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This essay is an analysis of two great detectives from the world of fiction, Sherlock Holmes 

(Arthur Conan Doyle) and judge Dee (Robert van Gulik) and how I, this essays author, have 

brought them together so that they may solve their first case together in my literary 

experiment. Beside the character analysis of the two detectives I have also done an analysis of 

my own experiment where I discuss the choices I’ve made both knowingly and unknowingly 

during the writing process of my experiment and the result of those choices. 
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Inledning 

Deckargenren har alltid varit en av mina favoriter när det gäller läsning. Varje liten gren på 

deckarens genreträd har sina egna regler för hur just den delen av genren ska utformas och 

skrivas. Dessa regler är ett kontrakt mellan författaren och läsaren, men jag personligen tycker 

om när någon författare skriver om och ändrar i det kontraktet. När någon gör något ovanligt 

och nytt. Men för att kunna göra något nytt måste man först veta hur det gamla fungerar. 

Därför tog jag chansen med den här uppsatsen och undersökte deckargenren. Men jag visste 

redan på en gång att jag var tvungen att begränsa mig, för deckargenren är alldeles för stor i 

sin helhet för den här lilla uppsatsen. Jag kom på min begränsning när jag kom på vad jag 

skulle göra för litterärt experiment till uppsatsen. Jag skulle låta två skönlitterära detektiver, 

som även råkar vara två av mina favoriter, mötas och lösa ett brott tillsammans. Jag valde 

Robert van Guliks domare Dee och Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes. 

Robert Hans van Gulik (1910-1967) var en holländsk författare som under större delen av 

sitt vuxna liv var diplomat i Kina och Japan. Hans intresse för den kinesiska kulturen och 

rättshistoria fick van Gulik att på 1940-talet översätta en klassisk kinesisk detektivroman från 

1700-talet och det var början på hans egen ryktbara serie romaner i kinesiskstil om detektiven 

domare Di (van Gulik, De kinesiska labyrintmorden, 1987, omslaget). Det blev totalt sexton 

böcker om domare Dee som blev väldigt populära i både öst- och västvärlden.  Dees namn 

varierar i översättningarna, ibland stavas hans namn ”Dee” och i andra ”Di”, i uppsatsen 

kommer jag att stava det som ”Dee” förutom i citat. Jag kom i kontakt med van Guliks 

författarskap på gymnasiet då vi skulle läsa en historisk roman och diskutera den i klassen på 

både svenska- och historialektionen. Många i min klass valde att läsa Grottbjörnens folk, 

Påven Johanna och En geishas memoarer, men jag valde att vara annorlunda. Jag valde en 

bok som fanns under rubriken ”Medeltiden – Kina” på förslagspappret med boktitlar vår 

lärare gav oss. Boken hette De kinesiska labyrintmorden av Robert van Gulik. Jag slukade 

boken och har slukat alla andra böcker om domare Dee som jag kommit över sedan dess. 

Böckerna om Dee utspelar sig i medeltidens Kina och inblickarna i vardagslivet under den 

tiden är lika intressanta som mordgåtorna är fängslande. 

Sir Arthur Conan Doyles detektivberättelser om Sherlock Holmes är några av de mest 

kända i deckargenren och en gammal favorit hos mig. Jag provade En studie i rött (Doyle, 

2004 (utgiven första gången på svenska år 1893)) för att få reda på vad den stora grejen med 

Holmes var. Jag fick reda på det och Holmes fick en ny beundrare. Jag gör presentationen av 
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Holmes här i inledningen kort eftersom jag är övertygad om att de flesta läsare vet vem denna 

engelske brottsbekämpare är. 

Dessa båda detektiver kommer från helt olika tidsepoker och världsdelar och har aldrig 

tidigare träffats. Jag har velat göra något slags arbete med Sherlock Holmes på alla de skrivar- 

och litteraturkurser jag studerat på tidigare. Men Holmes är en av de mest undersökta litterära 

detektiverna genom tiderna och jag kunde inte hitta någon vinkel som inte testats redan. Men 

vad jag vet så har Sherlock Holmes aldrig slagits samman med en medeltida kinesisk detektiv.  

Jag har aldrig skrivit en deckare förut, men en sak bestämde jag redan från början. Jag skulle 

skriva min deckare som jag ville, utan någon hänsyn till de regler jag nämnde i början. 

Deckargenren är full av regler, till exempel så skriver man på ett sätt om huvudpersonen är en 

privatdetektiv och på ett annat sätt om huvudpersonen är en polis. Jag har blandat fritt ur 

deckargenren och skrivit så som jag finner bäst efter mitt eget tycke. Jag har försökt göra ett 

eget kontrakt med läsaren. Men för att bryta mot dessa regler måste jag som sagt först lära 

mig dem. 

 

Syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att jag vill skriva en deckare och därigenom undersöka 

deckargenren. Jag har valt ut fyra subgenrer ur deckargenren som jag tittar närmare på i den 

här uppsatsen. Det är också ur dessa fyra subgenrer som jag har plockat delar till mitt litterära 

experiment. Vilka dessa subgenrer berättas i ”Material och metod”. För att kunna skildra 

Holmes och Dee har jag analyserat dem som detektiver och personer genom att läsa några av 

Doyles och van Guliks romaner och noveller om Holmes och Dee. 

Förutom att undersöka deckargenren och analysera mina valda detektiver så läste jag 

skrivarhandböcker av deckar- och spänningsförfattare för att få tips och inspiration om hur jag 

kan skriva en deckare. För även om jag har läst många deckare så är det en helt annan sak att 

skriva en deckare. Tro mig, jag har just försökt det. Jag har även analyserat och diskuterat de 

val och beslut jag gjort i mitt eget skrivande av min deckare. Framförallt vill jag titta på vad 

jag valde att ha med, inte ha med och lägga till i min egen text utifrån karaktärsanalysen och 

mina studier inom deckargenrerna och diskutera vad jag tycker att resultatet blev. 

 

Frågeställningar 

 Vad behöver jag undersöka inom deckargenren för att kunna skriva en deckare med 

detektiverna Sherlock Holmes och domare Dee? 
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 Vilka tips och råd kan jag få av andra författares handböcker inom deckarskrivandet? 

 

Material och metod 

Till analysen av Sherlock Holmes och domare Dee läste jag De kinesiska labyrintmorden 

(1987) och De kinesiska klockmorden (1960) av Robert van Gulik. Av Doyles stora urval av 

Sherlock Holmes berättelser har jag läst En studie i rött (2004), De fyras tecken (1987) och 

utvalda noveller ur samlingarna Sherlock Holmes äventyr (1984 (utgiven första gången på 

engelska år 1892)) och Sherlock Holmes bragder (1984 (utgiven första gången på engelska år 

1894)). Eftersom romanerna om domare Dee är över 200 sidor vardera valde jag att bara läsa 

två till den här uppgiften. Jag valde de två böckerna ovan därför att de var lättast att få tag på 

via bibliotek. Sherlock Holmes berättelser finns främst i novellform och i kortare romanform 

så därför tog jag fler exempel av honom för att fånga upp så många av hans egenheter jag 

kunde. 

Vid sidan om Doyles och van Guliks böcker läste jag även in mig på deckargenren med 

hjälp av Anders Öhmans Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia 

(2002) och Kriminallitteratur av Kerstin Bergman och Sara Kärrholm (2011). Utifrån 

analysen av Holmes och Dee samt den inspiration de väckte till mitt litterära experiment valde 

jag fyra subgenrer inom deckargenren att fokusera på. Dessa är den klassiska 

detektivromanen, pusseldeckaren, den hårdkokta deckaren och polisromanen. Som jag nämnt 

tidigare så kommer jag inte hålla mig till reglerna inom bara en genre i deckargenren utan 

blanda fritt ur dessa fyra. Jag kommer att analysera och diskutera hur jag har valt och valt bort 

vissa delar ur genrerna senare i uppsatsen. 

För att få en djupare kunskap, tips, råd och inspiration i hur man skriver en deckare har jag 

läst P.D. James Talking about detective fiction (2009), Elizabeth Georges Skriv på! – En 

handbok i skrivandets konst (2004) och Stephen Kings Att skriva – En hantverkares 

memoarer (2001). Det jag har tagit mest fasta på ur dessa böcker är hur viktig miljön i en 

deckare är, att man ska känna sina karaktärer så bra som möjligt och det otroligt viktiga valet 

av berättarperspektiv. 

 

Disposition 

 Jag börjar uppsatsen med karaktärsanalyserna jag gjort av Holmes och Dee utifrån de verk av 

van Gulik och Doyle som jag läst. Sedan kommer jag beskriva mina fyra utvalda 

deckargenrer och även diskutera hur jag använt mig av dem i mitt litterära experiment. Efter 
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det kommer jag till ett avsnitt jag döpt till ”Min historia”. Där kommer jag prata om den miljö 

jag valde att placera Holmes och Dee i, hur jag har skrivit om detektiverna och deras 

medhjälpare och de val som jag upplevde som svårast under skrivprocessen. I uppsatsens slut 

finns sammanfattningen, ett avslutande reflektion och sedan källförteckningen. Efter 

källförteckningen kommer även min deckare, Sherlock & Dee, att finnas som en bilaga på 

grund av deckarens längd. När jag citerar från deckaren så kommer jag att kalla den för 

Sherlock & Dee istället för t.ex. bilaga 1. Jag rekommenderar att man läser Sherlock & Dee 

innan man läser analysen, men det är så klart upp till var och en. Min deckare är 44 sidor lång 

och inte avslutad ännu, vilket jag kommer att ta upp mer om i min avslutande reflektion som 

kommer efter ”Min historia”. 

 

Karaktärsanalyserna 

Sherlock Holmes 

Var börjar man beskriva herr Sherlock Holmes? Hans undersökningsmetoder? Hans vanor 

och laster? Nej, jag tror jag börjar med det som hör ihop med Holmes med samma 

självklarhet som en kniv hör ihop med en gaffel. 

Dr John Watson, Sherlock Holmes ende riktige vän och levnadstecknare. Det är genom 

Watsons ögon som mysterierna och Holmes person skildras. Därför får man aldrig veta vad 

som händer i Holmes huvud utan bara vad han säger och gör. Watson är tänkt att vara den 

karaktär som läsarna ska identifiera sig med, han står för det normala (Bergman & Kärrholm, 

2011, s. 57f). Holmes är många saker, men han är inte normal, varken då eller nu. I mångas 

ögon ter han sig nästan som en trollkarl och tankeläsare. Även när han förklarar hur han kom 

fram till lösningen kan det te sig ganska otroligt. 

Holmes är en tänkare. Även om han kan fäktas, boxas och skjuta med revolver så är hans 

hjärna det farligaste vapnet mot samtidens brottslingar. Holmes har tre vetenskapliga 

kvaliteter som han kombinerar i sitt detektivarbete; kunskap, observationsförmåga och 

förmågan att dra slutsatser (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 57). Alla tre egenskaperna har att 

göra med en skarp hjärna men vårdar Holmes denna tillgång ömt? Han ser till att endast fylla 

sin hjärna med sådant som han kan ha nytta av i sitt arbete. Allt annat ser han till att glömma 

bort så att det inte upptar värdefull plats i hans hjärna. Jag ska citera en liten del av den scen 

när Watson får veta att Holmes inte visste att Jorden snurrade runt solen. 

 

”Du förstår”, förklarade han, ”jag anser att en persons hjärna till en början är som ett litet tomt kontor, 

och man måste fylla det med sådant möblemang som man önskar. En dåre plockar in all sorts bråte 
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han får tag på, så att de kunskaper han kunnat haft nytta av trängs bort. […] Men den skicklige 

yrkesmannen är synnerligen försiktig med vad han stoppar in i hjärnkontoret. Han har inget annat där 

än de verktyg som kan hjälpa honom i hans arbete, men av dessa har han ett stort urval, och allt i den 

mest perfekta ordning. […]” (En studie i rött, 2004, s. 21f) 

 

Holmes har även den dåliga ovanan att ta till droger så fort han känner sig uttråkad eftersom 

det inte finns ett tillräckligt utmanande fall för honom. 

 

”Vad är de för något idag, frågade jag, ”morfin eller kokain?” 

[…] 

”Det är kokain”, sa han, ”en sjuprocentig lösning. Skulle du vilja pröva?” (De fyras tecken, 1987, 

s. 7) 

 

Watson gör tappra försök att få Holmes att bättra sig vad gäller drogerna, men Holmes är inte 

känd för att ändra på sig för andras skull. Han kan tolkas som bipolär då han går på i dagar 

utan vila om ett fall är tillräckligt intressant. Men sedan kan han bli i stort sett apatisk när 

hans hjärna inte får stimulans från någon riktigt klurig gåta. Man borde även ge Dr Watson en 

medalj för att han orkar vara rumskamrat med Holmes fram till sitt äktenskap. Då Holmes, 

förutom drogmissbruket, även spelar fiol i tid och otid, sparar vartenda papper, spikar upp 

sina brev med kniv på spiselkransen och ibland skjuter prick på väggen i lägenheten med sin 

revolver för att nämna några saker (hämtade från En studie i rött, 2004 s. 23f och novellen 

”Den musgraveska ritualen” ur Sherlock Holmes bragder, 1984 s. 136). 

Men sina laster till trots så är Holmes väldigt hängiven när ett mysterium väl fångat 

honom. Inget kan då stoppa honom från att hitta lösningen. Holmes har två otroliga förmågor 

som i mitt tycke utmärker honom som detektiv. För det första hans förmåga att kunna lyssna 

utan att dra några förhastade slutsatser. Mycket av berättelserna om Holmes går ut på att 

lyssna till någons berättelse så därför är det en värdefull egenskap hos Holmes. Men för 

Holmes är det alltid fakta som gäller och det gör det svårt att komma honom nära som person. 

Han låter varken känslor eller fördomar distrahera honom från fakta i ett fall och avsaknaden 

av dem gör honom mer lik en maskin än en människa. Den som får honom att framstå som 

mänsklig är Dr Watson. För honom har Holmes gedigna känslor av vänskap som blir 

tydligare och djupare ju mer Doyle skriver om Holmes och Watson. 

Den andra förmågan är Holmes talang till förklädnad och teater. 

 

”Han försvann in i sängkammaren och kom några minuter senare ut igen, förklädd till en älskvärd och 

okonstlad metodistpastor. Den bredbrättade svarta hatten, de vida byxorna, den vita halsduken, det 

sympatiska leendet och allmänna uttrycket av genomträngande, välvillig nyfikenhet – hela han var så 

naturtroget återgiven att jag insåg att endast en verkligt stor skådespelare skulle ha kunnat 
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åstadkomma något liknande. Holmes bytte inte enbart förklädnad – nej, hela hans uttryck, hans sätt 

och själva själen tycktes variera med varje ny roll han åtog sig.” (Sherlock Holmes äventyr, 1984, s. 

26) 

 

Många gånger löser Holmes sina fall genom att klä ut sig och få någon att försäga sig. Mer än 

en gång luras även Watson. Den teatraliska ådran hos Holmes visas också upp med att han 

alltid ska förklara sina slutsatser inför en förstummad publik och gärna med några väl valda 

effekter. Holmes får lite av sin stjärnstatus gratis eftersom folket runt omkring honom så lätt 

fastnar i hans utläggningar och skurken i dramat erkänner alltid när Holmes beskrivit dådet i 

detalj. Som om de är så imponerade att de inte kan göra annat än att erkänna sitt brott som de 

ordentliga engelsmän de ofta är. 

Holmes är även sin egen man, han gör bara det han har lust till att göra. Han är väldigt 

asocial och en egocentrisk viktigpetter. Det är egentligen tur att han inte levde i samma miljö 

som domare Dee för då skulle han säkert ha blivit avrättad som en vit djävul till utlänning 

eller tvingats leva som eremit. Dee skulle inte ha trivts i Holmes London heller då rasistiska 

åsikter skulle ha hindrat honom från att ägna sig åt sin passion för kluriga brottsgåtor. Låt oss 

nu ta en titt på domare Dee. 

 

Domare Dee 

 

”En vis och rättfärdig domare är Himlens ofelbara verktyg, 

Fader och moder för folket, såväl medlidsam som sträng, 

I hans domstol får de förtryckta upprättelse för allt de lidit, 

Ingen brottsling kommer där undan, trots lumpen svindel och 

List. 

        (De kinesiska labyrintmorden, 1987 s. 11) 

 

Robert van Gulik har använt sig av en välkänd detektiv från medeltidens Kina i sina 

kriminalromaner. Domare Dee är baserad på en verklig person, en man vid namn Di Ren-jie 

och han levde från 630 till 700 e.Kr. (under Tang-dynastin). Han var en välkänd statsman som 

blev minister vid det kejserliga hovet och utövade ett gott inflytande genom sina kloka råd om 

statens affärer. Men det är hans rykte som en skicklig brottutredare som gjort honom till en av 

de stora gamla kinesiska detektiverna (De kinesiska labyrintmorden, 1987, s. 258). Jag 

kommer att beskriva domaryrket ganska ingående eftersom man inte får veta mycket om Dees 

privatliv så man kan bäst identifiera honom via hans arbete som domare. Jag utgår från Guliks 

beskrivningar av domare i Kina eftersom jag inte har lyckats hitta några andra källor.  
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Domare Dee egentliga namn är Dee Jen-djieh, det är viktigt att veta att i Kina tilltalas man 

först med efternamnet och av respekt så tilltalas Dee med sin titel. Under den perioden i Kina 

kunde varje manlig medborgare, rik eller fattig och oavsett bakgrund, ge sig in på 

ämbetsmannabanan och bli distriktdomare (som Dee är) så länge de klarade av provet som 

anordnades av regeringen. En distriktdomare tilldelas ungefär vart tredje år ett distrikt där han 

ska sköta sina plikter som domare. En domare har till uppgift att förutom i den lokala 

domstolen gripa och straffa brottslingar, samla in skatter, registerera födslar, dödsfall och 

giftermål, upprätthålla freden m.m. En distriktdomare befinner sig längst ner på den 

pyramidformade styrelseorganisationen i gamla Kina och måste rapportera alla händelser till 

den prefekt som är ansvarig för hans distrikt. Som tur är har domaren en domstolspersonal 

som hjälper honom med alla de andra sysslorna som inte inbegriper att lösa brott. 

Brottslösandet sköts av domaren och hans ”fasta” personal. I början av sin karriär väljer 

domaren tre eller fyra adjutanter som sedan följer med honom mellan alla de distrikt han får 

ansvar för tills han befordras. Dessa adjutanter har ingen lokal anknytning till distrikten och är 

därför inte lätta att muta eller benägna att handla efter privata intressen. Det är av samma skäl 

som en ämbetsman aldrig blir utnämnd till domare i sitt födelsedistrikt (De kinesiska 

labyrintmorden, 1987, s. 255f). 

I varje bok om domare Dee följs ett visst mönster. En person får reda på en historia om 

domare Dee (ofta via något övernaturligt fenomen) och skriver sedan ner historien. De börjar 

med att domaren anländer till den nya distriktstad han blivit stationerad till. Väl på plats får 

han rätt snabbt tre eller fyra brottsfall (ofta mordfall, men inte alltid) som är lite extra kluriga. 

Dee får även mindre fall på sitt bord, men de brukar han snabbt klara av. Böckerna avslutas 

alltid med att domare Dee måste se på när de dödsdömda avrättas och att han på slutet 

kommer till en djup insikt värdig Konfucius lära.  

Precis som Sherlock Holmes använder sig domaren av sitt förnuft och sin list. Domare Dee 

använder inte gärna tortyr under sina förhör utan föredrar att lura de misstänkta. Under 

sessionen i domstolen hade domaren och hans personal rätt att tillämpa tortyr under förhören 

av misstänkta. Anledningen var att man var tvungen att bekänna brottet för att kunna bli dömd 

för det och då kunde tortyr oftast lossa banden på även de mest härdade tungor. Dock kunde 

domaren och domstolspersonalen straffas hårt om den utfrågade fick bestående men eller dog 

under tortyren så det gällde att göra det med måtta (De kinesiska labyrintmorden, 1987, s. 

257). Dee drar aldrig några slutsatser innan han hört hela historien och tagit reda på alla fakta. 
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”Varför”, undrade domare Di. ”valde du, som sysslade med ett gammalt och hederligt hantverk, 

stråtrövarens föraktliga liv?” 

Fang sänkte sitt huvud och sade med klanglös röst: ”Jag är skyldig till anfall med mordiskt uppsåt. Jag 

inser till fullo att jag har dödsstraff att vänta. Jag bekänner min skuld, som inte kräver ytterligare 

bevis. Varför skulle Ers nåd bry sig om att ytterligare rannsaka?” 

Djup förtvivlan ekade ur orden. Domare Di sa stilla: ”Jag dömer aldrig en brottsling utan att först 

ha hört hela historien. Tala nu och besvara min fråga!” (De kinesiska labyrintmorden, 1987, s. 29) 

 

Dee kan absolut vara barmhärtig i sina domar om det visar sig att brottet har begåtts därför att 

ett annat brott ursprungligen begåtts mot brottslingen, som resultatet blev efter citatet ovan. 

Fang blev utnämnd till förman till konstaplarna vid domstolen eftersom en lokal tyrann bränt 

ner hans smedja och kidnappat hans son och därigenom tvingat honom att bli ståtrövare. 

Däremot är Dee väldigt snabb på att bestraffa lögnare. ”Domare Di ropade med dånande röst: 

`Dessa skurkar kom med en falsk anklagelse! Giv dem tjugu rapp med bambukäppen!´” (De 

kinesiska labyrintmorden, 1987, s.74) 

Men till skillnad från Holmes arbetar inte domare Dee ensam. Jag kan gå så långt att 

Holmes ibland ber utvalda att hjälpa honom med vissa saker, men han kan absolut räknas som 

en ensamvarg i sitt arbetssätt. Domare Dee har fyra trogna adjutanter till medhjälpare som 

alltid följer med honom. Sergeant Hoong som funnits i Dees familjs tjänst sedan Dee var en 

liten pojke och valde att följa med Dee när han blev domare. Hoong är som en slags 

sekreterare i gruppen. Ma Joong och Chiao Tai är musklerna i gruppen. De är båda före detta 

banditer som under ett överfall blev så imponerade av domarens stridskunskaper att de trädde 

in i hans tjänst. De sköter arresteringar och det lite ”råare” informationsinsamlandet. Den sista 

medlemmen, Tao Gan, är en före detta bedragare som domare Dee omvänt. När det behövs 

infiltration eller lite hederligt bedrägeri istället för muskelstyrka så är Tao Gan rätt man. Men 

även om hans medhjälpare för med sig pusselbitar till fallens lösning så är det alltid Dee som 

fogar samman dem till en tydlig bild.  

Förutom sina stora kunskaper om lagen och politiken så har Domaren stor 

människokännedom och kan oftast snabbt avgöra när någon ljuger eller har ett tvivelaktigt 

sinnelag. Domare Dee har en lika bra iakttagelseförmåga som Sherlock Holmes och han ser 

ofta det som undgår andra. Som här där Dee hittar lösningen på en gåta i en målning. 

 

Plötsligt tystnade domaren. Han böjde sig framåt och såg på hela målningen uppifrån och ned. När 

han rätade på sig ryckte han långsamt i sina polisonger. Sedan vände han sig om. Hans ögon lyste. 

”Jag har kommit på det, mina vänner!” utropade han. ”I morgon skall även denna gåta lösas!” (De 

kinesiska labyrintmorden, 1987, s. 194) 
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Domare Dee är ofta djupt försjunken i sitt arbete i domstolen. Han hinner knappt med sina tre 

fruar och barn. Han är omutbar och många gånger en förebild för en hederlig man på den 

tiden. Han har en vana att dra sig i skägget när han tänker och dricker ofta te medan han 

tänker. Han föredrar problem som löses med hjärnkraft istället för med våld som kan läsas 

nedan. 

 

”Att störta Chien Mow är en rent militär fråga, och jag har föga smak för sådana problem. De liknar 

alltför mycket ett parti schack: motståndaren och hans resurser är kända från början, det finns inga 

obekanta faktorer. Jag är däremot högst förbryllad över två synnerligen intressanta problem, nämligen 

guvernör Yoos tvetydiga testamente och det förutspådda mordet på general Ding. Jag skulle vilja 

koncentrera mig på dessa problem som jag finner fängslande. Och istället måste jag först göra mig av 

med den här eländige tyrannen! Synnerligen irriterande!” (De kinesiska labyrintmorden, 1987, s. 44) 

 

Exempel ur deckargenren 

Jag kommer här att nämna lite om den klassiska deckaren, pusseldeckaren, den hårdkokta 

deckaren och polisromanen och ta upp de viktigaste sakerna som finns eller inte finns i min 

text från dessa genrer. Jag har gett varje deckargenre en egen rubrik så att det ska bli lättare att 

veta vilken genre det är man läser om för tillfället.  

 

Den klassiska deckaren och pusseldeckaren 

Den klassiska detektivromanen och pusseldeckarna har en väldigt flytande gräns mellan 

varandra. I båda är mordgåtan ett rent logiskt problem och är tänkt att underhålla och 

stimulera läsarens intellekt. Enligt Bergman och Kärrholm (2011, s. 70f) finns den största 

skillnaden i under vilken period som berättelserna skrevs. De klassiska detektivromanerna 

räknas till slutet av 1800-talet och början på 1900-talet medan pusseldeckaren blev riktigt 

stora i mellankrigstiden, 1920- till 1930- talen. 

I den klassiska detektivromanen beskrivs detektiven som en man (för under den perioden 

var de alla män) som var väldigt modern, ofta långt före sin samtid. Detektiven stack ut ur 

mängden eftersom denne hade kunskaper och förmågan att tänka och agera på ett helt annat 

sätt än sin omgivning. Den klassiska detektiven började också framträda under en intressant 

brytningsperiod, den mellan det förindustriella och industriella samhället. En tid då många 

nya upptäckter gjordes under en kort tidsperiod (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 54f). 

Enligt Anders Öhman (2002, s. 24f) var den viktigaste egenskap den klassiska detektiven 

skulle ha den analytiska förmåga som särskilt Sherlock Holmes är känd för. Dessutom menar 

Öhman att miljön som berättelserna om Holmes och Dr Watson utspelar sig i enbart är en 
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kuliss där Holmes ska få skina som den briljanta analytiker han är. Det finns inga fel i 

samhället som Holmes måste ta ställning till, samhällskriktiken kommer i de senare 

deckargenrerna. 

I den klassiska detektivromanen är Holmes den regerande kungen, det är honom man 

genast tänker på när man hör begreppet den klassiska detektiven. Jag har beskrivit Holmes 

som karaktär och detektiv ovan under rubriken ”Sherlock Holmes” och jag kommer att 

beskriva och förklara vad jag har gjort med honom i min text nedan under rubriken 

”Detektiverna och deras medhjälpare”. Men här kan jag säga att Holmes är en sådan urtyp att 

man än idag gör nya tolkningar av honom inom tv och film. Många författare använder 

honom fortfarande som inspirationskälla, då många av den klassiska detektivens tendenser har 

börjat komma tillbaka i dagens seriemördarthrillers (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 59). 

Det jag har tagit från den klassiska detektivromanen är dess frontfigur Sherlock Holmes och 

hans vapendragare Dr Watson. Både Holmes och Dee använder sina slutledningsförmågor för 

att lösa brott och det är den typen av detektiver som jag har tagit från denna genre. De friheter 

jag har tagit mig som författare kommer jag att berätta mer om nedan under rubriken 

”Detektiverna och deras medhjälpare”. 

Pusseldeckare är detektivhistorier där undersökningen av brottet kan liknas vid att lägga ett 

svårt pussel eller lösa en annan klurig tankenöt. Pusseldeckaren har ofta två historier, den om 

brottet och den om undersökningen av brottet. Via historien om undersökningen får vi reda på 

historien om brottet. Läsaren vill veta vad som händer i slutet, vem som har begått brottet, och 

försöker därför genom hela läsningen (oftast, det är individuellt för varje läsare) att 

förekomma vad hen får veta i slutet av berättelsen. Detta kan liknas vid när någon lägger ett 

pussel, när man ser på alla bitarna som ska fogas samman till en bild så försöker den som 

lägger pusslet att se den stora bilden framför sig. Pusseldeckaren ska alltså ge läsaren en 

chans att hinna före detektiven till brottets lösning, men författaren har även en skyldighet att 

lägga ut villospår åt både läsaren och detektiven. För vem skulle tycka att en deckare där man 

listar ut vem det var som gjorde det och hur efter halva boken skulle vara rolig att läsa? I en 

bra pusseldeckare, och enligt mig i vilken deckare som helst, ska lösningen hela tiden vara 

inom räckhåll men samtidigt för svår att uppdaga på egen hand för läsaren. Pusseldeckaren 

innehåller ofta mord i slutna rum och problem som ett perfekt alibi hos alla misstänkta, ett 

kryptiskt meddelande lämnat av den mördade eller en väldigt kreativ mordmetod. 

Pusseldetektivens uppgift är att lösa det till synes omöjliga med sitt skarpa intellekt, goda 

människokännedom och förträffliga iakttagelseförmåga (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 70-
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75). Jag kommer nedan att ta upp några av de saker som jag tagit med från pusseldeckaren 

och även några saker som jag inte tagit med. 

Under 1920-talet fanns det ett regelverk inom pusseldeckaren som användes som rättsnöre 

av författarna. Idag används dessa regler inte lika slaviskt, men vissa av dem har levt kvar. En 

av dessa regler är att författaren ska ge läsaren en ärlig chans att lösa mysteriet snabbare eller 

samtidigt som detektiven. Man ska presentera ledtrådarna i samma ordning som detektiven 

upptäcker dem och inte låta ovidkommande saker utanför mordgåtan ta för mycket plats i 

berättelsen (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 21). Jag har inte följt dessa regler. När det gäller 

ledtrådarna har jag inte varit helt öppen inför läsaren på alla fronter då Holmes har fått springa 

runt och göra egna efterforskningar som han delar med sig av först senare i berättelsen. Min 

förhoppning är att läsarna ska hitta de ledtrådar jag lagt ut i berättelsen och i alla fall känna att 

de kan gissa eller dra slutsatser utifrån dem.  

Jag har försökt hålla mig kort i min deckartext (mest på grund av plats- och tidsbrist) men 

jag har inte enbart skrivit om mordgåtan. Personligen skulle jag tycka att en deckare som bara 

behandlar mordgåtan skulle bli ganska tråkig. Till och med berättelserna om Sherlock Holmes 

har med andra element än mordgåtan, till exempel i De fyras tecken får man även veta hur Dr 

Watson och hans blivande fru Mary Morstan träffades. Hon har visserligen med fallet att göra 

men hade Holmes fått bestämma vad som skulle skrivas ner så hade deras flirt inte 

framkommit alls i berättelsen. Jag är en läsare av min tid och när jag läser en deckare så njuter 

jag lika mycket av mordgåtan som av skildringen av detektivens/polisens privatliv. Dee fick 

inget privatliv, jag tycker lite synd om honom men det fanns inte plats. Holmes fick en liten 

grej med privatlivet som hängivna Holmesfans kanske kommer att hata mig för. En 

kärlekshistoria mellan Holmes och Dr Johanna Watson. ”`Det verkar som om vårt barn 

kommer att få en slagskämpe till mor´, sa Holmes.” (Sherlock & Dee, 2016, s. 23). Det 

faktum att den ursprungliga Holmes inte är intresserad av det motsatta könet eller något som 

kan distrahera honom i hans arbete gör att han inte vill (kan?) ha ett förhållande. När jag skrev 

så gjorde jag först Dr Watson till en kvinna, mycket för att det är alldeles för lite kvinnor i 

betydande roller i både berättelserna om Holmes och Dee. Ju mer jag skrev om Johanna 

Watson desto mer insåg jag att hon var kär i Holmes, även om han retar gallfeber på henne 

väldigt ofta. I Zonerna är det lag på att man ska skaffa minst ett barn under sitt liv och 

eftersom Holmes inte har några kända skäl till att slippa undan den lagen (jag ville inte ge 

honom några heller) så blev Dr Johanna Watson det självklara valet av mor till hans framtida 

barn. 
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Bergman och Kärrholm (2011, s. 21) skriver också att en anledning till att pusseldeckaren 

är populär än idag kan vara dess trivsamma stämningslägen och miljöer samt dess funktion 

som intellektuellt stimulerande underhållning. Min värld kan inte jämföras med de mysiga 

miljöerna man kan läsa om och se på tv med t.ex. miss Marple och Tom Barnaby. Men miljön 

är som jag nämnt tidigare viktig i deckare och jag tycker att jag har lagt ner ganska mycket 

jobb på Zonerna, som ni har läst om ovan.  

I pusseldeckaren ska brottet förstöra idyllen i den lilla pittoreska engelska byn och tvinga 

fram alla mörka hemligheter till ytan. När sedan skurken eller skurkarna i dramat hittats så 

återställs ordningen i idyllen, men förändringar har skett (Bergman & Kärrholm, 2011, s.75f). 

Min miljö är inte pittoresk men brottet skakar om staden som en jordbävning. Jag gjorde 

brottet, mordet på den gravida kvinnan, till ett brott som skulle väcka stor avsky och rädsla. I 

vår värld är brott mot barn särskilt hemska, men i Zonerna är det minst tio gånger värre i 

befolkningens ögon. När väl brottet är löst så återgår saker och ting till vad det var förut, men 

det har skett förändringar hos dem som berördes av brottet mer direkt (hit räknar jag inte 

detektiverna och deras medhjälpare). Två fäder fick tillbaka sina barn och ett åtta år gammalt 

mord och två försvinnanden fick äntligen sina förklaringar. 

Jag har gjort mitt bästa för att ge läsaren en chans att hitta mördaren och samtidigt lura 

läsaren. Hur bra det har gått låter jag de som läst min deckare avgöra. Jag kan inte hävda att 

min text håller samma nivå som Doyles och van Guliks texter, men jag hoppas att läsarna 

finner den underhållande. Oavsett om de får intellektuell stimulans eller inte.  

I de tidiga detektivberättelserna är frågan hur viktigare än varför när det gäller brotten 

(Öhman, 2002, s. 27). Jag har fokuserat på att göra båda frågorna viktiga då jag har uppfattat 

Dee som en förespråkare för att få veta varför lika mycket som hur medan Holmes är mest 

intresserad av hur. En annan sak som är viktig för pusseldeckaren är att alla lösa trådar måste 

knytas samman på slutet (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 72), vilket är något jag har tagit 

fasta på i min text. Alla trådarna från brotten som begicks åtta år tidigare och de som begåtts 

under berättelsens nutid förklaras under textens gång med en förklarande rättegång där 

detektiverna får visa vad de går för. 

 

Den hårdkokta deckaren 

Den här genren växte fram i USA på 1920-talet och till skillnad från pusseldeckaren så är inte 

ondskan något avvikande i den hårdkokta deckaren utan något som finns överallt. Ondskan 

har infiltrerat även stöttepelarna i samhället och dessa individer bryr sig endast om sig själva 
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och att deras plånböcker aldrig blir tomma. Den enda som står för moral, heder och 

rättrådighet i den hårdkokta deckaren är själva detektiven. Detektiven ska vara en vanlig man, 

men i en korrupt värld är han den hederliga kraften. Men detektiven får inte vara rädd att 

smutsa ner händerna och uppsöka ondskan istället för att bara undersöka den. Detektiven ska 

även vara kompetent, men inte en övermänniska som Holmes. Istället har han de bästa 

egenskaper och gör alltid det som är rätt, även om det kan skära sig lite med lagen på den 

punkten. Men framför allt ska den hårdkokta deckaren vara omutbar (Öhman, 2002, s. 27ff). 

Öhman skriver (2002, s. 34f) att den hårdkokta deckaren har två viktiga element. För det 

första att realistiskt skildra ett vardagsliv och sedan ett känt samhällsproblem. Det andra är att 

detektiven måste bevisa och bekräfta sin duglighet för sin omgivning. Bergman och Kärrholm 

(2011, s. 88f) beskriver den hårdkokte detektiven som en cynisk jag-berättare som ofta är en 

ensamvarg i samhällets korrupta värld. Den hårdkokta deckaren är också mer actionfylld än 

pusseldeckaren. Där är skurkarna dessutom riktiga storskurkar som detektiven inte har en 

chans att komma åt och får ofta nöja sig med en underhuggare istället för den stora fisken. 

Här vill jag påpeka att eftersom både Holmes och Dee hör mer hemma i den klassiska 

detektivberättelsen har jag ingen detektiv som kan klassas som hårdkokt i Sherlock & Dee. 

Men jag har tagit med lite av den korruption som man kan skymta hos den hårdkokta genren. 

Hurí Lehrer, fadern till både en av de mördade kvinnorna och fadern till mörderskan, är en 

korrupt man i Zonerna. I den lilla byn där han bodde innan hans äldsta dotter blev mördad av 

sin lilla syster var han en högt uppsatt lagman inom ordningsmakten i byn. Han var en man 

som kunde få dig dömd för något du inte gjort och han hade ambitioner som han sedan förde 

vidare till sin yngsta dotter, Sence, som visade upp samma ärelystnad och girighet som Hurí 

själv. När Sence mördar sin äldre syster på grund av avundsjuka och systerns barn blir ett 

fällande bevis så skyddar Hurí Sence genom sin status och inverkan på byn. Han gömmer 

undan barnet hos ett resesällskap och hoppas därigenom att de ska få skulden istället för 

dottern. Men barnet hittas inte och efter att han startat ett upplopp mot resesällskapet så 

tvingas Hurí fly med dottern Sence. 

I Zonerna har Hurí misslyckats på tre olika sätt. Först och främst som individ genom att 

han missbrukade sitt eget inflytande och sin ställning som lagman. Sedan har han misslyckats 

som förälder då han inte märkt eller valt att inte se vilket monster hans dotter Sence blivit 

genom hans uppfostran. Sedan är han ett misslyckande som medborgare då han inte 

rapporterade Sence vid det första mordet och lät rättvisan ha sin gång. Därigenom är han även 

medskyldig till alla de mord som hände efter det första. Men både Hurí och Sence får sina 

straff i slutändan efter en rättegång till skillnad från hur det går i de hårdkokta deckarna där 
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slutet sällan är gott och brottslingen ofta blir dödad istället för ställd inför rätta (Bergman & 

Kärrholm, 2011, s. 91). Jag har inte hunnit skriva slutet på rättegången i Sherlock & Dee, men 

jag tar mig friheten att lova att Hurí och Sence får sitt rättmätiga straff. 

En sak som jag medvetet valde att ha med från den hårdkokta deckaren var Raluca Eartha. 

Både Bergman & Kärrholm (2011, s. 89) och Öhman (2002, s. 33) skriver om hur kvinnor 

framställs som farliga i den hårdkokta deckaren, framförallt de som är femmes fatales. 

Detektiverna i de hårdkokta deckarna är sexuella varelser till skillnad från deras engelska 

kusiner i pusseldeckarna och de kan därför bli distraherade av en förförisk kvinna. 

Anledningen till att kvinnorna ofta är fienden i den hårdkokta tror man är för att kvinnor fick 

fler chanser att tävla mot männen inom arbetsmarknaden och bli mer självständiga i 

efterkrigstidens samhälle. Dock ska det påpekas att det ofta är den sexiga kvinnan som väcker 

detektivens lusta som är skurken, medan den mer beskedliga och ordentliga kvinnan som 

detektiven inte lägger märke till på en gång sällan är skurken. Vi kan se detta i ett citat där 

Raluca Eartha, min mörderska, presenteras för första gången i min text. 

 

När han var en halvmeter ifrån dem så vände sig kvinnan mot Ma Joong. Han snubblade nästan på 

sina egna fötter. Vilken skönhet! De rena dragen i ansiktet, det mjuka bruna håret som ramade in det, 

den friska hudens lyster och den åtsittande klänningen som visade upp de rätta kurvorna. Det här var 

en kvinna som varje man med varmt blod skulle drömma om i ensamma stunder. (Sherlock & Dee, 

2016, s. 6) 

 

Väktare Ma Joong blir genast förtrollad av Ralucas utseende och han finner det svårt att se 

bortom hennes ansikte under deras samtal där Raluca gråtande berättar om sitt förhållande till 

den döda kvinnan och ger väktaren värdefull information i fallet för att få undan misstankarna 

från sig själv. När Ma Joong tidigare träffade en annan, mindre attraktiv, kvinna så tyckte han 

så här: 

  

Ma Joong vände sig till den som talat. Det var en hyfsat lång och senig kvinna, hon nådde honom till 

hakan. Kvinnan hade haft otur med sitt ansikte, det var för grovt för att vara attraktivt även om hon 

verkade vara frisk av sig. Hennes kropp saknade de kurvor som många män gillade och hon var rätt så 

platt. Hon kan inte ha haft många faderskandidater i sin ungdom. Den röda, nötta klänningen hon hade 

var väl omskött och satt bra på henne. Men hon hade fina bruna ögon och långt, blankt, svart hår. 

Kvinnan såg Ma Joong stadigt i ögonen och stod stelt framför honom som om hon förväntade sig en 

attack från hans sida. (Sherlock & Dee, 2016, s. 4) 

 

Här blir Ma Joong distraherad av kvinnan som, till skillnad från Raluca, inte gråtande kastar 

sig i hans armar utan ser honom i ögonen och ställer sina frågor. Kvinnan i det här citatet 

presenterar sig som Gisella och hon vinner ändå Ma Joongs gillande genom att vara så direkt 



 
16 

och ärlig mot honom. Plus en liten trollkonst som får Ma Joong att skratta. Hennes utseende 

berör honom inte på en gång som Ralucas, men Ma Joong hittar ändå saker hos Gisella som 

tilltalar honom. När de väl börjar tala med varandra så vinner Gisellas raka och ärliga 

personlighet Ma Joongs gillande. Gisella försöker inte ens spela rollen som förförerska, det 

har lite att göra med att Gisella egentligen är en man som gillar att klä sig som en kvinna och 

har en partner som han älskar över allt annat.  

”Raluca tittade återigen på honom och Ma Joongs blick gick genast till hennes ansikte.” 

(Sherlock & Dee, 2016, s. 7). För Raluca är hennes skönhet ett vapen som hon använder för 

att få som hon vill och hon har alla de yttre kvalitéerna för att anses vara vacker i Zonerna. 

Men som i den hårdkokta deckaren kan man aldrig ana vad som döljer sig under den perfekta 

ytan och jag bestämde mig tidigt för att mördaren skulle vara en ung vacker kvinna. Bland 

annat som en slags samhällskritik mot dagens uppfostran då våldet bland unga och 

skönhetsidealen blir allt mer extrema och även för att jag tilltalades av tanken på att ha en 

kvinna som skurk. 

 

”Herr väktare!” 

Hennes röst var sprucken som om hon var på gränsen att börja gråta och det fick Ma Joong att 

börja ta sig ur den trans han befann sig i. Kvinnan sprang stapplande fram till honom och lade sin 

ena hand på hans bröst och den andra grep tag i hans hand. Hon såg på honom med ögon som 

glittrade av återhållna tårar och hade mörka ringar under sig. (Sherlock & Dee, 2016, s. 6) 

 

I det här citatet så spelar Raluca rollen av en svag och förtvivlad kvinna precis efter att Ma 

Joong sett henne för första gången. När man väl har läst hela Sherlock & Dee så vet man att 

Raluca spelar en roll i den här scenen där hon försöker leda misstankarna bort från sig själv 

innan de ens uppstått. Men när man läser den för första gången så kan man lätt tro att Raluca 

verkligen är orolig över sin vän och sedan alldeles förtvivlad över hennes bortgång. Raluca är 

många saker och däribland en lysande skådespelerska. Men när rättegången kommer så har 

hennes hela utstrålning förändrats och alla sympati och beundran man kände för hennes 

skönhet är borta.  

 

Sättet hon gick fram på och stod där nere i cirkeln talade om för alla att hon ansåg att världen tillhörde 

henne och att alla andra bara skulle vara tacksamma att de fick vistas under hennes fötter. Hennes 

ansikte var blåslaget och hon hade haltat lite, men hon hade inte visat några andra känslor än 

överlägsenhet när hon kommit in i Rådsalen. (Sherlock & Dee, 2016, s. 39) 

 

Raluca eller Sence som hon egentligen heter är säker på att hon ska klara sig undan från de 

brott hon begått. Bland annat tror Sence att hon ska kunna ljuga sig ifrån vissa av bevisen men 

varken Dee eller Holmes låter sig luras och i takt med att allt går emot henne så blir Sence allt 
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argare och börjar visa sin sanna karaktär. ”Sences läppar var sammanpressade och hon hade 

armarna i kors över bröstet. Det såg ut som om hon ville slita ut Holmes tunga.” (Sherlock & 

Dee, 2016, s. 42). 

 

”…Jag är oskyldig till allt jag anklagas fö…” 

”Tyst!” 

Sence tystnade av ren häpnad och alla andra i salen blev också tysta. Hurí hade talat och hans röst 

var hes av smärta men oväntad stark. Han såg nu på sin dotter och det fanns ingen faderskärlek i 

hans blick, bara ilska och avsky. 

”Far?” 

”Jag varnade dig Sence”, sa Hurí. ”Jag skyddar dig inte en andra gång och den här gången har du 

gått för långt.” (Sherlock & Dee, 2016, s. 44) 

 

Ända fram till slutet så tror Sence att hon ska klara sig undan därför att hon har sin far på sin 

sida och att han ännu en gång ska hjälpa henne, denna gång genom att ge henne ett alibi. Men 

Hurí vägrar efter att han får höra hur Sence har försökt döda Ruy, sin systerson. Istället 

erkänner han vad som hände för åtta år sedan, vittnar om att Sence inte alls var med honom på 

mordnatten och på så vis blir de båda dömda. Jag har inte hunnit skriva ner Hurís bekännelse i 

min deckartext, men återigen tar jag mig friheten att berätta lite om vad som skulle ha stått 

med. 

 

Polisromanen 

Om jag säger Beck och Wallander så vet i stort sett varenda svensk vad jag talar om. Det 

kanske är främst från tv-serierna som man känner dem, men dessa två poliser är bra exempel 

på polisromaner. Det var på 1950-talet som det kollektiva samarbetet blev mer lockande än 

den ensamme detektiven som lösningen på samhällets problem. Detta gjorde att poliserna 

blev hjältar inom genren igen. Förut hade de för det mesta varit korrupta eller inkompetenta 

och tvingats ta hjälp av detektiven för att lösa mysteriet. Men en polisroman skildrar just 

polisernas arbete och lagarbetets roll. Teamet som ska lösa mordgåtan eller vad det nu kan 

vara för brott består ofta av olika personligheter och expertiser som kompletterar varandra. 

Polisromanen utspelar sig ofta i en urban miljö och är realistiskt skildrad för den samtid den 

är skriven i. Polisens tekniska hjälpmedel spelar ofta en stor roll i polisromanen. Genom att 

den skildrar samhället så realistiskt som möjligt så används polisromanen ofta för att skildra 

samhällsproblem och visa hur poliserna, som en symbol för statsmakten, håller oss trygga. 

Från början hade poliserna i dessa berättelser inga privatliv, de var ett med sitt yrke. Idag 
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spelar polisernas privatliv lika stor del i berättelsen som själva brottsutredningen, ofta hör de 

samman på något sätt med någon i polisteamet.  

Varje polisteam har en ledare, en centralgestalt som oftast också är huvudpersonen i 

berättelsen. De andra medlemmarna i teamet kretsar kring denna ledare som är den som 

kommer på lösningen i slutändan, med hjälp av alla de andras insatser såklart. De olika 

personligheterna ger stora möjligheter till variation, även när det gäller etnicitet, sexualitet 

och kön. Det är inte ovanligt att man som läsare tycker synd om brottslingen. Inte alltför 

sällan är brottslingen endast ett offer för det samhälle hen lever i och har på något sätt tvingats 

av samhället att begå brottet (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 106-111). 

Man kan absolut få Domare Dee och hans medhjälpare inom genren polisroman. Inte till 

hundra procent så klart men framför allt när det gäller teamet och lagarbetet. Som jag nämnt 

tidigare så har alla Dees medhjälpare olika funktioner inom gruppen. Musklerna, trixaren och 

sekreteraren finns där för att hjälpa Dee att komma fram till lösningen på brotten. Dee är den 

självklara ledaren för gruppen, både för sitt skarpa intellekt och för att de andra har en sådan 

respekt för honom och hans egenskaper. 

I min deckare har jag med dem alla, Dee, Ma Joong, Hoong, Chiao Tai och Tao Gan. Men 

de har inte alla fått en sådan aktiv eller stor roll i berättelsen. Anledningen är att jag inte hade 

tid att skriva en sådan lång berättelse, då även Holmes och Watson skulle vara med så kunde 

jag inte ge dem alla lika mycket utrymme. De bidrar alla däremot med något, inte alltid att 

samla information men ingen av dem är sysslolös. Både Ma Joong och Chiao Tai räddar livet 

på pojken Ruy. Hoong och Tao Gan hjälper Dee att hitta uppgifter om mordet som ägde rum 

för åtta år sedan. I originalen med Domare Dee så får man verkligen följa hans 

arbetsprocesser som domare, som i en polisroman. Men återigen hade jag inte riktigt tiden för 

att skildra det så noggrant. Jag har tagit med det viktigaste och låter läsaren fylla i luckorna. 

Jag kan även hänvisa delar av samhällskritiken som riktar sig mot själva samhället i min text 

till polisromanen. Då den hårdkokta kritiserade personerna i samhället så är det snarare 

samhället i stort som sätts under förstoringsglaset i polisromanen och jag tycker att Kamon 

Enni uttrycker sig väldigt bra när det gäller den största kritiken jag har i min text. 

 

”Innan kriget som ödelade vår värld startade så blev någon mördad varje dag. De första ledarna har 

skrivit om sina minnen från den tiden och min gamla lärare sa åt mig att läsa dem. Jag drömmer 

fortfarande mardrömmar om det jag läste, men de lärde mig vad som kan hända om man inte tar hand 

om sådana här individer genast. Före kriget fick hemska mördare och plågare anhängare och dyrkades 

av vissa.” (Sherlock & Dee, 2016, s. 19) 
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Min historia 

Det här är min analys av mitt experiment och jag har delat upp den i avsnitt där jag vill belysa 

någon specifik del av skrivarbetet och resultatet. Dessa avsnitt är ”miljön”, ”detektiverna och 

deras medhjälpare” och ”det svåraste”.  Det jag vill säga innan ni börjar läsa analysen är att 

avsnittet om miljön är speciellt. Jag fick inte plats med allt jag ville ha med från min skapade 

miljö i min deckare och därför kompletterar jag det i miljöavsnittet för att räta ut frågetecken 

och erbjuda mer information till dem som blev nyfikna på den eller ge lite förinformation till 

de som ännu inte läst Sherlock & Dee.  

 

Miljön 

Elizabeth George (Skriv på!, 2004) och P.D. James (Talking about Detective Fiction, 2009) 

poängterar hur viktigt det är med en genomtänkt miljö. Författaren ska välja en miljö som är 

välbekant för hen eller en miljö som hen vill lära sig mer om. För ju bättre insatt man är i den 

miljö man skriver om desto mer trovärdigt blir det för läsaren, så därför är ett återkommande 

tips att skriva om en redan välbekant miljö. Att välja miljö till Sherlock & Dee var inte lätt 

och det var inte förrän jag läste Georges och James skrivhandböcker som det började lossna 

för mig. Det var särskilt citatet nedan från P. D. James bok som fick inspirationen att börja 

titta fram från det djupa hål i mitt huvud där den gömt sig. 

”No writer, whatever form his fiction takes, can distance himself entirely from the country, 

civilization and century of which he is part.” (James,  2009, s. 70). Min egen tolkning när jag 

läste de här orden av P.D. James är att man som författare aldrig kan frångå att återvända till 

det man vuxit upp i och lever i. Det kan vara språket i den del av landet man vuxit upp i, 

ett/en intresse/hobby som kan lämpa sig bra för det man skriver eller en specifik genre som 

man hela tiden återvänder till. Det är extremt svårt att skala bort sig själv från en text som 

författare. Därför återvände jag till bekanta marker när det gällde miljön. Jag skapade en helt 

egen värld. Jag valde att lägga min deckarhistoria i en värld där tredje världskriget har ägt 

rum.  

Att skapa en ny värld är inget nytt för mig eftersom jag ofta skriver fantasyberättelser, men 

det var inte desto mindre en utmaning. Jag kommer i det här avsnittet att lyfta fram detaljer 

om min värld för att visa läsaren hur jag har tänkt när jag skapade den.  

Jag ska börja med lite historia till min värld. När min deckare börjar så är det över 400 år 

sedan som världen blev förstörd av det tredje världskriget, som i deckarens nutid kallas för 

Kriget. Jag valde att göra världen till en dystopi efter ett krig som i skrivande stund känns 
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skrämmande nära i världen. Det gav historien den där känslan av att ”det här kan hända” och 

ger även texten ett drag av samhällskritik . 

På grund av kärnvapnen som användes under kriget så är många delar av Jorden i min text 

obeboeliga. När kriget tog slut av den hemska anledningen att det inte fanns något kvar att 

slåss om så bildades en grupp individer som enade överlevarna i skapandet av en ny 

civilisation. Med teknologins hjälp hittade man fem områden på Jorden där strålningen var 

mindre stark och man gjorde dessa områden till de fem Zonerna som nämns i min text. 

Överlevarna kom att hata de som startade kriget och gav dem denna förstörda och sjuka värld 

i arv. Man tog avstånd från allt som man ansåg hade banat väg för kriget, den gamla 

civilisationens låga moral, stora egoism, girighet och teknologi. Man avskaffade i stort sett all 

teknologi som överlevt kriget och byggde upp en civilisation vars grundstenar blev samarbete, 

heder och fortplantning. 

Man beslutade att det skulle finnas fem ledare, som med tiden fick titeln Kamon, en för 

varje zon. Men för att förebygga risken att ledarna skulle bli för hemmakära i en zon och 

kanske bli som den gamla världens ledare skapade man rotationen. Rotationen fungerar så att 

en Kamon och dess lärling endast stannar i en zon under ett år och sedan byter varje ledare 

zon. Alla fem ledarna byter zon samtidigt och deras lärlingar stannar kvar i den första zonen 

tills den nya ledaren kommit dit så att ingen zon någonsin står utan ledare. Det här är ett drag 

som jag tog från domaryrket i medeltidens Kina i Deeböckerna.  

Som jag nämnt tidigare så finns det fem beboeliga zoner på jordklotet efter kriget. Av 

människorna kallas dessa platser för Zonerna och är numrerade från 1 till 5. Byar, samhällen 

och städer är numrerade på följande sätt till exempel O416 och O310. O:et finns framför 

siffrorna för att visa att ingen av Zonerna är bättre än de andra och att de alla är likvärdiga. 

Förhållandena mellan zonerna bygger på samarbete. Alla resurser fördelas lika mellan 

zonerna, allt från mat och medicin till metaller och fertila ungdomar. Man ser inte Zonerna 

som individuella stater utan som delar av samma land. Alla är människor, inga nationaliteter. 

Alla får jobba på det man är bra på, kön och ålder spelar ingen roll. I så tidig ålder som 

möjligt försöker de vuxna upptäcka speciella färdigheter hos barnen så att de kan börja lära 

sig ett yrke så snart som möjligt. Zonerna har ett lärlingssystem där de äldre lär upp de unga. 

Som ni märker i texten så väljer även ledarna i Zonerna sina lärlingar och lär upp dem tills de 

själva antingen avgår eller dör. Senast i tonåren börjar man lära upp ungdomarna, helst ännu 

tidigare då medelåldern ligger mellan 20-25 år i zonerna. Hårt arbete förespråkas och lathet 

och girighet är straffbara synder. 
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Rika och fattiga är begrepp som finns i Zonerna, men skillnaderna är inte så stora. Snarare 

så är kategorierna friska och strålningssjuka tydligare. Användningen av kärnvapen under 

kriget märks fortfarande i och med att ungefär hälften av befolkningen i zonerna dör av någon 

form av strålningssjukdom. Doktorerna kämpar för att hitta ett botemedel till dessa 

sjukdomar, men de kan endast lindra plågorna hos de drabbade. Vissa barn föds sjuka och 

andra blir sjuka senare i livet. Det finns en rädsla för strålningssjukdomarna och de drabbade 

hos vissa människor, även om de sjuka är accepterade i samhället. Vissa döljer sina symptom 

så länge det går och klär sig sedan i svart kåpa och orange mask. Det är omöjligt att komma 

undan strålningen, Zonerna är helt enkelt de platser där den är lindrigast och man har inget 

skydd mot den. Mänskligheten anpassar sig långsamt till sin nya miljö och det är också därför 

fortplantningen är en av grundstenarna i denna nya civilisation. 

Förståeligt nog så dog det många under kriget och i början så dog betydligt fler av 

strålningssjukdomarna och ofta som mycket unga. Därför instiftades en lag om att varje 

människa måste fortplanta sig minst en gång under sina unga år. De individer som är friska är 

väldigt attraktiva i zonerna och det är en oskriven lag att de ska fortplanta sig lite extra 

mycket. Endast om man riskerade att dö under graviditeten eller om strålningen gjort en steril 

slipper man undan. ”`En gravid kvinna har blivit mördad.´ `Nej! Det kan inte vara sant! Vem 

skulle göra något sådant?´” (Sherlock & Dee, 2016, s. 12). Som det framgår i Sherlock & Dee 

via bland annat citatet ovan så är det ett fruktansvärt brott att döda ett barn och en kvinna som 

väntar barn. För Zonerna är barnen det viktigaste som finns, den mänskliga rasens fortlevnad. 

Därför tas alla barn om hand, inget barn är mindre viktigt. Kan de biologiska föräldrarna inte 

ta hand om sitt barn av olika anledningar eller om ett barn skulle bli föräldralöst så finns det 

alltid någon som tar hand om det, som barnskötare och uppfostrare. Som ni märkte i texten så 

finns det även något som heter föräldrakandidater och det är män och kvinnor som arbetar 

med att skaffa barn, ibland på heltid och ibland vid sidan av ett annat yrke. Att uppfostra ett 

barn kan resultera i vissa slag och örfilar, men skulle man någon gång gå för långt i sin 

uppfostran eller med avsikt skada ett barn så väntar hårda straff. Att döda ett barn är ett av de 

värsta brotten som kan begås i Zonerna och bestraffas alltid med döden, dit räknas även abort.  

I Zonerna är teknologi förbjuden, utom två undantag, eftersom man anser att den var en 

stor bidragande faktor till att kriget startade. Teknologin raderade ut medmänskligheten och 

skapade storhetsvansinne som resulterade i massmord och förintelse. Jag valde även bort i 

stort sett all modern teknologi ur min värld eftersom Dee och Holmes kommer från 

tidsperioder där man fick klara sig utan DNA-tester, fingeravtrycksläsare och maskiner som 
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kan tala om vad minsta dammkorn är. De ska få använda sin slutledningsförmåga i 

brottsundersökningen.  

Den teknologi som jag har kvar är av två slag, den ena är så vanlig för oss att läsaren säkert 

inte kommer att reagera på den först och den andra förknippar många med science fiction. 

Den första är telefonen, inte mobilen utan den analoga. Telefonen används först och främst till 

att kommunicera på ett enkelt och smidigt sätt mellan Zonerna, mellan orterna i zonerna och 

de större institutionerna på varje ort. Den andra är svävaren och i min text är svävarna som 

bilarna var under början på 1900-talet, inte så vanliga bland vanligt folk. Svävarna uppfanns 

under kriget, då utvecklingen inom vissa områden kan gå väldigt fort framåt. Jag tänker inte 

gå in på hur de fungerar i detalj, men man hittade en effektiv energikälla som inte var olja och 

bensin i alla fall. Svävarna finns i många olika storlekar, fraktsvävare stora som hangarfartyg, 

vårdsvävare som är som ambulanser, svävare som liknar stridsplan och svävare som påminner 

om motorcyklar. Man behöll svävarna eftersom de snabbt kan ta resurser och människor 

mellan zonerna med minsta möjliga exponering till strålningen. Det är endast dessa två 

maskiner som man får utveckla, alla annan teknologi bestraffas. 

 

Detektiverna och deras medhjälpare 

Här ska jag berätta om hur jag valde att gestalta detektiverna och deras medhjälpare i min 

text. Det första jag kan säga om detektiverna är att jag fann dem väldigt svåra att skildra i vad 

jag tyckte var ett ”rättvist ljus”. Jag har läst om dem och det känns som om jag har bra koll på 

dem, men när jag ska skriva om dem som mina egna karaktärer så blir jag, i brist på bättre 

ord, osäker. Skildrar jag dem rätt? Skulle Holmes/Dee säga eller göra så här? Hur mycket 

vågar jag göra om till mitt eget? Domare Dee är det kanske inte så många som känner till 

sedan tidigare, men eftersom jag tycker så mycket om originalet så vill jag göra det rättvisa 

och det blev lite av en black om foten inser jag nu i efterhand. Sherlock Holmes har nog 

varenda människa en åsikt om och han är dessutom en sådan komplex karaktär att medan det 

var roligt att leta efter alla hans egenheter i originaltexterna av Doyle så är han nästan en 

mardröm att använda som karaktär. Att försöka se alla ledtrådar som Sherlock Holmes skulle 

se har gett mig många stunder av huvudvärk.  

 

Johanna såg upp på Holmes. Trots att det inte var så länge sedan de senast setts så blinkade Johanna 

till när hon blev påmind om hur lång Holmes var. Hans välbekanta magra ansikte såg lika beslutsamt 

ut som alltid. Johanna visste att Holmes ögon tog in varje detalj av henne och analyserade dem. Han 

kunde inte hjälpa det, det var sådan han var och nu orkade hon inte bry sig om det. Holmes var klädd i 

en vit skjorta, svart väst och mörka byxor. Johanna undrade förundrat var han fått tag på dem när hon 
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visste att de kläder han kommit till sjukhuset i varit alldeles blodiga. Hans högra hand var lindad i 

bandage. Det var den han hade fångat kniven med och Johanna hade inte ens ork att påpeka vilken tur 

han hade haft att han inte förlorat något finger. (Sherlock & Dee, 2016, s. 21f) 

 

Det här är första gången som Holmes är med i texten som sig själv. Före det har han varit 

förklädd mitt ibland de andra eller sprungit omkring på egen hand och letat ledtrådar. Jag har 

tidigare i uppsatsen nämnt Holmes extrema talang för att klä ut sig, i min text känner inte ens 

Johanna Watson igen honom trots att han står alldeles bredvid henne vid en tidpunkt. Men 

även det här att Holmes springer iväg på egen hand och endast i efterhand berättar vad han 

kommit fram till återkommer i många av Doyles berättelser om detektiven. Till exempel: 

”Klockan hann bli halv sex innan Holmes kom hem igen. Han strålade av iver och var på ett 

ypperligt humör” (De fyras tecken, 1987, s. 17) och ”Precis klockan tre eftermiddagen därpå 

kom jag till Holmes lägenhet på Baker Street, men Holmes själv hade inte kommit hem” 

(Sherlock Holmes äventyr, 1984, s. 19). Fram till rättegången i slutet så observerar Holmes 

mest och talar med Dee bakom stängda dörrar. Jag gjorde honom till en ensamvarg, eftersom 

jag tvivlade på att Holmes skulle trivas inom undersökaryrket där man måste förhålla sig till 

regler och lagar. Jag har länge haft den åsikten av att Holmes inte är rädd att tänja på lagar 

och regler om det kan lösa fallet. Det är en inställning som jag gav honom i min text som ni 

kan läsa här: ”Absolut inte, min käre Dee. Man bryter sig inte in om dörren är öppen.” 

(Sherlock & Dee, 2016, s. 38). Det är i slutet på rättegången som Holmes får visa sin 

iakttagelseförmåga och skarpsinnighet. Men jag känner att jag har hållit igen när det gäller 

Holmes. Som jag nämnt tidigare så är han en väldigt excentrisk och komplex karaktär och det 

fick jag inte riktigt med. Jag vågade inte ta ut svängarna med Holmes. 

Dee är i originalet ett med sitt yrke som domare och i min text gav jag honom i stort sett 

bara en ny yrkestitel. Han är fortfarande ett med sitt yrke. Man får inte veta något om honom 

som inte rör hans roll som undersökare. Till skillnad från Holmes så är Dee inte excentrisk 

även om hans medhjälpare inte alltid begriper vad han håller på med förrän han förklarar 

efteråt. Han sköter sitt arbete med en flit och list som ibland kan te sig omänsklig. Liksom 

Holmes är en av Dees talanger att han är bra på att ta till sig information och sedan se 

sammanhangen som alla andra har svårt att upptäcka. Jag känner att jag har hållit igen med 

Dee också, precis som Holmes. Det skulle ha varit roligt att ge honom ett privatliv eller någon 

annan händelse som fick honom att leva upp lite innan rättegången. Men jag valde att 

fokusera på att få fram det jag ville med mordgåtan och sedan upptäckte jag att det inte fanns 

tid till att utveckla så mycket mer i texten. Däremot är det en stor skillnad när det gäller 

Holmes och Dees metoder när de kommer fram till sina slutsatser. Holmes håller sig enbart 
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till fakta medan Dee har talangen att gräva sig ner i människors psyke och hitta motiven till 

brotten där. Här kommer jag att visa ett längre citat ut rättegången där Dee berättar om varför 

Sence Konwani, som även gick under namnet Raluca Eartha, dödade Viviana St. Luke. 

 

”För om motivet enbart hade varit att stjäla St. Lukes barn så fanns det ingen anledning till att göra det 

på det här sättet. Att skära ut barnet ur St. Lukes mage medan hon var medvetslös och levande. Det är 

en stor risk att förlösa ett barn på det sättet, ett sätt som till och med doktorer enbart använder när det 

är absolut nödvändigt. Risken att barnet blir skadat eller dödat under proceduren är för stor. Det skulle 

ha varit mycket lättare och mindre riskfyllt att stjäla barnet efter att det var fött. Detta mord handlar 

inte om längtan efter ett barn, det handlar om hat och avundsjuka. Sence Konwani, även känd som 

Raluca Eartha, dödade Viviana St. Luke därför att det var St. Luke som blivit gravid med Kamon 

Ínigos barn och inte hon. Hon såg först till att bli offrets vän och lärde sig allt om offrets vanor. Men 

framför allt så skapade hon en skenbild av sig själv. För varför skulle någon som inte visat minsta 

tecken på avundsjuka eller agg plötsligt döda den kvinna som blev gravid i hennes ställe?” 

Dee blev återigen tyst en liten stund medan han såg kallt på Sence och Hurí. De andra i Rådssalen 

väntade spänt på att han skulle fortsätta. Han lät dem inte vänta länge. 

”Därför att Sence Konwani inte stod ut med att komma på andra plats. Under hela hennes liv har 

fröken Konwani haft ett enda mål, att föda minst en ledares barn. Att St. Luke skulle föda det 

första av Kamon Ínigos barn medan Sence inte ens blev gravid var mer än hon klarade av och hon 

bestämde sig för att St. Luke inte skulle få en chans att föda barnet. Hade fröken Konwani fått som 

hon ville så skulle barnet aldrig hittats och hon kunde ha försökt som föräldrakandidat ännu en 

gång. För det är vad allt det här handlade om, att komma först.” (Sherlock & Dee, 2016, s. 40) 

 

Om det var svårt att skriva om de två mästerdetektiverna så var det desto roligare att skriva 

om deras medhjälpare, särskilt Dr Watson och Ma Joong som fått mest plats i berättelsen. När 

det gällde Dees medhjälpare så fanns det inte tid och plats att ge dem mer aktiva roller som de 

ibland har i originalen. I De kinesiska klockmorden (van Gulik, 1960) till exempel så får Ma 

Joong i uppgift att hitta en mördare som våldtagit och strypt en ung flicka samt stulit hennes 

hårnålar av guld. Ma Joong klär då ut sig till ett råskinn och infiltrerar stadens tiggare för att 

hitta mördaren och efter några dagar under täckmantel så hittar och griper Ma Joong 

mördaren efter ett stort slagsmål där Ma Joong med nöd och näppe vinner. I samma bok får 

Tao Gan i uppdrag att undersöka den misstänkt skumme affärsmannen Lin Fan men skulle ha 

blivit dödad av dennes hejdukar om inte Ma Joong kommit och räddat honom i sista minuten. 

Tao Gan gör också en blunder som nästan får honom själv, domaren och de andra tre 

medhjälparna dödade. Här är ett citat från då de just har undgått döden. 

 

När han [Dee] vände sig om fick han syn på Tao Gan som låg på knä bakom honom och stötte pannan 

mot marken. 

”Res dig!” sa domare Dee. ”Och låt detta bli en läxa! Nu ser du hur det går när du inte lyder mina 

order.” (De kinesiska klockmorden, 1960, s. 197) 
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Det är inte alltid medhjälpare är till hjälp och i min text så hjälper de mest till med att hitta 

information eller ta hand om våldsamma individer. Ma Joong är den som fått mest utrymme i 

texten, fast det som händer honom är att han nästan stryker med då han letar efter Ruy som är 

jagad av mördaren. Varför jag valde Ma Joong vet jag inte riktigt, men jag tror det var för att 

han kändes enklast att arbeta med. Han är lite mer av en hederlig buse medan Chiao Tai är 

mer behärskad som en militär. Tao Gan är mer av en liten lurendrejare som domaren omvänt 

och då jag redan hade fullt upp med att få Dee och Holmes att verka smarta så kände jag att 

jag inte kunde ta på mig ännu en sådan karaktär. Hoong är redan i originalen mer av en 

sekreterare och jag lät honom fortsätta vara det i egenskap av lagman, en person som kan 

lagarna och arkiven. Jag skulle möjligen ha vunnit lite på att sammanfatta alla Dees 

medhjälpare till en eller två stycken i min text. Just nu blev det ganska många personer som 

inte har ett klart syfte på en liten textyta. 

Jag gillade verkligen att skriva om Dr Johanna Watson. Doyles Dr Watson har blivit ett 

eget begrepp inom deckargenren som kallas Watson-figuren (förkortad WF i resten av 

avsnittet av mig). WF är nära vän med detektiven och kan därigenom ge en djup inblick i 

undersökningen och detektivens metoder (Bergman & Kärrholm, 2011, s. 57). Det är däremot 

med stor försiktighet man bör använda WF eftersom denne kan börja ta för stor plats. WF kan 

bli för intressant, för levande eller för viktig för handlingen. Man kan säga att WF kan börja 

tävla med detektiven om platsen som hjälten i berättelsen (James, 2009, s. 147) och därför ska 

man vara aktsam på denna typ av berättarperspektiv. 

Jag har låtit min Dr Watson ta plats och hon har verkligen brutit sig ut ur originalets ramar. 

För det första så är min Watson en kvinna med en tuff bruds attityd. Hon är strålningssjuk, 

men inte så sjuk att hon inte kan arbeta som doktor. Det jag tyckte var mest intressant med 

min Dr Watson är hennes förhållande till Sherlock Holmes som jag låter det här citatet 

demonstrera. ”Sherlock Holmes! Den mest irriterande, självgoda och snokande egoisten i de 

fem Zonerna!” (Sherlock & Dee, 2016, s. 13). Som jag nämnt ovan så är deras relation under 

den här berättelsen som den är därför att Holmes inte ville ha barn med Watson, till en början 

i alla fall. ”Jag skulle inte tala med honom om det så gällde mitt liv.” (Sherlock & Dee, 2016, 

s. 13). Watsons attityd mot Holmes är minst sagt kyligt hatiskt i början av berättelsen, men 

när hon får veta att Holmes är skadad så blir hon otroligt rädd, som ni kan se här: ”Johanna 

sprang så fort hon kunde och allt försvann runt omkring henne. Holmes var skadad, var det 

enda som fanns i hennes huvud.” (Sherlock & Dee, 2016, s. 20). I alla böcker jag läst, både 

skönlitterära och fakta, har Holmes höjts till skyarna så jag tror att jag undermedvetet ville 

skapa en karaktär som inte blev imponerad av honom. Det föll sig naturligt att det blev Dr 
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Watson, som ska vara hans närmaste vän i originalet och i min text vill hon ha barn med 

Holmes. Av medhjälparna var hon min favorit, kanske var det därför hon fick spöa upp 

mördaren lite också. 

En sista sak jag vill nämna om alla mina karaktärer i stort, både de jag tagit från andra 

författarskap och de jag själv skapat. Så här i slutet på experimentet så har jag insett en sak. 

Jag har väldigt många karaktärer och vissa av dem har mer än ett namn som den stackars 

läsaren ska hålla reda på. Det är inget jag kan ändra på i nuläget, men det hade kanske varit 

bättre om jag inte haft så många karaktärer i mitt experiment. Jag tycker om dem allihop, men 

på dessa knappa 44 sidor som blev mitt experiment hann jag inte ge läsaren en chans att lära 

känna dem så som de alla förtjänade. Därför finns risken att vissa läsare finner berättelsen lite 

rörig och förvirrande. 

 

Det svåraste 

Här beskriver jag vad jag tyckte var svårast med mitt experiment och diskuterar kring det. Det 

jag ska prata om är valet av berättarperspektivet och den svåra konsten att säga stopp.  

 

Berättarperspektiv 

Enligt Elizabeth George (2004, s. 94-113) så är perspektivet författarens beslut om ur vems 

synvinkel historien ska berättas. Om jag inte skriver något annat så är det nedanför hämtat 

från dessa sidor i Elizabeth Georges bok. Följande är några av de perspektiv som George 

tipsar om i sin bok. Jag kommer skriva kort vad de innebär och varför jag valde eller inte 

valde dessa perspektiv.  

Det objektiva perspektivet innebär att författaren håller sig utanför karaktärerna. Man får 

inte veta något om deras tankar och känslor, bara det som man kan se med ögonen. För mig 

kändes det här perspektivet inte rätt. Jag valde bort det här perspektivet då jag tyckte det 

kändes för svårt att hålla mig utanför alla karaktärerna. 

Det allvetande perspektivet är det som kräver störst skicklighet från författarens sida. Här 

ser och vet berättaren allt och hen kliver in i olika personers tankar. Enligt George så måste 

det här perspektivet äga en röst som har attityd (2004, s. 118). Jag har flera gånger känt i min 

text att jag har använt mig av det allvetande perspektivet fast det inte varit min avsikt från 

början. Jag har däremot försökt mig på att använda varianter av det George kallar 

romanpersonernas perspektiv. 
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Jag försökte skriva min berättelse i första person, i jag-form. Men när jag gjorde det så tog 

jag-berättaren scenen från detektiverna och det blev hans historia som blev intressantare än 

mordgåtan. Så jag provade på skiftande tredje person, som låter författaren använda flera 

romankaraktärers perspektiv. Att bara se hela berättelsen ur en persons ögon fungerade inte 

för mig då jag hade en tendens att fördjupa mig i jag-berättaren och därför att jag hade två 

detektiver att hålla reda på i berättelsen. Skiftande tredje person perspektivet innebär att 

författaren berättar historien i tredje person med utgångspunkt i flera olika karaktärer, där man 

växlar i varje kapitel, avsnitt eller scener. Med det här perspektivet kunde jag hoppa till det 

ställe i berättelsen där det hände saker hela tiden. Jag har försökt att ge alla mina berättare sin 

egen röst och jag hoppas att jag har lyckats med det. Jag valde inte att skriva min berättelse 

utifrån en Watson-figurs perspektiv heller av samma anledning som jag-berättaren. Jag kan 

inte säga om skiftande tredje person var det bästa alternativet av perspektiv för min text men 

det var det perspektivet jag valde och det blev bättre än att skriva den i första person i alla fall. 

 

Lära sig sätta stopp 

Det är nog många som skulle hålla med mig om jag sa att jag var rätt så ambitiös i mitt 

uppsatsarbete. Förutom all läsning som skulle göras så skapade jag en helt ny värld åt mina 

detektiver där de kunde mötas. När jag väl kom på idén till Zonerna så gick det arbetet ganska 

fort och jag erkänner att jag nog fann det lite väl roligt, men jag fick mig ett gediget bakland 

till min värld. Det var bara lite tråkigt att jag inte kunde visa upp det mer i min text. 

Mordgåtan var ett stort problem för mig. Jag hade två mästerdetektiver som såg alla små 

detaljer och i stort sett osynliga ledtrådar. Hur skulle jag komma på ett mord, för det skulle 

absolut vara ett mord, som inte var för simpelt för dem? Jag tänkte länge och väl medan 

mordgåtan växte fram. I ett ganska tidigt skede insåg jag att Holmes och Dee skulle behöva 

varsitt spår som ledde fram till samma mördare. För ingen av dem skulle kunna gå i den 

andres ledband. Därför valde jag att göra ett mord i berättelsens nutid vars spår Holmes skulle 

följa medan Dee skulle minnas ett liknande mord ett par år tillbaka och genom det komma 

fram till vem som är mördaren. Det är lätt att vara efterklok säger man och jag håller med.  

Detta gjorde att jag fick fler karaktärer att skapa och berätta om samt fler trådar att knyta 

ihop på slutet. För när jag får en idé så har min hjärna svårt att komma åt stoppknappen, alla 

idéer staplas på hög framför den så att man inte kommer åt. Jag säger inte att det var en dålig 

idé jag fick, men den skulle ha passat bättre om jag haft ett par år och några hundra sidor till 

på mig att skriva den här deckaren. Hade jag haft något vett i skallen när jag började skriva så 
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skulle jag ha försökt hitta på något som fick plats i en novellstorlek. Jag tycker att jag har en 

bra historia, men den hade gjort sig bättre i ett större format.  

 

Sammanfattning 

En av mina frågor i början av uppsatsen handlade om vad jag behövde lära mig om 

deckargenren för att kunna skriva deckaren om Holmes och Dee. Att lära känna sina 

karaktärer och att skriva om en välbekant miljö är enligt mig de två lärdomarna som den här 

uppsatsen och experimentet har vuxit fram ur. Jag började med att göra en analys av Holmes 

och Dee. Utifrån den analysen valde jag vilka exempel ur deckargenren jag skulle titta 

närmare på, tre av fyra genrer har kopplingar till detektiverna och den hårdkokta hade element 

som jag ville ha med i min deckare. Karaktärerna blev sedan skildrade i min deckare, antingen 

troget eller med några förändringar. Berättarperspektivet växte också fram medan jag arbetade 

med karaktärerna, även om jag inte är helt nöjd med hur det resultatet blev. Miljön kan stå på 

egna ben, men även den är delvis baserad på karaktärerna och vise versa. Det skulle inte bli 

mycket till en deckare om det enbart fanns detektiver och skurkar i historien och alla biroller 

är produkter av Zonerna. Zonerna har också drag från de deckargenrer jag studerat närmare i 

den här uppsatsen. Som ni ser så kan man sammankoppla uppsatsen från dessa två lärdomar 

om karaktärer och miljö. 

Jag är inte färdiglärd när det gäller deckargenren eller hur man skriver en deckare. Det 

finns mycket mer att lära sig och det jag har tagit upp utifrån mina begränsningar i den här 

uppsatsen är vad jag personligen fann viktigt och aktuellt för den här uppsatsen. Som jag 

nämnt tidigare så har jag tagit på mig mycket arbete med den här uppsatsen. Men jag ångrar 

inte de val jag gjorde. Man lär sig mer av att snubbla på vägen än av att glida fram på ett 

banaskal. Som jag sa i början av uppsatsen så måste man lära känna det gamla innan man kan 

göra om det till något nytt. Jag har nu tagit mina första stapplande steg i den riktningen och 

även om jag har snubblat många gånger så har jag inga planer på att sluta min upptäcksfärd i 

deckargenrens snåriga landskap. 

 

Avslutande reflektion  

”Håll dig till de delar som är intressanta och låt dig inte dras in i resten” (King, 2001, s. 202). 

Det här citatet från Stephen King känns bitterljuvt för mig så här i efterhand. Jag skulle vilja 

ha honom i min skrivarlya och ruska om honom samtidigt som jag frågar/skriker ”Vad är 

intressant?” Mitt svar finns i min nästan färdiga deckare Sherlock & Dee. Jag har gjort mitt 
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bästa för att göra som King råder och hålla mig endast till det som är intressant. Jag har kortat 

ner väldigt mycket från min ursprungsidé, men jag vet att det kommer att finnas läsare som 

kommer att tycka att jag skulle ha fokuserat mer på vissa delar av texten och kortat ner eller 

rent av tagit bort andra delar. Till det säger jag: ”Bläddra eller låt bli att läsa!” Jag säger det 

inte för att vara elak eller arrogant, men det är så här jag har valt att utforma och skriva min 

deckare med Sherlock Holmes och domare Dee och trots skönhetsfläckarna så är jag stolt 

över mitt första försök som deckarförfattare. 

Som skrivare är jag en nybörjare när det gäller deckargenren och jag har både njutit och 

hatat den här nya erfarenheten. Under de senaste två månaderna medan deadlinen kom allt 

närmare har jag gjort tre saker: arbetat på heltid, hållit mig vid liv och skrivit på Sherlock & 

Dee. Jag har skrivit om texten så många gånger att jag ibland bara har velat slänga ut allt 

genom fönstret och ge upp. Men som ni märkt har jag inte gett efter för den impulsen, även 

om jag kommer att ta betydligt mer tid på mig med min nästa text inom deckargenren. Som 

jag nämnt tidigare i texten så har jag låtit ambitionen fara lite väl fritt och en konsekvens av 

det är att Sherlock & Dee inte är helt avslutad. Om man ska likna min historia vid ett frö så 

gav jag den så mycket vatten, solljus och kärlek att fröet växte ur sin kruka och blev ett träd 

innan jag visste ordet av. Jag håller fast vid det jag sagt tidigare, Sherlock & Dee skulle ha 

nått helt andra nivåer om jag hittat rätt med hur jag skulle skriva texten snabbare. Eller om jag 

med andra ord haft en större kruka till att börja med. Men jag är som sagt väldigt nöjd med 

den text jag hann skriva klart och jag ville inte förstöra slutet med något jag bara snabbskrivit. 

Den här uppsatsen har gett mig nya idéer till framtida skrivprojekt. Jag tycker väldigt 

mycket om Zonernas värld och jag ska använda mig av den i framtiden. Möjligen blir det en 

slags sci-fi deckare, men jag kommer inte att ha med Sherlock Holmes och domare Dee i den 

men möjligen en liknande detektiv. Något som slog mig när jag erkände för mig själv att jag 

inte skulle hinna skriva mer på Sherlock & Dee om jag ville bli klar med själva uppsatsen i tid 

var tanken att Dee och Holmes är för lika som detektiver. Hur skulle allt ha blivit om jag t.ex. 

istället för Dee tagit en detektiv ur den hårdkokta deckargenren och satt hen bredvid Holmes i 

Zonerna? Eller gjort om Dee eller Holmes till en helt annan slags detektiv? Även tanken på att 

utgå från Sherlock & Dee i ett framtida projekt (då jag har bearbetat Sherlock & Dee tills jag 

är nöjd) och sedan kanske skriva en berättelse om deras barn har dykt upp. Holmes och 

Watson ska ju skaffa sig i alla fall ett barn och i originalet har Dee tre fruar plus barn så varför 

skulle han inte kunna ha det i Zonerna också?  

Som ni märker så har det här projektet gett mig mersmak på flera olika håll. Även om jag 

kommer att ta en liten paus över sommaren efter att Skapande svenska C slutar så kommer jag 
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säkert, någon dag, att återvända till Zonerna för att undersöka ett annat brott som ägt rum. 

Vilka personer som kommer att visa mig runt då vet jag inte ännu. Men jag har i alla fall lärt 

mig, till en viss del, vad jag ska tänka på till nästa gång. När man är nybörjare på något så ska 

man göra misstag och lära sig. Jag ser dessa misstag som mina första staplande steg och jag 

ser förväntansfullt framemot vart mina steg kommer att leda mig i framtiden. 
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Bilaga  

 

Sherlock & Dee 

Av Andrea Ejelöv 

 

Döden är sällan vacker, men här var den fruktansvärd. De var två stycken. Den mörka 

kvinnan med ett fult sår i huvudet låg vid sidan av köksbordet fick inte Johanna att röra en 

min. Men när Johanna såg den andra knöt sig hennes mage till en stenhård knut. Det var en 

ung kvinna i sin bästa födelseålder. En ensam solstråle letade sig in genom en reva i tyget som 

täckte den lilla fönstergluggen i köket och lyste upp kvinnans ansikte i det dunkla rummet. I 

livet hade hon säkert varit söt med sitt blonda hår och finskurna ansikte som nu var fläckat 

med blod. Hon låg en bit från den andra, mellan vedspisen och det grovhuggna köksbordet, 

och hon var den som blivit mest skändad. Det odjur som gjort det här hade sprättat upp 

hennes mage. 

Johannas tankar vandrade ofrivilligt till de otäcka historierna man hört om Kriget från 

barnsben. I våra dagar av fred borde det här inte få hända. Hon tvingade sig att gå ner på huk 

för att studera den blondas sår närmare. Men Johanna fann det svårt att fokusera. Av någon 

anledning så började hon tänka på hur många år den här kvinnan kunde ha haft. Alla de barn 

hon kunde ha … Johanna svor tyst för sig själv och ignorerade den värk som vaknade i 

magen. Så patetiskt av mig, att börja längta efter att bli gravid i en sådan här situation, tänkte 

hon. För att släppa de opassande tankarna stirrade Johanna intensivt på såret och rynkade 

pannan. Något var inte som det skulle. Helt fokuserad på sin uppgift nu så lutade hon sig 

närmare såret för att hitta det fel som hjärnan noterade, men inte kunde identifiera. Typiskt att 

husen i Zon 3 var byggda för att hålla värmen under de kalla vintrarna istället för att släppa in 

ljuset under resten av året. Johanna tänkte precis säga åt någon att ta bort tyget som täckte 

fönstergluggen när en välbekant röst talade. 

”Dr Watson.” 

Det var endast artighet och respekten för mannen i fråga som avhöll Johanna från att 

fräsande säga åt honom att lämna henne ifred med gåtan. Hon reste sig upp och vände sig om. 

Undersökare Dee hade gjort entré med sina väktare. Dee var en medellång man med långt 

mörkt skägg och polisonger som snart borde börja visa spår av grått. Han var klädd i den 
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djupblå tunikan och benkläderna i samma färg som var en undersökares traditionella klädsel. 

Dee var en man som man respekterade, till och med Holmes hade en gång kallat honom för 

”en duglig karl”. Hans skarpa ögon kunde få de flesta att ställa sig i givakt och invänta order. 

Johannas tid med Holmes hade däremot gjort henne immun mot sådana impulser, men hon 

tyckte att Dee var en bra karl så hon såg alltid till att vara artig mot honom, på ett 

professionellt vis. 

Med sig hade han ett tjugotal väktare. Johanna visste att tre av dem var Dees närmaste 

väktare. Två av dem var stora och kraftiga karlar som man hellre höll sig väl med. Ma Joong 

kändes mer vildsint, som ett otämjt vild djur, än Chiao Tai som snarare kändes mer 

behärskad, som ledarnas livvakter. På varsitt sätt var de som skapta till sitt yrke, att jaga bovar 

och lyda sin undersökares order. Den tredje mannen såg inte mycket ut för världen jämfört 

med de andra väktarna. Men Tao Gans styrka låg någon annanstans än i musklerna. Nu när 

han såg sig omkring drog Tao Gan i de tre långa hårstrån han hade på vänstra kinden. Resten 

av väktarna kände hon inte vid namn, men alla deras ansikten var bistra när de såg de döda 

kvinnorna. Några av dem var oroväckande gröna i ansiktena och Johanna sa åt dem att gå ut 

om de skulle kräkas. Några lydde. 

Dees ansikte var bistert och allvarligt när han såg sig omkring och tog in brottsplatsen. 

Köksbordet med middagsmaten halväten. Den mörkhåriga kvinnan som låg på golvet bredvid 

bordet. Allt blod hos den döda kvinnan vid Johannas fötter. 

”Tao Gan, undersök om några fönster och dörrar blivit uppbrutna. Ma Joong, ta med dig 

tio stycken och fråga grannarna om de märkt något. Chiao Tai, se till att någon tar med sig lite 

av grytan de ätit av till väktarhuset för analys och att en skiss av brottsplatsen görs.” 

Dee fortsatte att dela ut order och väktarna lydde utan ett ord i den tunga tystnaden. 

Johanna såg på den blonda kvinnan igen. Hon visste att något inte stämde, men vad gled 

undan från henne som en hal fisk. 

”Säg till när jag kan börja flytta på dem”, sa hon och gick till den mörka kvinnan. 

Det skulle finnas tid att undersöka den blondas mysterium när hon låg på Dr Johanna Watsons 

bord. Johanna kopplade bort alla väktarna som rörde sig omkring henne och fokuserade på sin 

uppgift. Den mörka kvinnan hade ett otäckt sår på sidan av huvudet. Mer hann Johanna inte 

notera då ett högt tumult hördes utanför huset. Väktarna ställde sig genast beredda framför 

Dee och Johanna. En ung man kom inspringande i köket. Han stannade innan han brakade in i 

en väktare och såg sig omkring i rummet. 

”Vem är du?” krävde Dee att få veta. 
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Bakom mannen kom uppretade och generade väktare in. Mannen var muskulöst byggd och 

hade något vilt över sig. Han tittade på Dee och öppnade munnen för att svara. Men inga ord 

kom. Han såg kvinnan på golvet och skrek. Det var ett sådant skrik som markerade början på 

en ofattbar smärta. Mannen försökte springa till henne men Chiao Tai ställde sig i vägen.  

Mannen krockade in i Chiao och båda männen vacklade till. En väktare lade handen på 

Johannas axel och kramade den lugnande. 

Mannen var bortom sig och skrek nu bara ett namn, Viviana. Han skrek så högt att man 

kunde tro att han ville väcka henne. Hans smärta skar i Johanna som en kniv. Chiao Tai hade 

fullt upp med att hålla mannen på plats utan att bli omkullsprungen. Mannen hörde 

förmodligen inte ett ord från väktarna, allt hans fokus låg på att ta sig fram till den blonda 

kvinnan. Efter att ha försökt ta sig förbi Chiao Tai i nästan en halv minut slog han ut med sin 

knytnäve och träffade Chiaos haka. Chiao svarade omedelbart med att i ett utbrott av ilska 

brotta ner mannen på golvet. Väktarna var genast på honom. De tog tag om hans huvud, 

armar och ben. Mannen skrek inte längre och i tystnaden kunde man höra hans gråt. 

”Gick det bra Chiao Tai?” frågade Tao Gan. 

Chiao reste sig grymtade och masserade sin käke. Dee gick fram till den gråtande mannen 

och såg ner på honom. Han tecknade åt väktaren som höll fast mannens huvud att släppa 

taget. 

”Vem är du?” upprepade Dee. 

Mannen vände blicken mot Dee. 

”Är hon död?” 

”Svara på frågan!” 

Mannen blev tyst några sekunder innan han sa något otydligt. 

”Tala högre!” dånade Dee. 

”Jag ville såra honom, men inte barnet.” 

”Barn?” upprepade Dee och handen på Johannas axel spändes innan den försvann. 

Johanna fångade äntligen svaret. Livmodern hade varit öppnad. Vetskapen om vad betydde 

gjorde henne alldeles kall. Någon hade skurit barnet ur kvinnans mage. 

”I vilken månad…” började Johanna fråga och resa sig upp. Men något tog tag om hennes 

hand och hon såg ner. Johanna skrek rakt ut. 

 

”Det är många som kommer och går hos St. Luke”, svarade mannen som bodde några hus 

nedför gatan. ”Hon är tröstare åt de strålningssjuka i staden och ibland bjuder hon in barnen 
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när föräldrarna behöver vila eller låter dem sova hos henne när det inte finns plats någon 

annanstans. Vad är det som har hänt egentligen?” 

”Vi försöker ta reda på det”, svarade Ma Joong och nickade åt mannen innan han gick.  

Han var inte den första som frågade. Alla visste att så här många väktare bara samlades när 

ett stort brott begåtts och det var bara naturligt att de var oroliga, nyfikna och rädda. Tumultet 

tidigare vid huset hade fått Ma Joong att sända tillbaka en man som skulle ringa efter 

förstärkningar. Han visste inga detaljer om vad som hade hänt men vad det än var så hade det 

skrämt folk och fått vårdsvävaren att fara iväg i en väldig fart. 

Det Ma Joong och hans väktare fått reda på hittills var att husets ägare var Viviana St. 

Luke, att hon var en tröstare till yrket, mycket omtyckt och ofta hade okänt folk i sitt hus. En 

av grannarna svor på att hon sett någon klädd som en strålningssjuk hade gått in i huset sent 

igår natt. Grannkvinnan hade försökt få sitt lilla barn att somna och inte tänkt mer på det hela 

då det inte var en ovanlig syn hos St. Luke. Det enda hon tyckte var konstigt var att besöket 

kommit så sent på natten. Vem som än hade kommit till huset i natt hade inte varit dum. Den 

mörka heltäckande kappan med huva och den orangea masken gjorde att man inte ens kunde 

se om den som fanns där under var en man eller kvinna.  

Ma Joong spanade ner längs med gatan. För en kort sekund tyckte Ma Joong att husen på 

gatan såg ut att blöda i solljuset men han skakade på huvudet och sa åt sig själv att skärpa sig. 

”Väktare?” 

Ma Joong vände sig till den som talat. Det var en hyfsat lång och senig kvinna, hon nådde 

honom till hakan. Kvinnan hade haft otur med sitt ansikte, det var för grovt för att vara 

attraktivt även om hon verkade vara frisk av sig. Hennes kropp saknade de kurvor som många 

män gillade och hon var rätt så platt. Hon kan inte ha haft många faderskandidater i sin 

ungdom. Den röda, nötta klänningen hon hade var väl omskött och satt bra på henne. Men 

hon hade fina bruna ögon och långt, blankt, svart hår. Kvinnan såg Ma Joong stadigt i ögonen 

och stod stelt framför honom som om hon förväntade sig en attack från hans sida. 

”Ja, frun?” 

”Är det en ung pojke ni har hittat?”  

Ma Joong blinkade till och kvinnan bet sig i läppen. 

”Nej.” 

Ett ögonblick trodde Ma Joong att kvinnan skulle falla ihop vid hans fötter då luften och 

spänningen gick ur henne. Men hon stod kvar och såg så lättad ut att hon nästan grät. Kvinnan 

såg ner i marken i några sekunder innan hon såg på Ma Joong igen med en generad lättnad 

och glädje i ansiktet. 
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”Förlåt mig, jag var bara så rädd att det var min pojke ni hade hittat”, förklarade hon. ”Han 

kom inte hem igår och när jag såg alla väktare så trodde jag det värsta. Åh, det är så klart 

hemskt vad som än har hänt, men jag kan inte låta bli att känna…” 

”Jag förstår”, avbröt Ma Joong. ”Bor ni här i trakten, frun?” 

”Åh, inte alls. Jag tillhör ett av resesällskapen. Vi kom hit för ungefär en vecka sedan.” 

Ma Joong studerade kvinnan med nya ögon. I unga dagar hade han själv rest runt i de fem 

zonerna, men säkert i mindre hederligt sällskap än kvinnan. Ma Joong kunde inte på stående 

fot avgöra om hon var en underhållare som roade folk eller av den mer liggande sorten. 

Kvinnan spärrade plötsligt upp ögonen i förvåning. 

”Herr väktare, vad är det ni har…?” 

Hon sträckte fram handen mot hans öra och drog fram en gul liten blomma. Ma Joong såg 

först på blomman och sedan på den spefullt leende kvinnan innan han brast ut i ett kort skratt. 

”Det var inte dåligt”, berömde Ma Joong. ”Vad är ditt namn?” 

”Gisella Darwin. Kom gärna och se vår föreställning när ni har klarat upp det här.” 

”Ni letade efter er son?” 

”Ja, jag förstår att det här tar prioritet över en pojke som kanske kommer tillrätta snart 

men…” 

”Hur ser han ut?” 

”Tack så mycket. Han är åtta år, har blont hår och bruna ögon. Han heter Ruy.” 

”Jag ska hålla ögonen öppna”, lovade Ma Joong och kom samtidigt att tänka på en sak. 

”Varför letar ni efter honom här? Det är långt ifrån lägren vid stadsmuren.” 

”Det finns ett barnhem några gator ner där han fått ett par vänner.” 

Gisella vände sig bort mot huset och pekade ner mot gatan. Ma Joong märkte att hon 

stelnade till en sekund när hon vände sig mot honom igen. Gisellas ansikte hade blivit en 

aning vitt. 

 ”Dessutom ligger en ur vår familj på ett vårdhem här i närheten. Så jag tänkte att han 

kanske övernattat på något av ställena.” 

”Jag beklagar.” 

Gisella drog ett skakigt andetag och Ma Joong tyckte sig se svettpärlor bildas på hennes 

panna. Hon tog tag i sina överarmar och såg ut att hålla fast sig själv. 

”Mår ni bra?” frågade Ma Joong och tog ett steg närmare. 

”Ja då”, skyndade Gisella sig att säga och släppte taget om sig själv. ”Det är bara 

fortfarande svårt att… får jag fråga vad som har hänt?” 

Hon gjorde en gest mot St. Lukes hus. 
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”Jag kan bara säga att flera personer är döda.” 

”Så hemskt. Vad heter ni?” 

”Ma Joong.” 

Gisella tog hans hand och Ma Joong noterade hur kall den kändes då hon la den lilla gula 

blomman i hans hand. 

”Om jag hör något som kan vara av vikt ska jag för det vidare till er, väktare Ma Joong”, 

log Gisella innan hon började gå därifrån och snabbt försvann in på en annan gata. 

Ma Joong såg efter henne en kort stund och studerade sedan blomman. Den var äkta 

upptäckte han förvånat. Ur ögonvrån såg Ma Joong hur en av hans mannar försökte få hans 

uppmärksamhet. Väktaren ifråga stod tillsammans med en kvinna. Ma Joong stoppade ner 

blomman i sin byxficka och gick iväg till dem. 

När han var en halvmeter ifrån dem så vände sig kvinnan mot Ma Joong. Han snubblade 

nästan på sina egna fötter. Vilken skönhet! De rena dragen i ansiktet, det mjuka bruna håret 

som ramade in det, den friska hudens lyster och den åtsittande klänningen som visade upp de 

rätta kurvorna. Det här var en kvinna som varje man med varmt blod skulle drömma om i 

ensamma stunder.  

”Herr väktare!” 

Hennes röst var sprucken som om hon var på gränsen att börja gråta och det fick Ma Joong 

att börja ta sig ur den trans han befann sig i. Kvinnan sprang stapplande fram till honom och 

lade sin ena hand på hans bröst och den andra grep tag i hans hand. Hon såg på honom med 

ögon som glittrade av återhållna tårar och hade mörka ringar under sig. 

”Vad är det som har hänt? Mår Viviana och barnet bra? Snälla ni måste berätta för mig! 

Hon är min bästa vän!” 

”Fröken…” 

”Raluca. Raluca Eartha”, avbröt kvinnan honom. 

”Fröken Eartha, allt jag kan säga är att ett flertal mord har begåtts och…” 

Raluca gav till ett dämpat skrik, slog händerna för ansiktet och lutade sig snyftande mot 

Ma Joongs bröstkorg. Ma Joong såg osäkert på kvinnan och bytte en blick med den andra 

väktaren. Denne verkade inte heller vara bekväm med gråtande kvinnor. Ma Joong grymtade 

inombords och lyfte med händerna på Ralucas axlar henne från hans kropp. Innan hon tog ner 

sina händer från ansiktet fick Ma Joong chansen att studera henne innan han återigen skulle 

bli distraherad. Ralucas kläder var av den dyra och fina sorten, kostade säkert flera vita kuber, 

men de var oväntat smutsiga. Dessutom hade hon pärlskor på fötterna, väldigt utsmyckade 

skor som endast dög till att göra ägaren mer tilltalande. Också de var dyra och de här såg 
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välanvända ut. Raluca tittade återigen på honom och Ma Joongs blick gick genast till hennes 

ansikte. 

”Han har alltså gjort det i alla fall”, viskade Raluca med tjock gråtröst. 

”Vem har gjort vad?” frågade Ma Joong. 

”Sebastien Vogel, Vivianas förra partner. Han kunde aldrig accepterad det och bråkade 

ständigt med henne om det. Han hotade henne till och med en gång, sa att han skulle se till att 

Kamon Ínigo skulle få lida.” 

Raluca tystnade då hon såg Ma Joongs ansikte, som nu var både oförstående och chockat. 

”Åh kära fred, vet ni inte?” sa Raluca överraskat. ”Viviana och jag var föräldrakandidater 

till Kamon Ínigo. Viviana skulle föda vilken dag som helst… snälla säg att i alla fall barnet 

mår bra.” 

Ma Joong fick inte ur sig ett ord, men Raluca tolkade hans tystnad rätt och snyftade till 

igen. 

”Jag skulle ha varit här”, sa hon lågt. ”Jag skulle ha varit hos henne igår, men min stackars 

far är sjuk förstår ni och igår blev han kraftigt värre så jag var tvungen att stanna hos honom. 

Jag var rädd att det skulle vara hans sista natt och jag ville inte att han skulle vara ensam i så 

fall. Åh hon kan inte vara borta! Jag ringde till henne igår, jag talade med henne. Hon kan 

inte…” 

Här bröt Raluca ut i tårar igen och Ma Joong vaknade ur chocken hennes ord skapat. Han 

såg sig om efter väktaren, men denne var nu spårlöst försvunnen. Irriterat rynkade Ma Joong 

pannan och vinkade till sig en väktare. Han sa åt henne att fråga ut Raluca och sedan ta henne 

hem. När det var gjort begav han sig iväg till huset och Domare Dee för att berätta vad han 

fått reda på. 

 

En man tog sig genom den växande folkmassan utan att någon egentligen märkte honom. Han 

var klädd i gråa kläder som på insidan var väktargröna. Ingen märkte att hans näsa plötsligt 

blev mindre och att en mustasch på något magiskt vis plötsligt satt under hans näsa. Han fick 

tag på en smutsig sjal ur en obevakad ficka som han lindade runt sin hals. Med fingrarna löste 

han upp hästsvansen han haft sitt hår i och rufsade till det. Allt detta var gjort på mindre än 

två minuter och nu, med den sista touchen av lite smuts i ansiktet och på händerna, skulle 

ingen kunna tro att han för en liten stund sedan varit en av stadens väktare. De få som fick se 

en kort skymt av mannen då han gick såg det nöjda leendet, de skinande ögonen och hur han 

kort men förväntansfullt gnuggade sina händer mot varandra. Han gick med långa säkra steg 

mot stadens vårdkvarter.  
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Vakthuset i Residensstaden O310 var en stor byggnad av sten med ett tak av brända lerplattor. 

En gång i tiden hade några av stadens första invånare målat byggnaden i samma gröna färg 

som alla väktare bar. Varje år så målades Vakthuset om så att det aldrig skulle råda några 

tvivel om vilka som höll till i byggnaden. Vakthuset hade många rum där väktarna arbetade 

med att undersöka bevis, träna sin kropp och förhöra misstänkta brottslingar. 

I ett av dessa förhörsrum tryckte lagman Hoong undan en rysning då den kalla luften i 

rummet letade sig in under hans kläder. Rummet var kalt och ljusen kastade dansande 

skuggor på stenväggarna. På en stol mitt i rummet satt Sebastien Vogel. Han hängde med 

huvudet och hade inte lyft blicken eller rört sig på något annat sätt sedan Dee, lagman Hoong 

och två väktare kom in rummet. Efter allt han ställt till med på brottsplatsen så vägrade 

väktarna att låta Domare Dee vara i samma rum utan förstärkning. Det var dags att ta reda på 

vad Sebastien Vogel visste. 

Sebastien Vogel var en ung man, i början på sina tjugoår gissade Hoong. Hans kropp 

vittnade om att han arbetade med sin kropp och det mörkblonda håret var kort. Vogels händer 

satt fast i kedjor framför hans kropp. Det fanns just nu ingen väktare i hela staden som inte 

kände både respekt och lite fruktan för en man som nästan tagit sig förbi Chiao Tai.  

Dee gick fram så att han stod framför den unge mannen, som fortfarande inte hade rört en 

muskel. 

”Sebastian Vogel.” 

Dee använde en sådan ton som väldigt få kunde ignorera. Vogel hörde inte till dessa få och 

lyfte blicken mot undersökaren. Hans ögon var röda och svullna, ansiktet fullt av sorg men 

även med en undertryckt ilska. 

”Jag är undersökare Dee, jag leder utredningen kring morden som ägde rum i Viviana St. 

Lukes hus.” 

”Du är Domaren.” 

Vogel sa det med en kort nick som om han just fått något bekräftat. Lagman Hoong förstod 

den unge mannen. Dee var ganska känd i de fem zonerna för sin skicklighet som undersökare. 

Han kallades Domaren av den anledningen att kamonerna sällan behövde göra annat än fälla 

domen mot de brottslingar han presenterade för dem.  

”Vad var ditt förhållande till Viviana St. Luke?” 

Vogel såg på Dee under några ögonblick innan han svarade. Hans röst var känslosam men 

stadig. 
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”Vi skulle ha gift oss om hon inte blivit utsedd till föräldrakandidat till den förra 

Kamonen.” 

”Kamon Ínigo?” 

Vogels ansikte drog ihop sig av ilska vid namnet. 

”Ja.” 

”Enligt vittnen så bråkade du och St. Luke mycket om hennes roll som föräldrakandidat. 

Hotade ni henne?” 

”Bara med att inte fostra det där barnet.” 

Här höjde Domare Dee på ögonbrynet. Vogel fnös bara åt det. 

”Han får vara hur mycket ledare han vill, Kamon Ínigo stal min kvinna och det var inte ens 

viktigt för honom. Bara något han var tvungen att göra enligt lagen, så var det inte mellan mig 

och Viviana. Jag ville inte ha något med hans barn att göra.” 

”Så du erkänner att du hatar Kamon Ínigo.” 

”Jag hatar honom som en man”, förtydligade Vogel.  

”Vad gjorde du vid St. Lukes hus nu på morgonen?” 

Vogel var tyst.  

”Kom du på att du hade glömt något som skulle leda oss till dig när du dödade Viviana St. 

Luke och hennes gäst?” 

Lagman Hoong höll ansiktet neutralt medan han antecknade förhöret. Det hade bestämts 

att man inte skulle nämna att den ena kvinnan inte varit död för hennes säkerhets skull. 

”Jag har inte dödat någon.” 

”Du har just erkänt att du hatar Kamon Ínigo. Ett hat som sträckte sig till hans ofödda barn. 

Jag har själv bevittnat ditt uppträdande tidigare idag så jag vet att du kan bli väldigt våldsam. 

Varför ska jag inte tro att du i ett infall av ilska och svartsjuka hade en hand med i de här 

fruktansvärda morden?” 

Vogel flög upp ur stolen och skulle ha hoppat på Dee om inte väktarna fått tag i honom. 

Han kämpade inte emot dem utan stirrade stint på Domarens ansikte. Vogels ansikte var rött, 

hans andning häftig, munnen vriden i en plågsam grimas och ögonen fulla av så många 

känslor att de var smärtsamma att titta in i. 

”Jag gjorde det inte.” 

Dee var långt ifrån övertygad. Han drog i sitt skägg och studerade Vogel med skarpa ögon.  

”Ni borde prata med Raluca Eartha, hon var jämt hos Viviana de senaste månaderna”, sa 

Vogel. 

”Hade du mycket kontakt med Viviana St. Luke under den senaste tiden?” 
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Vogel vek undan med blicken. 

”Nej.” 

”Du tycks veta mycket om henne i alla fall.” 

”Jag höll bara ögonen på henne ibland!” 

”Ditt agerande tyder på annat. Lyssna!” röt Dee till när Vogel öppnade munnen igen. ”Jag 

tror inte att du agerade på egen hand i det här, så säg namnet på den som hjälpte dig.” 

”Det enda jag är skyldig till är att jag inte gick till Vivianas hus igår kväll!” röt Vogel 

tillbaka och kämpade mot väktarnas grepp. 

”Vad gjorde du igår kväll?” 

”Jag pratade med Kamon Ínigo!” 

Det blev alldeles tyst, allt som hördes var Vogels tunga andhämtning. Hans ansikte började 

förlora sin färg och bli förtvivlat när han började inse vad han hade sagt. Hoong stod med 

gapande mun. Hade Vogel velat så skulle väktarna nu vara för chockade för att hålla fast 

honom. Men Vogel rörde sig inte och det såg ut som om väktarnas händer var det enda som 

hindrade honom från att falla ihop på jordgolvet. Även Dee verkade överraskad över svaret, 

men han hämtade sig snabbare än de andra. 

”Du pratade med Kamon Ínigo?” upprepade han. ”Förklara dig.” 

”Nej.” 

”Vad?” 

Vogel skakade häftigt på huvudet och knep ihop läpparna. Dee gick några steg fram och 

gav Vogel en rungande örfil som fick den unge mannens huvud att flyga åt sidan. 

”För varje ögonblick som du slösar bort min tid så ökar risken att vi hittar Vivianas barn 

död. Svara!” 

Vogel vände sakta blicken tillbaka till Dee. Ett rött märke syntes på hans kind. Han stirrade 

på Dee som om Domaren just sagt att vatten var torrt. Hoong såg förvånat på Dee, som sällan 

förlorade humöret på det där sättet. Men det verkade ha fått den effekt han var ute efter. 

”Barnet lever?”  

”Det har inte hittats, så om du vet något så berätta det nu.” 

Vogels ben vek sig och väktarna fick kämpa för att få upp honom på stolen igen.  

”Vad pratade du med Kamon Ínigo om?” upprepade Dee. 

Den här gången svarade Vogel utan dröjsmål. 

”Han kom till min smedja någon dag innan han reste iväg för rotationen. Han ville prata 

med jag vägrade. Jag tänker inte återge hur jag betedde mig annat än att jag skäms för det nu. 

Han lämnade en lapp med ett nummer på och bad mig ringa när jag kände för det.” 
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Vogel drog ett skälvande andetag innan han fortsatte. 

”Jag kunde inte förmå mig att slänga den där lappen och jag fann att Kamon Ínigo fanns i 

mina tankar varje obevakat ögonblick. Jag kunde inte begripa vad han ville mig, jag hade 

gjort det klart bortom alla tvivel att jag hatade honom. Igår kväll bestämde jag mig för att 

ringa och få ett slut på detta mysterium som plågat mig i dagar.” 

Vogel log ett smärtsamt leende. 

”Han verkade rent av glad över att jag hade ringt. Jag ville bara få ett slut på allt så jag 

frågade vad han hade velat den där gången. Han lyssnade inte på mig utan började prata med 

mig om saker som… som bara Viviana kunde ha berättat för honom. Det var som om han 

känt mig i åratal. Hon hade pratat om mig medan hon var hos honom, berättat om mannen 

som hon skulle dela sitt liv med sa han. Jag visste inte vad jag skulle säga, det var som om 

han på något sätt långsamt och metodiskt tvättade bort mitt hat. Sedan bad han mig om två 

saker. För det första att bli sams med Viviana. För om jag kastade bort en sådan fin kvinna 

som Viviana så var jag lika idiotisk som våra förfäder. Sedan…” 

Här bröts Vogels röst och tårar började rinna. 

”Sedan?” 

”Han bad mig ta hand om hans barn”, snyftade Vogel. ”Han struntade i att jag hatade 

honom, han bad mig göra det han inte kunde. Han sa till och med att jag borde försöka ge det 

så många syskon jag kunde. Jag blev chockad, men sa emot honom och han mötte varje 

argument jag hade. Till slut insåg jag att jag inte hatade honom längre. Jag tyckte han var en 

aning irriterande, men jag började faktiskt gilla att tala med honom. När vi väl slutade prata 

var det inte många timmar kvar till gryningen och jag bestämde mig för att gå till Viviana och 

prata på morgonen. Men det…” 

Här tystnade Vogel. Varken väktarna eller Hoong visste vad de skulle tro om den här 

otroliga historien. Dee sa däremot något som fick dem alla att häpna. 

”Var Viviana en bra kokerska?” 

Vogel såg förvånad ut när han svarade. 

”Nej.” 

Dee nickade och drog sig i skägget. 

”När ni lämnar det här huset, herr Vogel, så förväntar jag mig att du håller tyst om barnet”, 

sa Dee innan han gick ut ur rummet och lämnade fyra chockade människor efter sig. 

 

”Har ni hört? De har stängt staden, ingen kan åka härifrån eller komma in?” 

”Vad säger du? Varför?” 
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”En gravid kvinna har blivit mördad.” 

”Nej! Det kan inte vara sant! Vem skulle göra något sådant? Kunde man se…” 

”Jag hörde att hon bara var dagar ifrån att föda barnet.” 

”Mördaren tog livet av alla som var i huset.” 

”Hen skar sönder kvinnans mage.” 

”Jag vet vem kvinnan var, hon var trösterska åt min pojke under den sista tiden. Jag hörde 

att hon var föräldrakandidat åt Kamon Ínigo.” 

”Är du säker?” 

”Så säker som man nu kan vara på sådana saker. Man talar ju inte högt om det.” 

”Åh! Och ett sådant monster vandrar bland oss? Må freden och de första ledarna vaka över 

oss!” 

Ingen av de vuxna lade märke till den unga pojken som satt med ryggen mot en solvarm 

husvägg. I famnen höll han ett litet barn invirad i ett stort stycke tyg. Alla som kastade en 

snabb blick på honom antog att han bara passade barnet. Ingen kunde ana sanningen.  

Pojken hörde allt de vuxna sa och det fick en stor klump att bildas i hans hals. Han såg ner på 

den lilla flickan som just nu var mätt och nöjd. Det var en väldig tur att det fanns många 

ammor som han kunde gå till så att lilla Mary inte behövde gå hungrig. Tur var också att de 

inte skulle komma på tanken att ifrågasätta varför han bar runt på ett dagsgammalt barn. 

Någon tog alltid hand om ett barn om de biologiska inte kunde och just nu tog han om Mary. 

Hon behövde ett namn och Mary var, enligt honom, lika bra som något annat. 

Flickan var allt som höll samman pojken. Det syntes inte på honom, men han var så rädd 

att han egentligen bara ville krypa ihop i ett mörkt hörn och gömma sig. Men det kunde han 

inte göra, han var tvungen att skydda Mary och alla de andra. Om han bara visste vem han 

kunde lita på. 

Mary lät lite när han kramade om henne lite hårdare. Han bad viskande om ursäkt och såg 

ömt på sin lilla syster. Hans syster i så mycket utom blod. Pojken stelnade till när han 

uppfattade fara i ögonvrån och på några sekunder var han borta. 

 

Väktarna hoppade ur vägen för kvinnan som gick med snabba och hårda steg mot Dees rum i 

Vakthuset. Alla visste vem kvinnan med de svarta handskarna och den svarta sjalen var. De 

som inte kom ihåg henne från tiden då hon följde med Holmes kände henne nu som den 

doktor som oftast arbetade med väktarna vid mordfall. Nu var hennes ögon alldeles svarta, 

huden så vit att missfärgningarna från hennes sjukdom såg ut som bläck, hennes andning kom 

ut som morranden och man kunde se hennes tänder för varje andetag. Dr Johanna Watson 
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knackade inte utan stormade in på Dees rum och slängde igen dörren med lika mycket kraft 

som hon öppnat den. 

”Lås in honom och släng bort nyckeln!” 

Dee, Hoong och hans tre närmaste män såg på Johanna med överraskad tystnad. De hade 

alla fyra stått runt Dees skrivbord och talat om något när Johanna stormade in. Hon blängde 

på dem alla i tur och ordning innan hon siktade in sig på Dee. Johanna korsade snabbt 

avståndet mellan Dees skrivbord och dörren och drämde ner sina händer på bordsskivan. 

”Säg att ni har kommit på lösningen till allt det här!” 

”Dr Watson, vad pratar vi om?” frågade Dee. 

”Sherlock Holmes! Den mest irriterande, självgoda och snokande egoisten i de fem 

zonerna!” 

Dee blundade i ett försök att finna styrka.  

”Vad har han gjort den här gången?” 

”Han har varit på brottsplatsen, undersökt liket och gett oss både råd och uppgifter.” 

Det såg ut som om Johanna spottade ur sig spik. Dee blev inte förvånad över att Holmes 

gjorde en egen undersökning av fallet, det här var just den sortens fall som intresserade 

honom. Att Holmes dessutom bröt så många regler han kunde utan minsta samvetskval när 

han letade efter sina svar var inte heller något nytt. Dee skakade uppgivet på huvudet. 

”Om bara den där mannen kunde ta sitt förnuft till fånga och bli en undersökare så skulle 

vi alla få det mycket lättare”, muttrade han. 

”Lås in honom som den halvkriminelle dåre han är”, krävde Johanna sammanbitet. ”Han är 

varken väktare, doktor eller undersökare och har alltså inget på varken brottsplatsen eller 

bland liken att göra.” 

”Kamonerna ser mellan fingrarna eftersom de gillar hans resultat”, sa lagman Hoong tyst 

men Johanna hörde honom. 

”Dee får också utmärkta resultat! Snälla Dee, säg att du i stort sett har löst det hela.” 

”Det har inte ens gått en dag, Dr Watson, jag tvivlar att till och med Sherlock Holmes 

skulle hinna lösa det här på den tiden”, sa Dee såg medkännande på Johanna. ”Vad är det 

Holmes har sagt till er?” 

”Han har inte sagt ett ord.” 

Dee och de andra i rummet blinkade förvånat. 

”Jag skulle inte tala med honom om det så gällde mitt liv. Han lämnade en lapp.” 

”Vad stod det på lappen?” 
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”Jag läste bara början, sen blev jag så arg att jag inte klarade av att läsa mer utan risk att 

riva sönder den.” 

Dee suckade tungt. Han visste att Holmes kunde vara riktigt irriterande utan större 

ansträngning, men vad han gjort som fått Johanna att vara rent av fientlig mot honom kunde 

han inte räkna ut. 

”Hoong, var snäll och läs lappen”, bad Dee. 

Johanna räckte Hoong pappret. Hoong harklade sig och började läsa. 

”Watson, med största sannolikhet kommer obduktionen att visa att offret åt av grytan som 

stod serverad på köksbordet på brottsplatsen. Då jag inte hyser några tvivel om att Minoo 

Kamonla kommer att tillfriskna tack vare dig vill jag att du så snart som möjligt undersöker 

hennes händer och luktar på hennes andedräkt. Jag väntar med stor förväntan på dina svar 

nästa gång vi ses. Se bara till att vila och ta din medicin.” 

Johanna kände hur ilskan kom tillbaka då hon hörde Holmes ord läsas upp. Hon hörde inte 

Hoongs röst utan Holmes, precis som han skulle ha sagt dem. Efter vad som hände senast de 

sågs för flera månader sedan hade han mage att bete sig om inget hade hänt. 

”Käre Dee, om du inte har gjort det redan så släpp den unge mannen som bröt ihop på 

brottsplatsen nu på morgonen. Jag är säker på att du, liksom jag har gjort, inser att den unge 

mannen må ha styrkan att utföra morden, men inte sinnet för det.” 

Här avbröts läsandet då Hoong och Dees andra män med ilskna utrop fördömde Holmes 

för hans fräckhet och frågade varandra hur han tagit sig in på brottsplatsen. Dee fick snabbt 

tyst på dem och sa åt Hoong att fortsätta, vilket han gjorde med bitter min. 

”Vidare till väktare Ma Joong, jag måste gratulera till en enastående distraktionsmanöver. 

Mycket intressant och värdefull information blev inhämtad. Om ni inte redan har träffat 

Raluca Eartha, så anser jag att ni bör göra det snarast möjligt Dee. Vi får utbyta våra åsikter 

och iakttagelser när vi träffas inom kort. Men även ni måste inse att Raluca Eartha har 

betydelse för det här fallet.” 

Alla tittade på Ma Joong som inte var säker på om Holmes berömt eller hånat honom. De 

hade alla, utom Dr Watson, läst Raluca Earthas vittnesmål och visste vem hon var. De kunde 

dock inte förstå Holmes resonemang då fröken Eartha verkade vara en väldigt omtyckt kvinna 

och en nära vän till den döda. 

”Jag måste säga att våran brottsling har skött sig ypperligt hittills med att stimulera våra 

hjärnor. Men bara några saker till så har jag alla bitarna jag behöver för att se hela bilden. 

Behöver ni mig så finns jag antingen vid brottsplatsen eller vid västra muren.  

Vi ses snart! 
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Sherlock Holmes” 

Det följde en liten tystnad när Hoong läst färdigt brevet. Johanna harklade sig och talade. 

”För att nämna något betydligt trevligare så kan jag säga att Minoo Kamonla med största 

sannolikhet kommer att klara sig. Hon ligger i koma nu, men vaknar hon så borde det gå bra.” 

En gemensam suck av lättnad gick genom rummet. 

”Det var verkligen goda nyheter. Situationen är hemsk nog för Kamon Ínigo, har ni fört det 

vidare till honom Dr Watson?” frågade Dee. 

”Inte än, jag tänkte ge er min rapport på obduktionen även om den inte är fullständig 

ännu”, sa Watson och skakade på huvudet. 

”Varför denna brådska?” frågade Hoong. 

Johanna gav brevet en sådan het blick att det borde ha fattat eld. 

”Offret dog av blodförlusten när hennes mage sprättades upp. Det var en stor kniv som 

användes och den hittades på brottsplatsen. Minoo Kamonla har fått ett hårt slag mot huvudet 

av ett okänt föremål.” 

Hon såg sig runt i rummet. 

”Inget av offren har några märken eller andra tecken på att de gjort motstånd. Därför måste 

jag stödja Holmes teori mellan raderna att någon slags drog använts, men jag måste ha mer tid 

innan jag kan fastställa vilken drog. Du får en fullständig rapport så fort jag kan Dee” 

Dee drog sig hårdhänt i skägget och polisongerna medan han tänkte intensivt. 

”Ska jag vara ärlig så kan jag inte tänka mig något annat än att det går omkring en galning 

på gatorna”, sa Johanna och fick genast medhåll från väktarna. 

”Levde Viviana St. Luke när mördaren skar upp hennes mage?” frågade Dee. 

”Ja, men förhoppningsvis var hon inte vid medvetande”, nickade Johanna. ”Snitten på St. 

Lukes mage är gjorda med försiktighet, så jag tror inte att det var mördarens avsikt att skada 

barnet. Det kan också vara så att mördaren tog det försiktigt eftersom hen inte visste riktigt 

hur hen skulle göra.” 

”Det är något med det här fallet”, sa Dee för sig själ och såg ut att tänka intensivt. ”En 

gravid kvinna, strålningssjuka... Hoong, låt oss gå till arkivet.” 

Alla blinkade till när Dee plötsligt reste sig upp och rörde sig snabbt mot dörren. Johanna 

kände igen den där blicken, Holmes hade samma blick när han var något på spåren. Dee hann 

inte öppna dörren förrän någon annan gjorde det. En kvinna helt klädd i svart, färgen som 

endast ledarnas livvakter och bödlar bar, kom in i rummet vilket fick Dee att tvärstanna.  

”Undersökare Dee?” frågade kvinnan och fick en nick till svar. ”Kamon Enni önskar att 

tala med er.” 
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Kvinnan vände sig sedan mot Johanna. 

”Dr Johanna Watson?” 

”Ja.” 

”Ni är också önskad av Kamon Enni.” 

Johanna kände magen börja bubbla av nervositet. Hon hade aldrig träffat någon av ledarna 

förut. Det närmsta hon kommit dem var nu när hon opererat Kamon Ínigos lärling, Minoo, 

och hon hade varit medvetslös. Men när en ledare kallade så kom man. Dee vände sig till 

Hoong. 

”Leta i arkivet efter liknande fall, i alla zonerna och åtminstone tio år tillbaka.” 

Hoong tog emot den enorma uppgiften med en lätt bugning. Sedan gick Dee ut ur rummet 

följd av Johanna som fick småspringa och till sist livvakten. 

 

”Chiao Tai!” 

Chiao såg upp från skisserna av brottsplatsen vid den andra väktarens rop. 

”Rapporter om att en strålningssjuk jagar barn med kniv har kommit in”, rapporterade 

väktaren och ilskan hördes tydligt i hans röst. 

Det var inte mycket som fick Chiao Tai ur balans, men här behövde han ett par ögonblick 

för att bli sitt effektiva jag. Tao Gan hade följt med Hoong för att hjälpa honom leta i arkiven. 

Ma Joong var ute på patrull. 

”Var?” frågade Chiao Tai. 

”Inte långt ifrån brottsplatsen.” 

Chiao Tai började gå genom huset samtidigt som han ropade åt alla väktare som fanns 

tillgängliga att göra sig redo. Alla väktarna släppte det de hade för händerna. De ville alla få 

fast det här monstret till galning. Så när Chiao Tai gav order om att alla skulle ta med sig 

vapen och vara beredda att använda dem fäste alla sina huggare i bältena. 

”Är något barn skadat?” frågade Chiao Tai. 

”Inte ännu.” 

”Låt oss se till att det förblir så”, sa Chiao innan han och väktarna steg ut i den svalnande 

kvällen. 

 

Rädsla och blodtörst blandades i kvällsluften. Det var i stort sett folktomt på gatorna. Med 

mördaren på fri fot så höll man sig i grupper, både inomhus och ute. Ma Joong hade rundat en 

gata då den blonda pojken krockade in i honom. Pojken hade stapplat bakåt några steg innan 

han återfick balansen och sprang runt Ma Joong. En blond pojke med bruna ögon. Ma Joong 
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hann bara halvt vända sig om efter pojken då en person i svart kåpa och orange mask sprang 

förbi honom efter pojken. I det försvinnande ljuset blänkte den stora kniven som personen 

höll i sin hand i en hemsk röd färg. Det tog Ma Joong flera värdefulla sekunder att inse vad 

det var han såg, men sedan satte han fart. 

Pojken hade bra fart, men personen i kåpa tog in på honom. Efter några gator insåg Ma 

Joong att han hade tappat dem ur sikte.  

”Krig och blod!”, svor han och sekunderna efteråt skar det höga skriket genom 

kvällsluften. 

Ma Joong sprang i riktning mot skriket som tvärt tystnade. Det var inte ofta Ma Joong 

kände rädslans kalla fingrar krama om hans hjärta, men nu var de där. Låt mig inte hitta 

pojken död, tänkte han medan han spanade in i varenda tvärgata han sprang förbi. Det blev 

bara mörkare och mörkare. Ma Joong visste att det var riskabelt, men han hade inget val. Han 

stannade och tände sin lykta. Om pojken levde men var skadad så var han tvungen att hitta 

honom så snabbt som möjligt. Om ljuset från lyktan dessutom lockade till sig mördaren desto 

bättre, Ma Joong hade en huggare som han hemskt gärna ville presentera för hen. 

På håll kunde han höra folks röster, de hade väl reagerat på pojkens skrik. Efter en liten 

stund stannade Ma Joong och spände öronen. Han var säker på att han hörde… Där! Ett kvävt 

snyftande. Ma Joong lokaliserade från vilket håll ljudet kom ifrån och gick med snabba steg 

mot ljudet. Allt som fanns i Ma Joongs huvud var den lyckliga tanken ”han lever”. 

Pojken satt i en mörk sidogata. Han var ihopsjunken mot en husvägg och först trodde Ma 

Joong att pojken var medvetslös. Men pojken lyfte skrämt på huvudet när han hörde Ma 

Joongs fotsteg och såg ljuset från lyktan. Pojken försökte ställa sig upp, men hans ben vek sig 

och då försökte han krypa. 

”Ruy? Du är Ruy, Gisellas pojke eller hur?”, försökte Ma Joong lugna pojken då han 

försiktigt gick närmare. ”Jag är en väktare, jag kan hjälpa dig.” 

Pojkens ögon var stora och runda av smärta, utmattning och rädsla. Men han stannade där 

han var och släppte inte väktaren med blicken. Ma Joong hade ingen stor erfarenhet av barn, 

men pojken påminde mycket om ett sårat skrämt djur och såna var det bäst att tala lugnt med 

och närma sig försiktigt. Ma Joong gick ner på knä framför pojken som pressade sig lite 

närmare väggen. Han ställde ner lyktan på marken. 

”Är du skadad?” 

Ma Joong visste svaret, men han ville skapa en kontakt med den skräckslagna pojken. 

Pojken nickade väldigt lite med huvudet och Ma Joong märkte att han hade svårt att fästa 

blicken. Pojken pekade mot sitt bröst och Ma Joong såg det långa såret som sträckte sig från 
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nyckelbenet ner till revbenen. Ma Joong rörde försiktigt vid såret och hans fingrar blev röda 

och våta. Pojken drog skarpt efter andan och verkade bli blekare för varje andetag. Ma Joong 

tog av sig sin tunika och lindade den hårt runt pojken. 

”Kom, så ska vi ta dig till en doktor.” 

Pojken var på väg att ta den hand Ma Joong erbjöd honom när hans blick flackade till 

något bakom väktaren och han skrek till. Ma Joong hann inte ställa sig upp eller vända sig om 

innan han kände en skarp smärta högt upp på ryggen. 

 

Johanna hängde psykiskt utmattad tillbaka telefonluren på sin klyka. Under, vad hon 

uppfattade det som, en lång stund hade hon pratat med Kamon Ínigo om hans lärlings 

tillstånd. Johannas mage hade slagit kullerbyttor under hela samtalet, men på något sätt hade 

hon i alla fall inte stammat sig igenom samtalet. Hon hade vid freden talat med en av ledarna, 

över telefonen men i alla fall.  

En bit ifrån Johanna talade undersökare Dee med Kamon Enni. Han berättade hur 

undersökningen av morden fortskred. När de kom in i Kamon Ennis rum hade hon först tackat 

Johanna för hennes insatts med Minoo Kamonlas operation. Sedan hade hon bett Johanna tala 

med Kamon Ínigo på telefonen. Sedan hade Kamon Enni vänt sig mot Dee. 

Johanna såg sig runt om i rummet. Det var Kamon Ennis arbetsrum och det var inrett med 

stora bastanta trämöbler från stolarna, skrivbordet och bokhyllorna fulla av läderinbundna 

skrifter längs med väggarna. En vävd matta, där färgerna svart, vit och guld slingrade sig om 

varandra, täckte större delen av golvet och där det fanns plats på väggarna hängde konstverk 

som berättade om Zon 3:s historia. 

När livvakten hämtat Johanna och Dee hade hon och en annan livvakt kört dem till 

Residenset på varsin liten fartsvävare som var avlånga och öppna. Förare och passagerare var 

tvungna att luta sig fram över styret för att kunna köra fartsvävaren och Johanna hade klamrat 

sig fast i sin förare då de tagit kurvorna i en hastighet som fått hennes hjärta att hoppa upp i 

hennes mun. Alla invånare visste hur Residenset i varje Zon såg ut från utsidan. Det var den 

enda byggnaden som alltid byggdes i vit sten. Residentet var en sådan stor byggnad att hundra 

personer kunde bo där utan att trängas. Förutom att vara Kamonens och dess lärlings bostad 

så fanns det alltid tjänare i Residenset och livvakterna som skyddade ledaren. Bredvid 

Residenset fanns även Rådssalen, en rund byggnad som ingen i Zonerna heller kunde ta fel 

på. Rådssalen var nämligen alltid byggd i svart sten, vilket Johanna tyckte var passande med 

tanke på hur många som fick sina dödsstraff av sina ledare därinne. Hon vände blicken mot 

sin ledare som, liksom Johanna, höll liv i sina händer dagligen. 
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Kamon Enni var en äldre kvinna som snart skulle fylla fyrtio år. Klädd i sitt ämbetes vita 

kläder tyckte Johanna att Kamon Enni på något sätt lyste upp rummet. Hennes hållning var 

rak och hon hade ett allvarligt ansikte med genomträngande bleka ögon. Man hade aldrig 

kallat henne vacker, men varje gång Kamon Enni tog till orda så kände man sig säker och 

redo att följa henne vart som helst. Nu var hennes händer knutna till vita nävar och hennes 

ansikte var grått av ogillande. Dee avslutade sin rapportering precis då Johanna kom fram till 

dem. Kamon Enni var tyst och såg ut genom ett av fönstren i rummet. Himlen var inte längre 

blodigt röd utan höll på att bli mystiskt svart. 

”Över 400 år av fred och dessa tendenser dyker fortfarande upp bland vårt folk”, sa hon för 

sig själv. ”Jag kan bara hoppas att vem än mördaren eller mördarna är att de inte har fört sina 

gener vidare eller inspirerar till liknande dåd.” 

”Med all respekt Kamon, men jag är övertygad om att befolkningen i zonerna tycker att 

detta är avskyvärt och inte något att efterlikna.” 

Kamon Enni svarade inte Dee på en liten stund. 

”Innan kriget som ödelade vår värld startade så blev någon mördad varje dag. De första 

ledarna har skrivit om sina minnen från den tiden och min gamla lärare sa åt mig att läsa dem. 

Jag drömmer fortfarande mardrömmar om det jag läste, men de lärde mig vad som kan hända 

om man inte tar hand om sådana här individer genast. Före kriget fick hemska mördare och 

plågare anhängare och dyrkades av vissa.” 

”Det är ju helt vansinnigt!” 

Johanna rodnade då orden smet förbi hennes läppar, men Kamon Enni nickade bara åt 

henne. 

”Ja Dr Watson, det var det. Jag och mina medledare arbetar för att den sortens samhälle 

aldrig ska komma tillbaka. Det är vad de före mig arbetade för och vad våra lärlingar kommer 

att göra när vi är borta.” 

Kamon Ennis ord var hårda och Johanna kände hur luften i rummet blev tung av allt ansvar 

en ledare av de fem zonerna hade. Medan Kamon Enni talade hade hennes hand åkt upp till 

den dubbla cirkeln av guld och svart som vilade mot hennes bröstkorg i en kedja runt hennes 

hals. Ledarnas cirkel, tecknet för att man var en Kamon. 

”Kamon, ni utför ett bra arbete och det kommer även er lärling göra en dag. Eftersom ni 

lärt upp honom.” 

Johanna visste inte varför hon sa så, men något hos Kamon Enni hade väckt hennes 

sympati och orden hade bara kommit. Ur ögonvrån såg Johanna Dee nicka instämmande. 

Kamon Enni såg förvånat på Johanna innan hon log lite och nickade tacksamt. 
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”Jag förstår att ni har era män i arkiven, undersökare Dee. Ni letar efter något speciellt 

fall?” 

”Det är något med det här fallet som påminner mig om ett annat, men jag måste tyvärr 

erkänna att jag inte riktigt minns vad”, svarade Dee. 

”Det kan jag hjälpa dig med. Fallet du tänker på hände för åtta år sedan i Zon 4 by O416. 

Säg det till era män så sparar de tid på letandet.” 

Dee och Johanna stirrade på Kamon Enni. 

”Ursäkta mig Kamon Enni, men hur...” 

”Jag var Kamon för den zonen när det hände Dee och det var också där jag hittade min 

lärling, Nazar. När han kommer hit måste ni prata med honom och hans livvakt Leandro. Och 

Dee, det här fallet får inte få samma resultat som det för åtta år sedan.” 

”Vad hände då?” frågade Johanna med torr mun. 

”Mördaren hittades aldrig och det blev ett upplopp som kostade många oskyldiga livet”, 

fick hon till svar. 

Johanna svalde krampaktigt. 

”Men er Kamonla måste fortfarande vara flera dagar bort”, sa Dee. 

”Nazar är en utomordentlig svävarpilot med en talang för höga hastigheter”, sa Kamon 

Enni och hennes ansikte mjuknade. ”Han borde vara här senast imorgon bitti.” 

Dörren öppnades bryskt och en av livvakterna sprang in. 

”Dr Watson! Mördaren har slagit till igen. Ingen är död än, men de behöver er hjälp på 

sjukhuset. De skadade är ett barn, väktare Ma Joong och Sherlock Holmes.” 

Johanna sprang så fort hon kunde och allt försvann runt omkring henne. Holmes var 

skadad, var det enda som fanns i hennes huvud. Hon märkte inte ens att Dee kämpade hårt för 

att komma ifatt henne. 

 

Flera timmar senare såg Kamon Enni på den fågellika svävaren som landade mjukt på 

Residensets gårdsplan. Hon kände hur hennes hals knöts ihop. Som ledare kunde hon inte leva 

tillsammans med en familj. Enni hade två barn som hon endast träffade de år hon befann sig i 

samma zon som någon utav dem. Hon kunde heller inte lägga sig i deras liv på något sätt som 

kunde tolkas som favorisering. Därför blev lärlingarna ofta ett substitut för en familj och så 

var det för Enni. Hennes lärling Nazar var henne lika kär som om han vore hennes egen son. 

Och nu när hon såg honom och hans närmaste livvakt Leandro komma gående mot henne var 

det endast med en vilja hårdare än stål som Kamon Enni avhöll sig från att gråta. Den smärta, 
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sorg och hat han snart skulle gå igenom fick henne nästan att bönfalla honom att resa iväg 

igen. Istället omfamnade Enni sin lärling innan hon började tala. 

 

Lagman Hoong gnuggade sig hårdhänt i ögonen och fäste sedan blicken på Domare Dee. 

Undersökaren satt vid sitt bord och läste det dokument som Hoong och väktare Tao Gan letat 

fram i arkivet. Kamon Ennis hjälp hade varit ovärderlig. Men de hade inte kunnat fira 

upptäckten när de fått höra vad som hänt Ma Joong. 

Mördaren hade fått in en träff i Ma Joongs rygg, sedan hade Sherlock Holmes lyckats 

stoppa mördaren från att upprepa gärningen och själv blivit skadad. När Chiao Tai och hans 

väktare kom till platsen flydde mördaren. Så fort Chiao Tai fått iväg de skadade med svävare 

så hade han sänt bud till Dee om vad som hänt. Själv hade Chiao Tai satt igång ett sökande 

efter den kåpklädde maskmördaren och Tao Gan hade gett sig iväg för att delta. Dee och 

Hoong hade hållit sig sysselsatta men nu på småtimmarna började Hoong känna av 

sömnbristen. Men han tänkte inte vila förrän de visste om Ma Joong skulle klara sig eller inte. 

Hoong hoppade rakt upp i luften då Dee plötsligt reste sig efter att ha slagit händerna hårt i 

bordet. Han samlade ihop dokumenten samtidigt som han i hastig takt berättade för Hoong 

vad han ville ha gjort. Hoong stirrade på Dee och undrade om hans trötta öron hört rätt. Dee 

skyndade ut ur rummet innan Hoong hann formulera frågan. 

 

Dr Johanna Watson var alldeles slutkörd. Hon kom inte längre ihåg hur det kändes att vila. 

Tillsammans med sina medarbetare hade hon arbetat med väktare Ma Joongs skador, men hon 

hade blivit tvungen att avbryta då hon började se dubbelt. Nu satt hon ner på en stol med 

huvudet i sina händer i det stora rummet som var avsett för de skadade och sjuka som väntade 

på behandling och deras anhöriga. Trots försöken att få det att se hoppfullt ut med klara färger 

så låg det en tung stämning över rummet och det var, tragiskt nog, aldrig tomt. Många som 

satt i rummet hade fläckar och andra skador som orsakats av strålningssjukdomar. Som på 

beställning började Johannas egna strålningsfläckar på armarna och halsen att klia så att 

Johanna bet i sina läppar och fingrar för att inte börja klia. Det skulle bara göra det hela värre. 

Hennes huvud och ögon dunkade plågsamt, men hon visste att hon inte skulle kunna vila än. 

”Du måste vila”, hörde hon en bekant röst säga. 

Johanna såg upp på Holmes. Trots att det inte var så länge sedan de senast setts så blinkade 

Johanna till när hon blev påmind om hur lång Holmes var. Hans välbekanta magra ansikte såg 

lika beslutsamt ut som alltid. Johanna visste att Holmes ögon tog in varje detalj av henne och 

analyserade dem. Han kunde inte hjälpa det, det var sådan han var och nu orkade hon inte bry 
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sig om det. Holmes var klädd i en vit skjorta, svart väst och mörka byxor. Johanna undrade 

förundrat var han fått tag på dem när hon visste att de kläder han kommit till sjukhuset i varit 

alldeles blodiga. Hans högra hand var lindad i bandage. Det var den han hade fångat kniven 

med och Johanna hade inte ens ork att påpeka vilken tur han hade haft att han inte förlorat 

något finger. 

”Jag kan inte.” 

Holmes satte sig ner bredvid henne och la en arm om hennes axlar. Johanna fick kämpa 

emot frestelsen att luta sig mot Holmes. Hon visste att hon skulle somna då och dessutom var 

hon fortfarande arg på Holmes. Ingen av dem sa något på en stund. 

”De hade börjat gulna och den luktade gamla ägg”, sa Johanna plötsligt. 

Holmes nickade och satt kvar. Johanna såg på honom med höjt ögonbryn. 

”Ska du inte springa iväg till nästa ledtråd?” frågade hon. 

”Nej.” 

”Har du listat ut vem det är?” 

”I stort sett.” 

”Snälla Holmes, hitta den här galningen innan något annat händer.” 

Holmes kramade om hennes axlar lite extra. 

”För om någon annan än du fångar brottslingen så måste du försöka med mig.” 

Johanna kunde ha bitit sig i läppen. Varför hade hon sagt så? Holmes skrockade lite. 

”Vi säger så. Fångar någon annan brottslingen så provar vi att göra ett barn tillsammans.” 

Johanna vågade inte ens se på Holmes av rädsla för att han skulle skratta åt henne. Så hade 

det minsann inte låtit när hon ställde frågan till honom för några månader sedan. Det var då 

hon såg kvinnan. En mörkhårig kvinna i en vit klänning försökte få uppmärksamheten från de 

runt omkring henne. Men ingen reagerade, trots att det var tydligt att hon var desperat. 

Kvinnan såg rent av livrädd ut. Johanna reste sig upp och genast såg kvinnan på henne. 

”Du måste rädda honom.” 

”Vem?” frågade Johanna. 

”Watson?” 

Johanna ignorerade Holmes och följde efter kvinnan då hon satte iväg. Hon ledde Johanna 

till ett av vilorummen och pekade på dörren som om det gällde liv eller död. Johanna 

ifrågasatte inte kvinnan, hon kunde känna att det var allvar. När Johanna öppnade dörren blev 

hon frusen under de två sekunder det tog för henne at inse vad hon såg. 

Den enda patienten i rummet var en blond pojke som låg på en brits. En kvinna hade 

händerna runt hans hals och försökte strypa honom. 
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Johanna vrålade och var på ett ögonblick över kvinnan. Med hårda fingrar försökte 

Johanna få kvinnan att släppa taget om pojkens hals, men de rubbades inte. Pojken klöste 

själv verkningslöst på kvinnans händer och hans ansikte var hög rött. Då bet Johanna kvinnan 

i örat. Med ett högt vrål av smärta släppte kvinnan taget och slog ut med handen mot Johanna. 

När hennes näsa exploderade i blod tappade Johannas tänder taget om örat och kvinnan 

knuffade omkull henne på britsen. Johanna hann se ett par galna ögon och ett ansikte förvridet 

av hat innan hon fick en smäll till i ansiktet. Omtöcknad, men förbannad tog Johanna tag om 

den andra kvinnans armar och lyckades rulla ner dem båda från britsen. Johanna lyckades 

hamna överst och slog till. Hennes näve träffade först käken och sedan fortsatte hon bara att 

träffa över kvinnans huvud tills någon tog tag i Johannas arm. 

”Lugn nu Watson, hon går ingenstans på ett tag.” 

Johanna tittade ner på kvinnan och såg nu genom slöjan av ilska. Kvinnans ansikte var 

blåslaget och blod rann ur hennes mungipa. För en sekund blev Johanna rädd att hon dödat 

kvinnan, men hon insåg snabbt att kvinnan andades. Johanna lät Holmes hjälpa henne upp och 

nu kände hon hur ont näsan och handen gjorde. 

”Tack så mycket.” 

Johanna vred på huvudet och där var kvinnan i den vita klänningen. Hon stod på knä 

bredvid pojken som hostade som en besatt på golvet på andra sidan britsen. Blicken hon gav 

pojken var full av ömhet och kärlek. När hon strök pojken över håret tittade han förvånat upp. 

”Hur visste du om det här?” frågade Holmes då han vred Johannas ansikte mot sig för att 

undersöka det. 

”Hon där visade vägen”, sa Johanna och pekade. 

Holmes tittade ditåt och rynkade pannan. Johanna hörde hur fler människor kom in i 

rummet, men det var något i Holmes ansikte som störde henne. 

”Holmes?” 

”Det är ingen kvinna där Johanna”, sa Holmes. 

Johanna såg efter och kvinnan var kvar där. Holmes var den mest faktabaserade människan 

Johanna kände så om han sa att det inte var någon där… Drömmer jag fast jag är vaken? 

tänkte Johanna. 

”Det verkar som om vårt barn kommer att få en slagskämpe till mor”, sa Holmes. ”Du får 

en bra historia att förklara den här näsan med i alla fall.” 

Johanna ryckte till när Holmes försiktigt rörde vid hennes näsa och stirrade på honom. Nu 

visste Johanna att hon drömde, Holmes hade just försökt skämta med henne. När hon vaknade 

flera timmar senare var inte Johanna säker på om hon svimmat eller somnat i Holmes armar. 
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Ruy kunde fortfarande känna de hårda händerna runt sin hals och han vågade inte blunda för 

då såg han den där kvinnans ansikte. Han visste vem hon var, men han ville inte kalla henne 

vid ett namn. Skräcken då han vaknat av att något klämde åt runt hans hals och han sett henne 

fick Ruy att må illa. Hans röst var svag, vilket doktorerna sagt var normalt efter det han varit 

med om. De hade gett honom något äckligt att dricka som skulle göra smärtan i halsen bättre. 

Så de hade sagt ifrån när mannen som presenterat sig som Sherlock Holmes ville tala med 

honom. Ruy var kluven med om han ville prata med mannen eller inte. Den kvinnliga doktorn 

som räddat honom hade inte vaknat ännu, men det har sett ut som om hon och Holmes kände 

varandra. Han skulle fråga henne när hon vaknade om man kunde lita på Holmes. Ruy visste 

att han var tvungen att tala med någon, men han ville att det skulle bli med den rätta personen. 

Efter mordförsöket hade Ruy inte varit ensam en sekund. Holmes hade stannat hos honom 

och Ruy uppskattade det tillfälliga sällskapet. Holmes försökte inte få honom att tala, utan han 

lät det vara tyst i rummet. Holmes satt med fingrarna mot varandra och såg ut i luften. Ruy 

såg också ut i luften och försökte hålla allt som ville komma ut inom sig. Han väntade på rätt 

tillfälle att släppa ut det och det var inte inför Holmes. 

Ända sedan han såg den strålningsklädda kvinnan lägga ner Mary på gatan hade Ruy 

undvikit sin familj. Men nu ville han ha dem här och han hade skrivit ner deras namn och var 

man mest troligt kunde hitta dem på ett papper som Holmes gett honom. Iida och Gislin var 

säkert arga på honom, men Ruy brydde sig inte. Han ville bara ha dem här, för de skulle 

förstå. 

För säkert hundrade gången såg sig Ruy runt i rummet som de flyttat honom till. Det var 

målat i en matt grön färg som han antog skulle vara lugnande. Färgen hade inte en lugnande 

verkan på Ruy, snarare så fick den honom att vilja gå omkring. Men varje gång han gick så 

högg det till i såret på hans bröstkorg. Doktorerna hade fått byta bandage och stoppa 

blödningen som startade igen under mordförsöket. Det skulle vara trevligare om de hade 

något på väggarna, tänkte Ruy för sig själv. 

”Vad sägs om lite frisk luft, Ruy?” 

När han ändå skrev ner Iida och Gislins namn så skrev han även ner sitt eget. Det var ändå 

bara jobbigt att bli kallade pojke eller grabben. Ruy såg på Holmes och när han mötte 

mannens blick insåg Ruy hur mycket han ville komma ut ur det här rummet. Ruy gled 

försiktigt ner från britsen han suttit på och följde Holmes till dörren.  

När de gick genom sjukhuset så höll sig Ruy nära Holmes och undvek att se på några 

andra. Han visste att folk visste vad som hänt tidigare på dagen och det kändes som om alla 
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tittade på honom. Men Ruy gick med så rak rygg han kunde och höll huvudet högt. Han 

tänkte inte gå som ett offer, trots att det gjorde ont och han var rädd för att kvinnan skulle 

komma fram när som helst. Det var dumt att tro så, för väktarna hade tagit henne med sig. 

Men Ruy vågade inte tro på att han var trygg, mannen fanns ju fortfarande kvar där ute 

någonstans. 

Holmes fick prata med några av väktarna som stod vid ut- och ingången till sjukhuset 

innan de fick gå ut. Solen var så skön. Ruy stannade och lutade upp huvudet och kände hur 

hela han blev varm. Hans hår, hans kläder, hud och allt innanför den också. Ljudet från gatan, 

folk som antingen gick eller körde svävare av olika storlekar, människor som pratade, ropade 

och skrattade. Ruy kunde känna lukterna från matstånden, kryddorna som dansade i luften 

och den skarpa doften av färsk djuravföring som vinden förde med sig från odlingsplatserna 

en bit bort. För en liten stund kändes det som om det senaste dygnet aldrig hänt. 

”Ruy!” 

Pojken öppnade ögonen och tittade nedför gatan. Där kom hon springande, hans Iida. 

Klädd i sin blåa klänning med gula solar runt halslinningen. Det svarta håret löst och 

fladdrande längs hennes rygg då hon sprang mot honom. I famnen höll hon ett barn inlindat i 

en filt. Folk flyttade sig ur vägen för henne när hon sprang och tur var det för annars skulle 

hon ha sprungit över dem. När Iida kom fram till Ruy så var hon på ett ögonblick nere på knä 

och kramade om honom med ena armen. Ruy andades in hennes doft, en blandning av örter 

och bara Iida, och kramade om henne som om han aldrig ville släppa henne igen. Ruy kände 

hur tårarna började rinna och han kunde inte få dem att sluta.  

Ett gnyende fick honom att vrida lite på huvudet och se på barnet. Det var Mary som 

började grimasera och göra sig redo att göra sin röst hörd. Iida märkte det också och reste sig 

upp och gav helt enkelt Mary till Holmes som stod närmast. Till och med genom tårarna 

kunde Ruy se hur vilsen Holmes såg ut med det lilla barnet i famnen. Iida arrangerade hans 

armar så att han höll Mary rätt och visade hur man vaggade när hon började gråta. Sedan var 

Iida över Ruy igen. Hon drog av sig sina handskar och blottade sina nästan helt leverfärgade 

händer. Hon undersökte Ruys ansikte och kropp med sina händer och Ruy njöt av att känna 

hennes hud mot sin. Han såg på hennes ansikte som var väldigt fint under de stora fläckarna 

som täckte det. Men Ruy tyckte att Iida var en av de vackraste kvinnorna i alla zonerna och 

han visade det genom att röra vid henne så mycket han kunde. 

Iidas ansikte blev argare och argare när hon först såg märken på Ruys hals och sedan 

upptäckte bandaget som täckte hans bröstkorg. Hon var återigen på benen och såg på Holmes. 

Hon hade en hand på Ruys axel och pekade med den andra först på Ruy och sedan på 
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Holmes. Stackars Holmes, Mary ville inte sluta skrika och Iida såg på honom med en blick 

som alltid fick busungar att bekänna sina synder. Ruy torkade sina tårar, tog förbarmande 

över Holmes och erbjöd sig att ta Mary ifrån honom. Holmes tvekade inte och Mary låg 

återigen i Ruys armar. 

”Vad?” krävde Iida att få veta och pekade uppfodrande på Ruy. 

”Ruy har blivit attackerad av mördaren som härjar i staden.” 

Iida gick från röd till skrämmande vit som förtydligade strålningsfläckarna i hennes 

ansikte. Ruy tryckte sig närmare Iida för att påminna henne om att han fortfarande var där. 

Iida kramade så hårt om hans axel att Ruy visste att han skulle ha ett märke där. 

”Men ni behöver inte oroa er frun”, sa Holmes. ”Vi har brottslingen i tryggt förvar.” 

Iida såg inte det minsta lugnad ut, hennes ansikte fick tillbaka sin färg och hon såg ut att 

vara beredd att mörda någon. Ruy fokuserade på att få Mary att sluta gråta och snart låg hon 

nöjd i hans armar. Ruy såg på den lilla flickan och kände en bitterljuv känsla inför vad han 

skulle göra härnäst. 

”Holmes.” 

När mannen såg på honom harklade Ruy sig men ångrade sig när smärtan skar genom 

halsen. 

”Det här är barnet”, sa Ruy och lyfte upp Mary lite. 

”St. Lukes?” frågade Holmes och hans ögon växlade från Ruy till Mary. 

”Kvinnan som dog”, nickade Ruy.  

Iida drog efter andan. 

”Ruy, varför har du St. Lukes barn?” 

”Jag såg mördaren lämna Mary på gatan. Jag plockade upp henne.” 

Ruy ville säga mer men han började hosta och smärtan blev så stor att hans ögon tårades. 

Mary blev rädd och började gråta igen. Iida strök honom över ryggen. 

”Ruy, du ska få berätta vad du vet”, sa Holmes när hostningarna blev mindre. ”Men det är 

fler som behöver höra det och just nu klarar du inte av att prata om det flera gånger. Låt oss 

prata mer om det senare. Frun, vi behöver åka iväg till ett ställe jag hoppas ni inte har något 

emot det.” 

 

Nazar stirrade på tjänaren som just talat till honom. Vad hade han just sagt?  

”Kamonla?” frågade tjänaren oroligt. 

”Var snäll och upprepa det du just sa.” 
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”Det är en kvinna här som vill tala med er. Hon sa åt mig att hälsa att det gäller Selahs 

barn.” 

Nazar tittade bakåt på sin livvakt Leandro Odovacar. Leandro var en stor och mörk man 

som bara blev ännu mörkare av de svarta livvaktskläderna. Mannens ansiktsuttryck sa Nazar 

att han inte hade hört fel. 

”Ta hit henne”, sa Nazar innan tjänaren fick ställa sin oroliga fråga igen. 

När mannen lämnat rummet masserade Nazar sin panna för att döva lite av värken som 

stramade åt runt hans huvud som ett rep. Ända sedan han anlände till residensstaden O310 

hade han haft en huvudvärk. Enni hade varnat honom när han anlände om vad som skulle 

komma, men han hade inte väntat sig att det skulle tära så på honom. Han hade ju levt med 

allt det här i åtta år och nu skulle det kanske äntligen lösas. Men Nazar kände ändå hur han 

blev illamående av tanken på att tala med undersökare Dee om det som hade hänt. 

Undersökaren hade hört av sig tidigt i morse och mer eller mindre krävt att få tala med 

Nazar. Det var Enni som talat med honom och något undersökaren sagt hade fått henne att 

endast låta honom träffa Nazar flera timmar senare. Nazar hade själv velat få det hela 

avklarat, men Enni kunde vara väldigt envis när hon var på det humöret.  

Nazar sänkte handen när han hörde dörren öppnas och såg på kvinnan som visades in. 

Nazar blinkade flera gånger och försökte få ihop det hans ögon såg och det hans hjärna sa till 

honom. Kvinnan hade en platt kropp klädd i en nött röd klänning. Det blanka, långa, svarta 

håret var väldigt tilltalande fast det var okammat. De bruna ögonen i det grova ansiktet var 

otåliga och såg från Nazar till Leandro och tillbaka. 

”Gislin?” 

Det var Leandro som talat och genast insåg Nazar att hans äldsta vän hade helt rätt. Den 

här kvinnan var Gislin Darwin, en man både Nazar och Leandro vuxit upp med i byn O416. 

”Leandro”, hälsade Gislin med en röst som lät alldeles för kvinnlig för honom. ”Nazar.” 

”Vad har du på dig?” 

Återigen var det Leandro som yttrade vad både han och Nazar undrade. 

”Jag skulle kunna fråga er samma sak”, påpekade Gislin och såg på Leandros svarta kläder 

och Nazars vita kläder.  

Gislins blick vilade länge på den svarta cirkeln som hängde från en kedja runt Nazars hals 

och vilade på hans bröst. Den ofärdiga ledarcirkeln, tecknet på att man var Kamonla. En 

framtida ledare. Det var det minsta Nazar kände sig som just nu. Han var skakad, inte av att 

Gislin var klädd som en kvinna utan över att han levde och nu stod framför honom. Både 

Nazar och Leandro hade trott att Gislin dött den där kvällen för åtta år sedan. Men nu stod han 
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här framför dem och Nazar kände sig underligt lättad över att Gislin levde. De hade aldrig 

varit vänner, snarare rivaler om samma kvinna som i slutändan valt Nazar. Men Nazar hade 

en överraskande lust att krama om Gislin bara för att han levde. Fast Gislin hade nog inte 

uppskattat det. Gislins blick lämnade cirkeln och såg på Nazars ansikte. Nazar började nästan 

skruva på sig under den intensiva blicken. 

”En slaktare och en svävarpilot från lilla O416, ni har verkligen klättrat högt sedan dess.” 

”Gislin, din röst”, bad Nazar. 

Att höra honom tala med en kvinnas röst var för mycket när man visste att det var Gislin. 

Gislin flinade kort innan han talade igen, med sin vanliga röst. 

”Jag behöver er hjälp.” 

Både Nazar och Leandro blev minst sagt förvånade. Gislin grymtade irriterat i bristen på 

gensvar. 

”Ja, jag är fortfarande arga på er men jag är vuxen nog att bortse från det under rådande 

omständigheter så skulle ni kunna göra detsamma?” frågade Gislin. 

”Du pratar om morden”, nickade Nazar och han kunde inte hålla de gamla misstankarna 

borta från rösten. 

Gislin hörde det också och spände ögonen i de båda männen när han talade. 

”Efter alla dessa år och ni tror fortfarande att jag skulle ha skadat Selah. Nej, låt mig prata 

Leandro. Jag dödade inte Selah för åtta år sedan och jag har inget med morden som ägt rum 

här att göra. Även om du ber varenda väktare i staden att försöka hitta någon fler som var i 

O416 för åtta år sedan så kommer du bara hitta en förutom mig och vi har båda så många 

vittnen att inte ens Hurí skulle kunna övertala någon om att vi är mördarna.” 

”Det är ett stort sammanträffande Gislin”, påpekade Nazar fast han kände på sig att Gislin 

talade sanning. 

”Jo då det är det, jag fick världens chock när jag såg Sence vid mordplatsen igår.” 

Det blev knäppt tyst i nästan en hel minut. 

”Vad?” 

”Är Sence här?” 

”Ja, den flickan tar man inte fel på även om det gått flera år. Och hon är anledningen till att 

jag vill ha er hjälp.” 

”Om hon finns här så hittar vi både henne och Hurí och ger dem det str…” 

”Nazar”, avbröt Gislin med ett plågat tonfall. ”Kommer du ihåg vad jag försökte berätta för 

er båda två för åtta år sedan? Han blir mer och mer lik dig för varje år som går Nazar. Men 

han har Selahs ögon.” 



 
29 

Nazar började kallsvettas. Han visste mycket väl vad Gislin pratade om och för åtta år 

sedan hade han inte trott på mannen. Men nu… han vågade inte ens tänka tanken. 

”Du får tycka och göra precis vad du vill med mig senare, samma sak med dig Leandro. 

Men han är försvunnen sedan mordnatten och med Sence ut bland gatorna… Det finns ingen 

som sett dig Nazar som skulle tvivla på att han är din son.” 

Nazar såg inte på Leandro eller Gislin på en lång stund och männen lät honom vara. Det 

Gislin sa kunde få honom att bli inlåst under många år och han hade inget att vinna på att 

ljuga. Nazar hade så många frågor, men framför allt så var han förbannad. På Gislin, men 

mest på sig själv. Nazar såg på Gislins ansikte och det han såg var äkta oro, den sortens oro 

man känner för någon som man älskar väldigt högt. 

”Hitta honom.” 

 

Det var mycket som Nazar inte gillade med att vara lärling till en ledare, men en av de saker 

han gillade var att han kunde ta sig in var som helst när han ville. Därför hade han helt enkelt 

gått ut med Leandro och Gislin, tagit en svävare och kört till Vakthuset. Enni fick bli hur arg 

hon ville, men Nazar skulle tala med undersökare Dee nu. Vakthuset var en stor byggnad så 

Nazar stoppade den första väktaren han stötte på och frågade efter undersökare Dee. Den 

förvånade mannen hade inte hittat sin röst förrän Leandro fått Nazar att backa ett par steg och 

upprepat frågan. Att en Kamonla kom instormade till Vakthuset utan förvarning hörde till 

ovanligheterna, så mannens förvåning och tillfälliga handlingsförlamning var förstående. Så 

fort de visste åt vilket håll, var Nazar på väg och Leandro och Gislin skyndade efter. Bland 

alla grönklädda stack verkligen den rödklädda Gislin, den svarta Leandro och den lysande vita 

Nazar ut och alla stirrade. Men ingen vågade ställa sig i vägen för dem. 

Nazar knackade inte på Dees dörr utan gick raka vägen in. Dee satt vid skrivbord och såg 

upp från det han läste när Nazar kom in. Om han blev förvånad så visade han det inte. 

”Nazar Kamonla, jag trodde vi inte skulle träffas än på några timmar.” 

”Ändrade planer”, sa Nazar och stannade framför Dee skrivbord. 

”För all del”, sa Dee och reste sig upp. ”Och vilka är ni?” 

”Leandro Odovacar och Gislin Darwin”, svarade Leandro. 

Nazar såg genast att Dee kände igen namnen. Dee vände sig mot Gislin. 

”Vi har faktiskt sökt er herr Darwin.” 

”Jaså, för vad?” 

”En pojke blev anfallen igår natt och tidigare idag. Han uppgav dig som en av hans 

uppfostrare.” 
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All färg försvann ur Gislins ansikte och Nazar kände hur en rädsla stark som en virvelvind 

grepp tag i honom. Leandro ryckte till men fann sig snabbast av de tre männen och förde, till 

de andra tvås lycka, deras gemensamma talan. 

”Vad hände?” 

”Jag har inte detaljerna ännu, men pojken och hans mor är på väg hit med Sherlock 

Holmes. Men vi är väldigt säkra på att den som anföll pojken har något att göra med morden 

som ägde rum häromdagen. Kamonla, var snäll och lugna ner er. Det gäller er allihop. Pojken 

är skadad men han kommer att återhämta sig. Ni har dessutom all anledning att vara stolta 

över honom.” 

”Det är jag alltid”, påpekade Gislin samtidigt som han tog stöd mot väggen. ”Hur visste 

ni…?” 

”Jag har läst om fallet i O416 för åtta år sedan, pojken har rätt ålder och jag kan inte se 

någon annan anledning till att ni är här alla tre tillsammans.” 

”Han heter Ruy”, sa Gislin och Dee nickade åt honom. 

Leandro och Nazar vände sig förvånade mot Gislin. 

”Ruy?” upprepade Nazar och Gislin gav honom en blick som om han var dum i huvudet. 

”Ja, om det blev en pojke så ville Selah att han skulle heta så.” 

”Mina herrar, Kamonla, jag och herr Holmes kommer att behöva er och Ruy som vittnen 

när det gäller morden här i staden och för åtta år sedan. Det råder ingen tvekan om att de hör 

samman.” 

Dees röst trängde igenom alla de minnen som fyllt rummet till bredden. 

”Var det en kvinna eller en man som anföll Ruy?” frågade Gislin plötsligt. 

”Den som gjorde det under natten var klädd som en strålningssjuk så vi är inte säkra, men 

en kvinna togs på bar gärning när hon försökte strypa honom tidigare idag på sjukhuset.” 

”VAD?” 

”Som jag sa så kommer Ruy att bli bra och kvinnan ifråga är inlåst tills rättegången.” 

”Vem är hon?” frågade Nazar kallt. 

”Raluca Eartha, hon var föräldrakandidat tillsammans med St. Luke som blev mördad. 

Tydligen St. Lukes närmaste vän också.” 

”Jag vill se henne”, krävde Nazar. 

”Det ska du också Kamonla, men inte före rättegången.” 

Nazar och Dee såg på varandra en lång stund.  

”Har hon sagt något?” frågade Leandro och Dee såg på honom istället för Nazar. 
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”Hon påstår att det har skett ett misstag. Att hon inte försökte att strypa pojken utan trösta 

honom då han hade en mardröm. Fröken Eartha påstår att Dr Watson anföll henne utan 

anledning och kräver att hon straffas.” 

Det knackade på dörren och en man med långa mustascher steg in i rummet. 

”Holmes är här med pojken och hans mor.” 

Mannen fick hastigt hoppa åt sidan då Gislin sprang ut ur rummet och Nazar följde tätt 

efter honom. 

”Ni får förlåta deras uppförande undersökare, men Ruy är det enda vi har kvar av en 

kvinna som vi alla tre älskade väldigt mycket”, sa Leandro innan han följde efter. 

 

Ruy var glad för att Iida var den som höll i Mary när de kom till Vakthuset. För det gjorde det 

lättare att krama om Gislin när de kom in i Vakthuset. Gislin lyfte upp Ruy och kramade om 

honom som om de inte setts på flera år. Ruy slog sina armar hårt om Gislins nacke och 

begravde sitt ansikte mot hans axel. 

”Blod och krig Ruy, var har du varit någonstans?” 

Ruy hade väntat sig den frågan och han lyfte huvudet för att svara. Då såg Ruy Nazar. 

Orden fastnade i hans hals och han bara tittade på mannen. Nazar hade samma blonda hår som 

Ruy fast lite kortare och spretigare. Han var klädd i vitt med en svart cirkel hängande i en 

halskedja. Nazars hud var mycket ljusare än Ruys, men det var för att han fått sin mammas 

lite mörkare hud. Ruy hade även fått sin mammas bruna ögon medan Nazars var ljust grå. 

Ruy tänkte att Nazar såg ut som ett ljus.  

Holmes sa något som lät som ”där ser man”. Väktarna som såg både Nazar och Ruy 

tappade hakan. Det fanns inga tvivel, på många sätt såg Ruy ut som en liten Nazar. När Gislin 

släppte ner honom på golvet igen fortsatte Ruy att se på Nazar och den mörkare livvakten som 

dök upp bakom honom. Men sen skymdes hans blick av Iida som gått fram till Nazar efter att 

hon lämnat Mary i Gislins armar. Hon stannade framför Nazar och såg några sekunder på 

honom innan hon gav honom en stor kram. Nazar såg väldigt förvånad ut och när Iida släppte 

honom tog hon hans ansikte i sina händer som hon återigen hade handskar på. 

”Ruy. Vacker. Far.” 

Nazar rodnade faktiskt lite när Iida gav honom komplimangen med ett bländade leende. 

Iida släppte honom och vände sig mot livvakten. 

”Du. Leandro?” 

Leandro hann bara nicka innan han fick samma behandling som Nazar. 

”Iida”, sa Gislin menande när hon även kommenterade Leandros utseende. 
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”Gislin. Vackrast”, log Iida mot sin älskade som nickade nöjt. 

”Så vem är det här?” undrade Gislin och nickade mot Mary som slumrade lugnt i hans 

armar. 

”Mary”, sa Ruy och flera stycken ryckte till vid hans hesa röst. 

”Och vem är Mary?” ville Gislin ha förtydligat. 

”Min syster”, svarade Ruy leende. 

Gislin vände sig mot Iida för att få klarhet i det här. Men Holmes var snabbare. 

”Hon är Kamon Ínigos dotter.” 

Det var fler än Gislin som såg dumt på Holmes och sedan på barnet. 

”Ah Dee, där är du.” 

”Holmes, är du säker?” Dee nickade mot Mary. 

”Ruy här har en väldigt intressant historia att berätta som kommer att radera vissa av våra 

frågor”, sa Holmes. ”Ska vi hitta oss en plats där vi kan prata ostört? Jag kan inte vänta på att 

höra vad du kommit fram till Dee.” 

”Detsamma Holmes.” 

 

Dee ledde dem till sitt arbetsrum och såg till att tillräckligt med stolar bars in så att alla kunde 

sitta. Vilket resulterade att det blev rätt så trångt i rummet. Leandro stod vid dörren med 

armarna i kors och avböjde en stol. Innan Dee stängde dörren sa han åt en väktare att kalla 

Sebastien Vogel till Vakthuset och meddela Kamon Enni om att Kamon Ínigos barn hittats. 

”Vem är Sebastien Vogel?” frågade Ruy Dee. 

”Han och kvinnan som blev dödad skulle ta hand om flickan.” 

”Åh, jag hade hoppats att hon kunde bo hos oss”, sa Ruy besviket och såg på den sovande 

Mary i Iidas armar. 

Sen var det dags för Ruy att berätta. Det hade burits in massor med kannor fulla med vatten 

så att han skulle klara sig igenom sin berättelse. Ruy hade lite problem med var han skulle 

sätta sig. Nu när Gislin och Nazar fanns i samma rum för första gången i Ruys liv visste han 

inte riktigt hur han skulle göra. Därför valde han att sätta sig vid Iida och Mary. Det kändes 

som en tillräckligt neutral zon för tillfället. 

”Var ska jag börja?” frågade han. 

”Börja med hur du hittade flickan”, sa Dee. 

”Mary”, rättade Ruy innan han började. ”Jag hade varit hos Iida på ett av vårdhusen och 

somnat. När jag vaknade var det natt, men jag gick ändå hem. Jag hade lovat Gislin att 

komma hem. Jag hade inte gått långt då jag såg Sence komma gående. Jag visste inte att det 
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var hon just då, hon hade en svart kåpa med uppfälld huva och en orange mask. Jag märkte att 

hon bar på något, men det var först när hon lade ner Mary på gatan och Mary började gråta 

som jag förstod vad det var. När Sence började gå därifrån så blev jag så arg att jag gjorde 

något ganska dumt.” 

”Vad gjorde du?” frågade Holmes när Ruy blev tyst. 

”Hon hade inte sett mig, jag stod i en tvärgata. Men Gislin och Iida hade berättat för mig 

om vad som hände när jag föddes. Att jag blev övergiven menar jag. Så jag blev så arg att jag 

sprang fram och skrek på henne.” 

Iida flämtade till och lade handen över munnen. 

”Jag lyfte upp Mary och skrek på Sence. Hon hade vänt sig om och såg på mig från bakom 

masken. Hon sa inget först men sen sa hon ”Du” och pekade på mig. ”Jag dödade dig. Du är 

död Selah.” Det var när hon sa min mammas namn som jag slutade vara arg och blev rädd. 

Det var bara Iida och Gislin som visste vem min mamma var. Sen försökte hon få tag på mig 

men jag sprang undan. Hon snubblade på kåpan och föll. Hon var så arg att hon slet av sig 

kåpan och jag såg de dyra kläderna hon hade på sig och de där pärlskorna. Hon kunde 

verkligen springa i dem. Hon behöll masken då hon började jaga mig, men jag lyckades 

gömma mig för henne.” 

Ruy avbröt sig för att dricka vatten och Holmes hade utropat ett ”aha” medan han pratade. 

Nu trummade Holmes med fingertopparna mot varandra och hade en ivrig glimt i ögonen. 

Dee drog sig i skägget men såg annars neutral ut. Iida och Leandro såg sammanbitna ut. 

Gislin och Nazar så mest arga ut. 

”Varför kom du inte hem?” krävde Gislin att få veta. 

”Därför att jag insåg att det var Sence och för att jag var rädd att något liknande O416 

skulle hända om hon lyckades följa efter mig hem.” 

”O416?” 

”Senare Holmes”, sa Dee snabbt. ”Fortsätt Ruy.” 

”Så jag sov ute den natten”, sa Ruy och ryckte lite på axlarna. ”Jag tog Mary till en amma 

på morgonen och planerade att gå hem. Men då hörde jag vad som hade hänt under natten. 

Mary var precis som jag. Hon hade blivit utskuren ur sin mamma. Sen märkte jag att Sence 

följde efter mig. Hon hade fortfarande på sig de där skorna och… jag vet inte riktigt. Jag 

kunde känna att det var hon fast jag inte sett hennes ansikte förrän idag. När hon såg på mig 

så kunde jag känna hur mycket hon hatade mig.” 

Ruy tog en till vattenpaus fast han egentligen inte behövde. 
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”När det började bli kväll gick jag till Iida och lämnade Mary där. Det började kännas för 

farligt och jag visste att Iida skulle ta hand om henne ifall något hände.” 

Här slog Iida lätt på Ruy huvud med en ogillande min. Ruy log ursäktande innan han 

fortsatte. 

”Och det var tur att jag gjorde det för hon hade klätt ut sig som strålningssjuk igen och när 

hon hittade mig så började hon jaga mig. Den här gången hade hon en kniv och hon lyckades 

träffa mig med den. Hade den där väktaren som blev skadad inte kommit så hade jag nog inte 

suttit här. Kommer han att klara sig?” 

”Det tror jag”, nickade Dee. 

”Sen vaknade jag på sjukhuset av att Sence höll på att strypa mig. Men den kvinnliga 

doktorn slog ner henne. Hon var grym.” 

Nu kunde Iida inte sitta stilla längre. Hon reste sig upp och omfamnade Ruy med Mary 

mellan dem. Mary vaknade och klagade högljutt, men Iida lät henne skrika en stund innan 

hon släppte Ruy. 

”Ruy, är du säker på att det var Sence Konwani som försökte döda dig?” frågade Dee. 

Ruy tittade fram mellan Iidas armar och nickade. 

”Jag kan inte komma på någon annan som skulle kalla mig Selah och hon sa det igen när 

hon försökte strypa mig.” 

Ruy hade lyckats hålla sig ganska saklig när han berättade om vad som hänt men nu 

började han känna sig lite svag i kroppen, som när man just varit riktigt sjuk. 

”O416”, sa Holmes plötsligt. ”Nu får du allt berätta Dee. 

Och det gjorde Dee. Han berättade om hur en ung gravid kvinna vid namn Selah Kindoe 

hittats död med inslaget huvud och uppsprättad mage i byn O416 för åtta år sedan. Barnet 

hade aldrig hittats och misstankarna hade snabbt farit till det resande sällskapet som höll till i 

närheten. Byns enda lagman, Hurí Lehrer, var Selahs far och han var även den mest drivande i 

hetsningen mot resesällskapet. Anledningen till att han var så fokuserad på dem angavs vara 

att Hurí och många av hans närmsta vänner i byn hyste ett stort hat mot strålningssjuka, som 

det fanns många av i resesällskapet. Hurís största argument var att någon av de sjuka i 

nöjessällskapet hade blivit galen av sin sjukdom och sterilitet och blivit så avundsjuk på hans 

dotters välsignelse att hen dödat henne på detta grymma sätt och stulit barnet. De flesta av 

byborna ville inte tro att någon av dem kunde göra något så fruktansvärt så de höll med Hurí 

trots att han saknade bevis. Till slut blev stämningen mot sällskapet så hatisk att byborna 

anföll deras läger mitt i natten. Några bybor hade ringt till grannsamhällena efter hjälp, men 

när hjälpen anlände var det försent. 28 medlemmar ur nöjessällskapet var döda. 
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Eftersom inga bevis som kunde rättfärdiga upploppet mot lägret existerade så blev byn 

grymt bestraffad. Ingen har fått lämna byn sedan dess och den isoleringen fortsätter i tolv år 

till. Deras ransoner förminskades och de har en kvot på endast tio barn per år tills isoleringen 

är hävd. 

Hurí Lehrer blev dock inte straffad eftersom han flydde från byn med sin yngsta dotter, 

Sence Konwani, innan straffet hann utmättas. Där tog den offentliga rapporten slut. Men 

Nazar, Leandro, Gislin och Iida kunde fylla de saknade bitarna. 

Nazar, som var partner till Selah, hade varit på besök hos Leandro, som var både Selahs 

bror och Nazars vän, när mordet ägde rum. 

”Jag hade just blivit tillfrågad av Kamon Enni att bli hennes lärling och efter att jag 

diskuterat saken med Selah ville jag även tala om det med Leandro”, förklarade Nazar med 

mycket ånger i rösten. 

De hade blivit kallade tillbaka till O416 därför att det hänt en ”olycka”. Det var först när de 

kom tillbaka som vidden av vad som hänt blev tydlig. Chocken och sorgen hade nästan blivit 

för mycket för Nazar och Leandro hade fått tillbringa varje sekund till att se till att hans vän 

inte gjorde något dumt. Hurí hade hållit dem informerade om vad som hände, men han hade 

gett dem en väldigt redigerad version. Byborna höll sig undan dem, då de tyckte att deras sorg 

var för kraftfull så varken Nazar eller Leandro hade någon aning om hatet som växte utanför 

deras dörr. Därför hade de inte trott Gislin när han kom och berättade att han sett Hurí lämna 

ett barn utanför resesällskapets läger på mordnatten. 

”I vår lilla by var Gislin…” Leandro letade efter de rätta orden. 

”För knäpp, färgstark, konstigt?” föreslog Gislin hjälpsamt. 

Leandro och Nazar stönade samfällt och Gislin flinade åt dem. 

”Det hjälpte väl inte att jag hade varit kär i Selah under större delen av mitt liv vid den 

tidpunkten”, la Gislin till. 

”Inte direkt”, medgav Nazar. 

”Jag hade inga varmare känslor till min far Hurí, men jag kunde inte se honom döda sin 

dotter och överge sitt barnbarn”, sa Leandro. ”Han gjorde aldrig något som han inte tjänade 

på.” 

”Om ni bara lyssnat den gången”, sa Gislin. 

”Jag vet, det är något jag kommer ångra tills jag dör Gislin”, sa Nazar plågat. 

Några kvällar efter Gislins besök hade upploppet ägt rum och det var då Nazar och 

Leandro insåg att Gislin kanske hade rätt i alla fall. De hade kallat på hjälp från 

grannsamhällena och själva farit iväg till lägret. 
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”Jag slog själv ner Hurí och då var det som att de som följt honom insåg vad de höll på 

med”, berättade Leandro och skakade på huvudet åt minnet. ”Aldrig har en Kamon utmätt ett 

lämpligare straff.” 

”Men ni två kom därifrån.” 

”Ja Gislin, Enni kom till byn och upprepade sitt erbjudande till mig.” 

”Du skulle ha sett de andras minner”, avbröt Leandro Nazar skrattande. 

”Jag såg ingen anledning till att avböja, mitt enda villkor var att Leandro följde med mig”, 

avslutade Nazar. 

”Jag åkte också till lägret den natten och lyckades få ut Iida och några till därifrån”, 

började Gislin berätta. ”När vi såg Hurí lämna Ruy utanför lägret förstod vi att något var fel. 

Men vi kunde inte lämna Ruy där, så en av kvinnorna tog med sig Ruy från lägret tills vi 

kunde ta reda på vad som var i görning.” 

”Du talar som om du tillhörde dem”, kommenterade Dee. 

”Jag skulle ha följt med dem när de reste iväg”, sa Gislin med en öm blick på Iida som 

rodnade. ”Jag återvände till byn och fick snabbt reda på vad som hänt. Jag var inte dum nog 

att öppet berätta vad jag sett, Hurí var lagen i byn och han skulle lätt ha fått byborna att tro på 

honom och inte på mig. Men han använde det faktum att jag och Iida aldrig skulle kunna få 

barn tillsammans, min gamla kärlek till Selah och sitt eget hat mot strålningssjuka till att göra 

mig till en mycket möjlig brottsling. Efter upploppet ville ingen annan av de överlevande ta 

hand om Ruy, så jag och Iida tog honom.” 

”Varför har du inte tagit kontakt med Nazar om hans son under alla dem här åren?” frågade 

Holmes. 

”Vad får dig att tro att jag inte visste?”  

Allas blickar föll på Nazar som såg väldigt säker och avslappnad ut när han såg på Holmes. 

”Jag har aldrig träffat Ruy förrän idag, men det var en ren säkerhetsåtgärd. Vem det än var 

som dödade Selah brydde sig inte om vad som hände med min son. Han kunde lika gärna ha 

dött under mordet eller sin första natt. Tills mördaren blev hittad var det säkrare för honom att 

vi inte hade någon kontakt, vilket de senaste dygnets händelser bekräftar. Dessutom kan jag 

inte direkt skylta med att jag är Ruys far eftersom jag är Kamonla. Det skulle hämma honom 

för mycket i livet.” 

Ingen var dum nog att argumentera emot Nazar. Allt han sa lät rimligt och ingen ledare 

eller deras lärlingar pratade öppet om sina barn då barnen ifråga kunde bli anklagade för att ha 

fått hjälp av sina föräldrar om det gick bra för dem i livet. Ruy var fascinerad över hur lugnt 
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och sansat Nazar ljugit för att skydda Gislin och Iida. Lusten att ge honom en kram 

överväldigade Ruy men han satt kvar. 

”Det verkar också som om mitt val av uppfostrare till min son var ett bra sådant”, lade 

Nazar till. 

”Ja, de är underbara!” kunde Ruy inte låta bli att glatt utropa.  

Gislin fick väldigt svårt att hålla sitt ansikte i schack och från Iidas öga rann det en tår som 

hon ogenerat torkade bort. 

”Men jag vill hälsa på”, fortsatte han med blicken på Nazar som plötsligt såg väldigt rörd 

ut. ”Dig också morbror!” 

Leandro fick plötsligt en kortvarig men besvärlig hosta. 

”Så den enda frågan som kvarstår är om det var Sence eller Hurí som begick mordet för 

åtta år sedan”, funderade Holmes högt och bröt stämningen. ”Om det inte var Sence då så har 

hon lärt sig av sin far inför det här mordet.” 

”Så ni är övertygade om att det är Sence som dödat Marys mamma?” sa Ruy. 

”Det är vad bevisen säger”, nickade Holmes. ”Dessutom ligger Sence far för döden och 

kan omöjligt ha gjort det den här gången. Däremot så har hans sjukdom försett Sence med den 

drog hon använde för att söva St. Luke och Minoo Kamonla.” 

”Det säger du”, nickade Dee. 

”Watson bekräftade det precis innan hon gick i närkamp med vår unga mörderska. Får jag 

bara fråga mina herrar, hur var Sence för åtta år sedan?” 

”Vidrig”, var det samfällda svaret. 

Både Holmes och Dee väntade på en förklaring. 

”Hon välsignades med både en frisk kropp och ett vackert utseende, men hon var girig och 

ambitiös precis som Hurí och han skämde bort henne. Han såg till att allt gick hennes väg och 

talade alltid om för henne hur mycket bättre hon var än oss andra. I byn så antingen 

beundrade man Sence eller hatade henne, men många var också rädda för henne. Enda 

gångerna hon riktigt ansträngde sig var när hon planerade ut en hämnd av något slag.” 

”En lagman med sådant dåligt inflytande på sitt eget barn”, muttrade Dee upprört över 

Leandros beskrivning och drog sig ilsket i skägget och stack sina händer i de vida ärmarna. 

”Hur kom Sence överens med sin syster Selah?” 

Leandro svarade igen. 

”Inte alls, Sence avskydde att Selah var äldre och mer erfaren än hon själv och för att hon 

var mer omtyckt trots att Sence var vackrare. Men trots att Selah var en mycket vänligare 

person så var hon ganska skrämmande då hon väl blev arg. Hon var den som oftast skällde ut 
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Sence när hon gick för långt. Inte ens Hurí vågade gå emot Selah när hon såg på honom med 

sina arga ögon.” 

”Har Sence alltid velat bli föräldrakandidat?”  

”Hon har då alltid skrutit om det för dem som hon ansåg var mindre värda än hon själv”, 

svarade Gislin på Holmes fråga. 

Holmes och Dee såg på varandra och utan ett ord till varandra verkade det som om de kom 

fram till samma sak. Utan förvarning började Mary att gråta högt. Iida såg på flickan i några 

sekunder innan hon ställde sig upp och förkunnade. 

”Amma. När?” 

Hon såg på Holmes och Dee som inte verkade riktigt förstå vad hon ville veta av dem. 

”Hon undrar när rättegången är”, hjälpte Gislin till att förklara. 

”Tidigt imorgon”, sa Dee med en blick på Nazar som nickade. 

Iida nickade också och såg sedan på sin familj som lydigt reste sig upp på hennes tysta 

order. Sedan såg hon på Nazar ända tills han också ställde sig upp vilket resulterade i ett 

leende från Iida. Hon tog tag Nazars hand och drog med honom ut ur rummet med alla de 

andra i släptåg. Ruy var sist ut ur rummet och hörde en del av diskussionen som Dee och 

Holmes gav sig in i. 

”Jag hittade en sko i fröken Earthas hem som passar perfekt i fotspåret på mordplatsen”, sa 

Holmes. 

”Bröt du dig in i hennes hem Holmes?” 

”Absolut inte, min käre Dee. Man bryter sig inte in om dörren är öppen.” 

 

Nazar satt bredvid Kamon Enni i Rådsalen där rättegången skulle äga rum denna tidiga 

morgon. Hon hade inte varit glad på honom igår, men mjuknat när hon fick höra 

omständigheterna. Ruy och Iida hade fullkomligt charmat henne, men han hade också insett 

att hon blev nervös över att Ruy plötsligt fanns i Nazars liv. Nazar hade trots allt rätt att 

avsäga sig sin plats som Kamonla om han hellre ville vara en mer aktiv far åt Ruy. Det hade 

inte varit det samtal Nazar velat ha med sin son han aldrig träffat förrän nu, men han hade 

varit tvungen för tankarna hade funnits där. Ruy hade lyssnat och sagt åt sin far att han var 

stolt över att vara son till en framtida ledare och att Nazar också borde vara stolt över att ha 

blivit utvald. Sen hade Ruy gått bort till Kamon Enni och frågat henne om hon fortfarande 

tyckte att Nazar var rätt person som hennes lärling. Enni hade allvarligt svarat honom ja och 

Ruy hade ropat över rummet ”Där ser du pappa, så bli en riktigt bra Kamon när du blir stor!” 
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Pojken hade verkligen stulit hans lärares hjärta och Nazar hade nästan börjat gråta. Men nu 

fanns det ingen plats för skratt eller tårar. Rättegången hade börjat. 

Rådsalen var byggd som en amfiteater. Alla utom de åtalade och några livvakter satt på 

läktaren. De åtalade stod i cirkeln längst ner i mitten. Just nu talade undersökare Dee om 

mordet på St. Luke och Nazar lyssnade inte riktigt på vad han sa. Ända sedan de båda åtalade 

leddes in i Rådsalen hade varken Nazar eller Leandro kunnat ta ögonen från Hurí och Sence.  

Hon kallade sig förvisso Raluca Eartha nu, men så fort han såg henne visste Nazar att det 

var Sence. Det spelade ingen roll att hon varit tolv år senaste gången han såg henne, hon var 

fortfarande Sence. Sättet hon gick fram på och stod där nere i cirkeln talade om för alla att 

hon ansåg att världen tillhörde henne och att alla andra bara skulle vara tacksamma att de fick 

vistas under hennes fötter. Hennes ansikte var blåslaget och hon hade haltat lite, men hon 

hade inte visat några andra känslor än överlägsenhet när hon kommit in i Rådsalen.  

Hurí var en helt annan historia. Dees män Chiao Tai och Tao Gan hade lokaliserat honom 

under gårdagen och tagit med honom till Vakthuset i väntan på rättegången. Han gick 

tydligen under namnet Gotzon Tobiah nuförtiden och hade arbetat som lagman fram tills han 

blev sjuk för ett par månader sedan. Och han såg verkligen döende ut. Hans hud var grå och 

den hängde löst på hans lemmar. Hurí hade aldrig varit en kraftig eller storvuxen man, men nu 

så var det nästan att man tyckte synd om honom. Han hade inte kunnat gå in i Rådsalen på 

egen hand och han hade fått tillstånd att sitta ner då hans ben inte klarat av att hålla honom 

uppe. Nazar visste inte hur noga Hurí lyssnade för mannens ansikte var konstant ihopdraget i 

en grimas av smärta. 

”När jag såg brottsplatsen var det tydligt för mig att någon hade drogat de två kvinnorna så 

att de inte skulle kunna göra motstånd. Deras middag var endast halväten och det fanns inga 

tecken på strid. Det var därför enbart rimligt att anta att denna drog fanns i maten och hade 

börjat verka innan kvinnorna ätit klart sin måltid. Att drogen var en kraftfull sådan står också 

klart då mordet skedde flera timmar senare efter mörkrets intågande. Ett vittne har berättat att 

hon såg en strålningsklädd gå in i St. Lukes hus sent på natten. Att detta fruktansvärda mord 

var tvunget att äga rum i skydd av mörkret var också uppenbart då både det färska blodet och 

barnet var tvungen att döljas när mördaren lämnade huset efter att hon utfört sitt hemska dåd.” 

Dee gjorde en paus och såg på Sence som inte rört en min sedan hon kom in i Rådssalen.  

”När vi sedan fick vetskap om att St. Luke var gravid och att barnet saknades så skulle det 

vara lätt att tro att motivet var att stjäla barnet från henne. Att en steril strålningssjuk i ett 

utbrott av galenskap skulle ha stulit barnet på detta makabra sätt. Det var uppenbart att detta 

inte var fallet. Drogerna i maten visar på att mördaren planerat detta och hade kännedom om 



 
40 

att St. Luke var en dålig kokerska. Grytan som serverades på mordnatten var av det exklusiva 

slaget, gjort av någon som kan matlagningens ädla konst. Det fanns inga tecken på att 

måltiden skulle ha lagats till i köket och ett vittne berättade att St. Luke inte var bra på att laga 

mat. Detta var alltså ingen impulshandling av en sinnesförvirrad individ utan ett noggrant 

planerat mord. 

För om motivet enbart hade varit att stjäla St. Lukes barn så fanns det ingen anledning till 

att göra det på det här sättet. Att skära ut barnet ur St. Lukes mage medan hon var medvetslös 

och levande. Det är en stor risk att förlösa ett barn på det sättet, ett sätt som till och med 

doktorer enbart använder när det är absolut nödvändigt. Risken att barnet blir skadat eller 

dödat under proceduren är för stor. Det skulle ha varit mycket lättare och mindre riskfyllt att 

stjäla barnet efter att det var fött. Detta mord handlar inte om längtan efter ett barn, det 

handlar om hat och avundsjuka. Sence Konwani, även känd som Raluca Eartha, dödade 

Viviana St. Luke därför att det var St. Luke som blivit gravid med Kamon Ínigos barn och 

inte hon. Hon såg först till att bli offrets vän och lärde sig allt om offrets vanor. Men framför 

allt så skapade hon en skenbild av sig själv. För varför skulle någon som inte visat minsta 

tecken på avundsjuka eller agg plötsligt döda den kvinna som blev gravid i hennes ställe?” 

Dee blev återigen tyst en liten stund medan han såg kallt på Sence och Hurí. De andra i 

Rådssalen väntade spänt på att han skulle fortsätta. Han lät dem inte vänta länge. 

”Därför att Sence Konwani inte stod ut med att komma på andra plats. Under hela hennes 

liv har fröken Konwani haft ett enda mål, att föda minst en ledares barn. Att St. Luke skulle 

föda det första av Kamon Ínigos barn medan Sence inte ens blev gravid var mer än hon 

klarade av och hon bestämde sig för att St. Luke inte skulle få en chans att föda barnet. Hade 

fröken Konwani fått som hon ville så skulle barnet aldrig hittats och hon kunde ha försökt 

som föräldrakandidat ännu en gång. För det är vad allt det här handlade om, att komma först. 

Precis som det gjorde för åtta år sedan i byn O416 där fröken Konwanis syster blev dödad på 

ett liknande sätt som St. Luke.” 

Här började Dee berätta om mordet på Selah och Nazar lät återigen tankarna vandra till 

Sence och Hurí. Sence hade fått ett hårt drag runt munnen och det var tydligt att hon ville 

motsäga Dees anklagelser. Men den som var åtalad var tvungen att vänta tills alla bevisen 

lagts fram innan hen fick en chans att försvara sig själv. Enda undantaget var om den åtalade 

fick en direkt fråga från undersökaren eller ledaren som skulle döma i fallet.  

Leandro och Gislin skulle vittna om vad som skett för åtta år sedan. Nazar kunde inte 

vittna eftersom hans lärare skulle döma i rättegången. Han var förvånad över hur oberörd 

Sence förhöll sig medan hon lyssnade på sin brors och Gislins vittnesmål. Inte ens när båda 
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intygade om att dessa två personer var Sence Konwani och Hurí Lehrer såg hon annat än 

arrogant och uttråkad ut. Vad Hurí tänkte kunde ingen veta, då han endast såg plågad ut. 

Nazar var mest glad över att Gislin dykt upp klädd som en man till rättegången, tillsammans 

med Leandro gav han ett väldigt trovärdigt intryck. 

När Dr Watson kallades för att vittna om brottsplatsen och offren så såg Nazar hur en ny 

känsla for över Sence ansikte. Rent skär hat. Dr Watsons näsa var blå, men när hon talade så 

var det ingen som betvivlade hennes kunskaper. Hon lyckades få alla som lyssnade att se 

brottsplatsen och den stympade kvinnan framför sig. Hon beskrev även hur hon med hjälp av 

Sherlock Holmes hittat bevis på vilken drog som hade använts för att söva ner Viviana St. 

Luke och Minoo Kamonla. 

”Deras naglar hade börjat bli gult missfärgade och Minoo Kamonlas andedräkt luktade 

som gamla ägg. Dessa symptom stämmer överens med när man får i sig för mycket 

wironérrot. Roten används som ingrediens i sömnmedel då den har en väldigt avslappnade 

och bedövande effekt. Men endast patienter som inte kan räddas ges sådana mediciner 

eftersom ett långvarigt intag av roten kan ge svåra leverskador. Det är en medicin som ges till 

de dödssjuka så att de ska få sova sig igenom sina smärtor. Jag vill också avsluta med att säga 

att igår natt vaknade Minoo Kamonla upp ur koman och att hennes vittnesmål kommer att 

läsas upp senare. Väktare Ma Joong som blev skadad när han skyddade pojken Ruy Kindoe är 

också utom fara. ” 

Mer än en lättnadens suck drogs i Rådsalen när Dr Watson återvände till sin plats. Sedan 

var det Sherlock Holmes tur. Holmes var känd av ordningsmakten i staden och det var inte 

ovanligt att han gav vittnesmål i de fall han själv undersökt. 

”Jag träffade fröken Konwani utanför brottsplatsen strax efter att ordningsmakten anlände 

dit. Jag såg genast att hon var en kokerska eftersom hon hade ett väldigt distinkt brännmärke 

på sin vänstra hand som man lätt får vid matlagning. Hennes händer och kläder doftade även 

av kryddor som används vid just matlagning och kryddor som används till just St. Lukes sista 

måltid. Som Dee förklarade så är det ett riskabelt och svårt arbete att skära ut ett barn ur dess 

mammas mage. Det kräver en skicklighet med kniv som en erfaren kokerska kan ha.  

Fröken Konwani var väldigt snabb på att se till att vi fick en misstänkt i St. Lukes förra 

partner, Sebastien Vogel, som hon framställde som en hotfull och farlig person. Hon berättade 

också att hon själv skulle ha varit i St. Lukes hus natten för mordet, men tvingats ställa in 

eftersom hennes far blir allvarligt sämre. Så hon lagade en gryta med en särskild ingrediens 

som ursäkt för att hon inte kunde komma denna kväll då de skulle ta farväl av Minoo 

Kamonla innan denna reste iväg till nästa zon i den årliga rotationen.” 
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”Nej”, hann Sence säga innan hon blev tystad. 

”Fröken Konwani, ni ska få en chans att tala efter att framläggandet av bevisen och 

vittnesmålen är klara”, sa Kamon Enni strängt. 

Sences läppar var sammanpressade och hade armarna i kors över bröstet. Det såg ut som 

om hon ville slita ut Holmes tunga. 

”Minoo Kamonla har redan vittnat om att St. Luke berättade att grytan de åt av var lagad 

av deras gemensamma vän Raluca Eartha”, fortsatte Holmes oberört. ”Fröken Konwani är en 

kvinna som är mån om sitt yttre och ändå var hennes kläder smutsiga och trasiga den 

morgonen. Det var också uppenbart när hon rörde sig att både hennes knä och armbåge var 

skadade.  Hennes händer var renskrubbade men under hennes naglar fanns en sådan mängd 

med blod att hon måste ha slaktat något bara några timmar tidigare. Dessutom hade fröken 

Konwani pärlskor på sig den morgonen, slitna pärlskor som om hon sprungit i dem.” 

Vid det här uttalandet försökte alla i Rådssalen se efter om Sence hade pärlskor på sig nu 

också. Det hade hon inte. 

”Inne i St. Lukes hus hittade jag ett blodigt skoavtryck som stämmer exakt överens med ett 

par slitna pärlskor som ägs av fröken Konwani, den enda i den här brottsundersökningen som 

äger ett par”, fortsatte Holmes och tecknade åt Dr Watson som med sur min höll upp både ett 

pappersark med ett skoavtryck på och ett par slitna pärlskor med mörkbruna sulor. ”Kan ni 

förklara det fröken Konwani?” 

”Jag heter Ralu…” 

”Svara enbart på frågan!” avbröt Dee henne med hög röst. 

”Jag snubblade när jag hjälpte min far den natten och jag hade inget ombyte med mig. När 

jag hörde vad som hänt Viviana så skyndade jag mig raka vägen dit. Jag vet inte vems skor 

det där är, men det är inte mina. Jag har inte skadat Viviana.” 

Blicken Sence gav Holmes var trotsig och utmanade, men han verkade inte det minsta 

berörd. 

”Er far får medicin med wironérrot inte sant?” frågade han vidare. 

”Ja, för att han ska få sova”, sa Sence anklagande och såg medlidsamt på sin sittande far. 

Holmes nickade och lämnade över ordet till Dee. 

”Fröken Konwani”, Sence grimaserade när Dee använde det namnet, ”vad gjorde ni på 

sjukhuset igår?” 

”Jag skulle träffa en doktor.” 

”Varför?” 

”Därför jag ville veta om jag var gravid med Kamon Ínigos barn.” 
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Det gick ett sus genom de som befann sig i Rådsalen. Om hon var gravid så skulle hennes 

straff lindas även om hon fanns skyldig. Men en röst ljöd genom salen. 

”Hon ljuger!” 

Alla tittade på Sebastien Vogel som stod upp på läktaren med Mary i famnen. Han såg på 

Sence med en kall ilska och hon såg mest förvånad ut över att någon vågat påstå att hon ljög. 

”Jag talade med Kamon Ínigo igår och den här kvinnan kom på tal”, berättade Vogel men 

tydlig och hög röst. ”Han berättade att han var glad över att det var Viviana som blivit gravid 

istället för henne, då hon börjat visa upp ett väldigt ytligt beteende. Kamon Ínigo har inte rört 

henne på månader.” 

Sence var vit i ansiktet av ilska och Dee sa åt Vogel att sätta sig ner. Dessa nya uppgifter 

skulle kontrolleras efter rättegången. Det hördes små gnyenden från Mary, men hon blev snart 

tyst. Nazar var förvånad över att den lilla flickan hållit sig lugn och tyst under rättegången. 

Ruy hade insisterat på att Mary skulle vara med på rättegången mot hennes mammas mördare 

och han hade fått sin vilja igenom mest för att Vogel knappt hade släppt ifrån sig flickan 

sedan hon först lagts i hans armar föregående dag. 

”Fröken Konwani”, återupptog Dee. ”Vad gjorde ni på sjukhuset igår?” 

Den här gången svarade inte Sence, hon såg enbart arg ut. 

”Ni var där för att döda er systerson”, svarade Dee åt henne. 

”Jag har ingen systerson och jag skulle aldrig döda ett barn!” ropade Sence till sitt försvar 

innan hon tystades. 

Nu var det Ruys tur att vittna och Nazar kände hur han bara ville ta pojken därifrån och 

skydda honom från allt det här. Men Ruy ställde sig upp och talade med en röst som blivit lite 

starkare sedan Sence försökt strypa honom. Han berättade vem han var, hur han hittat Mary 

och vad som hänt efter det. Sence såg på pojken från det att han ställde sig upp och tills han 

satte sig ner. Ruy hade mött hennes kalla blick men fortsatt att tala och Nazar kände sig 

väldigt stolt över honom när pojken satte sig ner vid Gislin och Iida igen. Den här gången 

hade Hurí lyft blicken och tittat på Ruy. Nu hängde han med huvudet och såg ut att andas 

tungt. 

”Där har ni förklaringen till att Sence Konwanis kläder var förstörda och hennes pärlskor 

slitna”, sa Dee när Ruy talat färdigt. 

”Jag har inget med mordet på Viviana att göra”, sa Sence när hon fick ordet. ”Jag har 

aldrig sett den där pojken förrän på sjukhuset igår och då gick jag in i hans rum för att jag 

hörde att han hade mardrömar. Jag försökte trösta honom när den där galningen till 

strålningssjuk”, här pekade hon anklagande på Dr Watson”, anföll mig helt utan anledning. 
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När mordet begicks så var jag hos min far som ligger på gränsen till döden. Jag är oskyldig 

till allt jag anklagas fö…” 

”Tyst!” 

Sence tystnade av ren häpnad och alla andra i salen blev också tysta. Hurí hade talat och 

hans röst var hes av smärta men oväntad stark. Han såg nu på sin dotter och det fanns ingen 

faderskärlek i hans blick, bara ilska och avsky. 

”Far?” 

”Jag varnade dig Sence”, sa Hurí. ”Jag skyddar dig inte en andra gång och den här gången 

har du gått för långt.” 

Nazar kände hur hela hans kropp spändes och han lutade sig framåt för att höra bättre. 

Leandro flämtade till bredvid honom. Sa Hurí verkligen vad de trodde att han sa? Nazar såg 

mot platsen där Gislin satt och han satt onaturligt rakt på sin plats. Sence verkade väldigt 

chockad över vad hennes far sa men han väntade sig ingen respons från henne. Han vände 

ansikte mot Kamon Enni och talade. 

”Kamon, jag vill göra ett bekännande och ett vittnesmål.” 

Kamon Enni nickade och Sence skrek högt åt sin far nu när hon insåg att hon inte skulle få 

hans stöd. Två livvakter fick hålla fast henne och hålla för hennes mun så att Hurí kunde tala 

ostört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


