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Vårkvällen var varm. En ljuvlig doft från narcisserna i rabatten spred 
sig över trädgården. Kriminalinspektör Maria Wern satt i den blå 
skymningen i träsoUan under gråpäronträdet. Tillsammans med 
Björn hade hon precis avslutat en middag med lax, nyskördad spar-
ris och mullbärsparfait. Hon sippade på vinet, en Riesling med kris-
pig smak av Yäder och citrus, och blev milt sagt häpen när mannen 
hon älskade föll på knä framför henne. Hon ställde ifrån sig glaset. 
Han fattade hennes hand och såg på henne med en innerlighet som 
Zck henne att ana vad som skulle komma.
”Vill du gifta dej med mej, Maria Wern?” Han hade hamnat med 

knäskålen på en sten och det såg vingligt och obekvämt ut. Det 
krävdes tydligen ett snabbt svar.
”Vad säger man? Det kom så plötsligt.” 
”Jag älskar dej, vill leva med dej och få barn med dej. Jag ser inte 

direkt fram emot att bli en skröplig åldring, men tillsammans med 
dej skulle det vara … lindrigare.”
De hade varit ihop i snart ett år. Successivt hade han Yyttat in och 

sagt upp sin lägenhet. Han arbetade som brandman och när han 
hade nattpass sov han i gästhuset. De andra nätterna var lustfyllda 
äventyr – fortfarande galet passionerade, tänkte hon. I ett år hade 
de delat allt. 
”Vill du, Maria Wilhelmina Wern?” Han tänkte tydligen inte låta 
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henne komma undan. Giftermål hade då och då kommit på tal och 
hon hade skojat bort det. Han borde ha förstått att hon var tveksam. 
Precis när de hade inlett förhållandet hade hon under några om-
tumlande dagar varit gravid, men det slutade i ett tidigt missfall. Det 
var då han för första gången hade fört det på tal. 
”Jag älskar dej, räcker inte det?” frågade hon.
”Det räcker långt.” Han skrattade varmt. ”Men jag vill att vi ska 

vara vi på riktigt.”
”Vi är vi på riktigt. Vad skulle bli annorlunda eller bättre om vi 

gifte oss? Ärligt sagt, jag menar ärligt, Björn!” 
”En fest är aldrig fel.” Han reste sig långsamt upp och gnuggade 

sitt onda knä. ”Och så vill jag ha barn med dej – en tre, fyra stycken.”
”Så pass?” Hon kunde inte låta bli att skratta och så var förtroll-

ningen bruten. Grodan på marken förvandlades till en prins när 
han rest sig på bakbenen. Han var snygg, hennes man. Hon kom 
fortfarande på sig själv med att stanna upp ibland för att bara se på 
honom.
”Jag återkommer i ärendet, skriftligt så att det diarieförs ordent-

ligt.” Han la armen om henne och kysste henne och just då i den 
stunden hade hon kunnat svara ja, men sedan kom tvivlet och räds-
lan att bli sviken. Igen. 

När Björn somnat steg Maria upp, tog på sig morgonrocken, gick 
nerför trappan och satte sig i vardagsrummets mörker för att tänka 
över hans förslag. I skenet från gatlyktan såg hon gränden och på 
andra sidan de låga husen som liknade hennes eget, med putsad 
fasad och fönster i midjehöjd. Under turistsäsongen brukade hon 
ha persiennerna neddragna för att slippa insyn. I samma stund som 
hon tänkte att det snart var dags igen dök ett ansikte upp i rutan, 
ett blekt ansikte med mörka ögon. En man skuggade med handen 
över ögonen och stirrade rakt in i rummet på henne. Deras blickar 
möttes och hon Zck behärska sig för att inte skrika högt. Han höll 
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henne kvar med ett uttryck av … sorg och desperation. Det var så 
hon tolkade det. Ansiktet försvann lika hastigt som det kommit. 
Hon gick fram till fönstret och såg en lång mörk gestalt försvinna 
bakom kröken. Mer upprörd än hon borde ha blivit, skakad av ut-
trycket i hans ansikte, försökte hon lugna sina häftiga andetag. Bor 
man på Klinten får man vänja sig vid insyn, tänkte hon och drog ner 
persiennerna med en smäll.
Hon gick ut i trädgården som vette mot ringmuren. Gatlyktans 

sken föll in över det gula planket. Hon tänkte på vad Björn frå-
gat. Var hon redo att gifta sig med honom? Natten var förunderligt 
varm. Här på bänken hade hon suttit med tant Vega, som hon fått 
ärva huset av. Vad skulle Vega ha sagt i all sin klokskap? Varför är 

du tveksam, Maria? Handlar det om Björn eller om dej själv eller om 

äktenskapet som form? 
Vega hade valt att leva ensam, men tog sig en älskare då och då 

när lusten fanns. Gifta sig hade hon aldrig velat. Det var som om 
Maria fortfarande kunde höra Vegas röst. 1858 kunde ogifta kvinnor 

ansöka om att bli myndiga och få ta hand om sina egna pengar. För gifta 

kvinnor var året 1921, alltså sextiotre år senare. Min mor var således 

inte myndig när jag föddes 1920. Jag tänker aldrig bli beroende av någon. 

Men det gäller mej och mitt liv. Dina beslut är dina egna.

Hur Maria än valde att göra skulle Vega ha stöttat henne, det 
visste hon. Det handlade inte om det. Björn hade inga som helst 
planer på att förslava henne. Tvärtom. Björn var nästan för bra för 
att vara sann. Hon älskade att vara tillsammans med honom och när 
han inte var i närheten saknade hon honom. Det fanns en omtänk-
samhet i allt det han gjorde. Frukost på sängen. En uppvärmd bil. 
Läxläsning med barnen. Han brydde sig om Emil och Linda som 
om de hade varit hans egna ungar. Så varför tvekar jag då?

Den största oron gällde hans före detta Yickvän, socialsekretera-
ren Liv Ekdal. Han hade lovat att det var slut, deZnitivt över. Men 
de var vänner och vänner hjälps åt när det behövs, hade han för-
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klarat. Maria var bränd när det gällde hjälpsamhet och gamla ex, 
men försökte att inte överreagera. Det som hänt tidigare i livet var 
inte Björns fel. Han var perfekt och kanske var det just det som var 
mest skrämmande. Hon ville inte helt förlora sig känslomässigt, bli 
beroende och sedan sviken. Skilsmässan från Krister, barnens far, 
hade inte gått spårlöst förbi. Inte heller det passionerade förhållan-
det med Per Arvidsson, som sedan svek henne och gick tillbaka till 
sin fru i en stund av hastigt påkommen hjälpsamhet. Båda gångerna 
hade hon stått inför samma avgrund, inför hotet att helt uppslukas 
och gå under. 
Kanske är det lättare att leva med någon som man kan klara av att 

leva utan, tänkte Maria. Någon man älskar lagom mycket, så att man 
inte ger upp sig själv. Jag vet att jag håller igen, har garden uppe av 
rädsla för att gå under. Hon visste inom sig att allt bottnade i en djup 
rädsla sedan barndomen, där närheten hon haft till sin mamma varit 
gränslös och livsfarlig. Som barn är man skyddslös. Det sjuka blir var-
dag och norm när man inte har något att jämföra med. Maria min-
des hur hennes mamma plötsligt kunde få ett raserianfall och säga 
elaka saker och nypa henne så hårt att hon började gråta. Bara för 
att i nästa stund få trösta med långa kärleksförklaringar och kramar. 
Mamma Monica hade behövt den kicken. Det Zck aldrig vara lugnt.
Ibland var hon världens roligaste mamma. Däremellan var hon 

helt försvunnen. Den politiska kappan Yaddrade i ytterligheternas 
kastbyar och Maria slängdes mellan stolthet över sin modiga mam-
ma och skam över hennes ogenomtänkta uttalanden. Ibland reste 
Monica bort i Yera veckor utan att säga till och främmande personer 
dök upp som barnvakter, ibland ingen alls. Löften om storslagna 
resor, ett eget rum, en egen häst och ridläger infriades aldrig. I stäl-
let blev det ett vanvettsutbrott för att Maria ställde orimliga krav. 
Som straU blev hon nupen på ställen som inte syntes när kläderna 
var på. Kompisarna tyckte att Monica var häftig och rolig, därför 
slutade Maria att bjuda hem dem så att de inte skulle upptäcka san-
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ningen. En gång i ettan på gymnasiet bjöd mamma in dem utan att 
Maria Zck veta det. Ett överraskningsparty där Monica själv blev 
huvudpersonen och fångade allas uppmärksamhet genom att, till 
Marias fasa, berätta om sina sexuella erfarenheter. Det var samma 
kväll Monica började slira om att Maria hade en okänd bror. Sju år 
äldre. Monica hade fått honom av misstag när hon var sexton och 
han blev kvar hos sin farmor, sa hon. Efteråt förbjöd hon Maria att 
någonsin försöka få kontakt med honom. Säkert var det en lögn som 
så mycket annat som verkade stort och fantastiskt till en början och 
sedan krympte till ingenting alls.
Maria märkte att hon frös där hon satt under päronträdet och 

drog morgonrocken tätare om kroppen. Om det inte varit för pappa 
Bruno skulle Maria inte ha klarat sig. ”Varför stannade du pappa?” 
hade hon frågat honom och svaret förvånade henne egentligen inte. 
För att han, trots allt vansinnigt Monica gjort, ändå brydde sig om 
henne. ”Men också för din och Daniels skull. Det är inte så petnoga 
vem man gifter sej med, utan vem man skaUar barn med”, hade han 
sagt. ”För det kan man aldrig göra ogjort. Jag ångrar inte er, mina 
barn. Men om ni inte hade kommit till världen hade jag valt ett an-
nat liv. ”
Maria tänkte på Daniel och kvävde en skälvande suck. Det slu-

tade aldrig att göra ont. Han hade aldrig lyckats Yytta hemifrån. När 
Maria gått ett par veckor på polisutbildningen tog han sitt liv med 
tabletter ur mammas handväska. Det var som om något i henne själv 
dog när hon Zck veta vad som hänt. För att orka vidare hade hon 
stängt dörren om sin barndom. Inte ens Björn visste att hon haft 
en bror. Hon ville inte prata om det. Tanken på att hon kunde ha 
förhindrat det, skulden, var för tung.
Efter att Maria träUat Krister, visat upp honom och deklarerat 

att det var allvar, bröt Monica all kontakt med dem. För mamma 
fanns bara onda och goda och Krister var ond eftersom han inte lät 
sig tjusas. Vid två tillfällen, när det inte hade funnits någon annan 
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utväg, hade Emil och Linda fått vara hos sina morföräldrar. Men då 
hade Bruno lovat att inte en enda minut lämna dem ensamma med 
Monica.
Björn hade undrat, sagt att han gärna ville träUa hennes föräldrar, 

men Maria hade sagt nej. Det här var hennes innersta hemlighet. 
Han tyckte att hon var hård mot dem, men han förstod inte. Hur 
skulle han kunna göra det när hon inte kunde berätta? För det gick 
inte att berätta utan att han skulle se vilken misslyckad och oälskad 
och värdelös person hon var. Barndom och nutid – två verkligheter 
som absolut inte Zck mötas. Sårbarhet som inte Zck blottas. Hon 
måste skydda sig. Maria lutade huvudet bakåt och såg upp på natt-
himlen, stjärnorna och en blek nymåne. Det kändes som om Vega 
satt alldeles intill henne på bänken under päronträdet med all sin 
välvilja. Björn är en bra man. Du har inte gett honom en ärlig chans när 

du inte berättat, eller hur? 
När Maria vaknade nästa morgon kändes det som om något hade 

löst sig under natten. Oklart vad – men trots att hon inte sovit nå-
gon längre stund kände hon sig lätt och fri när Björn smekte henne 
till dagens första kärleksstund och ställde samma fråga, högtidligt 
och med glimten i ögat.
”Maria Wilhelmina Wern, vill du gifta dej med mej?” 
”Ja, jag vill det. Fast jag är rädd. Jag kan inte hjälpa att det känns 

ödesmättat på något sätt.”
”Du sa ja!” Han fattade om hennes båda kinder och kysste henne. 

”Jag kan bara inte fatta det! Du sa ja!”
”Ja, jag sa ja!” Maria kände sig skakig inuti när hon sagt det, men 

ändå stolt över att hon haft modet. Hon gick ner för att förbereda 
frukosten medan Björn tog en dusch. Emil kom precis in med ett 
papper han hittat i brevlådan. En lapp om ett kollo i Ronehamn. 
Han var eld och lågor. 
”Får jag mamma, får Linda och jag åka? Ubbe var på kollo förra 

året och det var skitkul sa han.”
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Maria tittade på datumet. ”Lördagen när det börjar är Ubbes fö-
delsedag.”
”Den vill jag förstås inte missa, men man kanske kan komma på 

söndagen. Vi kan väl fråga?”
”Jag får kolla det.” Maria tänkte att kollot skulle kunna vara en 

bra lösning. Hon hade ju inte semester förrän i senare delen av som-
maren, inte Björn heller. ”Stället det är på i Ronehamn heter Gula 
Hönan.”
”Gula Hönan är det perfekta stället att ha själva festen på”, dekla-

rerade Björn som precis kom in i köket.
”Festen?” Maria hängde inte riktigt med.
”Bröllopsfesten!” sa han och gav henne ett fantastiskt leende med 

spelande ögon.
Emil tittade upp från sin läsning. ”Det står här på pappret vad vi 

ska göra. Det är en spökvandring och vi ska få skjuta med pilbåge 
och paddla kanot.” 
”Jag vill bestämma vad vi ska leka!” Linda kunde inte sitta stilla 

vid bordet längre utan började hoppa runt på ett ben. ”Först ska vi 
leka Land och rike och sen Bollen i burken och sen ska alla vara 
mina hästar i mitt stall.” Hon skrattade med hela sin tandlösa sju-
åringsmun.
”Ditt rikspucko – det bestämmer inte du”, sa Emil strängt. ”Det 

konstiga är att lappen låg i brevlådan i dag. Det är ju söndag.”
”Det kanske är Lena som lagt den där.” Maria tänkte att så måste 

det ju vara. Lena skulle vara ledare på kollot. Hennes namn stod 
med i inbjudan. Hon var dotter till Marias chef Tomas Hartman 
och hade suttit barnvakt Yera gånger. Barnen gillade henne. Det här 
kollot kändes alltmer som en bra idé.
”Det var en konstig typ som frågade saker om dej i går, mamma.” 

Emil tog tag i Marias arm för att vara säker på att hon lyssnade. 
”Han såg ut som en vampyr och han visste vem jag var för han hade 
bildgooglat mej. Vet du att man kan bildgoogla och se massor av 
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bilder på dej när du har varit i tidningen? Det sa han, så jag kollade. 
Det Znns bilder på hela våran familj. Men Yest bilder på dej.”
”Vad frågade han för saker?” Maria mindes mannen i fönstret 

med en stark känsla av obehag. 
”Han frågade om du hade ett stort fult ärr på magen, ett sånt man 

får om någon skär en med kniv.”
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2

Hemse vårdcentral var välbesökt på måndagsmorgonen. En baby 
gnydde, någon hostade i skrällande attacker. Två äldre damer jäm-
förde sina åderbråck och en gammal man hade somnat i väntan på 
sin tur. Huvudet hängde framåt, händerna förlorade greppet om tid-
ningen och han vaknade till med ett ryck.
Mirela Lundberg kröp ihop på den galonklädda stolen, drog upp 

benen och slog armarna runt sina knotiga knän. Det tjocka bruna 
håret föll fram över ansiktet och blev ett draperi som stängde om-
världen ute. Vart går man för att få hjälp när det inte går att prata 
med någon vuxen? De som arbetar på sjukhus har tystnadsplikt, det 
hade Mirela hört av sin fröken och då var det sant. På vårdcentralen 
hade de hjälpt henne förut, när hon var sju år och hade ramlat från 
en gunga och slagit upp ett otäckt sår på knäet. De hade varit snälla, 
pratat med mjuka röster och brytt sig om att hon hade ont. Hon 
hade till och med fått ett klistermärke. Den här gången fanns det 
inget knä som blödde och behövde sys ihop, inget som syntes. Det 
var mycket värre än så. Mirela försökte tysta gråten. Hur skulle hon 
kunna förklara för dem? De kanske skulle tycka att det var hennes 
eget fel. Hon hade ju gått med på det, i alla fall inte protesterat. Inte 
ens fröken hade velat höra. Efter en halv mening hade Mirela blivit 
avbruten och nedtystad. Fröken hade inte tid med någon som störde 
schemat och nu var det sommarlov.
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En tant, lika liten som Mirela själv, satt i soUan och knäppte med 
spännet på sin handväska. Klick, klick, klick, knäpp. Hon luktade 
kiss. Ansiktet såg ut som en sorgsen gipsmask. Nu vände hon på 
huvudet. Tanten Zck inte höra snyftningarna, inte fråga hur det var. 
Då skulle alla stirra. Den snälla sköterskan som hette Mona måste 
komma. Det oroade Mirela att hon inte hade synts till. 
”Rita Jakobsson!” ropade den andra sköterskan, hon som inte var 

Mona. Hon såg sträng ut i sina svarta glasögon. En mamma med en 
baby i famnen reste sig. Sköterskan tog i hand och hälsade. Babyn 
höll sig för ena örat och skrek så att den blev rynkig och röd och 
de mulliga benen sparkade som om den hoppade säck i luften. De 
försvann bort i korridoren.
Jag vill inte leva mer, jag vill vara död, tänkte Mirela och förstod 

till sin förfäran att det var alldeles sant. Inte något man bara säger 
eller tänker för att prova hur tanken känns. Förut, när livet var som 
vanligt, hade hon också funderat på döden. Tänkt på hur ledsna alla 
skulle bli om hon dog. Men då var det inte alls samma sak. För då 
hade det funnits en varm och mysig tanke på att de skulle sakna 
henne, även om den var sorglig. Nu kändes det som hon skulle få 
panik. Det blev allt svårare att andas, bara i korta små puUar kunde 
hon få luft. Mirela knöt händerna för att stå ut med krampen i ma-
gen. Hon måste våga berätta för att få hjälp. Hon orkade inte vara 
rädd längre … hela tiden rädd. Hon höll nummerlappen i handen. 
Pappret blev fuktigt och skört och brast på mitten. Nummer ropa-
des upp och ibland ett namn. Patienterna reste sig en efter en och 
försvann i korridoren. Syster Mona syntes fortfarande inte till. 

Hjälp mej! Snälla hjälp mej! Om ingen bryr sej om mej dör jag. Det 
behövdes mycket mod för att stanna kvar. Mirela blev alltmer osäker 
på att någon verkligen skulle lyssna och förstå. Händerna gjorde 
blöta märken när hon tog på den galonklädda stolsdynan.
”Edit Nyström!” Ofattbart långsamt gick tanten med mask-

ansiktet över golvet. Det var som om hennes ben låst sig och vägrade 
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att träUa doktorn, fast resten av kroppen ville framåt. Glasögon-
sköterskan baxade henne bit för bit med stort tålamod och talade 
med vänlig röst.
”Då får vi se vem som var på tur. Nummer sexton.” Syster Mona 

uppenbarade sig plötsligt framför dem och Mirela visste i den stun-
den att hon var en ängel. Hon hade anat det förra gången hon var på 
vårdcentralen, men nu visste hon säkert. För änglar kan läsa tankar 
och de Znns där när de behövs. 
”Det är jag.” Mirela visade sin nummerlapp och kände golvet 

gunga till när hon reste sig för att följa efter. Mona log mot henne 
och visade vägen in genom en korridor med knallgrönt golv. De pas-
serade skylten med ordet Personalrum.
”Ett ögonblick bara.” Det var tydligt att Mona ville att hon skulle 

stanna utanför, men Mirela följde efter som en skugga in i personal-
rummet. Sköterskan tog upp hundra kronor ur sin rockZcka och la 
dem i ett kuvert som stod lutat mot en mugg på kaUebordet. Mirela 
förstod att hon inte borde vara där i personalens rum och skyndade 
sig före ut i korridoren innan Mona vände sig om. ”Ursäkta att du 
Zck vänta, det var en sak jag bara inte Zck glömma bort att göra”, 
förklarade Mona med ett litet leende som Zck skrattgroparna att 
synas. ”Har du ingen vuxen med dej när du ska ta blodprov?”
”Nej.” Mirela förstod ingenting. 
”Har du ett papper där det står vilka prover som ska tas, en re-

miss?” Mona såg ut som hon inte heller förstod. 
”Nej. Det ska inte tas prover”, sa Mirela tyst och kände att gråten 

var på väg igen. Hon knep sig i armen och försökte skärpa sig. Bet 
sig i läppen och såg upp i taklampan för att hindra tårarna från att 
rinna så att hon måste torka bort dem med handen och avslöja sig.
”Men du har tagit en nummerlapp till provtagningen. Blev det 

fel?”
Mirela kunde inte svara, bara nicka, för halsen var tjock av gråt. 
”Vad kan jag hjälpa dej med?” Mona visade in henne på ett rum 
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där de kunde sitta ner i fred. Sköterskans ögon var bruna och glada, 
till och med när hon såg allvarlig ut.
Mirela förlorade sig i nätmönstret inuti hennes bruna ögon och 

försvann in i pupillen. Huvudet blev tomt på tankar, kroppen upp-
löstes och försvann. Det fanns inga ord för det som pågick i hemlig-
het. Det gruvliga som det var dödsstraU på att berätta.
”Har du ont någonstans?” Mona la armen om Mirelas axlar och 

Yickan ryckte okontrollerat till av den oväntade beröringen.
”Magen, jag har ont i magen”, lyckades hon pressa fram.
”Var Znns din mamma, lilla vän?”
Mirela skakade på huvudet. Mamma Zck absolut inte bli inblan-

dad. Hellre skulle hon dö på direkten. Det var för skamligt.
”Kan du berätta för mej vad du heter? Jag vet att vi har träUats 

förut, men jag kommer inte ihåg.” Mona såg verkligen orolig ut nu.
Mirela skakade på huvudet igen och kände paniken komma.
”Du har tystnadsplikt!” 
”Ja, men den gäller inte när man är ett barn. Din mamma har 

ansvar för dej. För henne måste jag få berätta.” Mona såg vädjande 
på henne.
”Nej! Det går inte.” Mirela hade blivit lurad rakt in i en fälla. Tänk 

om hon hade börjat berätta om det som ingen Zck veta när sköter-
skan inte tänkte hålla tyst.
”Kan du förklara varför det inte går?”
”Nej.” Nu var luften slut. Mirela kunde inte andas. Inte tänka för 

allting snurrade runt och pressade ihop magen till ett skrik.
”Men lilla vännen, hur är det? Var i magen har du ont?”
När Mona sträckte armarna för att hålla om henne slog Mirela 

sig loss och rusade ut genom dörren, genom korridorer och vänt-
rum, förbi apoteket och ut på gatan. En bil tvärstannade. Hon såg 
den svarta metallen blänka till alldeles nära. Det tjöt i däcken, men 
Mirela fortsatte. Asfalten rusade under hennes fötter. Hon kastade 
en snabb blick över axeln för att se att hon inte var förföljd. Fort-
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satte springa så fort hon kunde och stannade inte förrän hon hade 
svängt om hörnet och gömt sig mellan två bilar som stod parke-
rade på gatan. Där sjönk hon ner på huk och drog efter luft. De 
svettiga händerna blev grå av vägdammet. När hon torkade bort 
tårarna blev ansiktet alldeles randigt. Hon kunde se sig själv i bi-
lens sidospegel och ryggade tillbaka av sitt eget skrämda ansikte. 
De mörkblå stirrande ögonen. Det långa mörkbruna håret som var 
stripigt av svett i pannan och de hårt sammanbitna käkarna. Hon 
letade efter lägenhetsnyckeln. Den låg i Zckan. Hon måste ha nyck-
eln redo för att kunna låsa upp snabbt, vara beredd innan hon vå-
gade den sista biten hem. Det kunde handla om sekunder om hon 
skulle lyckas. Hon måste koncentrera sig och hämta andan. Där-
för stoppade hon ner handen i andra jackZckan och rörde vid sin 
hemliga skatt i asken, Igelkottkäken. Den hjälpte henne på ett ma-
giskt sätt att nå en annan tid och annan plats för att hämta kraft  
och mod.

När de tidigare i våras hade varit på museet för att se en utställning 
från stenåldern hade Mirela stannat framför montern med igel-
kottYickan. Hon hade begravts med en mössa av igelkottskinn och 
en amulettpåse med fem igelkottkäkar om halsen. Flickan var 154 
centimeter. Längre än Mirela. Igelkottens skelettben hade skyddat 
Yickan från allt ont, hade fröken berättat för dem. Kanske fanns det 
en del magi kvar. När ingen såg det hade Mirela lyft på glaslocket 
och tagit ett. Bara ett litet käkben och hoppats att det inte skulle 
märkas. Hon hade alltid med det i asken i Zckan på sin jacka. Varje 
kväll när hon skulle somna rörde hon vid igelkottkäken. Blundade 
hårt och önskade att få byta tid med stenåldersYickan från Ajvide. 
Hon ville leva utvald av gudarna som prästinna. Fly till stenåldern 
för att få komma femtusen år bort från sin plågoande, i en annan tid 
där hon inte behövde skämmas och inte vara rädd. 
Mirela ryckte till av ett plötsligt ljud bakom sig.
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”Men tyckte jag inte att det luktade Ztta? Och vad hittar jag här? 
Min slav!” Han skrattade överlägset. ”Nu ska du jobba.” 
Det kändes som om isvatten rann genom ådrorna och förlamade 

varje rörelse när hon ville springa därifrån. Han hade hittat henne. 


