nickade och tänkte på den sedan länge avslutade relatio-
nen med Inger och alla konflikter de haft om deras respektive 
barn från sina tidigare äktenskap. Blod var definitivt tjockare 
än vatten. Elias noterade att kvinnan mitt emot honom verkade 
slappna av. 

”Men barnen är väl vuxna?” sa Lena.
”Arton och tjugo, men jag skulle inte påstå att de är vuxna. 

Bortskämda och utan känsla för ansvar. Men, som sagt, jag har 
aldrig blandat mig i det där”, sa Therese. 
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”Hur länge har du och Philip varit tillsammans?” fortsatte 
Lena. 

”Femton år. Men vi gifte oss för sju år sedan.”
”Har Philip försvunnit från ert hem utan att säga vart han 

skulle någon gång tidigare?” sa Elias.
Therese skakade på huvudet.
”Kan han ha åkt till nån bekant till er?” sa Lena.
”Jag vet inte varför han skulle göra det”, sa Therese lågt. ”Och 

det här”, sa hon och höll fram sina händer. ”Varifrån kommer 
allt blod? Han måste vara skadad. Har ni kollat med sjukhusen?”

Elias hummade. På sjukhusen fanns ännu så länge ingen som 
stämde in på Philip Johnsson. ”Brukade Philip bli våldsam?” sa 
han sedan.

”Inte direkt . . .”
Lena fnyste till. ”Hur ska man tolka det?”
Therese såg trotsigt på Lena. ”Om du frågar om han slog mig 

så är svaret nej. Men han kunde bli arg.”
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