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RESAN



1.
– Är du rädd?

– Klart jag inte är. Varför skulle jag vara det?
– Jag tänkte bara. Vi ska ju åka ganska långt 

bort. Längre än nån annan nånsin har åkt förut. 
Och det finns ingen återvändo. Resan är farlig. Vi 
kommer att vara nedsövda i flera år, vi vet inte vad 
som väntar oss när vi kommer fram och …

– Jag är rädd.
– Det är jag med.
Ari lade armarna om Joni. Lillebrodern var 

bräcklig som ett porslinsdjur. Ett sådant där som 
man har på fönsterbrädan och som ofta saknar ett 
öra eller en svans.

– Hjältar! Det är vad ni är, och här har vi beviset.
General Livingstone gjorde en handrörelse och en 

sida ur en virtuell tidning dök upp på väggen. 
Deras ansikten fyllde hela framsidan. Bilden 

var tagen halvvägs under utbildningslägret, när 
de provade sin personliga utrustning för första 
gången: syrgasapparaten, utrustningsbältet och 
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hjälmen. Fotografen som stökat runt omkring 
dem hade väckt förvirring. Nu blev skälet till hans 
närvaro tydlig. Hjälmarna som vilade mot armarna 
såg bra ut på fotona och samregeringens logga 
syntes tydligt på varje bild. Ari var tvungen att 
medge att de såg övertygande ut. Alla tolv.

– Var är den norska tjejen? viskade Joni.
Ari såg sig omkring. Elva! Marie saknades. De 

var bara elva i det vita auditoriet.
Han ryckte på axlarna. Det hade varit något 

särskilt med henne ända från början. Kanske var 
hon på ett hemligt uppdrag. Eller så hade hon bara 
ingen lust att delta i den här samlingen, som var 
tänkt att höja andan. Inte för att det var frivilligt 
på något sätt. Inget på utbildningslägret var frivil-
ligt. Det ryktades visserligen att Marie hade tagit sig 
andra friheter som var emot reglerna. Att hon hade 
rymt från vakterna och trängt sig in på en hemlig 
avdelning på nedervåningen. Att hon där hade 
träffat en utomjording som rört till det i skallen på 
henne. Hjärnan hade tydligen kokat och runnit ut 
genom öronen som en sörja och … visst, säkert.

– Ni är världens hopp. Mänsklighetens framtid 
vilar på era smala axlar. Ni är pionjärer och röjer 
livsrum där människan aldrig har varit förut.

Den gamle generalen såg på dem med ett faderligt 
leende. Han uppmärksammade var och en av dem. 
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Eller så kändes det åtminstone. Det kunde ju hända 
att gubben helt enkelt inte såg ordentligt och för-
gäves försökte söka efter någon fast punkt att fästa 
blicken på.

En ung soldat dök upp i dörröppningen. Han 
nickade mot generalen, som bredde ut händerna 
som för att välsigna dem.

– Det är dags. Var till heder för mänskligheten.

Elva. De var fortfarande bara elva mitt i den 
hurrande och flaggviftande folkmassan, när de i 
öppna jeepar fördes mot metallmonstret som glänste 
i slutet av startbanan. Rymdfärjan var tankad och 
startklar. Den skulle snabbt föra dem till rymd-
stationen ISS 4, där expeditionens rymdfarkoster 
väntade. Tre stjärnseglare som hade döpts efter 
Columbus fartyg: Santa María, Niña och Pinta.



– Ska inte Marie med? frågade Ari Olivia, som 
gick bredvid honom när de hade klivit ur jeeparna.

– Hon är redan ombord, sa löjtnant Colin kort-
hugget och undvek ögonkontakt.

Ari nickade och fokuserade på människorna som 
hade samlats vid ökenfältet.





Det var säkert första gången som man hade 
släppt in en så stor publik på Area 51. De fick inte 
röra sig fritt nu heller. Folkmassan hade trängts in 
i ett område mellan två stålstängsel, där man hade 
byggt upp en hela tjugo meter hög läktare, men det 
var i varje fall tydligt att man ville göra det mesta 
möjliga av händelsen. Expeditionen. Pionjärerna. 
Upptäcktsresandena som sökte en ny värld.

Ari tyckte sig urskilja sitt hemland Finlands 
flagga i havet av flaggor. Han funderade över vem 
som viftade med den.

– Tänk om det är mamma, viskade Joni. Han 
hade också lagt märke till flaggan.

– Knappast. Hon skulle inte ha råd att åka ända 
hit.

– Kanske har de fört hit henne. De förde ju hit 
oss. Det vore ingen konst för dem, envisades Joni.

– Knappast, fnös Ari, men försökte ändå urskilja 
flaggviftaren. Det var förstås omöjligt. Folkmassan 
var alldeles för långt bort för att kunna se ansiktet.

– Mamma tittar i alla fall på oss där hemma. 
Hela världen tittar tydligen, sa Joni med en aning 
bräcklig röst. Hans mystiska och okända sjukdom 
hade tack vare medicineringen hållits i schack under 
utbildningslägret, men han var ändå inte sig lik.

– Det är klart att hon gör, försäkrade Ari. Du har 
ju fått höra samma sak som jag. Allas föräldrar har 
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gett sitt tillstånd till det här. De vill bara vårt bästa. 
De är glada över att vi får den här möjligheten, och 
tack vare oss blir de omhändertagna resten av livet.

– Tror du på allt det där? frågade Joni.
Ari svalde och tittade på sin bror. Nej, han 

trodde knappt på något alls av den propaganda 
som utbildningsofficeren hade matat dem med 
under lägret. Men han hade å andra sidan ingen 
bättre information heller. Bara aningar.

– Det är klart jag gör. Mamma är säkert glad för 
vår skull.

– Den där ljusreflexen i mammas ögon … 
kommer du ihåg? viskade Joni.

– Vi tog säkert fel. Det var bara … lampan som 
reflekterades. Ari kramade sin lillebrors arm.

– Eller en tår, sa Joni allvarligt.
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2.
Rymdfärjan väste. Tjocka slangar slingrade under 
den. Solen som gassade uppifrån reflekterades 
som klara punkter mot metallmonstrets sidor och 
vingar. När man tittade närmare såg den väldiga 
skytteln, med bränsletanken på undersidan, för-
vånansvärt alldaglig ut. Som en gammal buss som 
bogserats in på en bakgård och rests där. Skivorna 
som täckte ytan och som blänkte i solen var i 
själva verket matta och repiga.

Ari försökte se de andras ansikten. Olivia var 
lika uttryckslös som vanligt. Hon hade förstås sett 
skytteln oräkneliga gånger tidigare, eftersom hon 
jobbade på området. Hon var äldst i gänget och en 
självklar expeditionsledare. Ari hade inte lyckats 
komma underfund med om den unga kvinnan var 
fågel eller fisk. Eller något helt annat. 

Joni betraktade skytteln med stora ögon. Den 
sydkoreanske killen, Min-Jun, rörde inte en min, 
men kanadensiska Lisa höjde ofrivilligt handen till 
munnen. Några andra hann Ari inte se, eftersom de 
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anlände till foten av startblocket. Män och kvinnor 
iklädda grå overaller stökade omkring dem och 
drog loss slangar som de vindade upp på gigantiska 
rullar.

Om de hade väntat sig någon högtidlig avskeds-
tillställning blev de besvikna. I stället behandlades 
de nästan som en boskapsskock som fördes till 
slakt. Så kändes det åtminstone när de vallades in i 
en burhiss, som skramlande förde upp dem nästan 
till toppen av skytteln.

Joni pekade på öknen som bredde ut sig framför 
dem. Den klövs av en vit startbana, som var som 
ett gigantiskt djurben som bleknat i solen. Ett 
monster som dött för länge sedan.

– Titta noga. Det här är det sista du ser här på 
jorden, påpekade Ari.

– Det är inte mycket att sakna, fnös Joni.
Det var förstås sant. Den solbrända, torra öknen 

väckte inget särskilt vemod. Kanske var det bara 
bra. Dessutom skulle ju hela planeten med tiden 
ofrånkomligt förvandlas till just det: öken.

Vid dörren till skytteln kastade Ari ännu en blick 
bakåt. Folkhopen var så långt bort att männis-
korna såg ut som svarta prickar. Vinden blåste 
upp en sandvirvel. Solen gassade och bländade 
trots det mörktonade hjälmvisiret. Ari vände upp 
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ansiktet mot solen och blundade. Han tyckte sig 
känna värmen från strålarna, men var inte helt 
säker, eftersom hjälmen var isolerad och luftkon-
ditionerad. Sedan vände han sig om och svaldes av 
skytteln.
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