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Prolog

När hon klev in på det mörka kaféet från den soliga perrongen 
hade hon bara två saker i huvudet: Henry David Thoreau och 

ett vackert rött vykort målat i akvarell. Den första tanken handlade 
om att fly den lilla byn för att hitta ett större äventyr och höll så när 
på att få henne att avsluta uppdraget men den drunknade till slut i 
funderingarna på vykortet.

Inte för att det hjälpte, två timmar senare hade hon fortfarande 
inte fått ner ett enda ord på kortet. Hon trummade tankspritt med 
pennan mot den rutiga plastduken och vände sedan på kortet för 
att studera framsidan ännu en gång. Det var en akvarell med färg-
glada blommor på gröna stjälkar som snirklade sig runt bokstä-
verna i de stora orden. 

Baksidan av ett vykort har precis lagom utrymme för så många 
vackra ord att du kan svepa iväg mottagaren i ett rus av kärlek. 
Eller precis med utrymme att förklara varför du kommer spendera 
resten av livet med att inte bli som henne. Men finns det verkligen 
tillräckligt med utrymme på ett vykort för att rädda ett liv?

Det var hur som helst bara ett vykort och vad man än vill skriva 
borde det inte ta flera timmar. De hade blivit utsläppta under ef-
termiddagen för första gången sedan de kom till lägret och hon 
hade tagit sig in till byn. Hennes första impuls hade varit att bara 
slänga sig på tåget därifrån, att hitta nästa äventyr att checka av, 
men hon hade inte följt den. Det var säkert bara ett test ändå för 
att se vilka som föll för frestelsen. Istället hade hon satt sig på kaféet 
nere vid järnvägsstationen. Man skulle inte sakna henne förrän vid 
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skymningen så hon lät sig omfamnas av de hemtrevliga dofterna. 
Doften av kaffe tog över. Olika Teer pockade på uppmärksamhet 
strax därunder men kaffe var förbjudet på lägret och det var nog 
abstinensen som gjorde sig påmind. Hon tittade upp från kortet 
på samma sätt hon tittat upp från det säkert femtio gånger redan, 
sedan tände hon ett ljus hon tagit upp ur fickan och ställde det på 
bordet framför sig. Klockan ovanför dörren plingade till och när 
dörren öppnades nådde vinden henne och blåste ut ljuset. Igen. 
En resenär med vilsen blick kom in och hon tappade tråden. Igen. 
Tankarna var ändå bara ett enda kaos. Hon brydde sig inte om att 
tända ljuset igen. Kaffet var sedan länge kallt. Halva Croissanten 
låg kvar på fatet och kortet hade hon som sagt inte ens börjat på. 
Men då, precis när hon skulle ge upp, formades en tanke. Det fanns 
kanske ett sätt att varna henne.

Hon började skriva de första orden hon kom på. Sedan var hon 
tvungen att pausa, kanske för att tänka igenom texten en gång 
till, kanske för att få handen att sluta skaka, men när udden sattes 
mot papperet igen gick det bättre. Nästan som om orden kom från 
någon annan. Tankarna formades snabbare och snabbare och till 
slut bara skrev hon. Pennan hade antagligen legat på kaféet i flera 
år med tanke på hur hårt hon fick trycka mot papperet för att få 
ut bläcket. Vissa ord var hon tvungen att skriva flera gånger men 
adressen kom ut felfritt i alla fall. Tills hon satte tummen mitt i 
adressraden. Hon blåste på kortet för att torka färgen. Sedan vif-
tade hon med det och det var då hon satte tummen i bläcket utan 
att märka någonting. Fokus hade skiftat till andra sidan gatan och 
en gammal postlåda. En blekt gul låda med ett blått posthorn på.

När texten torkat samlade hon ihop sina saker, skrapade fram en 
femtiolapp ur fickan och la den på bordet innan hon gick ut ge-
nom dörren. Klockan plingade till när dörren stängdes och ljudet 
resonerade som gonggongen till första ronden i en boxningsmatch, 



ett ljud som följde henne ända tills hon var framme vid lådan. Där 
tittade hon på kortet en gång till. Kunde hon verkligen skicka det? 
Vågade hon? Det kanske var för sent för att rädda henne ändå. 
Hon slöt ögonen och andades in djupt under sex sekunder, precis 
som ledaren sagt åt henne att göra, lät luften fylla bröstet, höll 
kvar andan i sex sekunder till och andades sedan ut i sex sekunder 
samtidigt som hon öppnade postlådan och försiktigt släppte taget 
om kortet. Hade hon vetat vilken kedja av händelser kortet skulle 
starta hade hon kanske valt att titta en extra gång på detaljerna i det 
hon skrivit. Men bara kanske.
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KaPitel 1

Det första tecknet på att det här inte skulle bli en helt vanlig 
dag i Vincents liv var fåglarna. I vanliga fall svävade de högt 

högt över den lilla staden och lät invånarna leva sina bekymmers-
lösa liv i fred men idag cirkulerade de lägre än vanligt. Mer intresse-
rade än vanligt. Precis som hundar och katter anar en jordbävning 
visste gamarna alltid när någon skulle gå under.

Gamarna var dock fortfarande för högt upp för att målet för 
deras uppmärksamhet skulle märka något så när Vincent snubb-
lade ut genom dörren från villan verkade allting vara i sin ordning. 
Han småsprang över den stenlagda gången mot parkeringen och 
krånglade fram huvudet ur djupet av tröjan i farten. Solen sken och 
fåglarna kvittrade i bakgrunden, lite lugnare nu i juli än innan mid-
sommar men fortfarande tillräckligt för att skapa den där sköna 
sommarlovskänslan. I fjärran gick bommarna till Roslagsbanan ner 
för att låta tåget passera och mistlurarna från båtarna skvallrade 
om att dimman inte hunnit lätta ute på fjärden än. Allting verkade 
alltså vara en helt vanlig dag i Vincents helt vanliga liv.

Inte för att Vincent skulle lägga märke till små detaljer av ovan-
lighet när han var på väg till jobbet ändå. Han tog sig an arbetet 
som om livet stod och föll med det. Kanske för att glömma eventu-
ella kärleksbekymmer eller stressen med att välja inriktning i livet 
eller vad det nu är man vill glömma när man sysselsätter sig upp 
över öronen. Han fokuserade hur som helst på jobbet. I det avse-
endet var han som en maskin. En terminator som aldrig gav upp. 
Kom regn, rusk eller strålande sol, när småfåglarna skakat daggen 
av vingarna och sjöng sitt allra vackraste för att locka oss upp till en 
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ny underbar sommardag sadlade han sitt treväxlade knallgula odjur 
och gav sig ut för att ta hand om leveranserna.

Vincent fick syn på klockan, svor till och ökade farten ytterligare. 
Han kom inte för sent. Det var liksom inte så han jobbade. Han 
hade sin yrkesstolthet att tänka på, en stolthet som lyste igenom 
ända från det noggrant tvättade blå tyget i cykelns sidoväskor ut till 
de kromade muttrarna på däcken. Han hade plockat ner cykeln i 
minsta beståndsdel, tagit bort allting utom det allra nödvändigaste 
och satt ihop den igen för att få ut mesta möjliga kraft ur maskinen 
och därmed kunna utföra sina arbetsuppgifter aningens snabbare 
än alla andra. Nu åkte han omkring på någonting som förde en 
hård kamp mot fysikens lagar. Det var så få ingredienser kvar i 
maskineriet att hela konstruktionen vilade på en enda del, kedjan, 
och när den rosslade runt kedjehuset likt nya klaffar i en åttioårig 
hjärtpatient sändes endorfiner ut genom Vincents nervbanor tills 
han var tvungen att räta ut fingrarna för att få dem att sluta klia.

Vincent flöt fram strax över vägen som om friktion var en lag 
som missat honom. Slangarna var pumpade som armarna hos en 
bodybuilder på steroider och folk som såg honom på håll trodde 
han åkte på dubbla bakhjul. Fan, folk som stod i närheten trodde 
också att han åkte på dubbla bakhjul. Så feta var däcken. Ok, när 
vi ändå är inne på ämnet lufttryck, din cykel har antagligen ett 
rekommenderat tryck på åtta bar. Det är helt normalt, inget att 
hänga läpp för, det har Vincents med. Men du har antagligen runt 
åtta bar i dina däck också, eller kanske snarare någonstans runt sex 
eftersom du inte har pumpat dem sedan du krånglade fram cykeln 
ur garaget i våras. Bränns det? Vincent gjorde inte saker halvhjärtat. 
Han hade lyckats få i nästan sexton i sina.

Sexton!
I runda slängar dubbla ditt tryck alltså. Ingenting man gör för 

hand. Ett andetag till och vi skulle få en vindpust som blåste ut 
levande ljus i hela socknen. Sexton bar är ett så hårt tryck att en 
glasbit som fastnat i däckmönstret skulle skjutas rakt genom ett 
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träd vid en punktering. Ett fullvuxet träd. Typ en ek eller något an-
nat tjockt och segt träd. Men Vincent körde inte på glas. Det drog 
ner tempot, sinkade honom, och för en kille som tog hand om 
leveranserna var det ohållbart. Det flög inte, som han brukade säga.

Innanför däcken satt ekrar av lättmetall. Tolv par på varje hjul. 
De vägde som balsaträ och var putsade som linserna på Hubble-
teleskopet. När reflexen från hjulen träffade saker i omgivningen 
fattade saker i omgivningen eld. Att bli omkörd av Vincent en solig 
dag är som att vakna upp i ett kolmörkt rum till födelsen av en 
supernova. Det svider i ögonen och sticker i själen, fast ska jag vara 
helt ärlig är det svedan i ögonen som är värst. Det där med själen 
låter bra men det är ögonen som bränner fast minnet av Vincent 
när han levererar och det är ingen rolig bild att hålla kvar på horn-
hinnan ända till pension.

Vincent mådde ok. Än så länge tydde ingenting på att det här 
skulle bli en dag när helvetets hundar jagade honom upp och 
ner bland kullarna i Österskär eller att döden skulle flåsa honom 
i nacken redan innan lunchen spjälkats ordentligt. Nej, när han 
sprang de sista metrarna mot cykeln mös istället känslan av att ha 
varit med om något fantastiskt i kroppen. En känsla som lekfullt 
tryckte bort tankarna på vilket straff han skulle få för att komma in 
sent. En känsla som höll sig kvar ända tills han fick syn på innehål-
let i den mörkblå väskan som hängde på styret. Där i botten, gömt 
under högarna med gummisnoddar, låg ett vykort och när Vincent 
såg det drog fåglarnas kvittrande ner till ett svagt bakgrundsljud. 
En svettpärla bröt ut i pannan, knäna vek sig under honom och 
när han försökte dra sin halvlånga page tillbaka i en tofs märkte han 
inte att smärta signalerade i handen. Det borde inte finnas en enda 
försändelse i lådan. Han hade aldrig missat att leverera någonting 
tidigare. Han blinkade för att få bort sömnen ur ögonen och kisade 
mot händerna. Knogarna på högra handen var såriga. Han blun-
dade men kunde inte placera var såren kom ifrån. Tinningarna bul-
tade. Hjärtat bultade. En fläkt av svett löstes upp omkring honom 



som minnet av en dröm när man vaknar. Fan, Vincent satt upp på 
cykeln, kastade i lägsta växeln och spann ett helt varv innan däcken 
fick fäste i gruset och slungade iväg honom i ett moln av damm. 
Kvar hängde en doft av bränt gummi, olja och en aggressiv känsla 
av att ha glömt någonting viktigt, någonting jäkligt viktigt.
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KaPitel 2

Tio minuter efter det att Vincent hittat vykortet i cykellådan 
klev en jättelik man ur sin pick-up på bron över kanalen. Han 

följde sidan av bilen till flaket och rotade runt på det tills han hit-
tade ett baseballträ. Det var av märket Luisville Slugger och enligt 
reklamen stod märket för både kraft och precision. Mannen brydde 
sig inte så mycket om precision. Ändå vägde han trät i handen för 
att hitta rätt balans innan han fundersamt slog det i andra handen. 
Han gick utan att se sig om högst upp på bron och ställde sig mitt 
i vägbanan, så nära epicentret för gårdagens kaos han kunde. På 
andra sidan kanalen låg Stimmet som var stadens enda riktiga ute-
ställe, på första sidan kanalen låg den lilla lilla hamnen och staden. 
Mannen blundade och försökte släppa taget om den pulserande 
smärtan i bakhuvudet, käken och nacken. Han var så stor att de 
få bilister som var ute så här tidigt väjde onödigt långt för att inte 
skada sina bilar mot honom. Trafik upptog en försvinnande liten 
del av hans uppmärksamhet. Istället spelade han upp det som hänt 
i huvudet om och om igen, letandes efter detaljer som kunde av-
slöja något om vem som hade orsakat allt det här.

Sökljusen som svepte i medvetandet hittade till slut en ledtråd och 
han följde den sakta över gatan mot färgaffären. En cykel passe-
rade honom. Han såg den bara i periferin men registrerade ändå 
hur den väjde för honom, att den var gul med en blå låda i tyg 
på styret och två liknande lådor på varsin sida om bakhjulet. Han 
registrerade även ljudet av ringklockan och den ansträngda mi-
nen i ansiktet på cyklisten. Registrerade och släppte sedan taget 



för att istället undersöka röran utanför färgaffären. En byggställ-
ning hade välts omkull framför skjutdörrarna. En trottoarpratare 
låg på ända halvvägs in i buskarna som sluttade ner mot kanalen. 
Mannen började leta bland bråten innan han backade några meter, 
tittade bortåt korsningen till för att sedan följa ett spår i daggen 
på asfalten. Spåret hade antagligen varit dolt ända tills daggen lagt 
sitt tunna täcke över landet. Nu framhävdes små små konturer där 
marken mindes tidigare händelser. Han följde spåret till övergångs-
stället där han satte sig på huk och lät fingrarna följa markens svarta 
sträva yta. Det svåra var inte att hitta ledtrådar, det gjorde alla som 
var tillräckligt intresserade, det svåra var att sålla mellan viktigt och 
oviktigt. Mannen borstade bort lite grus, tog ett steg framåt och 
lyfte på ett reklamblad och hittade något som inte hörde hemma 
där. En gummisnodd. Han plockade upp den. Rullade den mellan 
fingrarna. Drog i den tankfullt. Sedan höjde han blicken och där, 
några meter bort, låg ännu en gummisnodd. Och i närheten också 
en tredje.

Han lyfte gummisnoddarna mot ansiktet och luktade på dem 
som en blodhund luktar på ett klädesplagg innan jakten på en 
rymling. Nyanserna som uppenbarade sig när hjärnan processade 
informationen var lika tydliga som färgerna i testbilden på tv. Han 
stängde ögonen, andades och när han öppnade dem igen var värl-
den förändrad. Nyanserna av dofter skymtades överallt i omgiv-
ningen. Ett blått spår följde allén av björkar hela vägen ner mot 
Österskär. Ett ljusrött spår stannade vid färgaffären och ett grönt 
började i det tjocka buskaget bredvid bron men han struntade i 
dem just nu för ett av spåren ledde över bron och den vägen ledde 
ut från staden. Det ledde mot stormarknaderna och industriområ-
det, och där fanns bara ett företag som handskades med gummi-
snoddar. Mannen hoppade in i bilen igen och pressade motorn så 
att däcken skrek när han följde spåret därifrån.
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KaPitel 3

Vincent stressade ut ur de sömniga villakvarteren. Han tog sig 
vidare över kanalen och krockade nästan med en man som 

ställt sig mitt på bron. Eller man och man, en jätte var det, men 
han hade inte tid att reflektera över det. Bortom kanalen ökade 
han farten. Han siktade på stormarknaderna och industriområdet. 
Långt därute, där naturen tog över och rådjuren studsade i vetet 
likt delfiner bredvid tåget över de gula fälten in mot huvudstaden 
låg Vincents mål; Posten.

Vincent hade tankarna på annat håll och uppmärksammade inte 
den gamle mannen som parkerat sin väl använda herrcykel i diket 
bredvid vägen. Hade han gjort det hade han fått ännu mer brått, 
men det gjorde han alltså inte. Mannen var inte så gammal som han 
såg ut men kläderna fick honom att se äldre ut. Meteorologerna var 
överens om att den sista månadens högtryck inte var på väg att 
släppa taget men mannen hade ändå valt långbyxor med match-
ande jacka, knäppt hela vägen upp. En beige jacka, ganska stilig. 
Den skulle kunna vara knyckt på vilket äldreboende som helst. På 
jackans vänstra bröst hade man broderat ett märke. Det bar texten 
Lars och använde samma typsnitt som skylten till Posten.

Nej, han såg inte mycket ut för världen och när han stod där för att 
insupa den fantastiska naturen i sin morgonyoga var det svårt att 
föreställa sig att den här trevlige gamle mannen drev en av de tuf-
faste fabrikerna i hela landet. Mannen i beige var verkligen Mannen 
med stort M. Den stora osten. The head honcho. Herr kött och 



potatis. Kärt barn har många namn men vad vi än väljer att kalla 
honom var han den som var ytterst ansvarig för driften av Posten 
och om han inte lyckades rikta alla tankar åt ett och samma håll 
kunde saker gå snett. Han hade nämligen en budget att tänka på 
och om budgeten inte uppfylldes blev människor skadade. Eller… 
I alla fall utan jobb. Därav yogan.

Effektiviteten i hans fabrik var svår att överträffa. Det var ett väloljat 
maskineri som klarade sig konkurrensmässigt med tuffare fabriker 
i Indien eller Bangladesh där arbetarna fick betalt i brutna ben och 
utslagna tänder. En fabrik som tog emot oordnade varor i ena änden 
och skickade ut dem på andra sidan i ordning. Lars såg tillfredsstäl-
lelse i själva processen. Lite som att städa. Fast roligt, särskilt som 
han inte gjorde arbetet själv. Och det bästa av allt, det tog aldrig slut. 
Vareviga dag fanns en ny härlig oreda att reda ut och idag var den 
bästa dagen på hela året, dagen då hans fabrik utmärkte sig från de 
andra lite tydligare än vanligt. Idag var det dags för mätning.

Lars lät tanke efter tanke om jobbet lösas upp. För varje andetag såg 
han mindre av Postens problem och mer av landskapet framför sig. 
Av erfarenhet visste han att han var redo att starta arbetsdagen när 
enskilda träd tonade fram ur skogen framför. Varningsskyltar hade 
satts upp på gränsen mot skogarna och slätterna som uppmanade 
ovana besökare att utöva försiktighet så här nära naturen. Det var 
för lätt att glömma bort att andas när man tog in hur fantastisk 
överväldigande naturen kan vara. Tidiga morgnar när de första sol-
strålarna bröts mot daggen i gräset exploderade landskapet i ett så 
fantastiskt vackert fyrverkeri av färger att folk svimmade som flu-
gor av syrebrist. Därav varningen. Men Lars tyckte om att vandra 
på den farliga sidan av vägen och både djupandades och höll andan 
i sin kamikazeyoga med alla dessa intryck som bombarderade ho-
nom och klarade sig alldeles utmärkt. Han klev djupare och dju-
pare in i zonen och gjorde sig beredd att leverera.




