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KAPITEL ETT

D R E W

Jag hatar nyårsafton.
Fast i trafiken i två timmar för att ta sig de ynka fjorton 

kilometerna hem från LaGuardia. Klockan var över tio på 
kvällen. Borde inte alla de här människorna vara på sina fes-
ter vid det här laget? Den eventuella stress vistelsen på Hawaii 
hade frigjort mig från höll redan på att säkra sitt grepp om 
mig igen medan bilen sniglade sig in mot stadskärnan.

Jag försökte låta bli att tänka på allt arbete jag hade fram-
för mig – en ändlös ström av andra människors problem 
ovanpå mina egna:

Hon var otrogen.
Han var otrogen.
Jag vill ha ensam vårdnad om barnen.
Aldrig att hon får huset i Vail.
Det enda hon vill ha är mina pengar.
Hon har inte sugit av mig på tre år. Hördu, skitstövel, du 
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är femtio, skallig, uppblåst och formad som ett ägg. Hon är 
tjugotre, sexig och har de mest uppnosiga tuttar jag någonsin 
sett. Vill du fixa ditt äktenskap? Kom hem med tio tusen 
dollar i färska, nytryckta sedlar och be henne sätta sig på knä. 
Då får du din avsugning. Och hon får sina fickpengar. Låtsas 
inte som om det här någonsin handlade om något djupare. 
Funkar inte det för dig? Till skillnad från kvinnan som snart 
lär vara din exfru tar jag emot checkar. Skriv ut den till Drew 
M. Jagger, skilsmässoadvokat.

Jag gned mig i nacken och började känna mig en smula 
klaustrofobisk i Uberns baksäte, så jag riktade blicken ut 
genom fönstret. En gammal dam med rullator gick förbi 
utanför.

”Jag hoppar ut här”, ropade jag till chauffören.
”Ditt bagage då?”
Jag var redan på väg ut genom dörren. ”Öppna bakluckan. 

Vi kommer ändå ingenstans.”
Trafiken rörde sig inte ur fläcken och jag befann mig bara 

två kvarter från min byggnad. Jag stack åt chauffören dricks 
på hundra dollar, nappade åt mig resväskan i bagageutrym-
met och andades in doften av Manhattan.

Jag älskade den här staden lika mycket som jag hatade den.
575 Park Avenue var en restaurerad byggnad från förkrigs-

tiden belägen på sydöstra hörnet av 63:e gatan – det var 
en adress som fick människor att dra en hel del förhastade 
slutsatser om en. Men byggnaden hade bebotts av min släkt 
långt innan den omvandlades till alldeles för dyra bostads-
rätter. Det var därför mitt kontor fick lov att bli kvar på 
bottenvåningen när andra affärsverksamheter hade tvingats 
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flytta därifrån för flera år sedan. Jag hade även en lägenhet 
på högsta våningen.

”Välkommen tillbaka, mr Jagger.” Den uniformerade port-
vakten höll upp dörren till lobbyn.

”Tack, Ed. Har jag missat något medan jag var borta?”
”Nix. Allt är som vanligt. Men jag var inne och kikade på 

ditt ombyggnadsarbete häromdagen. Det ser bra ut.”
”Använder de serviceingången på sextiotredje som jag sagt 

åt dem att göra?”
Ed nickade. ”Det gör de. Har knappt märkt av dem på 

hela veckan.”
Jag lämpade av bagaget i lägenheten och tog hissen ner 

igen för att ta en titt på arbetet. Medan jag hade glassat mig i 
Honolulu i två veckor hade mitt kontorsutrymme genomgått 
en totalrenovering. Sprickorna i det höga gipstaket skulle 
lagas och målas om och den gamla, nötta parketten skulle 
bytas ut mot nya golvplattor.

Inne på kontoret var alla dörröppningar fortfarande igen-
tejpade med tjocka dammskydd. De få möbler jag inte ställt 
undan i förråd var även de täckta med presenningar. Jävlar. 
De är inte klara än. Byggledaren hade lovat att det bara skulle 
vara finputs kvar när jag kom tillbaka. Det var inte för inte 
som jag kände mig en aning skeptisk.

Men när jag tände såg jag till min lättnad att hela lobbyn 
var färdigställd. Äntligen en nyårsafton fri från dåliga över-
raskningar.

Jag gjorde en hastig inspektion av utrymmet och var nöjd 
med vad jag såg. Jag var just på väg att gå när jag såg att det 
var tänt i arkivrummet i slutet av korridoren.
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Jag tänkte inte att det var något konstigt med det, utan 
gick för att släcka.

Jag är en och åttionio lång och väger nittiotre kilo, så kan-
ske berodde det bara på att jag inte väntade mig att få syn på 
någon just då, men när jag öppnade dörren till arkivrummet 
och såg henne blev jag vettskrämd.

Hon skrek.
Jag backade instinktivt ut ur rummet.
Hon hoppade upp och ställde sig på sin stol och fortsatte 

skrika på mig medan hon viftade mobiltelefonen framför sig.
”Jag ringer polisen!” Med darrande fingrar slog hon en nia 

och en etta innan hon hejdade sig med fingret över den sista 
ettan. ”Gå nu med en gång annars ringer jag!”

Jag hade kunnat slänga mig över henne och ta ifrån henne 
mobilen innan hon hann slå sista siffran, men hon såg livrädd 
ut, så jag backade ett steg till och höjde händerna i luften för 
att visa att jag inte utgjorde ett hot.

”Jag ska inte göra dig illa.” Jag använde mig av min mest 
avväpnande röst. ”Du behöver inte ringa polisen. Det här är 
mitt kontor.”

”Ser jag ut som en idiot? Du har just brutit dig in på mitt 
kontor.”

”Ditt kontor? Gick du vilse på väg till dårhuset eller?”
Hon vinglade till på stolen och höll ut båda armarna för att 

återfå balansen och sedan … föll hennes kjol ner till fötterna. 
”Försvinn!” Hon böjde sig ner, drog upp kjolen till midjan 
och vände mig ryggen.

”Får jag fråga om du går på någon medicin?”
”Medicin? Driver du med mig?”
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”Vet du vad?” Jag nickade mot mobilen som hon fortfa-
rande höll i ett krampaktigt grepp i handen. ”Du kan väl ta 
och slå den där sista siffran och kalla hit polisen? De kan ge 
dig skjuts tillbaka till dårhuset.”

Hon spärrade upp ögonen. 
Nu när jag såg på henne ordentligt insåg jag att hon var 

riktigt söt – för att vara en galning, vill säga. Det eldröda håret 
som var slarvigt uppsatt på huvudet verkade matcha hennes 
eldiga personlighet. Men av uttrycket i hennes blixtrande 
blå ögon gissade jag att det var klokast att låta bli att säga 
det högt.

Hon slog sista siffran – jag var verkligen på väg att bli 
polisanmäld för att ha klivit in på mitt eget kontor. ”Jag skulle 
vilja anmäla ett rån.”

”Rån?” Jag höjde ett ögonbryn och såg mig om. En ensam 
fällstol och ett skruttigt metallbord var de enda möblerna i 
rummet. ”Vad exakt är det jag försöker stjäla? Din förtju-
sande personlighet?”

Hon rättade sig. ”Ett inbrott. Jag skulle vilja anmäla ett 
inbrott på 575 Park Avenue.” Hon pausade och lyssnade. 
”Nej, jag tror inte att han är beväpnad. Men han är stor. 
Riktigt stor. Minst en och åttiotvå. Kanske ännu längre.”

Jag log ironiskt. ”Och stark. Glöm inte att säga att jag är 
stark också. Ska jag spänna mina muskler så du får se? Och 
du kan väl tala om för dem att jag har gröna ögon. Inte vill 
vi att polisen ska blanda ihop mig med alla de andra riktigt 
stora tjuvarna som drar omkring på mitt kontor.”

När hon lagt på blev hon stående på stolen med blicken 
stint fäst på mig.
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”Såg du en mus?” frågade jag.
”En mus?”
”Eftersom du hoppade upp och ställde dig på den där sto-

len.” Jag skrattade lågt.
”Tycker du att det här är roligt?”
”Konstigt nog gör jag det. Det borde jag inte göra. Jag 

borde vara skitförbannad – här kommer jag hem efter två 
veckors semester och hittar en husockupant på mitt kontor.”

”Husockupant? Jag är ingen husockupant. Det här är mitt 
kontor. Jag flyttade in för en vecka sedan.” Hon vinglade till 
igen.

”Kan du inte ta och hoppa ner därifrån? Rätt vad det är 
kommer du att trilla och göra dig illa.”

”Och hur kan jag vara säker på att du inte kommer att 
göra mig illa om jag kliver ner?”

Jag skakade på huvudet och höll inne mitt skratt. ”Sötnos, 
titta på mig. Och titta på dig. Att stå på den där stolen gör 
dig knappast mer säker. Hade jag velat skada dig skulle du 
redan vara golvad vid det här laget.”

”Jag går på Krav Maga två gånger i veckan.”
”Två gånger i veckan? Är det sant? Tack för varningen.”
”Du behöver inte låta så ironisk. Jag kanske faktiskt kan 

göra dig illa. För att vara inkräktare är du verkligen rätt 
fräck.”

”Hoppa ner nu.”
Efter en stirrtävling som varade i en minut klev hon äntli-

gen ner från stolen.
”Där ser du. Du är lika säker på golvet som du var där 

uppe.”
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”Vad är det du vill?”
”Du ringde inte polisen, eller hur? Du lyckades nästan lura 

mig.”
”Nej, det gjorde jag inte. Men jag kan fortfarande göra det.”
”Och varför skulle du vilja det? Så att de kan gripa dig 

för inbrott?”
Hon pekade ner på sitt blygsamma skrivbord. Först nu lade 

jag märke till att det låg papper överallt. ”Jag har ju redan 
förklarat. Det här är mitt kontor. Jag jobbar över i kväll 
eftersom byggteamet var så högljutt under dagen att jag inte 
fick gjort allt jag behövde. Varför skulle någon bryta sig in 
för att arbeta klockan halv elva på nyårsafton?”

Byggteamet? Mitt byggteam? Det här var minst sagt märk-
ligt. ”Har du varit här med byggteamet i dag?”

”Ja.”
Jag kliade mig på hakan och började nästan tro henne. 

”Vad heter byggprojektledaren?”
”Tommy.”
Jävlar. Hon talade sanning. Åtminstone måste delar av 

det hon sa vara sant. ”Sa du att du flyttade in för en vecka 
sedan?”

”Just det.”
”Och vem exakt hyr du utrymmet av?”
”John Cougar.”
Nu sköt båda mina ögonbryn i höjden. ”John Cougar? 

Tidigare John Mellencamp?”
”Hur ska jag veta det?”
Det här lät inte bra. ”Och har du redan betalat den här 

John Cougar?”
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”Naturligtvis. Det är så det fungerar när man hyr kon-
torsplats. Två månaders deposition och hyra för första och 
sista månaden.”

Jag blundade och skakade på huvudet. ”Jävlar.”
”Vadå?”
”Du har råkat ut för en bedragare. Hur mycket har det här 

kostat dig? Två månaders deposition plus första och sista 
månaden? Så totalt fyra månadshyror?”

”Tiotusen dollar.”
”Snälla, säg inte att du betalade kontant.”
Äntligen verkade poletten trilla ner och hennes söta lilla 

ansikte bleknade. ”Han sa att hans bank var stängd kvällstid 
och att han inte kunde ge mig nycklarna förrän han var säker 
på att min check hade täckning. Om jag betalade honom 
kontant fick jag lov att flytta in genast.”

”Betalade du den här John Cougar fyrtiotusen dollar 
 kontant?” 

”Nej!”
”Tack gode gud.”
”Jag gav honom tiotusen kontant.”
”Jag tyckte du sa att du hade betalat för fyra månader.”
”Det gjorde jag. Tvåtusenfemhundra i månaden.”
Nu kunde jag inte hålla mig för skratt längre. Av allt van-

sinnigt jag hittills fått reda på tog det här priset – att hon 
faktiskt trodde att hon kunde få en kontorsplats på Park 
Avenue för tvåtusenfemhundra i månaden. Jag brast ut i ett 
gapskratt.

”Vad är det som är så roligt?”
”Du är inte från New York, va?”
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”Nej. Jag har nyss flyttat hit från Oklahoma. Vad har det 
med saken att göra?”

Jag tog ett steg närmare henne. ”Jag är ledsen att behö-
va berätta det här, Oklahoma, men du har blivit lurad. 
Det här är mitt kontor. Jag har haft det här stället i tre 
år. Dessförinnan tillhörde det min pappa i trettio år. De 
senaste två veckorna har jag varit på semester och under 
tiden har stället blivit renoverat. Någon som använde sig 
av en berömd sångares pojknamn lurade dig att betala 
honom kontant för att hyra ett ställe som han saknade 
befogenhet att hyra ut. Portvakten heter Ed. Går du upp 
i huvudbyggnaden kan han bekräfta allt jag precis har 
berättat.”

”Det kan inte stämma.”
”Vad sysslar du med som gör att du behöver kontorsplats?”
”Jag är psykolog.”
Jag höll fram handen. ”Jag är jurist. Får jag se ditt kon-

trakt?”
Hon såg nedslagen ut. ”Han har inte kommit med det än. 

Han sa att hyresvärden var i Brasilien på semester, att jag 
kunde flytta in och att han skulle vara tillbaka första januari 
för att ta emot hyran och ge mig kontraktet.”

”Du har blivit lurad.”
”Men jag gav honom tiotusen dollar!”
”Och det borde ha varit nog för att göra dig misstänksam. 

På Park Avenue får man inte ens ett förråd för tvåtusenfem-
hundra i månaden. Tyckte du inte det var konstigt att du fick 
ett sådant här ställe för en sådan struntsumma?”

”Jag tänkte att jag gjorde ett riktigt kap.”
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Jag skakade på huvudet. ”Någon gjorde ett kap – men inte 
var det du.”

Hon höll handen för munnen. ”Jag tror jag kommer att 
kräkas.”
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KAPITEL TVÅ

E M E R I E

Jag kände mig som en fullkomlig idiot.
Det hördes en lätt knackning på badrumsdörren. ”Är du 

okej där inne?”
”Jadå, jag är okej.” Bortgjord. Puckad. Naiv. Luspank. 

Men absolut, jag är okej.
Jag tvättade ansiktet och stirrade på mig själv i spegeln. 

Vad i helvete skulle jag göra nu? Jag skulle få min telefonlinje 
installerad i veckan och mitt kontorsmaterial var på väg. Mitt 
fina kontorsmaterial. Med den snygga loggan och den tjusiga 
nya Park Avenue-adressen. Åh. Tvåhundrafemtio dollar till 
i sjön. Jag hängde med huvudet och stirrade ner i handfatet 
eftersom jag inte stod ut med att se på mitt dumma ansikte 
längre.

Så småningom gläntade jag på dörren och gick ut. Den rik-
tiga hyresgästen stod och väntade på mig lutad mot väggen. 
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Självklart måste han vara dösnygg. För inte kunde jag göra 
mig till åtlöje inför en ful man. Naturligtvis inte.

”Säkert att du är okej?”
Jag undvek hans blick. ”Nej. Men snart så.” Jag tvekade 

innan jag fortsatte. ”Går det bra om jag går tillbaka till mitt 
kontor … Jag menar … ditt kontor … och samlar ihop mina 
prylar?”

”Självklart. Ta den tid du behöver.”
Det fanns inte mycket att samla ihop. Mina möbler skulle 

också levereras i veckan. Och alla patienthandlingar från 
magasinet. Den leveransen måste jag också avboka. Var i hel-
vete skulle jag förvara allting? Min lägenhet var inte mycket 
större än arkivrummet jag hade suttit i.

Medan jag lade ner de sista sakerna i samma kartong som 
jag hade tagit hit dem i, kom den riktiga hyresgästen och 
ställde sig i dörröppningen.

”Jag är hemskt ledsen – för att jag föll för den här bluffen 
och för att jag sa att jag skulle ringa polisen.”

”Glöm inte att du dessutom hotade att använda dina impo-
nerande Krav Maga-färdigheter på mig.”

Jag tittade upp och såg att han log retsamt. Det var kläd-
samt på honom. För klädsamt. Hans stiliga ansikte gjorde 
mig nervös, men inte på ett sätt som gjorde att jag ville hoppa 
upp på en stol och hota med att ringa polisen. Nej, den här 
mannen hade ett kaxigt leende som gjorde mig knäsvag.

”Jag kan faktiskt Krav Maga.” 
”Vad bra. Jag blev faktiskt lite skraj när jag kom in och 

såg dig. Jag slår vad om att du hade kunnat ge någon liten 
tjej stryk.”
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Jag hejdade mig med händerna i kartongen. ”Någon liten 
tjej? Min tränare är man.”

Han lade armarna i kors över bröstkorgen. Sin breda, 
muskulösa bröstkorg. ”Hur länge har du tagit lektioner?”

”Nästan tre månader.”
”Tre månader av Krav Maga-träning räcker inte för att klå 

en man i min storlek.”
Kanske berodde det på att timmen var sen eller på att det 

nyss gått upp för mig att jag blivit lurad på mina livsbespa-
ringar och numera inte hade någonstans att ta emot mina 
patienter, men plötsligt gav jag efter för ett vansinnigt infall. 
Jag slängde mig mot den stackars, intet ont anande killen. Jag 
bokstavligen hoppade upp på stolen, sedan över på bordet 
och dök mot honom. Dök mot honom.

Trots att han inte varit redo för angreppet tog det bara en 
bråkdel av en sekund innan han hade övertaget. Jag visste 
inte ens vad han hade använt för grepp. På något vis hade 
han lyckats vända min kropp och hålla kvar mina armar så 
att jag stod med ryggen mot hans bröstkorg och armarna 
pressade mellan oss.

Det retade mig att han inte ens lät andfådd när han talade. 
Hans utandning kittlade mig i nacken medan han höll fast 
mig och hans röst var låg och samlad. ”Vad skulle det där 
föreställa?”

”Jag försökte visa mina imponerande färdigheter.”
Jag kände hans kropp skaka bakom mig, men jag hörde 

ingenting.
”Skrattar du åt mig? Igen?”
”Nej”, sa han och skrattade.
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”Jag är duktig. Jag lovar. Jag är bara omtumlad av allt som 
har hänt i kväll.”

Han släppte inte taget om mig. I stället böjde han huvudet 
och mumlade i mitt öra: ”Om vi ska visa upp våra färdigheter 
har jag också några stycken som jag gärna delar med mig av.”

Gåshuden spred sig som en löpeld över min kropp och 
jag kunde känna varje hårstrå ställa sig rakt upp. ”Öh … 
Jag … Jag ...”

Han lossade sitt grepp och det tog en stund för mig att 
samla mig. För att slippa vända mig om och visa att jag rod-
nade plockade jag ihop mina sista saker och drog laddaren 
ur uttaget med ryggen vänd mot honom.

”Det ska komma några leveranser och jag ska få en ny 
telefonlinje installerad på tisdag.” Jag sjönk ihop en aning. 
”Jag betalade dubbelt för att få lagerföretaget att lämna av 
mina grejer i veckan också. Jag avbokar allting i morgon bitti, 
men om de ändå skulle dyka upp … Skicka gärna iväg dem 
om du råkar vara här.”

”Självklart.”
”Tack.” Jag lyfte upp kartongen och nu var jag tvungen att 

vända mig mot honom.
Han kom fram och tog ifrån mig kartongen innan han gick 

före ut i receptionen. Lokalen var nersläckt, men ljuset från det 
jag fram till nu hade trott var mitt arkivrum lyste upp korrido-
ren och gjorde att vi kunde se varandra. Vi stannade framför 
serviceingången jag hade använt mig av den senaste veckan. 
Det slog mig plötsligt att mannen som hade utgett sig för att 
vara mäklare förmodligen hade sagt åt mig att använda den 
ingången för att jag inte skulle bli påkommen alltför snabbt. 
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Han hade sagt åt mig att undvika den stora ingången mot Park 
Avenue för att inte dra in damm från byggarbetsplatsen. Jag 
hade gått på allt den där lurendrejaren hade sagt.

”Heter du något, Oklahoma? Eller ska jag bara kalla dig 
husockupanten?”

”Emerie. Emerie Rose.”
”Vilket vackert namn. Är Rose ditt efternamn eller mellan-

namn?”
”Efternamn.” 
Han flyttade över kartongen till ena handen och sträckte 

fram den andra. ”Drew. Drew Michael.”
Jag kisade. ”Mellan- eller efternamn?”
Trots mörkret var hans leende bländande när jag fattade 

hans hand. Den här mannen hade inga smilgropar, men hans 
fylliga underläpp var så sensuell att jag fick svårt att tänka 
klart.

”Mellannamn. Mitt efternamn är Jagger.”
”Trevligt att råkas, Drew Jagger.”
Han höll kvar min hand. ”Verkligen? Trevligt att råkas? Du 

är mycket artigare än jag skulle ha varit i din sits.”
”Du har rätt. På sätt och vis skulle det ha varit bättre om 

du faktiskt hade varit inbrottstjuv.”
”Har du bil? Det är sent och den här kartongen är rätt 

tung.”
”Det är ingen fara. Jag tar en taxi.”
Han nickade. ”Var försiktig när du hoppar in och ut bara. 

Den där kjolen verkar leva sitt eget liv.”
Den här gången kunde inte ens mörkret dölja min rodnad. 

”Med tanke på all förödmjukelse jag fått utstå i kväll hade 
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du väl kunnat låta mig glömma det där? Låtsas som om det 
aldrig hänt?”

Drew drog på munnen. ”Det är omöjligt att låtsas att jag 
inte såg den rumpan.”

Jag var smal, men hade ganska stor rumpa. Det hade alltid 
varit ett komplex. ”Vad ska det betyda?”

”Det var en komplimang.”
”Jaså, det säger du.”
”Hur kommer det sig förresten att din kjol bara gled av 

sådär? Har du nyligen gått ner i vikt eller något?”
Eftersom jag knappast kunde skämma ut mig mer än jag 

redan hade gjort i kväll skrattade jag bara och sa som det 
var. ”Jag åt en stor burgare till middag och kjolen spände åt, 
så jag drog ner dragkedjan. Dörren var låst. Jag trodde inte 
att någon skulle komma in.”

”En kvinna som äter stora burgare och ser ut som du? 
Bäst du inte berättar det för resten av kvinnorna i New York. 
De kommer skicka dig raka vägen tillbaka till Oklahoma.” 
Han blinkade. Och patetiskt nog kände jag genast hur hjärtat 
började trumma snabbare i bröstet.

Vi gick ut och Drew stod kvar med flyttkartongen tills en 
taxi körde upp vid trottoaren. Han lutade sig in genom den 
öppna bildörren medan jag satte mig.

”Nyårsafton suger alltid. Det blir bättre i morgon. Ta och 
kryp ner i sängen, beställ hem en burgare till och försök sova 
lite. Jag möter dig på polisstationen i övermorgon. 19:e distrik-
tet på 67:e gatan. Ska vi säga klockan åtta på morgonen? Det 
är inte lönt att vi går dit på nyårsdagen – polisen kommer 
fortfarande ha fullt upp med alla fyllon från kvällen innan.”




