VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNDER I STRÖMÅNGE?
Sindra blir placerad i ett familjehem i den lilla
staden Strömånge. Hon känner ingen där. Många
på den nya skolan vet att hon har slagit både elever
och lärare tidigare och verkar vara rädda för henne.
En eftermiddag drar ett oväder in över
Strömånge. Marken skakar, stormen river i träden
och sjön svämmar över. Under ovädret försvinner
också Moa i hennes parallellklass. Efteråt känner
Sindra en stark kraft susa i kroppen.

Kraften vaknar är första delen i Strömånge-serien.
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Vad är det som har hänt Moa? Vad är det för krafter
som väckts i Sindra? Och varför blir hon förföljd
av Wille, den taniga och märkliga killen i hennes
klass?
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Bussen stannade vid en busskur bredvid
en liten tågstation. Det lät som om
dörrarna pustade ut när de öppnades.
Det var bara jag och en annan person
som klev av. En kille med långt hår och
en stor sportväska över axeln. Han
tittade nyfiket på mig genom sitt långa
hår. Visste han att jag var nyinflyttad i
Strömånge?
Var det så här det skulle vara? Att alla
skulle känna igen mig som den nya tjejen?
Jag saknade redan Stockholm och att man
var anonym på gatorna där.
En liten gammal och röd bil hostade
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sig fram till mig. En man med grått hår
tittade ut genom den öppna rutan.
– Hej Sindra, sa han.
Det var Tomas, som jag skulle bo hos.
Vi hade bara setts i videosamtal innan
och det här var första gången vi träffades
på riktigt.
Tomas var gift med Tuva och de hade
bott i Strömånge hela sina liv. Jag tyckte
att det lät fruktansvärt trist, men ändå
verkade de så glada varje gång jag pratade
med dem.
– Har du fått vänta länge? frågade
Tomas. Förlåt om det tog lång tid, men
det blev trafikstopp på bron.
Jag skakade på huvudet.
– Jag klev precis av.
– Vad bra! Vad säger du, då? Ska vi
åka hem?
Han blinkade fånigt till mig med ett
öga. Men även om det var fånigt kunde
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jag inte låta bli att le jag också. Jag skulle
aldrig säga det högt, men jag tyckte redan
om honom och hans pappahumor. Jag
klev in i bilen och vi åkte genom stan.
Bron som Tomas pratade om var en smal
väg som gick över en älv.
– Ibland måste lastbilarna köra här, sa
Tomas. Och då får andra bilar vänta. Det
är enda vägen över älven.
Älven fortsatte bort mot en stor sjö.
– Är det Strömångesjön? frågade jag
och pekade.
– Ja, det är det! sa Tomas imponerat.
Jag hör att du har läst på lite om
Strömånge. Så vad tror du, kommer du
kunna trivas här?
Jag ville svara nej, men det kändes för
otrevligt. Så det slutade med att jag inte
sa något alls. Tomas var inte dum. Han
fattade att det här knappast var min första
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familjehemsplacering. Knappast den första
småstaden på landet som försökt rädda
mig från Stockholm.
Men nu var den stora skillnaden att
Strömånge var min sista chans. Om jag
gjorde ett till misstag så skulle det inte
bli några nya familjehem. Då blev det
sluten ungdomsvård. Istället för att bo
hos en familj så skulle jag vara inlåst på
ett ungdomshem.
Bussresan hit hade varit lång och det
enda som fanns att göra var att läsa på
om Strömånge på mobilen. Strömånge
var mest känt för ett halvbra hockeylag
och en brödfabrik. Och för den stora
Strömångesjön.
Det stod inget annat speciellt på
kommunens hemsida. Det fanns också en
simhall och pizzerior och ett litet centrum,
men vad kunde man göra där? Jag skulle ha
så tråkigt. Det skulle inte hända någonting.
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Men samtidigt ville jag inte att det
skulle hända någonting. Jag tänkte
verkligen försöka hålla mig borta från
bråk den här gången. Och det var väl
enklare att göra det om man bodde på
landet och bara satt hemma hela tiden.
Jag fortsatte titta mot sjön och såg en
enorm byggnad på andra sidan av den.
Byggnaden var väldigt lång och sträckte
sig en bra bit längs med Strömångesjöns
strand.
– Vad är det där? frågade jag och
pekade ännu en gång.
– Det där är det gamla lyxhotellet
Stjärnan, sa Tomas och leendet försvann
från hans ansikte. Det var en stor
investering för en massa år sedan.
Kommunen och lokala företag la alla
sina pengar på att bygga ett lyxhotell som
skulle locka hit turister. Det funkade ett
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tag och vi fick några fina somrar med
många turister. Det fick också människor
att flytta till Strömånge eftersom de kunde
jobba på hotellet. Det var bra med en till
stor arbetsplats förutom brödfabriken och
elbolaget Stella.
– Men vad hände? frågade jag, som
förstod att hotellet inte var öppet längre.
Trots avståndet såg jag hur förfallet
huset var. Färgen hade bleknat, mycket
var trasigt och alla fönster var svarta.
– Sjön blev sur, sa Tomas. Det hände
något med grundvattnet och sjöbottnen.
Ingen vet riktigt vad. Man ska helst inte
dricka vattnet ur kranen så vi köper mest
vatten på flaska. Och många badar inte
i sjön, så nu på sommaren är det lika
mycket folk på badhuset som resten av
året. Men det finns också en liten tjärn en
bit bort för den som vill bada ute.
Han fortsatte berätta att turisterna
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försvann och att hotellet stängdes. De som
hade arbetat där sökte jobb på Stella eller
brödfabriken. Eller flyttade. Tydligen hade
Tomas fru Tuva städat på hotellet och
hade haft turen att få ett liknande jobb
på Stella.
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