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prOLOg

Det var fOrtfaranDe lugnt när den lilla segel-
båten la ut från bryggan, men molnen ruvade lågt vid 
horisonten. Det var första gången som de skulle ta 
med dottern ut på fjärden.

”Ska vi verkligen sticka ut idag?” 
Mannen såg frågande på sin hustru, men hon 

nickade lugnande. Hon kände havet, det måste hen-
nes dotter också göra. Flickan vilade tryggt i hennes 
armar. Vattnet var blankt och stilla. 

Bryggan försvann snabbt bakom dem. Den första 
vindpusten kändes knappt, men kom med en känsla 
av skymning fast klockan bara var tre på eftermid-
dagen. Vågorna började växa, de rev sönder havsytan 
och dunkade mot skrovet. Skummet från vågtoppar-
na stänkte in i sittbrunnen, segelduken spändes till 
bristningsgränsen.

Mamman kramade dottern. Nu kunde hon känna 
lukten av det kalla regnet. Den lilla hade sovit, men 
vaknade och såg sig omkring med stora grå ögon.   
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Himlen mörknade fort.
”Vi måste vända!”
Mannen skrek för att överrösta vinden. Den här 

gången nickade kvinnan med läpparna hårt samman-
pressade. Sedan kramade hon sin dotter ännu hårdare. 
Flickan var insvept i en filt och låg alldeles stilla. Som 
om hon anade faran.

Pappan försökte vända, men ovädret hade hittat 
dem. Det piskade i seglen och regnet öste ner. Den 
lilla flickan gnydde och gnällde, vred sig i mammans 
armar. 

De skulle inte hinna tillbaka. Det var för sent.
Mamman sjöng för babyn men ljudet dränktes av 

vinden som kastade sig över dem. Sjön gick allde-
les för högt, och varje ny våg hotade att skölja över 
relingen.

”Jag hittar inte längre!” ropade mannen, men rös-
ten drunknade i stormens vrålande.

Mamman sträckte på halsen samtidigt som hon 
försökte skydda barnet. Hon tryckte den lilla mot 
bröstkorgen medan hon sökte med blicken. Nyss 
hade där funnits öar som hon känt sedan barnsben. 
Nu fanns det ingenting som verkade bekant. Allt var 
främmande och hotfullt. I skumrasket smälte öarna 
samman och horisonten hade blivit en grå massa av 
himmel och hav.
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Rädslan la sig som en tung sten i bröstet.
”Vi får vänta ut det”, ropade hon. ”Försök hitta lä.”
Babyn gallskrek.
För en sekund tycktes allt stanna upp. Vågen levde 

sitt eget liv när den reste sig över relingen som ett 
främmande, ondskefullt väsen. Världen kantrade, 
och båten försvann under hennes fötter. 

Aldrig hade hon varit med om att något gått så 
snabbt och samtidigt så långsamt. 

Allt var bara vatten och kaos och havets vrålande. 
Det dröjde några sekunder innan hon kom upp till 

ytan. Skriket slet sig ur hennes mun innan hon ens 
var medveten om det.

”Var är hon?” 
Om och om igen skrek hon, tills rösten brast. 
Pappan dök ner i vattnet för att leta. Hon följde 

efter, kämpade sig ner och tvingade blicken att tränga 
igenom det svarta kalla mörkret under ytan. 

Hon kunde inte acceptera sanningen, inte ens när 
insikten började tränga igenom.

Havet hade tagit hennes dotter.
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Kapitel 1

Båten kränger tILL och jag hukar mig ner, krö-
ker ryggen över knäna och försöker låta bli att kräkas. 

De senaste veckorna har illamåendet kommit så 
fort jag satt foten i skolbåten. 

Österman plockar alltid upp mig först. När jag 
var yngre trodde jag att det gjorde mig speciell, lite 
utvald, men nu mer vet jag: Österman bor också på 
Harö, fast på södra sidan. Det går fortast att först 
stanna vid vår brygga.

Han pratar inte så mycket, Österman. Bara står 
upp och kör, i sin slitna blå oljerock som måste vara 
många år äldre än mina tolv. Han har kort, stålgrått 
hår som alltid är rufsigt av vinden, och rynkorna 
kring hans mun är så djupa att de liknar ärr.

I hela mitt liv har jag nog bara hört honom säga två 
eller tre meningar åt gången.

Österman svänger in mot Eknö, och jag hutt-
rar till när några våta droppar träffar ansiktet. Det 
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känns som om det var veckor sedan solen var framme. 
De små dropparna lägger sig som en tunn film över 
huden, och jag kan känna smaken av det bräckta vatt-
net på läpparna. 

Det är så stilla. Jag gillar skärgården bättre så här 
års, när turisterna har åkt hem och flyttfåglarna gett 
sig av. 

Hanna och Isabelle väntar redan på bryggan. Det 
är ovanligt. De brukar vara sena, komma springande 
mot bryggan med sina långa hår flygande i vinden, 
som blonda tvillingar, trots att de inte är släkt utan 
bara bästa kompisar. Egentligen är de inte ens lika. 
Men det är något med deras sätt. 

Isabelle är lång och smal, med armband som klir-
rar. Hanna är kortare och har ett gällt, skärande 
skratt. De viskar till varandra på lektionerna, ritar på 
varandras handryggar. Klänger på Rasmus och Axel 
och diskuterar killar och smink och serier jag aldrig 
har sett.

Österman lägger till vid bryggan och Isabelle hop-
par i, så klumpigt att hela båten kränger till. Min 
mage drar genast ihop sig. Bara vi inte välter. Rädslan 
för att hamna i vattnet ger mig svindel, och jag griper 
så hårt i båtens kant att det gör ont. 

”Förlåt!” ropar Isabelle. 
Hon låter inte särskilt ledsen. 
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Hanna hoppar i, aningen smidigare, och sätter sig 
bredvid Isabelle.

”Är vi sena?” frågar hon. 
Österman skakar på huvudet och båten puttrar 

iväg. 
Jag håller blicken fäst vid durken. En gång var den 

vitmålad. Nu har färgen nötts bort av väder och vat-
ten och skosulor. Det är bara ett tunt skikt av plast 
och aluminium. 

Jag försöker att tänka på något annat än djupet 
under skrovet. Hur lite som skiljer mig från oändliga 
famnar vatten.

Österman närmar sig Axels brygga och låter 
motorn gå på tomgång. 

Ön är inte särskilt stor. Det är bara Axel och hans 
familj som bor här, i det skeva lilla huset högst upp 
på klippan. Det är svårt att tro att det får plats fem 
personer därinne. 

Jag har aldrig sett Axels pappa, bara hans mamma, 
Marianne. Hon är svår att missa. Hon låter mycket, 
både på föräldramöten och på skolavslutningar, och 
tar alltid plats. Om hon vore någon annans mamma 
skulle folk säkert skratta åt dem, men det är ingen 
som skrattar åt Axel. Det enda de viskar bakom hans 
rygg är hur snygg han är.

Axel kommer gående efter sina åttaåriga tvilling-
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bröder med utstuderat släpiga steg. 
Han glider ner i båten, sätter sig bredvid Hanna 

och Isabelle, kastar med det halvlånga mörka håret 
och mumlar ett ”tja”. 

Mig ser han inte åt. 
De tre sitter med ryggarna tätt ihop framför mig. 

När vi var yngre var de på mig hela tiden, kallade mig 
saker, försökte få mig att gråta. 

En gång knuffade de mig i vattnet medan vi vän-
tade på skolbåten. Jag vet inte om de fick skäll av sina 
föräldrar, men från den dagen blev det faktiskt lite 
bättre. Nu ignorerar de mig mest. 

Ibland känns det värre. 
Vi är framme vid den sista ön. En figur längst ut på 

bryggan viftar, och jag vill vinka tillbaka, men låter 
bli. Hälsningen är inte avsedd för mig. 

Isabelles rop skär genom den kalla, klara luften:
”Hej Rasmus!”
Rasmus stoppar ner händerna i fickorna medan vi 

närmar oss, och jag studerar honom i smyg. Han är 
ny här ute, kom i augusti, precis när skolan började. 

Han är inte lika snygg som Axel, men han har ett 
fint leende. Rasmus är tanigare, med ostyrigt, blont 
hår. Dessutom har han vuxit upp på fastlandet, vilket 
automatiskt gör honom cool. Kanske kommer han att 
rasa ner till Kristoffers och Mickes status om några 
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månader, när nyhetens behag har lagt sig. Men än är 
han ny och intressant, och från Stockholm. 

Hanna rodnar fortfarande när han kliver i båten.
”Shit”, säger Rasmus och gnider sina händer med-

an han sätter sig på bänken i fören, med ryggen mot 
Österman och ansiktet mot de andra. 

”Vad?” frågar Isabelle. 
Det låter på hennes röst som om hon himlar med 

ögonen.
”Det är så sjukt kallt idag”, säger Rasmus och ler. 
Jag ser det över Hannas axel, och för en sekund 

tycker jag att han möter min blick, men jag tittar bort 
med en gång.

”Blir det inte så här kallt inne i stan, eller?” retas 
Hanna, och betonar stan lite extra. 

”Inte i oktober”, säger Rasmus med ett snett leende. 
Det är inte mer än några minuter från Rasmus ö, 

Skarprunmarn, till vår skola på Runmarö. Lättnaden 
över att båtresan nästan är slut ersätts av insikten om 
att resten av dagen väntar. 

Den andra skolbåten har redan hunnit lägga till 
när vi svänger in. Den hinner alltid före, trots att den 
plockar upp tretton personer och vår bara nio. Totalt 
är vi fyrtio elever i skolan, från ettan till nian. 

De flesta dagar lyckas jag ta mig igenom alla lek-
tioner utan att behöva prata med en enda människa.

I_Djupgraven.indd   14 2016-07-05   13:42



15

Medan vi lägger till slår båten mot bryggkanten, 
lite vatten skvalpar över relingen och träffar mina 
jeans. Någonting med stöten och kylan kastar mig 
tillbaka in i nattens drömmar. 

Kallt och grått, en brännande rök som fyller hal-
sen. Svedan som eld i lungorna. Ytan långt där uppe, 
oändligt långt borta.

Varje natt de senaste veckorna har jag drömt att jag 
drunknat.

Jag kan inte ta mig ur båten snabbt nog.
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Kapitel 2

jag Drar ner mössan över öronen och försöker 
ignorera Hanna och Isabelle som hoppar från fot till 
fot medan de gnäller över kylan. 

De får skylla sig själva. Tunna svarta leggings och 
vindjackor räcker inte långt i nollgradigt. Alla visste 
att orienteringsprovet skulle vara idag. Stefan har pra-
tat om det i veckor. Vi har redan varit ute och övat 
några gånger i den täta skogen på ön. 

Dimman som rullat in verkar tjockna, trots att den 
borde börja tunnas ut så här dags. Jag kan knappt se 
Stefan där han står bara några meter ifrån mig. Han 
pratar med Maria, skolsköterskan, som just kom-
mit rusande för att dela ut visselpipor till alla ifall 
vi skulle tappa bort oss i dimman. Det är något med 
lokalsinnet som försvinner i tjockan, säger hon och 
låter bekymrad.

Stefan verkar förvånad men protesterar inte.
”Hallå, lyssna nu”, säger Stefan medan Maria för-

svinner tillbaka mot skolbyggnaden. 
Ingen bryr sig. Stefan måste alltid upprepa allting. 
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Han tror inte att någon ska göra som han säger, och 
därför gör ingen det. Han är äldre än de andra lärarna, 
säkert över femtio, men rösten är ljus och tunn och 
börjar darra när han blir upprörd. Axel brukar härma 
honom på sitt hånfulla, släpiga sätt, och ibland skrat-
tar jag med åt det. 

Men sedan skäms jag.
”Kom igen nu, klassen”, vädjar Stefan. 
Folk dämpar sig en aning. De är väl också trötta på 

att stå och vänta i kylan.
”Jag vet att det är andra förhållanden idag än i förra 

veckan” säger han. ”Så det blir lite tuffare än ni är 
vana vid.” 

Den slitna Adidasjackan spänner över axlarna, han 
trampar på stället. 

”Om ni bara följer kartan ordentligt kommer det 
att gå bra. Tänk på att hålla koll på er kompis, så att 
ni inte tappar bort varandra i dimman.” 

Han gör en paus, tittar på oss. Verkar redan orolig 
för hur det ska gå.

”Har alla sina visselpipor?” frågar han och låter 
som Maria alldeles nyss. 

Axel suckar ljudligt och håller upp sin visselpipa. 
Några av de andra gör likadant. Jag nöjer mig med att 
krama min i handen.

”Om ni går vilse blåser ni i visselpipan och väntar. 
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Samma sak gäller om ni skulle råka trilla i vattnet. 
Ta er bara upp på land, så kommer jag och hämtar er. 
Har ni förstått?”

Ett lågt, bekräftande mummel.
”Strålande!” säger Stefan med ett tunt leende. ”Ni 

har två timmar på er att hitta femton markeringar! 
Kör hårt!” 

Rösten går upp lite till, nästan i falsett. Någon fnis-
sar bakom min rygg. 

Jag drar iväg med en gång. 
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Kapitel 3

På Sätt Och vis är det skönt att springa ensam. 
Ingenting blir bättre av att Stefan tvingar någon 
att springa tillsammans med mig. Eller, ännu värre, 
skickar iväg mig med några som redan bildat par. Jag 
vet ju hur det blir. De kommer att sticka så fort de får 
tillfälle och lämna mig i skogen utan karta. 

Ibland undrar jag om Stefan inte fattar att ingen 
vill vara med mig, eller om han bara väljer att inte 
märka det. 

Efter knappt en minut är jag inne i skogen. Här är 
dimman ännu tjockare. Det är inte bara sikten som 
försvinner. Alla andra sinnen dämpas också. 

Resten av klassen har redan försvunnit i töcknet 
bakom min rygg. Jag kan knappt höra mina egna steg, 
träden dyker upp från ingenstans medan jag springer. 

I vanliga fall har jag bra mörkerseende, nu rusar jag 
nästan in i en tall på väg till den första markeringen. 
Fukten lägger sig som små vattendroppar över ansik-
tet och jackan, tränger igenom tyget och klibbar vid 
huden. Jag fryser redan, och ruskar på mig för att få 

I_Djupgraven.indd   19 2016-07-05   13:42



20

bort några hårtestar som kletar mot pannan. Sedan 
fortsätter jag i riktning mot Lugnet. Där ska första 
kontrollen finnas enligt kartan. 

Lite längre fram skymtar något orange. Bra, då är 
jag åtminstone rätt.

När jag kommer närmare ser det ut som om kon-
trollen svävar över marken. Den måste vara fastsatt 
på något sätt, på en gren kanske. Men genom den 
rökiga tjockan skymtar jag en kontur, alldeles bakom. 
Ett slags skuggbild, inte mer än en färglös silhuett. 
Den tycks vänta på mig.

Jag saktar ner, uppfattar att den rör sig. En smal 
glänsande skepnad som påminner mig om mina 
drömmar och fyller mig med fasa. 

Svetten bryter fram i pannan. Jag stannar. Hjärtat 
bultar i bröstet och ångesten pulserar fritt i blodom-
loppet. Jag försöker svälja men kan inte.

Plötsligt är röken borta och det går att andas igen. 
Någon mystisk skepnad ser jag inte längre. Var det 

bara inbillning? Är jag så påverkad av alla mardröm-
mar att jag ser i syne?

Ljudet av en gren som knäcks hörs lite längre bort. 
Röster bryter igenom det mjölkiga diset.

”Där är den!”
Stämmorna låter välbekanta och nu går det att 

urskilja jackor och täckbyxor, ansikten och munnar. 
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Det är Kristoffer och Micke.
Jag ruskar på mig, intalar mig själv att det inte 

finns någonting farligt inne i dimman. 
Kristoffer ser mig först, och han rycker till. Jag ser 

väl ut som ett spöke, med håret fastklistrat vid huvu-
det och gyttjiga stirrande ögon. 

Han sliter blicken från mig och säger till Micke, så 
högt att jag tydligt hör orden:

”Koden för första kontrollen är trehundrasjuttio-
sex!”

Jag fiskar upp mitt block ur fickan och höjer pen-
nan för att skriva ner siffrorna, men tvekar. 

Han uttalade numret väldigt högt. Han måste ha 
förstått att jag hörde. 

Jag tittar efter dem och tvekar. 
Kristoffer muttrar någonting till Micke, som håller 

i kartan. Micke nickar, och de försvinner in i dimman 
igen. Jag går fram till kontrollen och vänder på den.

Det står trehundrasjuttiosex på den, med Stefans 
klumpiga, fyrkantiga handstil. Det sticker till i mig. 
Varför tvivlade jag? Varken Kristoffer eller Micke har 
någonsin gjort mig något. Men jag måste alltid miss-
tänka det värsta.

Jag stoppar undan blocket och kollar på kartan 
igen. 

Den närmaste kontrollen är sjuan, borta vid Gatans 
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brygga. Om jag klättrar över klipporna kan jag gena 
dit. Det sparar mig säkert tio minuter. 

Stenen är blöt och hal när jag grabbar tag och häver 
mig upp. Lite gul lav fastnar på fingrarna, jag stryker 
bort den mot jeansen. 

Jag ställer mig upp och ser ut över ett hav som inte 
finns. 

Världen är inbäddad i bomull. Östersjön är där ute, 
men det är så stilla att jag inte hör vågorna viska. Inte 
ens en blek himmel går att urskilja, varken båtar eller 
människor syns till. 

Det är nästan lika dunkelt som på kvällen, en mörk 
tjocka som jag aldrig varit med om tidigare.

Olusten ligger fortfarande kvar i bakhuvudet när 
jag letar vidare. Det tunga diset dränker alla ljud, det 
är onaturligt tyst. 

Så ser jag återigen en skugga som rör sig ett tiotal 
meter bort. Det är knappt mer än en silhuett, men det 
rufsiga håret verkar bekant. En sekund senare går det 
upp för mig att det är Rasmus. Han joggar inte som 
han borde, istället går han åt helt fel håll med lång-
samma, klumpiga steg. Han går bort från vattnet, 
rakt in mot skogens mitt. Det finns inga kontroller i 
den riktningen, det är jag säker på.

Var är Axel? 
Jag såg dem tillsammans när Stefan delade ut vissel-
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piporna. Det var självklart att de skulle springa till-
sammans. De två hänger alltid med varandra.

Någonting är fel. Rasmus går inte som vanligt. 
Han stapplar fram.

Jag kan inte låta bli att följa efter.
En skarp stank slår emot mig när jag kommer när-

mare. Rutten tång, härskna ägg. Stanken är så vidrig 
att jag får kväljningar. De små styng av rädsla jag känt 
tidigare växer till något större och svartare. Jag måste 
bort härifrån, känner det i ryggmärgen, men någon-
ting tvingar mig att fortsätta. 

Varför går han mot lukten istället för att springa 
bort från den? 

”Rasmus!” 
Min röst låter inte som min egen. Den är tunn och 

brister. Ändå ropar jag igen, högre den här gången: 
”Rasmus!” 
Han måste höra det, ändå reagerar han inte. Han 

vänder sig inte ens om åt mitt håll. Nu är jag bara 
några meter bort och kan se hans ansikte ordentligt. 
Det ser ut som om han går i sömnen. Jag vill sträcka 
mig fram och ta tag i hans arm, men någonting får 
mig att tveka. 

Då ser jag ljusen. De dansar bara några meter fram-
för Rasmus ansikte. 

Det är små ljuspunkter, som jag föreställer mig eld-
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flugor fast jag aldrig har sett några på riktigt. Jag tror 
inte ens att det finns sådana i Sverige, än mindre på 
Runmarö. Ändå känns det välbekant, som något från 
ett halvt bortglömt minne. 

Lukten är starkare nu, så tjock att det är svårt att 
andas. Rasmus fortsätter snubbla efter ljusen, och jag 
följer efter. 

Han verkar hypnotiserad, trollbunden av de främ-
mande ljuspunkterna. Jag vet att jag inte borde titta 
på dem, men kan inte låta bli. Kanske blir jag också 
förtrollad. Men det känns inte så. Jag är bara livrädd 
och stelfrusen. Vi är djupt inne bland träden. Tusen 
mil från all civilisation. Så känns det i alla fall. 

Jag måste göra något. Jag måste få honom att stanna.
Med hjärtat i halsgropen kastar jag mig fram och 

tar ett hårt tag om Rasmus arm.
Rycket får honom att vrida på kroppen. Hans 

blick sveper över mitt ansikte, men han ser mig inte. 
Ansiktet är alldeles blankt, som om ingen fanns där 
inne. Ögonlocken är tunga, pupillerna så stora och 
svarta att iris knappt går att se.

”Rasmus?” 
Han reagerar inte. 
Utan att ge ifrån sig ett ljud börjar han röra sig igen. 

Det går inte att hålla fast honom, så jag snubblar efter. 
När jag tittar upp ser jag dem ordentligt för första 
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gången. Det är inte ljus. Det är inte eldflugor. Ving-
arna på deras ryggar rör sig så snabbt att de nästan 
blir osynliga medan de cirklar om varandra. De lik-
nar människor men är mycket mindre, inte större än 
fjärilar, med långa, tunna armar och spindelliknan-
de ben. De dansar runt varandra i hypnotiskt inveck-
lade mönster och drar sig ständigt bakåt, djupare in 
i skogen.

Rasmus tar ännu ett långt, klumpigt steg och jag 
dras med, faller ner i mossan och ljungen, men lyckas 
komma på fötter trots att skräcken gör mig tung och 
osmidig. 

”Rasmus!” skriker jag och tar tag i hans jacka med 
båda händerna.

Jag borrar ner hälarna i marken för att spjärna 
emot. Det hjälper inte. Han är nästan två decimeter 
längre och mycket tyngre. Han verkar knappt märka 
vad jag gör.

Dimman trycker på från alla håll som om även den 
försöker hindra mig. Tanken distraherar mig precis 
så länge att han hinner rycka sig loss.

Rasmus rygg försvinner i en knyckig rörelse. Om 
några sekunder kommer han att vara uppslukad av 
dimman igen.

Det finns ingen tid att tänka. 
Jag kastar mig in i honom med all min kraft. Vi far 
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in i ett träd och smällen när min panna slår i stam-
men får det att blixtra i huvudet. Yr och kraftlös för-
söker jag sätta mig upp, blinkar några gånger för att 
få världen att klarna.

Ljusen svävar fortfarande i luften framför oss.
Nu när varelserna inte längre kretsar runt varan-

dra förstår jag att de bara är fyra stycken. De rör sig 
fortfarande, surrar, flimrar på stället. De ser suddiga 
ut, både rörliga och orörliga. Men genom huvudvär-
ken och yrseln inser jag vad de gör. De väntar. De 
väntar på att få med sig Rasmus.

Han rör sig, stönar lågt, och gör en ansats att kom-
ma på fötter. 

Nej. 
Jag låser fast dem med blicken och väser:
”Försvinn.”
Tiden står stilla medan vi stirrar på varandra.
”Försvinn!” säger jag igen, högre och skrovligare 

den här gången.
Plötsligt är de borta.
Jag sitter alldeles stilla och försöker förstå vart de 

tog vägen. 
Rasmus rör sig igen, mumlar något ohörbart, men 

jag ser mig fortfarande omkring. Vart tog de vägen? 
Var är de? Vad var de för något?

Rasmus tittar upp. Han är blek, som om han vaknat 

I_Djupgraven.indd   26 2016-07-05   13:42



27

ur en djup sömn. Han har mörka cirklar under ögo-
nen och ser inte frisk ut. 

Förvirrad möter han min blick innan han med 
tunn och liten röst säger:

”Var är Axel?”
Då gör jag det enda jag kan komma på. Jag tar fram 

visselpipan och blåser så hårt jag kan.
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Kapitel 4

En rySnIng går genom kroppen och jag drar filten 
tätare om ryggen. Skolsköterskan gav den till mig när 
vi kom tillbaka till skolan. Rasmus fick en likadan. 

Jag har suttit och väntat i klassrummet i nästan en 
och en halv timme. Visarna på väggklockan står på 
fem i fyra. Skolan har aldrig varit så tyst. 

De har skickat hem alla andra, till och med de 
minsta. Jag kunde se Östermans blå oljerock genom 
fönstret när han lämnade bryggan. Dimman har änt-
ligen börjat lätta. Det går att se havet nu. Det ligger 
som blank, tjock olja utanför fönstret. 

På stela ben reser jag mig och drar för gardinerna. 
Så ingen kan se in. Så att jag slipper se vattnet.

Skolsköterskan gav mig en apelsin innan hon gick. 
Den ligger kvar på bänken. Jag vill inte ha den. Jag 
har nog aldrig känt mig mindre hungrig än just nu. 

Vilka var de? Vad var de?
Det enda jag vill är att få prata med Rasmus. Fråga 

honom allt jag borde ha frågat redan i skogen. Men 
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då var jag för rädd och förvirrad för att säga något. 
Nu är han inte här. 
Skolsköterskan tog honom med sig, och han ver-

kade lika vilsen och blek som jag. Men han såg sig om 
över axeln när han gick.

Dörren öppnas. 
Maria, skolsköterskan, står på tröskeln. Hon ser 

ut som om hon poserar för ett foto, med sitt tjocka 
blonda hår och stora blå ögon. 

Klassen gillar henne. Hon är tillräckligt ung och 
snygg för att vara cool. Men jag har alltid tyckt att 
hon verkar … plastig. Falsk. Hon var först på plats i 
skogen, kom till och med före Stefan när jag blåste i 
visselpipan. Nästan som om hon suttit och väntat på 
att någonting skulle hända.

Nu ler hon så tillgjort att jag undrar om hon driver 
med mig.

”Hej Tuva”, säger hon. 
Hon har smilgropar. Det är klart att hon har. 
”Hur känner du dig?”
”Var är Rasmus?” 
Leendet blir bredare. Jag litar inte på någon med 

ett sådant leende.
”Det är ingen fara”, säger hon. ”Oroa dig inte för 

Rasmus.”
Hon sätter sig mittemot, tittar på apelsinen.
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”Du borde se till att få i dig någonting, Tuva. Det 
här måste vara hemskt jobbigt för dig.”

Jag knyter nävarna under bordet.
”När får jag åka hem?”
”Tuva”, säger Maria, och drar i ärmarna på skjortan  

så att de ligger helt jämnt. Hon slätar till kjolen också, 
när hon ändå håller på. Allt med henne är snyggt och 
prydligt och välkammat.

”Kan du inte berätta vad som hände i skogen?”
Jag flyttar mig lite på stolen utan att se på henne. 
”Du kan lita på mig”, säger Maria. 
Varför låter det alltid som en lögn när vuxna säger 

så? Kanske för att de inte skulle behöva säga det om 
det var sant.

”Vad hände där ute?” fortsätter hon. 
Jag måste fråga, men vill inte. Jag vet redan svaret.
”Har ni hittat Axel?” 
Min röst är gällare än vanligt. Den låter inte som 

min. 
Hon pressar ihop läpparna.
”Det kommer hit några personer som måste prata 

med dig”, säger hon till sist. 
”Är de poliser?” 
”Varför tror du det?”
Maria knäpper händerna framför sig. 
”Rasmus var ensam. Axel är borta.”
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 Jag måste svälja innan jag kan fortsätta. 
”Annars skulle väl inte polisen komma hit? Om ni 

redan hade hittat honom.”
Maria svarar inte, hon stirrar bara på mig med ljus-

blå ögon. Den är för ljus, den där nyansen, så blek att 
den nästan inte är en färg. 

”De behöver få reda på vad som hände.”
Hon betraktar den orörda apelsinen och det till-

gjorda leendet återvänder. 
”Ät lite frukt nu, Tuva”, säger hon.
Hon reser sig upp, ger mig en underlig liten nick 

och går mot dörren.
”Kan jag få min mobil?” ropar jag precis innan hon 

stänger bakom sig.
Klockan är en minut över fyra.
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Kapitel 5

Jag förSöker vILa med pannan mot armarna på 
bordet, men tankarna rusar runt och gör det omöjligt 
att slappna av. Jag vet inte vad klockan är när dörren 
öppnas igen, men sätter mig häftigt upp i stolen.

”Kommer ni från polisen?” 
Idiotisk fråga. Var skulle de annars komma ifrån? 
Den långe svartskäggige nickar.
”Det är du som är Tuva, förstår jag?” 
Han har en mörk, bullrande basröst som låter som 

om den kommer djupt nerifrån bröstet. Hans kollega 
är lite kortare, med hår och ögonbryn så blonda att de 
knappt syns.  

De kommer in i rummet och den kortare polisen 
stänger dörren bakom sig. Den svarthårige drar fram 
en stol och sätter sig snett mittemot, så att han block-
erar utgången. 

Vad tror de att jag ska göra? Springa till havet?
Axel var i skogen, säger en röst i mitt huvud. Och 

nu är Axel borta. 
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Klumpen i magen blir tyngre.
”Jag heter Ivar Henriksson”, säger den svarthårige. 

”Och det här är Daniel. Daniel Berggren.” 
Han pekar på kollegan som har satt sig bredvid 

honom.
”Måste inte mina föräldrar vara med för att ni ska 

få prata med mig?” frågar jag och försöker låta äldre, 
som om jag visste hur sådant här fungerar.

Som om jag inte var rädd för dem. 
Ivar ler lite. Det ser inte lika påklistrat ut som hos 

Maria. 
”Vi har ringt din mamma och pappa”, säger han. 

”Din mamma är på väg. Vi tänkte att vi kunde börja 
så smått medan vi väntar på henne.”

”Börja med vadå?” 
”Vi tror inte att du har gjort något fel, Tuva”, säger 

Ivar. ”Vi vill bara veta vad som hände idag.”
”Så ni ska inte förhöra mig?” frågar jag. 
Jag pratar högre än vanligt och biter ihop käkarna 

så hårt att det gör ont. 
Ivar rycker på axlarna.
”Vi behöver inte kalla det för något särskilt”, säger 

han. ”Vi vill bara höra dig berätta vad som hände i 
skogen. Allting som du kommer ihåg. Om det känns 
som ett förhör kan vi kalla det så.”

Det är inte något svar. 
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”Varför har du dragit för gardinerna?” frågar 
Daniel.

Frågan överraskar mig. Det är inte som att det går 
att säga sanningen. Att jag blivit rädd för havet. Att 
det känns hotfullt och skrämmande och att det skär i 
mig bara jag ser det genom fönstret. 

Vad ska jag svara?
”Jag försökte sova en stund”, stammar jag fram. 

”Jag har suttit här i nästan tre timmar. Jag fick inte 
ens tillbaka min mobil.”

Hör de hur falskt det låter? 
De tittar på varandra, och det ser ut som om de 

tänker på samma sak.
”Ni har inte hittat Axel än, eller hur?” säger jag. 
Så fort orden kommit ut vill jag bita mig i tungan. 

Det låter som om jag vet att de inte har hittat honom. 
Att jag vet att de inte kommer att hitta honom.

Ivar verkar tveka, men skakar sedan på huvudet.
”Nej, det har vi inte”, erkänner han. 
”De flesta som bor på ön är ute och letar just nu”, 

skjuter Daniel in. 
”Han kanske gick vilse i dimman”, mumlar jag. 
Det låter ännu ynkligare. 
Ivar lutar sig fram över bordet. Han ser inte så 

gammal ut, men han är storvuxen och har kraftiga, 
mörka ögonbryn.
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”Kan du inte berätta allting från början, Tuva? Vad 
var det som hände?”

Jag drar filten om mig och tittar ner i bordet. 
”Har ni pratat med Rasmus?” 
Det är så tyst i klassrummet.
”Ta det bara från början”, upprepar Ivar lugnt. 
Jag biter mig hårt i kinden. 
I morse oroade jag mig bara för drömmar och 

hjärnspöken. Det här är mycket värre.
”Vi skulle ha orienteringsprov”, börjar jag. ”I sko-

gen. Vi har övat i några veckor men idag skulle vi få 
betyg.”

Daniel sitter med benen brett i sär. Han rör inte en 
min. Men Ivar nickar uppmuntrande.

”Fortsätt.”
”Det var dimmigt, det gick nästan inte att se 

någonting. Jag hade hittat den första markeringen 
och tänkte fortsätta till sjuan, för den låg närmast.”

”Vem sprang du med?” avbryter Ivar. ”Vi pratade 
med er gymnastiklärare Stefan och han sa att alla 
elever sprang i par.”

Pausen som följer blir för lång.
”Jag sprang själv”, säger jag till slut.
Jag vill inte, men orden måste sägas, låga och skam-

liga och sträva:
”De andra i klassen gillar inte mig så mycket.” 
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Det blir tyst i några sekunder. Jag fortsätter mest 
för att slippa deras tysta, obekväma medlidande.

”Jag var på väg mot sjuan när jag såg Rasmus.”
”Hur långt bort var du då?” 
Daniel lutar sig fram.
”Från Rasmus?”
”Ja.”
Jag rycker på axlarna, ser ner. Mina fingrar har flä-

tat in sig i varandra.
”Jag vet inte. En bit bort, tjugo meter kanske.”
”Men du var säker på att det var han?” frågar 

Daniel. ”Trots dimman?”
”Jag kände igen håret.”
Det låter bara dumt när jag säger det högt. 
”Alltså, du såg Rasmus”, säger Ivar. ”Var Axel med 

honom då?”
Jag skakar på huvudet.
”Nej”, säger jag. ”Jag tror inte det.”
”Du tror inte det?” upprepar Ivar.
”Det var dimman. Den var så tjock. Han kanske var 

längre bort, men jag såg honom inte.”
”Kunde du höra honom?” frågar Daniel.
”Nej.” 
”Ropade du på honom?”
”Nej.”
Jag väntar på att de ska undra varför, men frågan 
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kommer aldrig. Efter en lång stund säger Ivar:
”Vad höll Rasmus på med när du upptäckte honom?”
Jag öppnar munnen, men det kommer inga ord. 
Allt som jag hittills sagt har varit sant. Men jag kan 

inte berätta för dem om stanken, eller om Rasmus 
stapplande, klumpiga gång.

Jag kan definitivt inte berätta om de tunna, dan-
sande gestalterna som hypnotiserade Rasmus och 
försökte dra honom med sig.

”Han var på väg åt fel håll”, säger jag till slut. ”Han 
rörde sig konstigt och verkade sjuk. Jag tänkte att han 
kanske mådde dåligt.”

”Varför trodde du det?” frågar Ivar.
”Folk kan bli sjösjuka av dimma. Skolsköterskan 

sa något om det när hon delade ut visselpiporna Jag 
tänkte att han kanske hade blivit illamående.”

Det låter inte särskilt övertygade, inte ens i mina 
öron.

”Sjösjuk?” säger Daniel. 
”Han såg konstig ut”, upprepar jag envist och kor-

sar armarna över bröstet. 
Jag kan höra mig själv. Rösten låter alldeles för 

barnslig och trotsig. En liten unge med något att dölja.
Det onda i magen växer och fyller munnen. Det 

trycker bakom pannan, trummar i bröstet. Jag önskar 
att mamma var här.
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”Vad hände sedan?” frågar Ivar.
”Jag ropade på honom”, viskar jag och måste tor-

ka mig under näsan med översidan av handen.  ”Jag 
ropade på Rasmus, men han verka inte höra. Jag för-
sökte knacka honom på axeln men det var som om 
han inte ens märkte att jag var där. Då blev jag rädd. 
Jag knuffade omkull honom för att han skulle stanna. 
Sedan blåste jag i visselpipan.”

Jag tvingar mig själv att möta Ivars blick.
”Det var allt som hände. Jag lovar.”
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