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Tropisk cyklon : Tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), 
intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden 
med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovan-
liggande atmosfären. (Nationalencyklopedin)





Kategori 1

Vindstyrka : 33–42,8 meter per sekund
Mindre skador på grödor och träd. Båtar kan slita i  

sina förtöjningar.
Steg 1 : Hämta din nödutrustning och ha den nära till hands.
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Prolog

– You fucking abo !
Slaget träffar i väggen precis ovanför hans huvud. Han duck-

ar, kryper ihop, gör allt för att komma undan.
– Tala om för mig var din jävla idiot till brorsa är !
En ny smäll. Det låter som om någonting går sönder. Det 

krasar och något splittras. Saker flyger genom rummet. Jim Jim 
vågar inte se efter vad det är för något. Han får en hård smäll 
mot huvudet innan han samlar mod och rusar mot dörren för 
att komma ut, komma bort. Han springer allt han orkar. Huvu-
det bultar, hjärtat slår, han kan inte andas. Han är vettskrämd.

Fötterna trummar som besatta mot underlaget. Han hukar, 
hör de tyngre stegen bakom sig. Han springer nerför de slitna 
trapporna, ut på bakgården, förbi soptunnornas tunga, söta 
dunster och tar skydd bland buskarna bakom hyreshusen. 
Som ett jagat villebråd som flyr undan dingon. Det är inte 
en människa i sikte. Var är alla ? Han vågar inte ropa på hjälp. 
Han duckar bland skräp som ligger utspritt på den torra röda 
jorden. Tomma läskflaskor och gamla äggkartonger. Det känns 
som om han ska kräkas. Skräcken nafsar honom i hasorna och 
allt snurrar. Han försöker lugna sina flåsande andetag. Vara 
så tyst han bara kan. Han kryper ihop. Det rinner något längs 
hans kind. När han tar på det varma, våta blir handen röd av 
blod. Han stirrar förskräckt på den blanka vätskan som drop-
par ner på marken.



12

Han hör fötter som närmar sig. Ser de blankpolerade skorna 
röra runt i dammet. En liten ödla rasslar in mellan stenarna. 
Han vill gömma sig precis som den. Bli osynlig mot underlaget, 
gå upp i rök. Försvinna.

– Jim Jim ! Din förbannade lilla skitunge ! Nu kommer du 
hit, säger jag !

Mannen som skriker är rasande. Han kastar sig fram genom 
buskarna som Jim Jim gömmer sig bakom. Ännu ett slag, ett 
till. Det knakar i de spröda grenarna, dammet och bladen yr.

Slagen kommer oftare nu. Blir allt hårdare. Lukten av man-
nens svett gör Jim Jim illamående. Han kan inte komma undan, 
pressas ner mot den röda jorden. En sten skaver mot hans axel. 
Han höjer armarna över huvudet för att försöka skydda sig. 
Han vågar inte ropa på hjälp. Då får han antagligen bara ännu 
mer stryk.

Det blir varmt längs hans ben. Han kan inte hjälpa det. Han 
är så rädd. Kroppen lyder inte längre.

– Var fan är han ? Svara då ! Svara !
– Jag vet inte ! Det är sant ! Jag vet inte var Wangi är !
– Du ljuger, din förbannade lilla råtta !
Mannen flåsar allt tyngre. Nytt slag. Det smakar blod i mun-

nen nu. Det blöta i byxorna blir kallt. Är det så här det känns 
att dö ? Jim Jim kniper ihop ögonen för att slippa se den galna 
blicken, försöker skydda sig så gott det går. Han väntar på nästa 
slag. Vågar fortfarande inte skrika.

Då hörs plötsligt en bil närma sig.
– You fucking abo, vrålar mannen igen.
Så är han borta.



Onsdag 16 december
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1

Temperaturen har sjunkit något efter en topp på trettiosex 
grader mitt på dagen. Den höga luftfuktigheten gör att allt 
klistrar och klibbar mot kroppen. Januari räknas som den 
blötaste månaden på året, men också nu i slutet av december 
vräker det tropiska regnet ner i kraftiga eftermiddagsskurar. 
Efteråt luktar det kryddigt och effekten är mer som ett våt-
varmt omslag än den uppfriskande svalka Darwins invånare 
längtar efter.

Bluey torkar sig med näven i pannan. Det har precis slutat 
regna och han går runt i sin trädgård och cyklonstädar. Eller 
försöker göra det. Städning är inte hans bästa gren. Egentligen 
ska man göra det tidigare på säsongen, han vet det, men bättre 
sent än aldrig. Man röjer och rensar så att inga lösa saker, som 
stolar, soptunnor eller skräp, kan fara omkring och göra skada 
om en cyklon kommer. Eller inte om : när.

Radion står på och allt de pratar om är Scott, som kommer 
allt närmare. Vilken väg cyklonen kommer att ta är ännu oklart, 
den kan vika av åt ena eller andra hållet. Ändå uppmanas de 
boende i Darwin att följa utvecklingen noga och vara beredda 
på evakuering om det skulle bli nödvändigt.

Bluey orkar fan inte lyssna på det där. Han suckar och plock-
ar ihop utemöblerna. Staplar dem på varandra och bär in dem 
i förrådet under huset. I jakarandaträdet börjar fladdermössen 
vakna till inför natten. De knuffar på varandra som vanligt. 
Piper och gnäller, gruffar och trängs. De luktar illa, som en frän 
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blandning av något unket och något syrligt som jäst för länge. 
Det är hanarna som markerar revir genom doften. Fladder-
mössen, som kan ha en vingbredd på över en meter, är nästan 
omöjliga att bli av med. De är ändå ett slags sällskap, han hör 
att de är där. Och han gillar dem, trots den sura lukten.

På radion fortsätter de att babbla om extremväder. Repor-
tern påminner om de våldsamma bränderna vid nyår året 
innan. Det brukar alltid brinna så här års, men inte så besin-
ningslöst som det gjorde då. Det brinner mest söderöver, där 
det är knastertorr högsommar mot slutet av året. Bluey tänker 
på Em – hans ex och Cats mamma. Hon hade åkt till Malla-
coota i East Gippsland, nere i Victoria, över julen för att campa 
som hon brukade göra. Hon blev evakuerad till stranden mitt 
i natten och tillsagd att lämna tält och allt på grund av elden. 
Det var första gången på mycket länge som han pratade med 
henne. Em var skräckslagen och berättade om röklukten som 
låg som ett lock över landskapet och den blodröda himlen mitt 
på dagen, askan som regnade ner över dem. Det hade känts 
konstigt att höra hennes röst igen. Den lät äldre, lite raspig. 
Men kanske berodde det på röken.

Både Bluey och Cat hade följt nyhetsrapporteringen på tv, 
väl medvetna om att hon satt fast där, mellan elden och havet. 
Så typiskt att hon skulle befinna sig just där. Typiskt Em att 
alltid hamna mitt i händelsernas centrum, behöva räddas. 
Även om det så klart inte var hennes fel. Det var i vilket fall 
som helst några fruktansvärda dagar av ovisshet då far och 
dotter oavbrutet gick varandra på nerverna. Bluey hade för-
sökt prata med Cat, lugna och trösta. Men hon hade krupit in 
i sitt skal och tillbringade den mesta av tiden inne på sitt rum. 
Till slut blev Em evakuerad med båt av militären. Trettiotre 
personer avled i samband med bränderna. Så många som upp 
till en miljard djur dog. Så nog vet han vad som menas med 
extremväder.

Fy satan i helvete vilken galen värld, tänker Bluey och tittar 
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bort mot hägnet som han har byggt åt Mango i den bortre 
delen av trädgården. Vallabyn som han räddade som unge 
efter att hennes mamma blivit påkörd är nu fullvuxen. Han 
kan inte längre ha med henne på jobbet i en axelväska som 
när hon var liten. Men hon är för tam för att klara sig själv 
ute i det vilda. Så hon får bo här. När Bluey är hemma får hon 
komma ut och röra på sig lite. Hon är ett nattaktivt djur, så på 
dagarna slöar hon mest i skuggan. Hon tycker om att bli kliad 
mellan öronen och när han matar henne med några havrekorn 
i handen tar hon dem så fint. Då kittlar hennes lena päls mot 
hans hand.

Han tar en paus i röjandet och plockar fram en läsk ur kyl-
skåpet i förrådet för att släcka törsten. Det har börjat blåsa 
en del, träden på hans tomt och palmerna borta hos grannen 
Ben vajar i vinden. Bara vanlig blåst. Inget annat. Ingen jävla 
cyklon. Bara vinden. Vanlig vind. Solen är på väg ner nu och 
färgar himlen rosa.

Bluey tittar på flaskan han håller i handen. Alkoholfri ginger 
beer. Han grinar illa. Vill inte tänka på den där jävla flaskan 
med Absolut Vodka med mangosmak som Greta gav honom i 
present. Svenskan som hjälpt honom och kollegan Jess att lösa 
Edna King-fallet hade ju inte vetat om hans bakgrund, men 
ändå. Han hällde i sig hela på ett bräde. Det kan man kalla 
återfall. Det gick så illa att hans chef Mick tvingade honom 
att sjukskriva sig. Bli inlagd på behandlingshem. Bara en kort 
tid, men ändå.

Skamkänslorna sköljer över honom igen. Han undrar om de 
någonsin kommer att försvinna.

Bluey tar en klunk till ur flaskan. Ingefärssmaken river lite 
på tungan.

Han vill inte svika dem som står honom nära. Det har han 
gjort alldeles för många gånger redan. Cats ansiktsuttryck när 
han berättade att han skulle läggas in på behandlingshem för 
sina alkoholproblem. Kadeks mörka blick efter att han slagit 
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henne och det faktum att hon lämnade honom sedan. All skit 
han hållit på med. Han måste fan skärpa sig.

– Hallå ? Är det nån hemma ?
Cat kommer gående och ser sig omkring. Fläktar lite med 

handen mot värmen. Hon verkar mot alla odds bli kvar här 
uppe i norr. Har inte nämnt något om att återvända till Em i 
Sydney där hon växte upp. Bluey vet att han borde vara tack-
sam. Tacka sin lyckliga stjärna som han gjorde när hon först 
flyttade hit för att jobba på The Deckchair Cinema. Sedan blev 
hon tillsammans med Greta. Vackra, blonda Greta som är så 
lik Agnetha Fältskog att han ibland har svårt att kalla hen-
ne för hennes riktiga namn. Och nu har de flyttat ihop. Han 
måste försöka acceptera det där. Att Greta valde Cat istället 
för honom. Han blev så jävla glad när Cat först kom tillbaka 
till Darwin och bodde hos honom. Det var fint att ha sällskap 
i huset när Kadek hade flyttat ut. Men nu har Cat flyttat ut 
också, även om hon är kvar i stan. Ingen blir långvarig i hans 
hus. Förutom Mango.

– Hur är det med dig ? frågar hon.
Han ser på henne. Hon är sportigt klädd i shorts och linne, 

en keps och coola solglasögon som vilar kaxigt på kepsens 
brätte. Är mest lik sin mor. Men hans näsa har hon. Och hans 
envishet.

– Jo, bra, säger han.
– Du borde ha fixat det här för länge sedan, säger hon och ser 

ut över trädgården där de kulörta lyktorna ännu hänger kvar i 
träden och barbien behöver rullas in under tak.

– Jag vet. Jag ska, säger han och låter mer butter än han hade 
tänkt.

– Tror du att den här cyklonen, Scott, verkligen kommer att 
gå in över Darwin ? frågar hon.

Han rycker på axlarna.
– Vem vet.
Cats oroliga blick möter hans. Hon har inte bott i tropikerna 
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så länge. I Sydney har de inga cykloner, inte än i alla fall. I Nor-
ra territoriet pågår cyklonsäsongen under nästan ett halvår, 
under perioden som kallas The Wet.

– Ska jag hjälpa till med nåt ? frågar hon och ser sig omkring. 
Behöver du hjälp med att röja ?

– Nejdå, det är lugnt. Jag fixar det. Stannar du på middag ?
Hon skakar på huvudet.
– Jag lovade Greta att komma hem och fixa mat.
– Jag förstår.
Det blir tyst en stund. Så säger han :
– Hälsa Greta.
– Det ska jag göra, säger hon.
Ser på honom en lång stund innan hon öppnar munnen som 

för att säga något. Men istället vänder hon sig tvärt om och går.
Bluey tittar efter Cat. Så ser han upp i trädkronorna som 

böjer sig rejält för en kraftig vindpust. Det knakar till i hans 
jakarandaträd, hans stolthet på våren när det är täckt av lila 
blommor från bara grenar, och fladdermössen skriker högre 
än de brukar. De dinglar omkring som stora, mörka frukter 
däruppe. Knuffas och bråkar med varandra. Några tröttnar 
på trängseln, lämnar trädet och flyger på vida vingar därifrån, 
fladdrar bort i vindbyarna.

Blåser det mer nu ? Han försöker att inte tänka på det. För-
söker att inte tänka på Sean. Hans lillebror som dog i cyklonen 
Tracy. Vill inte falla ner i det hålet igen. I tankarna som inte 
leder någonstans. Det var länge sedan, på juldagen 1974, men 
det blir allt svårare att värja sig för minnena nu när det inte 
pratas om något annat än Scott. Allt svårare att hålla ifrån sig 
rädslan som kryper längs ryggraden. Fan ta alla cyklonhelveten.

Så skakar han på huvudet. Det är säkert bara falskt alarm. 
Det blir fan ingen jävla cyklon.

Han kliar sig på ärret som löper över hela underarmen, ett 
minne från krokodilerna vid Cahills Crossing. Han klarade 
sig med en hårsmån. Det har läkt fint, men klådan stör honom 
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fortfarande. Han tar tag i en svart sopsäck som är fylld med 
nerfallna löv och grenar från trädgården och drar in den i för-
rådet. Han rör sig knyckigt, ilsket. Med ett skrammel landar 
den tomma flaskan med ginger beer i behållaren för returglas.

*

Jess är ute och joggar på kvällen, försöker precis som många 
andra dra fördel av den tillfälliga svalka som uppstår. Den fuk-
tiga varma vinden tar i från havet och Jess vänder sitt ansikte 
mot den salta luften och njuter. Hon möter en del människor 
som kommer gående med stora kassar. Hon antar att det är 
julklappar de håller på att kånka mot bilarna som står parke-
rade längs vattnet.

Marken är mörk av regnet som kom tidigare. Sothönsen 
sprätter som vanligt omkring i barken under de stora träden 
som växer i Bicentennial Park. Julen och allt vad den innebär, 
stress, matlagning och fester, närmar sig med stormsteg. Folk 
får tunnelseende. Hon och hennes systrar med familjer brukar 
själva inte fira så värst traditionsenligt, men de äter alltid gott 
och ungarna gillar ju att få paket.

Hon stannar till vid utegymmet längs Esplanaden. En kille 
som hon inte sett förut är redan där. Han har tajta shorts och ett 
linne som avslöjar extremt vältränade biceps. Han gör chin-ups 
när hon kommer. De flesta andra skulle ha suckat och stånkat 
högt, men den här killen ger inte ett ljud ifrån sig. Hans blonda 
hår spretar kaxigt mot himlen.

Hon gör sina vanliga armhävningar. Sedan ställer hon sig 
upp och sträcker ut kroppen. Tittar ut över havet.

– Fin utsikt, säger han och ler utan att verka det minsta 
andfådd.

– Ja, det är ett härligt ställe.
Han släpper taget, ställer sig på gräset framför henne och 

börjar göra squats.


