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Tornedalen 

Sari drog igen gylfen och tog upp lite snö för att tvätta händerna. Friheten uppe på fjället 

var oslagbar! Just att kunna ta ett steg utanför dörren och pissa var något som 

symboliserade denna frihet. Sari hade ärvt stugan av sina föräldrar när de gick bort för 

några år sedan. Sedan dess hade han och Maria tillbringat varje sommar här. Sari tog ett 

djupt andetag av den friska fjälluften och öppnade dörren. Lukten av nykokt kaffe slog 

emot honom och han log när han såg sin fru i köket. Hon tittade mot honom och log 

tillbaka. Deras vandring genom livet hade inletts för tjugo år sedan. De hade varit på en 

fest hos gemensamma vänner nere i Göteborg. Maria hade tyckt att Sari var snygg men 

att han var lite väl bister i början av kvällen. Men allteftersom festen förflöt hade 

alkoholen lossat Saris tunga. Bisterheten hade ersatts av en trevande men oemotståndlig 

charm. När festen lidit mot sitt slut hade de promenerat ut därifrån hand i hand på en 

evighetslång promenad genom Göteborgsnatten. Sedan dess hade det varit Maria och 

Sari. Han smög upp bakom ryggen på Maria och lade armarna runt hennes midja. Hon 

smekte honom ömt på kinden och gav honom en kyss. Kyssen ledde till att de älskade i 

köket och kaffet glömdes bort... Sari vaknade några timmar senare av att han hörde 

fotsteg utanför stugan. Närmaste granne bodde åtta mil bort och stugan låg utanför 

fjällvandringsrutterna. Sari kände på sig att något var fel. Han drog försiktigt lös armen 

som låg runt Maria, mån om att inte väcka henne. Sedan satte han på sig byxorna och 

greppade hagelgeväret som var placerat bakom dörren. Oväsendet blev högre och Maria 

skruvade oroligt på sig. Med ena handen på dörrhandtaget och med pekfingret på 

avtryckaren öppnade han sakta dörren… 

 

Kiruna polisstation 

Bengt var på utomordentligt dåligt humör. Roten till hans dåliga humör låg i att han satt 

och vaktade polisstationen när han egentligen var ledig. De två ordinarie patrullerna var 

på utryckning norr om Torneå efter att det hade kommit en stor mängd larm därifrån.   

”De förbannade alkisarna är väl osams igen”, muttrade han bistert för sig själv medan 

han smuttade på sin öl. Tankarna gled över till frun Pirjo som låg hemma och sov. Den 

föregående kvällen hade varit den bästa på länge. De hade ätit en romantisk middag på 

Mäkanen's och promenerat hem hand i hand längs Kirunas gator. Väl hemma hade det 
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blivit älskog av den högre kalibern. Han log åt minnet och tog ännu en klunk öl. Då skar 

telefonens ekande signal genom de mörka korridorerna. ”Men för i helvete! Ingen rast 

ingen ro!” svor han för sig själv. Bengt traskade över till sambandscentralen för att svara. 

När han satte telefonluren till örat hördes ett hjärtskärande skrik och samtalet bröts. Han 

stirrade rätt in i väggen och undrade vad fan det där var. Telefonen ringde på nytt och 

han svarade:  

”Polisen.”  

”Det är Pekka från Hjortdal här!” 

Bengt hörde en massa oljud i bakgrunden.  

”Vad säger du Pekka, jag hör inte, det är en massa oljud i bakgrunden!” 

”Det är någon som försöker bryta sig in! Du måste komma fort!” skrek Pekka. Bengt 

undrade vem tusan det var som försökte bryta sig in hos Pekka. Gubben var ju känd som 

ett lokalt helgon som var snäll mot allt och alla. Han stod alltid stod på torget iklädd sin 

uniform från Frälsningsarmén och tiggde pengar till fjärran länder. Han bodde i en stuga 

tre mil utanför Kiruna. Bengt beräknade att det skulle ta runt tjugo minuter att köra dit.  

”Håll ut Pekka, jag kommer!” 

”Skynda, skynda! De är många och de är…” 

Samtalet bröts och det blev tyst i luren. Bengt anropade patrullerna på komradion 

men som väntat fick han inget svar. Det var inte ovanligt att det taskade med 

mottagningen norrut. Han tog på sig sin jacka och mössa. Sedan gick han och låste upp 

vapenskåpet. Han plockade ut en k-pist och en skyddsväst. Det fanns inte tid att larma ut 

resten av kollegorna eller ringa efter piketen från Luleå. Dessutom visste han ju inte om 

det bara var en ligist eller helt gäng förhärdade knarkare som försökte bryta sig in hos 

Pekka. Därför var det bäst att åka dit och kolla läget innan han kallade in kavalleriet. 

Bengt låste dörren till polishuset och skyfflade in grejerna i bilen. Hoppas för guds skull att 

det bara är några ungdomar som jävlas med gubben, tänkte han. Han backade ut bilen 

från parkeringen och gasade så att motorn varvade upp på rött.  

 

Tornedalen 

Maria stapplade fram barfota över fjället. Hon hade knappt någon känsel i tårna men 

skräcken piskade på henne att fortsätta. Sari var död. Hon hade sett dem omsluta honom, 
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slita sönder hans hud och kalasa på inälvorna. Hon skulle aldrig glömma hans 

ansiktsutryck när hans mage slets sönder. Maria hade vaknat av Saris skrik. Hon hade 

kastat sig upp hur sängen och sprungit fram till den öppna dörren och sett… 

 

Tornedalen 

Löjtnant Jakob Johansson var stolt över sina soldater. Övningen hade gått över förväntan 

och alla hade löst sina uppgifter exemplariskt. De var på väg hem till Östersund. Detta var 

sista året för garnisonen i Östersund innan verksamheten skulle flyttas till Boden. Han 

hade fått ett erbjudande om att flytta med. Men han var osäker på om han ville lämna 

Östersund eftersom han trivdes väldigt bra. Plötsligt gjorde bussen en tvärbromsning! 

Jakob undgick med nöd och näppe att dunka huvudet i instrumentpanelen.  

”Vad fan håller du på med?” röt Jakob åt chauffören David Knutsson när ett par nävar 

dunkade på rutan. Jakob öppnade dörren och utanför stod en luggsliten kvinna.  

”Tack gode gud att ni är här!” skrek hon. Kvinnan var barfota och trots den bitande 

kylan endast iklädd en tröja och ett par jeans. Jakob fattade ingenting men hjälpte henne 

in i förarhytten.  

”Vad gör du härute ensam på fjället mitt i natten och utan skor på fötterna?” frågade 

han. Hon såg plötsligt väldigt förvirrad ut och kollapsade i hans armar. Hans hjärna var 

fylld med frågetecken men utbildningen tog snabbt överhanden. Jakob skickade bak 

David för att hämta Peter Larsson, som var plutonens sjukvårdare. Sedan ropade han ut 

order om att plutonen skulle gruppera sig runt bussen och rapportera om de såg något 

misstänksamt. Han tog en filt och lade den över kvinnan. Strax därpå dök Peter upp och 

Jakob flyttade på sig.  

”Se till att hon överlever och inte behöver amputera fötterna. Jag kommer strax 

tillbaka”, sa Jakob till Peter. Denne nickade och började granska kvinnans skador. Jakob 

klev ut ur bussen och såg att soldaterna hade grupperat sig i en cirkel runt bussen. Han 

tog upp sin mobiltelefon och ringde till SOS Alarm.  

 

Hjortdal 

Bengt hade stannat bilen ett par hundra meter från Hjortdal. Han befann sig nu uppe i 

skogen bredvid byn. Han använde en mörkerkikare för att spana upp mot husen. Hjortdal 
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bestod av fem hus grupperade längs en grusväg. Förutom Pekka bodde det två 

nyinflyttade barnfamiljer från Boden där. Bengt kunde inte se någon åverkan på husen 

förutom en krossad ruta på Pekkas hus. Under bilfärden från Kiruna hade Bengt ringt till 

polischefen Åke Järv och berättat vad som hade hänt. Åke hade sagt att han skulle skicka 

ytterligare två bilar som förstärkning. Bengt sänkte kikaren och lade ned den på 

instrumentpanelen. Det skulle dröja ytterligare tio minuter innan den första patrullbilen 

kom fram. Men det som bekymrade Bengt var att det var helt mörkt däruppe. Han tog 

fram kikaren igen för att granska elstolparna men ledningarna verkade helt oskadda 

Plötsligt ringde mobiltelefonen och han svarade. Det var den första av de två patrullerna. 

De hade fått punktering och det skulle dröja ytterligare en halvtimme innan de var där. 

Dessutom hade den andra patrullen blivit omdirigerad till ett annat larm. Tydligen hade 

Försvarsmakten begärt polisassistans. Ett gäng soldater hade hittat en halvnaken kvinna 

uppe på fjället och nu trodde de att det sprang omkring några ligister däruppe. Åke hade 

hälsat att Bengt fick göra som han ville. Han kunde gå in själv eller vänta på förstärkning. 

Bengt tackade för lägesuppdateringen och bad dem att skynda sig. Fan också! Det var inte 

alltför många år kvar till pensionen och livet vid fiskestugan utanför Umeå. Just då skulle 

han bli utskickad hit, mitt i ingenstans, utan förstärkning och utan någon aning om vad 

som väntade därframme! Han gjorde ännu ett svep med kikaren för att kolla läget. Det 

var fortfarande tomt och mörkt. Han osäkrade k-pisten och tog ett djupt andetag. Han 

ringde upp Åke och berättade att han tänkte gå in själv. Åke bad honom att ta det 

försiktigt och sade åt honom att dra sig tillbaka om det var allvarligt. Sedan bröts samtalet 

utan förvarning. Bengt skakade på huvudet. Det verkade som alla hade blivit skogstokiga i 

kväll! Han klev ur bilen och gick upp mot det första huset där en av barnfamiljerna bodde. 

Ju närmare huset han kom ju mer spänd blev han. Rädslan spred sig i kroppen och han 

kände hur blåsan tryckte på. Han ställde sig mot den vita husknuten och kikade försiktigt 

fram runt hörnet. Dörren låg sönderslagen i två delar utanför huset och alla fönster var 

krossade. Han smög sig fram och kikade in genom ett fönster. Allt var en enda röra 

därinne. Möbler och inventarier låg utspridda och sönderslagna. Det som fångade hans 

uppmärksamhet var dock konturerna av en människokropp, den låg vänd mot väggen 

längst bort i ett hörn. Det såg ut som en flicka.  Han steg försiktigt in genom 

dörröppningen och gick fram till kroppen. Han släppte vapnet och lät det vila i 
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hängremmen medan han sakta vände upp henne på rygg. Han kastade sig tillbaka! 

Hennes ansikte var förvridet, ögonen var helt vita och munnen var täckt med blod. 

Dessutom satt det en kökskniv intryckt i hennes panna. Huden var kritvit och blodådrorna 

syntes tydligt som stora gröna streck längs hennes kropp. Bengt kravlade sig upp på fötter 

och sprang så fort han bara kunde ut från huset och ned till bilen. Han tryckte gasen i 

botten och ringde upp Åke. 

 

Tornedalen 

Ambulanshelikoptern hade kommit och hämtat kvinnan en timme efter att Jakob hade 

ringt 112. Men polisen hade ännu inte kommit. Jakob hade kommenderat ut halva 

plutonen på söksvep i den omgivande terrängen. Den andra halvan hade satt upp ett tält 

och bevakade närområdet. Han förfogade över tjugofyra man allt som allt och han kände 

sig osäker på om det var tillräckligt. Kvinnan hade återfått medvetandet i perioder och 

pratat osammanhängande om att hennes make var död och att ”de” hade ätit av honom. 

När Jakob hade försökt fråga vilka ”de” var hade hon bara tittat på honom med skräcken 

lysande ur ögonen. Sedan hade hon fortsatt att pladdra osammanhängande. Jakobs befäl 

hade ringt från Östersund och gett honom order att stanna kvar på platsen och 

underordna sig polisens befäl tills han fick nya order från Högkvarteret. Försvarsmakten 

trodde att främmande styrkor hade landsatts på svensk mark. UD höll just nu på att 

kontakta de finska och norska myndigheterna för att höra om de hade något matnyttigt 

att bidra med. Men tills vidare gällde det bara att avvakta och att hålla utkik efter ryssen. 

Även om ingen sade det visste Jakob att det var den enda tänkbara fienden. Han hade 

tillstånd att söka efter angriparna och att om nödvändigt använda dödligt våld. 

Förstärkningar var på väg från Boden, Jakobs pluton skulle bara hålla sina positioner tills 

vidare. Han var dock förvånad och förvirrad över uppståndelsen. Såvitt han förstod rörde 

det sig egentligen bara om en ensam kvinna som hade råkat ut för något skumt. Men att 

utifrån det tala om gränskränkningar och skicka militära förstärkningar var väl att ta i. 

Hans funderingar avbröts av att en soldat meddelade att en av patrullerna hade hittat två 

demolerade och nedblodade polisbilar två kilometer bort. De hade inte hittat någon 

människa där förutom blodet från vad de antog var polismännen. Patrullen begärde nya 

order. Det här blir bara galnare och galnare, tänkte Jakob och tog sin walkietalkie:  



6 

 

”Alla skall återvända till bussen. Håll ögonen öppna för fiender!” sade han och gick till 

bussen för att kontakta sitt befäl från den fasta radion. När han klev in i bussen hörde han 

att någon började skjuta. Han kastade sig ut och greppade sitt vapen. 

Mynningsflammorna slog ut från vapnen borta i mörkret men det var för alldeles för 

mörkt för att kunna se vad de sköt på. Han vågade inte lämna området runt bussen av 

rädsla för att bli skjuten av sina egna. Men han skrek ut alla skulle samlas vid bussen. Han 

hörde hur rop om hjälp varvades med ångestfyllda skrik från döende soldater. Ljuset inne 

i bussen hade pajat hans mörkerseende. Men nu såg han hur soldater sprang mot bussen 

samtidigt som de sporadiskt gav eld mot mörkret bakom dem. Långt bort såg han 

konturerna av en enorm folkmassa som vällde fram över fjället. Enstaka soldater försvann 

när massan hann ikapp dem. Jakob satte automatkarbinen mot axeln och sköt. Soldaterna 

kom fram till bussen i varierande tillstånd. Vissa var oskadda medan andra släpades fram 

av sina kamrater. Jakob hade aldrig sett något liknande. Soldaterna sprang eller släpades 

ombord på bussen. Han såg den besinningslösa skräcken i deras ögon. Han insåg att det 

inte var någon idé att försöka få dem att komma till sans. I stället skyndade han sig att 

hoppa in på förarplatsen medan fienden sakta närmade sig i mörkret. Jakob tittade bakåt 

och försökte urskilja någon form av utseende men de var ännu för långt bort. Plötsligt 

hoppade David hoppade in på passagerarplatsen.  

”Kör för fan innan vi dör!” skrek han och sträckte sig efter ratten. Jakob knuffade 

undan honom och tryckte gasen i botten. 

 

Kiruna polisstation 

Polisstationen var fylld till bredden med folk. Det var poliser och civilister om vartannat i 

en salig röra. Polischefen hade gett upp med att försöka bringa någon ordning i oredan. 

Han satt nu på sitt kontor tillsammans med kommunalrådet Edvin Hansson och 

hemvärnsbefälet Clas Andreasson. Framför sig hade de brett ut en karta över Kiruna 

kommun och en polisassistent satte kontinuerligt upp nålar över områden där de fått 

rapporter om incidenter. De visste fortfarande inte vad det var som hände. Det kunde 

vara ett fullskaligt angrepp av främmande makt eller något helt annat. Rapporterna 

varierade från våldtäktsförsök till rena skräckberättelserna om våldsmän med blanka 

ögonvitor som mördade folk. Det enda som var klart var att någon eller några dödade folk 
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på löpande band runtom i Kiruna kommun. Vårdcentralerna var överfulla av lik och 

skadade. Clas hade kommenderat ut sina hemvärnare för att spärra infartsvägarna till 

staden. Nästan alla poliser hade utrustats med förstärkningsvapen, skyddsvästar och satts 

under hemvärnsflagg. Stockholm hade svarat att de utredde situationen och att Kiruna 

skulle avvakta direktiv. Jävla stockholmare, tänkte Åke medan han såg ännu en nål 

placeras ut på kartan. Edvin satt i telefon med upprörda väljare som ringde till hans mobil 

för att klaga på kommunen och polisen. Men det var det inte mycket vare sig Edvin, Åke 

eller Clas kunde göra utan förstärkningar från andra polismyndigheter eller 

Försvarsmakten. Det fanns visserligen en pluton soldater i området. Men de hade enligt 

uppgift blivit anfallna och var nu på väg till Kiruna. Clas hade varit i kontakt med sina befäl 

som meddelade att förstärkningarna nu hade lämnat Boden. Men att det skulle dröja 

minst sex timmar innan de kom fram. Nu började det uppstå tumult vid entrén och Clas 

tålamod var rågat. Han tog sin AK5, öppnade dörren till receptionen och sköt i taket.   

”Alla som inte är skadade eller kan första hjälpen förpassar sig härifrån nu! Gå hem 

och lås dörrarna så hör vi av oss när vi vet mer!” Folk stirrade storögt på honom men efter 

ännu ett par skott i taket sprang de därifrån. Synen som dolts av de stående blottlade 

dock ett inferno. Hela receptionen var nedsmetad med blod. Golvet var fullt med skadade 

som antingen saknade en kroppsdel eller hade öppna sår. Clas greppade sin walkietalkie 

och hörde med förposterna om de hade sett något misstänkt. De rapporterade att 

förutom att Bengt Kurnää nyss hade kört in i staden och en ständig ström av flyktingar var 

det lugnt. . Just då stormade Bengt in på kontoret: 

”Vad fan är det som händer!” ropade han och slog ut händerna i luften. Alla tystnade och 

stirrade på Åke, som sade: 

”Stäng dörren och sätt dig ner.” Åke drog ut en kontorsstol åt Bengt. Denne stängde 

dörren och sjönk ned i stolen. Åke tände en cigarett och bjöd laget runt med paketet. 

Tystnaden lade sig runt bordet. Det enda som hördes var knastret från kartan när 

polismannen satte ut nya nålar. Samtligas ögon var riktade mot kartan. Det verkade inte 

bättre än att allt ovanför Kiruna ändå ned till Pajala var utom kontroll.  

”Stockholm har ingen koll på vad som händer och Försvarsmakten är på väg och 

kommer om sex timmar. Hursomhelst verkar det som att Kiruna är nästa stopp för vad 

det än är som finns därute”, sade Åke sammanbitet.  
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Han tittade på Clas som fortsatte utläggningen:  

”Rapporterna vi har fått in tyder på att det är många fiender och jag tror inte att vi 

kommer att kunna hålla Kiruna. Därför föreslår jag att vi evakuerar till Gällivare så fort 

som möjligt”, sade Clas och drog fingret från Kiruna till Gällivare på kartan. Åke lutade sig 

tillbaka och sög girigt in röken i lungorna. Plötsligt öppnades dörren och Jakob klev in i 

rummet.  

”God kväll! Jag är löjtnant Johansson och jag undrar om ni har någon aning om vad 

det är som händer därute?”  Åke fimpade cigaretten och tittade bestämt Jakob i ögonen.  

”Vi har ingen aning löjtnant, men vi evakuerar staden med omedelbar verkan. Det 

står dig fritt att hjälpa till med evakueringen eller att fortsätta söderut.” Jakob var 

tveksam till vad han skulle svara. Han hade helst velat fortsätta söderut och det fanns 

egentligen inga order för hans pluton. Men pliktkänslan avgjorde. 

”Vår buss står till ert förfogande. Vart vill ni ha mina soldater?” sa Jakob och nickade 

mot Clas. Denne var med sin uniform Jakobs naturliga överordnade i rummet. Clas 

förklarade för Jakob var han kunde postera sina soldater. Sedan började männen med 

projektet att få fram fordon till att flytta en hel stads befolkning trettio mil söderut. När 

arbetet kommit igång och alla i staden pysslade med evakueringen, så började, utan att 

någon märkte det, de skadades blodkärl att tränga upp genom huden. Deras 

ansiktsuttryck förändrades från att vara mänskliga till att bli kalla och uttryckslösa. Peter 

Andersson låg i en sjukbädd med ett brutet ben. Han hade klättrat upp på en stege för att 

rensa stuprännan från is när han hade halkat och ramlat ned och brutit benet. Killen som 

låg i bädden bredvid honom hade kommit in för någon timme sedan. I början hade han 

varit rätt social men allteftersom tiden gick hade konversationen dött ut och mannens 

ansiktsuttryck hade förändrats. Peter tyckte att det var riktigt obehagligt. Han försökte få 

kontakt med någon ur personalen för att uppmärksamma dem på det hela men alla bara 

sprang förbi. Peter började nu bli riktigt nervös och försökte på olika sätt tillkalla 

uppmärksamhet från personalen och ta sig ur sängen. Men det var hopplöst eftersom 

hans fot var gipsad och upphängd i en järnkedja. Han såg hur mannen i sängen bredvid 

honom plötsligt sjönk ihop. Springandet i deras korridor hade upphört och det var helt 

tyst i rummet. Peter vågade inte röra en muskel, för han såg hur grannen blev likblek. 

Plötsligt öppnades ögonen igen, fast det fanns inga pupiller eller iris – ögonbollen var helt 
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vit. Döingen reste sig sakta upp och ställde sig bredvid sängen. Peter höll andan och 

hoppades att den inte skulle märka hans närvaro. Plötsligt rörde sig den mot honom. 

Peter började skrika vilt och lyckades ramla ur sängen. Han hängde med halva kroppen 

utanför sängen. Peters möjligheter att fly var minst sagt begränsade. Döingen hasade sig 

fram och ställde sig framför honom. Peter tittade upp mot monstret. Sekunden senare 

slets Peters hals sönder och blodet sprutade. En sjuksköterska kom in för att höra vad 

som pågick men vände i dörren när hon såg vad som skedde. Hon sprang mot receptionen 

för att hämta hjälp. Men hon sprang rätt i famnen på ett gäng döingar som kom ut från 

ett annat patientrum. Åke och Jakob stod och ordnade med transporterna när folk 

började skjuta och skrik skar genom luften. Det var kaos överallt och Jakob anropade sina 

soldater via walkietalkien för att höra vad det var som hände. Men det visade sig när 

bussen de just hade fyllt med folk förvandlades till ett slakthus. Det flög kroppsdelar i 

luften samtidigt som bussens fönster sprutades ned med blod. Det strömmade ut döingar 

från vårdcentralen. De människor som fortfarande levde sprang runt i panik. Bengt hade 

nyss hjälpt en sårad person ombord på en buss. Men när denne började försöka bita 

honom satte han helt sonika pistolen mot dennes huvud och tryckte av. Bengt tömde 

magasinet i huvudet på de andra patienterna som hade förlorat sin mänsklighet. När han 

vände sig om såg han hundratals zombies runtom i staden. Åke och Jakob försökte få sina 

mannar till en plats där de kunde göra gemensamt motstånd. De drog sig under täckande 

eldgivning mot polisstationen där de sammanstrålade med Bengt. 

”Vilken jävla soppa!” skrek Bengt mellan salvorna och de andra två grymtade bifall. 

Det stod en terrängbil parkerad utanför stationen. Åke såg sin chans och hoppade in på 

förarplatsen medan Jakob och Bengt skyndade sig in i baksätet. Åke tryckte gasen i 

botten. Bilen störtade fram och krossade allt som kom i dess väg. Det visade sig att 

hemvärnsmännen utanför staden fortfarande var vid liv eftersom utbrottet startat inne i 

centrum. Åke lutade sig ut genom bilfönstret och ropade till dem att retirera till Gällivare. 

Skadade skulle avrättas eller lämnas kvar. De fick inte ta några risker. När bilen susade 

fram på riksvägen låg det brinnande bussar och blodiga personbilar omkullvälta längs 

vägen. Lite här och där vandrade de levande döda planlöst omkring. Åke ringde upp 

polischefen i Gällivare för att höra hur läget var där. Flera signaler gick fram utan något 

svar och slutligen kopplades telefonsvararen in. Då ringde Jakob upp befälhavaren för 
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Bodens garnison och berättade vad som hade hänt i Kiruna. Generalen upplyste i sin tur 

Jakob om att Försvarsmakten hade tagit över ledningen för norra Sverige. All militär och 

statlig personal var nu underställda honom. Vägspärrar hade upprättats längs alla vägar 

tvärs över landet, tio mil ovanför Boden. Befälhavaren, som hette Carl Grensköld, 

rekommenderade dem att stanna där de var och avvakta. Det fanns såvitt Carl kände till 

ingen aktiv militär personal på plats i området utöver Jakob och hans män. Detta innebar 

att Jakob gjorde bäst i att stanna kvar och rapportera vad som hände eftersom de i alla 

fall inte skulle kunna lämna området. 

 

Mounio, Finland 

Helikoptern for fram strax ovanför grantopparna. Fänrik Fredrik Svärdh sköt ett skott och 

en vandrare stöp nere på marken. Det var hans sjuttonde för dagen. Regementet hade 

anlänt från Utti för tre dagar sedan. Skogarna var trots deras idoga arbete fortfarande 

fulla av vandrare, som soldaterna kallade dem. Fredrik visste inte mycket om vad som 

pågick. Vad han dock visste var att vandrarna inte var några levande varelser. Detta 

eftersom många av dem han hade skjutit hade saknat delar av huvudet eller andra vitala 

organ. Luften surrade av andra helikoptrar där hans kompanikamrater sköt för fullt. 

Fredrik hade inte pratat med någon ur sitt kompani, förutom helikopterbesättningen, 

sedan ankomsten till Kolari. Varje gång de landade för mat och vila vaktades de av 

maskerade soldater från Helsingfors Jägarregemente. Desaa såg till att besättningen 

aldrig pratade med någon utanför den egna gruppen. Det enda Fredrik visste om det som 

hade hänt var att det hade skett en olycka på en underjordisk militärbas i närheten. Detta 

hade i sin tur lett till en epidemi som fick folk att börja döda varandra. När Fredriks 

kompani anlände hade det varit full kalabalik på marken. De hade fått stränga order om 

att helikoptrarna under inga omständigheter fick landa någonstans utanför militärbasen 

vid Kolari. När de hade gjorde sin första flygtur över området utanför Kolari hade Fredrik 

sett dem för första gången. Vandrarna. De gick omkring täckta med blod och han hade 

sett hurde hade överfallit överlevande människor. Helikopterskyttarna försökte skydda de 

överlevande så gott det gick. Men det var lönlöst eftersom vandrarna var såpass många 

och helikoptrarna inte fick hämta upp överlevande från marken. Trots de stränga order 

om att inte gå ner på marken hade en helikopter för en dag sedan landat för att plocka 
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upp en liten flicka som jagades av några vandrare. Jägarsoldaterna hade gått i ställning 

runt helikoptern medan lastarna rusat fram för att rädda flickan. Då dök en 

attackhelikopter upp från ingenstans och skickade iväg ett par raketer mot helikoptern. 

Besättningen hann inte reagera innan de försvann i ett eldhav. Fredrik hade aldrig sett 

något liknande. Finska soldater som sköt sina egna för att de försökte rädda en person. 

Men efter den klara demonstrationen av konsekvenserna av att bryta mot reglerna, hade 

ingen ens visat en antydan av att gå ner mot marken utan tillstånd. Fredrik började få slut 

på ammunition och skrek åt lastaren att de måste åka tillbaka till basen. Lastaren gjorde 

tummen upp och vidarebefordrade ordern till piloten. Fredrik drog sig in i helikoptern, 

satte upp vapnet i hållaren, lutade sig tillbaka mot väggen och blickade ut över 

landskapet. Helikoptern accelererade och gled iväg mot baslägret i Kolari. Hans tankar 

gled över till vad familjen just nu gjorde hemma i Vasa. Trots sina trettiotvå år i livet hade 

han ännu ingen egen familj. Därför spenderade han all sin lediga tid hemma hos sina 

föräldrar och fyra syskon. Lilla Marja som alltid kastade sig i hans famn när han kom hem 

på permission från regementet. Han log när han tänkte på vilka bekymmer hans far Ola 

skulle få med den tösen när hon började springa med pojkar. Ola var en redbar man som 

drev en järnhandel i centrala Vasa, där han och hans fru Marika arbetade. Fredrik 

slungades framåt och kastades tillbaka till verkligheten igen. Helikoptern hade landat och 

underhållspersonalen började genast att jobba med att fixa i ordning helikoptern. Fredrik 

klev ur och snart kom andreskytten Erik upp vid hans sida. De gick under tystnad mot 

matsalen eskorterade av sina rånarluveklädda vakter.  

När de kom in märkte de till sin förvåning att den hade omvandlats till ett 

genomgångsrum. Hela deras kompani satt redan där och väntade. De slog sig ned på de 

sista två tomma stolarna. Alla satt tysta och tittade sig försynt omkring på varandra och 

vakterna. Efter cirka fem minuter kom två generaler in i rummet. Den ena identifierade 

Fredrik som Anders Parpu. Han var en legend inom de finska specialstyrkorna. Det 

ryktades att han hade deltagit i ett flertal hemliga operationer i både Irak och före detta 

Jugoslavien när det begav sig. Den andre generalen hade Fredrik aldrig sett förut och han 

kände inte igen förbandstecknet heller. Anders tog till orda.  

”God förmiddag mina herrar. Jag vill inleda med att gratulera till en väl genomförd 

insats här i Mounio. Spridningen på den finska sidan är isolerad och hädanefter kommer 
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reguljära trupper att slutföra upprensningen.” En projektor slogs på längst bak i rummet 

och en kartbild över norra Sverige och Finland framträdde.  

”Tyvärr har smittan spridit sig över gränsen till Sverige och Norge. Där har den antagit 

gigantiska proportioner, även om den svenska militären försöker isolera området. De 

svenska myndigheterna söker nu efter källan till infektionsspridningen och utsätter vårt 

utrikesdepartement för hårda påtryckningar för att få fram mer information.”  

Han öppnade en mapp och plockade ut ett dokument. Anders viftade med handen 

och soldaterna från Helsingfors Jägarregemente lämnade rummet. När dörren slog igen 

tog Anders återigen till orda.  

”Oavsett rang eller titel är den här informationen hemlighetsstämplad. Här i Mounio 

har Försvarsmakten bedrivit forskning kring virus och botemedel. Forskare har också 

arbetat med att få fram botemedel mot biologiska stridsmedel. Verksamheten har skötts 

diskret och ett speciellt regemente som inte finns i de officiella rullorna har bevakat och 

bedrivit verksamheten.”  

Nu klev den andra generalen fram.  

”Detta regemente har gått under kodnamnet Dödsänglarna. Jag heter Pär Kloó och 

jag var fram till den sjunde mars befälhavare för regementet. Jag satt på ett flygplan från 

Helsingfors när min ställföreträdare ringde och meddelade att en explosion hade ägt rum 

och att anläggningens isolering var bruten.”  

Hela församlingen följde Kloós minsta rörelse. Det här var sådant man såg på TV och 

inget som hände i verkligheten. 

”När isoleringen bröts förseglades hela anläggningen per automatik och trupper 

utgick omedelbart från Kemijärvi. Vad som sedan hände är det ingen som har en klar bild 

av. Det sista som hördes av konvojen från Kemijärvi var att de var under kraftig 

beskjutning och begärde förstärkning. När ni sedan kom in från Utti så, ja... vet ni ju hur 

situationen såg ut...”  

Tystnaden var kompakt i rummet. De kunde se att Kloó var känslomässigt berörd av 

det han hade berättat. Fredrik kände sig obehaglig till mods. Han hade på känn att hans 

roll i detta skräckfyllda drama snart skulle vara något mer än att tryggt skjuta ner mål från 

luften. Anders tog över. 
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”Som ni själva vet har allt varit kaotiskt här de senaste dagarna men nu börjar vi som 

sagt få ordning på torpet. Men det återstår ännu mycket att göra och som bekant har 

ingen varit på marken sedan…”.  

Anders såg på blickarna bland männen i rummet vad de tänkte:  

”…sedan en helikopter bröt mot solklara order och fick ta konsekvenserna för sitt 

handlande. Mina herrar, jag fann stor sorg i att fatta ordern att eliminera den helikoptern, 

men det här handlar om mer än oss. Hela Finland står på spel om vi inte lyckas stoppa 

smittan!”  

Fredrik kände sig chockad av Anders känslokalla attityd. Samma män som Anders 

hade lett och blött tillsammans med hade han utan tvekan gett order om att eliminera. 

Den status och ära Anders tidigare åtnjutit i dessa mäns ögon var nu på ett ögonblick 

tillintetgjord.  

”Ni är det bästa Finland kan ställa upp med och det är därför ni nu har blivit tilldelad 

följande order.”  

Återigen skiftades bild på projektorn. De såg nu en datorutskriven order signerad av 

försvarschefen Kaskeala själv.  

 

”Till: Befälhavaren för 23:e Jägarregementet, Utti 

Från: Överbefälhavaren, Högkvarteret, Helsingfors 

20/03-2005 kl. 07.45 

 

Följande order gäller 3:e kompaniet inom 23:e Jägarregementet. 

 

Med tanke på det rådande läget i Mounio är ni härmed omgrupperade till operationsområde Gul. 

Er verksamhet där syftar till att stoppa spridningen av den okända sjukdom som sprider sig i 

området. Med tanke på rådande omständigheter i operationsområdet kommer ni att uppträda 

inkognito, vilket förpliktigar er till att om möjligt undgå upptäckt och vid eventuell upptäckt 

berättigas ni använda nödvändiga åtgärder för att säkra er position och identitet. Denna order 

gäller tills nya direktiv ges eller kontraorder utfärdas. 

 

Juhani Kaskeala 

Försvarschef för den finska försvarsmakten” 
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Operationsområde Gul innebar att de skulle operera på svenskt territorium! De skulle 

med andra ord gå in i Sverige och jaga vandrare. Det hade aldrig tidigare skett någon 

medveten gränskränkning från finskt håll in på svenskt territorium. Det gällande dekretet 

från svenskt håll att ”Finlands sak är vår” hade inneburit att man från finskt håll hade haft 

ett stort förtroende för Sverige. Nu skulle Finland bryta detta samförstånd med råge. 

Fredrik var i chocktillstånd. Överbefälhavaren hade gett dem tillstånd att öppna eld mot 

svenskar! Om det här kom ut i medierna skulle det innebära krigstillstånd mellan de två 

länderna…  

  

Pilijärvii  

Natten hade varit lugn för Bengt och hans kamrater. När generalen hade upplyst dem om 

att de inte skulle släppas genom avspärrningarna hade de svängt in i den lilla byn Pilijärvii. 

Bengt hade vänner i byn som tog emot dem med öppna armar och byn hade turligt nog 

inte blivit angripen än. Under natten hade överlevande strömmat in från Kiruna. Byborna 

hade upprättat en liten checkpost bestående av två bilvrak och en massa bildäck. Där fick 

alla nykomlingar klä av sig och bli granskade efter sår på kroppen innan de släpptes in. 

Byborna var vana att ta vara på sig själva och det fanns en mindre arsenal av både tillåtna 

och otillåtna vapen i byn. Åke och Bengt kände sig tacksamma över att det fanns medel 

att försvara sig med. Trots att de i sin polisiära roll hade blivit bestörta om detta varit en 

normal situation. När nu solen sakta reste sig över horisonten hade det totala antalet 

invånare i byn ökat från 35 till 167. Byborna hade spikat ihop barrikader runt hela byn och 

ordnat sovplatser åt nykomlingarna. Jakob hade ringt till Carl Grensköld igen för att få en 

uppdatering av hur läget såg ut i dagsljus. De nordiska försvarsmakterna hade under 

nattens gång använt stridsflyg, för att spränga upp en linje genom skogen mellan 

Gällivare, Saltoloukta, Ritsem och Narvik. Sedan hade de gjort samma sak mot Kolari vid 

finska gränsen. Finland och Norge förnekade att farsoten härstammade från deras 

territorium och de anklagade ryssarna för att ha något skumt på gång. Internationella 

medier hade framåt morgonen fått upp ögonen för det hela och på morgonnyheterna 

sändes det live från olika ställen längs den uppsatta befästningslinjen. Norrmännen hade 

under morgonen använt sina helikopterstyrkor och flottan för att evakuera de norrmän 

som var bosatta norr om Narvik. Finnarna höll enligt egen uppgift på att söka av skogarna 
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i norr. Men innanför zonen rådde ett stilla lugn enligt de överflygningar som det svenska 

flygvapnet hade gjort. Medierna tilläts inte göra några egna överflygningar och släpptes 

överhuvudtaget inte innanför zonen. Räddningsverket arbetade för fullt med att 

analysera viruset och tills vidare var hela norra Skandinavien placerat i karantän. Jakob 

hade precis avslutat samtalet när Åke och Bengt kom in i rummet. Alla var tärda efter 

natten eftersom det hade varit full rulle hela tiden. Men nu låg byn i en stilla slummer. 

Carl hade lovat att en helikopter skulle flyga in och droppa vapen och förnödenheter 

framåt eftermiddagen. Det var Åke som först sade det alla med militär erfarenhet i byn 

tänkte.  

”Alltså vi sitter säkert här just nu, men om ett par dagar eller timmar kommer de att 

hitta oss. Eftersom de var så många i Kiruna har vi inte speciellt goda odds...”.  

Jakob tog en tugga på en macka han fått vid bespisningen en stund tidigare och 

fortsatte resonemanget.  

”Egentligen skulle vi behöva en riddarborg. De är ju bara kött och ben men deras 

styrka är att de är så många. Plus att en enda av dem kan smitta en hel stad på nolltid.”  

Alla dessa saker var självklarheter men ingen visste någon lösning på problemet. 

Tystnaden lade sig över bordet. Plötsligt fick Bengt ett lurigt ansiktsuttryck och gick fram 

till en karta över Sverige. Han tittade på Jakob med ett leende på läpparna. 

”Ring upp generalen och fråga vart det finns några bunkrar häromkring!” 

 

Bodens fästning 

I ett avlyssningssäkert rum hade de ansvariga för operation ”Vargavinter” samlats för att 

utvärdera händelseutvecklingen och bestämma nästa drag. De närvarande i rummet var 

general Carl Grensköld, insatschefen för Räddningsverket Magnus Runesson, statsrådet 

Pernilla Enoksson, Socialstyrelsens generaldirektör Lars Backlund och chefsvirologen för 

Smittskyddsinstitutet Anna Melker. Carl öppnade mötet genom att redogöra för de 

senaste dygnens händelser och planerade åtgärder. Pernilla, som var känd för sin 

kompetens men hade en överlägsen attityd, tog till orda.  

”Regeringen är mycket missnöjd med avsaknaden av handlingskraft från er sida och 

vill se resultat snarast. Statsministern vill ha en skriftlig rapport och tidsplan över när 

situationen beräknas vara löst!”  
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De övriga i rummet häpnade över uttalandet. De första liken hade just börjat 

obduceras i Umeå och Försvarsmakten hade för några timmar sedan med nöp och näppe 

lyckats upprätta avspärrningar och hindra smittan från att sprida sig. Men Carl som var 

van vid civilisters skeva perspektiv på saker och ting rörde dock inte en min utan svarade. 

 ”Det är i nuläget omöjligt att avgöra situationens omfattning och därför är det också 

omöjligt att avgöra när vi kan sägas slutgiltigt ha kontroll över situationen. Men du kan 

hälsa statsministern att vi gör vårt yttersta för att komma tillrätta med det hela.”  

Han hade skickligt undvikit att ge näring till ett gräl om den svenska 

krishanteringskapaciteten. Alla runt bordet visste att den var lika med noll. Pernilla 

snörpte missnöjt på munnen men höll tyst.  

Då bröt Anna in.  

”Mitt folk jobbar för fullt med att försöka identifiera och kategorisera viruset. Men de 

har stött på problem eftersom viruset verkar dö direkt när hjärnan slås ut. Detta innebär 

att vi för att kunna utveckla ett antivirus behöver ett aktivt exemplar.” Hon hade 

medvetet sagt aktivt eftersom levande inte riktigt kändes som rätt ord i sammanhanget.  

Magnus Runesson som suttit tyst och lekt med en penna fram tills nu svarade utan att 

ta blicken från pennan.  

”Är du medveten, fröken Melker, om att ingen har satt sin fot innanför zonen sedan 

den spärrades av, och detta av en anledning! Jag släpper inte ned någon av de mina 

innanför zonen utan att Försvarsmakten har säkrat området först!”  

Carl trummade med fingrarna mot bordet. 

”Jag har inga förband att gå in med än. I stort sett allt jag har är låst till att upprätthålla 

karantänen och det dröjer ännu ett par dagar innan hemvärnsbataljonerna kommer upp 

så att jag kan frigöra mer kompetent folk till en upprensning.”  

Nu lade sig Lars i diskussionen.  

”Nåväl, vad jag förstod är det här mötet till för att bestämma vilken myndighet som 

skall ha det övergripande ansvaret för den här operationen!”  

I klassisk svensk jantelagsanda ville ingen vara först ut med att säga varför just deras 

myndighet var mest lämpad att leda krishanteringsarbetet. Därför blev alla förvånade när 

Anna tog till orda.  



17 

 

”Jag tycker att Försvarsmakten borde ha det övergripande ansvaret för operationen 

och sedan vartefter de säkrar områden bör dessa falla under Räddningsverkets ansvar 

med tillsyn av Socialstyrelsen. Smittskyddsmyndigheten borde få agera under 

överinseende av Försvarsmakten med att försöka få tag i ett levande exemplar så att vi 

kan försöka förstå viruset och därmed konstruera ett antivirus.”  

Klarsyntheten i de nyss uttalade orden var slående. Alla i rummet hade laddat för en 

hetsig diskussion där politik skulle blandas med revirstrider. För att till sist enas runt en 

urvattnad kompromiss där alla fick sina egna delar av kakan. Även om konsekvensen blev 

att befälsordningen skulle vara lika svårtolkad som klassisk grekiska. Men nu fanns det ett 

klarsynt och för alla parter acceptabelt förslag efter endast tio minuters möte. Pernilla log 

ett av sina väldigt sällsynta leenden och sade: 

”Det där låter rimligt och det är ju något alla parter kan acceptera eller hur?”  

Alla runt bordet gav bifall. Carl avslutade mötet och alla spreds för vinden. Carl satt 

dock kvar och kände sig djupt bekymrad. För till skillnad från alla filmatiseringar om den 

svenska Försvarsmakten hade han ingen Carl Hamilton att skicka in för att rensa upp. 

Mycket av Försvarsmaktens logistik var uppbunden på utlandsstyrkorna och det han hade 

hemma var satt på karantänsbevakningen. Han hade begärt upp stridsvagnar från 

Skaraborg och mobiliserat hemvärnet för att få fram mer resurser, men det skulle ta tid 

att få upp dem till avspärrningslinjerna. Plötsligt började mobilen spela upp den 

preussiska nationalmarschen från 1898. Han svarade och hörde Jakob Johanssons 

sprakande röst. Jakob undrade om det fanns några bunkersystem som låg i närheten av 

Pilijärvii. 

 

Tornedalen 

De finska soldaterna satt krigsmålade i helikoptrarna. Alla var satt tysta med sina egna 

funderingar. Anders hade betonat att de under inga omständigheter fick tas till fånga eller 

lämna några spår efter sig. Uniformerna var utan några beteckningar och de var utrustade 

med ryska vapen. Inuti varje helikopter fanns det två skotrar och utrustning för att sätta 

upp ett basläger. Fredrik gick återigen igenom operationsplanen i huvudet. De skulle 

landsättas vid Vittangijärvi och därifrån skulle de ta sig söderut till Kiruna för att 

rekognosera. Operationsstyrkan omfattade sextio man fördelade på tre grupper och tre 
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helikoptrar. Satellitfoton visade att all svensk militär personal var bunden till 

karantänslinjen och att inga andra förband väntades under de närmaste två dagarna. 

Lastaren meddelade att det bara var några minuter kvar till landsättningsplatsen. Männen 

i grupp Omega gjorde en sista översyn av sin utrustning så att inget skulle komma i vägen 

vid avlastningen. Helikoptrarna bromsade in och sänkte sig nedåt. Återigen sprakade det 

till i hörlurarna och andrepiloten meddelade att det fanns vandrare i anslutning till 

landningsplatsen. I takt med att marken närmade sig blev det allt mer spänd stämning 

ombord. Så kom den efterlängtade men fruktade dunsen när helikoptern tog mark. 

Lastrampen fälldes ned och soldaterna sprang ut ur helikoptern och gick i ställning. 

Skjutandet började direkt. Grupp Alfa hade landat mitt i ett pack med vandrare och 

situationen var allvarlig. Fredrik stod på knä och brassade på för fullt medan lastarna tog 

ut utrustningen. Grupp Beta försökte desperat undsätta helikopter Alfa men vandrarna 

hade börjat ta sig in i helikoptern och grupp Alfa svarade inte på radioanrop. Avlastningen 

för grupp Omega var klar och lastaren signalerade till Fredrik att de tänkte lyfta. Fredrik 

gav tummen upp. Lastrampen fälldes upp och helikoptern lyfte. Grupp Beta var nu 

framme vid helikopter Alfa och kastade in handgranater för att rensa innandömet. Så här 

långt var uppdraget en katastrof. En tredjedel av styrkan hade stupat och en helikopter 

var förstörd. Grupperna Beta och Omega förenades vid helikopter Beta där avlastningen 

pågick för fullt. Fredrik sprang ombord för att diskutera hur de skulle lösa situationen med 

den förstörda helikoptern. Men när han kom fram till cockpit hördes skrik från 

lastrampen. Fredrik vände sig om och såg hur hans soldater handgripligen slogs med 

vandrarna. Tillsammans med en av lastarna sköt han för fullt så att soldaterna kunde dra 

sig tillbaks ombord på helikoptern. Några var sårade och Fredrik sköt dem direkt för att 

undvika tjafs. Plötsligt krängde helikoptern till och några soldater föll omkull. Helikoptern 

var fullständigt omringad av vandrare som försökte tränga sig in. Helikopter Omega 

försökte ge understöd från luften bäst den kunde men vandrarna var helt enkelt för 

många. Fredrik skrek åt piloten att lyfta medan han omvandlade ännu ett huvud till ett 

moln av benrester och hjärnsubstans. Helikoptern lyfte sakta och Fredrik försökte nu 

tillsammans med lastarna att manuellt fälla upp lastrampen. Helikoptern hade kommit ett 

tiotal meter upp i luften. En vandrare som hängde sig fast i lastluckan fick en spark mitt i 

pannan av en soldat. Vandraren slet dock tag i soldatens fot precis när den föll och slet 
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med sig honom ned. Rampen gick äntligen igen och Fredrik kollapsade på golvet av 

utmattning. De finska helikoptrarna vände sig mot landsättningsplatsen och avfyrade i 

stort sett hela sin bestyckning mot den kvarlämnade materielen. Av grupperna Alfa och 

Beta hade endast fyra soldater lyckats rädda sig ombord på helikoptern medan grupp 

Omega var fullständig. När de flög tillbaka mot gränsen drabbades Fredrik av en otrolig 

dödsångest. Han kom nu underfund med hur nära det var att han hade förlorat livet där 

nere. Det krävdes starka ansträngningar för att inte brista ut i gråt bland kamraterna. 

 

Telefonkonferens EU-Sverige-Finland-Norge-NATO-FN  

 

Sveriges utrikesminister:  

Jag försäkrar er att vi har fullständig kontroll över epidemin och har isolerat regionen där 

smittan har spridit sig! 

 

Tystnad 

 

Natos generalsekreterare:  

Tyvärr anser alliansen att era länder utgör en fara för resten av Skandinavien och har 

därför beslutat att isolera Sverige, Norge och Finland tills dess att epidemin är under 

kontroll. 

 

Norges utrikesminister:  

Är inte vi medlemmar, och har vi inte rätt att tala för vår sak på alliansens möten, herr 

generalsekreterare? 

 

Natos generalsekreterare: 

Rådet beslutade att er närvaro inte var nödvändig för att fatta detta beslut, med tanke på 

den rådande situationen. Det råder även en oro över att ni ännu inte kunnat lokalisera 

den ursprungliga smitthärden, samt en viss besvikelse över att ni inte informerade oss 

direkt vid smittutbrottet. 
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EU-kommissionens ordförande: 

Unionen delar NATO:s uppfattning i denna fråga och ställer sig bakom de åtgärder som 

det har beslutats om.  

 

FN:s generalsekretare:  

Det gör även Förenta Nationerna, då denna smitta har potentialen att utvecklas till en 

världsomfattande katastrof om den inte kvävs i sin linda. 

 

Sveriges utrikesminister: 

Det här är oacceptabelt! Inga smittfall har rapporterats utanför karantänen, och vad jag 

vill minnas behandlades inte Storbritannien på det här sättet ens under de värsta 

utbrotten av galna ko-sjukan! Sverige kräver att det internationella samfundet och den 

Europeiska Unionen sluter upp vid Skandinaviens sida i denna kris!  

 

FN:s generalsekreterare: 

Världssamfundet kan inte agera för en minoritet, när det skulle utsätta majoriteten för en 

stor fara. När ni har visat klara bevis på att smittan är utrotad och när detta kan verifieras 

av utomstående experter, kommer världssamfundet att bistå med all hjälp och stöd som 

ni kan tänkas behöva. Men ni kan inte begära att vi ska riskera världen för er skull! 

 

Finlands utrikesminister: 

Finland accepterar alliansen, unionens och världssamfundets beslut och kommer att göra 

det som behövs för att komma tillrätta med smittan och återinträda bland 

världssamfundet. 

 

Norges utrikesminister: 

Men, men! Vad händer med alla kommunikationer och alla våra medborgare utomlands? 
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Natos generalsekreterare:  

Dessa kommer att sättas i karantän och interneras till dess att prover visat att de inte är 

smittade. Alla plan som är i luften kommer att tillåtas tanka och kommer sedan att avvisas 

från luftrummet, vilket om nödvändigt innefattar militära åtgärder. 

 

FN:s generalssekretare:  

Det är nu världssamfundets åsikt att de skandinaviska länderna bör rikta all sin energi mot 

att lösa denna kris och när denna är löst åter kontakta oss för vidare utredning av frågan.  

 

Klick… 

 

Heathrows flygplats, England 

Passagerarna på flight 332 Stockholm-London var i chocktillstånd. Först hade piloten 

meddelat att den brittiska regeringen hade dragit in alla landningstillstånd för 

ankommande flyg från de skandinaviska länderna. De hade dock fått tillstånd att tanka så 

länge ingen försökte lämna planet. Om någon försökte ta sig ner på brittisk mark skulle 

denne bli skjuten. Passagerarna kunde genom fönsterrutorna se hur gröna militärfordon 

stod grupperade runt planet och hur militär personal iklädd NBC-skyddsdräkt tankade 

planet. Flashbacks från dåliga pandemi-filmer framträdde i deras minnen. Sådant här 

kunde väl helt enkelt inte hända i verkligheten? Kabinpersonalen gjorde sitt bästa för att 

lugna passagerarna. De bjöd på gratis alkohol och andra förfriskningar för att lugna 

passagernas nerver. I själva verket var även personalen livrädda. Vad passagerarna inte 

visste var att planet under inflygningen hade övervakats av två plan från det brittiska 

flygvapnet. Stridsflygplanen hade dirigerat passagerarplanet till denna avskilda 

landningsbanan på Heathrow. Ingen ombord hade någonsin upplevt något liknande. 

  

TV-sändning/Radiosändning på alla statliga kanaler i Sverige, Finland och Norge 

”Ärade medborgare i Sverige, Norge och Finland. Klockan nio denna morgon isolerades 

våra länder från omvärlden. Detta med anledning av den smitta som för tillfället härjar i 

de norra delarna av våra länder. Smittan är dock under kontroll och de tre regeringarna är 

av den uppfattningen att så snart världssamfundet inser detta kommer karantänen att 
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hävas. Tills detta sker ber vi er att hålla er lugna och att inte korsa några gränsövergångar 

till utomnordiska länder. Vi har informerats om att gränsöverskridningar kommer att 

mötas med dödligt våld. Statsministrarna i de respektive länderna kommer senare under 

dagen att delge er mer information om krisen och eventuella åtgärder som kommer att 

vidtas för att hantera den. Vi vill återigen mana till besinning och lugn då krisen är under 

kontroll och isoleringen bara är en säkerhetsåtgärd från världssamfundets sida.”  

 

Stockholms stadshus 

Ingen hade lagt märke till de tolv skinnskallarna som stod samlade runt en bil vid 

trottoaren. Plötsligt ringde en av männens mobiltelefoner. En av dem svarade kortfattat 

varpå gruppen splittrades. Kalle lade ned telefonen och startade bilen. Han var ledaren 

för denna cell i det nynazistiska nätverket Oden. Det meddelande han just hade mottagit 

var startsignalen för att inleda operation Ragnarök. Nu skulle den socialistiska ordningen 

raseras och en ny ordning stiga upp som en Fenix ur askan av det raserade. Bilen rörde sig 

smidigt fram genom trafiken eftersom morgonrushen hade avtagit och lunchrushen inte 

började än på några timmar. Cellens uppgift var att storma Stockholms Stadshus och 

spränga tunnelbanestationerna Slussen och T-centralen. Sedan skulle de övergå till 

gatustrid. Operation Ragnarök hade varit färdig att sättas i verket sedan ett par månader 

tillbaka. Men det hade saknats en lämplig kris av tillräcklig stor omfattning för att det 

skulle finnas en rimlig chans till framgång. Ledarskapet hade därför samlats under 

gårdagen och bedömt att den nuvarande krisen var stor nog och hade därefter satt igång 

maskineriet. Kalle själv var dock lite fundersam till hur mycket den där infektionen uppe i 

Norrland skulle kunna störa själva maktövertagandet. Hans källor inom Försvarsmakten 

gav endast fragmentariska och osammanhängande uppgifter om smittans omfattning och 

karaktär. Medierna hade som vanligt inte mycket vettigt att säga. De stod med sina 

mikrofoner och kameror framför militärens barrikader. Sedan återupprepade de bara den 

knapphändiga informationen som de tilldelades av statens pressansvariga. I studios 

runtom i landet trängdes nu militära och civila tyckare med varandra för att få framföra 

sina teorier om vad som hände. Men nog med funderande. Nu var han framme vid sin 

destination. Kalle stannade bilen på en parkeringsplats utanför stadshuset. Socialistsvinen 
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därinne visste inte vad som väntade dem, tänkte Kalle leende och slog upp en tidning för 

att invänta rätt tidpunkt för sin del i planen. 

 

Sergels torg  

Folkmassan växte och växte för varje minut som gick. Genom SMS och bloggar hade det 

kallats till demonstration till stöd för de drabbade i Norrland, och för att protestera mot 

regeringens hantering av situationen och den massmediala mörkläggningen. Det hade 

ännu inte gått ut någon information om vilken sjukdom det rörde sig om eller hur många 

som var smittade. Polisen hadefått kännedom om manifestationen genom samtal från 

affärsinnehavare och boende i området och hade nu en ansenlig styrka på plats. 

Samordnarna från ett socialistiskt nätverk skanderade slagord och hetsade massorna via 

megafoner men det var fortfarande rätt lugnt. Maria och hennes vänner hade fått ett 

telefonsamtal om manifestationen från en kompis. Det fanns risk för konfrontation. De 

hade tagit med sig diverse tillhyggen i ryggsäckarna utifall att det skulle hetta till. De 

vandrade runt och hälsade på kompisar och bekanta, men höll samtidigt ögonen öppna 

för civilpoliser och trubbel. En aktivist klev plötsligt fram och kastade en brinnande flaska 

mot en polis. Flaskan krossades mot polisens hjälm och vätskan fattade eld. Polismannen 

förvandlades snabbt till en brinnande fackla. Aktivisten försvann snabbt in bland 

massorna igen. Polisen reagerade omedelbart genom att gå till angrepp med batonger 

och kravallsköldar. Massan som bestod av allt från hårdnackade aktivister till pensionärer 

förvandlades nu till ett inferno av panik och blod. Människor trampade ned varandra och 

en missriktad brandbomb skapade ett eldhav mitt i folkmassan. Maria tappade bort sina 

vänner och plockade fram en tapetkniv. Hon tänkte hämnas på polisen för sin vän Tobias. 

Han hade blivit misshandlad av ett gäng piketpoliser vid en fest förra helgen. Han hade 

tagits in för att ha skrivit några socialistiska slagord på en buss. Piketbussen hade dock 

inte åkt till polisstationen utan kört ut till ett ödsligt industriområde i Tumba. Där hade de 

slagit honom sönder och samman. När poliserna var klara hade de packat in honom i 

bussen och åkt till polisstationen. Väl framme hade de gjort en anmälan mot Tobias för 

våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. För Tobias blev resultatet av hans 

manifestation mot fasciststaten tinnitus på båda öronen och spräckt skalle. Torget var nu 

ett slagfält av sällan skådad kaliber. Poliser både slogs ned och slog ner såväl skyldiga som 
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oskyldiga. Sirener blandades med ljudet av krossat glas och skrik. Någon hade kastat in 

brandbomber i ett par närliggande shus där elden nu rasade för fullt. Efter ett par minuter 

kom brandbilar till platsen men brandmännen drog sig snart tillbaka efter att ha blivit 

attackerade när de försökte ta sig fram för att släcka elden. Plötsligt utbröt skottlossning 

mellan polisen och demonstranterna när ett gäng demonstranter började skjuta mot 

polisen med luftgevär och ett riktigt hagelgevär. Polisen kallade på förstärkning från hela 

Stockholm för att försöka få situationen under kontroll. Maria hade nu lyckats komma 

upp bakom en polis som slog på en yngling med sin batong. Hon höjde kniven och skrek: 

”Det här är för Tobias!” Kniven gick knappt genom skyddsvästen och polisen vände sig 

snabbt om. Han hade mord i blicken och höjde batongen för ett slag. Då svingade 

ynglingen ett järnrör mot polisens huvud, det krossade visiret och blodet sprutade. 

Polismannen segnade ner på backen men ynglingen fortsatte att slå och slå. Hjälmen 

krossades och blodet skvätte vid varje slag. Maria stödde sig på sina händer när hon 

bevittnade vad som utspelade sig framför hennes ögon. Ynglingen höjde röret för att slå 

en gång till då Maria skrek. ”Nej!” Ynglingen vars ansikte var nedsölat med blod tittade 

förvånat på henne och då satte hon kniven rätt i låret på honom. ”Det var inte meningen 

att det skulle bli såhär!” Ynglingen brast ut i ett ångestfyllt skri av smärta och svingade 

röret men missade Marias huvud med en hårsmån. Hon drog ut kniven och högg honom i 

skrevet. Han upplät ännu ett skri innan han föll bakåt och svimmade av smärtan.  

Kaoset spred sig längs de närliggande gatorna. Fler aktivister och allmänna 

våldsverkare anslöt sig till våldsdansen. Elden hade spridit sig till så pass många 

byggnader att Sergels torg såg ut som ett helvetets Colosseum. Det fanns ingen 

ordningsmakt. Varje polis slogs för sitt eget liv och befälskedjan var upplöst. Polisbilarna 

stod i brand och de poliser som fortfarande stod upp kämpade desperat för sina liv. De 

avlossade skott efter skott mot de rasande massorna som omslöt dem. När kulorna var 

slut slängde de pistolerna och sprang i ren panik. Överallt låg skadade och döda om 

vartannat samtidigt som ännu fler anslöt sig till deras skara. Demonstrant eller inte 

spelade inte längre någon roll. Alla hade gett efter för den barbariska rovdriften som 

ligger under ytan i den mänskliga naturen. Människor slogs med det som fanns till hands 

mot den de hade framför sig. Blod var kvällens vin och det mänskliga raseriet dess 

skådespel. 
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Avspärrningslinjen, Sverige 

Radio och TV basunerade ut nyheten om upplopp och oroligheter i Stockholm medan 

frusna soldater patrullerade längs avspärrningen i norr. Det som kallades 

avspärrningslinjen varierade i form och utseende. På vissa håll var det taggtrådsstängsel 

medan det på andra ställen bara vara uppsprängda brandgator. Flygvapnet hade skapat 

brandgatorna genom att spränga bort skogen. Sedan hade armén satt in soldater som 

patrullerade till fots eller bevakade området genom uppsatta torn och flygpatrullering. 

Avspärrningen betraktades som mer eller mindre säker eftersom det svärmade av 

soldater i buffertzonen. Försvarsmakten hade dessutom tvångsevakuerat alla civila från 

området. Menige Erik Hammarsten pulsade fram genom snön med sitt vapen på axeln. 

Ingen hade ju synts i dessa trakter överhuvudtaget så han åtlydde inte de givna orderna 

om ständig vaksamhet. Det var kallt och jävligt. Han skulle ha fuskat till sig en frisedel som 

hans polare nere i Kalmar hade gjort. Hur människor frivilligt kunde utsätta sig för att bo i 

detta kalla helvete övergick hans förstånd. Nåväl, det var bara sex kilometer kvar innan 

han var tillbaks i lägret. Det fanns en soldat en kilometer framåt och en på samma 

avstånd bakåt. Syftet var att bilda en mänsklig kedja som vid upptäckt av fiender skulle 

rapportera till ledningscentral om förstärkning. Ledningscentralen skulle då skicka in en 

insatsgrupp med helikopter. Erik kunde inte för sitt liv förstå varför de inte patrullerade 

den här sträckan med helikopter istället? Erik stannade när han kommit uppför ett krön 

och blickade ut över landskapet. Må så vara att det var kallt och jävligt men det är väldans 

vackert, tänkte han innan han satte ner stavarna för att staka framåt. Då hörde han en 

serie ljud till vänster och tog fram kikaren för att se bortemot skogskanten. Han hann 

knappt titta i kikaren innan han slängde iväg den. Han greppade sitt vapen, kastade sig på 

marken och öppnade eld. Liknande scener inträffade nu längs hela linjen, och 

ledningscentralen överöstes av begäran om understöd från olika enheter. Helikoptrar 

lyfte med halvfulla tankar och utan klara order om vart de skulle och vad de skulle göra. 

Mitt uppe i allt gick kommunikationssystemet ned på grund av överbelastning. Detta 

skapade oreda i en redan härdsmältande situation. Erik övergav skjutandet och skidade 

för fullt mot lägret. Han hade gett upp hoppet om att upprätthålla sin zon. Han hoppades 

bara att kompaniet höll stånd så att det fanns en bas att återvända till. Anropet till de 
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närliggande patrullerna hade ömsom blivit obesvarade, ömsom besvarats med nödrop. 

Det högg i bröstet av utmattning. Han skidade i en takt som han aldrig skulle ha orkat 

med i normalt tillstånd. Men skräck och rädsla kan förstärka en människas 

prestationsförmåga markant. Plötsligt hördes det på alla frekvenser: ”Allmän reträtt 

utlyst! Mer information följer vid senare tillfälle!” 

 

Stockholm 

Poliser och väktare hade förskansat sig vid ingångarna till T-centralen och massor med 

folk hade tagit skydd nere i gångarna runt spåret. De direktiv som hade gått ut till polisen 

var att stävja kaoset och i den mån det gick isolera de oroliga områdena. Statsministern 

hade i samråd med samtliga partiledare beslutat att bestämmelserna angående militärt 

ingripande i fredstid fick kringgås. Militära förband var på väg till Stockholm för att återta 

kontrollen över staden. I folkmasssorna nere i T-Centralen gick en kostymklädd man med 

en attachéväska. Han såg ut som vilken affärsman som helst. Men han var inte gripen av 

skräcken som de omkring honom. Han var där med ett uppdrag att slutföra. Fem av sex 

sprängladdningar var redan utplacerade och nu var han på väg att droppa den sista i en 

papperskorg. Sedan måste han hitta ett sätt att fly. Han såg en nödutgång i en av 

trapporna som säkerligen kunde visa sig användbar. Just när han fiskat upp 

sprängladdningen ur väskan och skulle närma sig papperskorgen ställde sig en liten pojke i 

vägen. Han kunde inte vara mer än åtta år och bar en kalott på huvudet. Mannen tittade 

på honom med förakt. Pojken höll en nalle i famnen och tittade på honom med skrämda 

ögon. ”Har farbror sett min mamma?” sade pojken medan en tår sakta fann sin väg 

nedför hans kind. Mannen satte sig på huk och tittade den lille pojken rätt in i ögonen och 

sade. ”Jag har just skurit halsen av din mamma och skjutit din pappa. De dog skrikande 

som de judesvin de var!” Pojken brast ut i gråt och sprang iväg. En rastafari som hört 

alltihop sparkade till mannen i huvudet. ”Ditt förbannade nazisvin. Grabben är ju bara 

barnet!”. Mannen torkade bort blodet ur ansiktet och skrek: ”Han är ett judesvin, barn 

eller inte!” Rastafarianen kastade sig skrikande över nynazisten och pucklade på honom. 

Mannens huvud slogs till höger och vänster, fram och tillbaka. Men plötsligt syntes inget 

annat än ett bländande vitt ljus. Tiden hade gått ut för nynazisten och bomberna utlöstes 

av Kalle Crona via SMS från hans bil utanför stadshuset. Laddningarna var placerade på 
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strategiska punkter så att hela stationen skulle kollapsa samtidigt. Vilket var precis vad 

som skedde. Detta resulterade i att flera tusen människor dog omedelbart och flera tusen 

andra begravdes levande under rasmassorna. Samtidigt mördades flera ledande politiker 

och militärer runtom i landet. På de stora huvudlederna exploderade ett stort antal 

bilbomber som orsakade trafikkaos av episka proportioner. De militära förbanden som 

kallats in från södra Sverige var fortfarande några timmar bort och nu syntes helt plötsligt 

camouflageklädda män med automatvapen på stadens gator. Kalle var iklädd uniform och 

beväpnad med en k-pist. Plötsligt smällde det till och dörrarna till stadshuset flög upp. 

Kalles stormkommando kastade in tårgasgranater genom det uppsprängda hålet. Nu 

började folk komma utspringandes från byggnaden och Kalles ställföreträdare tittade på 

honom. Kalle nickade. Ställföreträdaren gav order om eldgivning och sekunden senare 

mejades tjänstemännen skoningslöst ned. Stormsoldaterna drog på sig gasmasker och 

klev in i byggnaden. En väktare stapplade hostande omkring med ett skadat ben. Kalle 

klev fram och sköt honom i huvudet. Stormkommandot spred ut sig i byggnaden och 

enstaka skott hördes. Ordern var att alla skulle dödas. Ju fler döda socialister desto 

bättre, tänkte han. Kalle hade fått en lägesrapport precis innan inbrytningen om att det 

fortfarande var ett par timmar kvar innan de första enheterna från Försvarsmakten skulle 

nå Stockholm. Inte för att det skulle skada om de kom nu. Bröderna hade redan förberett 

ett bakhåll där de skulle krossa fienden. Det var förvånansvärt hur smidigt allt hade gått 

så här långt. Sex ministrar var skjutna, plus ÖB och ett antal högre officerare till priset av 

endast en handfull stupade bröder. Stormtrupperna hade just kommit ut på gatorna och 

hade inte riktigt lyckats ta kontroll över situationen ännu eftersom de underlägsna 

rasmassorna, till skillnad från det ariska brödraskapet, var så många till antalet. Men alla 

hundar inser till slut vem deras herre är. Om tiden bara fick ha sin gång skulle 

undermänniskorna snart ta kål på varandra och ta ner sig själva till mer hanterbara 

proportioner, tänkt Kalle leende medan han sköt ned ännu en väktare. 

 

Pilijärvii  

Bengt satt på helspänn i passagerarsätet medan Åke körde. Jakob satt i baksätet och 

pysslade med utrustningen. De hade beslutat sig för att lämna Pilijärvi för att rekognosera 

ett bunkersystem några mil bort. Ingen av de andra överlevande hade velat lämna byn. 
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Detta eftersom de i byn visste vad de hade och åt vilket håll de skulle skjuta. Jakob hade 

inte hört något från Carl sedan denne hade gett dem uppgifterna om bunkersystemets 

placering. Det skulle ligga vid Kilavaara och gruppen hade tagit med sig sprängmedel för 

att ta sig in. Alla satt i sina egna tankar när det plötsligt sprakade till i komradion. Jakob 

hade haft den avslagen för att spara batteri under morgonen men nu var den på igen.  

”Till alla som hör detta. Avspärrningslinjen är flyttad till Boden och alla som inte tagit 

sig dit uppmanas att genast bege sig dit via väg 97 eller E4. Alla militära enheter skall 

kontakta Högkvarteret på nödlägesfrekvensen Alfa-Grön. Sändningen slut.”  

Jakob började genast justera frekvensen. 

”Helvete! Har de släppt dem så långt så får de ju aldrig stopp på dem!” svor Bengt och 

tittade på Åke som ryckte på axlarna och svarade:  

”Hoppas kan man ju alltid.”  

”Blå-Ett till Alfa-Grön kom!” Jakob upprepade meddelandet tre gånger innan det 

äntligen besvarades.  

”Alfa-Grön till Blå-Ett. Vad är er status och position?” sprakade det fram. 

”Plutonen är upplöst och min position är strax norr om Pilijärvii.” rapporterade Jakob 

myndigt av lättnad nu när han återigen hade kontakt med Försvarsmakten. 

”Blå-Ett, samla din pluton och bege er till Boden för nya order. Klart slut” 

”Men för i helvete vi är upplösta och nästan alla är döda eller sårade! Hallå!”  

Men ingen svarade och Jakob sjönk ihop i baksätet. Bengt kände sig fruktansvärt rädd 

inombords. Han hade aldrig varit med om något liknande. Alla institutioner han hade 

förlitat sig på hade övergett dem. En tredjedel av landet hade lämnats åt sitt öde. 

Tekniskt sett var det ju helt rätt gjort med tanke på infektionsrisken. Men han hade aldrig 

smakat på denna sida av den svenska staten. Smaken var bitter och lämnade honom 

ingen ro i sinnet. När man såg på TV var det i sådana här lägen världen kastade in allt de 

hade i utrustning och resurser. Varför hade det inte skett i Sverige? Tankarna var många 

och svaren alltför få. De närmade sig Kilavaara. Fingrarna sökte sig till vapnen för de hade 

ingen aning om vad som väntade. Byn verkade bestå av runt sju hus utspridda över ett 

öppet område. Åke bromsade in och vände bilen så att den stod i riktning mot vägen de 

kom ifrån. De tre männen sökte av terrängen med vaksamma ögon. Jakob osäkrade sitt 

vapen och sade med låg röst:  
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”Bunkersystemet ska ligga runt tvåhundra meter söder om byn. Vi lämnar bilen och går 

i en triangel så vi har uppsikt åt alla håll.” De andra två nickade.  

De öppnade dörrarna och smög sakta fram Bengt gick försiktigt baklänges med alla 

muskler på helspänn. Männen förflyttade sig genom den lilla byn utan att gå närmare 

husen än nödvändigt. När de kom fram till skogskanten stannade de. Himlen var grå och 

risken för regn verkade överhängande. Skogen var tät och det skulle vara omöjligt att 

upprätthålla samma täta formation fram till bunkrarna.  

Åke lade sig ned och viskade:  

”Fortsätt ni så håller jag utkik.” Bengt tänkte just säga att ingen skulle lämnas ensam 

men han hann inte innan Jakob fortsatte in i skogen. Himlen började dundra och regnet 

strilade ned. Vegetationen var tät av ormbunkar och sly. De slog undan grönskan med 

armarna samtidigt som de försökte hålla ett öga på omgivningen. Efter några minuters 

letande hittade de ett betongfundament som de följde till en stålklädd port som 

lyckligtvis inte var igensvetsad utan bara låst. Jakob drog av sig ryggsäcken och började 

placera ut sprängdegen på dörrens svaga punkter. Dörren var synnerligen robust. Han 

placerade ut en och en halv dos sprängmedel för att vara säker på att den skulle spränga 

upp porten. De hade inte fått tag på någon elektronisk detonator utan fick använda den 

klassiska metoden med tråd och detonator.  

När han var klar med förberedelserna tecknade han åt Bengt att de skulle röra på sig.  

De drog sig runt femtio meter bort bakom ett par stora stenar för att vara skyddade från 

flygande metallskrot. Jakob satte ner detonatorn och tryckte snabbt ner spaken. Skogen 

skakade och det hördes ett högljutt dån. Visste inte fienden vart de var nu så skulle de 

aldrig få reda på det.  

De två männen sprang fram till öppningen och fann att Jakobs dos hade räckt mer än 

väl. De hörde ett skrik och några enstaka skott avlossades innan det tystnade. Men de 

hörde ett avlägset prasslande. Vandrarna hade dödat Åke och var på väg mot dem! Jakob 

och Bengt tittade på varandra och sprang ned i bunkern. Bunkern var konstruerad så 

snillrikt att det fanns två stora metalldörrar. En yttre vilken de nu hade sprängt bort och 

en inre som stod öppen eftersom den endast kunde låsas från insidan. De förseglade 

snabbt den inre dörren och Bengt halade fram en ficklampa. De hörde att något rörde sig 

utanför. Det verkade vara ett stort antal vandrare, men kött och ben kunde inte ta sig 
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genom armerad betong och stål. Jakob tände sin ficklampa och de började söka sig nedåt, 

in i berget. 

 

Finland, Kolari 

Fredrik satt med ryggen mot sitt skåp. Det hade gått två timmar sedan deras återkomst 

från Sverige. Det hade varit fullt pådrag när de kom tillbaka med NBC-klädd personal med 

dragna vapen. De överlevande hade sedan placerats i karantän i en timme. Detta för att 

baspersonalen skulle vara säkra på att de återvändande soldaterna inte var smittade. Han 

återupplevde de hemska händelserna som hade utspelat sig för bara några timmar sedan. 

Ångesten hade lättat men den var fortfarande kvar begravd längst bak i hjärnans mörka 

vrår. Allt som kunde ha gått åt helvete hade verkligen gjort det. De hade gått ned mitt 

ibland fienden och bokstavligt talat kastas in i strid. Understödet hade varit undermåligt. 

Landsättningsplatsen borde ha rensats med raketer innan de skulle landa. Men det gick 

inte heller att skylla på piloterna. Ingen hade kunnat vänta sig något dylikt. När 

helikoptrarna hade svept in över Kolari hade han sett en rad sargade fordon och många 

sårade som låg i långa rader utanför sjukvårdstälten. Han hade hört avlägsen 

skottlossning men det lät som om ljudet kom närmare och närmare för varje minut som 

gick. Det verkade som om armén höll på att förlora både slaget och kriget. Han tryckte 

ansiktet mot sina händer när han plötsligt kände en hand på sin axel. Han tittade upp och 

där stod Anders Parpu i full stridsmundering.  

”Hoppa i kängorna grabben för nu bär det av! Basen kommer att falla inom de 

närmaste timmarna men det fattar inte högkvartersnollorna.”  

Fredrik var för chockad av Anders närvaro för att kunna ta in orden han sade. Anders 

drog upp honom på fötter och sade:  

”Men raska på då! Jag har fixat så att du och grabbarna kommer härifrån.”  

Fredrik öppnade genast skåpet och började dra på sig utrustningen.  

”Vart ska vi då? Tillbaka till Utti?”  

Anders gned tummen mot en fläck på sitt vapen men tittade sedan Fredrik rätt in i 

ögonen.  

”Nej. Vi ska till Mounio och gå till botten med den här härvan!”  
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Fredrik stirrade på honom en kort stund men fortsatte sedan raskt med att klä sig. 

Några minuter förflöt i tystnad innan han tog på sig hjälmen och satte i magasinet i 

vapnet. Anders tittade på honom, nickade och tillsammans gick de ut genom dörren. De 

lämnade byggnaden och gick i rask takt mot helikopterplattorna. Skottlossningen var mer 

påtaglig nu och det var livlig aktivitet överallt på basen. Fordon kom in med sårade 

soldater på taken samtidigt som andra fordon for ut genom grindarna fullastade till 

bristningsgränsen med oskadade soldater. Av jägarsoldaterna från Helsingfors som 

tidigare hade varit Fredriks skugga syntes nu inga spår. Resten av jägarsoldaterna från Utti 

hade redan stigit ombord på helikoptrarna. En kvartermästare kom fram till Anders för att 

bekräfta deras destination: Utti. Fredrik hade en svag aning om vad det rörde sig om. Han 

rörde därför inte en min då Anders ljög kvartermästaren rätt upp i ansiktet när han 

bekräftade att de skulle evakueras till Utti. Frågan var bara om piloterna var införstådda i 

planen annars kunde det bli problem.  

Fredriks kompani hade ursprungligen bestått av 120 soldater men eftersom de hade 

förlorat runt femtio man i döda och fem i skadade i Sverige. Så fanns det nu 65 man 

fördelade på fyra helikoptrar. Fredrik och Anders steg ombord på den närmaste 

helikoptern. Anders lutade sig fram och sa några ord till piloten för att sedan luta sig 

tillbaka mot sitt säte. Det dröjde bara några minuter innan helikoptrarna började stiga 

mot skyn. Fredrik kikade ut genom fönstret och såg hur det kom in allt fler söndertrasade 

fordon genom grindarna. Den militära ledningen verkade ha insett det lönlösa i att skicka 

ut patruller bara för att få tillbaka ett söndertrasat fordon och en halv besättning varav 

samtliga var sårade på ett eller annat sätt.  

När helikoptrarna nu hade nått en avsevärd höjd såg Fredrik hur grönklädda män och 

fordon kom i strida strömmar från alla håll. Skottlossningen hördes genom helikopterns 

dova muller. Han tittade på Anders som bara skakade på huvudet. Kolari var en förlorad 

fästning bortom räddning. 

 

 

Kilavaara 

Bengt och Jakob hade nu sökt genom hela övervåningen på bunkersystemet och hittat ett 

förråd till vänster och ett stort stabsrum till höger. Rätt på låg det en hiss som de nu klev 
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in i. De hade lyckats få igång generatorn som drev anläggningen genom att mixtra med 

lite kablar och byta lite säkringar. Framme vid hissen såg de att bunkern hade fyra 

våningsplan; entré, stabsavdelning, förråd, kommunikation och logementet. De steg in i 

hissen. Det fanns även ett trapphus men Jakob hade försäkrat Bengt att hissarna var 

gjorda för att hålla i evigheter. Dessutom var det lätt att ta sig ut om det blev något fel. 

De stannade på varje våning och kikade ut. Det lyste överallt. Allt såg propert och 

ordentligt ut. När de tittat igenom alla våningar stannade de på Kommunikation. Den 

tekniska utrustningen var från 80-talet men fullt funktionsduglig. Jakob försökte få 

kontakt med Högkvarteret. Efter lite pillande och justerande av rattar fick han tag på en 

högkvartersofficer. Denne delgav dem den bistra nyheten att Stockholm var i upplopp och 

att avspärrningslinjen hade kollapsat. Försvarsmakten hade snudd på raserats helt och 

hållet och var i full reträtt i norr. Högkvarteret skulle dock hänvisa alla enheter i området 

till deras bunker som nu fick kodnamnet Trollskogen. Efter att ha uppdaterat sig på vilka 

frekvenser som gällde avslutade Jakob samtalet.  

Bengt gick ned i förrådet medan Jakob försökte kontakta Pilijärvii. Bengt öppnade 

skåpen med nycklarna de hade hittat uppe på första våningen. Det fanns en arsenal av 

vapen och militär utrustning. Det fanns även tillräckligt med Kronans ransoner för att 

utfodra ett helt regemente tio gånger om. Jakob lyckades till slut få kontakt med Pilijärvii. 

Han berättade om bunkern och uppmanade dem att ta sig till Trollskogen. Först var 

byborna tveksamma men efter ett kort rådslag enades de om att det var det bästa att 

göra. Stål håller trots allt bättre än trä, som en av dem sade. De konstaterade att det 

skulle ta ett par timmar att ta sig dit men de skulle höra av sig med jämna mellanrum. 

Jakob tog med sig en walkietalkie som var ansluten till kommunikationsutrustningen och 

gick mot hissen. Bengt kom upp och de tog hissen upp till marknivån igen. Det hördes 

fortfarande aktivitet utifrån men de hade dubbelkollat att dörren fungerade som den 

skulle. Eller snarare att låsmekanismen inte hade rostat sönder. Bengt hade med sig lite 

konserver från förrådet. De satte sig ned med en konservöppnare och skedar. För första 

gången under en lång natt kunde de äntligen pusta ut och känna sig säkra. Båda två 

tänkte dock på Åke som blivit kvar därute, men ingen nämnde saken. De hade förlorat så 

många nära och kära under det gångna dygnet att deras sinnen var avtrubbade. 
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 Finland, Mounio 

Helikoptrarna skar fram som örnar i luften. I det rådande kaoset hade ingen 

uppmärksammat deras avsteg från färdplanen. Tystnaden var kompakt och alla stirrade 

ut i intet. De visste att få eller ingen av dem skulle återvända från uppdraget. De var vana 

att färdas mot osäkerhet och trolig död. Men då visste de att det fanns en plan B. Nu 

visste de att det enda de kunde förlita sig på var sig själva, sina kamrater och sina vapen. 

Anders kopplade på mikrofonen och tog ett djupt andetag.  

”Mina herrar. Jag vet att många av er har förlorat respekten för mig efter min order att 

eliminera helikoptern. Dock gläder det mig att ni fortfarande står vid min sida.”  

Männen tittade nu på honom med fokuserade ögon. 

”Vi är nu på väg mot något vi aldrig tidigare skådat. Något… något som endast kan 

bestå av ren ondska. Detta är vår kanot och vi är på väg mot vattenfallet. Det enda vi kan 

vara säkra på är att vi kommer att dö. Somliga av oss redan idag och andra kanske 

överlever till i morgon.”  

Åskan dundrade i bakgrunden. De hade kommit in i ett regnoväder.  

”Vad jag vill få sagt är att ni är de bästa soldater jag fört befäl över och jag vet att ni 

kommer att göra mig och vårt land stolta där nere. För vi är Finlands och mänsklighetens 

sista chans att få reda på vad som egentligen hände i Mounio. Kanske hittar vi nyckeln till 

hur vi ska besegra fienden… kanske inte. Men hur det än går. Så ska vi idag kämpa som 

soldater in i döden. Döden är inget, äran är allt mina herrar!”  

Vissa av dessa hårdaste av de hårdaste satt nu med tårar i ögonvrån. Fredrik hade 

aldrig hört en officer säga något liknande. Men å andra sidan var Anders ingen vanlig 

officer. Han var den symbol och ikon som personifierade den speciellt utvalda grupp som 

dessa män tillhörde. Innan hade de varit män som följde sitt befäls order. Nu var de 

Anders lärjungar som utan tvivel skulle gå i döden för honom. Piloten ropade att det var 

fyra minuter kvar till landsättning. Männens blickar blev återigen hårda och kyliga. Fredrik 

kände hur blåsan tryckte på som den alltid gjorde innan nedsättning. Han lät fingrarna 

vandra över sitt vapen för att känna att allt satt som det skulle. De kände hur 

helikoptrarna sakta bromsade upp och snart hovrade de i luften. Svischande ljud hördes 

utifrån. Det var bombningen som förhoppningsvis skulle se till att landningsplatsen var 

rensad den här gången. Helikoptrarna sänkte sig snabbt mot marken. Männens grepp om 
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vapnen hårdnade och de förberedde sig inför den obligatoriska stöten när helikopterns 

hjul tog mark. Ettusenett, ettusentvå. Fredrik räknade i sitt huvud sekunderna innan 

nedslag. Det brukade ta runt sju sekunder från stopp till landning. Ettusensju! Dunsen 

kom och helikoptern krängde till. Lastarna sköt upp dörrarna. Fredrik var fjärde man av. 

Han sprang hukad ut och slängde sig på marken. Ögonen sökte snabbt av terrängen men 

det fanns inget att skjuta på. Man efter man kom ut ur helikoptrarna men inga skott 

avlossades. Avlastningen var klar och Anders gav tummen upp åt helikoptrarna som lyfte 

igen. Anders gav order om att grupp Omega och Alfa skulle bege sig till ingången och de 

två andra grupperna skulle skydda dem.  

Fredrik var i Omega. Han reste sig upp och sprang mot ingången. De såg tydligt infarten 

i berget. Det såg stillsamt ut förutom den skada som raketerna orsakat. Det syntes inga 

spår efter kroppar eller blod någonstans. Men det kändes konstigt att inga vandrare 

syntes till. De nådde öppningen och Fredrik kastade en sista blick bakåt innan han gick 

ner. De två sista grupperna rörde sig nu också mot tunnelnedgången. Löjtnanten som 

ledde grupp Omega, gick först och alla tände sina ficklampor. Det regnade ute så det rann 

ned vatten i gången, vilket gjorde det lätt att halka. En soldat som gick snett till vänster 

om Fredrik tappade balansen. Mannen kanade handlöst ned längs den vattenklädda 

sluttningen. Ingen hann fånga honom och de såg hur hans ficklampa gled längre och 

längre ned. Hans ångestfyllda skri ekade mot tunnelns väggar innan de hörde en tung 

duns och en ödesmättad tystnad lade sig. 

 

Sergels torg  

Röken låg tung över torget och eldens sprakande hördes i bakgrunden. De 

nationalsocialistiska stormtrupperna hade nu rensat upp runt torget och i dess 

omgivningar. Svartklädda män med blod på sina uniformer stod uppställda på led efter 

led framför ledarskapet. Tvärs över torget löpte en lång stålvajer från vilken det hängde 

ner otaliga snaror. Vajern var kopplad till en mekanisk vev vilken skulle spänna vajern och 

därmed avrätta fångarna som stod uppradade. Mitt på torget stod de som skulle dö. 

Fångarna var en blandad samling av poliser och aktivister och även utrikesministern, som 

hade infångats när hon försökte fly från staden i sin bil, fanns där. Kalle stod och 
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samtalade med sin överordnade Lars Eriksson när Kalles underordnade kom fram och 

gjorde honnör.  

”Allt klart för verkställande kapten!”  

Kalle nickade och rundade av samtalet med Lars. Stormtrupperna kontrollerade nu 

allting innanför tullarna i centrala Stockholm. Den svenska fanan med en svastika i mitten 

av korset vajade över stadshuset, riksdagshuset, ja överallt där det fanns en flaggstång. 

Lars tittade på klockan och gav order om att avrättningarna skulle verkställas. Kalle 

nickade och gick ned till fångarna som fått snarorna åtspända runt halsen. Han gick 

personligen och ryckte i varje snara för att kontrollera att de satt åt. När han var klar fick 

han en mikrofon i handen. Först knackade han lite försiktigt på den för att kolla att den 

fungerade. Han började tala:  

”Kamrater! Idag har vi vunnit en stor seger. Äntligen vajar vår fana stolt över 

Stockholms tak. Vi har nu börjat den resa som ska ta oss till ett ariskt Sverige! Ett Sverige 

där muhammedanerna och det socialistiska packet är utrotade! För att ära vår ledare 

Martin Brynolfsson och fira segern ska vi nu börja rena Sverige genom att förpassa dessa 

fosterlandsförrädare till helvetet!”  

Truppernas bifall var öronbedövande och de sträckte sina vapen i luften i en segergest. 

Kalle höjde armen och såg mannen som skötte vinschen rätt i ögonen. Några sekunder 

förlöpte i tystnad innan han kraftfullt sänkte armen och mannen slog igång vinschen. 

Vajern spändes sakta och de dödsdömda lyfte långsamt från marken. De kippade efter 

luft. Några började hostande gråta av dödsångest. En kvinna började förtvivlat skrika men 

tystnade snart och hon började våldsamt hosta blod. Några av soldaterna skruvade 

obehagligt på sig men slutade snart efter hårda blickar från sina befäl. Vinschen slutade 

att arbeta. Vajern var nu spänd rakt över torget och några kroppar krängde fortfarande 

uppe i luften. Det tog en halv minut till innan den sista fången hade slutat att sprattla. 

Kalle tog åter till orda och sträckte ut armen i en Hitler-hälsning.  

”Skåda nationalsocialismens seger!”  

Återigen utbrast trupperna i ett hurrande och vapenviftande. Somliga var mer 

entusiastiska än andra. Frihetskampen hade inte varit som de hade förväntat sig. 

Egentligen var det väl naivt att tro att frihetskriget skulle bli en kamp mellan två sidor. En 

kamp där nationalsocialismen skulle segra efter en lång och hård strid. Där pojkar blev 
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män och järn härdades till stål. De hade inte förväntat sig att få meja ner kvinnor och 

barn. Kvinnor som kunde ha varit deras mödrar och barn som kunde ha varit deras 

syskon. Vit, svart eller gul spelade ingen roll. Deras befäl skrek ut det var en lägre stående 

ras när de sköt på invandrare och att det var fosterlandsförrädare när de mejade ner 

svenskar. Men vad Oskar, sju år, hade gjort för att förråda den svenska rasen övergick 

somligas förstånd. De aktade sig dock för att uttrycka sina tvivel öppet av rädsla för att 

själva få dingla där uppe i vajern.  

Befälen beordrade marsch eftersom kriget var långt ifrån över. Taktfast började 

soldaterna marschera. Somliga kastade flyktiga blickar på de livlösa kropparna, i hopp om 

att aldrig mer behöva skåda något liknande. Någonting inom dem sade dock att de bara 

ljög för sig själva och att detta bara var början. 

 

Tensta  

Milo Danjovic slog våldsamt igen bakluckan till sin bil. Det var tur att hans fru och barn var 

hemma i Makedonien och hälsade på. Så att de slapp uppleva den röra han befann sig i. 

Han hade åkt ner till Pizzeria Milano för att träffa grabbarna och börja en ny arbetsdag. I 

dag skulle de ha gjort en stor affär med några assyrier. Det rörde en större sändning hasch 

som skulle komma in med lastbil från Estland. När han varit på väg ner till Milano hade 

han lyssnat på nyheterna. De hade rapporterat om det kaos som rådde uppe i Norrland 

och om upploppen inne i centrala Stockholm. Fan att de aldrig lärde sig handskas med 

snorungar som fick springa omkring och härja bäst de ville, tänkte han. Hemma i 

Makedonien hade polisen bemött dem med batonger och en kall natt i en mörk cell. När 

Milo hade kommit ner till Milano fanns bara Luka där och han sade att det var dags att 

sticka. Barca och Teo hade fått rejält med stryk nere på Plattan och allt var upp och 

nervänt. De skulle sticka till Danmark tills läget hade lugnat ned sig. Milo hade fått veta 

att de skulle träffas vid Milano om en timme och nu var det bara tio minuter kvar av 

timmen. Han låste dörren till sitt hem och undrade om han någonsin skulle få se det igen. 

Han öppnade bildörren när han hörde ett skrik på hjälp. Skriket hördes igen. Han tog upp 

pistolen som låg i sidofacket på bilen. Det kom från en gränd längre ner på gatan. Han 

kastade en snabb blick på klockan. Det var bara åtta minuter kvar. Fan också! Hans 

förnuft sade åt honom att åka men hans samvete övertygade honom om att kolla vad det 
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rörde sig om. Han slängde igen dörren och sprang ned mot gränden. Han kom precis runt 

hörnet och såg hur hans granne Valda höll på att bli våldtagen av två vita skinnskallar. En 

av dem vände sig om och skulle just skrika åt honom att inte lägga sig i. Men när han 

öppnade käften omvandlades hans rakade skalle till luft, blod och hjärnsubstans. Den 

andra ynglingen hade just tömt sin säd över Valda då Milos hand slöt sig runt hans nacke. 

Milo slungade in honom i en tegelvägg. Milo var galen av vrede och dunkade grabbens 

skalle tills kroppen var livlös. Valda låg och grät på backen med sönderrivna trosor. Många 

av Milos vänner hade sjuka föreställningar om heder och sade ofta att om deras fruar inte 

hade varit oskulder när de gifte sig hade de dödat dem. Dock hade Milo aldrig delat deras 

uppfattning om det hela. Sperma och mödomshinna hade ingenting med heder att göra. 

Heder var att göra rätt för sig och skydda sin familj från allt som hotade dem. Valda såg på 

honom med skräckslagna ögon.  

”Det är ingen fara Valda. Ingen kommer att skada dig igen.”  

Hon var tjugosju år gammal och bodde ensam i grannhuset. Valda brukade ofta passa 

barnen Danjovic när Milo och hans fru behövde tid för sig själva. Nu lyfte han upp hennes 

späda kropp och bar med henne hem. Hon låg och skakade i hans famn. Han lade 

försiktigt ned henne i soffan men hon vägrade släppa taget om honom. Hennes 

skräckslagna ögon såg rätt in i hans mörka men vänliga ögon.  

”Du måste vila, Valda. Jag ska bara ringa ett telefonsamtal så kommer jag tillbaka.” 

Hennes händer släppte sakta taget om hans arm.  

”Lova… lova att du inte lämnar mig!”   

Han lade sin hand över hennes och sade: ”Jag ska inte överge dig. Men jag måste 

verkligen ringa nu.”  

Hon nickade resignerat och kröp ihop i soffan. Milo drog en filt över henne och 

plockade fram mobilen. Han gick ut i köket. Han slog numret till Luka. Signalerna gick fram 

och efter tjugo sekunder svarade Luka:  

”Vart fan är du Milo! Vi måste dra nu!” Nu gällde det, skulle Luka stå vid hans sida?  

”Nej jag kan inte åka.”  

Milo hörde hur Luka tappade tålamodet. 

”Vad fan säger du? Du kan inte göra affärer om du är död vet du!”  

Lugnt och sansat så kanske det skulle gå.  
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”Luka, du är min bästa vän. Jag har aldrig krävt något av dig förut men det måste jag 

göra nu.”  

Det blev tyst ett tag och han hörde hur Luka suckade.  

”Du vet att jag gör vad som helst för dig Milo. Vad vill du att jag ska göra?”  

Touchdown! Nu gällde det att agera snabbt. 

”Samla ihop grabbarna och kom hem till mig. Ring även till Erdalan och Marani, be dem 

att samla ihop sina grabbar och komma till Milano när de är klara.”  

Sarani Erdalan var ledare för gänget Basran Killers och Tomas Marani var boss över 

gänget Ferrari Boys. Bägge gängen jobbade åt Milos syndikat. Milo såg framför sig hur 

Luka skakade på huvudet på andra sidan luren.  

”Okey Milo. Jag vet inte vad du har för plan men det är bäst att den är bra! Vi är hos 

dig om tio.”  

Milo andades ut inombords.  

”Det hoppas jag också. Ses om tio då!” 

Milo lutade sig emot köksbänken och kliade sig sakta på hakan. Han hade nu tagit 

kontrollen över det brottssyndikat av jämlikar som han varit med om att skapa. På hans 

order skulle runt åttio tungt kriminella ungdomar samlas beväpnade till tänderna utanför 

Milano. De skulle vara redo att göra vad som helst utan någon tvekan vid minsta gest från 

Milos sida. Luka hade frågat om han hade någon plan. En plan är en detaljerad 

beskrivning av vad man ska göra. Milo hade ännu inte en tillstymmelse till något sådant. 

Vad han dock hade var en känsla av att någon måste göra något. Det hade aldrig hänt 

tidigare att skinnskallar ens vågat sig innanför hans kvarter och allra minst rört någon eller 

något. Här härskade Balkan Import AB och det visste alla oberoende av nationalitet. Han 

började nu förstå att det som skedde i centrala Stockholm inte var det vanliga tjafset. Det 

måste vara något större, mycket större, om skins vågade sig in på hans territorium. Han 

satte på kaffebryggaren och hämtade en handduk i klädskåpet. Sedan gick han ut och 

satte sig bredvid Valda. Hon befann sig fortfarande i samma ställning som han lämnat 

henne i. Han smekte försiktigt hennes kind.  

”Valda. Det kommer snart en massa män hit och jag vill inte att de ska se dig i det här 

tillståndet. Här har du en handduk och sen är det bara att låna kläder som passar av 

Valmira.”  
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Hon tittade på honom och tog emot hans utsträckta hand. Han hjälpte henne upp till 

duschen och lämnade henne sedan där att tvaga sig ren från främmande vätskor. Milo 

satte sig vid köksbordet och började bläddra i telefonlistan på mobilen. Han var en 

general som hade börjat mobilisera sina trupper och nu gällde det att skaffa sig allierade. 

 

Finland, Mounio  

Vattnet låg som en hinna över golvet. Soldaterna hade varit tvungna att sätta fast ett rep 

och slå ner pikar att kliva på. I stället för att gå ned firade de sig ned som om de klättrade 

ned från ett berg. Ju djupare ned de kom desto mörkare blev det och ljuset från ingången 

blev snart bara en liten punkt ovanför dem. Djupa stön och hastiga andningar varvades 

med stöveltramp och rinnande vatten. Fredrik torkade sig om pannan och blickade ned. 

Han var femte man och kamraternas lampor svajade sakta nedanför honom. Ingen visste 

hur djup nedgången var men de hade passerat en markering som visade att de befann sig 

femtio meter under jord. Fredrik skulle just sätta ned foten. Då kom en mindre våg som 

sopade undan hans andra fot. Han föll handlöst bakåt och skrek förtvivlat samtidigt som 

han kanade nedåt baklänges. Hans ena ben träffade en kamrat som sparkades åt sidan 

men som lyckades hålla sig kvar i repet. Ljuset från kamraterna försvann snabbt och han 

fortsatte nedåt. Plötsligt plaskade det till. Han slog ned på fast mark och slungades bakåt. 

Omskakad men fortfarande vid medvetande reste han sig upp och tittade sig omkring. 

Här nere lyste den röda nödbelysningen, vilken gav ett svagt sken. Rummet han befann 

sig i hade två stora avloppsgaller som vattnet strömmade ned genom och en stor port 

som var öppen på vid gavel. Han såg en kropp ligga och guppa i ena hörnet på rummet. 

Fredrik osäkrade sitt vapen och sedan gick han sakta fram. En militärgrön ryggsäck och 

hjälmen avslöjade den dödes identitet. Elmo Piijalajnen, jägarsoldaten som för några 

minuter sedan halkade och mötte sitt öde här nere. Fredrik kände på nacken och vände 

på kroppen. Ansiktet var förvisso vitt men fullständigt mänskligt. Fredrik slöt hans ögon 

och bad en stilla bön för sin fallne kamrat. Inombords var han, situationen till trots, glad 

över att han själv hade överlevt fallet. Han gick fram till uppgången och såg nu 

ficklamporna komma närmare. Han skrek: ”Jag lever och det är säkert här nere!” Han fick 

något ohörbart till svar men de skulle snart vara nere så det spelade ingen roll.  
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Vattnet höll en konstant nivå. Det förhindrades från att strömma in i nästa rum tack 

vare att det gick en mindre trappa upp till porten. Plötsligt ekade det av skottlossning och 

skrik uppifrån. Fredrik såg hur mynningsflammor blixtrade i en kaskad däruppe. Strax 

därefter kom hans kamrater nedkanande i full fart. Han kastade undan dem bäst han 

kunde för att ge rum åt fler så att de inte ramlade på varandra. Under de följande 

minuterna fylldes luften av skottlossning och skrik. Samtidigt kom resten av soldaterna 

ned i varierande tillstånd. Som tur var verkade ingen vara biten eller lemlästad. Fredrik 

och två andra oskadda soldater sprang uppför trappan. De gick in genom portarna för att 

se om de kunde söka sig in dit. Återigen var den enda belysningen nödbelysningen. Men 

en av soldaterna hittade ett elskåp genom vilket han lyckades slå igång den riktiga 

belysningen. Rummet badade strax i ett skarpt vitt ljus. Vilket avslöjade att de klivit in i 

någon form av reception. Det fanns ett stort skrivbord komplett med dator och telefon. 

Det fanns också två dörrar varav en med dubbla dörrar bakom bordet. Båda var försedda 

med kodlås. Eftersom det inte fanns någon uppenbar fara i rummet började de slussa in 

folk där. Vissa haltade på grund av stukade fötter medan andra bara var lite allmänt 

förvirrade. Det hördes nu ingenting uppifrån och sist in i rummet var Anders Parpu som 

bar en skadad soldat i sina armar: ”Försegla porten!” En driftig soldat hittade snabbt 

låsmekanismen på receptionsdatorn och porten började sakta glida igen.  

Fredrik räknade lite snabbt och fick antalet soldater till 32 vilket gjorde att de hade 

förlorat en betydande del av manskapet redan. Anders lade ned soldaten och gick fram 

till bordet. Soldaterna var blåslagna och några hade uppenbarligen brutit ett ben eller en 

arm men de flesta var okej.  

”En jävla fälla var vad det var! Men det var bra gjort grabbar. Fem minuters vila, sedan 

fortsätter vi!”  

Männen drog av sig ryggsäckarna och började massera mörbultade kroppsdelar. 

Anders kommenderade två man att hålla ett öga på dörrarna. Sedan vände han sig till 

Fredrik och sade:”Jag förlorade en av mina löjtnanter därute, så du leder Beta nu, 

löjtnant!” Fredrik blev så tagen av sin befordran att han bara förmådde nicka till svar. 

Anders gav order om att de skadade skulle byta plats med friska soldater i Alfa som skulle 

stanna kvar i receptionen. Grupp Beta skulle ta första och Gamma ta andra dörren medan 

Omega skulle stå som reserv. Fredrik beordrade fram grupp Beta och fann att den bestod 
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av fem man som han inte kände annat än till deras namn. De placerade små 

sprängladdningar på dörren. Alla satte fingrarna för öronen och tittade bort. 

Sprängladdningarna utlöstes och dörrarna for in med en fart av 250 kilometer i timmen. 

Fredrik kommenderade in sin grupp och tog täten in genom hålet. 

 

Trollskogen  

Nyheten om upprättandet av Trollskogen hade snabbt spridit sig bland dem som var på 

flykt i de norrländska skogarna. Den första gruppen som hade anlänt för att söka skydd 

hade rensat närområdet på vandrare. Sedan hade de etablerat en säkerhetszon på femtio 

meters omkrets runt ingången. Efter den första gruppen följde en oregelbunden ström av 

soldater och civila. Det var alltifrån jägarsoldater till fordonsmekaniker, som nu satte ner 

sina packningar och lutade sig mot bunkerväggen för att pusta ut. Bengt sysselsatte sig 

med att försöka organisera det hela så att alla nykomlingar fick en sovplats, ett mål mat 

och se till att inga skadade soldater kom in i bunkern. Även om det bland flyktingarna 

fanns militärer med högre grad än Jakob var det ingen som protesterade mot att han klev 

in i rollen som bunkerns befälhavare. All utrustning som kom in placerades i förrådet. De 

enda som fick behålla sina vapen var de som tillhörde vaktstyrkan. Denna order väckte ett 

mumlande missnöje bland manskapet. Men det var den enklaste metoden för att undvika 

olyckor och eventuellt tumult. Till sist anlände även flyktingarna från Pilijärvii. De hade 

blivit utsatta för två angrepp men hade lyckats slå tillbaka dem utan några egna förluster. 

Antalet människor började nu närma sig bunkerns maxkapacitet i och med de nya 

flyktingarnas ankomst. Enligt de dokument som fanns tillgängliga var bunkern avsedd för 

1 200 personer. Antalet invånare i Trollskogen hade just passerat 1 100. 

Jakob tog med sig ett vapen och fem man ur vaktstyrkan. De begav sig ned till 

logementet. Där gav han order om att all personal med en aktivt stridande befattning 

omedelbart skulle bege sig till marknivån. Jakob gick vidare till vapenförrådet och 

beordrade att stridsutrustning skulle börja skickas upp via hissen. Han var vid gott mod 

och hans fysiska situation var avsevärt bättre nu när han hade mat i magen. Nu hade de 

ett fäste och en slagkraftig styrka att börja slå tillbaka med. Enligt de underrättelser han 

hade fått nere i kommunikationscentralen kunde de vänta sig runt två-tretusen flyktingar 

till under dagens lopp. Hans kvartermästare hade rapporterat att de hade tillräckligt i 
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lager i form av mat och vätska för att utfodra bunkern med maximal bemanning i runt tre 

veckor till. Denna slutsats hade lett till att Jakob genast hade kontaktat Högkvarteret för 

att få information om fler bunkersystem där de kunde hitta fler förråd och sätta upp 

fristäder. Oroligheterna hade urartat ännu mer nere i Stockholm berättade stabsofficeren 

som Jakob pratade med. Men han hade lyckats få fram fem platser till där det garanterat 

fanns förråd och plats att inhysa folk. Dessa fem var lokaliserade vid: Ammarnäs, Norsjö, 

Pajala, Luleå och Umeå. Bunkrarna var av varierande storlek men minimum kapaciteten 

på det minsta var 400 man och den största hade plats för runt 1 500. Officeren gav 

honom ett tiotal namn till som endast var förråd av olika slag. Jakob fick också veta det 

senaste om läget vid fronten. Hemvärnsstyrkorna hade nu anlänt till Östersund där de 

försökte upprätta en sista försvarslinje. Jakob insåg på betoningen på ”sista” att 

Försvarsmakten nu var inne på de sista reserverna som fanns att tillgå. Läget i Stockholm 

var kritiskt och hoppet stod till de enheter som var på väg söderifrån. De hade även börjat 

evakuera samhällets stöttepelare, som kungen och de ministrar som fortfarande var vid 

liv. Statsministern och hans närmaste män hade redan lämnat landet med flyg. Jakob 

tackade för hjälpen och önskade dem lycka till i Stockholm. Han drog på sig mössan och 

begav sig upp till marknivån där ännu fler flyktingar hade anlänt. Vaktstyrkan hade enligt 

hans order organiserat upp männen från logementet. De var uppdelade i grupper om 

hundra man i varje och under ett befäl av minst kaptens grad. Vaktstyrkan hade även 

börjat fördela ut utrustning och vapen till samtliga. Han kommenderade om uppställning 

och en tystnad lade sig över lägret. Det fanns totalt sex grupper á 100 man som kunde 

användas till offensiva operationer:  

”Mina damer och herrar! Sverige befinner sig just nu i en sällan skådad kris som ni 

redan vet. Vår funktion här i Trollskogen är att skydda civila flyktingar samt upprätta en 

operativ bas från vilken vi kan återta förlorat territorium. För att kunna utföra dessa 

uppdrag måste vi utöka våra materiella tillgångar samt skaffa flera baser. Därför kommer 

ni nu att tilldelas uppdrag baserat på dessa målsättningar.  

Grupp ett ”Björnarna”: Ni ska säkra Luleå och upprätta en bas där samt om möjligt 

säkra närområdet. 

Grupp två ”Rävarna”: Ert uppdrag blir att fastställa situationen i Umeå samt lokalisera 

och besätta de försvarsanläggningar som finns där. 
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Grupp tre ”Ormarna”: Ni säkrar Pajala med omgivningar. 

Grupp fyra ”Igelkottarna”: Er uppgift blir att säkra förrådsbergen F1201, F1202 samt 

F1203. Den exakta placeringen för dessa finns på de kartor ert befäl har fått. 

Grupp fem ”Älgarna”: Ni säkrar Norsjö. 

Grupp sex ”Vargarna”: Ni säkrar förrådsberget F1206. 

Det var allt. Lycka till och utgå!” 

Grupperna gjorde honnör och begav sig sedan av efter varandra ut till stora vägen där 

de sedan skulle bege sig åt olika håll. Jakob tog ett djupt andetag och satte av mot hissen 

igen. Det fanns fortfarande tusentals saker kvar att göra. 

 

Södertälje kanal  

Skaraborgs regemente hade äntligen nått fram till Stockholms utkanter. Styrkan bestod av 

12 stridsvagnar och kompletterande infanteri. Sammantaget rörde det sig om 1 600 man. 

Medan stridsvagnarna höll på att lastas av förberedde sig infanteriet för att avancera över 

kanalen in på fientligt område. Den första stridsvagnen ackompanjerad av en 

spaningsgrupp var på väg över bron när området plötsligt exploderade i eld och rök. 

Nynazisterna hade fått reda på regementets marschväg genom informatörer. Detta hade 

gjort att de hade kunnat preparera vägen och omgivningen för att kunna ge soldaterna 

ett varmt mottagande. Alla kloakutrymmen, skrymslen och vrår i området var fullpackade 

med sprängmedel som nu detonerades. Bron förvandlades till stoft och metallskrot på 

några tusendels sekunder. Soldaterna omvandlades till flygande kroppsdelar samtidigt 

som elden förintade allt annat. När explosionernas dån dött ut, fanns det inte mycket 

kvar av området kring Södertälje kanal. Det fanns det bara några få överlevande soldater 

och tre funktionsdugliga stridsvagnar. Då strömmade det från alla håll tungt beväpnade 

svartklädda soldater. Stridsvagnarna hann avlossa ett par skott innan deras kanoner 

tystades av ett stort antal pansarskott. De få infanterister som fortfarande kunde gå 

kastade sig i kanalen. Men efter dem kom ett regn av granater och skottsalvor som 

släckte deras liv. Stormtrupperna hade fått order om att inte ta några fångar och den 

följdes till punkt och pricka. Elden rasade och de byggnader som ännu stod var på väg att 

kollapsa. Nynazisternas uppdrag var slutfört och den svenska Försvarsmakten hade lidit 

ännu ett stort nederlag. Runtom i landet fanns det nu blott några få återstående platser 
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som inte hade drabbats av kampen mellan de svenska lojalisterna och de nynazistiska 

stormtrupperna. Landets hopp stod nu till de svenska trupperna i Östersund, Trollskogen 

samt några mindre kontingenter i södra Sverige som fortfarande höll stånd höll stånd. I 

övrigt var den svenska militära ryggraden krossad av slagträn i form av vandrare och 

nynazistiska angrepp. Försvarsmakten hade inte lidit så stora förluster i både manskap 

och baser sedan slaget vid Poltava. De stod nu på randen till en katastrof, om man inte 

redan hade fallit över kanten… 

 

Tensta  

Ynglingar som för några dagar sedan med glädje hade satt en kniv i strupen på varandra 

stod nu uppställda på rad, axel mot axel. Samtliga var beväpnade och iklädda uniformer 

från olika överskottsbolag. Milo och de andra ledarna var klädda i grön fältklädsel och 

mörkröda baskrar. Milo hade lyckats samla ihop och ena de största gängen i de norra 

förorterna under en flagga. De män som nu stod runt honom var de respektive ledarna 

för de olika gängen. Han hade skickat budbärare till muslimska församlingar och 

föreningar där man visste att det fanns vapenföra män att tillgå. Enligt rapporter från de 

inströmmande flyktingarna fanns det inget organiserat antinazistiskt motstånd kvar 

längre. Rykten sade också att de svenska förbanden söderifrån hade blivit förintade i 

Södertälje. Gatorna runt de forna gängmedlemmarna fylldes alltmer av en blandad massa 

av folk. Vissa kom med nylagad mat från lägenheterna i betonggettot medan andra var 

flyktingar från innanför tullarna. Här och var syntes även någon brandbil eller ambulans 

som undkommit elden och vandalerna. En iranier hjälpte ett gammalt par att plåstra om 

sina sår, ett par marockaner hade satt upp ett soppkök där alla fick en skål 

grönsakssoppa. Ett gäng brandmän och ambulansförare hade satt upp en provisorisk 

sjukstuga där de efter bästa förmåga tog hand om de svårast skadade. Men alla log dock 

då de såg lilla tolvårige Pontus som gick runt och tog de sårade i hand och rättade till filtar 

åt de gamla. Han hade ett så oskyldigt leende. Han försäkrade även den svårast sårade 

om att det nog skulle gå bra. Sedan halade han upp en chokladbit ur sin ryggsäck som han 

delade med den sårade. Han ryggade inte ens tillbaka för människor vars ansikte var 

vanställt av eldens fruktansvärda lågor. Somliga kallade honom den lille ängeln och han 
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blev på något sätt snabbt en symbol för den mentalitet som rådde i det lilla lägret i 

Tenstas centrum.  

Men även om det för tillfället rådde ett oroligt lugn just här var det en bräcklig illusion. 

Anledningen till att stormtrupperna inte hade anfallit än var för att de konsoliderade sina 

ställningar. De var enligt underlättelser också upptagna med att ”städa” bort både 

människor och bråte i områdena som de hade intagit. Milo var djupt bekymrad och hade 

en snabb överläggning med sina kommendanter. Gängledarna hade utan några problem 

enats om Milo som befälhavare och gängledarna blev jämlika kommendanter som förde 

befäl över sina gäng. Milo gav några sista direktiv om hur han ville att husen skulle 

bemannas innan han gick in i huset som han hade utsett till sitt högkvarter. Därinne satt 

Valda hopkrupen i ett hörn med en varm kopp te i händerna. Milo satte sig ned på andra 

sidan bordet och hällde upp en kopp med te åt sig själv. Rullgardinerna var neddragna och 

det enda ljus som fanns var bordslampans dova sken. Valda reagerade inte alls på hans 

ankomst. Hon satt och stirrade ut i intet som om hon befann sig i en annan värld. Milo var 

inte van vid sådana här situationer och den handlingskraft han visat tidigare när han 

räddat henne var nu som bortblåst. Då behövde hon bara en räddare. Nu behövde hon 

någon som kunde säga de rätta orden, för att börja bena ut den knut av skuld och skam 

hon kände inom sig. ”Valda…” Hon hoppade till och höll på att tappa koppen när hon 

hörde honom prata. Hon stirrade på honom som ett skrämt djur: 

”Milo, jag märkte inte när du kom!”  

Milo kliade sig lite på hakan och sade:  

”Jag tänkte se hur du mådde bara… Alltså, jag är inte så bra på sådana här 

känslosamma saker men alltså du ska inte känna någon skuld över vad de gjorde. Jag 

menar…”  

Valda lade sin hand på hans och hon fick en svag antydan till ett leende på läpparna: 

”Milo, jag känner ingen skuld. Jag vet bara inte hur jag ska kunna tacka dig för att du 

räddade mig från dem. Om inte du hade funnits där så…”  

Hon tittade bort och en tår rann längs hennes kind. Milo smekte varsamt bort tåren 

med sin hand och hon slöt sin hand runt hans. I det ögonblicket möttes deras ögon och en 

hetta kändes i rummet. Då drog Milo hastigt bort sin hand. Han ursäktade sig med att han 
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hade mycket att göra och att det var bra att hon mådde bra. När dörren stängdes rann 

det åter tårar ned för Valdas kinder. 

 

Tyskland, Ramsteins militärbas 

Uniformerade män med bistra ansikten satt runt ett diamantformat bord. Dessa herrar 

var NATO:s operativa ledning bestående av generaler och överstar från samtliga 

medlemsländer utom Norge. Man hade av säkerhetsskäl spärrat in den norske översten 

tills vidare. På de stora skärmarna runtom i konferensrummet var det fullt med 

satellitbilder och översiktskartor över olika nordiska orter och anläggningar. Det 

diskuterades just nu vilka operationer som skulle företas i det isolerade området. Prioritet 

ett var att isolera och stänga ned kärnkraftanläggningarna. Samt att klargöra vilken typ av 

smitta det rörde sig om och försöka få till ett antivirus. Operationsstaben hade arbetat 

fram två olika alternativ som ledningen nu skulle ta ställning till: 

 

”Operation Virvelvind 

Beskrivning: Amerikanska UH60-helikoptrar (Black Hawk) ska med stöd av AH64-helikoptrar (Apache) 

transportera in trupper, bestående av US Marine Recon och brittiska SAS-soldater samt tyska 

kärnkraftsexperter, till samtliga kärnkraftverk inom den smittade zonen. Dessa ska säkra 

kärnkraftverken samt oskadliggöra det radioaktiva materialet som sedan transporteras med lastbilar till 

närmaste flygplats. Väl på flygplatserna kommer specialutrustade CH-17 Globemaster-plan hämta upp 

materialet. Dessa kommer sedan att föra kärnavfallet till kärnkraftverket Gundremmingen, Tyskland, för 

slutförvaring. Parallellt med detta skall en tysk marinkårsstyrka landstiga vid Oslo, en fransk 

legionärstyrka vid Umeå och en nederländsk dito vid Åbo. Dessa skall medföra medicinsk utrustning och 

personal i syfte att fastställa virusets karaktär och sätta upp en antivirusproduktion på plats. Dessa ska 

underhållas med hjälp av ett moderfartyg vid respektive ort. 

 

Operation Noll 

Beskrivning: Tyska F15-plan går in i zonen och neutraliserar kärnkraftverken med riktade bomber. När 

effekterna av radioaktiva utsläpp konstaterats skickas beroende på situationen, tre grupper med 

helikoptrar till Umeå, Åbo och Oslo med medicinsk personal och soldater. Deras uppdrag är att 

konstatera virusets art och karaktär. När de har tillräckliga data återvänder de till Ramstein för att skapa 

ett antivirus.” 
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Majoriteten var ense om att Operation Virvelvind var att föredra trots att det 

medförde större risker för personalen och krävde mer resurser. Men det fanns 

fortfarande en minoritet som argumenterade för Operation Noll. General James L. Jones 

som var NATO:s SACEUR hade låtit diskussionen fortgå fram tills nu. Han tyckte om att ha 

alla korten på bordet innan han bestämde sig. Politikerna hade gett honom fria händer att 

göra vad som krävdes för att ta fram ett antivirus, se till att smittan inte spreds utanför 

karantänen och försätta de olika ländernas kärnkraftanläggningar sattes ur funktion. 

Egentligen hade han bestämt sig redan vid första genomläsningen av 

operationsbeskrivningarna. Virvelvind var det alternativ som på pappret hade störst 

chans att lyckas på rätt sätt. Sprängde man anläggningarna fanns alltid risken att något 

gick fel och det var han som skulle få ta smällen i sådana fall. Men det som fällde det 

slutgiltiga avgörandet var isoleringsfaktorn. Förde de viruset utanför zonen fanns alltid 

risken att det spreds till andra länder och då skulle det vara i praktiken omöjligt att hejda. 

Om de körde på Virvelvind hade de först basen i zonen, moderskeppet, sedan 

anlöpningshamnen som skyddszoner innan någon eventuell smitta skulle nå resten av 

Europa. Militära patrullbåtar patrullerade nu gränserna runt zonen och civil sjöfart var 

förbjuden i alla vatten angränsande till zonen. Om det behövdes fick de helt enkelt 

eliminera expeditionsstyrkorna om något gick fel. Det var inte en tanke som tilltalade 

honom, men insatserna i det här pokerpartiet var alltför stora för att spela osäkert på.  

Den tyske generalen som företrädde minoriteten för Operation Noll hade just avslutat 

ännu ett anförande då James tog till orda:  

”Mina herrar, tiden är kort och läget kritiskt. Det blir Operation Virvelvind som 

kommer att genomföras på grund av att dess säkerhetsfaktor överväger operation Nolls. 

Operationen inleds klockan 04.00 och operativt ansvarig för operationen blir general 

Ernest Fluger.”  

Ernest Fluger var en tysk general vars rykte som en snabbtänkt och flexibel officer hade 

fått honom att stiga snabbt i graderna.  

Han satt mittemot James och nickade bara till svar. James sade: ”Vi återsamlas här 

03.30 för att diskutera det sista och ge klartecken för operationen. God kväll mina 

herrar!”  
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Med de orden reste sig alla i rummet och gick för att förbereda planens 

genomförande. James hade ännu ett problem att ta itu med. Den svenske statsministern 

hade tillsammans med några ministrar lyckats undkomma i ett plan. EU:s ministerråd 

hade beslutat att militären inte kunde skjuta ned ett flygplan med ett demokratiskt lands 

ledare ombord. Planet hade eskorterats till Ramstein och svenskarna hade isolerats i en 

barrack. Sannolikheten var dock snudd på 99,9 % att de inte var infekterade, eftersom 

satellitbilder och underrättelser angav att smittan ännu inte passerat Östersund. 

Satellitbilderna visade också att svenska styrkor hade grupperat sig för ett sista slag runt 

Östersund.  

James avundades inte den svenske generalen Carl Grensköld som skulle leda försvaret 

av staden. Bilder tagna för en timme sedan visade att populationen av zombies var uppe i 

hundratusentals. NSA hade sedan flera år haft fullständig tillgång till de svenska 

frekvenserna genom signalspaning. James hade hört massakern vid Södertälje i realtid 

och han visste också att de finska och norska styrkorna befann sig i lika desperata lägen. 

Nynazister hade angripit staten i de övriga nordiska länderna också, men ingenstans hade 

de varit så framgångsrika som i Sverige. Finnarnas snack om att de hade kontroll över 

situationen var bara rent skitsnack. Det kryllade av zombies överallt. Det skulle dröja 

högst en dag innan de var nere i Helsingfors. Något som dock förbryllade honom var en 

grupp helikoptrar som hade lämnat en militärbas och sedan avvikit från sin 

inrapporterade färdplan och landat vid en förmodad militärbas vid Mounio. 

Satellitspaningen hade visat en viss aktivitet kring Mounio tidigare men NSA hade aldrig 

brytt sig om att utforska vilken verksamhet som bedrevs där. Nåväl det akuta problemet 

var vad han skulle göra med den svenske statsministern. Han föraktade redan mannen på 

grund dennes fega flykt från sitt land. En kapten ska endera segla hem sitt skepp eller gå 

till botten med det enligt James åsikt. Han tog ett djupt andetag innan han klev in i 

rummet där det fanns en TV och kamera. Det ansågs alltför riskfyllt att prata öga mot öga. 

Så fort han hörde mannens stämma började han att få huvudvärk. 

 

Finland, Mounio 

Svettpärlorna rann i pannan på Fredrik när han ledde sin grupp nedför ännu en gång. De 

hade spenderat den senaste halvtimmen med att minutiöst genomsöka det militära 



49 

 

komplexets alla vrår. Nu höll de på att undersöka en tunnel vars ingång var ett stort 

fyrkantigt hål i väggen inne på sjukavdelningen. De hade inte sett ett enda tecken på 

något som var fel förutom att de inte hade stött på en människa eller vandrare i hela 

komplexet. Gången var fyrkantig och väggarna bestod av rent berg, även om trappsteg 

var uthuggna i berget. De andra grupperna höll på att utforska liknande gångar i andra 

delar av komplexet. Så grupp Alfa var ensamma på riktigt eftersom 

kommunikationsutrustningen inte funkade för fem öre här nere. En soldat kollade på 

klockan, den var exakt 20.00. De hade med andra ord gått nästan vertikalt rätt ner i en 

halvtimme och ännu syntes ingen ände på tunneln. Luften var tung att andas men inte 

outhärdlig. När de kommit ännu ett varv i den spiralliknande trappan hörde de ett dovt 

men regelbundet metalliskt dunkande. Männen tittade på varandra och Fredrik höll upp 

handen till tystnad. Händer som tidigare slappnat av på grund av långtråkighet sökte sig 

nu återigen till avtryckarna och sinnena skärptes till fullo. De rörde sig sakta nedför 

trappan igen. De var noga med att ge så lite ljud som möjligt ifrån sig på varje steg. 

Dunkandet ökade i styrka ju djupare in de kom och snart var det snudd på outhärdligt. 

Trappan planade ut och de såg en lång mörk tunnel med ett svagt ljussken i änden. 

Fredrik gjorde tecken för successiv framryckning. Två män rörde sig sakta framåt och 

sedan åter två. Sist rörde sig Fredrik och en man till som höll utsikt bakåt. Ljuset visade sig 

snart vara en lampa som satt ovanför en stor metalldörr. Det metalliska ljud de hade hört 

förut blandades nu med en rad andra ljud. Buller blandades med något som lät som 

mänskliga röster. De första två männen hade nu nått dörren och snart var gruppen 

återsamlad. Det fanns ett tangentbord bredvid dörren och Fredrik skulle just undersöka 

det då dörrarna plötsligt öppnades och allt blev vitt… 

 

Karolinska sjukhuset  

Martin Persson stod lutad mot medicinskåpet och övervägde om han skulle fatta det 

beslut han fruktade allra mest, men som under de rådande omständigheterna var det 

mest skonsamma. Under dagen hade människor strömmat in med skador av olika slag. 

Allteftersom tiden gått hade strömmen dock vänt och gick nu bort från sjukhuset i stället. 

Personalen hade lämnat sina poster för att gå hem och se till dem sina och sitt. Nu 

återstod bara Martin och en handfull sköterskor på hela sjukhuset, alla andra hade 
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övergett skutan. Ryktena sade att nynazisterna hade tagit kontrollen över allting innanför 

tullarna och inget verkade kunna stoppa dem.  Martin hade därför gett order om att börja 

evakuera folk till sjukhus utanför Stockholm. De tvåhundra patienter som nu låg kvar på 

sjukhuset hade så grava medicinska åkommor att de inte kunde flyttas av olika 

anledningar. Martin askade cigarretten och stirrade ut genom fönstret ner på en tom väg. 

Hans mormor hade suttit i Treblinka och hennes berättelser om sina upplevelser var 

outhärdliga. Historierna han hade hört från överlevande under dagen visade att 

nazisternas självutnämnda efterföljare gjorde sitt bästa för att gå i sina föregångares 

fotspår. Han hade granskat alla de kvarvarande patienternas journaler. Trettiofyra hade 

någon form av judisk anknytning eller tillhörde någon annan gruppering som inte var 

speciellt populär i nynazisternas vision av världen. Dörren till kontoret öppnades och 

Margareta kom in. Hon var en bastant dam som basade över de kvarvarande 

sköterskorna. Hon hade just översett fyllandet av sprutorna. Martin hade gett order om 

att sprutorna skulle fyllas med dubbelt så stora doser som nödvändigt. Om de nu skulle 

bryta mot läkaredens allra heligaste sakrament skulle det göras utan att orsaka någon 

smärta. Det fanns inte någon försäkran om att patienterna under hans beskydd skulle 

skonas eller tillåtas vård när sjukhuset intogs. Han såg därför ingen annan lösning än att 

smärtfritt döda patienterna. Han skämdes över beslutet men samtidigt fanns det inget 

annat alternativ som var lika skonsamt. De patienter som fanns kvar var endera beroende 

av respiratorhjälp eller så var de knappt medvetna om den värld deras kroppar befann sig 

i. Martin fimpade cigaretten och nickade stumt åt Margareta som tecken på att han 

bestämt sig. De gick ut genom korridorerna där resten av sköterskorna väntade. De tog 

varsin vagn fylld med sprutor och gav sig av mot olika avdelningar för att förrätta sina 

värv. Världen är upp och ner när odöda vandrar på gatorna och läkare dödar i stället för 

att läka. 

 

Östersund  

Carl besvarade den meniges honnör och fortsatte inspektionsrundan längs vad som skulle 

bli fronten. Hans här bestod av alltifrån stenhårda jägarsoldater till hemvärnssoldater 

med ölmage. Alla stod och spanade längs den hastigt hopsatta palissaden. Den senaste 

rapporten från Flygvapnet var två timmar gammal och sade att fienden befann sig runt 
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sju kilometer bort. Carl lutade sig mot staketet och blickade ut mot skogen. Granskogen 

var tät och avslöjade inte mycket. En soldat skulle kunna stå dold där och sikta på honom 

och han skulle aldrig ha märkt det. Stabsofficerarna stod med armarna fulla av kartor och 

beräkningar. De försökte förgäves pussla ihop hur många soldater som fanns på plats och 

vilka förband de tillhörde. Carl hade föga förhoppningar om att de någonsin skulle lyckas. 

Inte för att siffror skulle göra dem något gott i vilket fall. Natten var klar och ett glittrande 

hav av stjärnor syntes på den becksvarta himlen. Tänk hur många människor som stressar 

genom livet och dör utan att en enda gång i sitt liv ha stannat upp och tittat på stjärnorna. 

Han var inte bevandrad i stjärnornas geografi men han visste att någonstans där uppe 

fanns Stora och Lilla Björn, Andromedagalaxen och så vidare i all oändlighet.  

Han väcktes ur sitt drömmande av en stabsofficer som knackade honom på axeln. 

Mannen hade en telefonlur i handen och en bister min. ”General, det har börjat!” Carl 

nickade och tog luren. Det var från förposterna. De hade sett skuggor och rörelser i 

skogen några hundra meter bort och det lät som om en elefantflock var på ingång. Carl 

gav order om att de skulle aptera sprängladdningarna och dra sig tillbaka bakom 

palissaderna. Några sekunder senare började det smattra från automatkarbiner och 

kulsprutor. Carl rättade till sin mössa och bad en tyst bön att de skulle överleva natten. 

Han gav order om att artilleriet och granatkastarna skulle träda i aktion. Spaningsplanet 

hade sagt att bältet av zombies var flera kilometer brett. De var goda måltavlor men 

samtidigt en fruktansvärd fiende. Hans blick sökte sig återigen ut i skogen. Nu kunde han 

se hur det rörde sig bland grenverken. Han hörde de första dova ljuden av kanonernas 

eldgivning och det karakteristiska ploppandet från granatkastarna. Det dröjde inte många 

sekunder innan öronbedövande krevader hördes, det började blixtra till av explosioner 

ett hundratal meter bort. Det flög kroppsdelar genom luften, men Carl kände ingenting. 

Det var blott skal för ondskan. Deras mänskliga herrar hade lämnat dem för länge sedan. 

Skräcken lyste ur soldaternas ögon. De tömde magasin efter magasin men strömmen av 

fiender verkade oändlig. Bombflyget kom in och tömde sin dödsbringande last över 

skogen framför palissaden. Träden stod i brand och det var en ryslig syn att se vandrarnas 

brinnande kroppar fortsätta stappla fram. Men de förtärdes raskt av elden som brann i 

deras hår och kläder. Klungan med officerare hade äntligen nått stabstältet. När tältduken 

drogs igen bakom dem var de tillbaka till siffrornas och telefonernas värld. Det var en 
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trygghet men de var samtidigt distanserade från verkligheten. Carl tog av sig mössan och 

konstaterade när han tog emot nästa telefonlur att det skulle bli en lång natt. 

 

Danmark, Öresundsbron 

”Det här är CNN och jag är Rachel Clark som rapporterar från Danmark. Jag står just nu vid 

den enda landförbindelsen från Danmark till vad som nu är ingenmansland. Under de 

gångna dygnen har Norge, Sverige och Finland försatts i total karantän från omvärlden. 

Anledningen till detta är att en dödlig epidemi härjar i dessa länder. Karantänen är som 

sagt total och NATO-styrkor bevakar avspärrningarna till land och havs med obegränsade 

befogenheter. Vilken sjukdom det rör sig om är inte fastslaget, men enligt källor inom 

NATO pågår just nu militära operationer med syfte att identifiera sjukdomen och 

framställa ett antivirus. Vad som dock står klart är att detta är en katastrof av gigantiska 

proportioner och att militären har lagt locket på rörande händelseutvecklingen. Vad som 

har hänt med befolkningen i de drabbade länderna har inte framgått av den 

knapphändiga information vi blivit tilldelade. Eftersom inga oberoende källor existerar 

innanför avspärrningarna kan vi bara spekulera i deras öde. Det är allt som finns att 

rapportera just nu. Mitt namn är Rachel Clark och nu lämnar jag över till studion!”  

Rachel log in i kameran ett par sekunder till.  

”Är kameran av?”  

Kameramannen nickade. Hon gav honom micken och han började packa in sakerna i 

bilen. Rachel tittade bort mot de andra nyhetsteamen som stod en bit bort och 

rapporterade om samma saker. Alla ville ha med bron i sina sändningar, som i praktiken 

var innehållslösa. Allt de visste var att det låg världens scoop på andra sidan bron. Men 

tyvärr stod de militära styrkorna från i stort sett hela NATO i vägen för den som ville ta sig 

innanför avspärrningarna. Rachel hade rapporterat från krigsskådeplatser och konflikter 

över hela världen. Hon hade alltid lyckats ta sig till händelsernas centrum på något sätt. 

Hennes metoder varierade från att muta en lastare på en helikopter till att halvt om halvt 

utpressa en politiker för att få sin vilja fram. Hon alltid lyckats hitta något sätt att ta sig till 

händelsernas centrum, men nu stod hon handfallen. Problemet var att det inte gick några 

helikoptrar över sundet och båtarna som patrullerade befann sig såpass långt ut att man 

inte såg speciellt mycket på andra sidan kusten. En journalist hade faktiskt lyckats muta 
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en kapten som hade tagit med honom ombord på en patrullbåt. Men detta hade 

upptäckts när de kom in till hamnen igen. Både kaptenen och journalisten hotades nu av 

tvåsiffriga års fängelsestraff. Att detta skedde i ett land som Danmark som sågs som en 

demokratins högborg när det gällde pressfrihet var något som i sig var sensationellt. Men 

den händelsen hade bara räckt till en tidningsartikel och två TV-reportage. Hon behövde 

något tyngre och mer unikt till nästa sändning. Rachel hade sina rötter i Sverige och 

kunde nästintill flytande svenska tack vare sina svenskättade morföräldrar. Men hon hade 

aldrig besökt Sverige, även om det lockat henne många gånger. Det sades att man 

dansade runt blomklädda fallossymboler som små grodor och det vore ju roligt att se. 

Hon stod vid kajen och tittade bort mot det förlovade landet. Landet som skulle ge henne 

Pulitzerpriset om hon bara kunde ta sig dit. Förutom sitt rapporterande åt CNN frilansade 

hon åt Boston Globe och de ville ha en artikel varje dag. Idag hade hon skrivit om den 

stora militära närvaron i området men hon hade ännu inga uppslag till morgondagens 

artikel. Hon såg en reporter komma gående mot henne. Det var Danny Baylock från CBS 

News. Han var känd för sina våghalsiga reportage. Alla kände alla i den här branschen och 

de hade gjort några reportage ihop tidigare: 

 ”Tja Rachel. Hittat något scoop än då?” sade han och log lite skälmskt.  

Hon satte upp håret i en tofs och svarade. 

”Morrn. Inte precis, själv då?”  

Han tittade bort mot de andra reportrarna som höll på att packa ihop efter 

sändningarna.  

”Nja, jag överlever väl, men värre nyhetstorka har jag sällan skådat. Så nära 

händelsernas centrum men ändå inget att berätta om. Har du hittat något matnyttigt att 

rapportera hem om då?”  

Rachel lindade ihop en sladd och stoppade undan den.  

”Inte precis, körde på mörkläggningen och skrev ihop en kortare artikel om den 

militära uppladdningen till Globe. Vad körde du på själv?” 

Danny låtsades vara imponerad men hon köpte det inte. Han hade något lurt på gång.  

”Å fan, du lyckades bättre än mig. Jag har jobbat hela morgonen på att försöka hitta 

någon besättningsman på patrullbåtarna att intervjua men militärpolisen vaktar dem som 
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hökar efter den där jävla tabben igår. Jävla amatörer!” muttrade han och tittade bort mot 

en ung journalist.  

Rachel log och spelade vidare.  

”Hehe. Jo men han fick ju något att rapportera hem om i alla fall. Det är mer än vad vi 

har eller?”  

Hon började tröttna på hans tassande runt gröten. Danny fick något lurigt i blicken och 

log: ”Kanske inte. Jag har snackat med Mark från BBC och Mehmet från Al Jazeera. 

Mehmet har visst någon rysk armékontakt som kanske kan fixa in oss i zonen om vi tar oss 

till Sankt Petersburg. Då kom jag att tänka på dig eftersom vi ändå måste vara några 

stycken om vi ska överleva därinne och jag vet ju att du pallar för trycket sen tidigare.” 

Se på fan! Hon hade misstänkt att han hade något att dela med sig av. Men att det 

skulle vara en chans att ta sig innanför avspärrningarna var betydligt mer än vad hon hade 

räknat med. Hon var inte ens riktigt säker på om hon ville in dit men äregirigheten tog 

över.  

”Okey, jag är på. Men vad kostar det?”  

Danny sken upp nu när han hade fått henne på kroken.  

”Jag visste att du inte skulle banga. Det kostar femtusen dollar per skalle. Jag tänkte att 

vi filmar själva i den turordning som man togs med i gänget eftersom Mehmet bara kan 

garantera att fyra personer släpps in. Vi får heller inte sända någonting förrän vi är i 

Sverige för att inte röja kontakten.”  

Rachel gillade inte riktigt upplägget men å andra sidan var det hennes bästa chans 

eftersom det inte verkade hända något här. 

”Det kan jag gå med på. När drar vi?”  

Danny drog fram en biljett ur innerfickan och gav den till Rachel.  

”Planet går om två timmar och jag tog mig friheten att boka en biljett åt dig.”  

Det var en KLM-biljett till Sankt Petersburg och hon skakade på huvudet med ett 

leende: 

”Ses på flygplatsen om en halvtimme då!”  

Danny gick tillbaka till sin van. Rachel gick till sin filmare och informerade honom om 

läget. Hon ringde upp stationschefen i New York som godkände resan med sin faderliga 

varning om att hon skulle vara rädd om sig. Han hade gett henne samma råd i tio år och 
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hon hade alltid kommit hem med någon skada men alltid vid liv. Hon tyckte att hon följde 

hans råd rätt bra ändå. Rachel kollade på klockan och insåg att hon inte skulle hinna 

tillbaka till hotellet och packa. Hon blev tvungen att ta nödpackningen som alltid låg i 

bilen. Bara femtiofem minuter kvar. Hon sade åt Mike att det var dags att bege sig till 

flygplatsen. 

 

Tyskland, Ramsteins militärbas 

Operation Virvelvind stod just i begrepp att inledas och James hade just lagt på 

telefonluren efter ett samtal. Han hade nyss fått höra att Göran Persson och hans anhang 

hade landat i London och haft en presskonferens. Statsministern hade utannonserat att 

den svenska exilregeringen fått tillstånd att verka från London och att den engelska 

regeringen försett dem med lokaler och tjänstemän. Han rös vid minnet av sitt 

sammanträffande med mannen för bara några timmar sedan. En stor självgod skitstövel 

vars engelska var urusel och som var arrogant som få! Men hur som haver var han 

engelsmännens bekymmer nu. General Fluger meddelade att han var beredd att inleda 

operationen och James gav sitt klartecken. 

 

Tensta 

En milissoldat hjälpte försiktigt en gammal kvinna ombord på ett lastbilsflak. Flaket var 

fyllt till bristningsgränsen med folk. Milo hade gett order om att de skulle dra sig söderut 

eftersom Stockholm hade fallit. Det var bara en tidsfråga innan de nynazistiska 

stormtrupperna nådde Tensta. Milisen hade lyckats skramla ihop en karavan bestående 

av bussar, lastbilar och släpvagnar. Dessa skulle främst användas för att transportera de 

äldre, svaga och all utrustning som behövdes. Men milisen som fått namnet ”Milos 

Tigrar” och tvåtusen flyktingar var tvungna att ta sig fram till fots. De formerade dubbla 

led av civila med milissoldater som säkerhet på sidorna. Eftersom tiden var knapp gav 

Milo order om avmarsch trots att var mörkt. Soldaterna tände några enstaka facklor med 

några hundra meters mellanrum för att minska risken för upptäckt av de fientliga 

spanarna som man visste fanns därute. Milo ledde liten trupp bakom eftersläntrarna. De 

arbetade med att försåtminera vägen de lämnade bakom sig. Han översåg hur en 

snubbeltråd spändes upp i en dörröppning och kopplades till en mina. De gick ytterligare 
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några hus bort och gjorde samma sak igen. Milo satte sig ner på en trädgårdsstol och tog 

fram en vattenflaska. Natten var kall men temperaturen höll sig på plusstrecket på 

termometern. Han hörde sporadisk skottlossning i bakgrunden. Det fanns ett par spanare 

längre bak som skulle fördröja fienden och rapportera om deras framfart. Facklorna 

visade hur det mänskliga lämmeltåget avlägsnade sig mer och mer för varje minut. De 

skulle förhoppningsvis hinna lägga tillräckligt många mil bakom sig och nynazisterna innan 

morgonen grydde. En soldat uppenbarade sig ur mörkret. Han höll sig för magen och 

stapplade fram några steg innan han sjönk ihop på marken. Milo skyndade sig fram. Han 

kände igen mannen som var en av spanarna.  

”General!. Truppen...”  

Mannen hostade blod och Milo torkade försiktigt bort det med sin arm: ”Ta det lugnt 

grabben, du fixar det här”  

Mannen tittade upp mot Milo med skräckslagna ögon. 

”Nej, jag är död men general, de kommer... Inte långt borta. Du måste skydda”  

Han hostade upp ännu mer blod: ”Folket…”.  

Med de orden dog mannen i Milos armar. Vad hade han sagt? Var stormtrupperna 

såpass nära att de kunde angripa flyktingtåget? Han slöt mannens ögon och bad Allah 

vara hans själ nådig. Milo drog fram radion och gav order till Luka om att han skulle skicka 

tillbaka femtio man från flyktingtåget. Som en känd taktiker en gång sagt: ”Ett 

överraskningsanfall kan om det upptäcks, kosta angriparen betydligt mer än denne 

förväntat sig.” Milo planerade att förverkliga de orden med ett djärvt anfall. Milismännen 

kom springande genom mörkret och samlades framför honom. Milo tände en cigarett och 

blåste ut röken innan han tog till orda. Med hjälp av en pinne ritade han upp hur männen 

skulle gruppera sig beväpnade med Molotov-cocktails och kulsprutepistoler. 

Fiendetruppen som nu avancerade måste vara en förtrupp som rörde sig betydligt 

snabbare än huvudtruppen. Detta borde innebära att de var färre än hundra och inte så 

tungt beväpnade. Därför kunde milisen ta dem med överraskning och förhoppningsvis 

förinta dem. Om de lyckades skulle det ge flyktingarna den tid de behövde för att hinna 

utanför staden och nynazisternas grepp. Männen omkring honom nickade och ställde 

några frågor om var och ens exakta placering. Sedan begav de sig av i grupper om tre och 

tre för att gruppera sig. Milo tog ännu ett bloss på cigaretten och sög ner röken i lungorna 
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medan han återigen gick genom sin plan i huvudet. Allt hängde på att ingen röjde sin 

position innan tidpunkten var precis den rätta. Om anfallet drogs igång vid fel tidpunkt 

fanns risken att blodbadet utfördes på fel soldater och att jägarna som nu var bytesdjur 

återigen blev jägare. 

 

Ringhals kärnkraftverk 

Direktör Bertil Olsson stod tillsammans med ett gäng lokala hemvärnssoldater som 

vaktade verket för att förhindra att någon tog sig in. Det var ett dygn sedan de sist hört 

något från energiministern i Stockholm. Denne hade sagt att hemvärnssoldaterna skulle 

vara kvar tills nya order gavs och att driften skulle fortsätta som vanligt. Men när TV och 

radio hade slutat sända hade större delen av teknikerna begett sig hem för att ta hand om 

sina familjer. Då hade direktören i samråd med de resterande teknikerna beslutat stänga 

ned reaktorerna av säkerhetsskäl. Något måste ha hänt och det var säkrare att avvakta än 

att köra på med slutkörd personal. Direktören skulle just gå in igen när han hörde ljudet 

från helikoptrar. Han vände sig om och tittade mot himlen. Men se på fan! Sex helikoptrar 

kom inflygande från Kattegatt. Hemvärnschefen gav order om högsta beredskap och 

luftvärnsvapnen riktades in.  

Överste Mackenzie blev informerad om att piloterna siktat militärklädda personer 

grupperade runt verket och piloterna bad om direktiv. Mackenzie gav order om att de 

skulle elimineras utan att skada verket. Han hade order att säkra kärnkraftverket och 

tänkte inte ta några risker. Hemvärnssoldaterna såg i sina kikare att det var jänkare på 

ingång och de borde vara vänliga men hemvärnssoldaterna visste inte vad de skulle göra. 

Hemvärnschefen beordrade sina män att hålla dem på kornet tills vidare. Plötsligt 

öppnade helikoptrarna eld med sina automatkanoner och massakrerade alla utanför 

verket. Helikoptrarna bromsade in och började hovra i luften medan marinkårssoldaterna 

firade sig ned till marken. Mackenzie kom ned som tredje man och beordrade genast att 

ingångarna skulle spärras. Hans soldater började genast söka av omgivningen efter 

fiender. Soldaterna var iklädda NBC-skyddsutrustning eftersom man inte visste om viruset 

var luftburet. Även om alla källor sade att viruset inte spridit sig nedanför Östersund tog 

man inga risker. När omgivningen var säkrad gav Mackenzie order om inbrytning i verket. 

De använde sprängmedel för att öppna dörrarna. De avancerade snabbt men försiktigt in. 
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Det tog bara ett par minuter innan grupperna säkrat verket och tillfångatagit tre tekniker. 

Dessa blev förhörda om situationen och strax därefter landade helikoptrarna. De tyska 

kärnkraftteknikerna verifierade svenskarnas uppgifter. Reaktorerna var avslagna. 

Marinkårssoldaterna upprättade en skyddszon runt kärnkraftverket och teknikerna skred 

till verket. Det var bara 30 timmar kvar tills Globemaster-planen skulle landa. 

 

Holmsunds hamn 

Kapten Pierre Champadéu och hans män satt hopkrupna och höll sig fast i 

säkerhetslinorna på de små gummibåtarna som studsade fram över vattnet. 

Spaningshelikoptern hade rapporterat att det rörde sig mycket människor inne i centrala 

Umeå. Men det märktes ingen aktivitet i Holmsund. Båtarna närmade sig 

landsättningsplatsen som var färjeterminalen för Umeå-Vasalinjen. Männen greppade 

sina vapen och förberedde sig för en snabb landstigning. De tre båtarna bromsade in och 

stannade vid några småbåtsbryggor. Soldaterna sprang snabbt ur båten. De tog sig uppför 

trapporna och började genomsöka färjeterminalen. Samtidigt var Magnus Andersson på 

väg ned till piren för att fiska. Han och hans familj hade flytt till färjeterminalens 

restaurang för två dagar sedan och bodde numera där. När Magnus såg krigsfartygen och 

småbåtarna beslöt han sig för att möta dem. Det kunde ju i alla fall inte bli värre. De 

franska marinkårssoldaterna blev mäkta förvånade när de såg en man komma gående 

med händerna i luften. Kaptenen ropade på bruten engelska:  

”Halt! Stanna där du är!”  

Magnus stelnade till och svarade: ”Okey okey, ta det lugnt!”  

De franska soldaterna som var iklädda NBC-skyddsutrustning närmade sig försiktigt 

och visiterade honom. En av soldaterna tog sedan ett blodprov.  

Pierre frågade: ”Har du blivit exponerad för viruset?”  

Magnus skakade på huvudet. 

”Nej, viruset har inte kommit hit än. Vi flydde från Umeå igår.”  

Pierre tittade mot byggnaderna och sade: “Vi? Du är inte ensam alltså?” Magnus 

sneglade mot terminalen.  

“Nej. Jag har min fru och mina barn i färjeterminalen.”  
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Kaptenen beordrade en grupp att hämta dem. Han satte sig ned och pratade med 

Magnus om händelseutvecklingen de senaste dygnen. När resten av familjen kom fram 

och soldaterna säkrat området gav kaptenen order om att resten av styrkan kunde 

landstiga. Magnus och hans familj var i säkerhet. När resten av styrkan kom i land inledde 

de arbetet med att bygga upp ett fältlabb och säkra omgivningarna. 

 

Södertälje  

Milo andades försiktigt ihopkrupen bakom en husvägg. Det hade tagit dem längre tid än 

han trodde att ta sig hit. De svartklädda männen marscherade nu taktfast förbi bara några 

meter bort. Han hade räknat mängden soldater som hade passerat och nu var det över 

hundra. Men milisen kunde inte vänta längre så Milo gav order om anfall på walkietalkien. 

Han kastade ut en handgranat på gatan och tände snabbt eld på sin Molotov. Soldaterna 

ute på gatan började skrika och sedan började det smälla och smattra från Tigrarnas 

kulsprutepistoler. Milo kastade cocktailen mot en grupp soldater. Sedan började han 

skjuta vilt. Han såg hur flammorna slog upp från den krossade flaskan. Han rullade ut i 

infernot som rådde ute på gatan. Han insåg genast att han hade begått ett stort misstag. 

Det var ingen förtrupp de hade anfallit –  det var huvudstyrkan. Hans män kämpade på 

med stort mod och tog många fiender med sig i döden. Milo lyckades smita in i en gränd 

utan att bli sedd och skyndade sig iväg efter flyktingtåget. Hans samvete värkte av att han 

lämnade sina män åt sitt öde. Men det var viktigare att rädda folket som nu löpte en stor 

risk att bli massakrerade. Han var tvungen att komma på något sätt att få stopp på den 

annalkande armén. 

 

Arlanda flygplats 

Händerna skakade när han tog ett bloss på cigaretten. Hans rike höll på att falla i bitar och 

som om inte det vore nog får dessutom bilen punktering när de ska gå i exil! Säpo-

männen stod med uppdragna skjortärmar och trilskades med att få loss däcket. Kungen 

stod och rökte medan Silvia satt tjurandes i bilen. Kungen log för sig själv när han tänkte 

på det gångna dygnet. Han hade varit med grabbarna hemma hos Noppe och haft ett litet 

partaj med några utvalda damer. Kvällen hade förlöpt i stilla ro fram tills det blivit dags att 

dra sig tillbaka med en dam eller två. Plötsligt hade livvakterna kommit instormande 
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genom dörrarna och praktiskt taget burit ut honom till en väntande bil. Sedan var allt en 

enda röra. De hade kommit till slottet där det var kaos och ingen visste vad som hände. 

Ingen informerade honom om någonting utan han fördes bara mellan olika rum. Efter ett 

par timmar verkade statsapparaten ha beslutat att han skulle föras till London. De hade 

varit på väg till Arlanda, vilket dock slutat med att de stod här med punktering. Han hade 

försökt få tag på Viktoria och Madeleine i snart en timme men det verkade som att 

mobilnätet hade gått ner. Plötsligt kom en armélastbil åkande. Den gjorde en hastig 

inbromsning när de såg den kungliga bilen. Livvakterna drog sina vapen och ställde sig 

framför kungen. Passagerardörren på lastbilen öppnades och en rakad man i uniform klev 

ut. Han bugade lätt i kungens riktning och sade:  

”Ers Majestät jag är en budbärare utsänd av regeringen för den nya regimen Svea Rike. 

Min president har varit orolig för ert välmående och han har skickat mig med dessa 

soldater för att försäkra er om en säker återkomst till Stockholm och slottet.”  

Kungen funderade ett tag och kliade sig på huvudet innan han sade:  

”Låt gå! Men vad heter du?”  

Den rakade mannen log ett stelt leende och sade:  

”Ers Majestät, mitt namn är Kalle Crona”  

Kungen nickade och viftade åt de förvirrade livvakterna att sätta sig i bilen. När alla var 

inne i sina respektive fordon hade en tanke slagit rot i Kalles hjärna, och rötterna till en 

plan började ta form. En plan som om den lyckades kunde föra honom högst upp i 

hierarkin… 

 

Ryssland, Sankt Petersburg 

Rachel satt i baksätet på hyrbilen och tittade ut på den mixade arkitekturen i den 

postsovjetiska staden. Det var gamla betongkolosser varvat med palatsliknade byggnader 

från 1700-talet. Mehmet som var en gammal räv i gamet körde. Han hade varit här ofta 

under Kalla Kriget när han jobbade åt den Saudiarabiska säkerhetstjänsten. När muren föll 

började regeringar världen över att banta ned säkerhetstjänsterna. Detta gjorde att 

Mehmet och många andra friställdes. Ett par månader efter att han hade sparkats hade 

han träffat en gammal vän på ett kafé i Paris. Den gamle vännen var en av grundarna till 

tv-kanalen Al Jazeera och han erbjöd Mehmet ett jobb som journalist. Fast vad vännen 
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egentligen ville åt var Mehmets kontaktnät i öst och hans känningar bland det 

kusinliknande nätverket av säkerhetstjänster i Mellanöstern. Mehmet som var trött på att 

frilansa som spion och inte ha någon fast inkomst hade inte tvekat en sekund. Han hade 

skrivit på kontraktet direkt på kaféet. Med tiden hade han blivit någon av en kultfigur 

inom journalistikens värld. Han var inte speciellt duktig på att skriva och han var rätt trist i 

rutan. Men hans förmåga att hitta nyheter som var unika och annorlunda gjorde att hans 

lön steg i ofattbar takt eftersom hans reportage lockade höga tittarsiffror. Det där med 

lönen och kontakterna var bevisligen sant. Men Rachel tvivlade starkt på att han hade 

varit ett sådant ess som han påstod sig ha varit. Men att snubben kunde hitta nyheter och 

kände en massa folk var obestridbart tänkte hon när de kom fram till grindarna. Huset var 

omgärdat med stora murar med taggtråd ovanpå. Hon hade inte haft så mycket att göra i 

öst under sin karriär utan hade arbetat i Afrika och Mellanöstern vilket gjorde att hon inte 

hade koll på höjdarna i häromkring. Men hon kunde utan problem räkna upp samtliga 

krigsherrar i Somalia, vilka områden de kontrollerade och mängden soldater de förde 

befäl över.  

Generalen som skulle hjälpa dem var en äldre herre vid namn Boris Konstantinov 

Alexandros. Han hade enligt Mehmet fört befäl över garnisonen i Sankt Petersburg sedan 

Berijas dagar och han var alltid öppen för en bra affär. Särskilt i dessa dagar när lönerna 

inom armén låg på svältnivåer även för generalerna. Mehmet vevade ned fönstret och 

visade soldaten deras papper. Soldaten kikade in genom fönstret och vevade sedan upp 

bommen. De körde in på en stor grusplan där det stod en limousin och två arméjeepar 

parkerade. Mehmet parkerade bilen och de steg ur och gick fram till vaktposterna vid 

dörren. De fick visa sina papper igen och visades sedan in av en adjutant. Hallen de steg in 

i var gigantisk. Den var fylld med konstverk och robusta ekmöbler. Generalen klarar sig 

tydligt väldigt bra på sin låga lön tänkte Rachel ironiskt. De blev visade uppför en trappa 

och ned längs ännu en korridor för att slutligen hamna i ett stort kontor där de fick sitta 

ned i väntan på generalens ankomst. Rummet var lagom stort och smakfullt inrett. På 

väggarna satt tavlor på gamla ryska generaler och där fanns även ett stort inramat foto på 

president Vladimir Putin. Rachel hade aldrig träffat presidenten in persona men hyste en 

viss beundran för hans förmåga att bemästra den hydra som Ryssland utgjorde. Men å 

andra sidan verkade det som om han med tiden blev alltmer auktoritär i likhet med sina 
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företrädare vilket inte var någon positiv utveckling. Hennes funderande avbröts av att 

generalen äntrade rummet. Han var en kraftig karl iklädd gränstruppernas uniform med 

en mängd medaljer dignande på bröstet. De reste sig upp för att hälsa men han viftade åt 

dem att sätta sig ned. Generalen slog sig ned i sin fåtölj och plockade fram en flaska 

Smirnoff som han fyllde upp fem snapsglas med.  

Journalisterna fattade vinken. De tog varsitt glas och väntade på att generalen skulle ta 

till orda vilket han strax gjorde: ”Kära vänner! Jag välkomnar er till Sankt Petersburg och 

mitt enkla residens. Låt oss nu skåla för att vi gör en god affär som gynnar både parter! 

Skål!”  

Alla skålade och svepte supen med goda miner även om den sved rejält i strupen. 

Generalen smackade belåtet och plockade fram ett cigarettpaket som han bjöd dem ur 

men alla avböjde artigt. Han tände en cigarett, lutade sig tillbaka och tittade på dem med 

ett belåtet leende: 

”Kamrat Mehmet, det var länge sen sist! Hur är livet som murvel?”  

Mehmet log tillbaks och svarade: ”Sant, general. Jodå, det funkar och så länge stålarna 

ramlar in kan jag inte klaga!”  

Generalen askade sin cigarett och tittade ut genom fönstret 

”Det är fördelen med att arbeta i västerlandet, för ni får era pengar när ni skall ha dem. 

Annat är det i det här banditlandet! Men det är naturligtvis inget man bör säga högt för 

att inte ådra sig den store tsarens vrede.”  

Han gjorde en svepande gest mot bilden av Putin på väggen: ”Nåväl, låt oss inte dröja 

vid oväsentligheter utan låt oss gå över till affärerna. Jag antar att ni har med er lite godis 

till mig?”  

Danny plockade fram attachéväskan och lade upp den på skrivbordet med handtaget 

mot generalen som Mehmet instruerat honom. Generalen knäppte upp väskan och 

bläddrade genom sedelbuntarna:  

”Tjugotusen dollar, som vi gjort upp. Mycket bra, Mehmet! Det är som alltid ett nöje 

att göra affärer med dig.”  

Han stängde väskan, drog ut en skrivbordslåda och plockade fram en mapp som han 

räckte över till Mehmet:  
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”Där ligger era papper. Ni är överste John Kimberly, kapten Mac Patterson, kapten 

Massad Mombasi och löjtnant Emily Carlsson från NATO:s inspektionsgrupp. Kom hit 

iklädda uniformerna som ligger i väskorna.”  

Han pekade på fyra gröna bagar bredvid dörren.  

”Var här ikväll prick klockan åtta. Ställ er bara vid grinden så kommer min adjutant 

Mikailov att hämta upp er med en jeep. Ni kommer sedan att föras till Kamennogorsk där 

ni med Mikailov som guide skall genomföra en inspektion av gränsbefästningarna. 

Mikailov kommer att ta er till en obemannad postering alldeles bredvid gränsen. Han 

kommer också att peka ut åt vilket håll ni skall åka. Vid posteringen kommer det som 

avtalat att finnas fyra terrängmotorcyklar samt utrustning nog för att överleva en vecka i 

fält. Sedan är det upp till er vad ni vill ta er för. Det enda kravet jag har är att ni inte 

sänder något innan ni kommit över på svenskt territorium, och att ni inte nämner för 

någon hur ni tog er in. Det är mycket hårdare med kontroller och bestraffningar i dessa 

dagar och speciellt i det här fallet då NATO övervakar oss som hökar när det gäller 

avspärrningarna. Några frågor?”  

Journalisterna tittade på varandra men alla skakade på huvudet.  

”Då var vi klara för idag då, det är alltid bra med er västerlänningar! Ni går rakt på sak, 

det tycker jag om! Men nu måste jag tyvärr lämna er för jag ska vidare på ett möte. Men 

som alltid ett nöje att göra affärer med dig Mehmet, och lycka till på andra sidan!”  

Generalen skakade deras händer och försvann sedan ut genom dörren. Adjutanten 

eskorterade dem till deras bil. Rachel började nu bli lite smått nervös. Nog för att hon 

hade gjort svarta grejer förut men det här var annorlunda. Nu var de i Europa och en 

situation där NATO var inblandad och hade stenhård kontroll på allt. Nåja, det mesta 

åtminstone. Men ett par år i fängelse var inget som tedde sig speciellt lockande och då 

allra minst i ett ryskt fängelse! Men hon kunde inte visa sig svag i det här sällskapet. 

Dessutom visste hon att de andra kände likadant fast på sitt eget sätt. Den journalist som 

inte kände av blåsan och var aningen nervös inför ett reportage med livet som insats var 

endera en psykopat eller amatör. Inget av dem var speciellt attraktiva karaktärsdrag som 

journalist. De slängde in bagarna i skuffen och åkte iväg till ett hotell för att vila och ladda 

upp inför kvällens strapatser.  
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Finland, Mounio 

Fredrik kände smärtan i armarna när han sakta vaknade till liv. Hans överkropp var bar 

och han hängde fritt med händerna fastkedjade i taket. Det var mörkt i rummet men 

värmen och lukten av fuktigt berg betydde att han var kvar i underjorden. Han kände 

sakta efter om han var skadad. Men förutom kedjornas skarpa tryck mot handlederna var 

han oskadd. Han krängde med kroppen och lyckades snurra runt ett varv. Tydligen var 

han ensam och rummet verkade vara tomt. Fredrik slöt ögonen och koncentrerade sig på 

att lyssna. Det mekaniska ljudet som han hade hört tidigare var fortfarande kvar men 

svagare. Förutom det lyckades han inte urskilja något särskilt. Det fanns en mängd frågor i 

bakhuvudet men han visste bättre än att grubbla. När man hänger fastkedjad i ett rum är 

det inte en själv som sätter agendan. Man får inte välja vilken information man blir 

tilldelad om man ens får veta något överhuvudtaget.  

Plötsligt hördes ett surrande och en dörr öppnades med följd att ljusskenet utifrån 

förblindade honom. Det kom in två soldater maskerade med rånarluvor och iklädda 

kakimönstrade uniformer. Fredrik kände inte igen örnen de bar som förbandsmärke. 

Männen sade inget men en av dem tryckte på en knapp på väggen. Fredrik hissades ner 

till marken. En av männen drog en pistol och siktade på Fredrik medan den andre 

lösgjorde kedjorna. Fredrik var foglig och följde mannens rörelser. När han var frigjord 

från kedjorna tog de två männen varsin arm och förde ut honom ur rummet. De gick 

genom en korridor till ännu en dörr som uppenbarade en stor träningshall. Han blev förd 

till mitten av en cirkel med män. Männen var även de maskerade med rånarluvor och 

klädda i kakibyxor och gröna armé t-shirts. Flera av dem bar tatueringar som var symboler 

för enheter inom den finska Försvarsmakten. Fredrik hade ingen aning om vad som 

pågick. Hans eskort lämnade honom ensam i mitten och han kliade sig på handlederna i 

väntan på att något skulle hända. Ringen slöts sakta och de tjugo männen närmade sig 

honom. Fredrik drog upp händerna. Tydligen skulle det bli en kamp av något slag. Med 

tanke på deras antal och troliga kunskap i kampsport gällde det bara att försöka överleva. 

Han tog ett djupt andetag och knäckte till nacken. När fyra av dem närmade sig gjorde 

han sitt utfall. Han måttade en spark mot den närmaste. Mannen blev tagen med 

överraskning och Fredrik fick till en klockren spark mot mannens adamsäpple. Mannen 

stöp till marken och ingen av de andra gjorde en ansats till att hjälpa honom. De andra tre 
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männen anföll Fredrik samtidigt. Fredrik lyckades fälla den ena med en spark mot knäet 

men fick samtidigt ett slag över käken. Han fick snabbt in en knytnäve i skrevet på 

angriparen. Nu föll ytterligare fyra män in i angreppet. Fredrik gjorde nu någon form av 

hoppande dans för att undgå alla sparkar och slag som riktades mot honom. Han lyckades 

sänka ytterligare två män innan han slogs till marken av ett slag i solar plexus. Liggandes 

på marken fick han utstå en skur av sparkar och slag. Smärtan blev för honom bortom 

fattningens gräns och han svimmade. Det sista han hörde innan han föll i 

medvetslöshetens dvala var hur ännu ett revben knäcktes. När han vaknade till liv igen 

smärtade det i hela kroppen och han låg på golvet i en cell. Han kände hur sårskorpor 

över hela kroppen stramade till när han rörde på sig. Det gjorde något obegripligt ont i 

främst revbenen men även ljumsken och huvudet. Den salta smaken av blod gjorde sig 

påmind i munnen. Plötsligt tändes ljuset i cellen och en äldre man i uniform drog fram en 

stol och satte sig ned framför Fredrik. Mannen skakade på huvudet och suckade:  

”Jag hade blivit informerad om att du var en lämplig rekryt. Men du klarade inte ens 

det första grundläggande provet. Nåväl även män som Anders kan ta fel. Det är ju inte 

förrän man sätter tryck på virket som man vet om kärnan håller eller inte”.  

Fredrik tittade likgiltigt på mannen. Anders? Test? Vad snackade han om?  

Mannen fick ett grymt leende på sina läppar och fortsatte: ”Förvirrande, eller hur? 

Eftersom du ändå ska möta döden snart kan jag ge dig en kort inblick i vart du är och vilka 

vi är. När andra världskriget tog slut fanns det män som insåg att när mänskligheten inte 

härdades av krigets renande eld skulle männen vekna och även de svaga överleva. Detta 

ledde till att framförsynta män inom Försvarsmakter och underrättelsetjänster världen 

över enades i ett förbund. Vi heter Väktarna av Krigets Renande Flamma och är ett 

sällskap som endast antar de bästa. Vår strävan är att genom krigets bevarande se till att 

mänskligheten inte tappar sin skärpa genom att ständigt härda de starka och låta de veka 

gå under. Till detta nobla sällskap tillhör Anders och det var tänkt att du skulle sälla dig till 

oss. Om du hade klarat proven, vilket du inte gjorde”.   

Fredrik försökte att ignorera smärtan i sin kropp och förstå vad han hörde. Han tog ett 

djupet andetag och stönade: ”Ligger ni bakom allt detta?”  

Mannens ansikte förvreds till en mer sorglig min.  
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”På sätt och vis. Det var inte avsiktligt, men nu i efterhand verkar det som att ödet 

spelar oss i händerna och vi kan dra nytta av det. Det som skedde var följande: Vår finska 

gren Mannerheimorden hade äntligen lyckats bearbeta den finska regeringen till att 

påbörja utveckling av biologiska vapen för att ha i beredskap mot ryssarna. När 

anläggningen startades upp bytte vi successivt ut oinvigda medarbetare mot 

Mannerheimare. Tyvärr insåg förrädaren Kloó vad vi höll på med. Han har alltid haft en 

negativ inställning till oss. Han fängslade alla Mannerheimare på basen, vilket tvingade 

oss att agera. Vi angrep basen och dödade alla förrädare. Tyvärr sprängdes en behållare 

med Agent Z under eldstriden. Vilket ledde till att alla i bunkern zombifierades. Men som 

sagt har vi lyckats vända det hela till vår fördel”, sade mannen och pekade uppåt medan 

han fortsatte att prata: 

”Inget ont som inte för något gott med sig. Nu ska vi omvandla Norden till en ständig 

övningsplats. Ett paradis där endast de starkaste överlever. Där de överlevande med 

stolthet kan tas upp i vår orden!”  

Mannen reste sig upp ur stolen och log kallt:  

”Men nu har jag sagt alldeles för mycket. Nu är det dags för Anders att städa bort sitt 

misstag. Adjö vekling!”  

Dörren öppnades och mannen försvann ut. Två soldater och Anders Parpu kom in med 

sammanbiten min. Soldaterna lyfte upp honom och Fredrik stönade av smärta. Det stack 

som tusen nålar över hela kroppen. De passerade genom många långa korridorer och 

kom slutligen till en trappa som förde dem upp till markytan igen. De gick en bit tills de 

kom fram till skogskanten. Fredrik fördes fram till en fyrkantig grop. Soldaterna fick ner 

honom på knä och Fredrik slöt ögonen förvissad om att detta var slutet. Han bad en 

snabb bön till den Gud han hoppades existerade. Plötsligt hörde han hur två skott brann 

av. Men han levde fortfarande och kände hur någon våldsamt drog upp honom på fötter. 

Han såg de två soldaterna ligga med sönderskjutna huvuden bredvid honom och Anders 

släpade med honom till en bil. Han blev intryckt i baksätet och Anders satt sig fram och 

körde iväg. De färdades under tystnad medan Anders körde som en galning på kurviga 

skogsvägar. Anders slängde ständigt nervösa ögonkast i backspegeln. Men ingen dök upp 

och Fredrik föll in i medvetslöshetens töcken igen. När han återigen kom till sans otaliga 
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timmar senare låg han i en säng och en ung kvinna baddade hans ansikte. Hon log när han 

öppnade sina ögon: ”Dags att vakna nu sömntuta?”  

Fredrik försökte resa upp överkroppen men blev mjukt tillbakahållen av kvinnan.  

”Icke! Du kommer att bli liggande minst två dagar till innan jag kan släppa upp dig. 

Pappa gav mig stränga order om att inte släppa upp dig innan revbenen börjat läka!”  

Pappa? Han befann sig alltså hos Anders dotter. Men vart var det?  

”Vart är jag och var är Anders?” frågade han.  

Kvinnan fortsatte att badda såren med sprit och han kved till när hon gick över ännu 

ett sår. Hon skakade på huvudet.  

”Ni soldater kan bli beskjutna och sprängda i luften utan problem. Men när man ska 

tvätta ett sår kvider ni som barnungar! Pappa hade bråttom till ett möte i Helsingfors. 

Han bad mig hälsa att han skulle höra av sig när han fick tid.”  

Hon avslutade baddningen och gick för att göra i ordning mat åt honom. Fredrik rörde 

försiktigt på armar och ben och fann att inget var brutet. Men revbenen högg till som 

glödgande järn så fort han rörde på bålen.  

Fan! Fast i en stuga i två dagar när världen rasade samman utanför dörren! 

 

Gnesta  

Milo hade lyckats få tag på några eftersläntrare till den stora folkmassan. De hade 

berättat att flyktingtåget var ute på väg 57 och på väg västerut. Milo hade fått tag på en 

karta från en övergiven bensinmack och klurat ut att om de lyckades spränga broarna vid 

Visbohammarsvägen och väg 57 skulle de förhoppningsvis lyckas stoppa upp de 

förföljande stormtrupperna.  

Efter att ha letat över hela området lyckades de samla ihop en tankbil från en 

bensinmack och lite dynamit från en byggarbetsplats. Med detta konstruerade de en 

gigantisk brandbomb med kompletterande sprängladdningar på brofästena. För att inte 

utmana ödet genom ännu ett bakhåll beslöt Milo att de skulle spränga broarna och 

skynda sig därifrån. Männen knackade på i alla hushåll i omgivningen och fick de få som 

var kvar att flytta på sig för att undvika att de skulle skadas av explosionerna. Milo 

klättrade under och inspekterade laddningarna en sista gång innan han rullade ut tråden 

längs gatan. De satte sig i skydd bakom ett betonghus. Männen gjorde alla tummen upp 
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som tecken på att allt var säkrat och att alla var evakuerade. Milo tryckte ned 

detonationsspaken. Broarna exploderade i ett moln av eld och rök. Det tog bara en halv 

minut innan de båda broarna kollapsade under sin egen tyngd. Männen hurrade och 

kramade om varandra innan Milo gav order om avmarsch. De hade nu ytterligare femtio 

flyktingar att ta hand om, och det var inte säkert att stormtrupperna skulle ge upp bara 

för att broarna var sprängda. Till ljudet av eldens sprakande och sken gav de sig iväg… 

 

Östersund  

Skrik varvades med smattrande kulsprutor. Soldater sprang från den första 

försvarslinjen och klättrade över den andra av totalt tre palissader. Carl stod på ett hustak 

med kikare och observerade händelseförloppet. Artilleriet hade genom sitt 

bombardemang lyckats dämpa anfallet avsevärt. Men strömmen av vandrare hade trots 

detta och till priset av enorma förluster lyckats bryta igenom den första försvarslinjen. 

Trots det stora manfallet verkade strömmen av vandrare vara oändlig. Carl sänkte kikaren 

och klättrade ned för stegen. Stabsofficerarna följde fortfarande efter honom som en 

svans. Men nu hade de flesta gevär i händerna i stället för kartor. Utmattade soldater 

utan hjälmar kom stapplande för att ta ställning på taket. Carl gav dem en klapp på ryggen 

och ropade ut beröm för deras stridsvilja. En soldat kom springande med en pistol i 

högsta hugg och stannade upp när han såg gruppen med officerare. Han verkade oskadd 

men han hade något vilt i blicken. Officerarna stod stilla och tittade på mannen som 

stirrade tillbaka. Mannen fick plötsligt ett galet leende på läpparna. Han riktade pistolen 

mot sitt eget huvud. Brast ut i ett rått skratt och tryckte av. Skallen omvandlades till ett 

moln av blod. Officerarna tittade på varandra med äckel och förskräckelse. Men Carl 

visste vad som var på gång. Han hade sett något liknande på en brittisk bas i Kosovo. Ett 

gäng soldater hade kommit in efter att ha bevittnat hur serbisk milis hade slaktat civila 

kroater. FN-soldaterna hade fått order om att inte ingripa på grund av rådande mandat 

och fiendens numerära överlägsenhet. Under debriefingen hade en av de brittiska 

soldaterna hoppat ut genom ett fönster på tredje våningen och störtat mot döden. Det 

som britten och den här mannen hade drabbats av var galenskapen som kommer när 

hoppet slutligen överger en människa. Med tanke på det rådande läget var han troligen 

inte vare sig den första eller sista som skulle drabbas.  
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Det låg döda soldater lite här och var. Alla hade de ett skotthål i huvudet. Han hade 

gett order om att alla sårade soldater skulle avrättas av officerare. Att be soldaterna döda 

sina egna kamrater skulle vara för mycket begärt och en dödsstöt mot den redan 

bräckliga moralen. Han såg hur soldaterna nu kämpade med bajonetterna på för att 

trycka tillbaka fienden. Vandrarna gick bara rätt på oavsett hur många som föll. Detta 

gjorde att de byggde upp en makaber trappa av lik på vilken de tog sig över barrikaderna. 

Plötsligt kom en soldat springande med en svensk flagga i ena handen och rusade mot 

barrikaderna skrikandes: ”Framåt och åter framåt kamrater, ska vi dö så ska vi dö som 

karoliner!”  

Sporrade av mannens utrop gjorde fler soldater bajonett på och rusade efter honom 

mot fienden. Männen följdes strax av hundratals andra varav många officerare. Carl gav 

stabsofficerarna order om bajonett på. Han tog ett vapen från en stupad soldat och så 

rusade även de mot den ankommande fienden. Scenen kunde ha varit hämtad ur en 

amerikansk krigsfilm men utspelade sig på Östersunds gator och det var den svenska 

flaggan som höjdes mot skyn. Man mot zombie, bajonett mot tänder slogs de, och även 

om armar bets av fortsatte soldaterna att kämpa in i döden. De motade tillbaks vandrarna 

och pressade upp dem som packade sillar mot den första palissaden för och slet dem 

handgripligen i stycken. Det mänskliga modet visste inga gränser. Soldater tog sats från 

barrikaderna och kastade sig ut i massan av zombies med bajonetterna i högsta hugg. I 

full vetskap om att de dömde sig själva till döden men de gjorde det i hopp om att rädda 

staden och skicka tillbaka så många vandrare som möjligt till helvetet.  

Återigen brakade artilleriet loss. De hade varit tvungna avstanna bombardemanget för 

att föra fram mer ammunition från förråd bakom fronten men nu hade de fyllt upp på 

lagren och påbörjade beskjutningen igen. Samtidigt kom de efterlängtade stridsvagnarna 

från söder fram. Deras ankomsttid hade hela tiden flyttats fram några timmar på grund av 

tekniska problem men nu var de äntligen framme! Vagnarna hade utrustats med 

eldkastare och soldaterna drog sig nu in i skydd bakom dem. Stridsvagnarna avancerade 

likt drakar när de sprutade eld över vandrarna. Den som bevittnade slaget kunde lätt 

missta sig för att det var Harmageddon. Slaget som skulle besegla jordens öde. Men det 

var den svenska armén som mötte en fiende vars like aldrig tidigare skådats och en seger 

verkade för första gången vara inom räckhåll! 
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Drottningholms slott 

Kalle hade återfört kungafamiljen till deras kamrar och posterat män som var lojala mot 

honom utanför dörrarna. Dels för att se till ingen ur familjen smet ut. Men viktigast av 

allt, för att se till att ingen kunde komma in! Nu var han i full fart med att organisera sin 

kupp. Han hade redan försäkrat sig om sjutton av tjugofyra kampgruppers lojalitet i den 

kommande maktkampen. Medlemmarna i Odins råd skulle samlas i stadshuset om en 

timme. Kalle planerade att kuppa bort Martin som ordförande för rådet. Nästa steg var 

att få kungen utnämnd till rådets ordförande med Kalle som sin högra hand. Det var dock 

inte säkert att hela rådet skulle godkänna maktövertagandet. Därför var han tvungen att 

se till att alla enheter vars lojalitet kunde ifrågasättas var inom räckhåll för lojala förband 

utifall det skulle uppstå problem. Nu var det dags att bege sig till mötet med ässet i 

ärmen. Han lät hämta kungen och dennes två livvakter. De tog plats i en karavan av 

militärfordon. Gatorna var ännu osäkra. Det fanns fortfarande individer som lönlöst 

kämpade emot de ariska polisstyrkorna. Odins Råd hade av legitimitetsskäl iklätt de nya 

säkerhetsstyrkorna de gamla polisuniformerna. Bröd och skådespel, alla vapen var 

tillgängliga i kampen om makten. På sätt och vis kände han sig som Brutus måste ha känt 

sig innan han stack ner sin läromästare Julius Caesar. Kalle hade alltid varit Erikssons 

högra hand. Men som alltid kommer det ögonblick då eleven skola mästra mästaren och 

ta dennes plats. Nu hade den stunden kommit för Kalle. Karavanen anlände till 

Stockholms stadshus. Kalle tog med sig kungen och en stor grupp trogna soldater in i 

byggnaden. De begav sig till sammanträdesrummet där rådet var samlat. Martin reste sig 

upp vid Kalles ankomst och gick runt bordet för att krama sin vän. Men Kalle svarade med 

att rikta en pistol mot hans ansikte:  

”Jag är tvungen att frånta dig ordförandeskapet för rådet till förmån för vår kung. Hans 

Majestät är den enda i detta rum som genom sin börd är berättigad att axla 

ordförandeskapet och därmed ledarskapet för vår stolta nation!”  

Kalles män hade positionerat ut sig i rummet med dragna vapen. De lojala vakterna 

lade ned sina vapen utan strid. Martin var chockad! Han stod frusen mitt i kramgesten 

med tappad haka. Alla ledamöter var överraskade även om vissa av dem var informerade 
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om att Kalle tänkte försökta ta över ordförandeskapet och i tysthet stödde hans strävan. 

Men ingen hade anat att han skulle ha med sig kungen!  

Kalle gjorde en gest mot ordförandestolen och sade: ”Vi står alla till ert förfogande ers 

majestät!”  

Kungen gick resolut fram och satte sig. Han tog sedan ordförandeklubban i sin hand. 

Martin började gasta att Kalle var en förrädare men blev snabbt och brutalt bortförd av 

vakterna. 

”Ers nåd, eftersom ni inte är bekant med hur rådets arbete fungerar ställer jag mig till 

ert förfogande som rådgivare…”  

Kungen nickade och visade på platsen på hans högra sida. Rådssammanträdet tog sin 

början. Kalle ställde ledande frågor genom vilka han styrde kungen att klubba igenom ett 

antal order för att konsolidera makten. Kalle utnämndes till enväldig befälhavare över de 

väpnade styrkorna. Kalle hade nu den reella makten över Konungadömet Svea Rike.  

Det hördes ett skott utanför och snart hördes sporadisk skottlossning. Men Kalle 

insisterade på att det bara var några mindre handgemäng och sammanträdet fortsatte. 

Efter ytterligare en timme kom en soldat in och viskade till Kalle. När soldaten var klar 

viskade Kalle ut nya order och soldaten försvann ut igen:  

”Mina herrar! Det verkar tyvärr som att vissa element inom de väpnade styrkorna 

vägrar erkänna maktskiftet och dessa har nu tagits om hand. Men eftersom det har varit 

viss turbulens och mycket återstår att göra för ordna ett smidigt maktskifte föreslår jag 

att vi avslutar dagens sammanträde för att återsamlas i morgon. Eller vad anser ni ers 

majestät?”  

Kungen instämde och förklarade mötet avslutat. När rådet skingrades fördes vissa 

ledamöter diskret bort av vakter. Kalle hade av sina trogna ledamöter blivit informerad 

om att de var trogna Martin Eriksson och sådana fanns det inte plats för i den nya 

regimen.  

 

Ryssland, Sankt Petersburg 

Grindvakterna låtsades inte om dem. I Ryssland vill man inte vara inblandad i fler saker än 

man behöver. Sådant hade nämligen en tendens att leda till att man flöt upp i Volga några 

dagar senare.  
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Rachel hade känt sig uttittad på hotellet när de gick från rummen iklädda sina 

uniformer. NATO väckte blandade känslor i Ryssland och allra helst här i Sankt Petersburg. 

Här i staden var människor mer vana vid utlänningars närvaro, än österut, i och med 

stadens läge vid gränsen mot väst. Gammelkommunisterna såg det säkerligen som en 

skymf att västerländska soldater beträdde rysk jord efter att ha fått deras kommunistiska 

utopi på fall. Medan de yngre generationerna nyfiket såg dem som en symbol för de nya 

vindar som blåste i det ”vilda västern”-kapitaliska Ryssland. Rachel och hennes kamrater 

symboliserade för dessa ungdomar väst där man hade bra jobb och där folk var lyckliga.  

Rachel jonglerade med mängder med tankar i huvudet för att tränga bort nervositeten. 

De såg bilen närma sig. Det var en mörkgrön militärjeep med Mikailov bakom ratten. 

Bilen stannade och de klev in. Mehmet satte sig bredvid Mikailov medan resten trängde 

ihop sig i baksätet. Ett mumlande samtal ägde rum mellan Mehmet och Mikailov där ännu 

en dollarbunt bytte ägare. Det var en stående sanning i den journalistiska världen att det 

var bättre att muta en person för mycket än en för lite. Jeepen körde ut från vägkanten 

och började färden mot Kamennogorsk. Resan var relativt händelselös eftersom de till 

största delen färdades längs en dåligt asfalterad väg med bara skog och åter skog längs 

vägkanten. Rachel måste ha slumrat till en stund för när hon tittade ut igen befann de sig i 

vad hon antog var Kamennogorsk. Det var fullt med militärfordon parkerade längs 

gatorna men det var inte många soldater ute på gatorna. Mikailov förklarade detta med 

att det var utegångsförbud efter åtta såvida man inte gjorde vakttjänst. Fylleri och 

alkoholism var ett stort problem i den ryska militärapparaten och det var inte den sidan 

man ville visa upp för NATO och västerländsk media. Därför hade general Konstantin 

beordrat om utegångsförbudet och minskade vodkaransoner för att undvika problem. 

Jeepen fortsatte genom staden och de såg nu vad som måste vara den officiella 

gränsövergången. Den var kraftigt befäst med sandsäckar, betongfundament och stora 

strålkastare som lyste upp gränsområdet. Men de svängde av in på en skogsväg som 

skulle ta dem till den observationspost som var deras mål. De fortsatte att köra i runt fem 

minuter innan Mikailov stannade och sade åt dem att lämna bilen. I skenet av bilens 

strålkastare bytte de ut sina prydliga uniformer mot kamouflagemönstrade uniformer 

utan tydlig härkomst. Mikailov passade på att röka en cigarett. Rachel kunde se att han 

var nervös och tydliget ogillade det han nu gjorde. Han tyckte uppenbarlingen inte om att 
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hjälpa utländska journalister. Samtidigt verkade han vara en plikttrogen soldat som var 

lojal mot sin befälhavare. Hon drog åt sin bandana runt huvudet. Mikailov hade tipsat 

dem att det var bättre än kepsmössorna de ursprungligen hade tänkt sig. När de dragit åt 

den sista remmen och satt på sig ryggsäckarna släckte Mikailov cigaretten. Han skakade 

på huvudet. Sedan signalerade han åt dem att följa med honom. De gick längs en halvt 

igenväxt stig en stund tills de slutligen nådde målet, Observationspost Maskros, som 

egentligen bara var ett vindskydd byggt av grova stockar. Inne i vindskyddet låg fyra 

terrängmotorcyklar. Rachel och de andra släpade ut dem i det öppna och startade dem. 

Mikailov nickade och pekade rakt fram och sade åt dem att åka i den riktningen i två 

timmar. Sedan skulle de komma till en asfalterad väg som de kunde ta till vänster på om 

de ville komma till Helsingfors. Precis när de trodde att han skulle gå drog han upp ett 

brev ur sin innerficka som han gav till Mehmet. De två männen skakade hand och ryssen 

sade åt dem att vänta tio minuter innan de gav sig av. Mikailov försvann utom synhåll in i 

skogen. Hon kunde se på de andras ögon att de var rädda även om de försökte visa en 

annan fasad utåt. Men ögonen förrådde en alltid, hur mycket man försökte dölja det. 

Rachel kollade på klockan och tittade sedan på Mehmet som nickade. Mehmet tog täten 

och gasade iväg ut i terrängen. Rachel tog tredjeplatsen med Danny bakom sig. Även om 

hon ständigt strävade efter att vara lika tuff som killarna uppskattade hon att inte behöva 

köra sist. Det krävdes mycket av både kropp och sinne för att inte köra in i ett träd eller 

sladda ut i de täta buskarna när de plöjde sin väg fram genom den täta skogen.   

Samtidigt satt General Konstantin på sitt kontor och läste de senaste rapporterna från 

ammunitionsfabriken. Han hade blivit tvungen att fördubbla arbetsstyrkan för att täcka 

behovet för den nuvarande operationen. Extrakostnaderna betalades dock med NATO-

pengar. Generalen kände sig å ena sidan skymfad över att de inte trodde att ryssarna 

kunde klara sig själva. Men å andra sidan försvann den känslan när han i fantasin räknade 

på sin del av dessa dollars. I egenskap av direktör för fabriken fick han naturligtvis del av 

pengarna som genererades av ”svinnet”, som var de fem procent man räknade bort som 

borttappat eller av fallerande kvalité. I själva verket var det ammunitionen som såldes 

under bordet till den lokala maffiabossen. Konstantins fantasier avbröts av att det 

knackade på dörren. Det var antagligen Mikailov som var tillbaka från Kamennogorsk 

tänkte han och ropade åt honom att komma in. Dörren öppnades, men det var inte 
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Mikailov. General Konstantin fruktade varken maffian eller president Putin. Men mannen 

som nu stod framför honom var vad man kunde kalla den ryska motsvarigheten till 

liemannen. Överste Nikolai Bondarenko från FSB var enligt många djävulen i egen hög 

person. Ryktena sade att inte ens president Putin vågade säga emot honom. Nikolai 

stegade in med sina två närmaste män, Mika och Boris, även de ökända för sina 

”prestationer”.  

”God kväll Konstantin, det var länge sedan sist! Hur går affärerna?”  

Konstantin började känna det som om hans skjorta blev smalare runt halsen och han 

svettades ymnigt:  

”God kväll Nikolai, det var väl ett par år sedan sist? Men jodå, jag kan inte klaga! Vad 

gör du i denna avkrok?”  

Mika och Boris ställde sig varsin sida om skrivbordet. Båda hade svarta läderhandskar. 

Konstantin visste att han var dödsdömd. Brödraskapet ändrade aldrig sina beslut och han 

visste att han hade skrivit under sin dödsdom när han hade hjälpt journalisterna. När han 

äntligen vågade se döden i vitögat inombords fylldes han med trots i stället för rädsla. Må 

så vara att Nikolai var Satan själv men han kunde inte göra någonting annat än att döda 

honom. Vilket ändå var den väg Konstantin skulle vandra om tolv månader enligt läkarna. 

Cancern hade spridit sig i hela kroppen och han var bortom räddning. Vad spelade några 

månader mer eller mindre för roll?  

”Det har kommit till min uppmärksamhet att du har hjälpt några journalister att 

komma innanför avspärrningarna”, sade Nikolai bistert. Konstantin tog en spritflaska och 

började fylla upp en sup.  

”Jasså? Nikolai, min vän! Har du inte lärt dig att inte lyssna på vad fulla meniga säger! 

Jag har inte träffat en journalist sedan muren föll!”  

Mika och Boris började knäcka med fingrarna för att mjuka upp dem. Konstantin log 

och fick en briljant idé. Han svepte sin drink och reste sig upp vilket tydligt förvånade 

Nikolai som var van vid att hans offer var förstenade av skräck.  

”Nej du Nikolai, nu måste jag tyvärr gå! Men du kan återkomma i morgon om du vill 

fortsätta diskutera gamla minnen!”  

Mika och Boris var förvirrade och tittade frågande på Nikolai i avvaktan på order. 

Nikolai var skakad och rasande över att generalen vågade trotsa honom!  
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”Konstantin! Sluta lek och kläm nu fram var du släppte in journalisterna innan jag låter 

Mika och Boris gå loss på dig!”  

Ett kallt leende syntes på de två männens läppar. Nu visste de vad de skulle göra igen. 

Konstantin tog tag i sin ytterrock och greppade pistolen han alltid bar i innerhölstret.  

”Jag är ledsen över att behöva göra dig besviken Nikolai, men jag måste verkligen gå!”  

Med de orden drog han sin pistol. Men Nikolai hade redan kastat sig åt sidan medan 

hans hantlangare rusade mot Konstantin. Nikolai siktade och sköt mot Boris huvud. 

Huvudet exploderade till en grötig massa av hjärna och blod. Mika fick dock fram sin 

automatpistol och fyllde generalen med bly innan denne hann göra något mer. Samtidigt 

öppnade Mikailov dörren till rummet. Han hann precis hann se sin chef bli skjuten innan 

Mikailov tog till flykten längs korridoren. Men han sprang rätt in i armarna på resten av 

Nikolais livvakter. Nikolai reste sig upp och borstade av dammet från sin rock. Han tittade 

på Boris huvudlösa kropp. Då kom Kali och Masmarov in med adjutanten i ett handfast 

grepp. Mika sökte genom Konstantins kropp men fann ingenting. Nikolai tände en cigarett 

och sade:  

”Dig tänker jag inte ens erbjuda ett alternativ. Nu berättar du vart journalisterna är!”  

Mikailovs ögon lyste av skräck men han skakade på huvudet och då brast det för 

Nikolai. Han slog till adjutantens näsa som krossades med ett obehagligt knakande ljud. 

 

Arlanda flygplats 

En av Kalles medarbetare gav honom telefonluren och han tog ett djupt andetag innan 

han satte den till örat. ”Kalle Crona här” 

”God afton. Mitt namn är Martin Rain och jag företräder Europeiska ministerrådet i 

frågan gällande… Skandinaviens isolering. Som jag förstår har ni lyckats etablera en frizon 

runt Stockholm?”  

Kalle höll sig kall. Var det här en möjlig öppning? 

”Det stämmer, mina… våra trupper har tagit kontrollen över Stockholm och vi erövrar 

nya områden varje dag. Allt till förmån för vår kung förstås.”  

Rain skrattade torrt innan han fortsatte. ”Du kan skippa krumbuktandet, vi vet att ni är 

ett nynazistiskt pack, Crona, och om vissa inom ministerrådet fick som de vill skulle vi 

bomba er sönder och samman. Lyckligtvis för er har de enats kring en mer pragmatisk 
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approach. Om ni skippar propagandan, utmålar er som rojalister och lyckas ta kontroll 

över hela Sverige… så finns det möjligheter till vidare förhandlingar. Men om ni fortsätter 

att öppet bekänna er till stendöda ideologier kommer jag snart inte att kunna hålla mina 

mer våldsamma kollegor i schack om du förstår vad jag menar?”  

Kalle log för sig själv. Han gillade Rain som onekligen var en man som gick rakt på sak 

och det var Kalles stil.  

”Jag förstår till fullo vad ni menar och vi skall ta till oss era rekommendationer.” 

 Saker och ting fortsatte att gå Kalles väg.  

”Mycket bra. Då skall jag låta dig fortsätta med ditt värv, så hörs vi igen när 

omständigheterna är mer gynnsamma.” 

 

Tyskland, Ramsteins militärbas 

James satt och observerade händelseutvecklingen på en stor skärm som visade de en 

karta över de olika missionerna. Dessutom visades det praktiska arbetet genom kameror 

på utvalda soldaters hjälmar. Allt hade så här långt gått som smort! De första båtarna 

hade nått land och börjat sätta upp läger och fältlaboratorier. Då ringde telefonen och 

James kände på sig att det var dåliga nyheter. Det var Martin Rain som meddelade att EU 

hade blivit kontaktat av representanter för konungadömet Svea Rike. Eftersom den 

fraktionen behärskade Stockholm med omnejd hade Ministerrådet beslutat att avvakta 

med de militära operationerna tills vidare. James påpekade att Svea Rike var en fasad för 

nynazistiska styrkor med kungen som marionettfigur. Rain ignorerade  James och sade att 

kärnkraftsstyrkorna skulle avvakta på marken tills vidare. Virusstyrkorna fick fortsätta 

men skulle undvika strid och endast försvara sig. Med andra ord hade operationen blivit 

avblåst tills vidare. Labben skulle sättas upp men man fick inte jaga zombies att 

undersöka. Teknikerna fick stå overksamma medan soldaterna bara höll sina positioner. 

Som en militärfilosof en gång sade: krigsföringen är politikens förlängda arm. Men ibland 

hade armen lust att slå kroppen på käften så att armen kunde göra sitt jobb. Det fanns 

emellertid inget annat att göra än att lyda order. James vidarebefordrade ordern till 

general Zuger som gav order om att operationen skulle stanna upp. 
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Östersund  

Det rykte fortfarande från den brända marken. Soldaterna hade börjat begrava de döda. 

Men bland dem som arbetade med jordfästningarna och brandbekämpningen stod 

fortfarande ett stort antal soldater med blicken fäst mot skogskanten och vapen i hand. 

Carl hade kommenderat halt efter ett par hundra meter in i skogen för att inte råka in i 

ett eventuellt bakhåll. De sårade soldaterna hade placerats på en lång rad och han hade 

hållit ett tal om deras hjältemod och att det aldrig skulle glömmas bort samt att de skulle 

belönas för sina bravader när domens dag var kommen. Därefter hade män med tårar i 

ögonen klivit fram och avrättat sina kamrater. Det fanns inget annat att göra eftersom det 

inte fanns något botemedel att tillgå.  

Carl passerade ännu ett bål av zombies, det skulle ta hela natten att bränna upp dem 

alla. Han gick in på herrtoaletten vid en övergiven restaurang och ställde sig vid pissoaren 

för att lätta på trycket när en soldat klev upp bredvid hans sida.  

Innan han hann reagera sade soldaten: ”De vill att du stannar upp din offensiv och 

befäster staden i väntan på nya direktiv”  

Carl blev skräckslagen. Pratade mannen om ”de” som han trodde det var.  

”Vad... vad vill de mig?”  

Mannen tryckte upp honom mot väggen och tittade honom i ögonen. Ansiktet doldes 

av en rånarluva men ögonen utstrålade en fanatism och övertygelse som man endast såg 

hos de mest fundamentalistiska av extremister: ”Du vet vad de vill, det är bara att lyda 

eller dö!”  

Soldaten släppte greppet och gick ut genom dörren. Carl visste att det var poänglöst 

att följa efter och han visste att det var lönlöst att inte följa den order han nyss fått.  

”De”, han trodde att det minnet skulle stanna kvar i hans mörka förflutna men nu hade 

det flutit upp till ytan igen. Med ena handen mot den kalla stenväggen spydde han. När 

han var klar torkade han bort slemmet med handflatan Hur mycket han än ville kunde han 

inte vägra.  Han var helt enkelt tvungen att lyda. Annars skulle hans dotter Alicia dö. 

Minnena från händelsen som hade orsakat skulden som han nu betalade av kom tillbaka. 

Året var 1975 och Carl Grensköld var en ung löjtnant på besök i Amsterdam. Han och ett 

par officerare hade nyss observerat en internationell övning med NATO-styrkor utanför 

staden. När de kom tillbaka till Amsterdam efter att manövern var avslutad hade han och 
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ett par brittiska kollegor bestämt sig för att göra stan och ute på krogen träffade de på ett 

gäng holländska lottor som de tog sällskap med. Visst tycke uppstod mellan somliga 

personer och gänget hamnade i en lägenhet, där det festades och kopulerades så att det 

stod härliga till. Carl hamnade i lag med en blond holländska vid namn Maude. Carl hade 

ingen kondom med sig eftersom han hade en fästmö hemma i Sverige. Men Maude var 

inte den som var den så de körde på ändå. När respektive part fått sitt beslöt sig britterna 

och Carl för att dra vidare. Lottorna skulle jobba dagen därpå och skulle dra sig till sängs. 

Carl fick Maudes adress och de skulle höras av sade de. Carl kastade lappen när de hade 

lämnat lägenheten. Han hade en bra militär karriär på gång hemma tack vare sin blivande 

svärfar generalen och han tänkte inte låta ett litet snedsteg som detta förstöra hans 

framtid. Sällskapet anlände till en pub där det till en början såg ut att bli en trevlig 

tillställning. Där fanns nämligen två lag som hade deltagit i övningen, ett holländskt 

marinkompani och ett brittiskt infanterikompani. De bjöd varandra på drinkar och 

diskuterade övningen. Men allteftersom natten förflöt började de två lägren bli oense om 

en massa saker och i synnerhet domslut rörande övningen. I sann militäranda stod det 

inte på innan britter och holländare pucklade på varandra för fullt. Carl slogs som en 

viking och blev snart utkastad på gatan. Utanför hamnade han i envig med en holländare 

jämte några andra slagskämpar. Mannen han slogs mot var gigantisk och Carl fick ta emot 

mycket stryk men lyckades till slut fälla mannen till marken. Men soldaten slet ned Carl 

och började banka på honom med nävarna. Carl fick panik och såg en tegelsten ligga inom 

räckhåll. Han slet åt sig stenen och drämde den i huvudet på sin motståndare. Han 

mindes än idag ljudet när skallbenet krossades och synen när blodet började välla fram ur 

mannens skalle. Allt gick helt plötsligt i slow motion och Carl såg hur mannen tittade på 

honom med förvånade ögon innan han säckade ihop. Blodet bara forsade och plötsligt 

hördes sirener i bakgrunden.  

En av britterna kom fram till Carl och kände efter pulsen på holländaren. Han var död. 

Carl fick panik men britten tog det kallt och pratade snabbt med några andra britter. 

Eftersom Carl och den döde mannen slagits i en gränd var det ingen utöver en handfull 

britter som hade lagt märke till de två. Slagsmålet höll fortfarande på inomhus men Carl 

blev snabbt bortförd av sina kamrater. De hade fixat fram en bil och körde snabbt iväg 

honom till hans hotell. Han blev tillsagd att säga att han hade gått hem efter besöket hos 
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lottorna. Han fick några sömnpiller och tipset att sova så skulle de höras följande dag. Carl 

blev insmusslad på hotellet. Där var han ensam med ett otroligt skuldtyngt samvete. Han 

spenderade resten av natten hulkandes på toaletten. När han kom upp till frukosten 

följande dag berättade hans överordnade att en holländsk soldat blivit ihjälslagen 

föregående natt. Det hade tydligen varit ett slagsmål på en bar mellan britter och 

holländare. Carl spelade förvånad och sade att han hade varit ute med de brittiska 

kollegorna men hade gått hem innan midnatt och han hade inte märkt av några 

oroligheter.Sedan nämndes inget mer om saken och senare på eftermiddagen flög de 

hem till Sverige igen.  

Det gick fem år innan Grensköld var en av värdarna för ett brittiskt armébesök i 

Stockholm. Han var nu kapten och guidade runt en grupp brittiska soldater på Livgardet. 

När de åt lunch på Livgardets mäss var Carl tvungen att besöka toaletten och när han 

lättade på trycket dök en gammal bekant upp. Det var den brittiska soldaten som räddat 

honom ur knipan i Holland. De inledde med att utbyta artighetsfraser och sedan ville 

engelsmannen bjuda på några öl senare på kvällen om det gick för sig. Carl anade inget 

ont och trodde att engelsmannen bara ville ha lite guidning i stans uteliv. Men ack så fel 

han hade. Den kvällen blev han informerad om att han hade en femårig dotter som hette 

Alicia, i Holland och att han var skyldig ett sällskap en stor tjänst i gengäld för den hjälp 

han fått den där gången. Detta inledde en spiral med händelser där han gjorde allt från 

att förse sällskapet med hemlighetsstämplad information till att ett par gånger även 

medverka i avrättningar av förrädare. Det var 1997 i kloakerna i Prag som han hade 

bevittnat det öde han visste väntade honom själv om han vägrade lyda order.  En tjeckisk 

officer hade vägrat mörda åt Brödraskapet. Så Brödraskapet kidnappade honom och hans 

familj. De fördes ned i kloakerna under Prag. Officeren fick sedan åse hur hans fru och 

döttrar våldtogs och torterades under åtskilliga timmar. Som avslutning bands de fast i 

golvet och sedan tog soldaterna fram en hink med en råtta i. Därefter satte de hinkarna 

mot kvinnornas magar och värmde hinken. Carls uppgift hade bara varit att vakta den 

sönderslagne officeren men han mindes än idag hur jävla äckligt det hade varit. Han hade 

tittad bort när skriken tystnat och hinkarna togs bort. Officerens ångestladdade skrik och 

kvinnornas skrik när deras inälvor skars sönder hemsökte honom fortfarande i hans 

mardrömmar. När kvinnorna var döda fick Carl order om att skjuta mannen vilket han 
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gjorde. Mannens blick var kall och död. Carl insåg att han bara gjorde honom en tjänst. 

Han slapp fortsatt lidande eftersom ingen människa hade kunnat återgå till ett normalt liv 

efter att ha genomgått vad den mannen hade gjort. När Carl hade skjutit honom kom 

engelsmannen som han nu visste hette Nick upp och lade handen på hans axel och sade: 

”Så där går det för dem som inte lyder order Carl.”  

Det var ett underförstått meddelande om att han nu var Brödraskapets slav livet ut. 

Han blev med tiden erbjuden att kliva uppåt i Brödraskapets hierarki. Men han avböjde 

eftersom han ville ha så lite som möjligt med dem att göra. De hade faktiskt inte hört av 

sig på fem år innan detta. Han rättade till klädseln och skyndade sig ut. Han letade rätt 

närmaste soldat och gav order om att staden skulle befästas och att alla patruller kallas 

tillbaka till staden. Han skyndade sig därefter upp till stabstältet. Nu gällde det att komma 

på en bra anledning till varför de inte skulle utnyttja övertaget de nyss tillkämpat sig.  

 

Norrköping 

Milo och några soldater hjälpte de sista utmattade eftersläntrarna från nattens marsch till 

ett par parkbänkar för att vila. De hade marscherat i en mördande takt och några äldre 

personer hade avlidit i sviter av ansträngningarna. Men som helhet hade kolonnen klarat 

sig oskadd och nu kunde de vila ut. Milo hade satt ut vakter och spanare längs vägen 

mellan Stockholm och Norrköping för att få en förvarning när fienden rörde på sig igen. 

Det verkade dock som att de sprängda broarna hade stannat upp offensiven helt. 

Invånarna i Norrköping hade inkvarterat de flesta flyktingarna i sina hem. Sedan hade de 

ställt ut tält och husvagnar för att garantera att ingen skulle behöva sova under bar 

himmel. Med proppfulla skolor, kyrkor och andra lokaler lyckades de förverkliga den 

målsättningen. Milo satte sig ned på en bänk och plockade fram en smörgås han fått av 

ett butiksbiträde. Solen sken och fåglarna kvittrade men gatorna var öde eftersom både 

invånare och flyktingar var slutkörda efter nattens bravader.  

 

Trollskogen 

Hela lägret lystes upp av facklor och samtliga soldater utom vaktposterna stod i givakt på 

den provisoriska kaserngården. Tio enkla kistor av trä var uppradade bredvid varandra 

och draperade med den svenska flaggan . Jakob hade bestämt sig för att man inte fick låta 
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kaoset göra människan till det djur hon en gång varit. Därför skulle varje stupad 

människa, civil som militär hädanefter begravas under värdiga former. Dessa tio hade 

stupat under en patrullrunda för tre timmar sedan och nu skulle de återbördas till moder 

jord. Prästen hade utfört de obligatoriska momenten och nu sköts det salut med gevär. 

Därefter sänktes kistorna ned i jorden. Alla stod stilla till dess att kistorna var till fullo 

nedsänkta och vakterna började skotta igen gravarna. De gångna timmarna hade förutom 

denna tragiska incident varit präglade av glada nyheter och besked. Samtliga grupper 

hade nått sina mål eller var nära sina destinationer. För tillfället hade man nu fyra baser 

till utöver Trollskogen. Dessutom hade samtliga grupper assimilerat ett stort antal 

flyktingar på vägen. Man hade också dödat stora mängder med vandrare. Det verkade 

som att området mellan de nyupprättade baserna och Trollskogen var nästintill säkert. 

Jakob gick ut från den militära delen av Trollskogen och in i samhället som hade växt fram 

utanför. Samhället bestod bara av små skjul och tält men mindre gator hade börjat 

formas och eldar syntes överallt. Små grupper av flyktingar satt hopkurade runt eldarna 

och grillade mat. För första gången på länge såg Jakob leende människor som visade 

varandra ömhet och omtanke. Tonåriga par med sammanflätade händer och strålande 

ögon, mödrar som kramade om sina barn. Det var ögonblick som dessa som Jakob kände 

att allt dödande och slit var berättigat eftersom detta var vad de kämpade för att 

försvara. Han satte sig ned mellan en yngre flicka och en gammal man. Mannen sträckte 

fram en korv med bröd åt Jakob. Plötsligt hördes ljudet av ett ensamt munspel, tonerna 

var glada och hoppfulla. Snart anslöt en gitarr och ännu ett munspel. Musikanterna 

spelade inte någon särskild melodi utan anpassade sig efter varandras takt och 

improviserade fram en njutbar symfoni. Jakob tog en tugga av korven och tittade på 

människorna runt elden. Ögonen var förhäxade av eldens dans och trots att deras 

ansikten var smutsiga och trötta utstrålade ögonen hopp och glädje. Kvinnan som satt 

bredvid honom sade plötsligt. ”Det är rätt sjukt egentligen. Att det ska krävas död och 

förödelse för att folk ska börja bry sig om varandra. Jag menar alla dessa människor fanns 

sida vid sida även innan detta, varför brydde vi oss inte då?”  

Hennes ord flöt ut i intet eftersom ingen svarade eller gav bifall. De hade hört vad hon 

sade, men ingen orkade tänka på det förflutna nu. Dessa människor hade fått uppleva det 

de tidigare bara skådat på TV:ns trygga skärm. Det förflutna hon nämnde fanns inte mer. 
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Minnet av den bortblåsta tryggheten var alltför smärtsam att åkalla ur minnet. Under de 

gångna dygnen hade makor blivit änkor och barn blivit föräldralösa. Detta hade skett 

samtidigt som de ständigt tvingats fly undan hotande faror. När de nu för första gången 

på mycket länge fick sitta ned på en trygg plats omgivna av medmänniskor ville de njuta 

av stunden och glömma bort världen utanför. Just då existerade bara nuet, elden och 

människorna runt den. Jakob åt upp korven och plockade sedan fram två chokladkakor ur 

jackfickan. Det var två stora Marabou mjölkchoklad. De hade genom ett under undgått att 

krossas under det gångna dygnets händelser. Han hade köpt dem på macken innan de 

gett sig av hemåt från övningen. Han såg hur lystna barnaögon åtrådde guldet han hade i 

sin hand. Med ett leende bröt han loss en rad åt sig själv och skickade den sedan vidare, 

en åt varsitt håll runt ringen. Detta föranledde att fler godsaker plockades fram ur fickor 

och ryggsäckar för att skickas runt så att alla fick njuta av det goda. En inre värme steg 

upp inom honom och han slogs av insikten att även det minsta kan åstadkomma så 

mycket om det bara används vid rätt tillfälle. Men han väcktes ur sitt filosoferande av en 

hand på sin axel. Det var en soldat, en representant för Konungadömet Svea Rike hade 

kontaktat dem via radion och han ville prata med befälhavaren. Jakob blev ytterst 

bekymrad och gick med raska steg till kommunikationscentralen.  

När han kom fram fick han en telefonlur i handen och sade:”Hallå?” 

”God afton. Mitt namn är Kalle Crona, överbefälhavare för Konungadömet Svea Rike. 

Är du basens befälhavare?”  

Nynazisterna! Vad vill de honom?  

”Ehh. Jo, det är jag, men alltså… vilket Konungadömet Svea Rike? Sist jag kollade hette 

det här landet Sverige?” 

Ett kallt skratt hördes i luren och Jakob undrade vad det var för tokstolle på andra 

sidan luren: ”Det var innan revolutionen det. Nu har vår kung Carl den XVI Gustaf 

återtagit sin plats som rikets rättmätige härskare och han försöker bringa ordning i 

kungadömet. Det första steget är att samla alla rikets väpnade styrkor under en fana 

igen.”  

Hade kungen anslutit sig till dem? Eller var han kanske i deras våld? Jakob hade ingen 

större uppfattning om kungen utöver att han tyckte att kungafamiljen var lite mysig. Men 
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han måste fiska efter mer information även om han inte hade en tanke på att samarbete 

med de jävlarna.  

”Exakt vad omfattar detta kungadöme och hur många man har ni under ert befäl?”  

Kalle tvekade en stund innan han tog till orda igen.  

”Våra styrkor omfattar just nu runt tjugotusen män och dessa har för konungadömets 

räkning införlivat Stockholm med omnejd men styrkorna avancerar obönhörligt och vi 

räknar med att återta Uppsala och Örebro i morgon.”  

Eftersom denna vettvilling satt som landets befälhavare innebar det att Högkvarteret 

var intaget och att nynazisterna hade vunnit slaget om huvudstaden. Han undrade om 

Östersund hade blivit kontaktade och vad de hade svarat. Men han bestämde sig för att 

inte fråga eftersom mannen inte var pålitlig. Nu hade han fått nog av skitsnacket: ”Med 

andra ord har du och ditt nynazistiska pack lyckats ta en stad och sätta kungen på tronen i 

hopp om att folk ska erkänna ert jävla nazirike! Men serru, den gubben gick inte hem här 

inte. Ni kan högtidligt dra åt helvete!”  

Det blev tyst en stund innan Kalle argt svarade: ”Att sätta sig upp mot övermakten 

innebär bara död och förödelse, som ni kommer att märka. Men jag skall meddela kungen 

ert svar. Vi ses på slagfältet!”  

Jakob röt tillbaka. 

”Med nöje!”  

Det klickade till i radion. Jakob gav order om att man skulle kontakta Östersund och de 

nyupprättade baserna. Det rådde nu högsta beredskap och de övriga befälhavarna skulle 

ignorera alla kontakter från Konungadömet Svea Rike. Det tog några minuter innan 

kontakt upprättats med Östersund och innan de lyckats få tag i Carl. Men till slut kom han 

till luren:  

”Carl Grensköld”, svarade Carl neutralt.  

”Hallå! Jakob från Trollskogen här! Så ni överlevde natten?”  

Var det redan försent att få med dem i laget?   

”Tjenare! Jo, fan! Grabbarna fick slita hund men med stål och eld drev vi bort dem. Det 

har varit lugnt i ett par timmar nu. Hur är läget uppe hos er då?”  
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Carl kände sig som en skitstövel eftersom han hade på känn att Jakob ringde och ville 

föreslå ett samarbete. Men Carl satt med pungen i ett skruvstäd hos Brödraskapet och 

han ville inte riskera Alicias liv genom att ta några egna initativ.  

”Bra att höra! Jodå, det är väldigt bra. Vi har lyckats ta tillbaka Luleå och några andra 

samhällen och upprättat fyra nya baser samt samlat ihop en massa flyktingar.”  

Carl svarade: 

     ”Roligt att höra! Men som sagt läget är fortfarande lite kaotiskt här så var det något 

speciellt du ville eller kan jag höra av mig senare?” 

Jakob blev nervös, det lät som att Carl var pressad, men vad vad? 

”Jo, det är så här. Jag blev nyss kontaktad av någon befälhavare för Konungadömet 

Svea Rike som sade att kungen klivit upp på tronen igen och anammat den 

nationalsocialistiska ideologin. Med andra ord har Stockholm fallit i nassarnas händer, så 

de ringde oss och undrade om vi ville gå med i deras glada gäng. Naturligtvis bad jag dem 

fara åt helvete. Men problemet är ju det att om det inte finns någon regering och 

eftersom omvärlden verkar ha lämnat oss åt vårt öde undrar jag om vi ska slå våra påsar 

ihop? 

”Hmm. Jo, den där Kalle ringde mig också, men vi tackade artigt men bestämt nej. 

Saken är dock den att vi inte riktigt vet hur stabilt läget är här ännu och vad som händer. 

Därför vill vi avvakta med att samarbeta tills vi vet mer hur landet ligger så att säga, så 

just nu är det ett kanske. Men som sagt, jag återkommer i frågan lite senare idag när jag 

vet mer vad som händer och sker! Låter det ok?” 

”Visst! Men då hörs vi senare då.” 

”Japp! Hejdå!” 

”Hej!” 

Satan! Hade Östersund gått med på ett samarbete hade de suttit säkert mot 

nynazisterna. Även om de överdrev med tjugotusen hade de säkerligen ett tiotusental 

män eftersom de lyckats erövra Stockholm. Jakob förde enligt de senaste beräkningarna 

befäl över åtta tusen soldater och sextio tusen flyktingar. Strömmen av soldater hade 

minskat från hela plutoner till någon enstaka då och då medan de civila fortfarande 

strömmade in i massor. Nåväl, han var tvungen att ha ett samråd med sina 
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kommendanter rörande hur de skulle agera då deras styrka verkade vara den enda 

vettiga aktören i detta djävulens schackspel!  

Samtidigt var Bengt Kurnää på väg till bunkern efter att ha tagit en sup i den civila 

delen. Det hade börjat se mycket ljusare ut nu och han hade personligen inte sett någon 

aktiv vandrare sedan de kom till Trollskogen. Han gick på en folktom sträcka mellan 

Trollskogen och den civila delen. Nästan alla sov nu eller så satt de vid lägereldarna. 

Plötsligt hörde han ett knarrande ljud och sedan tjångade det till i skallen. Bengt föll ihop 

som en potatissäck. Mannen som knockat honom med en gummibatong och dennes 

partner, drog snabbt undan Bengt ut i skogen. De lade ned honom på en bår och 

batongmannen satte en spruta i armen på Bengt. Sedan tog de tag i båren och försvann 

bort bland träden. 

 

    Gränsen mellan Finland och Ryssland 

Det hade tagit dem en timme mer än beräknat att hitta vägen Mikailov hade pratat om, 

men nu var de äntligen där. Rachel tog av sig hjälmen och drog loss bandanan. Hennes 

kropp värkte från topp till tå och hon skulle ge sin högra hand för ett varmt bad. De hade 

kört någon kilometer i riktning mot Helsingfors innan de hade hittat den här rastplatsen. 

Det var inte mer än ett par träbänkar och ett skjul med en träkamin men det dög som 

natthärbärge. De satt på träbänkarna och åt av den frystorkade maten. Mehmet tog fram 

brevet som Mikailov hade gett dem. Rachel slutade äta: 

”Har du läst det än?” 

”Nej, jag tänkte att var bäst att vänta tills vi tagit oss över gränsen.” 

Han sprättade upp brevet med en kniv och vecklade sedan ut pappret och började läsa 

vad det stod: 

 

”Käre Mehmet! 

Jag vill inleda med att säga att ni är tokiga som ger er in i den där bikupan. Jag beundrar ert mod. Men 

över till väsentligheterna. När du läser det här är jag antagligen död. Saken är den att det ligger mer 

bakom det här än vad ni tror. Jag vet inte mycket men ni måste bege er till en hemlig finsk militärbas 

som ligger vid staden Mounio. Du finner en karta här nedan över dess exakta placering. Jag skulle nu 

råda er att snabbt som bara den bege er dit för ni är troligen jagade av mycket farliga individer. Akta er 

för de spetsnaz som opererar i området. Förhoppningsvis finner ni svaret på allt det här i Mounio. Då 

måste ni se då till att överleva och sprida det till resten av världen.  
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Lycka till! 

Den framlidne general Konstantin” 

 

Tystnaden lade sig över gruppen och man kunde nästan se frågetecknen lysa ovanför 

deras huvuden. Varför hade Konstantin gett dem ett brev som detta och vilka var det som 

skulle jaga dem? Men viktigast av allt, vad fanns i Mounio?  

Danny tog till orda: ”Det där rör ju om i grytan på alla sätt och vis. Vad gör vi nu?” 

”Jag tycker inte att det är något att diskutera. Vi måste till Mounio så fort som 

möjligt!” sade Mark som var gruppens yngste och mest äregiriga medlem. Hans 

äregirighet hade tagit honom långt och att han var en skicklig journalist gick inte att 

förneka. Men nu var situationen extremt farlig. I ett läge som detta fick de faktiskt 

överväga att avbryta operationen. Men å andra sidan fanns det ingen väg tillbaka. Om de 

rusade tillbaka till den officiella gränsövergången skulle de som bäst bli fängslade och som 

sämst skjutna. Deras enda chans var att ro hem storyn, sända den och hoppas på det 

bästa.  

Rachel la korten på bordet: 

”Jag gillar inte läget men inser att Mark har rätt. Vår enda chans ligger i att se vad som 

finns i Mounio, sända det och hoppas på att någon kommer och hämtar ut oss!” 

Alla instämde. Danny tog fram en karta och tittade vilket som var den snabbaste vägen 

till Mounio. De enades om att det var bäst att kolla läget i Helsingfors först och se om de 

kunde få tag på något bättre transportmedel. När rutten var utstakad återstod inget 

annat än att vila inför morgondagen. Danny skulle ta första vakten och han var det sista 

Rachel såg innan hon sjönk in i drömmarnas land.   

Hon hade bara sovit två timmar när Danny milt ruskade henne tillbaka till verkligheten. 

Han höll fingret över läpparna och pekade mot fönstret. Rachel kravlade sig ur sovsäcken 

och gick fram till fönstret. Lyckligtvis hade kaminen slocknat under natten, för det 

verkade som om hela Röda Armén rullade förbi där ute. Det var lastbilar och lättare 

pansarfordon i stort antal men de saknade beteckningar eller förbandsmärken. Det syntes 

emellertid tydligt på designen att det var ryska fordon.  

”Tror ni att det var de där Konstantin syftade på?” 

Danny talade med dämpad röst som om ryssarna skulle höra hans röst genom 

fordonens buller och just då försvann det sista fordonet i kolonnen utom synhåll. 
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”Kanske det. Men hur som helst är det något på gång och jag tycker att vi borde kolla 

upp vad det är!” viskade Mark entusiastiskt.  

De packade snabbt ihop utrustningen och satte av. Rachel var rätt öm i kroppen efter 

den gångna natten men försökte att fokusera tankarna på det som låg framför dem. För 

att inte väcka uppmärksamhet och ge alltför mycket ljud ifrån sig körde de relativt sakta 

och höll en jämn hastighet. Efter ett par kilometer delade sig vägen; på den ena skylten 

stod det Helsingfors och på den andra stod det Fredrikshamn. Mehmet pekade mot 

Fredrikshamn och avvaktade. Ingen opponerade så de for de iväg igen. Vägen var 

asfalterad, vilket gjorde att färden gick relativt skakfritt men Rachel hade föredragit att 

färdas i en bil med tanke på skyddsförmågan och att bilar i regel var tystare att ta sig fram 

med. Efter att ha åkt i runt en halvtimme började de se utbrända hus och fordon. Under 

de gångna tjugo minuternas färd hade de mest sett skog och någon enstaka stuga här och 

där. Mehmet saktade in och tog av sig hjälmen. De andra gjorde likadant och Rachel slog 

av motorn. Det hördes ett fräsande ljud längre fram, som när man tänder eld på en brasa 

med för mycket tändvätska. Mehmet signalerade att de skulle gömma motorcyklarna i 

skogen och närma sig staden till fots. Lyckligtvis var skogen tät så de behövde inte gå 

långt innan de hittade ett lämpligt snår. Danny placerade en GPS-sändare på sin 

motorcykel så att de skulle kunna hitta tillbaka till samma plats igen. Med stigande 

förväntan och bultande hjärtan började de smyga fram i diket bredvid vägen. De kom ut 

från skogen och in på en gata. Ljudet tilltog i styrka samtidigt som de såg stora svarta 

rökmoln segla upp från vad de antog var stadens centrum. Med fundersamma ansikten 

tittade de på varandra och alla greppade sina respektive kameror. Gatan slutade i en 

korsning och de gick åt vänster eftersom det var därifrån röken och ljudet kom. Nu kunde 

de höra order ropas ut på ryska och hur tunga fordon rullade över de stenklädda gatorna. 

Gatan fortsatte upp i en backe och verkade sedan övergå i en avsats där vägen delade sig 

igen. Utrymmet mellan avsatsen och husen var fyllt med rök. Mehmet viskade att de 

skulle ta sig fram på knä och under extrem tystnad. Rachels puls var hög och adrenalinet 

pumpades våldsamt ut i blodet. Den sista biten kravlade de sig fram på mage. Det stod ett 

stort monument över något gammalt slag på avsatsen och de kikade försiktigt fram 

liggandes på mage och halvt dolda bakom monumentet. Rachel tappade nästan andan. 

Scenerna som utspelade sig framför henne var som hämtade ur en post-apokalypsrulle. 
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På torget nedanför dem brann det stora eldar och män klädda i svarta NBC-dräkter gick 

runt med eldkastare och underhöll elden. Andra soldater bar fram lik på bårar som de 

vräkte in i lågorna. Allt detta medan pansarfordon demolerade hus och skottlossning 

ekade i bakgrunden. Mehmet knäppte bilder så fort som kameran klarade av och Danny 

svepte med filmkameran för att fånga scenen i dessa fulländade hemskhet. Viskandes 

försökte de enas om huruvida de skulle försöka ta sig närmare eller inte. Danny avstod 

eftersom han menade att det material han hade nu gott och väl skulle räcka till 

århundradets scoop. Problemet var att de förvisso hade ryska soldater inne på finskt 

territorium, som var i full färd med att bränna döda människor på bål. Men vad var det 

för strid som pågick och varför grävde de helt enkelt inte bara ner liken i stället för att 

bränna dem upp dem?   

Mehmet och Rachel beslöt sig för att fortsätta medan Mark och Danny stannade kvar 

vid monumentet. De lämnade kvar vapnen hos Danny eftersom de inte skulle ha någon 

chans i vilket fall om de blev upptäckta. Eftersom vägen gick ned i en sväng och det var 

solida stenväggar som staket kunde de utan problem smyga sig ner till torgets nivå. 

Pansarfordonen hade försvunnit utom synhåll men eldkastarna arbetade fortfarande. 

Röken låg tät och soldaterna verkade fullt inne i sitt arbete men journalisterna tog det 

ändå väldigt försiktigt. Husen låg tätt intill varandra och de kände på en dörr till ett hus 

som verkade ligga med baksidan mot torget. Dörren var olåst. De klev in och tog sig 

försiktigt uppför trappan till övervåningen. Rummet som verkade vara ett vardagsrum 

hade ett stort fönster som vette mot torget och Rachel tittade försiktigt fram bakom 

gardinerna. Hon kunde känna hur hjärtat slog frivolter i bröstet. Men spänningen gjorde 

att hon ändå försiktigt drog undan gardinen och tittade ut. Röken dolde mycket men hon 

såg hur mynningsflammor blixtrade till längre bort samtidigt som liktransporterna 

fortgick. Hon zoomade in med kameran på ett lik som bars fram mot elden. Kroppen såg 

missbildad och grotesk ut. Blodådrorna framträdde som stora blåa streck på kroppen och 

ögonen verkade glansigt livlösa. Hon kunde inte se några pupiller utan det var en sorts 

glansig hinna över ögongloberna. Plötsligt utbröt ett handgemäng vid en av bårarna och 

hon såg hur ett lik angrep en av bärarna. De andra soldaterna öppnade snabbt eld mot 

både bärare och lik. Alla tre segnade snabbt ner och de lyftes upp och kastades på elden. 

Vad i helvete var det som pågick här? Hon tittade på Mehmet vars läppar rörde sig och 
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hon kunde höra ord som hon kände igen från en muslimsk bön. Plötsligt kördes två 

lastbilar fram. Eldkastarsoldaterna tog av sig utrustningen och började kliva ombord på 

lastbilarna. Mehmet sjönk ihop på golvet med ryggen mot väggen, mumlandes. Rachel 

kröp under fönstret och satte sig bredvid honom. Han stirrade bara tomt framåt och 

fortsatte att mumla. Hon försökte påkalla hans uppmärksamhet och petade lite försiktigt 

på honom men han var som i trans. Tårar strilade nedför hans kinder och hon kunde se 

hur han vätte ned sig själv. Nu gick det uppför henne vad som hade hänt. Mehmets 

tillstånd innehöll alla symptomen på psykisk kollaps på grund av posttraumatisk stress. 

Det var en sjukdom som drabbar människor som är utsatta för psykiskt påfrestande 

situationer under en längre tid. Till exempel soldater eller flyktingar i ett krig. Med andra 

ord hade synen av de ryska soldaternas agerande blivit droppen som fick bägaren i 

Mehmets sargade sinne att svämma över. Rachel hade ingen medicinsk utbildning 

förutom en kort första hjälpen-kurs som hon fått när hon förbereddes för tjänsten som 

utrikeskorrespondent. Hon hade ingen aning om vad hon skulle göra. Men hon lade en 

hand på hans axel och pratade mjukt till honom.  

Plötsligt hördes skottlossning utanför huset. Hon såg hur bårbärarna släppte vad de 

hade för händerna och sprang i riktning mot avsatsen. Helvete! Danny och Mark hade 

blivit upptäckta. Hon slog på walkietalkien och försökte få kontakt med Danny men det 

hördes bara sändarbrus. Skottlossningen fortsatte och hon tittade på Mehmet som 

fortfarande befann sig i sin egna lilla värld. Det fanns ingenting hon kunde göra förutom 

att hoppas på att Danny och Mark kom undan. Hon satt tyst och lyssnade i ett par 

minuter. Skottlossningen hade upphört och hon såg soldaterna komma tillbaka. De bar på 

två kroppar som de kastade på elden. Hennes inre fylldes plötsligt med en ofattbar skräck 

och insikt om hur jävligt illa ute hon faktiskt var. Hittills hade faran ändå känts rätt 

distanserad och adrenalinet hade trängt bort rädslan. Men nu förstod hon att hon satt 

ensam i ett hus med ett psykfall, mitt i en krigszon bland soldater som skulle döda henne 

utan att tveka bara ett hundratal meter bort. Det fanns inget kavalleri eller några 

amerikanska marinsoldater att ringa efter, som det alltid funnits i Afrika eller Irak.  

”För i helvete, Rachel! Ta dig samman!” tänkte hon och uppbådade alla sina inre 

krafter för att inte bryta ihop. Hon tittade återigen på Mehmet men det syntes ingen 

förbättring, och hon plockade fram en chokladbit ur jackfickan som hon började äta på. 
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Hon tänkte igenom läget och försökte få fram möjliga handlingsalternativ. Danny och 

Mark var döda. Mehmet hade brutit samman och skulle enligt vad hon mindes från PTS 

behöva professionell hjälp för att någonsin bli sig själv igen. Hon var oskadd och hade 

förhoppningsvis fortfarande en motorcykel och mat för två veckor i packningen. Om de 

lyckades ta sig levande från huset kunde de fortfarande inte ta sig tillbaka till den ryska 

gränsen, detta av två anledningar. Dels skulle de bli skjutna av gränsvakterna och dels 

fanns det någon som jagade dem där borta. Enda chansen var att ta sig till Mounio och 

gräva fram vad som egentligen pågick innanför zonen. Sända ut det via satellitlänk till 

resten av världen och hoppas att någon hämtade ut dem. Hon skulle inte satsa pengar på 

att hon skulle komma levande ur det här men hon måste göra ett försök. Hon gav 

Mehmet en rejäl smäll på kinden så han nästan slog i golvet. Då tittade han plötsligt upp 

mot henne med skräcken lysande ur ögonen. Hon sträckte fram handen och han tittade 

på den. Den kalla orädda Mehmet var borta nu och det som återstod var ett viljelöst vrak. 

Han tog hennes hand och hon drog upp honom på fötter. Han skakade fortfarande lätt 

och tårarna hade ännu inte torkat på kinderna. De tog sig försiktigt nedför trappan och ut 

ur huset. Rachel kikade noggrant ut genom fönstren för att försäkra sig om att ingen stod 

på vakt utanför. Hon höll ett noggrant öga på Mehmet som rörde sig raggligt men han 

verkade ändå under omständigheterna stabil. Dolda av husen tog de sig uppför vägen 

igen. De kröp förbi monumentet och nedför backen. Sedan reste de sig upp och tog sig 

snabbt ut ur staden i riktning mot motorcyklarna. Hon kikade på GPS-mottagaren och såg 

att sändaren inte hade rubbats ur sin position. Det tog ett par minuter att tag sig till 

platsen och ljudet från den gigantiska brasan avtog allteftersom och ersattes med skogens 

tystnad. Mehmet andades stötvis och plötsligt föll han till marken. Han kröp ihop i 

fosterställning och bara skakade. Rachel kände medkänslan tränga fram men hon kunde 

inte unna sig sådan lyx som medkänsla. Om hon tog med sig honom skulle det bli en 

betydligt hårdare kamp för att överleva. Men om hon lämnade honom här var det till en 

säker död. Tankarna snurrade runt i huvudet och hon kände sig spyfärdig. Hon sjönk ned 

på alla fyra och kräktes. Det kändes som om tarmarna höll på att ramla ut. Hon tog ett par 

djupa andetag och torkade bort slemmet runt munnen.  

Han låg fortfarande där med en blick som om han var i en annan dimension långt 

borta:  
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”Jag är ledsen Mehmet, men… Alltså, jag pallar inte det här längre. Du får klara dig själv, 

jag måste dra nu. Motorcykeln ligger där borta om du ska åka sedan. Men jag sticker nu!”  

Hon visste att hennes ord inte nådde fram till den sönderbrutne mannen. Men hon 

orkade verkligen inte ta ansvar för mer än sitt eget liv just nu. Hon vände honom ryggen 

och vandrade bort mot motorcyklarna. Han brast ut i ett hjärtskärande skri. Hon vände sig 

om och såg hur hans ögon bad henne att stanna kvar. Men hon tvingade sig själv att 

ignorera skriken även fastän de skar som sågblad i hennes hjärta. Hon tog på sig två 

ryggsäckar och en automatkarbin. Hon startade motorcykeln och gasade upp den i varv så 

att den dränkte Mehmets vrål. Sedan körde hon ut på vägen och körde i full fart bort från 

Fredrikshamn utan att titta bakåt en enda gång. Inombords slogs hennes samvete med 

hennes hjärna om huruvida hon fattat rätt beslut eller inte. När hon hade kört i ett par 

minuter vann samvetet och hon vände om. Ångesten vällde fram och hon körde så fort 

att hon knappt klarade av att bemästra motorcykeln. Hon såg soldaterna på avstånd och 

ställde sig på bromsen för att snabbt kasta om motorcykeln i motsatt riktning.  

Helvete!  

Rachel hörde hur de sköt mot henne men hon var för långt borta. Mehmet var död 

eller i deras händer nu, och nu slappnade hennes samvete av. Nu var det bara hon kvar. 

Hon tittade i backspeglarna och såg hur en jeep förföljde henne. Motorcykeln var 

snabbare än jeepen och jakten fortsatte i tjugo minuter, tills hon kom till vägskälet till 

Helsingfors. Hon saktade in och svängde in på vägen. Efter att ha kört ännu ett par 

minuter märkte hon att jeepen hade försvunnit men hon vågade inte slappna av utan höll 

samma hastighet som tidigare. Färden gick förbi stugor och mindre samhällen men hon 

saktade aldrig ned farten nämnvärt. Hon såg att bensinen var nere på rött och beslutade 

sig för att stanna på den första mack hon hittade som inte låg inne i ett samhälle. Kali och 

hans män färdades på motorcyklar. Spetsnaz hade rapporterat om att de hade eliminerat 

tre av de fyra journalisterna. Den sista hade tydligen gett sig av mot Helsingfors och 

Bondarenko hade gett Kali order om att döda henne. Kali var irriterad men upphetsad. 

Det var länge sedan han jagat människor som han gjorde nu. Tiden som prickskytt i 

Tjetjenien hade passat honom som i handsken. Där hade han kunnat spåra upp sina offer 

vilka oftast var ett band med rövare och deras familjer. Sedan hade han letat upp ett bra 

ställe där han kunde lägga sig i bakhåll. Han log innanför hjälmen när han mindes hur 
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människors huvuden exploderat i hans sikte. Sedan kom den ödesdigra dagen då 

plutonen råkat ut för en inspektion när de roat sig med några tjetjenska kvinnor i en by. 

Våldtäkter var inget man brydde sig om så länge det skedde i det dolda. Men när självaste 

generalinspektorn från Kreml var med i inspektionen blev den lokala ledningen tvungen 

att agera. Hela plutonen fick ett vanhedrande avsked från det militära och befälet ställdes 

inför krigsrätt. Det var i denna veva som Kali kom i kontakt med Nikolai Bondarenko. 

Denne var en stigande stjärna inom den ryska undre världen samtidigt som han var en 

man med goda kontakter i den politiska sfären. Han hade hört talas om incidenten i 

Tjetjenien. När han ”stötte ihop” med Kali på en bar i Moskva visade han stor förståelse 

för den njutning som Kali fick av dödandet. Den store mannen beslutade att ta Kali under 

sina vingar. Det var bara några kilometer kvar till Fredrikshamn där de skulle 

sammanstråla med spetsnazstyrkorna. Bondarenko hade förvisso varit en stigande 

stjärna, men som alltid i Ryssland finns det många lovande män som försöker klättra 

uppför maktens tinnar, det är dock ytterst få som lyckas. Väldigt många råkar ut för 

skandaler som endast möjliggör en fortsatt politisk karriär som kommuntjänsteman i 

Arkhangelsk. Eller så tar deras liv slut i förtid. Ibland genom ett rån som går fel eller en 

trafikolycka med dödlig utgång. 147 män hade på ett eller annat sätt dött för Kalis hand 

sedan han trädde i Bondarenkos tjänst.  

Nu var de framme i Fredrikshamn och Kali fick ståpäls när han kände lukten av 

brinnande kött. Han drog av sig hjälmen och gick fram till kaptenen som gjorde honnör. 

Kaptenen berättade att de varit i full gång med att rensa byn när en soldat hade sett att 

det blänkte från en avsats. De hade snabbt eliminerat männen som gömde sig där utan 

att reflektera något mer över det hela utan bara kastat dem på elden. Det var först några 

minuter senare när de blev uppmanade om att hålla utkik efter ett gäng västerländska 

journalister, som kaptenen hade förstått vad som hade hänt. Han hade genast gett order 

om att söka efter de två andra journalisterna. De hade hittat den ena liggande på vägen in 

till staden och de hade sett hur en motorcyklist närmade sig. Tyvärr var hon för snabb. De 

hade inte haft en chans att komma ikapp och de hade avslutat jakten vid avfarten till 

Helsingfors. Detta eftersom de hade stränga order om att inte närma sig huvudstaden. 

Kali nickade och berömde mannen för dennes agerande och sedah hörde han sig för om 

hur operationen framskred i övrigt. Kaptenen upplyste honom glatt om att allting 
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fortskred enligt planerna. De var snart klara här och skulle sedan sig till Sami för att 

fortsätta upprensningen.  

Kali tog mannen i hand och önskade honom lycka till. Han tog på sig hjälmen och de 

åkte vidare mot Helsingfors. 

 

Arlanda flygplats 

Kalle gick ut från kommunikationscentralen vid Arlanda och begrundade samtalet han 

nyss hade avslutat med ett leende på läpparna. Trots att Martin Rain hade varit arrogant 

hade de idag vunnit en delseger för ett nytt land. Ett annat positivt faktum var att 

Stockholm hade börjat ”leva” och stormtrupperna tog över nya kommuner för varje dag. 

De hade kommit så långt som Mora norrut och Karlstad västerut. Längre söderut hade 

han bara spaningspatruller än så länge. Han ville konsolidera ställningarna innan de gick 

till offensiv mot invandrarna som tagit sin tillflykt till Norrköping. Kalle klev in i en bil och 

började färden mot Stockholm. Utöver chauffören satt han ensam i bilen. Han började 

genast bläddra i lite papper rörande personalfrågor på departementen. Då svängde bilen 

plötsligt in på en rastplats. Eskortbilarna med livvakter hann inte stanna utan var tvungna 

att fortsätta till en annan avfart för att kunna vända.  

”Varför stannade du?” 

Då öppnades bildörren och maskerade män slet ut Kalle. De tryckte ned honom på 

marken. Kalle hade ingen aning om vad som hände. En av männen stack en spruta i 

armen på honom och Kalle sjönk in i medvetslöshetens slöja inom några sekunder. Det 

svängde in en vit skåpbil som stannade framför bilen. De svartklädda männen lyfte in 

Kalle och stängde dörrarna. Skåpbilen körde ut från rastplatsen och försvann ut i trafiken 

igen. När livvakterna kom tillbaka till rastplatsen någon minut senare drog de sina vapen 

och öppnade dörrarna till baksätet. Det var tomt! En livvakt öppnade förardörren och 

bilen exploderade! Explosionen dödade livvakterna och demolerade bilen till 

oigenkännlighet.  

Den vita skåpbilen körde till en bondgård några mil från Arlanda. När den stannat lyfte 

männen ur Kalle och tog in honom i en lada. De satte honom i en trästol och band fast 

honom. Chauffören tejpade för hans mun och örfilade honom tills han vaknade igen. Kalle 

öppnade ögonen och såg på männen som stod omkring honom. Han försökte röra sina 



94 

 

händer men han satt fast. Männen log kallt mot honom. Det luktade konstigt. Han 

försökte förnimma vad det luktade när en av männen viftade med en bensindunk. 

Männen gick ut ur ladan och drog igen skjutdörren. Han hade inte sett ansiktet på någon 

av dem utom chauffören, som inte var hans vanliga chaufför. Rättare sagt hade han ingen 

aning om vad som hade hänt. Nyss satt han i bilen på väg till Stockholm och nu satt han i 

en lada indränkt i bensin. Då slog det honom i hans groggy hjärna att någon troligen skulle 

tända eld på ladan. Men var, hur, varför? Då hörde han knastret av elden som tog fäste i 

träet. Det tog bara någon minut innan lågorna tog sig igenom väggarna och började sprida 

sig i höet. Han började hosta på grund av röken. Skräcken trängde igenom den kemiska 

dimman och han försökte skrika på hjälp. Men skåpbilen hade redan lämnat gården. Det 

fanns ingen som kunde höra hans dämpade skrik. Samtidigt som Kalle tog sitt sista 

andetag förde kungen ett glas vin till munnen. Han var nervös för det var bara tio minuter 

kvar tills rådsmötet skulle börja. Kalle hade inte dykt upp än. Det var ju han som skötte 

ruljansen och kungen kände sig rådvill utan Kalles stöd. Nu kom de första 

rådsmedlemmarna. Han skakade hand med dem och hörde sig för om läget. Ett synbart 

lugn hade lagt sig över Stockholm med omnejd. De flesta människorna hade återgått till 

sina arbeten för att ha något att göra. Även om det för många inte fanns något att göra i 

och med isoleringen så hade folk inget bättre för sig. Rådsmedlemmarna gick in i 

mötessalen och kungen slog sig ned på kortsidan i egenskap av ordförande. Männen 

bläddrade i lite papper och kungen gjorde detsamma för att inte visa sin nervositet. Fan 

ta dig Kalle! Var är du? Han kunde ju inte veta att Kalle just då höll på att omvandlas till 

grillkol någonstans utanför Arlanda. Fler rådsmedlemmar kom in i rummet och snart 

saknades bara Kalle. Kungen kollade på klockan, den var prick:  

”Hmm… Ja, vi får väl börja sammanträdet utan Kalle. Jag skulle vilja ha en lägesrapport 

från er allihop om hur det ser ut inom era respektive områden.” 

Männen började redogöra för hur flera av departementen hade kommit igång riktigt 

bra och hur de hade börjat få undan bråten i innerstaden. Ingen kunde dock undgå att se 

hur kungen ständigt sneglade mot dörren i hopp om att Kalle skulle komma in och ta 

kommandot. I maktens spel får man aldrig visa sig svag. För de som synes vara ens 

fränder kan snabbt byta skepnad och hugga en i halsen om man blottar den. Vilket var 
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precis vad kungen gjorde just nu. När den sista tjänstemannen avlagt sin rapport började 

de hugga:  

”Vad skulle ni vilja ha utfört härnäst ers majestät?” 

Kungen började gnida sina händer under bordet. Vad ville han ha utfört härnäst? Han 

ville att Kalle skulle komma in igenom dörren där borta och sätta dessa ulvar på plats 

innan han gjorde bort sig fullständigt. 

”Ja… Alltså, jag tror att det är viktigt att vi börjar föra en dialog med folket.”  

Han kunde inte ha skjutit sig i foten tydligare än så. Vad i helsike menade han med det 

där? 

”Jag tror inte jag förstår ers majestät, kan ni utveckla vad ni menar?” 

”Ehh. Jo, men alltså vi måste inhämta folks åsikter om vad de tycker om läget och vad 

de vill att vi ska göra.” 

Innan någon hann sätta in nästa dolkstöt öppnades dörren och en vakt gick fram till 

kungen:  

”Ers majestät, vi har hittat överbefälhavare Cronas konvoj. Bilen var sprängd och 

livvakterna döda, men inget spår efter överbefälhavare Crona.” 

Nu var han skräckslagen. Hans beskyddare hade försvunnit men nu visste han i alla fall 

vad han skulle säga: ”Mina herrar, Kalles konvoj har blivit överfallen. Jag föreslår att vi 

ajournerar mötet tills i morgon så att jag kan ta hand om denna kris!” 

Männen muttrade bistert bifall. De hade haft honom på kroken men nu gled han 

elegant av. Men han skulle inte tro att han kommit undan. Kungen lämnade rummet och 

gav order om att alla tillgängliga resurser skulle sättas in för att hitta Kalle. Han ville också 

ha upp riksmarskalken till sitt kontor. När kungen kom in på kontoret sjönk han ihop i sin 

stol. Just nu satt han väldigt löst. Konspirerandet hade redan börjat och han visste inte 

vad han skulle göra åt det. Hans hovstab hade upplösts vid katastrofens början och nu 

återstod endast riksmarskalken Ingemar Eliasson. Dörren öppnades och riksmarskalken 

trädde in. Han slog sig ned i besökarstolen. Kungen erbjöd honom en cigarett som denne 

villigt tog emot. De två männen satt i tysthet och rökte som de hade gjort många gånger 

tidigare. Kungen blåste ut röken: 

”Jag sitter illa till, Ingemar. Det var Kalle som skötte ruljansen och höll koll på allt. Nu 

när han är borta är det bara en tidsfråga innan de avsätter eller dödar mig!” 



96 

 

”Sanna ord, min konung. Då gäller det att ni agerar för att förhindra den 

händelseutvecklingen!” 

”Jag vet! Men frågan är bara hur? Det är deras män som vaktar min kammare. Alla 

män med vapen är lojala med dem. Jag är en kung utan armé!” 

”Men du har folket. För dem är du fortfarande Sveriges rättmätige kung Det gäller att 

vända vindarna till er fördel genom folket. Ersätt nyckelpersonerna i administrationen 

med medborgare som du vet är lojala med riket. Splittra upp legionerna och blanda dem 

med lojala trupper. Härska genom att söndra!” 

Nu började kugghjulen rotera i den blåblodiges hjärna. Ingemar hade rätt. Om han 

bara fick bort rådet från maktens centrum skulle de inte kunna ställa till några bekymmer.  

”Ingemar, jag vill att du kontaktar lämpliga kandidater till rådets olika poster och 

meddelar mig när du är klar. De måste vara här senast i morgon bitti.” 

”Skall ske, ers nåd. Om jag får komma med ännu en rekommendation så bör ni byta ut 

era livvakter mot de få Säpomän som fortfarande är kvar.” 

”Absolut. Se till att det blir gjort. Du är en klippa, Ingemar!” 

”Jag gör bara min plikt, ers nåd. God natt!” 

”God natt!” 

Med en diskret bugning försvann hovmarskalken ut igenom dörren och Carl XVI Gustav 

var ensam på sitt kontor. Silvia och barnen befann sig ute på Grand Hotel i Saltsjöbaden. 

Han vågade inte lämna kontoret innan han satt någorlunda säkert på tronen igen. Det var 

vid sådana här tillfällen han helst hade velat vara någon annan. En rallyförare vars enda 

bekymmer var hur han skulle bära sig åt för att vinna nästa race. Bilar var det enda som 

fick honom att må riktigt bra. När han kände motorn accelerera och han färdades i en 

sådan hastighet att tankarna inte hann med. Ett tillstånd utan plikter och bekymmer men 

med spänningen att vara en millisekund från döden vid minsta misstag. Men det var blott 

drömmar från det förflutna. Nu satt han här på kontoret och landet var i upplösning. Det 

låg på hans axlar att reda ut det hela. Som hans farfar hade sagt; ”Plikten framför allt”.  

Han gick fram till barskåpet och hällde upp en konjak. Sedan tog han ett block och en 

penna för att nedteckna allt som måste göras under morgondagen. Det blev en kort men 

viktig lista och nöjd med sig själv för stunden drack han upp resten av konjaken. Sedan 

lutade han sig tillbaka och föll i en orolig sömn. En hård knackning väckte kungen ur hans 
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slummer. Han drog snabbt handen genom håret och rätade till kostymen, det var ljust ute 

igen. Han bad personen stiga in. Det var rådsmedlemmen Anders Olsson flankerad av två 

soldater. Männen ställde sig framför skrivbordet trots att kungen med en gest visade åt 

dem att sätta sig ned: 

”God morgon Anders, vad har du på hjärtat?” 

”Jag skulle inte kalla det en god morgon. Jag är här för att protestera mot dina planer 

på att upplösa rådet!” 

”Jag tänker inte upplösa rådet, men jag tänker möblera om sammansättningen för att 

få en mer demokratisk och civil prägel på det.” 

”Sluta leka demokrati! Både du och jag vet att det här är en militärdiktatur och nu 

ämnar du bli den enväldige härskaren vilket rådet inte tänker acceptera!” 

Just när kungen skulle svara öppnades dörrarna. Ingemar Eliasson kom in med ett stort 

antal lojala livvakter och medlemmarna av det nya rådet. Anders såg förvirrad ut och 

Ingemar förspillde ingen tid:  

”Arrestera dem och lås in dem i Livgardets arrest.” 

Säpomännen avväpnade snabbt de överlumpade kuppmakarna och förde bort dem. 

Anders Olsson blev rosenrasande: 

”Det här är inte över! Inte på långa vägar!” 

Kungen mötte kallt hans blick och dörrarna stängdes. Han kände igen de flesta av de 

nya rådsmedlemmarna som alla var framstående medborgare men det fanns ett par 

okända ansikten: 

”Välkomna till rådet! Jag tackar er alla för att ni vill axla den tunga uppgiften att bygga 

upp vårt land igen.” 

Därefter följde ett femtimmars oavbrutet möte där de avhandlade allt från vägunderhåll 

till statsfinanser. När mötet var avslutat och rådsmedlemmarna gick till sina rum – de 

bodde på slottet tills vidare för att garantera deras säkerhet – var de utmattade men 

mycket nöjda. När de hade kommit in i mötessalen var det med förvissningen att de 

endast var legitimerande fasader för kungens envälde. Men kungen hade bara haft rollen 

som ordförande och fördelat ansvarsområden efter varje persons kompetens. Sedan hade 

han låtit dem sköta sig själva och endast varit med som en part i diskussionen. Ingemar 

stängde dörrarna och slog sig ned i en fåtölj. Han hade lämnat rummet många gånger 
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under de gångna timmarna för att säkra ordningen i världen utanför. Kungen hällde upp 

ett glas konjak åt sig själv och sade: 

  ”Nå Ingemar, var står vi?” 

”Armén är under kontroll. Vi har rensat ut en rad nyckelpersoner och ersatt dem med 

rojalister. Hären i sig är så pass förhärdad att de inte bryr sig om vilken hand som pekar 

längre, och de har ju slagits för kung och fosterland nästan hela tiden. Bara de får mat och 

inte drivs på alltför hårt tror jag inte att det skall bli några problem. Men jag anser att vi 

måste fullfölja offensiven mot Norrköping.” 

”Jag håller med. Om läget hade varit annorlunda hade jag mer än gärna sträckt ut en 

hand men om vi visar oss svaga och börjar förändra allt på en gång kommer nynazisterna 

att börja ifrågasätta oss. Det är något vi inte har råd med just nu. Det enda som spelar roll 

i detta skede är direkt handling.” 

”Sant. Alla medlemmar av det gamla rådet har förts undan och avrättats enligt era 

instruktioner. Men vi får inte glömma att det fortfarande finns många potentiella 

konspiratörer bakom gardinerna.” 

”Mycket bra. Jo, det gäller att navigera försiktigt i dessa förrädiska vatten. Har ni 

lyckats hitta några spår efter Kalle?” 

”Tyvärr har vi det. Tidigare idag observerades en brand några mil från Arlanda. Med 

tanke på Kalles försvinnande skickades en patrull dit och de hittade rester av en människa 

som satt fastkedjad i en trästol. Med hjälp av tandkort har rättsläkaren identifierat liket 

som Kalle. Jag fick rapporten alldeles nyss.” 

”Då är frågan vem som kidnappade och dödade honom? Jag tror inte att rådet hade 

stake nog att göra något sådant.” 

”Man ska aldrig utesluta något, men jag håller med. Men i sådana fall finns det okända 

spelare med i den här leken.” 

 

Norrköping 

Nattvakterna gick sömnigt längs gatan när en kraftig figur dök upp ur skuggorna. Männen 

grep snabbt efter sina vapen men slappnade av när de kände igen Milo. 

”Bra att ni är alerta, gossar. Är natten lugn?” 

”Jodå. Inga problem alls!” 
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”Låter bra det. Vi syns i morgon.” 

Patrullen fortsatte längs gatan och Milo gick i riktning mot stadens utkanter. Det hade 

dykt upp en rad problem som han behövde begrunda i ensamhet. Men först var han 

tvungen att prata med en spanare som nyss hade kommit tillbaka. Han kom till slutet av 

gatan och såg hur det lyste i stugan på andra sidan bron. Han tittade åt sidorna innan han 

korsade bron och knackade på dörren. De hade sett honom komma så de öppnade direkt. 

Spanaren satt med en skål soppa och en bit vitlöksbröd. Han var på väg att resa sig upp 

och göra honnör men Milo tryckte milt ned honom i stolen. 

”Inte skall du göra honnör för mig, Marko. Sådant behövs inte män emellan. Nå, jag 

hörde att du har sett stormtrupper inpå knuten?” 

”Jo, tyvärr är det så. Jag var bara några kilometer norrut när jag hörde dem komma. 

Det var tur att det fanns ett buskage bredvid vägen, annars hade det varit kört.” 

”Hur många var de och vad hade de för beväpning?” 

”De var bara fem stycken och lätt beväpnade. Det verkade som om de rekognoserade 

området och letade efter våra vaktposter.” 

Det var inte bra. Inte bra alls för det kunde innebära att ett anfall var nära förestående 

och det var de inte förberedda för. De senaste dagarna hade livet varit underbart. 

Människor hade rört sig på gatorna som om allt vore som vanligt. Man hade hjälpts åt att 

bygga om lagerlokaler till dugliga bostäder och ordnat sanitära möjligheter åt alla. 

Människorna verkade ha fått hoppet åter och se någon form av ljus i tunneln. Till och med 

han själv hade slappnat av och släppt det ständiga greppet om gevärskolven. Men nu 

verkade det onekligen som molnen återigen hopades kring horisonten. Han kliade sig i 

skägget och det blev tyst i rummet. De kunde inte röra på sig igen. Folk var fortfarande 

tärda efter den senaste marschen och de kunde inte fly i all evighet. Han tog ett papper 

och ritade snabbt en slarvig karta över stadens geografi. Stormtrupperna skulle troligen 

komma längs E4:an eftersom det var den lättaste och snabbaste vägen. Men han skulle 

placera ut spanare längs den andra vägen också. Den bästa punkten att gruppera 

styrkorna på var området Bäckerslund/Nylund där de hade vattnet som skydd åt 

flankerna på båda sidorna. Enda nackdelen var att marken var rätt flack där men det fick 

de ta. De var tvungna att frakta dit såpass mycket bråte de kunde som skydd innan det 

blev dags. Men det första han måste göra var att ta död på spaningspatrullerna. Han 
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skulle skicka ut Marko med sex man för att leta efter dem. Men nu gjorde sig tröttheten 

gällande. Det var ingen idé att tänka när han var trött för då gjorde han bara misstag. Han 

sade åt Marko att vila en halvtimme och sedan ta med sig sex pålitliga män för att döda 

spanarna. Milo sade god natt och klev ut i natten igen. Han stannade och visste inte om 

han skulle bege sig till sitt rum eller om han skulle… Gå hem till Valda. Samvetet smärtade 

honom för att han var beredd att bedra sin fru men han behövde någon som höll om 

honom, älskade honom här och nu. Dessutom var det här extrema omständigheter och 

han kunde ju inte lastas för att han var här och att frugan var på Balkan. Det avgjorde det 

hela och han styrde stegen mot Valdas lägenhet. Milo hade ordnat så att hon hade fått en 

etta för sig själv. Dörren till trapphuset var olåst och han smög sig sakta uppför trappan 

tills han kom fram till hennes dörr. Han ringde på och hoppades att hon var vaken. Hon 

log när hon öppnade dörren och de föll genast i varandras armar. De lämnade inte hallen 

utan slet av varandra kläderna och började älska som om det inte fanns någon 

morgondag. Till slut låg de på golvet utmattade och svettiga. Hon lekte med hårstråna på 

hans bröst: 

”De är på väg.” 

Hon slutade och han kände hur hon rös till. Han tryckte henne hårdare intill sig: 

”Det kändes som om allt som hände innan vi kom hit var en ond dröm och det här var 

den sanna och goda verkligheten. Men verkligheten hinner alltid ikapp en. Alltid… När 

kommer de?” 

”Jag vet inte. De har spanare ute som kollar läget, men jag skulle inte tro att de 

kommer förrän om tidigast två-tre dagar så vi har tid att förbereda oss” 

”Tänker du slåss? Jag trodde vi skulle dra oss undan och låta dem få landet så länge vi 

slapp offra liv?” 

”Vi kan inte fortsätta fly, Valda. Någon gång kommer de att hinna upp oss och då 

kommer vi troligen att vara så pass trötta att det blir som att skjuta uppradade kor. Nej, 

slaget kommer att stå här där vi kan välja vårt slagfält och låta striden ske på våra villkor.” 

Hon tog ett fast grepp om hans haka och tittade honom rätt in i ögonen.  

”Måhända är du världens störste general, men i natt är du bara min!” 

Med de orden kysste hon honom och älskogen tog återigen vid. När gryningsljuset fann 

sin väg genom fönstret vaknade Milo och slingrade sig ur Valdas grepp i sängen. Han drog 
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på sig kläderna och gick ut i köket för att dricka lite vatten. När han gick mot ytterdörren 

kastade han en blick på den sovande Valda. Hon såg ut som en sovande ängel tänkte han 

och log. När han kom ut på gatan fann han den vara öde. Milo gick därför genast till ett 

vandrarhem där en grupp soldater var inhysta. Det stod en klocka i receptionen och han 

började ringa i den samtidigt som han knackade hårt på dörrarna till sovsalarna. 

”Upp och hoppa grabbar. Uppställning utanför om tjugo minuter, vi har en lång dag 

framför oss!” 

Han gick ut och satte sig på en bänk utanför. Det tog bara tio minuter innan samtliga 

soldater stod uppställda på led. Milo ställde sig framför dem med allvarlig min även fast 

han log inombords åt förvandlingen som männen hade genomgått under den senaste 

veckan. Man trodde nästan inte att det var sant!  

”Jag måste tyvärr meddela att fienden troligen kommer att gå till angrepp om två-tre 

dagar. Därför skall vi befästa våra positioner tvärs över E4:an på ett ställe som heter 

Nylund. Ni får leta upp det på kartan sen. Men hur som helst måste vi sätta igång att 

gräva skyttegravar och sätta upp palissader som skydd, för landskapet är rätt flackt där. 

Så era order är att leta fram stora grävmaskiner, spadar och lastbilar och köra dem till 

Nylund så vi kan börja bygga befästningar. Det var allt!” 

Gruppen gjorde honnör och försvann sedan åt olika håll för att leta efter utrustning. 

Milo gick tillbaka till sin lägenhet för att göra sig en rejäl frukost innan han begav sig till 

Nylund. Väl hemma stekte han på två ägg och blandade en rejäl tillbringare juice. Han 

plockade samtidigt fram sin antecknings- tillika dagbok och började skriva ned sina tankar 

angående natten och dagen. Innan katastrofen inträffade hade han aldrig skrivit ett ord 

för nöjes skull och han visste att han inte var någon större litterär begåvning. Men han 

kände ett trängande behov av att få ut det han tänkte på papper. Det var en förlösande 

process och allting blev mycket klarare när han såg det nedskrivet. Han namngav inte sin 

älskarinna av omsorg för Valdas hälsa om dagboken någon gång skulle hamna i hans frus 

händer. Inte nog med att han bedrog sin fru utan han gjorde det dessutom med en av 

hennes närmaste väninnor! Men han trängde undan skammen och fortsatte att skriva. 

Trodde han själv att de hade en chans att segra i öppen batalj? Han ritade upp hur 

terrängen såg ut vid Nylund. Sedan gjorde han markeringar för vallgravar och andra 

befästningsverk. Vallgravarna behövde vara runt två meter djupa för att vara effektiva. 
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Det fanns inga minor men de kunde lägga ut taggtråd och spanska ryttare framför 

befästningarna. Han skulle se om det inte gick att konstruera någon form av fjärrutlösta 

bomber som de kunde gräva ned och utlösa vid behov. Lyckades de fixa allt det här, och 

det var inte alls orimligt, hade de i alla fall goda förutsättningar att hålla stånd. Han åt upp 

det sista av frukosten och gick sedan ut för att promenera till Nylund. 

 

Östersund 

Carls officerare hade ifrågasatt hans beslut att inte utnyttja övertaget och återta mer 

territorium runt Östersund. Men Carl hade varit benhård och hävdat att de inte fick bli 

övermodiga. Dessutom fanns risken att vandrarna kom tillbaka. Han hade gett order om 

träning och vakthållning tills vidare. I ett tydligt försök att få kontakt med Brödraskapet 

igen återvände han till toaletten han tidigare besökt. Det dröjde bara någon minut innan 

han hörde någon komma in. 

”Duktigt gjort! I natt kommer vi att genomföra ett anfall norrifrån. Du ska skylla på 

Trollskogen och sedan gå i krig med dem. Du behöver inte oroa dig för nynazisterna för de 

är fortfarande långt borta.” 

”Men… Jag kan ju inte anfalla dem, de är ju det närmaste vi har till allierade!” 

Mannen gick upp bakom ryggen på Carl och satte en kniv mot halsen på honom. 

”Du gör vad vi säger åt dig att göra! Annars kommer jag personligen skära halsen av 

din dotter, och det vill du väl inte?” 

Carl kände det kalla stålet mot sin hals och tankarna for igenom hans huvud. Han ville 

så gärna bryta nacken på mannen! Men han tvingande undan raseriet och tvingade sig att 

fokusera. Han kunde inte låta sin dotter dö på grund av hans snedsteg. Carl tog tag i 

kniven och styrde undan den. 

”Jag ska göra som ni beordrat, men du kan inte begära att jag ska vara glad över det!” 

Mannen skrattade hest. Han drog undan kniven och stack en karta i Carls hand.  

”Spar inga krafter i natt. Det är ett gäng rekryter som behöver härdas och skulle de dö 

på kuppen är det ingen förlust…” 

Mannen försvann ut igen. Mannen hade varit maskerad igen men det var bara bra. För 

skulle han känna igen mannen bland sina soldater skulle han ha svårt att besinna sig. Han 

tog upp kartan och såg hur anfallet var planerat. Tanken att planera ett bakhåll slog 
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honom men han visste att det var lönlöst. Männen som skulle anfalla var dödsdömda i 

vilket fall. Om han gjorde planer för ett bakhåll skulle hans officerare börja undra hur han 

hade fått reda på anfallsplanerna. Han hade inte råd att förlora mer trovärdighet nu, i 

synnerhet inte efter beslutet att avstanna offensiven. Carl tvättade händerna och gick 

mot befälsposteringen. Ett gäng hemvärnssoldater gjorde eftermiddagsexercis och ett 

annat gäng hade skytteträning. När han kom in i befälsposteringen var det relativt lugnt. 

Det satt ett par officerare och planerare morgondagens övningar medan en officer gjorde 

scheman för vakthållning. Carl slog sig ned vid sitt skrivbord och spelade ovetandes om 

det förestående anfallet. 

 

Finland, Helsingfors  

Rachel saktade in farten när hon kom in i Helsingfors förorter. Det var en dyster syn som 

mötte henne. Utbrända hus och en allmänt obehaglig atmosfär. Ingen människa syntes till 

men det fanns gott om fläckar av torkat blod och skotthål. Nu började det synas stora 

svarta moln av rök ovanför staden och minnena av de ryska dödsskvadronerna kom 

tillbaka. Hon ruskade på huvudet och försökte fokusera på nuet i stället. När hon såg en 

skylt om ett parkeringsgarage beslöt hon sig för att stanna. Om hon fortsatte med 

motorcykeln skulle hon väcka de döda och tilldra sig uppmärksamheten från de levande. 

Bommen till parkeringshuset var avbruten på mitten så hon körde bara rätt på. Huset 

hade tre våningar och hon fortsatte till den tredje för att försäkra sig om att huset var 

tomt. Det fanns inte många lediga platser och alla bilar verkade oskadda. Hon parkerade 

motorcykeln och tog av sig hjälmen.  

Plötsligt steg det fram ett tiotal personer ur skuggorna.  

”Rör dig inte” 

Rachel stelnade till och försökte urskilja anletsdrag, men de höll sig i skuggorna. Då 

kände hon hur någon brutalt slet tag i hennes armar och krängde ned henne på marken. 

Händer rörde sig över hennes kropp. De tog ifrån henne automatkarbinen och pistolen. 

Hon kände hur handklovar låstes fast runt hennes handleder och sedan drogs hon upp på 

fötterna igen. Deras ögon var kalla och ansiktena utstrålade en sällan skådad karghet. Det 

var fem män och två kvinnor. Alla var civilklädda men beväpnade. Två män tog stadiga 

grepp runt hennes axlar och de vandrade ut från parkeringshuset. Därefter begav de sig 
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ut på en sällsam vandring där de hela tiden försökte undvika öppna ytor och hålla sig 

dolda bakom husväggar. Efter att ha färdats så i en timme, enligt Rachels tidsuppfattning, 

nådde de fram till en stor lagerbyggnad. Det låg sandsäckar och betongfundament runt 

hela byggnaden och beväpnade bistra män satt och spanade mot den omgivande 

bebyggelsen. Plutonen hälsades välkomna och den som Rachel antog var ledaren utbytte 

några ord med en grupp män samtidigt som han pekade på henne. Hennes vakter förde in 

henne i den skumt upplysta byggnaden. Därinne var det fullt med människor och 

materiel. Hon såg en mamma amma sitt barn med ryggen mot uppstaplade säckar med 

betong, ett gäng barn satt runt ett slitet Monopol och kastade bara förströdda blickar när 

hon passerade. Det hela såg ut som en kombination av ett flyktingläger och nedlagd 

industri, vilket var precis vad det var. De kom fram till en trappa som ledde upp till en 

uppstyltad barrack vilket troligen hade varit förmannens kontor tidigare. Två 

uniformerade soldater stod på vakt utanför dörren och en av hennes vakter pratade på 

finska med soldaterna. En av soldaterna försvann in genom dörren. Vilka var dessa 

människor och vad skulle hända med henne? Soldaten kom ut igen och tog över greppet 

runt hennes axel från hennes tidigare eskort. Han tog in henne genom dörren. Därinne 

satt ett gäng män runt ett bord med en stor karta på, det stod en öppen trälår med 

automatvapen på ena sidan rummet och ett överbelamrat skrivbord på det andra. 

Soldaten tryckte ned henne på en söndrig kontorsstol och försvann sedan ut ur rummet. 

Männen tittade på henne och sedan på ledaren. Det var en äldre man iklädd uniform och 

basker. Trots den skumma belysningen kunde hon läsa vad det stod på hans namnbricka. 

”General A. Parpu” 

Han reste sig upp. Han gick fram till en tillbringare och slog upp ett glas  

vatten. Sedan gick han fram till Rachel och började prata på engelska: 

”Jag ser att du inte är ryss och du pratar uppenbarligen inte finska. Då är den stora 

frågan: vem är du och vad gör du här?” 

Männen vid bordet stirrade kallt på henne. Rachel kände sig väldigt liten och obehaglig 

till mods. Men hon tvingade sig själv att samla sig. 

”Mitt namn är Rachel och jag är journalist för CNN” 

”Aha. Jag visste att jag kände igen dig från någonstans. Då förstår jag på sätt och vis 

varför du är här.” 
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Han tog fram en nyckel ur fickan. Låste upp handklovarna och gav henne vattenglaset. 

Med en gest visade han åt henne att slå sig ned vid bordet. De andra männen makade 

ihop sig och hon satte sig ned. Anders gick till en gryta och slevade upp en portion mat 

som han stack åt henne. Rachel kastade i sig maten och vattnet med en sällan skådad 

hunger. Männen småpratade på finska tills hon ätit klart. Rachel torkade av mungipan 

med jackärmen. 

”Vilka är ni och vad är det här för ställe?” 

Männen tystnade och tittade på Anders som sade. 

”Det här är en frihetens bastion för överlevare och vi är dess beskyddare. Hur mycket 

vet du om vad som händer häromkring?” 

”Inte mycket alls kan jag villigt erkänna. NATO och ryssarna har spärrat av hela  

Skandinavien och det enda som sägs är att en smittsam epidemi har brutit ut. Ingen 

vet några detaljer och politikerna är för en gångs skull väldigt tystlåtna” 

  Anders log och tog ännu ett bloss på sin pipa. 

”Det hela är en väldigt lång och rörig historia som skulle ta hela natten att redogöra för 

i sin helhet, men det jag kan säga är att: nej det är ingen sjukdom. Det är ett biologiskt 

vapen och detta vapen förvandlar döda och levande människor till vad man kan kallar 

zombies.” 

”Men det låter ju helt absurt. Jag menar zombies finns ju inte i verkligheten?” 

Männen log bistert och någon sade: 

”Det trodde jag inte heller. Men fortsätt några kilometer till så kan jag garantera att du 

får se dem i deras fulla prakt” 

”Saken är den Rachel att hela den här sörjan är mer omfattande än vad du tror och 

zombierna är bara en del av det hela.” 

”Varför skall jag då bege mig till Mounio?” 

Nu stelnade Anders till och stirrade henne rätt in i ögonen. 

”Vad vet du om Mounio?” 

”En rysk general sade att vi skulle bege oss till Mounio för att hitta svaret på vad som 

pågick här.” 

Nu sade Anders några ord på finska och de andra männen lämnade snabbt rummet. 

När dörren slog igen tog han till orda igen. 
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”Jag antar att denna ryska general hette Konstantin, och att han är död vid det här 

laget?” 

Rachel nickade. 

”Det jävliga är att den enda chansen är att… Helvete!” 

Hon såg att Anders var riktigt upprörd.  

”Jag ska lägga korten på bordet och du får tro vad fan du vill. Det finns en organisation 

av gamla militärer som ligger bakom allt det här. De har folk överallt och deras 

huvudorganisation är den globala paraplyorganisationen för veteraner. För ett par veckor 

sedan exploderade en hemlig forskningsanstalt uppe i Mounio. Militären ryckte ut och 

spärrade av hela stället. Dock visade det sig att man hade arbetat på ett hemligt virus som 

nu hade spridit sig. När du blir infekterad av viruset upphör dina kroppsfunktioner att 

fungera och du drivs endast av en lust att äta. Det är precis som i vilken zombierulle som 

helst. Det jävliga är bara att detta sker i verkligheten.” 

Rachel kunde inte tro det. Konspirationer, zombies, var hon vaken? 

”Men alltså varför agerar inte myndigheterna, FN eller vem som helst?” 

”När det händer något av den här storleken politikerna i regel ge militärerna fria 

händer att göra vad som behövs…” 

Plötsligt hördes skottlossning och en soldat kom inrusande, rabblandes väldigt snabbt 

på finska. Anders svarade snabbt och reste sig upp:  

”Vi får prata mer sedan. Kan du hantera ett vapen är det bara att ta ett och bemanna 

värnen. Annars är det bäst att du håller dig ur vägen.” 

Han försvann ut genom dörren. Rachel tänkte snabbt och kom fram till att hon var för 

nyfiken för att hålla sig ur vägen. Hon plockade ut en automatkarbin ur trälåren. Gjorde 

en mantelrörelse och kollade magasinet. Till sist tog hon ett djupt andetag innan hon 

försvann nedför trappan. Alla människor hon såg tidigare hade nu krupit i skydd eller 

begett sig ut till värnen. Hon sprang sicksack mellan lårar och människor tills hon kom ut 

till öppningen. Då hukade hon sig ned och tog sig fram till en tom plats bakom 

sandsäckarna. Det smattrade och smällde som bara den. Hon tog ännu ett andetag och 

kastade sig sedan upp och började skjuta. Det var människor överallt, de tog skydd bakom 

vad som stod till buds. Hon siktade på en kille som sprang och tryckte sedan till på 

avtryckaren. Rekylen fick henne att rycka till lite men strax därefter slog det ut små röda 
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moln och hennes mål föll till marken. Hon valde ännu ett mål och sköt igen, och igen och 

igen! Snart brassade hon på likt Rambo och adrenalinet pumpade på för fullt. Otroligt nog 

undvek hon att bli träffad trots att kulorna ven runt henne för hon hade missat poängen 

att ta skydd mellan salvorna. Till slut drog en soldat ned henne bakom värnet: 

”Du må vara modig, men det där är rent dumdristigt. Håll dig nere ett tag nu, annars 

kommer du inte att ha något huvud kvar snart!” 

Hon satt med ryggen mot sandsäckarna och hela hon bara skakade av adrenalin och 

stress. Plötsligt föll mannen som dragit ned henne ihop. Han hostade blod och försökte 

hålla för ett hål i halsen. Hon såg på hans min, han verkade förvånad. Blodet fortsatte att 

forsa ut och strax därefter slappnade kroppen av. Hennes grå byxor smetades ned av 

blodet som sakta fanns sin väg över marken. Rachel kände ingenting längre. Allt var ett 

enda stort pulserande, ljud kom fram som i slow motion, allt kändes overkligt. Hon såg 

hur något kom flygande och hon stängde ögonen. Sedan skakade allting till och hon kände 

en stickande smärta i ansiktet. När hon öppnade ögonen igen låg det lik överallt. Hon lyfte 

sin hand och såg att den var helt blodig. Hon tittade mot mitten, där stod Anders och en 

handfull män som fortfarande höll stånd. Då kastade de sig plötsligt över sandsäckarna 

och försvann. Rachel tittade ut i tomma intet igen. Från ingenstans kom två kvinnor som 

lyfte upp henne och släpade iväg henne. Rachel kände hon hur hon svävade in i 

medvetslöshetens töcken. När hon vaknade upp igen låg hon på en madrass. Det värkte 

överallt men hon kunde röra på hela kroppen så inget verkade vara brutet. Hon tog stöd 

med armarna och hävde sig upp. På båda sidor om henne låg män i med olika skador. 

Trots att hon kände sig aningen yr tog hon sig upp på fötter. Hon tog stöd mot väggen och 

började förflytta sig mot kontoret. Människor tittade upp på henne men ingen hindrade 

henne. Hon tog sig uppför trappan och fram till dörren. Det stod inga vakter där längre. 

Hon sköt upp dörren. Anders låg nedblodad på kartbordet och två män stod vid hans sida. 

Han rosslade fram något till männen som lämnade rummet. Han vinkade åt henne att 

komma närmare. Det var blod överallt och han verkade ha blivit träffad minst tre gånger, 

vad Rachel kunde se. Hon ställde sig bredvid honom. Ansiktet såg plågat ut av smärta och 

han andades häftigt: 

”Rachel. Du måste… Du måste ta dig till Mounio. Lita inte på någon i uniform… Där 

finns arkiv… Se till… Se till att hela världen får veta.” 
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Då började han hosta blod och de två männen kom inrusande igen. Rachel vinglade ut 

ur rummet och nedför trappan. Där sjönk hon ihop mot väggen. Tiden förflöt som i ett 

töcken. Hon kunde inte tänka. Allting var bara ett stort ingenting. En man kom nedför 

trappan och satte sig bredvid henne. Han tog fram ett cigarettpaket och erbjöd henne en. 

Hon brukade inte röka men vad spelade det för roll längre? Mannen tände cigaretten åt 

henne och hon sög in röken. Det kändes äckligt men samtidigt lugnande. 

”Generalen är död. Nu finns det inget hopp längre” 

Rachel tittade på honom. Han var en yngre man i runt tjugofemårsåldern iklädd likadan 

uniform som Anders.  

”Varför inte?” 

”Han höll hoppet uppe trots att det inte finns något längre. Vi förlorade nästan alla 

män vi hade idag. Nästa gång de anfaller kommer vi att stupa.” 

”Vilka är de?” 

”Röd milis, ryssarna förser dem med vapen och i gengäld dödar de allt de ser medan 

ryssarna steker zombies.” 

”Men var är armén och polisen?” 

”Döda eller zombifierade. När zombierna kom tog rödingarna chansen och när vi stred 

inbördes kunde vi inte hålla stånd mot zombierna. Det går rykten om att enstaka förband 

har isolerat sig i sina baser men det är bara rykten, ingen vet någonting längre.” 

”Men ni kan inte bara ge upp! Så länge man står upp så gäller det att kämpa.” 

Mannen log.  

”Om det fanns något att kämpa för, ja! Men vi är isolerade, våra egna vill döda oss för 

att vi inte vill bli kommunister, världen ger blanka fan i oss. Vad finns det då att kämpa 

för?” 

Rachel hävde sig upp och tittade på honom. 

”När man blivit nedslagen kan man göra två saker. Endera ligger man kvar och hoppas 

att de försvinner av sig självt. Eller så reser man sig upp och ger dem en redig käftsmäll.” 

Med de orden började hon gå mot utgången. Nu var hon tamefan förbannad. Nog för 

att hon aldrig hade stridit förut. Men hon hade suttit fast i belägrade städer där alla 

förråd varit slut sedan veckor, men där försvararna ändå stridit till sista man trots att 

hoppet varit ute sedan länge. Hon mindes när hon klev ombord på en amerikansk 
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helikopter i en afrikansk stad. Det var ett brinnande inbördeskrig och regeringssidan höll 

på att förlora. Staden hade varit under belägring i två månader och nu gjorde sig 

regeringssoldaterna redo för det sista slaget vid flygplatsen. Hon hade vänt sig om en sista 

gång och sett den stora armadan av fientliga fordon och soldater som närmade sig 

flygplatsen. Ändå fortsatte regeringssoldaterna att skjuta tillbaka. Utan hopp men ändå 

stred de till sista man. Här satt ett gäng karlar i en industrilokal och gnällde om att allting 

var slut. Det var bara att lägga sig ned och dö. Hon ställde sig vid värnet och blickade ut. 

Soldaten kom och ställde sig bredvid hennes sida. 

”Vad tycker du att vi ska göra för att leverera denna käftsmäll då?” 

”Ingen aning, det är du som är soldaten här. Jag vet bara att jag inte kommer att lägga 

mig ned och dö utan en fight.” 

Han log igen men sedan blickade han ut mot omgivningen på nytt. 

”Det sägs att det finns en militärbas i Åbo som fortfarande håller stånd. Det är ju bättre 

än ingenting antar jag.” 

 

Kungliga slottet 

När rådet återsamlades på morgonen insisterade kungen på att det fick bli ett kort möte 

och att de sedan skulle ägna resten av dagen åt praktiskt arbete runtom i staden. Ingemar 

gick in och ut ur möteslokalen som en svängdörr. Han var kungens torped och 

maktövertagandet hade inledningsvis gått som smort men nu började det komma käppar 

i hjulet. De militära ledarna för stormtrupperna hade ifrågasatt avrättandet av det gamla 

rådet och vissa hotade med öppen revolt. Ingemar hade dock lyckats ersätta 

nyckelfigurerna för de militära trupperna i Stockholm med konservativa rojalister. 

Nyckeln var att hitta trovärdiga personer som skulle gå hem i de nynazistiska kretsarna 

men som i hjärtat var demokrater alternativt rojalister. För att kontra hotet från de 

rebelliska stormtrupperna hade Ingemar dessutom börjat organisera en rojalistisk styrka. 

Det hade även uppstått en svart marknad i Stockholm. Även om det inte gick att få in 

något från utlandet skedde det nu en omfördelning av främst konserver och annan mat 

från andra delar av landet till huvudstaden. En av huvudaktörerna på den svarta 

marknaden var en gammal vän som han tänkte besöka efter rådsmötet. Kungen avslutade 
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nu mötet och rådsledamöterna lämnade salen. När dörrarna slog igen tog kungen av sig 

glasögonen och putsade dem med en duk. 

”Det känns som att vi gör framsteg. Hur har det gått för dig Ingemar?” 

”Jag ska iväg och träffa ett par personer rörande ditt livgarde och sedan ska jag besöka 

en gammal vän.” 

”Det låter bra. Jag tänkte ta en tur till Saltsjöbaden för att träffa familjen.” 

”Jo, jag hörde det, jag har ordnat med en lojal eskort som tar dig dit och tillbaka. Vill du 

flytta familjen hit?” 

Kungen satte på sig glasögonen igen och tog upp ett cigarettpaket.  

”Nej. Det är lugnast… eller säkrast menar jag, att ha dem där. Om någon försöker döda 

mig kommer de att slå till här.” 

Ingemar log cyniskt inombords. Han visste att relationen mellan kung och drottning var 

ren business så det var ingen överraskning att kungen var nöjd med att ha frugan på 

säkert avstånd. 

”Det är sant. Nåväl, jag skall bege mig. Men trevlig resa, ers majestät!” 

”Detsamma, Ingemar!” 

Ingemar reste sig och lämnade rummet medan kungen tände en cigarett. Ingemars två 

livvakter Rune och Edgar som hade väntat utanför dörren följde snabbt efter honom. 

Ingemar hämtade sin attacheväska och rock på kontoret medan Edgar hämtade bilen. 

Rune klev ut genom ytterdörren och såg sig omkring innan han öppnade bildörren. 

Ingemar klev snabbt in och dörren slogs igen. De körde ut från slottet ned mot Gamla 

Stan. Det såg nästan ut som vanligt ute på gatorna förutom att det var färre människor 

och skotthål lite varstans. Städningen hade gått snabbt och varit grundlig. När de kom 

fram till restaurang Lejontornet stannade de. Ingemar sade att de kunde bli kvar i bilen. 

Han klev ur och gick in på restaurangen. Ägaren Peter Löpare satt vid ett bord och 

jobbade med pappersarbete. När han såg Ingemar reste han sig upp och skakade hand. 

”Trevligt att träffas! De andra väntar på övervåningen.” 

”Detsamma. Okey.” 

Peter öppnade en dörr och de gick uppför en lång trappa. Han öppnade ännu en dörr 

och de klev in. Det var ett stort rum med mörka ekmöbler och det stod ett långt bord med 

skinnfåtöljer i mitten av rummet. Samtliga stolar var fyllda med män med olika klädsel. 
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Ingemar kände igen ett par stycken som adelsmän och några andra var kända affärsmän. 

Peter visade honom en stol och slog sig sedan ned vid bordsändan. Greve Harald von 

Piper harklade sig och tystnad infann sig. 

”Så kungen vill ha vår hjälp? Jag trodde han hade hittat nya vänner!” 

De övriga runt bordet grymtade bifall till den svidande kritiken mot kungens oheliga 

allians. Ingemar var dock oberörd. 

”En kung måste spela med i leken. Han hade inget annat val än att följa med när 

nynazisterna tog honom till fånga vid Arlanda. Nu har vi dessutom lyckats utmanövrera 

det nynazistiska ledarskapet. Vi har nu mer eller mindre kontrollen över stormtrupperna.” 

”Då så. Vad behöver du vår hjälp för då?” 

”Eftersom 'stormtrupperna' är nynazister! Vi måste agera långsamt men planen är att 

successivt fasa ut dem till förmån för reguljära trupper. Men för att kunna göra det 

behöver kungen lojala trupper vid sin sida. Därför behöver jag er hjälp mina herrar!” 

Det blev tyst runt bordet. Peter hällde upp ett glas vin åt Ingemar. Greve von Piper 

reste sig upp och gick fram till en tavla av Gustav VI Adolf. Samtliga i rummet iakttog 

greven som var gruppens obestridda ledare. Han var 74 år gammal och hade varit med på 

den gamle kungens tid.  

”Jag antar att vi alla har våra synder att sona för. Jag ska se vad jag kan åstadkomma. 

Men vi behöver vapen och utrustning.” 

”Det tar jag hand om. Se bara till att dina män kommer på plats så fort som möjligt.” 

Ingemar stannade kvar i en halvtimme för att bena ut detaljerna och svara på frågor. 

När männen var nöjda tog han på sig rocken och gick ut till bilen igen. Rune öppnade 

dörren och Ingemar klev in. Nu åkte de vidare till Söder. Ingemar var nervös inför nästa 

möte. Han hade inte träffat sin gamle vän på fem år. Deras senaste möte hade inte precis 

varit… angenämt. Charles Trotsky var en pompös och arrogant man. Men han var en 

sjuhelsikes affärsman och han hade kontakter inom alla samhällslager. Enligt Ingemars 

källor var han en av de största aktörerna på den svarta marknaden just nu. De kom fram 

till Charles lägenhet och Ingemar sade åt Rune att följa med upp. De gick fram till porten 

och Ingemar tryckte in ringklockan.  

Det dröjde ett par sekunder innan Charles svarade: 

”Vem är det?” 
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”Det är Ingemar.” 

”Din skitstövel! Vad i helvete gör du här?” 

”Jag har kommit för att göra affärer.” 

”Att du ens vågar visa ditt fula tryne här! Nåväl, affärer är alltid affärer…” 

Det durrade till och dörren låstes upp. De gick in och upp till andra våningen. Charles 

hushållerska öppnade dörren och de steg in i en grandios hall som kunde mäta sig med 

Slottet gällande konst och utsmyckning. Hushållerskan sade att herrn endast ville träffa 

Ingemar och bad därför livvakten slå sig ned i hallen. Hon ledde Ingemar genom en 

korridor till en dörr och knackade på. 

”Kom in!” 

Ingemar öppnade dörren och klev in. Kontoret var stort och fullt med dyra tavlor, 

Charles samlade på holländsk konst. Charles satt bakom skrivbordet och rökte på en 

cigarr. Han var fet och skallig med en liten grå mustasch. Ingemar kunde se att han 

fortfarande hade samma kritstrecksrandiga kostym som när han träffade honom sist. 

Charles tittade på honom och blåste ut röken. 

”Egentligen skulle jag skjuta dig din jävel. Men jag blandar aldrig affärer och privatliv. 

Vad vill du?” 

Fel! Du blandar alltid ihop affärer och privatliv, tänkte Ingemar, men han rörde inte en 

min. 

”Jag behöver vapen och militär utrustning. I stora mängder.” 

”Du har fortfarande inte bett om ursäkt! Fan ta dig, hade du inte varit i vägen hade jag 

skjutit den jäveln!” 

”Ja, det hade du gjort och då hade du suttit på kåken nu…” 

”Det är jävligt sant men då hade den skitstöveln varit död och den jävla slynan också!” 

Ingemar mindes det som igår fastän det hade skett för fem år sedan. Charles hade varit 

ihop med en balettdansös från Kungliga Baletten. Hon var trettio år yngre än honom men 

han hade uppvaktat henne intensivt efter att ha blivit stormförälskad efter en 

föreställning. Deras förhållande hade pågått i runt ett halvår när Charles hörde rykten om 

att hon hade en affär med en manlig dansare. Han hade anlitat en privatdetektiv som 

hade skuggat henne och efter en vecka återkom denne med bildbevis på otroheten. 

Charles hade blivit rosenrasande och ringt upp sin bäste vän Ingemar. Charles hade sagt 
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att han skulle åka ned till Operan och döda båda två, sedan hade han slängt på luren. 

Ingemar som var väl medveten om vännens hetsiga temperament hade genast åkt ned till 

Operan och ringt efter en vän som arbetade som dörrvakt. De hade väntat utanför 

Operan när Charles kom åkande i sin Porsche. Ingemar försökte lugna honom. Men 

Charles var rosenrasande och öppnade bakluckan där det låg ett hagelgevär. Ingemar 

signalerade åt sin vän dörrvakten att ta tag i Charles. Som tur var hade Charles kommit till 

personalingången så det var folktomt. Ingemar tog hagelgeväret och lade det i bakluckan 

på sin egen bil. Charles skrek och härjade som besatt men han var ingen match för 

mannen som höll i honom. Ingemar ställde sig framför Charles och ringde ett anonymt 

samtal till Polisen och sade att han hade sett en beväpnad man framför Kungliga Operan. 

Ingemar hade sedan sagt att han gjorde detta för Charles skull och att denne skulle vara 

tacksam när han lugnt ned sig. Han sade åt dörrvakten att släppa Charles när han hade 

åkt iväg. Det sista han hade sett av Charles var dennes vansinniga blick innan Ingemar 

körde iväg. Dörrvakten berättade senare att han hade släppt Charles som utan tjafs hade 

satt sig i Porschen och kört iväg. De två vännerna hade inte sagt ett ord till varandra 

sedan dess. 

 ”Jo. Men du vet att jag aldrig skulle tillåta dig att göra det. Det var därför du ringde och 

förvarnade mig, så att jag skulle kunna stoppa dig!” 

 Charles försökte se bister ut men efter ett tag sprack leendet upp.  

 ”Jag säger inte att du har rätt men du har kanske inte helt fel heller. Vad jag hörde fick 

båda två sparken senare av någon anledning. Så jag antar att jag fick min hämnd ändå.” 

 Ingemar slog sig ned i besöksfåtöljen. Det hade gått lättare än han trodde det skulle 

göra. Han hade saknat sin vän och han antog att Charles kände detsamma. Charles gav 

honom en cigarr och hällde upp ett glas med whiskey. De skålade för att gammal vänskap 

aldrig rostar. 

 ”Så du vill ha vapen. Vad jag hörde har väl hans majestät tillräckligt många män under 

sin svastika-prydda fana att det båda räcker till och blir över? Eller tänker du starta eget?” 

 ”Kungen är som en häst. Bara man ger honom havre så följer han fogligt efter. När 

nynazisterna erbjöd honom en position som galjonsfigur kunde han inte tacka nej. Som 

tur är har jag lyckats reda upp det hela. Vi har avrättat det högsta ledarskapet och tagit 
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över kontrollen. Men nu börjar stormtrupperna utanför Stockholm att ana oråd och det 

börjar bli snårigt. Så jag pratade med Greve von Piper tidigare idag” 

 ”Den sumprunkaren! Han är en dinosaurie som inte har någon verklighetsförankring!” 

 ”Jaja! I vilket fall skulle han dra samman adelsmännen och övriga för att skapa ett 

rojalistiskt garde. Om det blir pannkaka av allting måste vi ha vårt folk på plats för att 

försvara Stockholm!” 

 ”Vi?” 

 ”Ja, vi!” 

 Charles tömde sitt glas med whiskey. 

 ”Vad är det som säger att jag skulle vilja sätta min höga profitabla affärsverksamhet på 

spel för en marionettkung och hans rövslickare?” 

 ”För att du älskar ditt land och för att din bäste vän ber om din hjälp.” 

 Charles log skälmskt. 

 ”Nog kan jag göra det för det första, men för det andra vettefan! Ähh, det är klart jag 

ställer upp, då kanske jag äntligen får sätta ett skott i någon jävel!” 

 Ingemar log och suckade inombords. Charles hade inte förändrats ett dugg sedan sist.   

 

Östersund 

De grönklädda männen smög fram till palissaden. Vaktposterna hade redan tystas medels 

kniv a lá strupe. Området innanför palissaden var tomt. Gruppledaren gick ett par meter 

in i skogen där Bengt höll på att vakna till. Mannen sparkade på honom och Bengt 

försökte resa sig upp. Två andra män lyfte upp honom och gruppledaren gick ett par 

meter bort. Han siktade med sin ljuddämpade AK5 och sköt ihjäl Bengt innan denne hann 

komma till sans. Det hördes bara ett dovt ploppande. Det syntes genast fem stora röda 

fläckar på Bengts uniform, hans kidnappare hade iklätt honom en m90-arméuniform. 

Männen arrangerade hans kropp som om han skulle ha skjutits mitt i ett språng och lade 

en automatkarbin bredvid honom. När konstverket var arrangerat smög de allesammans 

fram till palissaden och påbörjade anfallet genom att skjuta i luften. Carl satt vid 

befälsposteringen när han hörde skottlossningen. Han reste sig genast upp och skrek åt 

sina underordnade att se efter vad det var som hände. Två officerare skyndade ut och 

Carl kom strax efter. De kunde se hur det sköts för fullt mellan anfallare och försvarare. 
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Carl beordrade ett motanfall. Det strömmade till soldater från alla håll och efter bara 

tjugo minuter hade fienden tagit till flykten. En soldat råkade stöta till Carl och viskade:  

”Kolla identiteten på liket vid palissaden.” 

Soldaten bad mumlandes om ursäkt och fortsatte utan att Carl hann se dennes ansikte. 

Officerarna tvistade om vilka det var som hade anfallit dem och Carl såg sin chans. Han 

gav order om att de skulle kontrollera om det fanns några identitetsbrickor bland liken. 

Historien om Jakob och Bengt, och hur de hade upprättat Trollskogen, hade vuxit till en 

legend i Östersund så Carl visste att det bara var en tidsfråga innan de skulle upptäcka 

Bengt Kurnääs lik. Han gick tillbaks till befälsposteringen och väntade. Det dröjde en 

halvtimme innan han hörde högljudda diskussioner utanför och två officerare kom in i 

tältet med bistra miner. Carl tittade upp från sina papper. 

”General. Vi har hittat Bengt Kurnää bland anfallarna. Det måste ha varit Trollskogen 

som anföll oss. Mannarna är väldigt upprörda.” 

Carl spelade genast upprörd och chockad. 

”För i helvete! Här ringer de och vill samarbeta och sedan försöker de sticka kniven i 

ryggen på oss! Men är ni säker på att det är han?” 

”ID-brickan säger det och vi har hittat fler ID-brickor från soldater som vi vet befinner 

sig i Trollskogen.” 

Carl besinnade sig. Han tittade runt på officerarna i tältet och gick fram till radion. Han 

anropade Trollskogen och bad att få tala med Jakob. Det tog ett par minuter innan denne 

kom till radion. 

”Jakob här!” 

”Din skitstövel! Du kan vänta dig en rejäl hämnd för det där!” 

”Eh, vad pratar du om?” 

”Spela inte dum. Ni har nyss anfallit oss, jag har en död Bengt Kurnää här!” 

Jakob som nyss hade vaknat hade ingen aning om vart Bengt befann sig, men han låg 

väl och sov i sitt rum? 

”Nu måste du ha tagit fel. Jag har inte beordrat något anfall!” 

”Du kan spela ovetande men du kan inte förneka det faktum att din närmaste man 

ligger död i skogen här utanför. Du har just skaffat dig ett gäng dödsfiender Jakob, och 

hämnden kommer inte att bli nådig!” 
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Innan Jakob hann svara hade Carl slagit av sin radio. Han beordrade att all 

kommunikation från Trollskogen skulle blockeras. Han gick ut för att meddela nyheten till 

trupperna. Längs vägen såg han hur männen var förbannade över Trollskogens förräderi. 

Det här skulle bli som att pissa bensin in i en skogsbrand. 

 

Finland, Helsingfors 

Efter ett kortare telefonsamtal till Bondarenko hade Kali och hans mannar tagit sig till 

befälsposteringen för de röda milisstyrkorna som opererade i Helsingfors. Posteringen var 

belägen vid ett hamnmagasin och det var inte så mycket folk i rörelse. Mestadels var det 

beväpnad milis med röda armbindlar och civila lastbilar som fraktade materiel och folk. 

Kali tog av sig hjälmen och gick fram till en officer som diskuterade med några milismän. 

”Ursäkta, var är general Zjuganov?” 

”Vem är ni och vad gör ni här?” 

”Mitt namn är Kali och jag trodde ni blivit underättad om vår förestående ankomst?” 

 Officeren fick ett skärrat ansiktsutryck och blev genast undergiven: 

 ”Naturligtvis! Ursäkta mitt uppförande men vi har haft lite problem med säkerheten 

här.  Major Dostovski till er tjänst!” 

 Männen skakade hand och började vandra mot magasinet: 

 ”Generalen är ute på inspektion och jag för befälet i hans ställe. Vad jag förstår så 

söker ni efter vissa personer?” 

 ”Korrekt, vi letar efter en kvinna som kom till Helsingfors idag på en motorcykel. Hon 

är mycket farlig och måste elimineras snarast möjligt.” 

 De stannade till vid ingången och Dostovski kliade sig på hakan, sedan ropade han till 

ett gäng milismän som var på väg ut. Dessa kom fram och en kort diskussion följde på 

finska. Efter någon minuts samtal vände han sig mot Kali igen. 

 ”En spejare såg en kvinna komma in på motorcykel. Hon blev tillfångatagen av vit milis 

och sedan förd till ett av deras läger. Milisen angrep lägret tidigare idag men blev 

tillbakapressade.” 

 Kali kände återigen en hunger inombords. Han hade fått upp spåret igen och snart 

skulle han snara sitt byte.  

 ”Jag vill att ni genast omringar lägret med allt ni har och avvaktar mina order!” 
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 Majoren nickade och började ge ut order. Kali och hans män öppnade sina ryggsäckar 

och gjorde sig klara för strid. Med noggrann omsorg spände Kali fast varje rem och kände 

efter att varje detalj satt som den skulle. När man spelade mot döden ville man inte stupa 

på slarvighet. Milisen marscherade från magasinet till väntande lastbilar som förde dem 

till slagfältet. Det var män och kvinnor i olika åldrar, klädseln varierade från fina rockar till 

rena trasor. Men alla hade de en röd armbindel och en Kalasjnikov i handen. En pojke 

fångade hans uppmärksamhet. Det var en bastant grabb med allvarsamt ansikte och Kali 

kunde se hur han försökte se modig och stursk ut. Han kunde inte vara mer än femton-

sexton bast men gjorde ändå sin plikt. Kali hade inte mycket till övers för patriotism eller 

kommunism. Men han var svag för människor som inte vek ned sig utan tog kontroll över 

sig själva och gjorde det de föresatt sig att göra. Pojkens pluton stod och väntade på att 

en lastbil skulle hämta dem. Kali gick fram till pojken och denne gjorde honnör. Kali var 

iklädd kamouflagemönstrad klädsel med en officersmarkering på bröstet och sade på 

engelska. 

 ”Vad heter du?” 

 ”Pekka, major!” 

 ”Du verkar vara en bra karl Pekka. Vart är ni på väg?” 

 ”Tack major! Vi ska till Vintergatan och gruppera oss inför ett anfall, major!” 

 Kali stack ned handen i fickan och grävde ett tag. Till slut fick han fram ett mynt. Det 

var ett guldmynt med texten ”Med mod och blod är allt möjligt” ingraverat på ena sidan. 

Han hade låtit göra ett tiotal mynt hos en guldsmed i Moskva. Detta var det sista för 

resten hade han delat ut till män han funnit värdiga under tidens gång. Han tog pojkens 

hand och lade ned myntet och slöt handen. 

 ”Vet du vad som skiljer krigare från bönder, Pekka?” 

 Pekka skakade sakta på huvudet. 

 ”Det är att bönderna tror att de kommer att överleva men krigarna vet att de kommer 

att dö. Därför har krigarna alltid ett mynt till dödens färjkarl Karon i fickan så att de 

kommer över till riket bortom detta. Lycka till i striden soldat!” 

 Lastbilen hade anlänt och plutonen började stiga på flaket. Kali gjorde honnör och 

vände sig snabbt om. Pekka stod kvar med sin slutna hand och ropade till slut. 

 ”Tack, major!” 
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 Sedan följde han sina kamrater ombord på lastbilen. Kali och hans män fick en 

vägvisare och började ta sig fram genom stadslandskapet. Det var fin arkitektur och 

vackra byggnader samtidigt som de var praktiska att gömma sig bakom. Dock rådde det 

en kuslig stämning eftersom allt var till synes öde. Troligen dolde sig människor bakom 

persienner och nedkrupna i källare. Smart tänkt. Nu hade de kommit fram till 

inringningen. Det låg milismän lite överallt runtomkring den stora fabrikslokalen. Lokalen 

var i stort sett bara en stor fyrkant med lite sandsäckar vid ingångarna. En officer kom upp 

bredvid Kali och gav honom en telefon. Det var major Dostovski som avvaktade order. Kali 

kikade över området en gång till innan han gav order om anfall. Som en våg reste sig alla 

milismän upp och öppnade eld. Ljudet var öronbedövande och de längst fram stupade 

direkt. Han såg hur människor kom sprang ut till sandsäckarna och började skjuta tillbaka. 

Då plockade en av Kalis män fram ett raketgevär som han riktade mot ingången. Kali 

nickade och mannen avlossade vapnet. Projektilen for iväg och träffade mitt i prick. 

Ingången täcktes av ett moln av damm och sand. Men det gjordes fortfarande motstånd 

irriterande nog. Han tog upp en kikare. Det var beväpnade kvinnor som sköt för fullt. Den 

röda milisen hade tvingats avbryta sitt anfall och försökte nu söka skydd bäst de kunde 

bakom vad som fanns. Plötsligt exploderade det runt byggnaden och milismän for all 

världens väg. De jävlarna hade handgranater! Kali ruskade på huvudet. Att överlåta ett 

anfall till lekmän var ett misstag från början. Han signalerade åt sina män att det var dags. 

De lämnade sitt gömsle och spred ut sig längs gatan. Kali siktade och sköt. En kvinna nere, 

ännu en, fan, han missade! En handgranat exploderade en bit bort men Kali fortsatte att 

skjuta. Nu var det inte många försvarare kvar, inte för att den röda milisen hade så många 

man kvar heller men nu skulle de snart ha segern i sin hand.  

 Järnringen slöts allt tätare och motelden blev alltmer sporadisk. Milisen hade kommit 

fram till den ena ingången och Kali ledde nu avancemanget mot den andra. Rachel satt 

med ryggen mot väggen. Det var alltså så här det skulle sluta. Hennes grandiosa karriär 

och chansen till världens scoop skulle slockna i en skitig industrilokal i Helsingfors. Hon 

hade alltid trott att hon skulle sluta sina dagar som en åldrad författare som fick en 

hjärtinfarkt på väg till kyrkan för söndagsgudtjänst eller något i den stilen. Men icke sa 

nicke. Hon skulle dö med vapen i hand tillsammans med modiga människor som kämpade 

för sin överlevnad. En ärofull död men deras öde skulle troligen falla i historiens glömska. 
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När avspärrningarna hävdes skulle kanalen göra lite efterforskningar för att sedan komma 

till slutsatsen att hon stupat i tjänsten. En minnesplakett skulle sättas upp på redaktionen 

tillsammans med de övriga som stupat med mikrofonen i hand. Rachel och den vita 

milisen hade just lyckats packa ihop och organisera upp det mänskliga tåget som skulle ta 

sig till Åbo när anfallet börjat. Till en början var alla rådvilla men med skrik och gester 

hade Rachel lyckats få dem att ta till vapen. Men nu var det inte många som fortfarande 

var vid liv.  Soldaten vars namn hon aldrig fått veta låg några meter bort. Han hade varit 

en av de första att falla. Ansiktet såg fridfullt ut medan bröstet var nedsölat av blod. Han 

hade vänt sig om när han hörde skottlossningen och då hade två kulor gått genom bröstet 

på honom. Själv var hon skadad i benet och axeln. Hon hade träffats när hon försökte ta 

skydd. En yngling kom inspringande med vapnet i högsta hugg. Ingen sköt och de få 

överlevande slängde sina vapen och höjde sina händer. Rachel kastade bort vapnet. 

Ynglingen gick framåt en bit. Han såg sorgsen men beslutsam ut. Ännu fler milismän kom 

in i lokalen och tog upp de kastade vapnen. Rachel märkte dock hur vissa av milismännen 

utbytte blickar med varandra. När ett ryskt befäl kom in genom ingången nickade en 

skäggig man och plötsligt började vissa skjuta på de andra! Pojken satte pipan i ryggen på 

befälet och skrek en svordom innan han mejade ner honom.  

 Kali var i chocktillstånd. Vad var det som hände? Varför sköt den röda milisen på 

varandra? Han och hans män hade tvingats avbryta sin framryckning och söka skydd igen. 

När Kali försökte få tag på Dostovski var det ingen som svarade. Två av Kalis män hade 

blivit skjutna i ryggen av sina egna. Det rådde fullt kalabalik ute på gatan. Hur mycket Kali 

än försökte gick det inte att se några tydliga grupperingar heller, utan alla sköt verkligen 

på alla. Satans milis, man kunde aldrig lita på dem! Då hörde Kali en röst bakom sig. Han 

vände sig om och fann sina män stå med händerna i luften. Där stod uniformerade män 

med finska flaggan på bröstet och siktade på honom. Han höjde sina händer. Två män 

kom fram och avväpnade honom. Han trycktes ned på knä och försågs med handfängsel 

och huva. Inombords kokade han av ilska över denna förnedring. Man skulle aldrig 

överlåta saker åt andra för då gick det åt helvete. Det visste han sedan tidigare men ändå 

hade han gått på den minan igen. Samtidigt var han förvånad över att se uniformerade 

finländare. Enligt spetsnaz hade i stort sett allt militärt motstånd upphört för några dagar 

sedan. Det hördes fortfarande skottlossning i bakgrunden och han hörde ett lågmält 
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mumlande bredvid sig. Någon tog tag i hans armar och reste honom upp. Han fördes 

framåt i ett par minuter innan han slängdes upp på ett lastbilsflak. Det låg levande 

människor bredvid honom kände han och lastbilen rullade iväg.  

 Rachel hjälptes på fötter av ett par milismän som tog henne till en sjukvårdare. Kulorna 

hade bara träffat ytligt. Det handlade bara om att rengöra och förbinda såren. 

Drabbningen var över och milismän med blå bindlar slängde upp kroppar på lastbilar för 

vidare färd till en grav någonstans. Hon såg också hur sårade röda milismän släpades fram 

och bands fast på pålar tio i taget. Sedan radade en exekutionspatrull upp sig och sköt. 

Rad efter rad med milismän avrättades och när de slutade hade mer än femtio män 

skjutits framför hennes ögon. En uniformsklädd soldat kom fram till henne och förhörde 

sig om hennes förehavanden i Finland eftersom hon inte pratade finska. Hon förklarade 

att hon var en amerikansk utlandskorrespondent och hade befunnit sig här sedan allt 

börjat. Han godtog förklaringen och gick iväg. Det var ingen idé att försöka få tag på 

någon vettig människa och Anders hade sagt att hon inte skulle lita på män i uniform.  

 När sjukvårdaren var klar tog hon sitt vapen och gick iväg från området. Det var ingen 

som ens tittade åt hennes håll. Hon var ensam på riktigt nu. Rachel följde skyltningen och 

lyckades efter någon timme hitta parkeringshuset där hon parkerat motorcykeln. 

Packningen låg kvar i sidoväskorna. Hon satte på sig hjälmen och startade motorcykeln. 

Det var dags att bege sig till Mounio.  

 

Trollskogen 

Jakob beordrade genast att hela Trollskogen skulle genomsökas för att hitta Bengt. Han 

hade sett inte sett till honom på nästan ett dygn eftersom Bengt inte ville vara någon 

ledare, han hade mest gått runt och hjälpt till där det hade behövts. Efter fyra timmars 

letande hade hela Trollskogen genomsökts men det fanns inga spår av Bengt, det visade 

sig dessutom att det saknades ytterligare tio personer. Vad var det som pågick här 

egentligen? Trots att hans radiooperatör konstant hade försökt få kontakt med Östersund 

igen hade de ignorerat honom. Jakob samlade sina närmaste män i ett konferensrum 

nere i bunkern. När den siste hade kommit plats stängde Jakob dörren. 

 ”Mina herrar. Östersund har förklarat krig mot oss efter en påstådd attack från vår 

sida. De hävdar att de har liket efter Bengt Kurnää där nere. Som ni redan vet har Bengt 
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och ytterligare tio personer försvunnit spårlöst. Men jag finner det vara mer eller mindre 

omöjligt att de skulle ha löpt amok och hunnit till Östersund eftersom den sista personen 

försvann för runt 12 timmar sedan. Men trots att jag har försökt komma i kontakt med 

Östersund verkar det som att de har bestämt sig, det är därför med sorg i hjärtat jag 

tvingas konstatera att vi är i krig med våra landsmän och att vi måste förbereda oss för 

strid.” 

 Det gick ett kollektivt sus längs bordet men ingen opponerade sig eftersom de flesta 

hade varit i befälsposteringen när Jakob hade blivit uppringd av Carl. Jakob släckte ljuset 

och lade på en karta på overhead-projektorn.  

 ”Vi har styrkor i Luleå och i Robertsfors på väg mot Umeå. Vidare har jag skickat folk 

som tillhör Flygvapnet för att rulla igång verksamheten vid flygflottiljen uppe i Kallax. 

Rekognosering har visat att den är övergiven men i god kondition. Om general Grensköld 

vill ha krig ska han få krig. Planen är att genom få upp Gripenplan i luften, lokalisera deras 

styrkor och förinta dem. När detta är klart ska de anfalla militära mål i Östersund. Vi 

flyttar inga markstyrkor härifrån tills vidare eftersom det fortfarande finns vandrare 

därute. Några frågor?” 

 ”Eh. När det gäller bombningen av Trollskogen, hur gör vi för att undvika civila 

förluster?” 

 ”Piloterna har fått order att endast beskjuta uppenbart militära mål, men det är krig 

och collateral damage är något vi tråkigt nog får räkna med. Fler frågor?” 

 Ingen hade något mer att säga och alla spreds för vinden. Jakob satt kvar i bunkern och 

väntade. Efter en timme knackade det på dörren.  

  ”Kom in!” 

 Säkerhetschefen Hans Persson kom in med två män som höll major Torkel Kihlström i 

ett fast grepp. De satte ned honom på en stol och kedjade fast hans händer vid 

stolsarmarna. Hans stängde dörren. Jakob reste sig upp. 

 ”Vi grep honom när han gick ut i skogen för att ringa, vi hörde honom prata med någon 

han kallade ’Örnen’ och han återgav hela krigsplanen. Enligt dina instruktioner lät vi 

honom prata klart innan vi tog honom.” 

 ”Bra jobbat, Löjtnant. Du och dina män kan vänta utanför. Meddela flyggruppen att de 

får ta en annan väg till Kallax och hålla ögonen öppna.” 
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 ”Det fixar jag.” 

 Hans gjorde honnör och de lämnade rummet. Torkel hade suttit tyst och stirrat ut i 

intet. Jakob drog fram morakniven han hade i bältet. Torkel satt helt stilla. Eftersom 

krigsförklaringen hade kommit från ingenstans och eftersom så pass många män hade 

försvunnit, anade Jakob att det han hade en förrädare bland sina närmaste män. Därför 

hade han gett Hans order om att skugga alla när de lämnade mötet för att se vart de tog 

vägen. Men nu var det dags att klura ut vem det var Torkel jobbade för: 

 ”Du har två val, ingen smärta eller otroligt mycket smärta.” 

 Torkel svarade inte. 

 ”Ditt val.” 

 Jakob tog tag i Torkels öra och började sakta skära loss det. Torkel bet sig i läppen och 

grät men sade inte ett ord. När örat var bortskuret blödde det friskt, Jakob höll örat 

framför ögonen på Torkel.  

 ”Det var bara början. Har du något att säga?” 

 Torkel spottade Jakob i ansiktet. Jakob torkade bort slemmet och sparkade Torkel på 

pungen. Det tog exakt 120 minuter, två öron, nio brutna fingrar och en krossad knäskål 

innan Jakob tvingades avbryta för att inte ta kål på Torkel. Han öppnade dörren och sade 

åt Hans att hämta en läkare och se till att ingen fick reda på vad som hade hänt med 

förrädaren.  

 Jakob gick för att tvätta av sig. Han var äcklad av det han nyss hade gjort men han 

levde enligt devisen: be inte någon att göra något som du inte är beredd att göra själv. 

Men Torkel var en tuff jävel, han hade inte yttrat ett enda ord under tortyren. När Jakob 

hade tvättat bort blodet gick han för att äta en bit. Det var snart dags för nästa omgång… 

 

Södermalm 

De hade nyss kommit in på Solnavägen på väg till ännu ett möte när Edgar märkte att en 

bil förföljde dem. Han accelerade och den andra bilen följde efter. Rune tog fram sin 

pistol och Edgar körde fortare. Den andra bilen hängde fortfarande på.  

 ”Håll i er för jag tänker göra en inbromsning och sladda för att se om han hänger med."  

 Det var fortfarande väldigt få bilar i rörelse eftersom det inte kom in något bränsle 

utifrån. Nynazisterna hade dock skaffat sig kontrollen över den nationella oljereserven så 
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de led ingen brist på bränsle. När de kom till korsningen vid Frösundavägen bromsade 

Edgar in och sladdade runt bilen. Den förföljande bilen saktade dock in i förtid och nu 

stod de två bilarna mot varandra. Två män klev ur den andra bilen och öppnade eld. 

Ingemars bil var dock skottsäker men Edgar gasade genast och bilen for iväg ned längs 

Frösundavägen. Den andra bilen kom snabbt efter. En av männen hängde ut genom 

fönstret och sköt. Ingemar låg nu ned längs baksätet. Det slog till mot bakrutan när 

skotten gick igenom det skottsäkra glaset. Rune försökte luta sig ut och skjuta tillbaka 

men det var meningslöst. Edgar tog vänster in på Storvägen. Nu började glaset i bakrutan 

att ge vika. De hade ingen chans att komma undan så Edgar svängde vänster in på 

Jungfrudansen. Han kunde se hur bilen stannade för att släppa av en man. Sedan fortsatte 

den förföljandet. Nu var bakrutan öppen och Edgar insåg att det bara fanns en utväg.  

 ”Jag kommer att stanna och sedan backa på de jävlarna. När jag stannar måste ni kasta 

er ut fort som fan.” 

 Edgar bromsade in och sedan tvärbromsade han. När bilen stannat kastade sig Rune 

och Ingemar ur bilen. Edgar backade genast med full fart mot den förföljande bilen som 

försökte väja undan. Men han träffade den på höger sida när den försökte vända och 

tryckte den bakåt rätt in mot en vägg. Det blev en sjujävla smäll när den förföljande bilen 

blev skrot mot tegelväggen. Rune och Ingemar sprang mot bilen för att se om Edgar hade 

överlevt. Det rykte från båda bilarna och Edgar var blodig men vid liv. Rune lyckades 

bända upp förardörren och dra ut Edgar. Ingemar hade ringt efter förstärkningar som var 

på väg för att hämta upp dem. Ingemar kollade om någon hade överlevt i den andra bilen 

men de var döda allihop. Rune knäppte upp Edgars skjorta för att kolla efter skador. Då 

smällde det till och Runes huvud var borta. Ingemar kastade sig i skydd bakom bilarna. De 

hade glömt bort mannen som hade lämnat bilen tidigare!  

 Ingemar satt med ryggen mot bilen och han hörde hur mannen närmade sig. Ingemar 

drog sin lilla revolver. Han hade varit en duktig skytt i yngre år men det var länge sedan. 

Han såg skuggan av mannen och hörde när denne sköt ett par skott i vad han förmodade 

var Edgar. Ingemar kastade sig upp och sköt mot mannen som togs med överraskning. 

Men han kastade sig snabbt ned och Ingemar träffade honom bara i axeln. Det hade nu 

börjat brinna bland de kraschade bilarna och Ingemar sprang runt hörnet på huset som 

bilarna hade kraschat in i. Han klättrade snabbt upp på en balkong och siktade mot 
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hörnet. Det dröjde ett par minuter innan han hörde sirener och bilar som bromsade in. 

Han väntade i ytterligare två minuter innan han klättrade ned och gick runt hörnet igen. 

Stormtrupperna siktade på honom men befälet kände igen honom. Ingemar förklarade 

vad som hade hänt och stormtrupperna sökte genast igenom området. De hittade ett 

blodspår in i skogen och följde efter.  

 Efter ungefär tio minuter hördes intensiv skottlossning i någon minut. Sedan blev det 

tyst. Befälet ropade på radion och fick rapporterat att de hade dödat lönnmördaren. Efter 

ytterligare en kvart kom de släpandes med honom. Mannen såg ut att vara från Balkan. 

Men det fanns ingen information eller några ledtrådar på kroppen. Ingemar bestämde sig 

för att mötet fick skjutas på framtiden. Han åkte tillbaka till slottet i en tungt beväpnad 

fordonskolonn. När han kom upp till kungens kontor satt denne och diskuterade med en 

rådsmedlem men kungen reste sig upp när Ingemar kom in. 

 ”Ah, Ingemar, är du okey? Jag hörde om vad som hände!” 

 ”Jodå, ers majestät. Men jag fruktar att det var samma personer som dödade Kalle 

som nu försökte döda mig!” 

 Kungen sade åt rådsmedlemmen att de fick fortsätta sitt möte senare. När denne 

lämnat rummet och stängt dörren efter sig hällde kungen upp en konjak åt Ingemar. 

Denne tog emot den och tömde halva i ett svep. Kungen tog fram sin cigarettask och 

skakade fram två cigaretter. Ingemar skakade fortfarande lite lätt men efter ett par 

minuters tystnad och ytterligare en konjak började nerverna lugna ned sig. Kungen tog ett 

bloss.  

 ”Vilka tror du att det är?” 

 ”Jag har klurat på Mossad ända sedan Kalle blev mördad. Men jag har svårt att tro att 

de skulle ha ett mordkommando stationerat i Stockholm. Dessutom var männen som 

försökte mörda mig inte omskurna.” 

 Ingemar hade kommit på att de borde kolla det under färden till slottet och de hade 

kollat det vid ankomsten. Samtliga hade förhuden kvar.  

 ”Det enda jag är säker på är att de är proffs… eller var. Vi vet ju inte om det finns 

någon kvar eftersom vi tog ut hela gruppen...” 
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Belgien, Bryssel  

Martin Rain klev ur taxin och betalade chauffören. Han gick med bestämda steg mot 

restaurangen ”Cubâna”. Han klev in genom dörrarna och hovmästaren frågade om han 

hade reserverat bord, vilket han hade gjort under namnet ”van Bosch”. Hovmästaren 

hittade snabbt reservationen och fann att Martins bordssällskap redan hade anlänt. 

Martin blev visad till bordet och fick en meny. Han beställde en öl. Duncan Crewbanner, 

även känd under sitt alias ”Nick”, lade ned menyn och sippade på sitt rödvin. De sade 

ingenting förrän hovmästaren kommit med Martins öl. Han tog en klunk öl.  

 ”Det går ju som på räls såhär långt, eller vad tycker du?” 

 Duncan log kallt. 

 ”Inte precis. Vi har just fått bekräftat att vår mordpatrull i Stockholm har blivit 

eliminerad. Samt att den kvinnliga journalisten återigen har slunkit genom nätet för våra 

ryska vänner.” 

 ”Det är småsaker i sammanhanget. Om hon mot all förmodan kommer fram till M är 

hon ju död i vilket fall som helst. Gällande mordpatrullen är det väl bara att skicka en ny. 

Allt går ju i alla fall enligt planerna när det gäller kriget mellan Trollskogen och 

Östersund.” 

 ”Nej, det gör det inte alls men det problemet kommer att vara löst inom kort. En av de 

våra rapporterade att Trollskogen tänker sätta igång flygflottiljen i Luleå igen, det skulle 

förstöra maktbalansen fullständigt. Men vi har folk som jobbar på det.” 

 ”Där ser du, allt löser sig till slut!” 

 Duncan var tyst. Hovmästaren kom och frågade vad de ville beställa. Duncan beställde 

pasta med lax och Martin tog fransk potatissoppa.  

 ”Ja, för att vissa sliter arslet av sig. Hur går det att hålla tillbaka ministerrådet då?” 

 ”Det är inga problem. Jag har hållhakar på ett par vilket gör att de inte kan få igenom 

något enigt beslut. Polen hotade med att anfalla på egen hand men efter att jag dragit i 

några trådar tystnade deras minister. Så länge de inte har något antivirus är det ingen 

fara. Jag är desto mer orolig för SACEUR, han är en naturkraft som jag inte riktigt kan 

kontrollera.” 
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 ”Så länge han håller sig utanför zonen är det ingen fara, men jag ska se vad vi kan göra 

åt det. I värsta fall får han råka ut för en olycka…” 

 

Trollskogen 

Jakob gick ned för trappan och kom ned till korridoren i vars slut Torkel satt fången. Han 

kände sig mätt och belåten men fick en knut i magen när han tänkte på vad han skulle 

göra. Något var dock fel! Dörren stod öppen och det lyste ut i den mörka korridoren. 

Jakob drog sin pistol. Han lyssnade men det hördes ingenting. 

 ”Hallå?” 

 Han fick inget svar. Jakob gick sakta fram till dörröppningen och tittade in. Det var ett 

slakthus. Torkel hade fått halsen uppskuren medan säkerhetschefen och hans män låg 

sönderskjutna på golvet, läkaren låg på bordet med huvudet i en onaturlig vinkel. Hur i 

helvete hade det här gått till? Det fanns vakter som patrullerade däruppe och någon 

borde ha hört någonting. Men samtidigt var ju själva grejen att ingen skulle höra eller se 

vad som försiggick i denna del av bunkern. Det sprakade till i walkietalkien. Jakob tryckte 

in knappen. 

 ”Kom igen!” 

 ”Vi är under anfall general! Det är vandrare i tusental!” 

 ”Jag är på väg!” 

 Jakob sprang ut ur rummet och uppför trappan. När han öppnade den tunga 

järndörren i slutet av trappan hörde han infernot där ute. Jakob tog sig snabbt upp till 

kommunikationscentralen. Det var ett organiserat kaos. Han gick fram till 

radiooperatören. 

 ”Vad är det som händer?” 

 Mannen tittade upp och såg helt skräckslagen ut. 

 ”De anfaller från alla håll, de dök upp helt utan förvarning. Våra spanare svarar inte 

och vi hann inte evakuera den civila delen. Vi har dock stoppat upp dem längs den yttre 

befästningslinjen.” 

 ”Bra. Fortsätt så och rapportera om vi tappar mer mark.” 

 ”Uppfattat, general.” 
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 Jakob tittade ut över kommunikationscentralen, trots att de hade tagits med 

överraskning fungerade allt som smort. Han tog en AK5 och beordrade två män att följa 

med honom upp till markytan. De tog sig snabbt upp och ut genom dörren. Det var 

verkligen vandrare överallt! Jakob började skjuta och gav sina två män order att ge sig in i 

striden. Trots att de inte hade blivit anfallna sedan de tog bunkern i besittning hade de 

befäst den med tunga maskingevärsnästen, taggtråd och sandsäckar. Ovanpå bunkern 

hade de monterat tunga kanonpjäser som nu sköt långa hål genom massan av vandrare. 

Jakob klättrade uppför stegen till ovansidan kallad ”Trollhatten”. Löjtnant Erik 

Torstensson även kallad ”Kruttunnan” skrek ut order och högg själv i med att langa fram 

ammunition. Det var ett öronbedövande oväsen runtomkring och det dånade till flera 

gånger i minuten när kanonerna sköt iväg sina dödsbringande projektiler. Jakob gick fram 

till Erik och det tog ett tag innan denne upptäckte sin befälhavare. Han gjorde en snabb 

honnör. 

 ”General.” 

 ”Hur många är de?” 

 Erik tog av sig kikaren han hade runt halsen och gav den till Jakob. 

 ”Jag gjorde en snabb överslagsräkning och jag tror det rör sig om över tiotusen. Många 

av våra män har barrikaderat sig utanför bunkern eftersom de inte hann tillbaka innan de 

jävlarna översvämmade oss. Vi måste göra en utbrytning för att rädda dem innan det är 

försent!” 

 Jakob spanade ut över terrängen. Det var banne mig vandrare överallt men han kunde 

se ett antal nästen längs den yttre befästningen där soldater fortfarande gjorde 

motstånd. Landskapet runt Trollskogen hade genomgått en radikal förändring sedan 

Jakob och Bengt hade kommit. All skog var nu nedhuggen och det var vägar uppkörda 

genom de tre befästningslinjerna som bestod av sandsäckar och taggtråd. Den första 

linjen var förlorad förutom ett tiotal skilda nästen men den andra linjen höll fortfarande 

stånd utan problem. När expeditionsstyrkorna hade säkrat förråden tidigare hade de även 

fått fram ett antal pansarvagnar och några få stridsvagnar varav några nu fanns i 

Trollskogen. Jakob såg hur två pansarvagnar utrustade med eldkastare gick fram som 

knivar genom varmt smör därute. 

 ”Sant. Jag ska se vad vi kan göra. Keep up the good work, löjtnant!” 
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 Erik hörde honom knappt för han var redan infärd med att läxa upp en av sina 

kanonbesättningar. Jakob klättrade nedför stegen igen och började samla ihop mannar. 

Det tog tio minuter innan han hade lyckats få fram fyra SISU-pansarvagnar med 

besättning. Han gav order om att de skulle bege sig till nästena och hämta hem 

soldaterna som var strandsatta där. Jakob skickade en budbärare till sin högra hand 

Rickard Ståhl om att denne skulle överta befälet medan Jakob ledde räddningsgruppen. 

Han klev in i innanmätet på Sisun. Det var gott om plats eftersom det bara var han och 

fen man till utöver förarna. Fordonet började rulla iväg. Det är en udda känsla att färdas i 

ett plåtmonster till pansarfordon tänkte han eftersom man bara kan höra men inte se vad 

som försiggår utanför. Jakob kunde höra när de passerade den mittersta befästningslinjen 

när det dånade som mest. Därefter hördes bara ett köttigt ljud från när Sisun körde över 

vandrare och skottlossningen blev aningen mer avlägsen. Vandrarna gav inga direkta ljud 

ifrån sig utöver deras hasande gång. Men om man lyssnade riktigt noga kunde man höra 

dova smällar när skotten slog in i deras döda kött.  

 Föraren ropade:  

 ”Jag kommer att backa in mot en av öppningarna och stänga igen mellan oss och 

bunkern!” 

 De kände hur fordonet vände och började backa, det brakade till och de stannade. 

Männen ytterst öppnade dörrarna och klev ut. Jakob följde snabbt efter. Men de trycktes 

nästan tillbaka av männen som stod utanför. 

 ”Vi har monterat sprängladdningar så att vi kan spränga skiten i luften”, ropade en av 

bunkersoldaterna. Men Jakob ville se sig omkring, han försökte tränga sig fram men 

bunkersoldaterna vägrade flytta på sig. De släppte inte fram någon från Sisun. 

 ”De håller på att ta sig in general, vi måste åka!” 

 Det var samma soldat som tidigare. Det var totalt åtta soldater som hade överlevt i 

bunkern och de stod nu i en halvcirkel runt hålet som Sisun hade backat upp. Jakob och 

hans män var sex till antalet. Bunkersoldaterna såg väldigt bestämda ut, det började bli en 

obehaglig stämning. Jakob hade bara velat ta sig en snabb titt i bunkern och tittat ut på 

vandrarna, nu var han säker på att de försökte dölja någonting. Men han var tvungen att 

spela med. 

 ”OK, du har rätt. Hoppa in så drar vi!” 
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 Bunkersoldaterna slappnade av och Jakob klev in i bilen. När han passerade sina män 

viskade han åt dem att hålla för ögonen. Det tog bara några sekunder innan alla var i 

Sisun.  

 ”Är alla ombord?”  

Bunkersoldaternas ledare skulle just bekräfta när Jakob skrek: 

”NU!”  

 Han blundade. Han hade dragit ur sprinten till en chockgranat några sekunder tidigare 

som nu briserade. Hans soldater var förberedda och blundade men bunkersoldaterna 

togs med överraskning. Jakob öppnade ögonen och sköt snabbt soldaten mittemot, hans 

soldater oskaddliggjorde snabbt bunkersoldaterna med våld. När tumultet lagt sig var fem 

bunkersoldater döda och tre låg hopbundna på golvet. Jakob klev in i bunkern igen 

tillsammans med två män. De hittade snabbt tre soldater som hade skjutits till döds, 

antagligen lojala soldater. Jakob tittade ut genom ett kikhål och kunde se hur vandrarna 

pressade sig mot bunkerväggen. De hittade ingenting utöver liken på första våningen så 

de klättrade upp till den andra våningen. När Jakob kom uppför stegen såg han en stålgrå 

boll som roterade på en ställning. De såg också sprängladdningarna som 

bunkersoldaterna hade monterat. Jakob kände på den kalla metallbollen. Den pulserade 

av elektromagnetism. Vad är det här för djävulsmaskin? tänkte han för sig själv, men hans 

instinkt sade att det här var anledningen till att vandrarna hade kommit från ingenstans.  

 Det hördes explosioner! Han tittade ut genom skytteöppningarna och såg hur de 

övriga SISU-fordonen hade räddat de övriga bunkersoldaterna. Om de också var förrädare 

innebar det att mer eller mindre hela Trollskogen var infiltrerad! Jakob tog walkietalkien, 

ändrade till en säker kanal och kontaktade Rikard Stahl och gav order om att alla 

bunkersoldater skulle interneras när de kom tillbaka innanför avspärrningslinjen igen. 

Soldaterna hade nu hittat elförsörjningen till den snurrande globen, de kapade elkabeln 

och globen stannade upp. Jakob tittade ut genom skytteöppningen igen och det syntes 

direkt en skillnad. Vandrarna började nu vandra omkring planlöst i stället för att trängas 

runt bunkern. Men det var fortfarande enorma mängder i området och Rickard 

rapporterade att den andra avspärrningslinjen höll på att falla sönder. Jakob gav lämnade 

kvar två man för att bevaka maskinen tills vidare. Han klev ombord på Sisun och de 

började rulla tillbaka till getingnästet.  
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 Hur många förrädare fanns det egentligen i Trollskogen och vem jobbade de för? 

 

 Tyskland, Ramsteins militärbas 

James stod lutad över satellitbilden över Trollskogen. Det var hundratusentals zombies 

där! Han undrade vad det var som hade lockat dit dem? Hans stab hade gjort en 

efterhandskonstruktion av hur vandrare i hela norra Sverige plötsligt började vandra rätt 

mot Trollskogen. Det ramlade in satellitbilder var tionde minut nu och han hade kunnat se 

hur försvararna hade tappat mer och mer mark allteftersom tiden gick. Han övervägde 

vilket kort han skulle spela i detta parti. Det fanns ett specifikt kort som var intressant 

men det skulle utlösa en skitstorm från politikerna. Men det var det värt!  

 ”Air-Com, ge division Diablo order att flyga till Trollskogen och bomba skiten ur 

zombierna, se dock till att de inte träffar Trollskogen!” 

 ”Men sir. Vår Rule Of Engagement tillåter inte att vi går in innanför…” 

 ”Jag är befälhavare för den här operationen och det är jag som sätter ROE. Beordra 

upp den där divisionen nu, löjtnant!” 

 ”Ska ske, sir!” 

 Tekniskt sett hade James rätt i och med att han var befälhavare för NATO:s styrkor i 

Europa men det var väldigt sällan han beordrade någonting utan politiskt stöd. Men det 

fanns två skäl till att han gjorde detta. Dels var han förbaskat trött på att sitta vid sidlinjen 

och titta på. Dels var det ett gyllene tillfälle att få radera ut en jävla massa zombier. Den 

politiska röran fick han reda upp i efterhand. Han såg på en TV-skärm hur division Diablo 

gick upp i luften och han kände sig äntligen i sitt rätta element. 

 

Belgien, Bryssel 

De drack konjak på maten och det började mörkna ute. Efter att ha avhandlat affärerna 

under maten satt de nu och pratade gamla minnen. Martin skulle precis till att ta en klunk 

konjak när det darrade till på hans speciella mobil. Han ställde ned glaset och tog fram 

den ur jackfickan. Duncan skärpte blicken. 

 ”Problem?” 

 Martin klickade fram SMS:et och svor. 

 ”Den jäveln! Han har beordrat in en division med bombplan för att hjälpa T!” 
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 Duncan log kyligt och sade ironiskt: 

 ”Jag tyckte du sade att du hade allt under kontroll…” 

 Martin reste sig upp och svepte glaset.  

 ”Det har jag… snart. Den där jäveln kommer att önska att han aldrig blivit född när jag 

är klar med honom! Du behöver inte oroa dig, jag löser det här!” 

 ”Jag är inte orolig, min vän, men jag tror det är dags att börja planera för en… ’Olycka’ 

eller omstrukturering i NATO:s högsta ledning. Jag skall se vad jag kan göra.” 

 ”Gör vad du anser är nödvändigt. Men jag hör av mig när det här är avklarat!” 

 ”Gör så…” 

 Martin skyndade ut och slet åt sig sin kappa. Dörrvakten ordnade snabbt en taxi åt 

honom och den körde ut i trafiken. Han funderade på om det skulle gå snabbare att skicka 

någon politisk underhuggare men han betvivlade att general Jones skulle lyssna på någon 

under ministerrang.  

 Taxin fastnade snart i eftermiddagsruschen. Fan! Han hade inte tid med trafikstockning 

nu! 

 

Kungliga slottet 

Ingemar hade begett sig till ännu ett möte med ledningen för det rojalistiska gardet och 

kungen satt belamrad med pappersarbete. Tack vare Ingemars möte med Charles hade de 

lyckats få igång matleveranser till Stockholm igen. Men trots att det mesta i landet stod 

stilla producerades det fortfarande en sjuhelsikes massa papper. Det knackade på dörren. 

 ”Kom in!” 

 Dörren öppnades och tre män från stormkommandot kom in. De gjorde honnör och 

mannen med högst rang tog av sin mössa. 

 ”Ers majestät. Vi är här att meddela att styrkorna har omringat Norrköping enligt 

order. Vi är beredda att förinta staden så fort ni ger klartecken.” 

 Kungen slutade skriva. Fan också! Han ville inte ge den här ordern men Ingemar hade 

fortfarande mycket att göra innan de hade full kontroll över maskineriet och de hade inte 

råd att vara svaga. Han reste sig upp och tittade ut genom fönstret. 

 ”Är ni säkra på att vi har tillräckligt många man för en säker seger?” 
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 ”Ja, ers majestät. Invandrarna har runt tusen man i vapen och vi har åttatusen plus 

artilleri och stridsvagnar.” 

 Kungen vände sig om och tittade mannen rätt in i ögonen. Han fick inte visa någon 

svaghet. 

 ”Då så, kör igång och rapportera när staden är intagen. Visa ingen nåd!” 

 ”Det är uppfattat ers majestät! Hell seger!” 

 De tre männen heilade och kungen svarade. 

 ”Hell seger!” 

 De lämnade rummet och kungen tittade ut genom fönstret. Han kunde inte ha fattat 

något annat beslut. Även om beslutet att ingå i en faustisk pakt med Kalle Crona hade 

varit ett medvetet beslut, var han nu tvungen att bli en demokratins förkämpe i 

ulvakläder, annars var han körd som kung när det här var överspelat. Han gick fram till 

skrivbordet och hällde upp ett fullt glas med konjak. Det var inte lätt att vara kung på 

2000-talet…  

 

Norrköping 

Milo tittade ut över befästningen. Hans mannar hade gjort ett utmärkt jobb med tre rader 

taggtråd, en skyttegrav och massor av spanska ryttare. De hade slitit dag och natt sedan 

Milo hade gett order om konstruktionen. Han gjorde honnör åt männen som bemannade 

värnen och började röra sig in mot staden igen. Trots befästningarna var han orolig för 

Marko och hans män hade aldrig kommit tillbaka. Milo hade skickat ut fler 

spaningspatruller men det fanns inga spår efter varken stormtrupper eller Marko. De 

hade inte sett en tillstymmelse av fientlig aktivitet sedan Markos observation heller. Men 

Milo visste att de fortfarande fanns därute någonstans. Det hördes ett susande ljud och 

Milo tittade upp. Plötsligt hördes det explosioner runtom i staden. Artilleribeskjutning! 

Milo började springa tillbaks mot sitt hus. Det hördes skrik och han såg hur det brann i 

hus där granaterna hade slagit ned. Det var milissoldater och civila överallt. Den första 

beskjutningen varade bara i runt 20 sekunder, men efter några minuter började det igen. 

Milo var framme vid högkvarteret. Han klev in och såg att det var tomt! Han tog upp en 

walkietalkie. Huset vibrerade när granaterna slog ned igen. 

”Milo här till alla, var fan är ni?” 
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 Det dröjde ett par sekunder innan Ratko Sajavoc, före detta ledare för Fisksätra Angels, 

svarade. 

 ”Kommendant! Vi är omringande! Det är stormtrupper överallt!” 

 ”Kom igen Ratko, vad menar du med överallt?” 

 ”De har spärrat av alla vägar, de kom inte via Nylund som vi trodde, de har tagit sig 

över floden och de kommer från alla håll!” 

 Milo hörde skottlossning och skrik i bakgrunden, han kunde inte skilja på det som var 

utifrån och det som kom från walkietalkien. Nu började fler rapportera in att de var under 

anfall från stormtrupperna och de begärde förstärkning. Huset skakade till igen och Milo 

kände lukten av bränt trä. Han slöt ögonen och satte fingrarna mot tinningen. Fan, fan, 

fan och åter fan!  

 ”Kommendant, vad ska vi göra?” 

 Det var Ratko igen. Milo öppnade ögonen och världen utanför strömmade in i hans 

sinne igen. Han tryckte in sändarknappen. 

 ”Kämpa till sista man, Ratko, det finns ingen återvändo. Det gäller er alla, vi har korsat 

Rubicon.” 

 Det blev tyst i ett par sekunder innan en ström av ”uppfattat” följde. Milo tittade 

snabbt runt i högkvarteret om det var något han behövde ta med sig. Han slet tag i en 

karta över Norrköping och tittade ut över rummet en sista gång. Saker och ting går aldrig 

som man har planerat. Han stängde dörren och tittade ut över gatan. Det brann i flera hus 

och det var fullt med människor på gatorna. Där var ett par milissoldater, han skrek åt 

dem att följa med honom. De fortsatt ned längs gatan och fångade upp fler soldater längs 

vägen.  

 Stormtrupperna hade haft stora framgångar men nu började milisen att bita sig fast 

och kämpa emot. Artilleribeskjutningen hade upphört, antagligen var de rädda att träffa 

sina egna. Milo och hans män började komma ut mot stadens utkanter och det blev 

glesare med levande människor men fler döda. Milo pekade åt sina män att ta skydd i 

husen och avvakta order. Han klev in i ett hus och satte sig på huk vid dörröppningen och 

försökte skapa sig en bild av hur läget såg ut med hjälp av en blyertspenna, en karta och 

walkietalkien.  Han kunde se hur milissoldater stred för fullt ungefär 150 meter längre 

fram. Milo kröp ned bakom en betongmur. Valda!? Han hade helt glömt bort att kolla att 
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hon var säker. Han genomfors av tanken att springa tillbaka in i stadskärnan. Men hans 

hjärna bromsade upp hjärtat. Logiken tvingade sig fram genom känslostormen. Om hon 

var vid liv var hon i lika stor fara som alla andra eftersom staden var omringad, om hon 

var död var det inte högst otroligt att han skulle göra henne sällskap inom de närmaste 

timmarna. Oavsett vilket kunde han inte lämna sina män i sticket. Han tittade ut genom 

fönstret igen och såg stormtrupperna avancera. Han siktade och sköt, hans män följde 

hans exempel. 

 

Trollskogen 

Jakob stod på Trollhatten, tittade genom kikaren och såg att avståndet mellan soldaterna 

och vandrarna hade ökat. När han hade kommit tillbaka till bunkern hade Jakob genast 

gett order om att hela bunkern skulle vändas upp och ned i jakten på flera sändare. 

Mycket riktigt visade det sig att det fanns ytterligare två sfärer i två städskrubbar på 

marknivån. När dessa kopplades ur hade den tidigare målmedvetna massan av vandrare 

tappat orienteringen helt och strövade nu omkring planlöst. Men Trollskogen var 

fortfarande omringad och de började få slut på ammunition. Jakob hade gett order om att 

de skulle upprätthålla en vandrarfri zon på runt 50 meter runt befästningslinjen, i övrigt 

skulle de spara på ammunitionen. Hans tankar gick över till de trettio männen som nu satt 

fängslade i ett förråd nere i bunkern. De hade gett sig utan strid när de kom tillbaka i 

SISU-vagnarna. Troligen på grund av att de visste att deras kumpaner skulle frita dem när 

tiden var mogen. Jakob kände sig alltmer inträngd i ett hörn. Han visste inte vem han 

kunde lita på längre. Var det inte Erik Torstensson som hade sagt att de skulle rädda 

förrädarna? Jakob granskade mannen i ögonvrån. Denne var i full färd med att verbalt 

piska sina män så att de inte skulle slarva med underhållet av kanonerna. Jakob tänkte 

tillbaka, hur hade Erik tagit befälet över Trollhatten? Var det inte Rikard Stahl, Jakobs 

andreman, som hade föreslagit Erik? Var de båda i maskopi med förrädarna? Eller var det 

bara Erik som var en förrädare? Kanske var det bara genuin omtanke om soldaterna som 

hade föranlett honom att be Jakob rädda soldaterna? Det bara snurrade runt i huvudet på 

Jakob. Men efter att ha funderat på saken ett tag bestämde han sig för att löjtnant Erik 

Torstensson skulle bort på ett sätt eller ett annat. Oavsett om mannen var reko eller inte 

kunde han inte längre ta några risker.  
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 Det sprakade till i walkietalkien: 

 ”Kom igen!” 

 ”General, vi har okända radarekon på radarn! De kommer söderifrån och närmar sig 

snabbt.” 

 ”Jag är på väg” 

 Det var rena rama julafton, den ena oväntade överraskningen efter den andra. Efter 

ett par minuter kom han in till ledningsrummet. Han gick fram till radarspanaren. Denne 

pekade ut de åtta olika radarsignalerna. Jakob funderade en stund. Endera var det NATO 

eller nynazisterna, men om det var nynazisterna, varför hade de då väntat så pass länge 

innan de slog till? Han kunde se hur flygplanen närmade sig Trollskogen med stormsteg. 

 ”Hur länge dröjer det innan de är här?” 

 ”Enligt mina beräkningar runt fem minuter.” 

 Jakob nickade och gick över till Rikard som stod böjd över en karta och delade ut order. 

 ”Rikard, jag vill att du ersätter Kruttunnan med någon annan.” 

 Utöver radarspanaren, Jakob och Rikard fanns det tre personer till i rummet. Men de 

var samtliga obrottsligt lojala till Jakob, trodde han i alla fall. Rikard vände sig mot Jakob. 

 ”Varför då? Han har presterat utmärkt sedan han fick kontrollen över Trollhatten och 

mannarna älskar honom!” 

 ”För att jag säger det! Det var han som kom med idén att undsätta förrädarna, jag 

anser att hans lojalitet kan ifrågasättas!” 

 Rikard blev röd om kinderna, Jakob kunde se att vännen började bli riktigt förbannad. 

 ”Om vi ska börja tänka i sådana termer är det lika bra att du avsätter mig också för det 

var jag som föreslog Erik till den posten! Jag var tveksam till att fängsla alla männen du 

gav order om men det visade sig att du hade rätt. Men jag tycker att vi ska vara försiktiga 

med att starta en häxjakt i det här läget!” 

 Omringad. Jakob kände att de försökte tränga in honom i ett hörn, kanske var Rikard 

en förrädare också? Eller radarspanaren? Men de skulle inte lura honom. Han visste vad 

de höll på med och han skulle lura dem att de hade lyckats lura honom. Jakob kliade sig 

på hakan och slappnade av utåt. 

 ”Du har rätt, Rikard. Jag överreagerade, Erik har skött sitt jobb oklanderligt och det är 

sådana män vi behöver i det här läget. Jag ber om ursäkt, gamle vän.” 
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Rikard slappnade av och rodnaden lade sig. 

 ”Nej, det är jag som ska be om ursäkt. Du har rätt att vara misstänksam, du räddade 

oss genom att uppdaga konspirationen med sändarna. Men jag lovar att hålla Erik under 

uppsikt.” 

 Radarspanaren ropade. 

 ”Två minuter till ankomst” 

 De två männen gick över till radarskärmen. Jakob fick en idé. 

 ”Kan vi anropa dem?” 

 ”Vi kan alltid försöka. Vilken frekvens vill du prova på?” 

 ”Ta NATO:s öppna frekvens” 

 Radarspanaren justerade ett par rattar och gav Jakob ett headset. 

 ”This is Trollforest calling unknown fighters approaching, identify yourselves and state 

your mission…” 

 

Tyskland, Ramsteins militärbas 

James stod och tittade på bilderna från kamerorna från roteledaren för Diablo. Han kunde 

se det svenska landskapet passera nedanför. Det var två minuter kvar innan det var dags 

för fyrverkeriet.  

 ”General, EU:s sändebud Martin Rain är på videofonen, han säger att det är  

viktigt.” 

 Fan. Någon måste ha tjallat! Men James behöll sin lugna fasad och tittade på timern. 

Fyra minuter kvar.  

 ”Koppla över det till mitt kontor.” 

 James gav order om att Operation Diablo skulle fullföljas under hans frånvaro. Han gick 

så sakta han bara kunde till sitt kontor. Han satte sig ned vid skrivbordet och slog in de 

nödvändiga koderna. Det dröjde bara ett par sekunder innan Martin Rains arga nuna 

tittade fram. 

 ”Vad har du på hjärtat, herr Rain?” 

 ”Nu har du skitit i det blå skåpet general, avbryt omedelbart operationen mot 

Trollskogen!” 
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 ”Hur vet du att det pågår en operation emot Trollskogen? Om det skulle vara fallet har 

du fått tillgång till hemlighetsstämplad information och det är ett allvarligt brott!” 

 ”Sluta spela dum och gör som jag säger, du har tydliga order att hålla dig borta från 

karantänsområdet och inte riskera onödiga förluster.” 

 ”Behöver jag påminna dig om att jag är SACEUR och att ministerrådet gav mig carte 

blanché att göra vad som behövs för att fixa den här situationen?” 

 ”Behöver jag påminna dig om att ministerrådet gav dig order om att alla operationer 

skulle avstanna tills nya direktiv gavs eftersom vi förhandlade med en fraktion i 

området?” 

 James kunde se att Martin blev mer och mer desperat, han tittade på klockan, det var 

bara en minut kvar. 

 ”Du har nämnt något om det. Men jag har inte fått någon skriftlig bekräftelse på det 

beslutet och jag vill gärna ha det skriftligt. Tills dess att jag får en skriftlig motorder följer 

jag det tidigare direktivet.” 

 Martin var nu i upplösning, James var väldigt fundersam över varför mannen var så 

pass arg över det faktum att James hade gett order om att eliminera vandrare. Nog för att 

han hade väntat sig att Martin skulle bli arg men det här var en härdsmälta. Martin 

lugnade ned sig en aning då han kände att hotelser inte bet på den kylige generalen. 

 ”Jag faxar över den skriftliga bekräftelsen, men jag vill att du ger order om att 

operationen avbryts nu!” 

 James väntade framför den tomma skärmen i ett par minuter innan han hörde hur 

faxen började arbeta och han tittade på klockan, det hade gått fem minuter sedan 

divisionen påbörjade bombardemanget. Han slappnade av. 

 ”Absolut. Nu när jag har det skriftligt skall jag naturligtvis följa givna order.” 

 Nu när Martin var tillbaka i bild kunde James se att om blickar kunde döda vore han 

stendöd. Han avslutade samtalet och tog pappret ur faxen. Han väntade i ytterligare 30 

sekunder innan han började gå mot ledningscentralen. Någon skulle få fan för det här. En 

av hans närmaste män i ledningscentralen hade skvallrat till Martin och brutit mot 

sekretessen. 

 

 Trollskogen 
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Jakob hade försökt kontakta planen men hade inte fått något svar. Nu var det bara tio 

minuter kvar innan de skulle nå Trollskogen. De hade inget att försvara sig med eftersom 

luftvärn hade varit nedprioriterat i kampen mot vandrarna. Jakob bestämde sig för att 

göra ett sista försök att kontakta dödsänglarna när det rasslade till i högtalarna. 

 ”This is Diablo One; keep your men away from the zombies because we are here to 

deliver some fireworks to start the barbeque if you get my point. Just stay out of the way 

and you’ll be fine!” 

 “Roger that Diablo One. You are most welcome!.” 

 Men den amerikanske piloten svarade inte. Rikard gav order om att alla skulle ta 

betäckning och Jakob skyndade sig upp till Trollhatten. Det blev knäpptyst i hela 

Trollskogen. Efter ett par sekunder kunde de höra det avlägsna vrålet från jetmotorer. 

Jakob tog på sig solglasögonen och tittade mot himlen österut. Snart avtecknade sig åtta 

stridsplan däruppe. De kom närmare och Jakob kunde se hur missilerna lämnade planen 

och for mot marken. Några sekunder senare omvandlades hela södra området av 

Trollskogen etappvis till ett inferno av eld och rök. Planen delade upp sig, två stycken flög 

rätt över Trollskogen medan de övriga sex delade upp sig tre och tre, ena åt vänster och 

andra åt höger. Strax därefter skedde samma sak med områdena väster, söder och norr 

om Trollskogen. Jakob kände det som att de befann sig på en liten klippa mitt i ett 

stormande hav. Rök och damm svepte in över Trollskogen från explosionerna. När det 

stod klart att Trollskogen inte var målet hördes ett öronbedövande dån från överlyckliga 

människor som gladdes åt hjälpen från skyn. Jakob tog på sig sitt headset. 

 ”Thank you very much for that Diablo One, you saved the day for us here!” 

 “No problem. Diablo Out.” 

 Jakob kunde se hur planen redan var på väg söderut, tillbaka till sin hemmabas. Om 

han överlevde det här fanns det ett gäng flygare som skulle bli bjudna på både en och två 

rundor öl. Men nu var det dags att börja krossa kackerlackor och Östersund var 

fortfarande ett högst reellt hot… 

 

 Tyskland, Ramsteins militärbas 

James hade kommit in i rummet precis när division Diablo vände om för att flyga hem. 

Han upplyste alla om att från och med nu gällde det nya direktivet och att inga 
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operationer fick företas inom operationsområdet utöver de redan stadgade direktiven 

gällande antivirusgrupperna. Kärnkraftgrupperna skulle avvakta nya order. Vissa i rummet 

hade svårt att hålla sig för skratt när James gjorde en show av dessa skriftliga order 

eftersom de redan hade opererat efter dem de senaste dygnen. Men när han var klar 

med sitt anförande blev han väldigt allvarlig och höjde röstläget. 

 ”Det finns åtminstone en person i det här rummet som har brutit mot sekretesslagen 

och förlorat mitt förtroende. Men jag tänker vara schysst och jag har inte tid att starta 

någon utredning. Om den här personen ger sig tillkänna här och nu kommer jag bara att 

förflytta denne med normala vitsord. Annars kommer jag att kontakta 

säkerhetsavdelningen för en grundligare utredning.” 

 Alla var tysta och skruvade på sig. James gick från person till person och tittade dem 

djupt i ögonen. Då klev löjtnant Roy Kavanugh fram. 

 ”Det var jag som meddelande herr Rain, sir. Jag anser att ert handlande strider mot 

principen att militär handling skall vara underordnat civila beslut och jag tycker att ni 

betedde er som en militär envåldshärskare. Jag är beredd att ta konsekvenserna för mitt 

handlande.” 

 James kunde inte undgå att beundra mannens mod. Han kunde ifrågasätta dennes 

militära duglighet men sannerligen inte dennes integritet. 

 ”Jag respekterar din åsikt, löjtnant. Vakt, eskortera löjtnant Kavanugh till utgången och 

se till att ta bort hans säkerhetsklassning som ger tillgång till basen. Jag litar på att du 

visar mig samma respekt som jag visar dig nu löjtnant, jag vill inte höra ett ord om vad 

som har försiggått här till vare sig medierna eller kollegor. Är vi överens?” 

 ”Absolut, general.” 

 Löjtnanten försvann ut genom dörren med två bastanta vakter bredvid sig. James 

vände sig mot resten av ledningscentralen.  

 ”Detsamma gäller för er övriga, löjtnant Kavanugh har sonat sitt brott och vad han 

gjorde här stannar här. Nu återgår vi till jobbet…” 
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 Finland, Helsingfors 

Kali satt på en stol iförd ögonbindel. Han hade ingen aning om vart han var eller vem som 

hade tillfångatagit honom. De hade lastats av från lastbilen och sedan hade han förts bort 

från resten av gruppen. Plötsligt fick han en örfil: 

 ”Ditt ryska svin! Vad gör du här?” 

 Mannen pratade ryska med finsk brytning. Kali svarade inte. Han fick ett slag i magen 

och någon tog ett fast grepp runt strupen på honom.  

 ”Svara!” 

 Men Kali vägrade och misshandeln fortsatte. Snart kände han hur blodet rann från 

flera sår men han fortsatte tiga. Inombords fantiserade han om vad han skulle göra med 

den som var ansvarig för tortyren när han kom loss. Nu reste de upp stolen som han suttit 

på och drog upp honom på den igen. Mannen fortsatte, fast med lenare röst: 

 ”Vill du ha vatten?” 

 Kali nickade. Då tryckte de ned hans huvud i en hink med vatten. Han fick en kallsup 

direkt och fick panik Han kunde inte andas! Han försökte slita sig loss men han var 

fastkedjad runt både händer och fötter och det var starka händer som höll honom nere. 

De drog upp honom igen: 

 ”Smakade det bra?” 

 Kali hann knappt hämta andan innan de tryckte ned honom igen men nu var han 

beredd. De upprepade behandlingen ett tiotal gånger med sarkastiska kommentarer av 

förhörsledaren varje gång Kali fick andas. När de drog upp honom sista gången fick han en 

spark i ansiktet som knäckte näsbenet och som gjorde fruktansvärt ont. Han låg på golvet 

och andades stötvis.  

 ”Du förstår att vi kommer att fortsätta tills du pratar eller tills du dör och tro mig, vi 

kommer inte låta dig dö på väldigt länge.” 

 Ännu en spark, rätt i skrevet den här gången, och Kali kved till. Nu befann han sig på 

gränsen till medvetslöshet. Nog för att han hade utstått många saker i Afghanistan men 

han hade aldrig blivit tillfångatagen och i synnerhet inte torterad. Han var snarare van att 

utdela behandlingar likt den han nu blev utsatt för. Ingenting hände på ett tag och det var 

tyst omkring honom. Kali började en intern självbesiktning, utöver näsbenet verkade 

ingenting vara brutet, även om han kände sig som en söndrig köttslamsa. Nu kom någon 
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in igen och han kände hur repen runt hans händer och fötter skars loss. Kali vågade dock 

inte röra sig. 

 ”Skynda dig, du har inte mycket tid, de kommer snart tillbaka.” 

Kali var förvånad men samtidigt inte. Han visste att Brödraskapet hade kontakter överallt. 

Han tog snabbt bort ögonbindeln och såg ryggen på sin befriare när denne lämnade 

rummet. Kali såg sig snabbt omkring i rummet och såg en kniv på ett bord. Han reste sig 

snabbt upp och beväpnade sig med den. Det fanns inga fönster i rummet. Han gick fram 

och kände på dörrhandtaget. Det var låst. Han fick alltså avvakta tills de kom tillbaka. 

 Kali log när han tänkte på sin kommande hämnd. Han satte på sig ögonbindeln fast 

lämnade en glipa kvar. Sedan satte han sig på golvet med ryggen mot väggen och höll 

händerna bakom ryggen med kniven redo. Det dröjde en bra stund innan han hörde steg 

utanför och dörren öppnades. In kom två män och dörren stängdes. Den ena såg ut att 

vara förhörsledaren och den andre stod för musklerna. Den stora killen lutade sig fram för 

att släpa upp Kali igen och Kali låg stilla tills soldaten stod böjd över honom. Då körde han 

blixtsnabbt in kniven i magen på honom och sparkade undan fötterna på honom. 

Officeren hann knappt reagera innan Kali var uppe på fötter och kastade sig över honom. 

Kali körde in knogarna i ögonen på honom och krossade struphuvudet med armbågen. 

Han tittade snabbt på soldaten på golvet. Denne låg och stirrade upp i taket medan livet 

sakta pumpades ur honom.  

 Kali kopplade ett grepp runt nacken på officeren och knyckte till. Kali släppte den 

livlösa kroppen och gick fram till soldaten. Han drog ut kniven och gjorde ett snabbt snitt 

över strupen för att avsluta det hela. Han sökte igenom deras kroppar efter vapen och 

hittade en pistol hos officeren. De var tydligen rädda för honom ändå. Officeren hade 

nycklarna till dörren. Kali stretchade lite och knäckte nacken. Sedan öppnade han dörren 

snabbt och resolut. Utanför stod en vaktpost som bara hann vända sig om innan Kali sköt 

skallen av honom. Kali tog hans vapen och rörde sig snabbt. Han var fortfarande kvar i 

Helsingfors någonstans. Det syntes inga soldater men skottet borde locka dit dem. Han 

sprang över vägen och in i ett hus vars dörr var uppbruten. Det var en liten lägenhet med 

ett fönster ut mot gatan. Han satte sig och väntade. Det gick bara någon minut innan tre 

soldater sprang förbi och Kali kollade snabbt upp längs vägen bakom dem. Tomt. Han steg 

ut på vägen, siktade och sköt tre korta eldskurar som fick dem att kollapsa i blodiga högar. 
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 Kali kollade snabbt kropparna och tog lite extra ammunition innan han fortsatte upp 

längs vägen. Nu kände han igen sig och beslöt sig för att han inte hade tid med det här 

längre. Ju längre det gick desto större försprång fick den där förbannande journalisten. 

Kali letade sig fram längs gatorna till han hittade gatan han letade efter. FSB hade ett 

gömställe på Karelenvägen och han hoppades att det fortfarande var orört. Han öppnade 

dörren och skärpte uppmärksamheten. Kali hittade rätt lägenhet och den var orörd. Han 

tog den nödvändiga utrustningen och ett par bilnycklar. Han tog sig snabbt till garaget 

som låg i ett angränsande hus källarplan. När han satte nycklarna i dörrlåset hörde han ett 

hasande ljud. Han kastade sig åt sidan och sköt i blindo. Det var en kvinna, eller rättare 

sagt: det hade varit en kvinna. Han siktade och omvandlade hennes elaka grin till ett moln 

av blod. Det hördes att det var fler zombies i garaget så han reste sig snabbt och satte sig i 

bilen. Det var tre stycken på väg mot hans håll. Kali varvade upp bilen och gasade iväg. 

Han körde på dem så kroppsdelarna flög åt alla håll och kanter. Han körde sönder 

bommen och fortsatte ut på vägen. Bilen accelererade och han följde skyltningen mot 

riksvägen. Nu såg han människor som snabbt gömde sig när de såg honom komma 

åkande. Det hade inte funnits någon kommunikationsutrustning i lägenheten. Det gjorde 

att han inte hade kunnat orientera sig över vart eventuella spetsnaz-trupper befann sig. 

Dock hade han åter fått stifta bekantskap med en kär gammal vän –  ett splitternytt 

prickskyttegevär. Han stannade bilen en bit utanför Helsingfors och kikade på en karta. 

Han hittade ett ställe där journalisten var tvungen att passera om hon skulle ta sig till 

Mounio och han bestämde sig för att lägga sig i bakhåll där. Kali log för sig själv när han 

återigen kände att han var en jägare. 

 

Finland, Vasa 

Fredrik vinkade farväl till sin räddande ängel. Han hade eskorterat henne till hennes 

kusiner när han hade gett upp hoppet om att Anders skulle återvända. Nu körde han in 

mot Vasa. Under färden från Kokkola till Vasa hade de stött på ett par enstaka vandrare 

men tack vare att Anders Parpu hade förvarat en mindre arsenal hemma hos sin dotter 

var Fredrik välbeväpnad och han hade gjort processen kort med vandrarna. Nu började 

vägen bli så pass fylld med bråte att han skulle bli tvungen att överge bilen. Han spanade 

åt alla håll, men såg inte skymten av några vandrare.  



143 

 

 Ett djupt andetag och sedan öppnade han bildörren och klev ut. Han drog på sig 

ryggsäcken, hängde automatkarbinen över halsen och stoppade ned pistolen i 

brösthölstret. Sedan låste han bilen och började kryssa fram mellan bilarna. Han kände sig 

som Mel Gibson i ”Mad Max”, en lone warrior i en apokalyptisk värld, men skillnaden var 

att detta faktiskt var på riktigt. Det var utbrända och övergivna bilar, det syntes skotthål 

och blod lite här och var. Ju närmare stadskärnan han kom desto mer skit och bråte blev 

det längs gatorna. Han såg inga döda människor men däremot enstaka eliminerade 

vandrare. Han reflekterade kort över vad man egentligen skulle kalla en död vandrare? 

Den var ju redan död och sedan hade den blivit dödad igen. Men han nöjde sig med att i 

sitt huvud referera till dem som eliminerade.  

 Även om han ständigt var på sin vakt kunde han inte undgås att fascineras av stillheten 

och skönheter i det övergivna landskapet. Den överväldigande tystnaden som endast 

stördes av sporadiskt fågelkvitter var som balsam för hans ensamma och sargade själ. Alla 

fordon som en vanlig dag skulle ha spytt ur sig avgaser och utgjort en oväsendets 

symfoniorkester stod nu stilla och övergivna. Som artefakter över en svunnen tid trots att 

vandrarepidemin endast hade pågått i lite drygt tre veckor. I den ständiga kapplöpningen 

mellan mänskligheten och naturen kunde man redan här se vem som skulle vinna. Fredrik 

såg hur djur rörde sig i ögonvrån och han såg hur en grävling välte omkull en soptunna. 

Var är alla människor? Tänkte han. Det hade börjat mörkna och han fortsatte vaksamt 

ned mot hamnen för att leta efter någonstans att sova. Efter ett tag såg han Hotell 

Fiskargubben torna upp sig på vänster sida. Det var en stor grön tegelbyggnad och 

utanför stod det en träskulptur i form av en fiskargubbe.  

 Han gick fram till porten och öppnade dörren lite på glänt. Det luktade unket men det 

var knäpptyst utöver vinddraget. Han öppnade dörren helt och klev in. Ljust var påslaget i 

foajén som var helt klädd i rött men det låg ett dammlager över alla ytor. Gästliggaren 

avslöjade att hotellet hade haft sina senaste gäster för tio dagar sedan. Vasa hade alltså 

klarat sig i ett par dagar efter att epidemin hade brutit ut. Han granskade foajén. Det gick 

en trappa upp till övervåningen och det fanns två stängda dörrar bredvid 

receptionistdisken. Det kurrade i magen och han bestämde sig för att leta efter ett kök. 

Han gick fram och öppnade den högra dörren. En liten matsal uppenbarade sig. Det var 

dukat till middag men precis som i foajén var allting överdraget av ett tunt lager damm. 
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Han gick igenom matsalen till nästa dörr som visade sig leda till köket. Även här var allt i 

sin ordning. Det verkade som att Fiskargubben snarare hade lämnats än övergivits i all 

hast. Han öppnade skafferiet när han hörde ett ljud och han greppade sitt vapen. Det var 

någon som kom in genom huvudentrén och han hörde flera olika röster. Han stod kvar 

blickstilla. De rörde sig in i matsalen. 

 ”Hallå, är det någon där?” 

 Skulle han ge sig tillkänna eller försöka överraska dem? 

 ”Ja. Jag är ensam och jag visste inte att det var någon här!” 

 Det blev tyst och han kände hur musklerna blev spända.  

 ”Kom ut med händerna i luften!” 

 Fredrik lade ned sina vapen på golvet och öppnade sakta dörren. 

 ”Jag kommer ut.” 

När han kom in i matsalen fann han tre män som siktade på honom. Men de slappnade av 

när de såg Fredriks uniform med den finska flaggan.  

 ”Vittu! Du är ju soldat, ta det lugnt grabbar!” sade den största av dem, som signalerade 

till de andra två att sänka vapnen. Den gigantiske mannen gick fram och sträckte fram 

näven.  

 ”Jag heter Mikko och det där är mina bröder Martin och Sami.” 

Fredrik tog dem alla i hand och de gick in i köket där Mikko tog fram en järngryta med 

mat som han satte på spisen.  

 ”Så var kommer du ifrån?” frågade Mikko. 

 ”Jag kommer från Vasa men jag har bott i Utti sedan två år tillbaka eftersom jag jobbar 

som fallskärmsjägare där.” 

Fredrik och de två övriga bröderna hjälptes åt att göra i ordning ett av borden till middag. 

 ”Ni då, är ni från Vasa?” 

Mikko tog grytan från spisen och de satte sig till bords. 

 ”Jajamän. Made in Vasa. Vi har jobbat i hamnen sedan vi slutade skolan.” 

Fredrik sken upp. 

 ”Nej men, ni är väl inte bröderna Koskanen?!” 

 Bröderna Koskanen flinade och tittade på varandra, Mikko log bredast av dem alla och 

svarade med bred finlandssvensk dialekt. 
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 ”No e vi bröderna Koskanen allt!” 

 Trion Koskanen var ökända i Vasa som busar och banditer men de åtnjöt ändå ett 

förhållandevis gott rykte hos vanligt folk eftersom de i nyktert tillstånd var väldigt trevliga 

och artiga. Ve dock den finskspråkige finländare som vågade prata illa om 

finlandssvenskar när någon av bröderna Koskanen fanns inom hörhåll. De ansåg sig vara 

Österbottens främsta slagkämpar och de rånade endast finskspråkiga. En gång hade de 

länsat en lägenhet som i efterhand hade visat sig ha en finlandssvensk ägare. Ägaren hade 

då fått ett telefonsamtal och sedan fanns alla dennes grejer i en lastbil längre ned på 

gatan. Rätt skulle vara rätt och bröderna höll stenhårt på sina principer. 

 ”De va la tur att du prata Österbottenmål annars hade vi giva dig på moppo!” 

 Bröderna flinade fortfarande och Fredrik flinade nervöst tillbaka, osäker på om de 

menade allvar eller ej. De började äta och berättade sina respektive historier. Bröderna 

hade suttit på O’Leary’s och krökat när en man hade kommit in och skrikit att zombies 

hade invaderat Vasa. Det hade genast uppstått en panikartad stämning men de satt kvar 

och drack tills de gick i däck. De hade på fyllevis resonerat som så att om världen höll på 

att gå under utanför var det i alla fall inget de kunde göra åt saken. När de vaknade till liv 

nästföljande morgon var krogen tom. De hade ätit frukost och sedan gått ut. Utanför 

hade de stött på två zombies som genast hade gått till anfall men bröderna var inte 

nödbedda utan greppade vad som fanns tillhand och gjorde processen kort med de 

odöda.  

 När de kom till insikten att Vasa faktiskt hade invaderats av zombies hade de brutit sig 

in hos en vapenhandlare och försett sig med nödvändigheter. Därefter hade de gjort sitt 

bästa för att slakta zombies och beskydda civila (även finsktalande, tillade Sami tyst). När 

Fredrik hade berättat sin historia föreslog bröderna att de skulle slå sina påsar ihop och 

dra till Mounio. De tog i hand för att försegla sin deal och samlade ihop sina grejer för att 

bege sig. Innan de skulle bege sig mot Mounio stannade de vid ett militärt överskottslager 

för att förse sig med nödvändig utrustning inför färden. Bröderna hade en stor 

pickuptruck och de lastade ombord alltifrån gasolkök till färdigrationer och andra 

nödvändigheter. Fredrik hittade en radio som han fick fart på och sökte av frekvenserna. 

Han hade nästan gett upp när han hörde en mänsklig röst i flimret. Han finjusterade på 

rattarna.  
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”Om någon hör detta. Det finns ett läger för överlevande fyra mil söder om Vasa. GPS-

koordinaterna är 47N, 57E. Alla är välkomna.” 

 Meddelandet var satt på repeat och Fredrik skyndade sig att skriva ned koordinaterna. 

När han kom ut till bilen berättade han för bröderna om meddelandet. De var skeptiska 

eftersom det kunde vara en fälla för att fånga överlevande, men efter en stunds 

diskussion enades de om att kolla upp det. Fredrik satte sig på passagerarsidan fram och 

de körde i väg. Han blickade ut över det övergivna stadslandskapet. Det dolde sig 

säkerligen familjer bakom de mörka fönstren men de hade inte tid att leta, eller rättare 

sagt kunde de inte hålla på och rädda enskilda familjer. De behövde beväpnade 

människor som kunde hjälpa till att storma Mounio. Brödraskapet var tungt beväpnade 

och hade militär träning. Fredrik behövde så många krigare han kunde få. Deras enda 

hopp låg i att Brödraskapet hade ett antivirus i Mounio och att om de kunde lägga 

händerna på det så kunde de börja bekämpa vandrarna och om de kunde visa resten av 

världen att de hade ett antivirus skulle omvärlden förhoppningsvis våga hjälpa till.  

 Det var väldigt många ”om” och få saker som var säkra, men det var deras bästa eller 

snarare deras enda hopp om att finna en väg ut ur den här situationen. De körde i runt 

fyrtio minuter och såg inget uppseendeväckande längs vägen. Skogen tätnade omkring 

dem och nu återstod bara ett par kilometer till den angivna positionen. Mikko saktade 

ned farten, Martin och Sami tystnade i baksätet. De tittade spänt ut genom fönstren. 

Fredrik vevade ned och stack ut vapenpipan. Efter ett par minuter dök en barrikad av 

taggtråd och cementblock upp. Fredrik såg en översprejad vägskylt där det stod 

”Välkommen till Friheten”. Mikko slog av motorn. Det var tyst och de hörde bara några 

fåglar som kvittrade. Plötsligt dök det upp NBC-klädda beväpnade människor bakom 

barrikaderna. 

 ”Kliv ur bilen med händerna i luften, och lägg ned vapnen på marken!” 

 Fredrik och bröderna tittade på varandra innan de öppnade dörrarna och klev ut. När 

de hade lagt ned vapnen strömmade människor ut från sidan av barrikaderna. De var runt 

femton stycken men Fredrik kunde inte urskilja några anletsdrag tack vare gasmaskerna 

och de heltäckande skyddsdräkterna. De tog Fredrik och brödernas vapen. En av de 

maskerade människorna sade. 

 ”Klä av er nakna!” 
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 Bröderna var på väg att protestera men Fredrik höjde handen. 

 ”De vill bara kolla att vi inte har blivit bitna” 

 Motvilligt klädde de av sig nakna och snurrade runt. När barrikadvakterna såg att de 

var oskadda sänkte de vapnen och drog av sig gasmaskerna. Fredrik såg att det var hälften 

kvinnor, hälften män. Ledaren som var en skäggig man sträckte fram handen. 

 ”Välkomna till ”Friheten”, jag heter Johan. Jag ber om ursäkt för välkomnandet men vi 

kan inte ta några risker.” 

 ”Ingen fara, Johan. Vi förstår, det var ett smart drag med radiomeddelandet!” 

 Johan log och nickade mot en brunett. 

 ”Det är Helenas förtjänst, tack vare hennes idé har vi femdubblat invånarantalet i vår 

lilla fristad de senaste dagarna. Helena nickade bara till hälsning men hennes 

ansiktsuttryck var oförändrat. Johan ledde dem förbi barrikaden och en myrstack av 

människor, skjul, husvagnar, tält och byggnader uppenbarade sig.  

 ”Skåda Friheten! Vi har en liten läkarklinik och ett par ingenjörer som har kopplat om 

elen från en kraftverksdamm så vi har faktiskt elektricitet här. Vi saknar bara en teater så 

skulle vi nog kunna matcha New York!” 

 Fredrik log vid liknelsen. Invånarna i Friheten granskade nykomlingarna nyfiket men 

misstänksamt. Fredrik såg sig omkring. 

 ”Hur länge har ni varit här?” 

 De hade kommit fram till ett gäng plaststolar utanför ett hus som fungerade som den 

lokala puben, som de slog sig ned vid. 

 "Jag, min fru och tre barn samt ytterligare tre familjer har bott här sedan fem år. Vi 

skapade vår egen tillflyktsort när förtryckarregimen släppte min vän Errtu ur fängelset.” 

 Fredrik rörde inte en min. De hade hamnat hos den kristna militantgruppen "Jesu 

Krigare", Johans vän Errtu var nyligen frisläppt efter att ha suttit fem år i fängelse för att 

ha sprängt en rättssal i luften. Johan log och tog emot en bricka med fulla ölburkar på. 

 "Jag såg att du kände igen Errtu, du behöver inte vara orolig. Vi har lagt kampen på is 

tills vidare. Nu är vi alla Jesus barn som måste hjälpas åt för att överleva" 

 Johan nickade mot en man i trasig kostym som mekade med en lastbil. 

 "Artur därborta var kommunalråd i grannkommunen, innan epidemin bröt ut." 
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 Fredrik smuttade på sin öl, det hade börjat mörkna ute. Dagen hade varit lång och 

händelserik, det hade hänt mycket sedan han steg in på Hotell Sjöbjörnen. Johan tog en 

klunk öl, han tittade på dem och kliade sig på hakan. 

 "Vad är er historia, då?" 

 Fredrik tittade på Mikko och denne började berätta, om deras historia men i en 

mildare form. 

 När han var klar såg Johan skeptisk ut innan han sade: 

 "Som sagt, just nu är vi alla guds barn under himlen." 

 Fredrik andades ut, han var rädd att bröderna Koskanens livsstil skulle väcka anstöt hos 

den fromme mannen. 

 Johan tittade på Fredrik, 

 "Och du, min vän?" 

 Fredrik hade funderat på att berätta en mer censurerad version av sin historia, han var 

rädd att Johan inte skulle köpa allt om Brödraskapet och hela soppan. Men när det 

uppdagades att Johan var Johan Kiskanen, kardinal tillika ledare för Jesu Krigare beslöt 

han sig för att berätta den fullständiga versionen. Den skulle ju passa in perfekt i hans 

konspiratoriska världsbild. 

 Allteftersom Fredriks berättelse fortskred samlades det fler människor för att lyssna. 

När han var klar nickade Johan åt de av åskådarna som tillhörde sekten. 

 "Det här bekräftar vad vi har misstänkt i många år, att staten har försökt hitta ett 

medel att kontrollera oss.” 

 De av åskådarna som inte tillhörde sekten såg skeptiska ut, men höll god min. 

 Det är en dum idé att kalla sin beskyddare för en tokstolle, i synnerhet om han och 

hans följeslagare var det enda som stod mellan en själv och den säkra döden som väntade 

utanför barrikaderna. Fredrik såg sin chans.  

 "Vi skulle inte tacka nej till ett par fler krigare…” 

 Johan reste sig upp och såg sig omkring. 

 ”Jag måste rådgöra med min församling” 

 Han gick iväg mot ett hus längre bort och ett antal av åskådarna följde med honom. 

Fredrik och bröderna blev ensamma kvar. Mikko lutade sig fram. 

 ”Är du knäpp? De är ju tokiga hela bunten!” 
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  Fredrik tittade på Mikko. 

 ”De är vår enda chans, de är någorlunda tränade och de kan skjuta. Vi har inte råd att 

vara petiga och jag spelar gärna teater om vi kan få ihop 10-15 man till!” 

 Mikko nickade och sjönk tillbaka i stolen. Puben stängde och folk drog sig undan för att 

sova. Ingen brydde sig dock om Fredrik och bröderna. De satt i tystnad och väntade, till 

slut öppnades dörren till huset som Johan och hans anhängare hade gått till. 

 Johan kom gående med Helena, Fredrik reste sig upp. 

 ”Vi har enats om att stödja er kamp, min dotter Helena och 20 män kommer att 

ansluta sig till er. Men de kommer endast att delta i korståget mot Brödraskapet, inget 

annat!” 

 Fredrik kände sig lättad. 

 ”Det är vårt enda mål och vi kommer att färdas så rakt mot Mounio vi bara kan, tack 

Johan” 

 Johan gjorde en gest mot himlen och sade. 

 ”Tacka inte mig, tacka Gud och Jesus, min vän.”  

 Johan försvann bort i natten men Helena slog sig ned. Fredrik granskade henne. Hon 

var vältränad och iklädd en kamoflauge-uniform. 

 ”Vad har ni för plan?” 

 Bröderna tittade på Fredrik. 

 ”Vi ordnar motorfordon, lastar ombord allt folk, sedan tar vi den snabbast möjliga 

vägen till Mounio. Låter det okej?” 

 Helena rörde inte en min, sedan nickade hon och reste sig upp. 

 ”Jag kommer att ha männen och fordonen klara för avfärd runt klockan 10 i morgon 

bitti. God natt.” 

 Hon försvann bort i mörkret. 

 Fredrik tog en titt på klockan, det var sju timmar till avfärd, Mikko ropade. 

 ”Hörru! Vart ska vi sova?” 

 Hon vände sig om och tänkte efter en stund innan hon ropade. 

 ”Det finns ett tomt tält bakom huset, där kan ni sova.” 

 Hon vände sig om och försvann igen. Mikko tände en cigarett och väntade tills hon var 

bortom hörhåll, han blåste ut röken. 
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 ”Hon var jävligt kall men förbannat het, Tror du att hon kan tänka sig knulla en hedning 

som mig?” 

 Fredrik suckade och mindes att bröder Koskanen var kända för att vara många saker 

men intelligenta och väluppfostrade inte var en av dem. 

 ”Troligen inte, Mikko.” 

 ”Fan va synd…” 

 De hittade snabbt tältet bakom puben och lade sig tillrätta för att sova. 

 

Kungliga slottet 

Kungen satt på sitt kontor. Det var tidigt på morgonen och han drack dagens första kopp 

kaffe. Det såg ljust ut just nu, Greve von Piper hade samlat ihop runt 2 000 man som 

Charles höll på att leta fram utrustning till. Ingemars vän hade visat sig vara guld värd. 

Kungen tömde sin kaffekopp och tittade ut genom fönstret, om fyra dagar skulle de börja 

arbetet med att bryta ned stormtrupperna genom att rojalisterna skulle överfalla dem 

och successivt ta tillbaka huvudstaden. Då hörde kungen skrik och tumult utifrån, dörren 

till kontoret for upp och Ingemar stormade in 

 ”Du måste fly, ers majestät, stormkommandot har gjort revolt!” 

 Kungen tog en bunt papper som innehöll planerna för von Pipers män och följde efter 

Ingemar. Det hördes skottlossning men de försvann snabbt in genom en lönngång. 

 ”Silvia och barnen då?” 

 ”Jag bytte ut deras vakter mot lojala män igår. De kommer att föras i säkerhet.” 

 Lönngången övergick till fjärrvärmetunnlarna. Efter tio minuters vandring kom de fram 

till en dörr. Ingemar knackade två gånger och dörren öppnades från utsidan. Två män 

uppenbarade sig och de klev ut på sidan av Gamla Stans T-banestation. Kungen fick en 

sliten rock och mössa att ha på sig. De promenerade snabbt längs de tomma gatorna och 

slank in i huset bredvid restaurang Lejontornet. Huset var fullt med folk som arbetade 

med att flytta och öppna trälårar. Mitt upp i alltihopa stod Charles och skrek ut order för 

att hålla snurr på karusellen. 

 När han såg Ingemar sken han upp men leendet stelnade snart när han såg kungen. 

Han viftade bort sina underhuggare och klev fram till Ingemar. 

 ”Vad har hänt?” 
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 ”Stormkommandot måste ha känt på sig att vi försökte utmanövrera dem, de 

stormade slottet för tjugo minuter sedan” 

 Charles suckade och kliade sig bekymrat i tinningen. 

 ”Greven kommer inte att bli glad. Men låt oss inte skjuta upp det hela.” 

 Charles ledde dem upp för trappan till ett stort öppet kontor. Greve von Piper satt 

bakom skrivbordet och konfererade med ett par herrar. När de kom in på kontoret 

avbröts samtalet och åldersmannen bland svensk adel reste sig upp. 

 ”Vad har gått fel?” 

 Charles, Ingemar och kungen tittade nervöst på varandra innan Ingemar svarade. 

 ”Stormkommandot anade att vi höll på att utmanövrera dem och stormade slottet.” 

 Greven fick ett bekymrat ansiktsuttryck och gick fram till kungen. Han tittade honom 

rätt in i ögonen. 

 ”Jag har tjänat kung och fosterland sedan jag gjorde militärtjänsten för 72 år sedan. 

När konungen har kallat har jag kommit om det så gällt jakter eller pengar. Men du, ers 

majestät, har dragit det kungadöme som jag tjänat, med själ och hjärta, i smutsen.” 

 Kungen försökte protestera men greven höll upp handen till tystnad. 

 ”Du har försakat din titel, jag tvingades tolerera dig när du fortfarande hade makten 

och härligheten, nu har du ingenting. Vi är beredda att strida och dö men endast för 

drottning Viktoria. Du skall abdikera öppet nu och enligt protokollet när den här krisen är 

över. Det är vårt enda och orubbliga krav…” 

 Kungen mådde illa. Han kände skam, både över sitt handlande, över utskällningen och 

det snöpliga slutet på sin tid som regent. Men han var en man med värdighet och 

samlade sig sedan mötte han grevens blick. 

 ”Jag går med på att abdikera.” 

 Greven nickade och då kom en man uppför trappan. 

 ”Ursäkta, men resten av kungafamiljen anlände just” 

 Greven log kyligt. 

 ”Bra, Charles, ordna fram filmutrustning så att vi kan filma abdikeringen och 

kröningen. 

Ingemar, du går och förklarar vad som måste ske för resten av familjen Bernadotte. Ta 

kungen med dig.” 
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 Kungen rasade inombords, men han kunde inte komma på något att säga. Ingemar 

lade handen på hans axel och ledde honom nedför trappan. På nedervåningen stod 

familjen samlad och Ingemar förde snabbt in dem i ett avskilt rum. Kungen berättade vad 

som hade hänt och familjemedlemmarna började genast protestera. Men nu var kungen 

trött på att bli överkörd. Han slog näven i bordet. 

 ”Nu håller ni käft! Jag har strulat till det och jag får ta konsekvenserna för det. Nu är 

det viktiga att vi håller ihop. Och att du, Viktoria, axlar manteln och blir symbolen för 

motståndsrörelsen, annars är vår dynasti och monarkin körd när allt det här är över!” 

 Ingemar var imponerad av den vanligen så timide mannens utbrott. Resten av familjen 

Bernadotte var slagna med häpnad. Men Viktoria svarade att hon skulle göra sin plikt. Det 

knackade på dörren och Charles tittade in. Han sade att filmutrustningen och manuset var 

på plats och de var redo att börja filma. Kungen vände sig mot Ingemar och sträckte fram 

handen. 

 ”Du har varit ett ovärderligt stöd genom åren min vän, Som sista tjänst vill jag be dig 

om att vara för Viktoria vad du har varit för mig och hålla henne vid liv genom det här 

infernot.” 

 Ingemar tog sin konungs hand i ett fast grepp. 

 ”Om kronprinsessan accepterar ska jag självfallet göra mitt yttersta för att tjäna och 

skydda Sveriges drottning. Jag vill också att ni skall veta att jag inte delar grevens åsikter.” 

 Kungen blinkade bort en tår och bjöd armen åt sin dotter. Viktoria nickade åt Ingemar 

som tack och som signal att hon accepterade hans erbjudande. Kungafamiljen försvann 

bort i huset för kungens sista show. Charles kom in med två snapsar på en bricka. 

 ”Det är inte var dag man ser kungar falla, min vän.” 

 Ingemar nickade, tog emot spriten och de tömde glasen i ett svep. Charles tog täten 

och Ingemar följde efter när de gick upp för trappan till grevens kontor igen. 

 Nu satt greven ensam och granskade en stor karta över Stockholm. 

 ”Slå er ned, mina herrar.” 

 De sjönk ned i de svarta läderfåtöljerna. Grevens fingrar svepte med en blyertspenna 

över centrala Stockholm. 

 ”Med hänsyn till de senaste timmarna händelseutveckling har vi tvingats skynda på 

våra planer. Våra män är beväpnade men vi har alldeles för lite ammunition. Vi kommer 
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att få en leverans om tidigast två dagar. Därför måste vi göra en räd mot fiendens förråd 

samtidigt som vi avleder uppmärksamheten genom en vågad räd mitt in fiendens 

’hjärta.’” 

 Den gamle mannen log slugt och ringade in slottet på kartan. 

 ”Ingemar, du ska leda en räd genom lönngångarna för att överta slottet!” 

 Ingemar var gammal kustjägare som inte hade varit i strid på många år, men han 

nickade. Greven fortsatte. 

 ”Under tiden kommer vi att detonera ett gäng sprängladdningar nära stormtruppernas 

posteringar. Sist men inte minst kommer huvuddelen av våra styrkor att storma deras 

förrådsdepåer i Värtahamnen.” 

 Ingemar kunde se grevens pilar och markeringar på kartan, det var en bra plan. 

 ”Hur länge måste vi hålla stånd vid slottet?” 

 Greven tittade upp mot Ingemar. 

 ”Så länge ni kan. Ju längre tid vi får på oss i Värta, ju bättre rustade blir vi för striderna 

som kommer. När den här operationen har lyckats kommer vi att börja sprida ut 

propagandan och filmen där kungen abdikerar och Viktoria tar hans plats. Anledningen till 

att nazistsvinen lyckades med sin kupp var överraskningsmomentet. Men nu har vi trumf 

på hand och om vi bara får till en folklig resning så har de inte en chans.”  

 Ingemar tittade den gamle krigaren i ögonen. 

 ”När kör vi igång?” 

 Greven log. 

 ”Operation Dackefejden startar i morgon bitti klockan 05:45.” 

 

Norrköping 

Milo sköt iväg ett par skott innan han drog sig ned i skydd igen. Han satt med ryggen mot 

en sönderskjuten husvägg och andades häftigt. Stormtrupperna hade tagit dem med 

överraskning och tagit mycket mark till en början men efter ett par timmar hade Milo och 

hans män fått ordning på försvaret och lyckats bromsa upp deras avancemang. 

Artilleribekämpningen hade också avtagit och var mer sporadisk nu när vän och fiende var 

så pass tätt sammanflätade på gatorna. Milo tittade bort längs gatan och han såg högar av 

döda kvinnor och barn som hade skjutits i ryggen när de försökte fly bort från striderna. 
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Milo hade blivit chockad när han hade sett hur pass brutala stormtrupperna var när de 

avancerade. Han hade hört historier från Stockholm om hur stormtrupperna gick som liar 

över ett vetefält och skonade ingen. Men när han med egna ögon såg hur unga män 

mejade ned kvinnor som kunde ha varit deras egna mödrar, fylldes han av uppgivenhet 

och obönhörlig ilska. Hans män kände likadant och de kämpade som tigrar in i döden, 

vilket tvingade stormtrupperna att offra många män för varje gata de tillkämpade sig. 

Milo kunde se hur det brann i en byggnad längre bort och om han lyssnade riktigt noga 

kunde han höra eldens sprakande särskiljt från det övriga dånet från den pågående 

striden. RATATA! Milo kastades tillbaks till verkligheten och han kastade en snabb kik över 

väggen. Stormtrupperna avancerade! Han osäkrade en handgranat och ropade åt sina 

män att vara beredda att anfalla. Granaten for iväg och landade så vitt han kunde se mitt i 

anfallsvågen. Den detonerade och Milo kastade sig över väggen med sina män tätt bakom 

sig. Granaten hade rivit upp ett stort dammoln och skadat många av stormsoldaterna. 

Milo sköt korta skurar och avlivade dem. Många stormsoldater hade hunnit ta skydd när 

granaten exploderade men de var fortfarande desorienterade av detonationen och det 

överraskande motanfallet.  

 Milissoldaterna stormade fram och visade ingen nåd och efter ett par minuter var 

striden över. Hemmalaget hade inte förlorat någon och stormsoldaterna var endera döda 

eller så hade de flytt. Milos män hade återtagit ännu en gata av den fjärdedel av staden 

som hade gått förlorad sedan stormtruppernas anfall inletts för sex timmar sedan. Milisen 

hade förlorat femtio krigare och ett okänt antal flyktingar men det var många eftersom 

stormtrupperna inte visade någon nåd. Trots tappra motanfall var Norrköping fortfarande 

en omringad stad och stormtrupperna avancerade obönhörligt även om milisen gjorde 

sitt bästa för att stoppa dem. Men faktum kvarstod att milisen förlorade män de inte 

hade råd att förlora medan stormtrupperna verkade ha oändligt med manskap. Milo 

kunde inte minnas att han hade sett samma trupp soldater anfalla två gånger utan det var 

hela tiden nya ansikten som stormade fram längs gatan. Milo hade gjort en 

överslagsräkning och konstaterat att om det fortsatte såhär skulle de vara instängda i 

centrum inom tio timmar. Milo hörde det visslande ljudet från fallande artillerigranater. 

Han kastade sig i skydd och ropade. 

 ”Ta skydd!” 
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Kungliga slottet 

Ingemar ledde männen genom fjärrvärmetunnlarna. Han hade bytt ut sin gråa 

arbetskostym mot en skogsgrön m90-uniform och en grön basker. Samtliga i gruppen var 

utrustade med k-pistar för närstrid. Det var kanske inte top of the line-utrustning men 

man tager vad man haver. Han tittade på klockan, tre minuter kvar tills de skulle inleda 

anfallet. Han gick lite snabbare och efter ett par steg var de framme vid den falska muren 

som dolde uppgången till slottet. Ingemar tryckte in den rätta stenen och dörren åkte 

upp. De två männen som skulle gå först stannade till och Ingemar lutade sig fram och 

viskade: ”45 sekunder kvar, och som jag sade: det är öppna ytor både till vänster och 

höger när ni kommer ut.”  

De nickade och försvann uppför trappan. Ingemar väntade och klev in som sjätte man. 

Eftersom han kunde slottet som sin egen ficka fick han inte gå först och stupa. Gruppen 

var uppdelad i par eftersom ingången var så pass bred att två man kunde gå ut i bredd. De 

var 40 man allt som allt. Ingemar räknade tyst ned för sig själv. 

 ”Fem, fyra, tre, två, ett, kör!” 

 Han hörde hur de öppnade dörren och sprang ut. Efter ett par sekunder kom Ingemar 

och hans partner ut genom dörren. Han hörde de dova ljuden från när männen sköt med 

sina ljuddämpade vapen men det hördes inga skrik eller alarm. Charles hade lyckats skaffa 

fram headsets till hela gruppen och Ingemar lyssnade på den allmänna kanalen. Han 

hörde hur de fyra gruppledarna dirigerade sina män i slottet och enstaka gånger hörde 

han en fråga till sig själv om en dörr eller ett rum som han snabbt besvarade. Ingemar gick 

dock snabbt till kungens kontor som han fann vara orört utöver pappershögarna på 

skrivbordet som nu var sammanblandade till ett enda stort hav av papper. Ingemar tog av 

sig sin ryggsäck och öppnade en skåpdörr som dolde kungens privata kassaskåp. Han vred 

snabbt in kombinationen och öppnade dörren, sedan tömde han innehållet och lade det i 

ryggsäcken. Kungen hade kommit och bett om denna sista tjänst precis innan gruppen 

hade lämnat restaurang Lejontornet. Kungen hade bett honom tömma skåpet för att 

säkra familjens framtid om monarkin skulle avskaffas när krisen var slut. Ingemar hörde 

skottlossning från vapen som inte var ljuddämpade och tittade på klockan. Det hade gått 
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20 minuter. Han lämnade kontoret och krossade första bästa fönster. Därnere stod tre 

nynazister och sköt. Ingemar siktade… 

 

Värtahamnen 

Greven spejade ut över kaoset med sin kikare och tittade på klockan. Det hade gått 20 

minuter och de hade tömt ¼ av lagret. Enligt Charles beräkningar behövde de ha minst 

50% av förråden för att hålla 2 000 stridande män igång i två veckor och samtidigt lamslå 

stormtrupperna. Greven såg hur Charles sprang omkring med en walkietalkie. Han 

dirigerade, skällde och pekade med en oändlig energi. Han förstod inte var karln fick all 

ork från. Charles hade till och med satt på sig en uniform för att smälta in bättre bland de 

övriga. Greven tittade på klockan igen. Det hade gått 25 minuter. Måtte bara Ingemar och 

grabbarna hålla ut i ytterligare tio minuter så skulle de vara klara här.  

 

Kungliga slottet 

Ingemar släpade en sårad kamrat till lönngången och bar honom nedför trappan till 

tunneln. Trots att han hade god kondis för sin ålder flämtade han när han kom upp till 

slottet igen. Han hade lock i öronen på grund av allt oväsen som hade varit konstant de 

senaste 30 minuterna. På ren vilja gick han fram till fönstret och tittade ut. Nu var det fullt 

med stormsoldater och han fick kasta sig undan för att undgå att bli träffad. Ingemar 

skyndade sig fram till den enda överlevande gruppchefen. Det var nästan tyst på radion 

nu.  

 ”Vi måste dra, de borde vara klara nere i hamnen nu!” 

 Mannen nickade och lutade sig fram för att skjuta en sista salva. Det skvätte blod i 

ansiktet på Ingemar och mannen föll handlöst framåt. Ingemar reagerade blicksnabbt och 

rusade snabbt uppför trappan till andra våningen igen. Han hörde hur skotten slog in i 

väggen bakom honom när han sprang. Väl uppe insåg han att det var för sent. Två 

stormsoldater kom springande från vänster sida. Han sköt snabbt ned dem men träffades 

själv i magen och blodet rann. Han osäkrade en handgranat och höll den till sista 

sekunden innan han kastade ned den för trappan. Med tunga andetag tvingade han sig 

själv fram till lönngången och öppnade den. Han blev allt svagare i takt med 

blodförlusten. När han lyckats släpa sig ned för trappan såg han att den sårade soldaten 
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han burit ned tidigare var död. Ingemar gick fram till den svarta väskan, ställde in timern 

på 30 sekunder och vred om nyckeln för att aptera sprängladdningen. Han stängde väskan 

och släpade med sig den uppför trappan. Nu var han så pass svag att han kravlade uppför 

trappstegen. När han kommit halvvägs uppför trappan öppnades dörren däruppe. Han 

tittade på timern och såg döden i vitögat. 

 ”Sug på den här, era jävlar!” 

 Väskan exploderade och allt blev vitt. Hela Slottet skakade och nedgången kollapsade. 

Den drog med sig delar av byggnaden som vilade på den del som nu var förstörd. Allt som 

allt var det åtskilliga ton bråte och grus som nu förseglade lönngången och dolde vart den 

ledde. 

 

Kallas flygplats 

Männen från Brödraskapet låg gömda i en kurva. Gruppledaren hade valt platsen för att 

den dolde sikten för ankoomande fordon och gav maximal räckvidd för beskjutning. De 

hade väntat i nästan ett och ett halvt dygn nu men spanaren hade rapporterat att 

soldaterna från Trollskogen var på ingång. Spanaren låg gömd i ett buskage vid en 

korsning fem kilometer bort från kurvan. Gruppledaren tittade på klockan och då hörde 

han det avlägsna mullrandet från fordonen. Han tittade över vägen mot sin sekond och 

denne nickade. Allting var förberett. Nu kunde han se fordonen, det var två terrängfordon 

och två lastbilar. Inga stridsvagnar eller bepansrade fordon som tur var. De var bara runt 

femtio meter bort när de stannade. Gruppledaren fick panik, hade de upptäckt bakhållet? 

Fan han hade för få män för en öppen strid! Hans män låg blickstilla och tiden passerade, 

det gick ungefär 30 sekunder och ingen rörde en muskel. Då rullade fordonen iväg igen 

och gruppledaren andades ut. 30 meter, 25… Plötsligt hördes eldgivning från sidorna om 

vägen. Fyra pansarfordon hade uppenbarat sig från ingenstans och gav dödligt pricksäker 

eld mot buskaget där männen från Brödraskapet höll sig gömda. Fordonen som kom på 

vägen svängde plötsligt åt höger och drog upp kapellet vilket avslöjade pansarskyttar och 

kulspruteskyttar. Fan! De hade blivit förrådda!  

 Han gav order om att slåss till sista man. Sekunden senare träffade ett pansarskott 

buskaget och lemlästade gruppledaren och hans män. Eldgivningen fortsatte i runt två 

minuter  innan männen från lastbilarna vågade sig fram för att kolla om någon hade 
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överlevt. De hittade tjugo lik och inga överlevande. Efter att ha försäkrat sig om att det 

inte låg några minor längs vägen fortsatte de mot flygplatsen men pansarfordonen tog 

täten utifall det fanns några fler fiender eller minor längs vägen. Befälhavaren för 

konvojen konstaterade att om allt var som i det skick de lämnade det vid Kallax skulle 

Trollskogen ha ett fullfjädrat flygvapen inom åtta timmar, om allting flöt på som det 

skulle. 

 

Belgien, Bryssel 

Martin skyndade sig över vägen. Han var på väg till ett krismöte med Duncan. Detta 

eftersom Brödraskapets män i NATO:s ledningscentral hade rapporterat att bakhållet 

hade misslyckats och att Trollskogen skulle ha minst fyra stridsdugliga Gripen inom ett par 

timmar. Om dessa kom i luften skulle de krossa Carls styrkor som just nu var halvvägs till 

Trollskogen. Nu såg han skylten till puben Tre Ankare. Han tittade sig inte för innan han 

klev ut i vägen och en bil tvärbromsade och föraren skrek åt Martin som bara gav honom 

en kall blick. Fan, han var alldeles för stressad för tillfället. Det hade blivit kaos i 

Stockholm igen när stormkommandot hade störtat kungen. Och enligt vad Brödraskapets 

spioner hade fått fram hade kungen nu abdikerat till förmån för kronprinsessan Viktoria, 

vilken i sin tur hade börjat propagera för en folklig resning mot stormtrupperna. Detta 

hade i sin tur försvagat Martins position i Ministerrådet och fått ett flertal länder att börja 

propagera för en väpnad insats för att undsätta civilbefolkningen. Medier och 

människorättsorganisationer hade enhälligt fördömt EU och FN för karantänen och den 

totala mörkläggningen kring vad som pågick innanför avspärrningarna. Den där jävla 

James Jones skulle troligen få tillstånd att arbeta aktivt med att framställa ett antivirus 

igen. Fan vad han hatade den mannen. Han gick in genom dörren till puben och såg att 

Duncan redan satt vid deras stambord. Han gick fram till baren och bartendern gav 

honom en mörk stout. När han slog sig ned vid bordet kunde han se att Duncan var på 

väldigt dåligt humör. 

 ”Vi börjar tappa kontrollen! Trollskogen vet om att vi har män där. Jag fick nyss reda på 

att deras befälhavare har fängslat nästan alla våra män. Och eftersom bakhållet 

misslyckades i Kallax måste de ha lyckats få Torkel att tjalla innan vi hann döda honom! 

Fan Martin, är det någonting som går som det ska just nu?” 
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 Martin stålsatte sig för vännens reaktion. 

 ”Tyvärr har jag ännu fler dåliga nyheter. Ministerrådet kommer troligt att ge SACEUR 

tillstånd att börja jobba aktivt med att hitta ett vaccin. Dessutom har upploppen i 

Stockholm lett till att röster hörs för en väpnad insats för att undsätta civila inom 

karantänzonen. Detta kan jag dock hålla stången genom risken för att släppa ut smittan 

som bevisligen inte är under kontroll ännu. Men jag kan inte göra något åt att SACEUR får 

lösa tyglar igen.” 

 Martin kunde se hur en åder dunkade i Duncans panna. Det var ovanligt att den 

kallhamrade mannen tappade kontrollen men samtidigt var situationen väldigt allvarlig. 

Om Trollskogen fick stridsflygplan kunde de bomba skiten ur Östersund och detta skulle 

sabotera planerna på att steg för steg göra Carls fraktion till den mäktigaste grupperingen 

inom karantänsområdet. Om hökarna inom Ministerrådet fick sin vilja igenom skulle det 

kunna äventyra allt. Men det fanns beredskap för att förstöra Mounio och alla bevis om 

det skulle gå käpprätt åt helvete. Martin sippade på sin öl och frågade: ”Vad har du för 

lösningar till våra problem då?” 

 Duncan var ju trots allt Brödraskapets chef för spionage och paramilitära operationer. 

Detta innebar att det var sällan han inte kunde komma med en lösning. Sedan att dessa 

ofta innebar lönnmord och annan ”smutsig” verksamhet var smällar man fick ta. Duncan 

log som en varg. 

 ”Helst av allt skulle jag vilja mörda James Jones, men det skulle göra mer skada än 

nytta. Nej, första steget är att underrätta Carl Grensköld så att han kan se till att hans 

trupper gömmer sig så gott de kan. Gällande situationen i Stockholm ville vi förvisso ha 

kaos men som läget ser ut nu finns det en slagkraftig motståndsrörelse som kan kullkasta 

nynazisterna. Men jag har män på plats som skall se till att detta inte inträffar. Jag tror att 

jag kan få kontroll över situationen igen, men allt skiter sig om inte du sköter din del! För 

om jag reder upp det här bara för att få det kvaddat för att dina polare bestämmer sig för 

att rulla in hela NATO i karantänzonen skall jag personligen sätta en kula i skallen på dig!” 

 Martin var häpen men behöll lugnet utåt. Han hade känt Duncan i 20 års tid och denne 

hade aldrig hotat eller ens höjt handen mot Martin. Men nu hade Duncan hotat att döda 

honom. Martin skulle vara tvungen att meddela Ledaren detta. Duncan hade börjat tappa 

kontrollen på riktigt. Men han fortsatte som att han inte hade hört något. 
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 ”Jag ordnar det, det är lugnt.”  

Duncan reste sig upp och när han passerade Martin mumlade han: ”Det är fan bäst det 

för annars…” 

 

Tyskland, Ramsteins militärbas 

James låg i sängen på sitt kontor och läste en bok om amerikanska inbördeskriget. Inga 

högre officerare hade lämnat basen sedan krisens inledning, ett antal rum hade därför 

gjorts i ordning nära ledningscentralen. Det hördes knackade på dörren. James reste sig 

upp ur sängen. 

 ”Kom in” 

 Dörren öppnades och en underofficer från ledningscentralen klev in. Mannen gjorde 

honnör och James besvarade den. 

 ”Ursäkta att jag stör, general, men satellitbilder visar att Trollskogen har tagit kontroll 

över Luleå Flygflottilj och förbereder stridsflygplanen för start.” 

 Det var något som hade slagit honom när nynazisterna hade tagit kontrollen över 

Stockholm, att risken fanns att de skulle skicka upp stridsplan från flottiljen i Uppsala. 

Men de hade bara säkrat området och sedan fortsatt norrut. De kanske inte hade några 

piloter som kunde flyga planen? James hyste dock inga tvivel om var stridsplanen från 

Luleå skulle sättas in. Han hade hört en inspelning av samtalet mellan Carl och Jakob. Han 

var också fundersam kring anfallet mot Östersund eftersom ingen hade sett några tecken 

på att ett anfall var förestående. Dessutom hade anfallarna gått upp i rök efter anfallet 

trots att hans analytiker hade granskat varenda kvadratmeter runt Östersund.  

 ”Bra att du meddelade mig, löjtnant. Jag vill se det här med egna ögon.” 

 James tog på sig uniformsjackan och följde löjtnanten tillbaka till ledningscentralen. 

Han fick se satellitbilderna som tydligt visade hur planen rullades ut för att tankas och 

beväpnas. Bestyckningen var pansarvärnsrobotar och bombkapslar. Han undrade om Carl 

visste vad han hade gett sig in på i Östersund. Satellitbilderna därifrån visade att de var i 

full gång med att förbereda sig för en markoffensiv norrut. James kunde få 

stridsflygplanen förstörda inom en timme. Men han var nyfiken och inom sig dolde sig en 

morbid nyfikenhet inför att se hur striden skulle arta sig. Dessutom hade han ju trots allt 

strikta order att inte utföra några operationer i zonen utan bara avvakta.  
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 ”Sätt två divisioner F15 Strike Eagle i högsta beredskap och utöver den vanliga 

luftbevakningen vill jag ständigt ha fyra plan i luften som kan stoppa dem om de försöker 

bryta sig ut. Men vi avvaktar enligt order tills vidare.” 

 

Kallas flygplats 

Bastard Ett kollade av checklistan. Han kände hur det tryckte på i blåsan men han hade 

pissat innan han klev i cockpit. Det var första gången han skulle ut på ett skarpt uppdrag 

och dessutom mot andra svenskar. Allting verkade okey. Han tittade ut mot de övriga fyra 

planen. När allting hade börjat med smittan och karantänen hade de stannat kvar på 

basen tills de fick höra att alla skulle samlas i Trollskogen. Då hade basens befälhavare 

gett order om att de skulle försegla allting och dra norrut. Nu var de tillbaka i sitt rätta 

element. Han var klar med checklistan och redo att köra. 

 ”Bastard one here; I am ready to go.” 

 “Tower here; roger that Bastard one. Stand by.” 

 Det dröjde ytterligare fem minuter innan de övriga bastarderna var redo.  

 ”Tower here; Bastard one you are clear for take-off.” 

 “Bastard one here; roger that tower. Initiating take-off”. 

 De hade inte diskuterat om de skulle använda engelska eller svenska som anropsspråk 

men det hade fallit sig naturligt att använda engelska eftersom det var standard.  

 Han taxade ut på startbanan och tittade över instrumenten en sista gång. Han 

accelererade och drog iväg. Det fanns få saker som slog att få accelera från marken och 

upp i luften i ett stridsflygplan! 20 sekunder senare flög han högt över de norrländska 

skogarna. Han hörde hur Bastard två lyfte. Det dröjde allt som allt fem minuter innan 

samtliga plan var i luften. De placerade sig i en bred formation och satte av mot Umeå.  

 

Värtahamnen 

Charles gjorde tummen upp mot greven som gav order om snabb reträtt på radion. 

Spanarna hade rapporterat att stormtrupperna hade omgrupperat och var på väg mot 

Värtahamnen. Operationen hade gått över förväntan. De hade lyckats tillskansa sig 

nästan 80 % av materielen i förråden. Efter ett par minuter hade deras trupper smält iväg 
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i terrängen och området var tomt. Charles och Ingemar började raskt bege sig bort genom 

skogen. Charles tog upp radion och anropade Lejontornet.  

 ”Har det kommit tillbaks några överlevande från Slottet?” 

 Det dröjde ett par sekunder innan han fick ett svar. 

 ”Tyvärr verkar det som att alla har stupat. En spanare rapporterade att han såg en 

äldre man aptera sprängladdningen och ta den uppför trappan, därefter exploderade allt 

och vår man var tvungen att dra sig tillbaka. Nedgången och en stor del av tunneln är nu 

helt blockerade och det verkar inte som att stormtrupperna vet vart den leder.” 

 ”Uppfattat.” 

 De två männen såg på varandra och greven lade sin hand på Charles axel. 

 ”Han var en god man och han dog en mer hedersvärd död än många andra någonsin 

får möjlighet till. Ingemar dog för sitt land, Charles…” 

 Charles blinkade bort tårarna och tog ett djupt andetag. 

 ”Sant. Han var dessutom en jävligt bra kompis.” 

 De fortsatte vandringen mot Lejontornet under tystnad. The show must go on… 

 

Östersund 

Carl stod och granskade en karta. Hans män stod just beredda att gå in i Umeå där 

spanare hade rapporterat att det fanns män från Trollskogen. På kartan satt det gröna 

nålar för egna och röda nålar för fiender. En man kom in i befälsposteringen. 

 ”General! Vi har upptäckt och släckt en brand i stadens utkanter, Vi misstänker att den 

var anlagd.”  

 Carl höll sig lugn. Det var en hemlig signal från Brödraskapet. 

 ”När nöden är stor – tänd en eld.” 

 Carl gav order om utökad patrullering i staden och bad mannen återkomma när han 

hade något nytt att rapportera om branden. Sedan återgick han till planeringen för det 

förestående anfallet i cirka 20 minuter innan han bröt för lunch såsom han brukade. Dock 

gick han förbi mässen och fortsatte längs gatorna till deras ordinarie mötesplats inne på 

herrtoaletten. Han ställde sig vid pissoaren och väntade och efter någon minut dök mister 

X upp igen. Carl vände sig inte om. 

 ”Vad vill ni den här gången då?” 
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 ”Trollskogen har fått igång ett gäng Gripen uppe i Kallas. Du måste avbryta offensiven 

mot Umeå och gömma männen i skogen!” 

Carl hörde på mannens röst och tonläge att denne var stressad. Gick det inte enligt 

planerna för Brödraskapet?  

 ”Det kan jag ordna, men saken är den att jag tror att mina officerare börjar bli 

misstänksamma gällande mina informationer i precis rätt tid.” 

 Utan någon förvarning tryckte mannen upp Carl mot väggen med huvudet före.  

 ”Nu ska du lyssna jävligt noga på mig! Jag skiter fullständigt i om du lurar i dem att det 

är dina tomtar på loftet som tipsar dig eller Gud Fader själv! Gör bara som vi säger åt dig, 

annars jävlar!” 

 Carl pressade fram ett nickande och mannen släppte greppet och försvann ut från 

toaletten. Carl tvättade händerna och funderade på hur han på ett trovärdigt sätt skulle 

kunna övertyga sina officerare att ett flygangrepp var nära förestående. Han tog god tid 

på sig till mässen och när han steg innanför dörrarna visste han precis hur han skulle bete 

sig. Efter en snabb lunch begav han sig åter till befälsposteringen. När han steg in i det 

dunkla rummet klev han snabbt fram till radiooperatören. 

 ”Meddela våra styrkor i Umeå att de omedelbart måste avbryta offensiven och gömma 

sig i skogen. Trollskogen har fått fart på ett gäng Gripen som troligen kommer att gå till 

anfall inom kort.” 

 Radiooperatören som i regel var nervcentrumet för all information i ledningscentralen 

såg skeptisk ut men nickade till slut. 

 ”Skall ske, general!” 

 Carl såg sig omkring och märkte att ett flertal officerare i rummet höjde på 

ögonbrynen. Han visste att det gick rykten att han hade varit lite väl underrättad om 

saker och händelser på senare tid. För att skingra tvivlen gick han genast fram till den 

major som var ansvarig för offensiven vid Umeå. 

 ”Se till att sätta samman en grupp som snarast möjligt beger sig till Luleå. Vi har en 

informatör på flykt från fienden som gömmer sig där. Meddela mig när de är framme för 

mer detaljerade instruktioner!” 

 ”Absolut, general!” 
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 Carl såg återigen ut över rummet och såg att tvivlen hade skingrats. För tillfället i alla 

fall.  

 ”Gällande er övriga gäller följande: Förbered förläggningen för ett anfall, enligt 

informationen jag har fått kommer bombningen endast att ske mot militära mål, så 

fokusera på våra militära anläggningar.” 

 Carls ord utlöste en febril aktivitet bland männen i posteringen och han satte sig ned 

vid sitt skrivbord. Han log inombords. Det enklaste sättet att hindra en soldat från att 

tänka var att hålla honom sysselsatt. 

 

Finland, Tammerfors 

Rachel hade bara åkt ett par kilometer när hon såg de första vandrarna. De flesta var 

ensamma och hasade omkring medan andra stod i grupp och gjorde ingenting. Hon 

upplevde dem aldrig som något hot eftersom få ens gjorde en ansats att angripa. För dem 

var hon en fågel som passerade förbi och som de kände en flyktig lukt av. Ensamheten var 

en tung sten att bära. Hon var hela tiden tvungen att kämpa emot när minnena från de 

senaste dagarna trängde sig på.  

 När hon passerade avskilda rastplatser stannade hon och korrigerade sin rutt enligt 

kartan. Men att hitta var egentligen inget problem eftersom Finland hade goda 

kommunikationer och pedagogisk skyltning från huvudstaden ut i landet. Problemet var 

bara att Rachel såg allt fler och större flockar med vandrare ju längre norrut hon kom. När 

hon kom in i Tampere stannade hon vid en bensinmack för att tanka. Hon såg inga 

vandrare i närområdet. Hon klev av motorcykeln och gick in på macken. Hyllorna var 

omkullvälta och det var stora fläckar med torkat blod överallt blandat med krossade påsar 

och skräp. Rachel hade fingret på pistolens avtryckare hela tiden medan hon tog sig fram 

till kassan. Kassalådan var utsliten och tömd. Idioter! Vad ska ni med pengar till nu? 

Tänkte hon medan hon fick fart på kassapparaten. Turligt nog fungerade strömmen 

fortfarande.  

 Hon slog igång pumparna och gick ut igen. Det blåste och solen hade nyss gått i moln. 

Hon tittade ut över gatan. Allt var övergivet men samtidigt ganska oskadat. Å andra sidan 

var ju inte vandrarna speciellt mycket för vandalism. Den delen skötte deras mänskliga 

motsvarigheter. Tanken var full och hon började fylla på reservdunken. Då hörde hon ett 
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avlägset motorljud närma sig. Rachel slet tag i motorcykeln och lade ned den på backen. 

Sedan smet hon snabbt in i butiken igen. Motorljudet ökade i styrka och strax därpå kom 

två terrängfordon och sex motorcyklar inkörandes vid macken. Männen var iklädda 

kamouflageuniformer och de pratade finska. De vräkte undan Rachels motorcykel och 

började tanka sina fordon. Två av dem rörde sig i riktning mot butiken och Rachel fick 

panik. Men då skrek en av förarna till och de vände tillbaka till bilarna. Efter några 

minuter, när de hade tankat klart, åkte de vidare. Rachels hjärta slog fortfarande 

dubbelvolter och hon svettades ymnigt. Hon gick ut och reste upp motorcykeln igen med 

huvudet fullt av tankar. Vilka var de? Vad gjorde de här? Var de fientliga? Men hon 

tvingade sig att släppa tankarna. Hon fyllde snabbt reservdunken och gjorde sig klar att 

åka igen. Hon skulle precis åka iväg när ett skott brann av och motorcykeln for omkull. 

Rachel hann inte reagera och blev desorienterad när hon flög ned i asfalten. Hon hörde 

någon springa fram och allt var suddigt. Hon blev uppsliten från marken. Någon tog 

hennes vapen och låste hennes armar. Det här med otrevliga överraskningar började bli 

en dålig vana, hann hon tänka. När hon några sekunder senare kom tillbaka till 

verkligheten stod föraren till en av jeeparna framför henne. Någon tog försiktigt av henne 

hjälmen och hon ruskade sakta på huvudet. Mannen framför henne pratade på finska 

men hon ruskade på huvudet och sade:  

”American.”  

 Han log kargt: 

 ”Vad gör en amerikan här? CIA?” 

 ”Reporter.” 

 ”Aha. Vad gör du här?” 

 Rachel funderade på vad hon skulle säga. Skulle hon våga tala sanning? Hon var i deras 

våld. Hon såg nu att de var femton stycken och att alla var beväpnade. 

 ”Jag följer upp en story om vad som orsakat det här.” 

 Hon gjorde en svängande rörelse med huvudet för att markera vad hon menade. 

Fredrik lade huvudet på sned och såg plötsligt väldigt allvarlig ut: 

 ”Och vad har du hittat?” 

 ”Ingenting, än så länge.” 
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 Fredrik sade åt sina män att de skulle säkra omgivningen och att de kunde släppa 

Rachel. Männen skingrades och gick åt olika håll. Rachel sträckte ut armarna för att få 

igång cirkulationen igen. Fredrik gav henne en flaska vatten som hon tog och drack av.  

 ”Vad är det för story?” 

 ”Du skulle inte tro mig.” 

 ”Prova.” 

 Rachel drog allting från början och Fredrik lyssnade uppmärksamt från början till slut. 

Rachel visste ju inte att han visste vilka som jagade henne och att hennes historia var 

fullkomligt logisk i hans öron. När hon var klar stirrade hon på honom. Han hade inte sagt 

någonting sedan hon började på sin historia: 

 ”Vi har mer gemensamt än du tror. Dina uppgifter stämmer och jag kan fylla i luckorna 

med det jag vet.” 

 Fredrik började berätta om Mounio och hur hans överordnade hade förrått honom 

men samtidigt räddat hans liv. Vidare hur han med hjälp av Anders dotter kommit i 

kontakt med milisgruppen han nu ledde. De var också på väg mot Mounio. Det var där 

allting hade börjat och det var där det måste ta slut. För första gången sedan resans 

början kände Rachel en lättnad, för nu var hon inte ensam längre. Fredriks män kom 

tillbaka och hon introducerades för gruppen. De satte sig ned och åt en lunch bestående 

av varor från macken. Fredrik tog fram en karta och började rita upp hur de hade färdats 

och vilken rutt som var den bästa att ta till Mounio. När de var klara packade de ihop och 

Rachel fick tillbaka sina vapen. En av männen hade lagat hennes däck och nu hoppade alla 

in i bilarna eller upp på motorcyklarna. Två motorcyklar åkte iväg som förtrupp, sedan 

följde terrängbilarna efter och Rachel åkte med de återstående motorcyklisterna. De 

färdades väldigt snabbt och efter en halvtimme lämnade de Tampere bakom sig. Då och 

då hördes skottlossning och sedan fick de väja för zombielik på vägen. Förtruppen gjorde 

ett bra jobb.  

 Det började regna och de drog ned på farten en aning för att ingen skulle köra omkull. 

Bilarna stannade plötsligt och motorcyklisterna tog position runt bilarna med dragna 

vapen. Fredrik klev ur bilen och pratade i en walkietalkie. Han gav order om att alla skulle 

göra sig klara för strid. Det var tydligen ett stort antal vandrare på väg därframme och 

förtruppen var på väg tillbaka. Han gick fram till Rachel. 
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 ”Har du någon ammunition?” 

 ”Jodå. Hur många är de?” 

 ”För många… Men det löser sig.” 

 Fredrik öppnade bakluckan på bilen och männen plockade fram två tunga kulsprutor 

som de monterade upp framför bilarna. Regnet öste ner och det var svårt att se längre 

fram än ett fåtal meter. Fredrik drog på sig en ryggsäck med två dunkar och tog fram 

något som såg ut som en högtrycksspruta. Några sekunder senare slog en eldslåga ut från 

änden av vapnet. Han pratade kort i walkietalkien igen och några minuter senare kom 

förtruppen tillbaka. De var uppjagade och började prata i snabb takt. Men Fredrik röt i åt 

dem och sade åt dem att inta sina positioner. Han tittade på Rachel och drog sedan en 

skyddshuva över huvudet. Han ställde sig mittemellan de två kulsprutorna. Nu blev det 

helt tyst förutom regnets smattrande när det slog ner mot asfalten. Hon försökte urskilja 

något i diset där borta men hon kunde inte se något. Minuterna passerade men ingenting 

hände. Vätan trängde igenom hennes jacka och hon kände hur vattnet fann sin väg över 

hennes kropp. Männen började slänga kommenterar till varandra. Men då röt Fredrik åt 

dem att hålla tyst. Nu såg hon något. Hon kunde urskilja konturer av något som rörde sig 

där borta. Det var som en hel vägg av kroppar som sakta rörde sig emot dem. Hon hörde 

hur vissa började be böner. Rachel stod på vänster sida av vägen och hade fritt skottfält 

framför sig. Nu var de bara femton meter bort och Rachel såg deras groteska kroppar. 

Ansiktena var livlösa och alla var sargade på ett eller annat sätt. Nu började kulsprutorna 

skjuta och resten föll in strax efter. Fredrik väntade tills vandrarna nästan var framme 

innan han släppte lös elden. Han gick som en varm kniv genom smör. Det fräste och 

gnistrade. Snart var det som om en skogsbrand rasade där framme. Hon kunde inte se 

honom längre men hon såg förödelsen han orsakade. Männen hade slutat ge eld av rädsla 

för att träffa Fredrik och de började rycka fram i hans spår. Plötsligt vaknade reportern i 

henne och hon grävde fram kameran ur ryggsäcken. Hon höll sig bakom männen men nu 

kunde hon se Fredrik där framme. Han såg ut som en dödsängel där han gick över 

brinnande lik och spred en slutgiltig död bland de odöda. Efter ett tag stannade han och 

stod stilla ett par minuter. Inget rörde sig och då drog han av sig huvan. Regnet började 

lätta en aning. Han vände sig om och började gå emot bilarna igen. Väl där lade han 

tillbaka utrustningen och vinkade åt Rachel att kliva in i bilen. Hon öppnade dörren och 
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klev in. Det luktade svett och fukt i bilen. Hans ansikte var svärtat av hettan trots 

skyddshuvan: 

 ”Jag tror det finns något här. Vi har aldrig stött på så många samtidigt tidigare.” 

 ”OK. Någon aning om vad vi letar efter?” 

 ”Nej. Men vad det än är så borde det finnas i Seinäjoki. Vi får åka in och kolla helt 

enkelt.” 

 Fredrik klev ur bilen och pratade med manskapet. Han tog en motorcykel och gav 

order om att motorcyklisterna skulle åka in till Seinäjoki medan bilarna skulle stanna kvar 

i högsta beredskap. De drog iväg och Rachel hakade på. Nu hade det slutat regna och de 

körde vådligt fort men det var Fredrik som angav farten så det var bara att haka på. Det 

syntes allt fler hus längs vägen och plötsligt svängde Fredrik in till vägkanten. Han tog av 

sig hjälmen och signalerade åt dem att dra sig in i skogen. Rachel följde efter de andra. De 

drog ned motorcyklarna i diket. Rachel försökte göra så lite ljud ifrån sig som möjligt men 

i jämförelse med de andra tyckte hon att hon lät som en elefant. Men ingen sade något 

om det. De gick snett in i skogen från vägen som Rachel uppfattade det. Hon kunde se 

genom skogen att de hade kommit in i stadens utkanter. Fredrik signalerade åt sina män. 

Rachel förstod inte vad det var som hände. Men männen försvann bort bakom hus och 

gränder. Fredrik vinkade åt henne att följa efter honom. Han lade sig ned och började 

krypa fram. Rachel följde hans exempel. Nu var de framme vid husväggen och Rachel såg 

varför Fredrik var försiktig. I mitten av staden låg en kyrka med ett stort öppet torg. Det 

var fullt med zombies över hela torget och de trängde ihop sig för att komma så nära 

kyrkan som möjligt. Rachel såg högst mänskliga personer röra sig uppe i kyrktornet och 

spana utåt. Han gav henne kikaren och hon riktade den mot kyrktornet. Människorna 

däruppe var helt svartklädda och det hängde en blank kula som roterade där kyrkklockan 

borde ha suttit. Fredrik tryckte på en knapp på walkietalkien. Det syntes explosioner mitt 

bland vandrarna. Ett par av motorcyklisterna körde förbi och sköt vilt mot vandrarna. De 

började genast följa efter motorcyklisterna som körde en bit, sköt och körde en bit och så 

vidare för att locka med sig dem. Det blev plötsligt en väldig aktivitet i kyrktornet och hon 

såg hur gevär sträcktes ut. Plötsligt hörde hon tre ljudliga smällar och det syntes ett rött 

moln som stänkte ut över tornets vita väggar. Nu förstod hon vart Fredriks män hade tagit 

vägen. Vandrarna hade nu försvunnit från torget och Fredrik sprang mot kyrkan. Rachel 
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följde efter. Dörren var barrikaderad men en handgranat löste den saken. Nu hade några 

män återförenat sig med dem och dessa tog täten in i kyrkan. När de gav klartecken för 

bottenvåningen rörde de sig upp mot klocktornet. Det var en bred trappa som löpte i en 

spiral uppåt. De rörde sig sakta upp med dragna vapen. Men när de väl nådde toppen 

avslöjade fyra huvudlösa kroppar att det inte fanns något kvar att frukta. Det stora klotet 

som snurrade oavbrutet var kopplat till någon form av apparatur. Fredrik genomsökte 

kropparna och hittade ett par papper. Men de var krypterade och avslöjade ingenting. De 

undersökte instrumenten så gott de kunde men insåg att de inte blev klok på hur den 

fungerade, utöver det faktum att den uppenbarligen attraherade vandrare. Fredrik bad 

Rachel fotografera allting. När hon var klar riggade de två sprängladdningar i kyrkan. 

Sedan begav de sig av mot skogen igen. När de var framme vid motorcyklarna tryckte 

Fredrik på utlösaren och en kraftig smäll hördes och de kunde se hur kyrkan försvann i ett 

moln av damm.   

 

Umeå – Östersund 

Bastarderna svepte förbi över skogarna utanför Umeå ännu en gång men de såg inte 

skymten av några fientliga styrkor. De hade fått order att först eliminera fientliga styrkor i 

Umeå och sedan flyga vidare till Östersund. Förband från Trollskogen som befann sig inne 

i Umeå hade rapporterat att det tidigare under dagen hade funnits en stor fiendestyrka 

utanför staden men nu verkade den ha gått upp i rök. Divisionsledaren Bastard Ett 

konstaterade att det var onödigt att bränna upp allt bränsle här i onödan så han bad 

flygledaren om tillstånd att fortsätta till Östersund. Trafikledaren på Kallax Flygplats 

vidarebefordrade frågan i sin tur till ledningscentralen i Trollskogen där Jakob nervöst gick 

omkring med en penna i handen och väntade på nyheter från flygräden. Radiooperatören 

avslutade samtalet med flygledaren och vände sig mot Jakob.  

 ”General, det verkar som att någon har förvarnat fienden. Piloterna hittar inga fiender 

utanför Umeå och marktrupperna rapporterar att de såg fienderna senast i morse. 

Divisionsledaren begär nu tillstånd att fortsätta till Östersund.” 

 Det blev knäpptyst i ledningscentralen och alla hukade sig för det förväntade 

vredesutbrottet som numera var standard när något gick fel. Men Jakob stannade bara 

upp och slutade att trycka udden ut och in på pennan. 
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 ”De vill alltså leka kurragömma, nåväl, de kan springa men de kan inte gömma sig. Ge 

dock nya order om att de ska fokusera på att bomba Östersund stad och de ska fokusera 

på de civila delarna och garnisonen i andra hand. Om de har blivit varnade tror de säker 

att de kan lura oss en gång till!” 

 Radiooperatören såg ut att vilja opponera sig men han såg hur Rickard Stahl försiktigt 

skakade på huvudet bakom ryggen på Jakob så han vek ned sig och satte på sig 

hörlurarna. Jakob vände sig om mot sin andreman. 

 ”De försöker blåsa oss Rikard och det här är krig. Ger man sig in i leken får man leken 

tåla!”  

 Rickard nickade bara till svar och knöt händerna utom synhåll under bordet. 

Radiooperatören gav ordern till flygledaren som vidarebefordrade den till Bastarderna. 

Divisonsledaren Bastard Ett blev genast skeptisk och begärde en repetition av den nya 

ordern för att vara säker på att han inte missuppfattat den. När han insåg att han hade 

hört rätt blev han både arg och besviken. Nog för att han hade hört att de hade blivit 

galna där borta men det här var nästan för mycket. Den tidigare ordern hade klart 

uttryckt att de skulle fokusera på militära mål. Medan den nya ordern klart sade att de 

skulle beskjuta civila mål i förstad hand och militära mål i andra hand. Men han var en 

krigare och en krigare följer order.  

 ”Bastard One to all Bastards…” 

 

Östersund 

Carl befann sig i en bunker när rapporterna började strömma in om att stridsplanen var 

på ingång. Evakueringen av garnisonen till bunkrarna var nästan färdig men bara en 

fjärdedel av staden hade utrymts. Han hoppades att hans lögn skulle besannas. Mr X hade 

ju faktiskt inte sagt någonting om var planen skulle bomba men Carl betvivlade att 

svenska piloter skulle bomba en svensk stad oavsett om man var i krig eller inte. Marken 

skälvde till och ljuset försvann för ett ögonblick. Det skälvde till igen och 

bombardemanget fortsatte oavbrutet i ungefär fem minuter. Carl kunde inte se det men 

under de kommande fem minuterna jämnade Bastarderna stora delar av Östersund med 

marken och garnisonsområdet förvandlades till ett brinnande inferno. Bastard Ett hade 

gett order om att de inte skulle använda automatkanonerna. Denna räd skulle hemsöka 
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piloternas drömmar och samveten nog ändå utan att de skulle behöva minnas hur de 

mejade ned civila med automateld.  

 ”Bastard One to base. Package delivered and mission accomplished. Returning to base, 

over!” 

 När skakningarna hade upphört och allting som inte suttit fast på väggarna i bunkern 

hade förpassats till golvet väntade de i 20 minuter innan de vågade öppna dörrarna till 

utsidan. Bunkern var placerad på en höjd utanför staden och Carl hörde på utropen att 

något var fel. När han kom fram till dörren trodde han att han skådade in i helvetet. De 

hade bombat staden! Stora delar av Östersund var utraderade och resten höll snabbt på 

att förtäras av lågor när elden svepte över staden. Han tvingade sig ur apatins grepp och 

gav order om att inleda omedelbara räddningsinsatser och att snabbt som fan 

återupprätta kommunikationen med de andra bunkrarna. Helvete också! 

 

Trollskogen 

Jakob stod och tittade sig i spegeln. Han funderade över hur djupt rötan gick. Hur många 

hade förrått honom? När han gick genom korridorerna kände han deras blickar i ryggen 

men han vände sig aldrig om. Låt dem tro att han var ett blint får som de sakta men 

säkert ledde till slakt. Han granskade sitt ansikte. Han var skäggig, ögonen var 

blodsprängda och hans blodomlopp innehöll troligen en snudd på dödlig mängd koffein. 

Han hade inte sovit på 56 timmar, han fruktade dolken i mörkret som han visste skulle 

hugga bara han gav dem chansen. Sedan förräderiet ute i bunkrarna visste han inte vem 

han kunde lita på längre. Eller om han ens kunde lita på någon. Han blötte ansiktet, tog 

handduken och torkade noggrant bort allt vatten. Hans hud var nästan lika röd som hans 

ögon. Eftersom han var medveten om att dolken fanns därute kunde han kanske lyckas 

vrida den mot de ansiktslösa angriparna och köra in den i deras korrupta hjärtan! Han 

släckte lyset och gick ut i korridoren mot ledningscentralen. Rikard Stahl stod och 

granskade kartan i jakt på nya mål efter den halvt om halvt misslyckade bombräden mot 

Östersund. Jakobs beslut att bomba även de civila delarna av Östersund hade väckt stor 

ilska bland de övriga officerarna och allteftersom ryktet hade spridits i Trollskogen hade 

det börjats föra tysta diskussioner om huruvida Jakob höll på att tappa greppet helt. Men 

ännu fanns det ingen som öppet vågade opponera sig. Rikard Stahl var kluven, å ena sidan 
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var Jakob en god vän sedan många år tillbaks men samtidigt märkte han att beteende 

blev alltmer irrationellt och känslomässigt. Men han hade ännu inte besvarat 

förfrågningarna om att leda en kupp mot sin vän men hade heller inte kväst 

opponenterna. Jakob ställde sig bredvid Rikard och granskade kartorna.  

 ”Hittar du några bra mål?” 

 ”Enligt våra beräkningar borde konvojen som lämnade Östersund innan bombräden 

passera här om sju timmar, vilket är precis lagom för vår del.” 

 Jakob nickade. Din jävel! Då kommer det att vara lika tomt som förra gången eftersom 

du har tjallat för dina polare där nere. Men Jakob röjde inte med en min vad som 

egentligen försiggick i hans huvud.  

 ”Det låter bra. Men du, jag vill att du förhör Martin Trogen, jag tror att han kan vara 

ledaren bland bunkerförrädarna. Han sitter nere i källaren och väntar.” 

 Rikard såg i ögonvrån hur de andra officerarna i ledningscentralen följde 

konversationen med stort intresse även om de försökte dölja det. Han kände på sig att 

Jakob planerade någonting men han kunde inte vägra lämna ledningscentralen utan att 

bli brännmärkt som en förrädare. Han fick helt enkelt vara på sin vakt. 

 ”Absolut. Jag skall bara gå och ta en snabb middag, jag har inte ätit sedan i morse.” 

 Jakob visste det! Nu skulle han gå och konspirera med sina medsvurna om att Jakob 

anade ugglor i mossen. Rikard skyfflade ihop sina papper och gav några instruktioner till 

de övriga officerarna innan han lämnade ledningscentralen. Han kom ut i korridoren och 

gick mot trappan ned till matsalen. Nu betvivlade han inte längre att Jakob tänkte 

undanröja honom. Förhörsrummet låg så pass undanskymt att ingen skulle märka att han 

blev mördad innan det var för sent, såsom tidigare hade skett med Torkel och dennes 

vakter. Han kunde inte undgå att se det ironiska i att han, som var den mest lojale av dem 

allihop, nu tvingades söka sig till de upproriska officerarna för att rädda sitt eget liv. Han 

som var den som hållit dem stången från att göra något förhastat. När han tog första 

trappsteget såg han något i ögonvrån men hann inte reagera innan batongen träffade 

nacken med full kraft och allt svartnade. Han föll medvetslös framlänges och 

kullerbyttade ned längs hela trappan till nästa våning. Sju minuter efter fallet kom en vakt 

inrusande i ledningscentralen. 
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 ”General! Rikard Stahl är död! Vi hittade honom för någon minut sedan i slutet av 

trappan. Han hade brutit nacken och vi misstänker att han inte halkade utan att någon 

mördade honom.” 

 Jakob spelade bestört men inombords gladdes han åt att Robert hade gjort ett bra 

jobb med batongen. Med hjälp av ett fåtal utvalda skulle Jakob röka ut de jävlarna ur sina 

hålor. 

 ”Fan också! Nu räcker det! För upp samtliga fångar på kaserngården och ge order om 

allmän samling däruppe!” 

 ”Ja, general!” 

 Vakten försvann ut ur rummet och Jakob vände sig mot sina officerare. Majoriteten av 

dem förstod att det var Jakob som låg bakom Rikards död men ingen vågade säga det. 

Han såg dem alla i ögonen, en och en.  

 ”Mina herrar, fienden finns ibland oss och även i detta rum. Men nu är det dags att 

rensa upp i träsket! Jag kommer personligen att avrätta fånge efter fånge däruppe till 

dess att alla förrädare ger sig tillkänna.” 

 Nu brast det för en av officerarna vid namn Henrik Larsson.  

 ”General! Att avrätta krigsfångar utan någon form av rättslig prövning strider mot en 

rad konventioner! Bara…” 

 ”Löjtnant! Håll käften!” 

 Jakob gick fram till den unge officeren och sköt fram ansiktet en decimeter från 

Henriks ansikte.  

 ”Ifrågasätter du mina order, löjtnant?” 

 ”Nja… Aheh...” 

 ”SVARA PÅ FRÅGAN! Ifrågasätter du mina order, löjtnant?!” 

 Henrik såg ren och skär galenskap i sin överordnades ögon och han insåg att det inte 

skulle gå att resonera med honom men han tänkte göra ett sista försök. 

 ”Nej, men…” 

 Jakob drog sin pistol och satte två skott i skallen på Henrik innan någon ens hann 

reagera. 

 ”FÖRRÄDARE!” 
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 De andra officerarna slängde sig till marken och flera sökte efter tjänstevapnen som 

inte fanns där längre eftersom endast vakterna bar vapen inne i bunkern. Jakob drog 

pistolen till vänster och höger. 

 ”Är det någon mer som har något att säga? Va? Va?!” 

 Alla skakade på huvudet och insåg att generalen nu hade blivit bindgalen. Jakob 

svängde med pistolen i nästan en halv minut innan han lugnade ned sig och stoppade 

undan den. Han torkade bort svetten i pannan med handryggen. 

 ”Vi har inte råd att vara oense i det här läget. Vi måste hålla samman och visa en enad 

front för mannarna. Jag hade länge misstänkt löjtnant Larsson för att vara en quisling, och 

tro på fan om han inte var den förste att opponera sig!” 

 Jakob pratade mestadels för sig själv och vakten kom återigen in i ledningscentralen. 

 ”General! Fångarna är på plats och nästan alla som inte har vakttjänst är samlade.” 

 Vakten hade inte upptäckt liket men han såg på officerarnas miner att något var fel 

och när han upptäckte den döde officeren spärrade han upp ögonen men Jakob 

ignorerade reaktionen. 

 ”Bra, sergeant. Se till att någon bär ut kroppen och begraver den ute i skogen. 

Förrädare förtjänar ingen begravningsceremoni!” 

 Jakob gick ut i korridoren och vandrade mot markytan. Han höll pistolen i handen. Nu 

var det ett kritiskt läge. Han visste att många av männen i ledningscentralen trodde att 

han var galen. Men de förstod inte att det han gjorde var nödvändigt för deras 

överlevnad. Om förräderiet fick fortgå skulle det i förlängningen förgöra Trollskogen och 

han kunde inte låta det hända. Han var säker på att de skulle förstå hans handlingar i 

efterhand. När han hade fått bukt med alla jävla förrädare. Han kom ut i friska luften och 

tittade mot mannarna. Han såg att de var nyfikna på vad som skulle ske härnäst. Han såg 

hur officerarna också kom ut och ställde sig bland resten manskapet. De började genast 

berätta om vad som hade hänt nere i ledningscentralen. Låt ryktet sprida sig det skulle 

röra om i bikupan. Han gick fram till den första fången och harklade sig. Sakta men säkert 

lade sig surrandet och alla tittade på honom. 

 ”Kamrater! Som ni redan vet har vi utsatts för förräderi men idag när någon mördade 

Rikard Stahl fick vi bevisat att vi ännu inte har fångat alla förrädare. Därför har jag tvingats 

vidta drastiska åtgärder. För att se om de återstående förrädarna ibland oss har något 
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samvete kommer jag därför att avrätta dessa förrädare en efter en tills alla råttor som 

gömmer sig träder fram. Om samtliga förrädare träder fram kommer dessa att skonas och 

bara fängslas, men om ingen träder fram…” 

 Han gjorde en gest med handen mot fångarna. 

 ”…kommer dessa män att dö…” 

Det var knäpptyst på kaserngården. Jakob såg skräck, nyfikenhet och misstro bland 

ansikten i folkmassan. Tvivla bäst ni vill. Han klev fram till den första fången. 

 ”Då kör vi. En!” 

 Han tryckte in avtryckaren och sköt den första fången i tinningen. Det gick ett sus och 

hördes rop av förfäran. Men han hörde inga protester. Han gick fram till fånge nummer 

två. Denne darrade av rädsla men var helt tyst.  

 ”Två!” 

 Han sköt igen och nu hördes ett konstant mummel från folkmassan men ingen vågade 

protestera. Det var allt som allt 20 fångar och när han hade skjutit den nittonde var alla 

tysta och han kunde se hat och misstro i deras blickar. Förstod de inte att han gjorde det 

här för deras skull? För att rädda Trollskogen! Den sista fången tittade vädjande mot 

folkmassan och nu klev tio soldater fram ur folkmassan, de var dock obeväpnade allihop. 

Jakob vände sig mot dem. De tittade på varandra i väntan på att någon ville börja, till sist 

sade den med högst rank, en överste. 

 ”Det räcker nu, Jakob. Du har gjort en markering och vi tänker inte låta dig skjuta den 

sista fången.” 

 Jakob rörde med fingern på avtryckaren på pistolen som var riktad mot marken. Han 

tittade på männen framför sig. De såg sorgsna men beslutsamma ut. Det hade inte gått 

som planerat, han hade trott att förrädarna skulle börja ge sig tillkänna när han hade 

visade att han menade allvar. Men ingen hade trätt fram. De var kallblodigare än han 

trodde. Han kunde se att den stora massan fortfarande inte förstod honom. De insåg inte 

likt honom att det här var nödvändigt. Han var tvungen att göra en taktisk reträtt och 

byta strategi om han inte ville förlora makten. Pistolen återfördes till hölstret och han gick 

själv och knöt loss fången från stolpen. 



176 

 

 ”Ni har rätt. Det räcker nu, men jag vill att de ibland oss som är förrädare skall se vad ni 

har gjort! Nitton människor är döda för att ni vägrade ge er tillkänna. Ni har deras liv på 

era samveten!” 

 Han sökte efter skuldmedvetna ansiktsuttryck men han fann återigen bara sorg och 

ilska. Jakob nickade åt männen och försvann ned i bunkern. Han kände sig otroligt ensam 

och missförstådd. Jakob gick snabbt till sitt rum. Han visste att hjulen var i rullning och att 

mördarna var på väg. När han hade stängt dörren bakom sig drog han fram en bag som 

låg under sängen. Han öppnade den och börja med vana handgrepp att montera en 

kulsprutepistol av modell MP5 försedd med ljuddämpare. Han hade gömt undan den från 

vapenförrådet i början av sin vistelse i bunkern. När monteringen var klar satte han i ett 

magasin och lade två i fickan. Han lade tillbaka väskan under sängen, tog en stol och satte 

sig bakom dörren. Han förstod inte varför de inte insåg det uppenbara. Hur ormarna 

infiltrerade Trollskogen steg för steg utan att någon stoppade dem! Men nu hade lotten 

fallit på hans bord att hindra dem. Det knackade på dörren. 

 ”General, är ni där?” 

 Jakob satt blickstilla. Efter ännu en knackning trycktes handtaget ned och dörren 

öppnades. 

 ”…kolla ledningscentralen. Han kan inte vara långt borta.” 

 Jakob klev fram i dörröppningen och öppnade eld. Tack vare ljuddämparen hördes 

bara tysta puffar när han sköt. Han rusade ut genom dörren och fortsatte skjuta. De tre 

männen låg nu livlösa på golvet med växande röda fläckar på brösten. Han såg att två av 

de tre var obeväpnade men ignorerade detta faktum. Med snabba steg förflyttade han sig 

till ingången till matsalen och osäkrade en handgranat. Han ryckte snabbt upp dörren och 

kastade in granaten. Han hörde hur det blev tyst. Han såg förvåningen och sedan skräcken 

i deras ögon när de insåg vad han gjorde. Snabbt klev han tillbaka bakom väggen och 

kände kraften från explosionen. Ångern började tränga fram men han tvingade resolut 

tillbaka den. Det var ont om tid och han hade inte tid att vara blödig. Lite spill fick han 

räkna med om han skulle lyckas stoppa dem i tid. Han klev in genom dörröppningen och 

avrättade de som fortfarande rörde på sig. När han försäkrat sig om att alla var döda 

fortsatte han in i nästa korridor.  

 ”Halt! Lägg ned vapnet, annars skjuter vi!” 
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 Fan! Han hade inte tänkt sig för. Han tittade försiktigt till vänster och såg att de var fyra 

stycken som hade honom på kornet. De hade hittat honom snabbare än han trodde. De 

måste ha upptäckt liken vid kontoret. Jakob skakade på huvudet. 

 ”Ni förstår inte! De har förrått oss! Jag måste stoppa dem innan det är för sent!” 

 ”Lägg ned vapnet, så ska vi lyssna på vad du har att säga!” 

 Jakob gjorde en rörelse som att han skulle släppa vapnet men kastade sig tillbaka in i 

matsalen. Han undgick mirakulöst att träffas av kulsvärmen som slog in i väggen. Han 

sprang snabbt tillbaka mot sitt kontor Två personer kom gående i korridoren och han 

eliminerade dem utan tvekan. Det var vått på golvet av allt blod även om de tidigare liken 

var borta. Han klev in på kontoret och stängde dörren. Då upptäckte han en kvinna som 

försökte gömma sig bakom skrivbordet.  

 ”Res dig upp med händerna i luften!” 

 Han hörde snabba fotsteg utanför och han ropade: 

 ”Försök ingenting för jag har gisslan!” 

 

Stockholm 

Den största salen i Leijontornets källare var omgjord till briefingrum. Hela rummet var 

tomt utöver fyra rader med stolar och en projektor som visade en detaljerad karta över 

Stockholm på ett uppspänt vitt lakan på väggen. Rummet fylldes snabbt till sista stol och 

när greven försäkrat sig om att alla var på plats nickade han till Charles som stängde 

dörren och släckte lyset. Det blev snabbt tyst och greven klev upp bredvid den projicerade 

kartan med en pekpinne. 

 ”Mina herrar! Innan vi börjar vill jag hålla en tyst minut för de av våra kamrater som 

genom sin insats vid slottet har möjliggjort denna operation. Må deras själar vila i frid!” 

 Greven böjde lätt på sitt huvud och det blev åter tyst. När precis 60 sekunder hade 

passerat, greven hade lyssnat på sekundvisaren på sitt armbandsur, rätade han på 

huvudet och tog till orda. 

 ”Vi har nu 2 000 beväpnade män under vår fana och om 26 timmar och 20 minuter slår 

vi till mot stormtrupperna. Kompani Röd med 500 man kommer att upprätta blockader 

vid vitala knutpunkter i Stockholm stad, parallellt med detta kommer Kompani Gul med 
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500 man att leda och driva på demonstrationståg för att blockera ännu fler vägar och 

gator.”  

 Allteftersom greven hade nämnt kompanierna hade en assistent klickat fram röda och 

gula pilar som nu tydligt framträdde på kartan. 

 ”Som ni kan se kommer detta i praktiken att skära av och isolera stormtruppernas 

största grupperingar från varandra och förhindra en sammansatt motoffensiv.” 

 Nu såg åskådarna svarta cirklar på kartan som alla var inringade av de gula och röda 

strecken. 

 Greven fortsatte. 

 ”När vi har isolerat dem kommer Kompani Blå att utgå norr och söder med 250 man åt 

vartdera hållet och börja rensa upp zon för zon.” 

 Två blåa pilar, en mot norr och en mot söder dök upp på kartan. Greven såg hur vissa 

av männen såg skeptiska ut men fortsatte. 

 ”Parallellt med alla dessa händelser kommer Kompani Orange att blockera de stora 

tillfartslederna till staden samt organisera demonstrationer i förorterna.” 

 Greven tittade ut över åhörarna som samtliga hade officersbakgrund. Han kände att 

han måste säga något inspirerande. Han tog ett djupt andetag. 

 ”Det är sant att en vecka till inte hade skadat men jag tror samtidigt inte att vi kan bli 

mer redo än vad vi är nu. Operationen är tekniskt sett ganska enkel och borde fungera 

relativt smärtfritt. Men trots alla våra ansträngningar hänger allting på att vi får folket att 

resa sig för då är fienden rökt! Det vi måste göra är att skapa förutsättningarna genom att 

höja temperaturen, slänga in en skvätt olja och vänta på att tändstickan sätter fart på det 

hela! Det enda jag säkert kan säga är att jag vet att folket därute…” 

 Han gjorde en svepande gest mot marknivån. 

”…är trötta och hungriga, men mest av allt förbannade över allt de tvingats utstå under 

de gånga veckorna. Det är nu eller aldrig, mina herrar, för om en vecka kan det vara för 

sent!” 

 Nu hörde greven bifallsrop och applåder. Han log inombords, och så grädden på 

moset! 

 ”Om 26 timmar befriar vi Stockholm, mina herrar!” 
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 Nu reste sig männen upp och applåderade. Ljudet var öronbedövande och greven var 

glad att salen låg i källaren och var ljudisolerad. Charles tände lyset och öppnade dörren. 

Greven försvann snabbt mot utgången och de två männen gick snabbt mot övervåningen. 

Charles hade redan försett alla i salen med mer specifika instruktioner på papper. 

Grevens show var mestadels för att visa helheten och höja moralen. De hade nu kommit 

uppför de två trapporna till kontoret på andra våningen. Charles öppnade dörren och de 

klev in. Greven gick fram till en whiskeyflaska och hällde upp två glas. Charles tog till orda. 

 ”Alla skivor och flygblad med kronprinsessans maning till kamp har distribuerats och 

alla rapporter tyder på en överväldigande respons.” 

 Greven gav Charles ena glaset och de skålade. 

 ”Mycket bra. Allt är klappat och klart, med andra ord?” 

 Charles bläddrade i sin pärm och nickade. 

 ” Till 99% så, bara gubbarna där nere förenar sig med sina kompanier är vi klara att 

köra igång!” 

 Greven höjde sitt glas. 

 ”Då så, låt oss skåla för seger om 26 timmar!” 

 ”För seger!” 

 

Stockholm, Sverige 

Motståndsrörelsen utkämpade hårda gatustrider med stormtrupperna samtidigt som 

drottning Viktorias maning till folkligt uppror hade spridit sig runtom i Stockholm, vilket 

hade resulterat i gigantiska demonstrationer. Folk var hungriga, förbannade och trötta på 

att gömma sig. Många var magra efter att levt under karga förhållanden under de gångna 

veckorna, men nu drog de sig ut på gatorna, beväpnade med vad som fanns till hand. 

Redo att ge det nynazistiska packet vad de tålde. Greven hade sina män ute bland 

massorna för att koordinera och dirigera demonstrationstågen mot stormtruppernas 

svaga punkter. Greve von Piper själv stod på taket till Centralstationen och spanade ut 

över det stora skådespelet medan han gav order till sin radiooperatör som 

vidarebefordrade dem till befälhavare och trupper runtom i staden. Som han hade 

planerat hade de lyckats splittra upp stormtrupperna i smågrupper genom att hans män 

hade etablerat nästen vid huvudlederna och nu skar demonstrationstågen av de få vägar 
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som återstod. Folkmassorna var dessutom blodtörstiga efter de gångna veckornas 

obönhörliga slakt på deras vänner och bekanta. Greven hade sett mer än ett gäng med 

stormsoldater övermannas av rasande människor och bokstavligen slitas i stycken. Det 

hördes ett avlägset muller och greven sänkte kikaren. Nej, men det kunde väl inte vara? 

Han tog upp kikaren och tittade norrut och tamefan om det inte var ett Gripenplan! Han 

tänkte inte ens tanken att det kunde vara ett fiendeplan, utan skrek bara rätt ut. Bastard 

Fem tillika Pär Blomgren, hade skickats ut från Trollskogen för att rekognosera i 

Stockholm och i södra Sverige. Han lade sig så lågt han vågade och granskade situationen. 

Det såg ut som att folket hade tröttnat på nynazisterna och tagit till gatorna. Han kunde 

se hur svartklädda soldater hade upprättat barrikader på olika ställen i Stockholm och 

folkmassorna som rörde sig mot dem. Dags att dra sitt strå till stacken. Han gjorde en 

skarp sväng och lade sig på en rak bana mot den största barrikaden. Han osäkrade 

automatkanonen och riktade in den. Yippie kaye, motherfuckers! Det smattrade som bara 

fan och han såg de glödande projektilerna slita sönder barrikaden och fordonen innan han 

blåste förbi. Om Pär inte hade befunnit sig 500 meter upp i luften och färdades i ungefär 

300 kilometer i timmen hade han kunnat höra ett öronbedövande vrål av bifall när 

folkmassan såg barrikaden slitas sönder av automatkanonens obönhörliga projektiler.  

 När Pär försvann forsade folkmassan fram och vräkte omkull det som återstod av 

barrikaden. De få överlevande stormsoldaterna fick smaka på sin egen medicin i form av 

sparkar och slag. De som inte gett någon nåd kan inte heller förvänta sig någon. Greven 

hade nästan fått en hjärtinfarkt av ren glädje när han hade sett planet men nu stod han 

och skällde på sin radiooperatör för att få kontakt med planet så att de kunde dirigera det 

mot fiendens nyckelpositioner. Men vad greven hade sett och fått rapporterat verkade 

det som att piloten hade ett gott öga för vilka som var the good respektive bad guys på 

marken.  Pär hade precis demolerat sin tredje barrikad när han hörde radioanropet. 

 ”Antinazistiska motståndsrörelsen till okänt Gripen. Svara gärna om du hör detta, 

annars vore det guld värt om du kunde förstöra så många barrikader du bara kan. Skjut 

inte på folket i m90 för det är våra grabbar. Nynazisterna har sin huvudbas i Solna om du 

vill sätta in en nådastöt.” 

 Radiooperatören återupprepade sitt meddelande och Pär funderade på om han skulle 

svara eller agera efter eget huvud. Men det rösten på radion sade verkade ju stämma. 
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Han hade sett några enstaka killar i m90 men det var bara svartklädda soldater som sköt 

mot folkmassorna.  

 Han svarade: 

 ”Bastard Fem här. Uppfattat. Rensar barrikaderna och sparar det tunga artilleriet till 

Solna. Hur är läget här i Stockholm?” 

 Greven höll på att ramla av taket när Pär svarade på radioanropet och han kramade 

om korset han hade runt halsen. Det fanns en Gud därute trots allt! Greven tog 

mikrofonen från radiooperatören. 

 ”Markus von Piper här. Vi kämpar för fullt och folket har äntligen rest sig som en man. 

Men du kom som en räddande ängel från skyn, min vän. Jag är skyldig dig många flaskor 

champagne när allt det här är över!” 

 Pär log uppe i luften och sopade bort sin femte barrikad. Så vitt han kunde se återstod 

det bara fem till större barrikader och han hade gott om ammunition kvar.  

 ”Jag kommer att kräva in det löftet, det kan jag lova. Jag sopar bort de fem 

återstående barrikaderna men jag vågar inte rensa de sista mindre barrikaderna för då är 

risken stor att jag träffar oskyldiga. Har ni några fler önskemål utöver Solna, jag har 

mycket krut kvar i bössorna!” 

 Greven tittade på sin karta och tänkte snabbt. Det sved i hans hjärta men det var ju 

trots allt fiendens hjärna. 

 ”Markus här. Det tar emot men det vore guld om du kunde demolera stadshuset. Det 

är fiendens ledningscentral.” 

 ”Uppfattat. Jag tar stadshuset nu och Solna på hemvägen. Jag har ett meddelande från 

min befälhavare i Trollskogen om att ni skall akta er för folket i Östersund, de har anfallit 

Trollskogen oprovocerat och vi ligger för närvarande i krig. Det är allt, jag har tyvärr ingen 

mer information att ge utan fick bara order att meddela det.” 

 ”Tack för varningen… Vad heter du, pilot, så jag vet vem jag är skyldig en sjuhelvetes 

massa skumpa?” 

 ”Löjtnant Pär Blomgren också känd som Bastard Fem.” 

 Nu var alla större barrikader bortskjutna och han kunde se hur de svarta soldaterna 

tagit till flykten på många ställen. Han bytte vapen till raketer.  

 ”Uppfattat.” 
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 ”Jag tar de två sista målen nu och sedan drar jag hemåt. Lycka till med kampen, 

Markus, så ses vi senare någon gång!” 

 ”Helt klart, och stort tack för hjälpen, Löjtnant!” 

 ”Det var ett sant nöje. Bastard Fem klart slut!” 

 Pär såg Stockholms stadshus i siktet och avlossade två Hellfire-missiler. Han hann 

precis se missilerna träffa och hur byggnaden uppslukades av ett gigantiskt dammoln. 

Bara ett hembesök kvar att klara av. 

 

Östersund 

Carl bar en sotig flicka i sina armar förbi sotiga ruiner. Den svarta röken låg tung i luften 

och det smakade aska i munnen. Flickan hostade våldsamt men han höll henne i ett fast 

grepp. Hon kunde inte vara mer än tio år gammal. Han var på väg mot 

uppsamlingsplatsen som han hade låtit upprätta i ett område där elden redan hade dragit 

förbi. Det var relativt säkert eftersom det helt enkelt inte fanns något mer som kunde 

brinna upp där. Nu var de framme vid de stora militärtälten och Carl såg de långa raderna 

med skadade som sköttes om av alltför få läkare och sjuksköterskor. Han hittade en tom 

madrass och ropade åt en sjuksköterska som nickade men arbetade vidare och sade att 

hon skulle titta till flickan om en stund. Han tittade på flickan som låg på sidan och 

hostade. Det fanns inget han kunde göra så han bestämde sig för att återvända till 

fronten. Med raska steg gick han åter mot det våldsamma infernot där framme. Han var 

känslomässigt bedövad och han kunde inte tillåta sig att känna någon sorg eller trötthet 

för då skulle hans kropp kollapsa. Nu slog en vägg av hetta emot honom och han hörde 

sprakandet från elden. Framme vid eldsflammorna såg han figurer som skottade sand och 

steg för steg drev tillbaka elden. Han kastade en blick bakåt mot de avlägsna militärtälten, 

tog ett djupt andetag och gick fram till en hög med skovlar. Räddningsarbetet fortskred 

förvånansvärt effektivt men de hade för lite medicinsk personal som kunde ta hand om 

de sårade och Carls sjukvårdsbefäl trodde att de skulle förlora en hel del människor under 

natten om de inte lyckades få fram fler läkare. Sjukhuset var redan överbelastat och 

militärtälten skulle inte skydda folk under natten. Det blev ju fortfarande minusgrader på 

nätterna trots att våren var på gång. Men det fanns inget Carl kunde göra åt saken. Han 

hade gett sina officerare ansvarsområden och han visste att de var självgående.  
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 Han hittade en hel skovel och gick fram till elden och började skotta sand. De hade 

lyckats stoppa den största branden från att sprida sig och Carl såg hur tre lastmaskiner 

körde runt och fyllde på sandhögarna vid fronten från ett grusstag ett par kilometer bort. 

Det kändes bra att göra något praktiskt i stället för att bara sitta vid ett skrivbord och 

prata i radion. Om han överlevde det här med förståndet i behåll skulle han begära 

förflyttning eller avsked. Han var trött på byråkrati och pappersvändande. När han hade 

skyfflat i runt en halvtimme körde en jeep fram en bit bort och räddningsarbetarna drog 

sig ditåt för att få något att äta och dricka. Carl var nu sotig och skitig, han misstänkte att 

ingen skulle känna igenom honom. Men det var å andra sidan ganska skönt. Han kom 

fram till jeepen och tog en vattenflaska som han snabbt klunkade ned i sin sargade 

strupe.  

 ”Jag tror att vi måste sätta fler man på vänster sida, annars tror jag att elden kan sprida 

sig igen.” 

 Carl stelnade till och fick vatten i strupen. Han hostade till och spottade ut vattnet. De 

övriga kastade en flyktig blick på honom men fortsatte diskutera. Carl kände igen den där 

rösten. Han torkade bort slemmet med ärmen och tittade diskret på mannen som ledde 

diskussionen. Jo, den där rösten gick inte att ta miste på. Men Carl hade aldrig sett 

mannes ansikte förut. Diskussionen gick mot sitt slut och Mr X förslag hade vunnit bifall. 

När folk började återgå till skyfflandet och Mr X var utom hörhåll frågade Carl en av de 

andra männen. 

 ”Det var en bra idé det där, vad är det för kille?” 

 ”Hehe, jo. Mikael Hedberg, han tillhör visst ingenjörstrupperna och det är till stor del 

hans förtjänst att vi har lyckats stoppa branden från att sprida sig.” 

 Carl kallpratade pliktskyldigt en stund innan de återgick till arbetet. Han hade noterat 

ungefär var Mikael stod och arbetade. Frågan var vad han skulle göra nu? Det gick inte 

riktigt att plocka in mannen den öppna vägen utan att det ställdes frågor men samtidigt 

utgjorde han ett hot mot Carl. Men den stora frågan var om det fanns fler män från 

Brödraskapet i Östersund? Carl visste av erfarenhet att Brödraskapet i regel satsade på 

kvalitet istället för kvantitet och att folk flyttades dit de behövdes. Det vore alltså inte helt 

orimligt att Mikael Hedberg var den ende från Brödraskapet i Östersund just nu. Så om 

Carl dödade honom skulle han temporärt vara fri från deras inflytande utan att hans 
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dotters liv skulle sättas på spel. Det var dags att återgå till rollen som general. Han såg att 

jeepen var på väg att åka och han lämnade elden och gick snabbt fram till föraren och 

frågade om han kunde få skjuts till bunkern för han hade ett viktigt meddelande till Major 

Dobbermann. Föraren sade att det var helt okey. Carl hoppade in på passagerarsidan och 

bilen rullade iväg. De åkte under tystnad och Carl tittade ut genom fönstret hela resan. 

När de kom fram till bunkern tackade Carl för skjutsen och gick fram till ingången till 

befälsposteringen. Vakterna kände igen honom trots hans utseende och han gick direkt 

till Major Jonas Dobbermann som koordinerade brandsläckningen. Denne gjorde honnör 

och Carl besvarade den. 

 ”God eftermiddag, general. Har ni varit ute vid fronten?” 

 ”Ja, major, och jag har hittat en man som jag tror kan vara en stor tillgång för oss. En 

 Mikael Hedberg från ingenjörstrupperna skall tydligen ha spelat en stor roll i att 

begränsa branden.” 

 ”Jo det stämmer, jag har hört rykten om att en ingenjör har ryckt upp arbetet 

därframme. Är det något speciellt du vill att jag ska göra?” 

 ”Jag var precis där borta och jag tror att vi kan tjäna på att plocka in ett par gubbar från 

fronten och höra om de har några förslag eller önskningar på vart vi ska sätta in nästa 

insats.” 

 Majoren nickade. 

 ”Det kan jag ordna. Vill du prata med dem personligen?” 

 Carl kliade sig på hakan. Det sved som fan. 

 ”Nej, det behövs inte, men se till att de får ett mål mat som belöning innan du skickar 

ut dem igen.” 

 ”Det ordnar jag.” 

 

Östersund 

Carl tog en dusch och åt middag men han bad en soldat att underrätta honom när 

räddningsarbetarna kom in till basen. Han satt inne på sitt rum när soldaten knackade på 

dörren och berättade att männen hade kommit och nu diskuterade med Major 

Dobbermann. Carl tackade och bad honom meddela när männen var på väg till matsalen 

eftersom han ville gratulera dem till ett väl utfört arbete. Soldaten försvann och Carl gick 



185 

 

till sitt personliga barskåp. Han plockade ut en flaska fin vodka. Och tog fram en ask med 

gifter som han ironiskt nog hade fått av Brödraskapet att använda till ett uppdrag tidigare. 

Han hade fått reda på att de var fyra stycken så han tog fram fyra glas som han ställde på 

en bricka. Felet de alltid gjorde i filmerna var att de inte var beredda att acceptera 

collateral damage. Han skulle förgifta samtliga glas och tre män skulle dö för att han var 

tvungen att döda den fjärde. Livet var hårt ibland. Han hällde upp fyra glas med sprit och 

droppade i olika mängder gift i glasen. Även den minsta dosen var en och halv gånger den 

nödvändiga. Men för att undgå misstankar ville han att de skulle segna ned vid olika 

tillfällen. Giftet skulle spridas sakta i kroppen men den första skulle dö inom sex timmar 

och den sista inom ett dygn. Han slog sig ned med en bok för att vänta. Det dröjde runt 20 

minuter innan det knackade på dörren igen och en soldat meddelade att arbetarna satt 

nere i matsalen. Carl tog brickan med sprit och gick snabbt men försiktigt till matsalen. 

Det var tomt utöver de fyra arbetarna som satt och åt med stor aptit. Carl var noga med 

att inte titta på Mikael Hedberg utan på dem som grupp. 

 ”Jag hoppas att maten smakar bra. Major Dobbermann har berättat att det är tack 

vare er insats som vi har lyckats få bukt med branden därute!” 

 Männen tackade och ursäktade sig på typiskt svenskt vis när det ges komplimanger. 

Carl ställde ned brickan och delade ut snapsglasen. 

 ”Det här är från mig personligen, gubbar. Jag tycker att gott arbete skall belönas väl. Så 

låt oss skåla för god kamratskap!” 

 Carl såg hur alla fyra männen tog glasen i sina händer och det verkade inte som att 

Mikael anade oråd. Men man kunde aldrig vara säker när det gällde Brödraskapet. Carl 

höjde glaset. 

 ”För god kamratskap!” 

 Männen upprepade det hela och bet av glasen. Carl svepte sitt glas som bara innehöll 

vatten och satte ned det på bordet. 

 ”Jag måste återgå till arbetet och er transport tillbaka till eldhärden avgår snart. Men 

fortsatt i samma spår!” 

 Carl satte glasen på brickan och gick iväg till sitt rum igen. Han hade kollat i ögonvrån 

och försäkrat sig om att Mikael faktiskt hade svalt spriten och inte spottat ut den vid ett 

väl valt tillfälle. Nu var han förhoppningsvis snart fri från Brödraskapets inflytande! 
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 Det hade nu gått tio timmar sedan middagen och Carl stod nu framför en massgrav. 

Den var fylld med inlindade kroppar. Det fanns inte manskap eller resurser att ge alla 

döda en ordentlig begravning nu utan det fick vänta tills de blev räddade av omvärlden. 

Bränderna var nu släckta och allt hade lugnat ned sig. Som väntat hade natten skördat 

många offer eftersom de inte hade lyckats hitta vare sig fler läkare eller husrum. Antalet 

döda var enligt beräkningarna upp i nästan sexhundra personer. En präst hade förrättat 

begravningsceremonin och Carl hade stått i publiken för att visa sitt stöd. Han hade hört 

ryktesvägen att folk anklagade honom för att så många hade dött eftersom han hade 

beordrat att de militära anläggningarna skulle utrymmas först. Men det hade inte hörts 

något bland hans närmaste män. Soldater visste att saker går fel och att felaktig 

information är vanligt förekommande. Det han dock var mer rädd för var gruppen som nu 

hade nått Luleå och väntade på hans icke-existerande informatör. Han visste att hans 

förtroende bland officerarna hade nått en ny bottennivå när det visade sig att 

Dobbermann hade berättat om middagen och det faktum att de fyra arbetarna senare 

hade dött. Den planen hade slagit fel också genom att de hade dött i vilda smärtor i stället 

för att rasa ihop vid sin plats och liksom dö diskret. Nu var prästen klar och två grävskopor 

började skyffla igen gravarna. Carl gick med två livvakter tillbaka till ledningscentralen. 

När de kom fram till dörren möttes de av en grupp officerare anförda av major 

Dobbermann. Carl stannade och han märkte att hans livvakter som var lojala män blev 

nervösa.  

 ”Vad är det som händer, major?” 

 Carl kunde se att de andra officerarna kände sig obekväma med att göra revolt, vilket 

han kände på sig att de var på väg att göra. 

 ”Vi har beslutat att avsätta dig från din post, general!” 

 Carl visade ingen tvekan eller rädsla. Han anade att Dobbermanns uppbåd var rangligt 

och han anade att om han kunde dra ut på processen och ifrågasätta grunderna skulle 

gruppen kollapsa. 

 ”Inledningsvis vill jag bara säga att straffet för myteri och ordervägran i krigstid är 

livstids fängelse och jag skulle vilja påstå att det är vad du och dina kamrater gör er 

skyldiga till, major. Vidare undrar jag på vilka grunder du vill avsätta mig?” 
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 Det var ett viktigt slag. Hans mål var att särskilja majoren från de övriga och peka på 

dennes maktlystnad. Han erbjöd nu de övriga en väg ut genom att inte anklaga dem. 

Dobbermann visade dock inget tvivel. 

 ”Det finns misstanke om att ni har begått förräderi general och ett flertal officerare har 

uppfattat att ni har betett er konstigt. Dessutom har det framstått som om du hela tiden 

har legat steget före i händelseutvecklingen utan någon logisk förklaring till hur du har 

kunnat få den informationen.” 

 Carl uppmanade ilska och kände hur pupillerna drog ihop sig som de alltid gjorde när 

han blev arg.  

 ”Major! Till att börja med tror jag inte att någon av oss har betett sig eller agerat enligt 

reglementet de senaste veckorna, och vidare anser jag inte att jag som högste 

befälhavare skall behöva redovisa hemliga underättelsekällor för underordnade 

officerare! Men för att stilla din nyfikenhet kan jag meddela att jag personligen har skickat 

ut ett antal soldater från specialstyrkorna som endast har rapporterat till mig. Jag anser 

det vara min plikt som befälhavare att ständigt se ett steg före för att kunna leda oss 

genom den här krisen! Nu ger jag dig en sista varning major Dobbermann. Återgå till 

arbetet, annars kommer jag att ställa dig inför krigsrätt för ordervägran och myteri!” 

 Dobbermanns kamrater började nu gå tillbaka in i ledningscentralen eller gå vidare 

någon annanstans. Carl såg hur Dobbermanns lugna yta nu krackelerade och han började 

bli röd i ansiktet. När det bara var Dobbermann och två man kvar gick Carl förbi dem i 

stället för att fortsätta konfrontationen. Han kände dock på sig att Dobbermann inte 

skulle ge sig och han var inte säker på att vinna nästa konfrontation. Dessutom hade han 

målat in sig ännu mer med lögnerna om specialstyrkorna. Han hade skapat alldeles för 

många osynliga personer därute och nu när han inte hade direktkontakt med 

Brödraskapet längre kunde han ju inte ”uppfinna” några personer heller. Men hans ess i 

ärmen var att han fortfarande hade kriget mot Trollskogen och eftersom hans styrkor 

hade undgått flygangreppen var det dags att få folk att rikta uppmärksamheten åt det 

hållet. Carl gick fram till radiooperatören. 

 ”Ge styrkorna i Umeå order om att gå till omedelbart anfall. De skall endast angripa 

militära mål.” 
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Trollskogen 

Jakob hörde att de pratade ute i korridoren och han hörde hur folk kom och gick. Han 

hade barrikaderat dörren så att han skulle kunna ta ett par av dem med sig i döden om de 

stormade rummet. Kvinnan hade han bundit fast i en stol och ställt framför dörren så att 

om de skulle skjuta genom dörren skulle de träffa henne. Det var tråkigt att det skulle 

sluta så här men samtidigt hade han fått klart för sig att Trollskogen var infiltrerat och 

korrumperat bortom räddning. Han kunde bara lita till sig själv. Kvinnan hade slutat skaka. 

Nu satt hon bara och stirrade olyckligt mot dörren. Han kände inte igen henne och enligt 

namntaggen tillhörde hon staben. Det hade gått fyrtio minuter sedan han hade meddelat 

att han hade gisslan men sedan dess hade ingenting hänt.  

 ”Vad heter du?” 

Hon stelnade till när hon hörde hans röst. Sakta tittade hon upp.  

 ”Marie Bergkvist.” 

 Jakob nickade. 

 ”Jag känner inte igen dig sen tidigare. Vad gjorde du i mitt rum?” 

 Hon skruvade på sig. 

 ”Jag tillhör underrättelsetjänsten och jag fick order att genomsöka ditt rum.” 

 Hon hade gett upp. Han förstod henne. Om du är ensam i ett rum av betong med en 

beväpnad man som har visat att han inte tvekar att använda våld så finns det ingen 

anledning att ljuga. 

 ”Hittade du något intressant då?” 

 Hon skakade på huvudet. Nu hade hon övergett den stela posen och tittade sig mer 

runt i rummet. 

 ”Nej. Jag hade bara hunnit titta i skrivbordet när du kom.” 

 ”Det var…” 

 ”Jakob! Det är överste Lars Olsson här. Är löjtnant Bergkvist oskadd?” 

 Jakob lyssnade. Springandet i korridoren hade upphört och det lät som att Lars stod 

utanför dörren. Jakob tittade på Marie. 

 ”Ja, hon är oskadd.” 

 ”Bra. Du Jakob, släpp henne och kom ut så kan vi diskutera det här. Du har all rätt att 

vara misstänksam och jag förstår att du trodde att männen som kom till ditt kontor var 
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förrädare. Jag valde fel approach för att diskutera med dig. Men jag tycker att vi kan dra 

ett streck över det som har hänt och lösa det här.” 

 Jakob log och skakade på huvudet för sig själv. Idiot! Trodde han att Jakob skulle gå i 

den fällan! Så fort han släppte gisslan eller öppnade dörren skulle de meja ned honom. 

 ”Jag tror att Marie och jag sitter bra där vi sitter, överste.” 

 Carl lyssnade efter en reaktion men det var tyst. 

 ”Du, Jakob. Vi sitter i skiten härute. Nu när Rikard är död och du sitter därinne har vi 

ingen klar ledning och jag fick just höra att Umeå är under anfall av folket från Östersund. 

Så vi har inte tid för det här. Jag, eller rättare sagt vi, behöver dig härute.” 

 ”Nu ljuger du Lars. Det verkar ju onekligen som att du har axlat min mantel eftersom 

det är du som står därute, eller hur?” 

 Jakob hörde en mumlande diskussion ute i korridoren. 

 ”Jag har fattat vissa beslut ja, men ingenting är klart och i praktiken är det ju 

fortfarande du som är ledaren. Som jag sade tidigare är vi beredda att dra ett streck över 

det som har hänt om du kommer ut. Jag ska vara ärlig och säga att du inte kommer att 

kunna fortsätta som ledare men du kommer inte att råka ut för några repressalier heller. 

Det förflutna förblir det förflutna.” 

 Jakob gick runt i rummet men höll ett fast grepp om kulsprutepistolen. Han trodde inte 

på Lars men samtidigt vore det en utväg. Bara han kom ut härifrån så kunde han sticka 

och lämna Trollskogen åt sitt öde. Men även om Lars var reko innebar det inte att 

förrädarna skulle låta honom komma undan med livet i behåll. Dessutom om han gav ett 

direkt nej skulle det kunna leda till att de stormade rummet trots att han hade gisslan. 

Han behövde mer tid.  

 ”Det låter som en möjlig lösning. Men ge mig lite tid att fundera på det hela. Förutsatt 

att jag skulle tacka ja. Vad har jag för garantier att jag inte blir nedskjuten direkt utanför 

dörren?” 

 ”Utöver mitt ord så är det inte mycket jag kan ge dig. Jag kan inte riskera att du skjuter 

ned fler män här utanför men jag kan komma in och ta ditt vapen. Sedan kan vi gå ut 

tillsammans.” 

 ”Okey. Men som sagt jag måste få fundera ett tag. Jag hör av mig…” 
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Mounio, Finland 

Kali såg dem komma på ungefär tre kilometers avstånd. Fan! Det var en hel konvoj med 

fordon! Han sökte febrilt efter den kvinnliga journalistens motorcykel. Där! Hon var tredje 

man i raden. Kali siktade noggrant och tryckte av. Det tog ungefär en sekund innan det 

slog ut ett rött moln från kvinnan och hon kraschade omkull på motorcykeln. 

Motorcyklisten bakom henne hann inte väja utan kraschade rakt in i henne. Kali log. Om 

hon inte hade dött av kulan var hon garanterat död nu eftersom den andra motorcykeln 

dundrat över henne med rejäl fart. Resten av konvojen stannade och gick i ställning och 

spanade efter Kali. Han växlade från enkelskott till semiautomat och tog sikte igen. Nu 

skall ni få springa, era jävlar! En kort eldskur senare var ännu en nere för räkning.  

 Rachel hade suttit i bilen bredvid Fredrik när Marit hade blivit skjuten och kraschat 

omkull. Ödets nyck hade räddat Rachels liv för hon hade tröttnat på motorcykeln efter 

händelserna vid kyrkan och bytt plats med Marit som var glad att få komma ur bilen. Men 

det hade kostat Marit livet för 30 sekunder sedan. Nu låg Rachel ihopkrupen under bilen 

medan folk dog som flugor runt omkring henne. Fredrik hade försvunnit in i skogen med 

ett par män, i jakt på skytten. Rachel undrade om Marit hade dött i stället för henne? Om 

skytten var en av dem som hade förföljt henne tidigare i Helsingfors? Hon trodde att de 

hade dött när milisen hade slagit tillbaka de ryska trupperna och den röda milisen. Men 

hon hade ju faktiskt inte sett dem dö och risken fanns ju att någon av dem hade överlevt 

och försökte slutföra sitt uppdrag. Fredrik skyndade sig upp genom skogen och tittade 

efter spår av skytten. Han hade varit vaksam för tecken på ett fullskaligt anfall eller att de 

skulle stöta på ett pack med vandrare. Men en ensam prickskytt mitt ute i ingenstans var 

inget han hade planerat för. Där! Han såg en mynningsflamma slå ut när Kali sköt ännu en 

salva mot konvojen. Kali började få ont om ammunition och nu gällde det att dra sig 

tillbaka innan någon våghals kom uppför höjden för att leta efter honom. Han reste sig 

upp och lämnade geväret, det hade tjänat sitt syfte. Uppdraget var slutfört, Nikolai skulle 

bli nöjd. Kali förflyttade sig snabbt nedför kullen. Fredrik kom precis uppför krönet och 

såg geväret samt Kalis ryggtavla när denne småspring nedför slänten. Han siktade och 

sköt. Kali hörde ljudet och skulle precis kasta sig ned i skydd när det brände till i ryggen 

och högra benet. För sent! Han rasade ihop och rullade en bit innan han stannade på 
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rygg. Nu kom två av Fredriks män med vapen i hand och nu var Kali outgunned så det 

hette duga.  

 Fredrik närmade sig med fingret på avtryckaren och frågade på engelska: 

 ”Vem skickade dig?”  

 Kali var döende, den blonde soldaten hade vetat vart han sköt någonstans. Han kände 

hur livet sakta pulserade ut genom kroppen. Blondinen frågade vem som hade skickat 

honom men Kali bara log. Han dog som en lycklig man, han hade lyckats med sitt uppdrag 

och han tänkte inte förråda Nikolai dessa sista sekunder i livet. Kali hade levt och skulle nu 

dö som en krigare. Det var hans enda önskan här i livet. Han tog ett djupt andetag och 

slappnade av. Fredrik såg hur mannen drog en sista suck och sedan slappnade kroppen 

av. Han var död. De genomsökte kroppen men hittade som väntat ingenting. Antagligen 

var det en torped från Brödraskapet men det såg ut att vara en ryss så det var troligen 

ingen av de finska medlemmarna. Det innebar att han troligen hade varskott sina 

kamrater i Mounio och att överraskningsmomentet var borta. Men Fredrik och hans 

följeslagare hade inget annat alternativ än att fortsätta till Mounio och slå sin väg in i 

drakens håla.  

 Efter att ha försäkrat sig om att skytten var död tog de geväret och begav sig ned till 

bilarna igen. När de kom fram såg Fredrik sex nygrävda gropar och hur sex kroppar sakta 

sänktes ned i jorden. Fredrik tittade ut över konvojen. Med sex döda återstod 20 Jesu 

Krigare och ytterligare 15 frivilliga som hade anslutit sig när Fredrik hade berättat sin 

historia i ”Friheten”. De var totalt 50 stycken mot Brödraskapet och antagligen den 

största mängden vandrare i hela karantänsområdet. Fredrik var inte troende men nu 

kunde han bara hoppas på att det fanns någon däruppe som kunde välsigna dem med ett 

mirakel när de väl skulle nå Mounio om ett par timmar. En Moses som kunde dela havet 

av vandrare vore ju inte helt fel…  

Det tog dem ytterligare fem timmar innan de var framme. Konvojen stannade ett par 

kilometer från Mounio och Fredrik ställde sig på en bilhuv.  

 ”Nu är det bara ett par kilometer kvar tills vi har nått resans mål. Jag tänker vara ärlig, 

jag tror att fienden vet att vi kommer eftersom det är troligt att vår vän krypskytten 

varnade dem innan vi fick tag i honom. Jag tror inte heller att vi kommer att överleva det 

här. Men det viktigaste är att vi lyckas ta oss in i labbet och hitta ett antivirus och få ut det 
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därifrån. Om vi bara lyckas med det så ändras hela ekvationen och jag tror att omvärlden 

kommer att våga ingripa.”  

 Fredrik kände allas blickar på sig. Han hade lett dem hit för att dö men ändå var det 

ingen som såg arg eller besviken ut. Alla hade vetat vad som gällde sedan de hade lämnat 

”Friheten” bakom sig. Men han visste inte vad han skulle säga mer. Trots att han hade 

spenderat åtskilliga timmar sedan han hade blivit sängliggande hos Anders Parpus dotter 

med att fundera över en bra anfallsplan, hade han ännu inte lyckats, och nu var de 

framme och det var dags. Om han bara hade haft ett kompani jägarsoldater från Utti… Då 

såg han Helena stiga fram. Han hade bara varit tyst i ett par sekunder men hon hade anat 

vad som rörde sig i hans huvud. 

 ”Jag är inte rädd för döden, Fredrik. Vi har alla följt dig av fri vilja och vi är beredda att 

dö här i kampen för Gud och våra medmänniskor. Därför tänker jag leda mina Jesu Krigare 

och de övriga frivilliga i ett anfall söderifrån. Medan du, Koskanens och Rachel tar er in 

från väster. Ni har en större chans att smyga er in om ni bara är ett par stycken.” 

 Fredrik hade övervägt alternativet att med ett avledande anfall men förkastat det 

eftersom det troligen skulle innebära en dödsdom för anfallarna. Men det var innan han 

hade stöttat på Helena och Jesu Krigare. Han tittade på de frivilliga som inte var 

medlemmar i sekten men han såg inget tvivel i deras ögon trots att Helena hade 

inkluderat dem i självmordsuppdraget utan att höra sig för om deras vilja. Han nickade. 

 ”Om alla är med på det så kör vi på det.” 

 Helena log ett sällsynt leende. 

 ”Se bara till att hitta vaccinet så att vårt offer inte är förgäves.” 

 Fredrik klev ned från huven och svarade. 

 ”Så länge mitt hjärta slår kommer ingenting att kunna stoppa mig.” 

 De två grupperna tog avsked. Under den strapatsrika färden från ”Friheten” hade 

vänskapsband vuxit fram. Nu skulle de dela upp sig i två grupper med vitt skilda odds för 

att överleva det kommande dygnet. Men som det är sagt; alla kommer vi att stupa en dag 

och det som spelar roll är hur man väljer att avsluta livet.  

 När det sista handslaget var slaget nickade Fredrik mot Helena och sade. 

 ”Ge oss 15 minuter, sedan kan ni dra er tillbaka.” 
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 Helena log mot den vackra men meningslösa gesten. Helena och hennes följeslagare 

skulle strida in i döden och det var något de utåt sett hade försonat sig med. Även om 

tvivlet och rädslan troligen frätte som saltsyra på deras sinnen inombords. Helena höjde 

armen och gav signal till avfärd, sedan klättrade hon upp på flaket på en pickup och log 

ett självsäkert leende mot Fredrik. Som Mikko hade sagt, hon var en sjuhelvetes kvinna. 

Fordonen rullade iväg och de försvann snart bortom synhåll i skogen. Strax därefter gav 

sig Fredrik och de övriga iväg. Planen var att Helenas grupp skulle anfalla huvudingången, 

vilket var densamma som Fredrik och hans kamrater hade angripit sist de var i Mounio. 

Men Fredriks grupp skulle tag sig in genom den nödutgång som Anders Parpu hade fört ut 

honom genom tidigare.  

 Fredrik tog täten genom skogen. De gick parallellt längs samma grusväg som Anders 

Parpu hade lekt Mika Häkkinen på när de flydde undan Brödraskapet. Men Fredrik var 

noggrann med att de skulle hålla sig utom synhåll från grusvägen utifall att det fanns 

några spanare där ute som kunde upptäcka dem. De hade gått i ungefär en halvtimme när 

Fredrik såg stenröset, som utgjorde Försvarsmaktens institut för CBRN-forskning, torna 

upp sig. Mounio… Äntligen var han framme. Han kände sig både lättad och spänd över att 

ha nått vägens ände. Nu gällde det bara att Brödraskapet fortfarande fanns kvar och att 

de faktiskt hade ett vaccin. Han granskade terrängen och hittade snart luckan därframme 

som dolde nedgången till institutet. Han tittade snabbt på armbandsuret och såg att 

anfallet mot huvudingången skulle inledas om tio minuter. Han tittade mot sina 

följeslagare och sade. 

”Koskanens, ni täcker mig och Rachel medan vi går fram och agerar sprängladdningen.”  

 Bröderna nickade och spred ut sig i buskagen. Fredrik och Rachel skyndade sig fram 

och kände på luckan som väntat var låst. Han tog av sig sin ryggsäck och tog ut sprängdeg 

som han fäste under kanterna på luckan. Rachel satt bredvid och tittade nervöst åt alla 

håll. Luckan var placerad på en öppen gräsplätt mellan skogen och stenrösena. De var 

med andra ord väldigt utsatta just nu men allt verkade lugnt och det enda som hördes var 

fågelkvitter och vindens sus. Fredrik körde in två tändstavar i degen och tittade på 

klockan. Anfallet startade… Han väntade i 15 sekunder. NU! Han knipsade tändstavarna 

på 3½ minuter och efter ett par sekunder hörde de avlägsna ljud från skottlossning och 

explosioner. De sprang tillbaka till skogsbrynet och kurade ned sig bakom ett par stenar 
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tillsammans med bröderna Koskanen. Tiden passerade sakta men efter 210 sekunder 

hördes en ljudlig explosion och ett stort dammoln steg upp från luckan. Själva stålluckan 

for ett par meter upp i luften innan den föll ned ett par meter bort från det öppna hålet 

där den hade suttit tidigare. Fredrik rusade fram till hålet, osäkrade en handgranat och 

kastade ned. Den detonerade efter någon sekund och rök började välla upp från hålet. Nu 

anslöt sig Rachel och Koskanens. De väntade en stund tills röken hade lättat. Fredrik 

signalerade att de skulle gå ned och han tog täten. Snabbhet var nyckeln till framgång för 

tillfället. Han rusade snabbt ned längs trappan och fortsatte en bit längs korridoren, tätt 

åtföljd av de övriga. De stannade upp och lyssnade men det var dödstyst i den kyliga 

korridoren. Fredrik tänkte efter och försökte orientera sig när de sakta började gå framåt i 

korridoren, hela tiden på helspänn utifall de hörde något misstänksamt. De kom fram till 

en halvöppen grå ståldörr. Han tog försiktigt tag i handtaget och viskade. ”Var beredda att 

skjuta när jag kastar upp dörren!” 

 Han väntade ett par sekunder innan han drog upp den helt och Rachel såg två män 

komma springande mot dem. Men hon och Koskanens tvekade inte utan sköt 

skoningslöst ned de två männen som mottog minst ett halvt magasin var innan de föll 

ihop på golvet. Fredrik siktade ned mot korridoren och de väntade på att något skulle 

hända. Men efter ett par minuter sänkte han vapnet och vinkade att de skulle fortsätta. 

När de hade passerat dörren och gått runt femtio meter delade sig tunneln åt vänster och 

höger. Mikko tittade på Fredrik. 

 ”Skall vi dela på oss?” 

 Fredrik skakade på huvudet och svarade. 

 ”Nej, vi är redan för få. Låt mig tänka efter en stund.” 

 Vad Fredrik kunde minnas hade han blivit förd från höger och in här tidigare. Men vad 

han kunde minnas fanns det inget speciellt åt det hållet utöver träningslokalen och ett par 

andra dörrar. Han pekade med handen och sade: ”Vi går till vänster.”  

 De gick åt vänster och fortsatte ett tag innan de såg ett starkt ljussken i slutet av 

tunneln. När de kom fram till slutet såg de att de hade nått laboratorierna. Allting var i 

perfekt ordning förutom det tunna dammlagret som täckte hela rummet. Ingen människa 

syntes till och Fredrik var kluven. Endera fungerade Helenas avledningsmanöver väldigt 

bra eller så hade Brödraskapet färre män än han trott. Han kände en kall kår längs 
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ryggraden. Det kunde väl inte vara så att de hade flytt sin kos? Att allting var förgäves och 

att de inte skulle hitta något vaccin. Han tog ett fast grepp om rädslan och tvingade 

tillbaks den i bakhuvudet. Det gällde att fokusera. De sökte igenom de båda våningarna 

som utgjorde laboratorieavdelningarna. Fredrik fick flashbacks från när hans kompani 

hade rört sig på samma platser som de nu genomsökte. Han kunde dock inte se några 

spår alls efter sina kamrater och han funderade på vad som hade hänt med dem? Hade de 

likt honom blivit tillfångatagna och dödade eller hade många varit medlemmar redan? 

Fredrik ledde gruppen till receptionen och när de kom in genom dörren uppenbarade sig 

fyra vandrare. Fredrik sköt skallen av den första innan de ens hann reagera. Sedan rörde 

sig två mot Sami som kastade sig över ett bord medan Mikko och Rachel öppnade eld. 

Den fjärde hann två decimeter från Fredriks ansikte med blottade tänder och Fredrik 

kände den fräna lukten av ruttet kött. Men Martin fick tag i axlarna på vandraren och 

slängde iväg denne in i väggen. Mikko och Rachel omvandlade snabbt vandraren till 

köttfärs. Det hade varit nära ögat och de flämtade allihop av lättnad. Nu hörde de ljuden 

från den öppna dörren ut till tunneln mot markytan. Striden pågick fortfarande därute. 

Rachel tittade på klockan. Helenas grupp hade överlevt i 30 minuter. Mikko skakade på 

huvudet och frågade Fredrik:  ”Var är den stora bossen du snackade om, tror du att han 

har sjappat?” 

 Samtligas blickar föll på Fredrik. Han tänkte för sig själv. Nej, de måste vara kvar! 

Frågan var bara var? Han tänkte tillbaka på hur de hade gått. Om de hade gått till vänster 

när de kom in i komplexet hade de kommit till rummet där Fredrik suttit fängslad tidigare 

och vad han mindes fanns det bara ett fåtal dörrar därnere utöver rummet där de hade 

slagit honom sönder och samman. Nu hade de dessutom sökt igenom hela laboratoriet. 

Men… Det måste finnas någonting ovanför labbet! Det var helt enkelt för mycket yta 

ovanför dem för att det rimligtvis skulle vara tomt.  

 Han tittade på dem och sken upp. 

 ”Nej, de är kvar här! Vi måste bara hitta uppgången till nästa våning!” 

 Ingen opponerade sig men Rachel tittade mot dörren som ledde till tunneln. 

 ”Skall vi försegla den?” sade hon. Fredrik tänkte snabbt och svarade. 

 ”Nej, låt den vara öppen, det kan vara den enda räddningen utifall någon från Helenas 

grupp har överlevt.”  
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 De började genomsöka den övre av de två laboratorievåningarna igen i jakt på en dörr. 

Efter ett par minuters sökande hittade Sami en låst metalldörr som kunde vara vad de 

letade efter. Fredrik apterade ännu en sprängladdning och knipsade av tändröret på 30 

sekunder. De drog sig tillbaka till ett annat rum i väntan på detonationen. Sami höll hela 

tiden ett öga bakåt mot trappan till nedervåningen för att undvika obehagliga 

överraskningar. När precis 30 sekunder hade passerat hördes ett öronbedövande dån och 

väggarna skakade lätt av detonationen. De väntade tills dammet hade lagt sig innan de 

gick fram till det uppsprängda hålet. En trappa uppenbarade sig och Fredrik kände sig 

lättad. Hoppet var inte ute än! Det hördes fotsteg och upprörda röster så de siktade upp 

mot trappan. Ett klickande ljud hördes och strax därefter kom en handgranat studsandes 

ned för trappan.  

 ”UNDAN!” skrek han fångade blixtsnabbt upp granaten och kastade upp den i trappan 

igen. Han hann precis i skydd av väggen när den exploderade i trappsvängen. De var 

bedövade av smällen men han hörde hur någon rusade nedför trappan och han höjde sitt 

vapen för att skjuta när allting blev ljust. Inte en gång till! Han vågade inte trycka in 

avtryckaren av rädsla för att knäppa någon av de andra. Det hördes ett par skott och 

sedan kastades han omkull av en spark i magen. Han fick ännu en spark i ansiktet och 

någon tog vapnet ifrån honom. Det var vitt för ögonen och han blinkade frenetiskt för att 

försöka se något. Först såg han bara svarta skuggor men allteftersom återfick han synen 

igen. Någon handfängslade honom och drog upp honom på fötter. Han såg hur Sami och 

Martin låg livlösa på golvet och hur en blodpöl sakta spred sig ut på golvet. Mikko satt 

nedtryckt på knä, rasande av ilska men tre män höll honom i ett fast grepp. Rachel satt i 

en liknande ställning med ett blödande jack på hakan. Allt som allt var de omringade av 

ett tiotal män. Främst bland dem stod Brödraskapet ledare, som log nöjt när han såg att 

Fredrik kände igen honom.  

 ”Så vi möts igen, Fredrik, jag trodde att du fick nog av vår gästfrihet efter din senaste 

visit!” 

 Fredrik stirrade kallt på mannen men teg. Mannen sparkade honom hårt mellan benen 

och Fredrik vacklade till men vakterna höll honom i ett fast grepp. 

 ”Den här gången skall jag döda dig själv så att jag vet att jobbet blir gjort!” 



197 

 

 Mannen gick uppför trappan och de övriga männen följde efter med fångarna. Den 

dolda övervåningen visade sig innehålla ett välordnat kontorslandskap. Även detta var 

dock helt öde och de fortsatte uppför ännu en trappa. Nu passerade de logementet som 

även det var tomt. Fredrik var förvånad, han hade förväntat sig åtminstone ett kompani 

med fiender men antingen måste han grovt ha överskattat deras antal eller så hade de 

lidit stora förluster på sista tiden. Han kunde inte hålla tillbaka sin nyfikenhet. 

 ”Jag trodde att ni var många fler?” 

 Mannen stannade och Fredrik anade nästan en sorgsenhet under det uttryckslösa 

ansiktsuttrycket.  

 ”Kriget är en hård lärarinna, hon ger få andra chanser.” 

 De fortsatte och Fredriks tankar gick till kamraterna från Utti När han såg att ingen av 

deras fångvaktare var någon av hans forna kamrater blev han ännu mer konfunderad. 

Smärtan i skrevet hade gett med sig och nu gick han istället för att släpas. De gick uppför 

ännu en trappa och Fredrik utmanade ödet ännu en gång. 

 ”Vad hände med mina kamrater?” 

 Mannen svarade inte och de kom in i en kommunikationscentral. Där satt det dock två 

män med hörlurar försjunkna i sin egen värld. Mannen gick fram till ett kylskåp och 

fångarna tvingades ned på knä. Han tog en ställning med provrör. 

 ”Dina kamrater offrades till våra vänner därute. Ingen av dem höll måttet för att 

upptas i vår gemenskap. Men nog om det, jag antar att det här är vad ni har kommit för.” 

 Han tog upp ett provrör och granskade det. Fredrik uppfylldes av en eufori trots deras 

hopplösa läge. Det fanns ett vaccin trots allt! 

 ”Tyvärr kommer ni aldrig att få tag på det för era vänner därute har lyckats kvadda 

generatorn och vi har tappat kontrollen över zombierna.” 

 Fredrik såg hur mannen tittade bort mot en gigantisk sfär, det var samma typ av 

apparat som de hade förstört i kyrktornet, bara en mycket större variant, men den stod 

helt stilla. Plötsligt hörde Fredrik ljud nedifrån trappan. Mannen märkte det också. 

 ”Simon, David, Oskar, Peter, kolla vad det är som händer där nere. Zombierna borde 

inte ha hunnit så långt ännu!” skrek mannen och fyra män försvann nedför trappan och 

bortom synhåll.  
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 Mannen tog en pistol och satte den mot Mikkos panna. Mikko visade ingen rädsla utan 

stirrade trotsigt tillbaka.  

 ”Jag hade tänkt låta er bli uppätna av zombierna men eftersom ni likt en katt verkar ha 

nio liv är det väl säkrast att jag sätter en kula i skallen på er så att ni dör på riktigt.” 

 Han tryckte in avtryckare och blåste ut Mikkos bakhuvud över golvet. Fredrik hann inte 

reagera innan det var gjort. Det hördes tumult från trappan och mannen klev snabbt fram 

för att döda Fredrik när Helena kom uppspringandes för trappan och började skjuta. 

Mannen fick iväg ett slarvigt skott som snuddade vid Fredriks axel.  

 ”Täck mig!” skrek han åt sina män och sprang mot en öppen dörr längre bort i rummet 

och försvann. Männen ställde sig snabbt i vägen för att täcka sin ledare. Fredrik och 

Rachel låg bakbundna på golvet och ingen brydde sig om dem medan striden rasade 

ovanför dem. Helenas män trängde sakta tillbaka männen från Brödraskapet. Till sist 

försvann den siste av männen uppför trappan och majoriteten av Helenas män följde 

efter. Fredrik tittade upp mot Helena. Hon var skitig i ansiktet och hade flera revor i 

kläderna men hon såg ut att vara oskadd. Med en lång jägarkniv skar hon sönder 

plastbanden runt Fredrik och Rachels handleder. Fredrik gned sig om handlederna medan 

Rachel rusade bort till datorerna. Han tittade mot Helena. 

 ”Hur lyckades ni överleva därute?” 

 Hon log så att tänderna blänkte. 

 ”Vi hade ytterligare 80 män med oss från ”Friheten”.” Fredrik blev uppriktigt förvånad.  

 ”Men! Hur… Varför?”.  

 Helena drog handen genom håret för att borsta bort lite barr. 

 ”För att vi inte visste om du var en man att lita på.”  

 Fredrik visste inte vad han skulle säga. Han hade inte märkt någonting alls under deras 

färd från ”Friheten” till Mounio.  Men 80 man, hur hade han kunnat missa det! 

 ”Men var är de andra?” frågade Fredrik.  

Helena log inte längre utan svarade bestämt.  

 ”De kommer att hålla vandrarna stångna så länge de kan och sedan möta Gud med 

lätta hjärtan.” 

 Rachel bläddrade snabbt genom listan och fann en rad kända namn som hon hade 

intervjuat eller träffat många tidigare under sin karriär. Nu var den stora frågan. Vad 
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skulle de göra med de här uppgifterna? De kunde inte skicka dem till nyhetsredaktionen 

för de skulle kräva ytterligare bevis för att våga gå ut med så pass tunga anklagelser. De 

behövde någon som var i en sådan position att denne kunde påbörja en utrensning direkt 

utan att några frågor ställdes. De diskuterade sinsemellan en kort stund. Fredrik hade 

bara kontakter inom den finska försvarsmakten som nu uppenbarligen var upplöst. Rachel 

funderade över sina tidigare intervjuoffer och började bläddra i sin telefonlista. Hon hade 

bläddrat igenom halva listan när hon såg namnet ”Gen James Jones”. Namnet ringde en 

klocka och hon började aktivt söka i sitt minne efter vart hon hade träffat denne James. 

Bingo! Hon hade intervjuat honom när han hade blivit utsedd till någon höjdarposition 

inom NATO. Det gällde bara att han fortfarande hade samma nummer. Hon lade fram sin 

idé om att kontakta generalen och ge honom informationen eftersom han var i en bättre 

position än dem att faktiskt kunna åstadkomma något konkret med den. Alla höll med om 

att det var en bra lösning. Dunkandet från ståldörrarna hade ökat och Fredrik gick ned för 

att kolla att dörren fortfarande var intakt. Rachel tog fram satellittelefonen och slog 

numret. Hoppas för guds skull att han fortfarande hade samma nummer, tänkte hon. 

James satt och drack kaffe i stabens fikarum när det plötsligt ringde ett okänt nummer på 

hans telefon. Han ursäktade sig och lämnade rummet innan han svarade. 

 ”Jones!” 

 Rachel fick nästan panik när han äntligen svarade. Vad skulle hon säga? Det var lika bra 

att gå rakt på sak. 

 ”Hallå. Lyssna väldigt noggrant nu. Det här kommer att låta otroligt men mitt namn är 

Rachel Clark. Jag intervjuade er i samband med er befordran.” 

 James gick igenom sitt minne och jo, han mindes denna Rachel Clark som en relativt 

sympatisk journalist. 

 ”Ursäkta fröken Clark, men vi är mitt uppe i en kris här och…”   

 Journalister. De ringer alltid vid dåliga tillfällen tänkte James. Han får inte lägga på, 

tänkte Rachel och fortsatte. 

 ”Det är den jag vill prata om. Jag är i Mounio”. James hand knöt sig runt luren. Kunde 

det vara sant? 

 ”Jag lyssnar” 

 ”Är ni ensam?”  
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 James tittade sig omkring och gick in på ett tomt kontor. 

 ”Nu är jag det.”  

 Rachel gick fram till en fax och fortsatte. 

 ”Bra. Finns det en fax i närheten?” 

 James tittade sig omkring och hittade en fax med numret påklistrat. 

 ”Jo, det finns det. Den har nummer 935 677 med anslutningsnummer 332.” 

 ”Jag hoppas den har gott om papper för jag kommer att faxa över en helvetes massa 

papper nu.”  

 Vad kunde det finnas att faxa från Mounio tänkte James. 

 ”Får jag fråga vad det gäller?” 

 ”Snart. Du måste lita på mig i fem minuter, sedan kommer du att ha svar på allt”, sade 

Rachel. 

 James tittade på klockan. Han hade fortfarande lunch i tjugo minuter till så oavsett om 

det här var ett dåligt skämt eller inte hade han inget bättre för sig. Men hans instinkt sade 

honom att det här var äkta. Hon befann sig faktiskt i Mounio och hon visste något som 

han uppenbarligen inte hade någon aning om. Det dröjde bara några sekunder så började 

faxen spotta ut papper. James låste dörren till kontoret och började läsa på pappren. Det 

var någon form av medlemslista. Rachel fortsatte att prata. 

 ”Som du ser är det en medlemslista. Den innehåller troligen några av era närmsta män. 

Listan är en förteckning över en organisation som går under en rad namn men vad jag har 

hört kallas den för ”Brödraskapet” och består av en massa militärer och 

underrättelsetjänstfolk. Jag har ingen aning om vilka de flesta är utöver de kända 

namnen.”  

 Det hade dock James. Han kände de flesta namnen på listan endera personligen eller 

till ryktet. Alla var i ledande positioner inom sina områden och kända som ytterst 

kompetent folk.  

 ”Hur många sidor är listan på?” frågade han.  

 Rachel bläddrade snabbt igenom pappersbunten. 

 ”Tjugofyra sidor men det kommer ytterligare tjugo sidor som är information om det 

som händer nu. Allt är nämligen planerat från deras sida. Allting från zombieutbrottet till 

den avspärrade zonen är deras verk. Men nu har jag en väldigt viktig fråga. Har ni 
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observerat någon helikopter som lämnat Mounio den senaste halvtimmen?”  James 

tittade på klockan. 

 ”Jag har ingen aning, för jag har varit på lunch sen fyrtio minuter.”   

 Han hörde hur Rachel knappade på ett tangentbord i bakgrunden. Hon svarade. 

 ”OK. Men när vi är klara här är det av yttersta vikt att du ser efter. Om ni inte har sett 

någon är era radarobservationer manipulerade. För du måste se till att fånga in 

passagerarna i den helikoptern för det är de högsta ledarna för Brödraskapet.”  

 James kände hur tankarna rusade genom huvudet.  

 ”Uppfattat. Men hur i helvete har du lyckats få fram allt detta?”  

 Rachel kände sig lättad att James verkade med på noterna. Men det var ont om tid.  

 ”Det finns i Mounio och jag ska gärna berätta hela historien om hur vi hamnade här. 

Men just nu är det viktigaste att du ser till att eliminera Brödraskapet utan att bli dödad 

själv. Samt att du fixar ut oss härifrån. För vi har några tusen zombies som står och 

knackar på vår dörr och vi vet inte hur länge den står pall för trycket”  

 James kollade på klockan och lade upp en snabb plan i huvudet. 

 ”Ge mig tjugo minuter så ringer jag tillbaka. Jag måste kolla av den här listan mot 

personalen här så att jag kan rensa mitt närområde innan jag träder till aktion. Jag ringer 

om tjugo minuter prick.” 

 Han kunde höra hur hon suckade men han kunde inte avgöra om det var lättnad eller 

besvikelse. 

 ”Okey. Men se till att inte bli dödad general, för ni är vår enda chans.”  

 Nu var tärningen kastad och de kunde bara hoppas på det bästa. James kände samma 

sak. Om allt det här stämde och han inte agerade snabbt nog var de rökta hela högen. 

 ”Jag ska göra mitt bästa!” svarade James. Han satte ett kryss framför människor han 

kände personligen. Om uppgifterna visade sig stämma var det en katastrof för NATO, USA 

och ja hela världen. Denna medlemsförteckning innehöll namn från alla militärmakter och 

underrättelseorganisationer som betydde något i världen. En organisation som hade alla 

dessa namn under sina vingar hade en enorm makt och ett gigantiskt inflytande över 

världsordningen. Nu hade han gått igenom listan och funnit sju namn som han visste 

befann sig här på högkvarteret. Han plockade upp en telefon och bad att vakthavande 

militärpolis skulle infinna sig utanför kontoret omedelbart. Det dröjde bara några minuter 
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innan det knackade på dörren. James öppnade försiktigt dörren på glänt och jo, där stod 

ett gäng militärpoliser. James tittade ned längs korridoren och sade:  ”Sergeant, jag vill att 

ni omedelbart placerar kapten Martin Douglas, löjtnant Fredrick Armstrong, general 

Helmut Fuch, general Jacques Coq, general Ernest Fluger, general Montgomery Derrick 

och general Erik Jakov i arresten. Om någon av dem gör det minsta motstånd skjuter ni 

ned dem. Är det förstått?”  

 Sergeanten såg fundersam ut någon sekund men rätade snabbt på sig och sade: ”Ja, 

general!”  

 James nickade och sade: ”Då så. Verkställ ordern och rapportera sedan till mig. Jag vill 

ha en tungt beväpnad styrka som bevakar arresten och ingen får gå in där utan min 

tillåtelse.”  

 Militärpoliserna nickade och försvann ned längs korridoren och James gick in på 

kontoret igen. Han hade satt bollen i rullning och nu gällde det att kliva upp på nästa nivå. 

James slog numret och väntade på att signalen skulle gå fram. Det tog ett par sekunder 

innan personen svarade. Trots att han och presidenten var gamla vänner var han osäker 

på om han skulle lita på James gällande det här. 

 ”Hallå!”.  James tog mod till sig och sade.  

 ”Mr President. General James Jones från NATO här”. Presidenten kvävde en gäspning 

innan han fortsatte. 

 ”God afton kompis. Vad vill du denna sena timme? Är ryssarna på marsch igen? Eller 

vill du ha de senaste fotbollsresultaten?” sade presidenten ironiskt.  

 ”Lyckligtvis inte, men tyvärr har jag dåliga nyheter. Är du ensam?”  

 Det dröjde några sekunder innan presidenten svarade: ”Nu är jag det. Varför behöver 

jag vara det?”  

 James försökte dölja sin nervositet och vara saklig. Allt hängde på att presidenten 

faktiskt trodde på honom, annars var det kört.  

 ”Mr President, jag har fått uppgifter som tyder på att det finns ett stort antal förrädare 

inom den högsta ledningen i vårt lands militärmakt och underrättelseväsende. Jag hyser 

största tilltro till dessa uppgifter och jag måste be er att agera omedelbart när jag skickar 

över uppgifterna till er.”  

 James kunde nästan se hur presidenten skakade på huvudet av tvivel.  
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 ”James, inte för att jag inte litar på dig, vi går ju långt tillbaka. Men varför har jag inte 

hört om detta förut och inget ont menat men varför ska jag lita på dig?” 

 Han hade nappat! James fortsatte snabbt.  

 ”Det är upp till dig. Jag kan bara försäkra dig om att om du inte agerar finns risken att 

situationen snabbt kommer att urarta. Jag har markerat de namn som finns i eller i 

närheten av Vita Huset och som du måste be Secret Service arrestera omedelbart. 

Resterande kan ndu be försvarsministern att arrangera arresteringarna av. Detta måste 

ske omedelbart, sir. Jag vet att det här låter otroligt men jag måste be dig att lita på mig 

gällande det här.”  James hörde hur presidenten suckade innan han svarade.  

 ”OK. Jag litar på dig för tillfället James för gammal vänskaps skull, men fan ta dig om du 

har fel. När får jag pappren överskickade?”  

 James fick numret till närmaste fax och började skicka över pappren. Han blev rädd att 

presidenten skulle backa ur när han hörde dennes reaktion över namnen på listan. Men 

bara några sekunder senare hade presidenten återfått fattningen och lovade att ordna 

det med detsamma. Han skulle höra av sig när det var gjort. Då ville han ha mer kött på 

benen om detta mystiska sällskap och hur det hade lyckats infiltrera den högsta 

statsledningen. James pustade ut när han lade på telefonen och då hördes ett knackande 

på dörren. Han drog sin pistol och öppnade försiktigt dörren på glänt. Det var 

militärpolisbefälet.  

 ”Vi har isolerat alla misstänkta general. Vad skall vi göra härnäst?” 

 James funderade en stund innan han svarade.  

 ”Jag vill att ni eskorterar mig till ledningscentralen. Håll ögonen öppna efter 

lönnmördare, sergeant.”  

 Sergeanten såg frågande ut men han var utbildad att lyda sina överordnade. Han drog 

sitt vapen och intog en position strax framför generalen. De tog sig snabbt till 

ledningscentralen som var i uppror. När James kom in genom dörren stannade allt upp 

och alla tittade på honom. James såg ut över församlingen och undrade om han hade 

fångat alla fiskar i nätet eller om det fanns någon i församlingen som skulle sätta en kula i 

huvudet på honom när tillfälle gavs. 

 ”Det har under en tid funnit förrädare ibland oss och åtgärder har vidtagits för att 

arrestera dessa. Vi vet att detta har en koppling till vad som händer innanför zonen.” 
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James drog en kortfattad version av det han hade fått veta av Rachel och höll upp 

pappersbunten med Brödraskapets medlemslista. Militärerna tittade tvivlande på honom 

men insåg snart att han menade allvar. James gav order om att han ville ha dubbel 

bemanning på alla ingångar till högkvarteret och gav sedan order om att inleda operation 

”Ragnarrock”, som var en plan för en fullskalig invasion av Skandinavien. Sedan 

kontaktade han den tyska polisen och bad dem upprätta en säkerhetszon runt 

högkvarteret. Han tittade på de femtiotal skärmarna på väggen och såg maskineriet rassla 

igång. James lutade sig tillbaka i kontorsstolen. Nu var bollen i rullning. Han kollade 

snabbt av om någon helikopter hade synts till i norra Finland/Sverige men hittade 

ingenting. Då beordrade han att tre rotar jaktplan med ett tillhörande AWACS skulle 

påbörja jakten på helikoptern. Han gav också order om att NATO skulle begära assistans 

av ryska och baltiska radarstationer för att spåra helikoptern som måste finnas därute 

någonstans. James tittade på klockan, det var dags att ringa tillbaka. Men han var tvungen 

att hitta ett sätt att få ut dem först. Han klickade fram den interaktiva kartan över de 

styrkor som var på plats i Norden och däromkring.  

 ”Ge mig en länk till helikopterfartyget ’Jeanne dé Arc’. Det tog bara några sekunder 

innan han kunde plocka upp luren och prata med konteramiral Jean Renou. James gav 

order om att en helikopter med marinkårsoldater skulle skickas till Mounio omedelbart 

för ett räddningsuppdrag. De skulle få exakta koordinater inom kort men det var viktigt 

att helikoptern kom iväg så fort som möjligt.  

De hade tvingats fly upp ännu en våning när zombierna hade rivit ned deras temporära 

barrikad. Trots åtskilliga försök hade ingen av människorna lyckats aktivera elsystemet så 

att de kunde stänga ståldörrarna. Fredrik och hans två män höll ett öga på den nya 

barrikaden medan Rachel undersökte våningen och dokumenterade den bäst hon kunde. 

Hon kastade oavbrutet stressade blickar på satellittelefonen i hopp om att den skulle 

ringa. Det hade gått tjugofem minuter nu och James var deras enda hopp. Så hon 

hoppade nästan till när den faktiskt ringde. Alla stirrade på telefonen och Rachel 

skyndade sig att svara.  

 ”Ja?”  

 James röst sprakade fram i luren.  
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 ”Jag har satt maskineriet i rullning och det är en helikopter på väg för att plocka upp er. 

Den borde vara där om ungefär en halvtimme. Hur är läget hos er?”  

 Rachel tittade bort mot dörren.  

 ”Vi har tre våningar kvar till taket och zombierna är oss hack i häl. Det blir jävligt tight 

men det ska nog gå.”  

 James tittade ut över ledningscentralen och tittade på Jeanne dé Arc på en skärm.  

 ”Bra. Jag måste återgå till att leda operationerna här. Men hör av dig om något oväntat 

händer, annars ringer jag när helikoptern är framme.” 

 Rachel suckade och svarade: ”OK.” James lade på luren och tittade på skärmarna igen. 

Nu såg han en helikopter lyfta från ”Jeanne dé Arc” och sätta av mot den finska kusten. 

Han bad en stilla bön att den skulle hinna fram i tid. 

 

Jeanne de Arc 

Kapten Pierre Champedau tittade ut på det mörka havet som for förbi nedanför dem. Han 

kände det bekanta pirret i kroppen som han alltid kände när han var på väg ut på 

uppdrag. Äntligen var det slut på häckandet och dags för lite action! Hittills hade han och 

hans mannar bara vaktat laboratoriet medan forskarna hade… forskat, antog han. De 

hade inte ens sett några zombies trots att de varit i området i snart två veckor. Uppdraget 

de hade fått var att hämta 6-8 personer som befann sig i en nödsituation ovanpå en 

bunker i Finland och det var högsta prioritet. Det var all information de hade och Pierre 

tyckte det var lite väl torftigt även för att vara topphemligt. Nu flög de in över land och 

vattnet ersattes med skog. ”Cirka 15 minuter till ankomst”, ropade piloten i 

interkomsystemet. Pierre tryckte in sändarknappen till interkomsystemet.  

 ”Dags att köra, grabbar. Tupp ett, två, tre, fyra och fem säkrar landningsplatsen. Tupp 

åtta bemannar den tunga kulsprutan och agerar understöd. Tupp sju och åtta hämtar in 

paketen, Några frågor?” 

 Pierre tittade på sina män men möttes bara av tystnad och huvudskakningar.  

 ”Bra. Let’s rock’n roll!”.  

 De satt tysta under resten av resan och tittade ut genom fönstren. Efter 15 minuter 

bromsade helikoptern upp och Pierre såg deras destination. Helvete, vad många zombies! 
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De stod som en stor flugsvärm runt hela bunkern. Han såg var deras paket befann sig och 

han såg att de sköt för fullt mot zombies som kom upp genom en sönderslagen dörr.  

 ”20 sekunder till landning”, skrek piloten.  

 Helikoptern sjönk snabbt ned och strax därefter kände de dunsen när helikoptern tog 

mark. Pierre öppnade dragdörren och hans män rusade ut. Pierre följde snabbt efter. 

Tupparna gick i ställning och en av dem avancerade och lobbade ned en handgranat 

genom dörren. Helikopterns kulspruta gick varm och höll zombierna på avstånd. När 

granaten detonerade blev det tomt på zombies på taket en stund. Tupparna förde snabbt 

ombord Rachel och hennes följeslagare. Det var dock bara Rachel, Fredrik, Helena och två 

av hennes män kvar. Striden mot vandrarna hade krävt många liv. Pierre lutade sig fram 

mot Rachel.  

 ”Finns det några fler överlevande?”  

 Rachel skakade tydligt på huvudet och skrek. 

 ”Nej, vi är de enda!”  

 Pierre nickade och ropade i radion. 

 ”Paketen är säkrade, återkom till helikoptern fort som fan!”  

 Tupparna skickade iväg ytterligare två handgranater och rusade sedan ombord på 

helikoptern. När Pierre försäkrat sig om att alla hans män var ombord drog han igen 

dörren. Understödsskytten fortsatte dock att ge eld för att hålla zombierna borta. 

Helikoptern steg upp i luften till flyghöjd och kulsprutan tystnade. Sedan sänkte sig 

helikoptern framåt och satte fart tillbaka mot havet igen. Svetten rann från soldaterna 

trots att insatsen endast hade varat i tre minuter. Pierre kopplade bort de övriga 

soldaterna och kopplade endast in Rachel i interkomsystemet.  

 ”Kapten Pierre Champadéu till er tjänst, Madame. Ursäkta att jag frågar, men vad är 

det som gör er så pass viktiga att SACEUR personligen beställer en taxi åt er?”  

 Rachel log men sade inget utan drog upp en liten kylväska ur ryggsäcken. Hon tog 

försiktigt av locket och visade den för Pierre. Han tittade ned och såg ett tjugotal provrör. 

 ”Vi har hittat ett vaccin.” 

 

Sverige, Norrköping 
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Milo sprang och kastade sig i skydd bakom en husvägg medan kulorna slog in i väggen 

bakom honom. De hade förlorat ännu en gata och minst tjugo man. Han kollade nedför 

gatan och såg kropparna efter stupade kämpar. Han sträckte sig fram och sköt några 

salvor innan han rörde på sig igen. Milo trängde sig igenom en häck och stötte på ett par 

krigare. Han förhörde sig om vart resten av deras grupp var men han fick till svar att den 

hade förintats tidigare och att de var de enda överlevande. Milo suckade och kontaktade 

Luka. Det hördes tung eldgivning i bakgrunden. 

 ”Var är du, Luka?” 

 ”Mil… Vänta!” 

 Milo hörde explosioner och svordomar och skrik. Sedan hörde han hur Luka flåsade när 

han rörde på sig. 

 ”Nu så. Jag är vid Bergstagsgatan med tre grupper. De jävlarna har tryckt tillbaka oss 

ett helt kvarter sen sist! Var är du?” 

 ”Jag har tappat två kvarter och är på Räfsgatan. Vi måste evakuera Luka.” 

 ”Vad ska vi evakuera med? Vi har ju bara knappt tvåhundra man kvar!” 

 ”Jag vet, jag vet! Men på något…” 

 ”Jag har inte tid nu. Jag hör av mig om ett tag!”  

 Sedan blev det tyst i walkietalkien. En granat slog ned i huset bredvid och Milo kastade 

sig ned på marken. Det var en knapp kilometer kvar till den enda bron till andra sidan och 

den var deras enda chans. Kom nynazisterna dit först var Milos män instängda och då 

skulle flyktingarna vara döda. Han sade åt soldaterna att följa med honom. Milo gav order 

om allmän reträtt på östra flanken. De skulle dra sig tillbaka till bron och avvakta tills 

östra flanken dragit sig tillbaka.  

 

USA, Washington D.C. 

Mässhallen Georgetown Conference Center var full av gamla män i uniform. Det var 

American Legions årliga kongress. Det var en salig blandning av stolta Vietnamveteraner i 

rullstol och pensionerade fyrstjärniga generaler som nu tjänade storkovan som konsulter. 

Runtom i komplexet pågick en rad olika paneldiskussioner, seminarier och dylikt men i 

den största salen pågick årsmötet där delegater från hela landet nu satt för att välja en ny 

förbundsstyrelse för organisationen. Mittemot komplexet stod S:t Petrus-kyrkan vars 
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klocka precis slog tolv. Då svepte det in helikoptrar över komplexet och ett tjugotal SWAT-

bussar rullade in på området. Dessa åtföljdes av ett femtiotal polisbilar. Specialagent 

Keith Fanning och hans team följde tätt bakom SWAT-männen när de stormade in i 

komplexet. Det var tur att det fanns metalldetektorer vid ingångarna annars hade det 

blivit ett blodbad. Tänkte Keith när han såg hur gamlingarna trots att de var obeväpnade 

gav de massiva polismännen en rejäl fight. Han hörde i öronsnäckan att de första männen 

från helikoptrarna hade landat på taket. Personligen hade han velat sköta det hela mer 

diskret med ett trettiotal agenter men FBI-chefen var inte en man som sparade på krutet. 

Keiths uppgift i denna mastodontoperation var att gripa de som antogs vara ledarna för 

den världsomfattande konspirationen de nu höll på att nysta upp. De var framme vid 

ingången till Washingtonsalen, den var förseglad inifrån av tradition och skulle inte 

öppnas förrän en ny förbundsstyrelse var vald. Keith anade att delegaterna inte hade en 

aning om vad det var som pågick utanför. En maskerad polis kom fram med en 

”dörröppnare”, hans kollegor stod beredda vid sidan av dörren. Keith ställde sig vid sidan 

och såg hur de räknade ned med handtecken. ”Ett, två, tre!!!”  

 Dörren slogs in och de svartklädda männen rusade in i salen. Keith signalerade åt sina 

kostymklädda män och kvinnor att göra detsamma. Eftersom Washingtonsalen var helt 

ljudisolerad blev det en total överraskning när dörren slogs in och poliserna stormade in. 

Årsmötets ordförande f.d. general Raymond Gorgonti blev väldigt upprörd och slog 

sönder sin klubba.  

 ”Vad är det som pågår här! Vi är en demokratisk förening som försöker ha ett 

årsmöte…” 

 Poliserna spred ut sig i salen och höll delegaterna under uppsikt. Keith gick fram längs 

mittgången och höll upp domstolsbeslutet för husrannsakan.  

 ”Mitt namn är specialagent Keith Fanning och vi är här för att gripa ett antal 

medlemmar av er organisation för högförräderi, mord och en rad andra brott.”  

 Raymond kunde inte tro att det var sant. Hur kunde de veta? Men han spelade iskall. 

 ”Jag vill se den där husrannsakansordern agent Fanning och om det här är ett…”  

 Keith höll upp pappret och gick mot podiet.  

 ”Du kommer att få se den på riktigt nära håll, herr Gorgonti, eftersom du står överst på 

min lista, arrestera honom!”  
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 Raymond försökte rusa undan men två gigantiska poliser tryckte snabbt ned honom på 

golvet och belade honom med handfängsel. Keiths agenter letade snabbt rätt på de 

misstänkta och pekade ut dessa för de gigantiska SWAT-poliserna som förde bort dem. 

Utöver visst gnäll var det ingen av vare sig de misstänkta eller deras vänner som 

opponerade sig. Keith anade att just misstanken om högförräderi gjorde att de misstänka 

förvandlades till pestsmittade bland sina likar.  

 

 

 

Umeå 

Helikoptern landade bredvid kajen. Pierre öppnade dörren och visade vägen till baslägret 

som bestod av militärtält och fyra stora plastkupoler som innehöll den laboratoriska 

avdelningen. Pierre gick fram och viftade framför en av kupolerna tills han fick en mans 

uppmärksamhet. Det tog sedan fem minuter innan mannen hade passerat genom 

luftslussarna ut till friska luften. Mannen som hette Helmut Ingoldz var en mager man 

som i vanliga fall var professor i mikrobiologi vid Rostocks Universitet. Han tittade 

överraskat på nykomlingarna och sade: ”Guten tag, Pierre. Har vi fått gäster?”  

 Helmut skakade hand med Rachel och Fredrik och tittade nyfiket på frysboxen. Pierre 

gjorde en gest mot densamma och sade: ”Det kan man säga. Våra vänner här har med sig 

ett vaccin mot zombiepesten. Jag har dock fått order från Ramstein att du måste testa det 

innan vi kan börja producera och distribuera det.”  

 Helmuts ögon sken upp och han tog emot boxen med en vördnad såsom om den vore 

en helig relik.  

 ”Mein Gott! Jag skall börja omedelbart! Det vore kanske för mycket begärt men ni har 

händelsevis ingen dokumentation rörande vaccinet?”  

 Rachel räckte över ett USB-minne. Hon hade sorterat upp filerna på en bärbar dator 

under helikopterfärden och minnet innehöll endast filer som hon antog var associerade 

med vaccinet. Helmut strålade av lycka.  

 ”Pierre. Du kan hälsa Ramstein att jag vet om vaccinet funkar inom fyra till sex timmar. 

Nu måste jag sätta igång att arbeta. Ett stort tack till er mina vänner!” 
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 Helmut försvann in i plastsfären och efter några minuter kunde de se hur hans kollegor 

flockades runtomkring honom. Ingen utom Rachel och Fredrik visste dock att de hade 

plockat undan två provrör som backup utifall något gick fel. Pierre tog med dem till ett 

militärtält som låg bredvid ett hus. Han plockade fram m90-uniformer åt dem och visade 

dem till omklädningsrummen som låg i huset bredvid tältet.  

 ”Jag antar att ni vill duscha av er resdammet. Jag kommer att finnas i tältet längst bort 

så säg till när ni är klara så skall jag ordna mat åt er. Ni kan röra er fritt i närområdet för vi 

har säkrat ungefär en kvadratkilometer häromkring. Till sist måste jag bara säga att ni har 

gjort ett förbannat bra jobb och jag ser fram emot att få höra er historia senare!”  

 Rachel och Fredrik nickade och försvann in i ett omklädningsrum. De sjönk ned på en 

bänk bredvid varandra. Under ungefär tio minuter satt de bara i tystnad.  

 ”Vi klarade det…”, sade Rachel utan att ta blicken från väggen.  

 ”Jo. Helt överjävla fantastiskt nog så gjorde vi det.”  

 Det knackade på dörren och Helena kom in med sina två män. De beslutade att dela 

upp sig och damerna gick över till det andra omklädningsrummet. Fredrik klädde av sig 

och ställde sig duschen. Vattnet var skållande hett men det kändes så otroligt skönt och 

när han tittade på golvet var vattnet becksvart nu när all smuts rann av honom. När alla 

hade duschat klart gick de i samlad tropp till Pierres tält där en mindre festmåltid väntade 

dem och de åt med god aptit. Kaptenen och hans närmaste män lyssnade noggrant 

medan alla från Mounio berättade sina respektive historier. När Fredrik berättade om sin 

överordnades förräderi och hur han sedan hade räddat Fredrik, såg Rachel hur militärerna 

blev häpnade och äcklade över Anders Parpus förräderi. Middagen och berättandet 

gjorde att de tappade tidsbegreppet så alla blev förvånade när de såg Helmut komma 

gående. Hans leende var så stort att de trodde hans kinder skulle spricka. Han slog ut med 

händerna.  

 ”Mina damer och herrar! Vi har ett fungerande vaccin mot zombiepesten!” 

 Alla runt bordet reste sig upp och hurrade. Pierre gick omedelbart till en satellittelefon 

och kontaktade general Jones. 

 

Ramsteins militärbas 
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James gick fram och tillbaka i ledningscentralen. Alla enheter stod i startblocken: 

stridsplanen stod på starbanorna och var beredda att lyfta, helikoptrarna var tankade och 

redo, skeppen var fullastade och allt var planlagt. Nu väntade de bara på ett grönt ljus 

från Umeå. James hade redan skickat dit fyra helikoptrar med marinkårssoldater för att 

förstärka bevakningen utifall Brödraskapet försökte någonting. Han hade pratat med 

presidenten ytterligare två gånger sedan det första samtalet. Ett stort antal medlemmar 

av Brödraskapet hade fängslats eller blivit dödade. När Chicagopolisen skulle gripa tre 

medlemmar på en restaurang hade dessa försökt ta ett par personer som gisslan. Men 

poliserna hade inte tvekat utan skjutit ihjäl de misstänka innan det hela hann eskalera. 

Det hade inträffat ytterligare fem incidenter vid olika gripanden. Men det största 

gripandet i Washington, där FBI hade håvat in större delen av ledarskapet, hade gått 

smärtfritt.  

 Vid deras senaste samtal hade presidenten varit förbannad och lättade men samtidigt 

otrolig tacksam för James insats. Media hade i takt med gripandena plockat upp tråden. 

Men de hade ännu inte fattat hela galoppen ännu. Vad James förstod skulle presidenten 

hålla ett extrainsatt tal till nationen senare under dagen. För att informera allmänheten 

om vad som hade hänt. James anade att många huvuden skulle få rulla för detta och han 

undrade om presidenten själv satt löst på sin post. Men det var inte James sak att 

bekymra sig om. Han hade häcken full så det räckte till och blev över ändå. 

 ”General. Kapten Champadéu från Umeå vill prata med dig!”  

 Äntligen! James gick fram och tog upp luren.  

 ”General Jones.”  

 Kaptenen pratade som en kulspruta och James hörde knappt vad han sade.  

 ”General. Vi har fått bekräftat att vaccinet är verksamt och professor Helmut Ingoldz 

har skickat iväg ett informationspaket till laboratorierna, så att de kan starta en fullskalig 

produktion av vaccinet.”  

 James kände en otrolig lättnad inombords.  

 ”Bra jobbat, kapten! Jag har skickat förstärkningar för att förstärka skyddet kring 

flyktingarna. Vi kommer att inleda operation Ragnarrock inom kort och jag kommer att 

ordna en transport för Rachel och hennes vänner inom några timmar. Återigen storartat 

arbete!”  
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 Nu kunde han äntligen släppa loss kavalleriet! James lade ned luren och gick fram till 

kartan:  

 ”Inled operation Ragnarrock. Jag vill ha transporter och sjukvårdare redo att vaccinera 

så fort vaccinet kommer ut ur labben. Så att vi kan få iväg marktrupperna. Flygvapnet kan 

påbörja sina uppdrag omedelbart.”  

 James tittade bort mot skärmarna och efter ett par sekunder såg han hur de första 

planen drog iväg från USS Eisenhower och Ramsteins flygfält. Efter 45 minuter inleddes de 

första bombningarna. Två divisioner F16-plan hade nått Norrköping och var i full färd med 

att bomba stormtrupperna där tillbaka till stenåldern.   

 

Norrköping 

Milo kastade sig ned bakom en utbrunnen bil. Det smattrade konstant. De hade blivit 

tillbakaträngda till ett enda kvarter och bara tjugo meter bort var det fullt med folk som 

försökte fly undan. Men att tränga ihop tusentals människor på ett par hundra 

kvadratmeter kunde endast resultera i fullt kaos. Men stormtrupperna visade fortfarande 

vare sig nåd eller något tecken på att stanna upp. Om Milo hade räknat rätt hade bara 

hans grupp oskaddliggjort minst tvåhundra man de senaste timmarna men det kryllade 

fortfarande av dem. Milo skulle just rusa iväg till en bil längre bort när han hörde ett dån 

från skyn. Han stannade upp och tittade uppåt. Det hördes ett flertal svischande ljud och 

sekunden efter såg han dammoln slå upp runtom i staden. Han hörde ett smattrande ljud 

och såg hur stormsoldaterna trettio meter bort slets sönder i slamsor. Eftersom milisen 

endast använde enkla walkie-talkies fanns det inga möjligheter att kommunicera med 

stridsplanen däruppe så Milo gav order om att alla skulle hålla sina positioner. 

 

Ramsteins militärbas 

Det hade gått fyra timmar sedan Helmuts information hade skickats till laboratorierna och 

sjukvårdarna hade injicerat de första doserna vaccin för en halvtimme sedan. De första 

helikoptrarna med specialstyrkor hade lyft för ett par minuter sedan och var på väg mot 

Norrköping, Stockholm, Östersund och Trollskogen. De reguljära styrkorna skulle skeppas 

iväg först om fyra timmar när ytterligare 2 000 doser vaccin hade färdigställts. Den första 

flygräden med tvåhundra stridsplan hade i stort sett krossat stormtrupperna och slagit ut 
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Östersunds trupp som hade levt rövare i Umeå. James hade gett order om att Carl 

Grensköld skulle fångas in med alla tillgängliga medel. James var grymt besviken på 

mannen som han hade sett som ”sin” kille på marken som nu visat sig tillhöra 

Brödraskapet. Det var som att Carl hade spottat James i ansiktet. Allt gick dock enligt 

planerna och James tittade ut över sin ledningscentral. Nog för att ormarna hade lyckats 

kravla sig in i hans innersta kärna men trots detta rullade allt på som smort.  

 

Umeå 

Bastarderna befann sig i luften strax utanför Umeå, spanare hade rapporterat att 

styrkorna från Östersund befann sig inne i staden igen. Då dök det plötsligt upp sexton 

radarekon på divisionledarens skärm.  Vad fan?   

 ”Phoenix One to Bastard One. Return to base and await takeover by allied forces. 

Over.”  Jänkare här? Hade NATO alltså gått in i Skandinavien till slut? Bastarderna 

frågade Pär över radion om de skulle avbryta inflygningen eller inte. Bastard Ett kände 

stoltheten tränga igenom. Det här var trots allt svenskt territorium och de tillhörde det 

svenska flygvapnet. 

 ”Negative Phoenix One. We will stay and observe your operations since you are 

operating on Swedish territory over.”  

 Det var tyst på radion och de två grupperna flög mot varandra i hög fart. Hade han gått 

för långt? Sekunderna gick och avståndet fortsatte att minska. Om ingen vek av skulle de 

två grupperna passera varandra inom tjugo sekunder. Han kände nervositeten tränga 

fram. 15 sekunder…  

 ”Affirmative Bastard One. Keep distance twenty clicks east. No interference will be 

tolerated and you are to return to base when we leave. Out.”  

 Svenskarna vek av och höll sig inom radaravstånd. Bastard kunde se hur jänkarna 

metodiskt eliminerade styrkorna från Östersund där nere på marken. Trots att trupperna 

där nere hade angripit ”hans” sida kände sig Pär ändå sorgsen. Hur fan kunde det gå så 

långt att svenskar sköt mot svenskar? Det hade aldrig funnits något scenario under vare 

sig utbildningen eller hans karriär som stridspilot där man hade simulerat en inbördes 

konflikt i Sverige. Det fanns helt enkelt inte på kartan. Nu var det den verklighet han såg 

där nere. Det var inte ryska T34-or som exploderade i Serbien utan svenska 
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Leopardstridsvagnar som gick upp i rök i centrala Umeå. Världen var i sanning upp och 

nervänd.  

 

Östersund 

Carl och hans högsta officerare stod vid en gräsplan och väntade medan fyra helikoptrar 

sänkte sig ned mot marken. En timme tidigare hade en barsk fransman kontaktat dem via 

radion och uppmanat dem att kapitulera villkorslöst, annars skulle de utplånas till sista 

man. När helikoptrarna tog mark strömmade kamouflagemålade svartklädda krigare ut 

och gick i ställning. En officer iklädd fältuniform klev ur helikoptern och åtföljdes av en 

grupp soldater. Carl gjorde honnör och officeren besvarade den. Carl sade:  

”Välkomna till Östersund!”  

 Officeren tog fram ett papper och tittade på det och sedan på Carl. 

 ”Tack. Är ni general Carl Grensköld?”  

 Carl kände en kall kår längs ryggraden men svarade sanningsenligt.  

 ”Ja.”  

 Officeren nickade och vinkade åt ett par soldater.  

 ”Du är gripen för brott mot mänskligheten, brott mot folkrätten och en rad andra 

åtalspunkter.”  

 De svartklädda kommandosoldaterna närmade sig men de höjde inte vapnen. Carl såg 

dock att de hade fingrarna på avtryckarna. Spelet var slut. De måste veta om hans 

koppling till Brödraskapet. En svensk officer klev fram och protesterade.  

 ”Det här är Sverige. Ni har ingen…”  

 Carl lade dock handen på mannens axel och klev fram.  

 ”Kliv tillbaka löjtnant. Sverige fungerar inte för tillfället och jag överlämnar mig 

frivilligt. Major Dobbermann du för befälet hädanefter. Det har varit en ära att tjänstgöra 

ihop med er och jag är ledsen att jag har svikit er.”  

 Carl höjde armarna och en kommandosoldat tog av honom hans hölster medan en 

annan satte på honom handbojor. Han fördes till en av helikoptrarna medan 

kommandosoldaterna avväpnade och handfängslade de övriga officerarna. Det började 

regna ute och Carl sjönk ihop. Han hade gått över lik för sin karriär och sin dotter. Men nu 

var allting över och även om det kändes tragiskt att allt skulle sluta såhär kände han en 
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lättnad. Hade de gripit honom måste de även ha fått tag på Duncan och de andra vilket 

innebar att Alicia var i säkerhet. Det var det enda som spelade någon roll. 

 

Amsterdam 

Duncan låg på en säng medan fröken Leona red honom. Han brukade gå till Leonas salong 

när han var i Amsterdam. Han hade gjort henne en stor tjänst för många år sedan när en 

av hans kollegor i det militära hade misshandlat henne. Sedan dess hade han rabatt vid 

köp av hennes tjänster. Det hördes upprörda röster utanför dörren och Leona stannade 

upp och ropade på holländska. En kvinna ropade tillbaka och Leona klev av.  

 ”Du måste försvinna. Polisen är här och letar efter dig!”  

 Fan också! Duncan drog på sig byxorna och tog fram pistolen. Leona öppnade fönstret 

till bakgården och sade: ”Håll till vänster. Skynda dig!”  

 Han drog på sig skjortan och klättrade ut genom fönstret. När han drog över foten över 

fönsterkarmen hörde han hur det dunkade på dörren till rummet. Innergården var full 

med bråte och Duncan var barfota. Han sprang så fort han kunde och började klättra på 

ett stängsel. Någon ropade: ”Stanna! Stanna annars skjuter vi!”  

 Duncan kastade en blick mot fönstret och såg en man klättra ut genom fönstret. Han 

kom över staketet och landade på marken. Det smärtade rejält när glasbitarna trängde in 

i foten och han kände värmen när det började blöda. Han sprang vidare i gränden på de 

främre fotsulorna. När gränden tog slut var han ute på huvudgatan i Red Light District. 

Det var poliser överallt och de rusade mot honom när han stapplade ut. Duncan drog 

pistolen och sköt vilt. Sekunden senare tacklade en polis omkull honom. Därefter kom ett 

gäng poliser som tryckte ned honom mot marken och gav honom en omgång. De drog 

upp honom och en polisbil körde fram. Han såg spegelbilden av sitt ansikte i rutan. Det 

var inte vackert. 

 

Bryssel 

Martin satt på sitt kontor och arbetade när det ringde. Han lade undan pennan och tog 

upp luren. 

 ”Rain.” 
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 ”Herr Rain. Ett stort antal poliser har just trängt sig förbi här nere i entrén och är på 

väg upp till er. De sade åt mig att inte förvarna er men ni har alltid gett mig bra med 

dricks så jag tänkte varna er.” 

 Rain stelnade till. Det var alltså kört.  

 ”Tack, Javier.” 

 ”Ingen orsak, herr Rain.” 

 Luren dog och Martin lyssnade men det var fortfarande tyst. Han drog ut den nedersta 

skrivbordslådan och tog fram sin revolver. Han öppnade kammaren och såg att den var 

laddad. Sedan reste han sig upp och tittade ut genom det gigantiska fönstret. Bryssel var 

en vacker stad. Nu hörde han tumult ute i korridoren. Han sade till ingen särskild. 

 ”Det har varit en rolig resa, gamle gosse…” 

 Han satte snabbt revolverpipan under hakan och tryckte av. Kulan gick rätt igenom 

käkbenet, in i munhålan innan den desintegrerade den främre delen av skallen. När 

polisen stormade in 20 sekunder senare var Martin Rain stendöd. En tidningsreporter 

som kom till scenen ett par minuter senare återgav den med orden: ”Han dog i alla fall 

med stövlarna på…” 

 

Trollskogen 

”Lars. Är du kvar därute?”  

Jakob hörde hur någon ropade ute i korridoren och efter en halvminut kom en person 

springande i korridoren och han hörde Lars röst.  

 ”Jag är här Jakob. Var tvungen att kolla hur det gick i Umeå.”  

 Jakob slappnade av.  

 ”Hur går det där då?”  

 Lars lät stressad när han svarade.  

 ”Illa. Men Gripenplanen är på väg och då kan vi sopa bort dem. Har du bestämt dig?” 

 Då hördes det plötsligt rop och skrik. Jakob hörde spring utanför dörren igen så han 

höjde sitt vapen.  

 ”Vad fan är det som händer Lars?”  

 Jakob hörde hur Lars pratade med någon utanför.  
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 ”Vänta, Jakob. Jag kommer tillbaka. Det är tydligen något utanför bunkern. Jag är 

tillbaks om ett par minuter!”  

 Jakob hörde hur Lars sprang bort i korridoren. Han tittade på Marie och sade.  

 ”Jag undrar om de bluffar eller vad fan det är som händer?”  

 Lars sprang in i hissen och åkte snabbt upp till markytan. När han steg ur hissen möttes 

han av ett stort antal amerikanska marinkårssoldater försedda med gasmask. Hans egna 

män stod uppställda mot väggen. En marinkårssoldat tittade på honom och frågade: 

”Are you the commanding officer for this installation?”  

 Lars var ledaren för officerarna som hade tagit over makten även om de inte formellt 

hade utsett honom till befälhavare än. Men han svarade: ”Ehh yes. I am colonel Lars 

Bengtsson. And who are you?”  

 Marinkårssoldaten pratade kort med en av sina män.  

 ”We have order to negotiate only with general Jakob Johansson. Where is he?”  

 Nu blev det snårigt. Hur fan skulle han förklara för mannen att Jakob hade blivit galen 

och tagit gisslan och dessutom få det att låta trovärdigt?  

 ”Ehh. Jakob is imprisoned downstairs because he is mentally unstable…” 

 Marinkårssoldaterna agerade blixtsnabbt och två soldater vräkte omkull Lars och de 

övriga rusade fram mot hissen och trapporna.   

 ”Move, move! Find and free mister Johansson. Shoot anyone that resists.” 

 Lars kunde inte tro sina öron! Det här kunde inte vara sant! Han släpades upp på fötter 

och han försökte ropa till marinkårsbefälet att Jakob var tokig och höll gisslan. Men denne 

struntade i Lars och försvann nedför trappan. Jakob hörde ännu mer spring och tumult 

utanför.   

 ”General Jakob Johansson. My name is Stanley Kubrick and I am a Leuitenant from the 

US Marine Corps. I understand that there has been a coup and that the traitors have 

isolated you in there, is that correct sir?”  

 Kunde det vara sant? Hade omvärlden äntligen gått in i Skandinavien? Mannen hade 

en tydlig amerikansk brytning och så vitt Jakob visste hade de inga amerikaner i 

Trollskogen. Han tog chansen.  

 ”Yes, Stanley. I discovered their coup and then I fled down here to escape their murder 

attempt. Is it safe for me to come out?”  
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 Kunde det vara sant?  

 “Yes, sir. My men have secured the entire facility. I have order to take you to your 

command centre to report to SACEUR James Jones about the current situation in this 

area.”  

 Jakob log ett brett leende och tittade på Marie som såg skeptisk ut.  

 “I’ll come right out, Stanley.”  

 Jakob drog bort borden och skar loss Marie. Han plockade ur magasinet och säkrade 

vapnet. Sedan ropade han:”We are coming out now Stanley.”  

 Jakob öppnade dörren och utanför stod det fyra marinkårssoldater med gasmasker. 

Den främste av dem sträckte fram handen och sade: ”Stanley Kubrick sir. A pleasure to 

meet you!”.  

Jakob tog handen och skakade den med ett gigantiskt leende:“Jakob Johansson. It’s really 

nice to finally see you here!” 

 Jakob förklarade att Marie hade varit hans assistent så att de inte skulle gripa henne. 

Sedan gick han tillsammans med Stanley och de andra marinkårssoldaterna till 

ledningscentralen. På vägen såg han hur marinkårssoldaterna avväpnade och föste ihop 

hans forna kamrater. Han log inombords. Det måste finnas en Gud däruppe trots allt! 

 

Ryssland, Moskva   

Nikolai Bondarenko satt på restaurang Volga och åt middag med sin fru Tatiana och ett 

par affärsmän från Turkiet. Det var halvfullt på restaurangen som var en av Moskvas 

exklusivaste. De diskuterade ett eventuellt samarbete gällande att öppna ett spa vid 

Svarta Havet. Nikolai var en man med många strängar på sin lyra. Det malde dock en oro i 

bakhuvudet för han hade inte hört något av Kali på länge. Raymond Gorgonti hade gjort 

klart för Nikolai hur viktigt det var att journalisterna eliminerades innan de hann ställa till 

med något. Han var tvungen att ta tag i det där efter middagen. De turkiska affärsmännen 

lämnade över ett par mappar med papper och Nikolai bläddrade igenom dem. Då ringde 

Nikolais mobiltelefon och han tittade vem det var. Det var ”Tsaren”, Nikolai ursäktade sig 

med att det var extremt viktigt och svarade medan han gick mot utgången:  

 Vad kunde Putin vilja honom?  

 ”God kväll, Nikolai, hur står det till?”  
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 Premiärministern lät ovanligt kylig även för att vara honom. Det måste ha hänt något.  

 ”Mycket bra, herr premiärminister, och med er?” 

 ”Jag mår inte speciellt bra, jag har nämligen fått mycket dåliga nyheter.”  

 Nikolai kände en kall kår längs ryggraden. Nikolai hade nu gått ut från restaurangen 

och hans livvakter gjorde en ansats att följa efter men Nikolai vinkade åt dem att stanna 

kvar. Han stod nedanför trappan till Volga.  

 ”Ojdå. Vad är det som har hänt och kan jag göra något för att hjälpa till?”  

 Nikolai rådbarkade febrilt sitt minne över vad som kunde ha gått fel. Han hade 

ingenting på gång som berörde Putin.  

 ”Jag har fått kännedom att några av mina närmaste vänner har svikit mig. De har varit 

med i någon sekt för militärer.”  

 Nu blev Nikolai iskall. Putin kände till Brödraskapet och det betydde att…  

 ”Jag…”  

 Nikolai visste inte vad han skulle säga.  

 ”Jag är väldigt besviken på dig Nikolai. Klick…”  

 Nikolai var inte en man som var lättskrämd men nu var han livrädd. Nog för att han var 

en mäktig man som hade en mindre armé med hantlangare men Putin ägde hela staten 

och man kan inte besegra staten. Han måste fly. Nikolai gick snabbt upp till ingången och 

sade åt livvakterna att köra fram bilen snabbt som fan. Sedan gick han in och hämtade 

Tatiana och bad om ursäkt till de turkiska affärsmännen men Nikolais bror hade dött och 

de var tvungna att åka omedelbart. De turkiska affärsmännen var förstående och Nikolai 

drog med sig Tatiana ut ur restaurangen.  

 ”Ouch. Ta det lugnt älskling, du gör illa mig!” gnydde hon.  

 ”Det är bråttom, sötnos, jag har inte tid att vara snäll” sade han irriterat. De gick ut 

genom dörrarna och började gå nedför trappan. Livvakterna följde efter. Men bilen hade 

inte kommit än. De kom ned till slutet av trappan.  

 ”Ska jag ringa och höra efter boss?” frågade en av livvakterna. Nikolai skulle just svara 

när tio män klev fram ur mörkret bakom trappan. Fan också, det var försent!  

 En av männen klev fram och såg kyligt på Nikolai: ”Tsaren skickar sina varmaste 

hälsningar, kamrat!”  
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 Vare sig Nikolai eller hans livvakter hann göra något innan lönnmördarna öppnade eld. 

När polisen kom till platsen tio minuter senare fann de att Nikolais könsorgan var 

avskuret och instoppat i munnen på honom. Det hela stämplades som ett klassiskt 

maffiamord eftersom Nikolai Bondarenko var en man med många fiender. Liknande 

scener utspelade sig över hela världen, underrättelse- och försvarsväsenden världen över 

skakades i sina grundvalar av utrensningar och avrättningar när man gjorde processen 

kort med Brödraskapets medlemmar.  

 

Arlanda 

Gulfstreamplanet gick ned för landning och James spände fast säkerhetsbältet. Han 

tittade ut över den svenska landsbygden. Hans blick fastnade på en utbränd stridsvagn 

som låg omkullvält bredvid motorvägen. Trafiken var fortfarande ganska gles trots att de 

militära operationerna hade upphört för tre dagar sedan. Han hörde hur den svenske 

statsministern pratade med sina rådgivare på svenska. Planet fällde ut landningsstället 

och efter ett par minuter sjönk de ned och tog mark. Planet taxade in till terminal tre och 

trappbilen rullade fram. En sminkös gick över statsministerns ansikte en sista gång. James 

såg den massiva välkomstkommittén. En militärorkester, pressuppbådet, ett gäng 

officerare och annat löst folk. Stewarden öppnade dörren och statsministern klev ut och 

vinkade till publiken. James väntade tills det ceremoniella tog sin början innan han smög 

ned och åt sidan. Han såg fram emot ett annat möte. En soldat ledde honom mot loungen 

på terminal tre. Han kände sig förväntansfull. När de klev in genom dörrarna kände han 

genast igen Rachel och han antog att mannen bredvid henne var Fredrik. Han klev fram 

och sträckte ut handen. ”Det är en ära att äntligen få träffa er två.”  

 Rachel log och tog hans hand. 

 ”Tackar, men det hade aldrig gått om ni inte hade svarat och ringt in kavalleriet!” 

svarade hon.  

 De slog sig ned vid ett bord och drack kaffe. Nu knöt de ihop sina versioner av vad som 

hade hänt den senaste månaden till en historia. Vidare berättade James om 

förvecklingarna i USA och vad som skulle hända härnäst. De fikade i ungefär en timme 

innan James tackade för sig. Han hade ännu ett möte att klara av. Efter att ha skakat hand 

med dem ännu en gång gick han ut till en väntande konvoj. Han åkte ut på riksvägen mot 
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Stockholm. Det ungefär trettio minuter innan bilarna stannade utanför en herrgård. 

James klev ur bilen och gick in genom dörrarna. En kostymklädd man mötte honom och 

visade vägen ut till trädgården. Där satt en gråhårig ihopsjunken man på en plaststol och 

tittade ut över åkrarna. James lade märke till de två soldaterna som stod inom tio meters 

avstånd från mannen. Han noterade också att utöver trädgårdsstolen fanns det ingenting 

att begå självmord med. F.d. general Carl Grensköld hade försökt ta sitt liv vid fem 

tillfällen sedan han arresterades i Östersund. James tog en trädgårdsstol och satte sig 

bredvid mannen. När han fick reda på att Carl tillhörde Brödraskapet hade James varit 

otroligt arg. Men allteftersom han hade läst förhörsutskrifterna hade ilskan gett med sig 

och ersatts av en ömkan för mannens situation. Brödraskapet hade trots allt haft Carls 

dotter Alicia som gisslan och James var en familjeman. Men samtidigt hade Carl förrått 

sitt land och för det fanns det ingen ursäkt. De satt i tystnad och tittade ut över åkrarna.  

 ”De sa att du skulle komma. Men det finns inget mer att säga. Jag har berättat allt jag 

vet och jag kan inte förklara varför annat än att jag gjorde det för att skydda Alicia.”  

 James teg. Vad var det han ville åstadkomma med det här mötet egentligen? Carl hade 

rätt. James visste allt som fanns att veta om Carl och Brödraskapet. Men han hade bara 

varit tvungen att träffa Carl i verkligheten. Men nu när han satt här hade han hade inget 

att säga. Carl sade: 

 ”Jag hörde att Alicia har hamnat i ett vittnesskyddsprogram. De sa att det var din 

förtjänst. Jag är väldigt tacksam för det.” 

 James reste sig upp och sade tyst: ”Ingen orsak.”  

 Han gick tillbaka in i huset. Innan han klev in tittade han på Carl en sista gång. Den 

mannen var ingen människa längre utan ett sjunkande vrak. James skakade sorgset på 

huvudet och gick in. 

 

Epilog 

”Det är idag två år sedan den stora epidemin i Skandinavien officiellt förklarades vara 

under kontroll och karantänen hävdes. Jag står nu i Mounio i Finland och väntar på att en 

minnesceremoni skall starta. Finlands, Sveriges och Norges premiärministrar skall också 

gemensamt avtäcka ett monument till minne av alla de som dog under epidemin. Denna 

händelse har haft efterspel fram till denna dag, i förrgår föll domarna mot ett antal 
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veteraner i USA, som dömdes till livstids fängelse för brott mot mänskligheten, 

högförräderi och ett stort antal andra åtalspunkter. Det pågår fortfarande otaliga 

rättegångar runtom i världen men det väntas kunna ta flera år till innan samtliga 

rättsprocesser är avklarade eftersom de anklagade i många fall är eller har varit 

nyckelpersoner inom olika länders försvarsmakter och underrättelseväsenden. De 

rättsliga processerna präglas därför av stor sekretess. Utöver minnesceremonin skall den 

svenska drottningen, den finska presidenten och den norska konungen dela ut en mängd 

medaljer till personer som anses ha spelat en nyckelroll i krisens lösning. De mest 

framstående bland dessa är min kollega här på CNN, Rachel Clark, som tillsammans med 

den finske officeren Fredrik Svärdh avslöjade organisationen Brödraskapet och hitta 

vaccinet mot smittan. Vidare skall general James Jones som vid tillfället var NATO:s 

Supreme Allied Commander Europe få en medalj för sitt handlingskraftiga agerande som 

räddade många liv när det i efterhand har visat sig att EU:s ministerråd hade infiltrerats av 

Brödraskapet, och att denne infiltratör aktivt motarbetade general Jones arbete. 

Infiltratören som visade sig vara den framstående diplomaten Martin Rain begick 

självmord kort efter att hans förräderi uppdagades. Återuppbyggnadsarbetet i de tre 

drabbade länderna har gått med rekordfart och samtliga länder väntas nå samma BNP 

som de hade före krisen vid slutet av detta år. Den kommission som tillsattes efter krisen 

för att skapa en enhetlig bild av krisens förlopp släppte sin slutgiltiga rapport för två 

månader sedan och den riktar stark kritik mot FN, NATO och EU för deras 

handlingsförlamning under krisen som enligt kommissionen kostade runt 2,3 miljoner 

människor livet. Kommissionen ansåg att karantänsbeslutet var korrekt men att 

avsaknaden av åtgärder, som viss till del kan skyllas på Martin Rains arbete, för att skydda 

civila och ta fram ett botemedel anses ha lett till ett betydligt större antal döda än vad 

som hade varit fallet om man hade ingripit tidigare. EU har offentligt bett om ursäkt för 

sitt agerande och har finansierat hela återuppbyggnadsprojektet i de drabbade länderna. 

FN och NATO har sagt att de i efterhand anser att det finns brister i deras agerande men 

att man agerade utifrån den information som fanns tillgänglig vid det aktuella tillfället. 

Som jag nämnde tidigare fick krisen efterverkningar, bland annat abdikerade den svenska 

kungen Carl Gustav den XVI Bernadotte strax efter epidemins slut till förmån för sin 

dotter Viktoria I Bernadotte. I pressmeddelandet som skickades ut ansåg kungen att han 
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försakat sitt förtroende gentemot det svenska folket genom att samarbeta med de 

nynazistiska upprorsstyrkorna under krisen. Kungen bor numera permanent i St Tropez 

och är inte på plats här idag. Det juridiska efterspelet för de överlevande nynazisterna i 

Sverige avslutades för cirka sex månader sedan. Det beslutades att hålla en kollektiv 

rättegång med runt 2 400 anklagade under åtalspunkten högförräderi. När domen föll 

befanns samtliga åtalade vara skyldiga och dömdes till livstids fängelse. Sverige sökte 

hjälp inom EU att inhysa de dömda och idag sitter 2 000 av de dömda i fängelser runtom i 

Europa. Den mest uppmärksammade av alla rättegångarna i Sverige var den mot general 

Carl Grensköld som var medlem i Brödraskapet och ledaren för återstoden av den svenska 

Försvarsmakten under krisen. Grensköld försökte flera gånger under rättegången att begå 

självmord och utsattes dessutom också för fyra mordförsök. När domen föll fick 

Grensköld livstids fängelse. Efter krisens slut enades de tre drabbade ländernas regeringar 

om att alla medlemmar i Brödraskapet och i de nynazistiska organisationerna som gjorde 

uppror med varierande framgång, samtliga skulle dömas till livstid om de fälldes. Detta 

motiverades med att man inte ville belasta det nationella rättsväsendet med en massa 

individuella processer, och med det faktum att när länderna var i kris agerade dessa 

organisationer och dess medlemmar på ett förrädiskt vis vilket fördjupade krisen och 

kostade åtskilliga människoliv. Detta beslut har kritiserats av människorättsgrupper men 

beslutet har fått stöd av FN:s generalförsamling som i ett uttalande anser att 

extraordinära händelser kräver extraordinära åtgärder. Nu verkar det som att ceremonin 

börjar…” 

 

Rachel stod med en ros i handen. Bredvid henne stod Fredrik och höll om Helena. 

Drottning Viktoria klev upp på podiet. Hon började prata och talade om den tragedi som 

hade tagit sin början på just denna plats för två år sedan, men hon pratade också om det 

mod och de hjältedåd som utfördes i anslutning till tragedin. Rachel stirrade uttryckslöst 

på det övertäckta monumentet därframme, hon lyssnade inte. Monumentet var en 

gigantisk, fyrkantig skapelse i svart marmor med namnen på alla offer i guldpläterad text 

på väggarna. Någonstans där framme stod Mehmets namn. Under krisens upplösning och 

ett par månader efteråt hade allt gått i ett. Hon hade fått massor med utmärkelser och 

suttit i TV-sofforna nästan konstant. Men när allt började lugna ned sig och hon fick tid att 
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smälta allt hon hade varit med om. Så rasade hennes värld samman och hon sjönk ned i 

ett svart hål av skuld. Hon hade lämnat honom åt en säker död. Det kunde hon aldrig 

förlåta sig själv för. När hon gråtande hade erkänt detta för sin mentor nyhetschefen 

hade han tagit henne i sin famn och sagt att hon hade agerat helt rätt. Om hon hade 

stannat med Mehmet hade de varit döda båda två och då hade saker och ting kunnat 

sluta hur som helst. Sedan hade han låtit henne gråta tills tårarna tog slut och gett henne 

numret till en psykolog. Hon fick betald ledighet på obestämd tid tills hon kände sig redo 

att komma tillbaka. Efter en månads semester och intensiv terapi hade hon kunnat börja 

jobba igen. Men depressionerna och sömnlösheten fortsatte att förfölja henne och hon 

gick fortfarande i terapi en gång i veckan.  

Fredrik kände en blandning av obehag och lycka. Även om minnena fortfarande 

trängde fram och han vaknade upp mitt i natten kallsvettig ,hade han lyckats lägga det 

mesta bakom sig. Han och Helena hade blivit ett par strax efter återkomsten till Finland 

och nu bodde de i en villa i Utti. Hon jobbade som organist i den lokala kyrkan och han 

som instruktör på militärbasen. De hade gjort efterforskningar och funnit att alla i Jesu 

krigare hade dött utanför Mounio. Men efter att de hade hållit en minnesceremoni med 

andra anhöriga till de stupade lade Helena det hela bakom sig. Herren gav och Herren tog, 

svårare än så var det inte i hennes värld. Vad ingen utom Helena visste var att det i 

hennes mage vilade ett foster som befann sig ett par centimeter från Fredriks händer när 

han höll om henne. Hon skulle berätta det när de kom hem till Utti igen. En bit bort stod 

en grupp välklädda män i mörka kostymer med slaviskt utseende. Milo bar svarta 

solglasögon. Han hade förlorat Valda i Norrköping och sin familj när han berättade för sin 

fru att han hade varit otrogen. När han hade förlorat allt lade han sin energi på affärerna i 

stället. Detta tillsammans med det rykte han åtnjöt efter sitt agerande under krisen hade 

gjort att han på två år hade klättrat till en av de mäktigaste om inte den absolut 

mäktigaste personen i Stockholms undre värld. Men även en hårding som han fick kämpa 

för att hålla tårarna tillbaka när minnena kom tillbaka. Det var tur att han hade 

solglasögon. Även om det kändes otroligt jobbigt var det samtidigt skönt att få ett avslut 

på det hela. Om han kände att han behövde det kunde han alltid ta ett plan hit och lägga 

handen på den kalla marmorn och känna en samhörighet med Valda. Han hoppades att 

han efter denna dag skulle bli kvitt mardrömmarna som plågade honom om nätterna.  
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 ”Överste Jakob Johansson tilldelas Konungens medalj för tapperhet i fält.”  

 Jakob böjde på huvudet och drottningen lade medaljen runt hans hals. Han tittade ut 

över folkmassan och såg överste Olssons besvikna ansiktsyttryck. Jakob gav honom ett 

triumferande leende. När medierna hade upphöjt Jakob till en nationell hjälte 

allteftersom historien om vad som hade hänt under krisen rullades upp. Så hade överste 

Olsson och andra överlevande från Trollskogen protesterat vilt mot  upphöjandet av 

Jakob. Men när det efter viss debatt kom fram att männen som Jakob hade avrättat var 

medlemmar i Brödraskapet hade hyllningskören börjat igen och de överlevandes 

protester ignorerades. Jakob hade befordrats till kompanichef och tjänstgjorde nu i 

Boden. Greve von Piper klev upp på scenen och fick en medalj runt halsen. Han spanade 

ut i folkmassan och såg ansiktet han letade efter. När drottningen var klar klev han ned 

från scenen och vinkade till en av sina män som bar på en stor låda att följa med honom. 

Greven plöjde sig fram till han stod framför en grupp stridspiloter. Trots att det hade gått 

två år hade greven inte haft tid eller tillfälle att uppfylla sitt löfte men nu var det dags. 

Männen slutade prata och tittade på honom.  

 ”God dag mina herrar. Jag antar att du är kapten Pär Blomgren tillika Bastard Fem?” 

sade greven och sträckte fram handen mot Pär. 

  ”Det stämmer, och du är Greve von Piper?” svarade Pär och skakade grevens hand. 

 ”Det är jag. Jag är här för att uppfylla ett löfte som jag gav för två år sedan.”  

 Greven klev åt sidan och hans underhuggare överlämnade en kartong till Pär. Greven 

log och sade. ”Det är en äkta champagne av den eminenta årgången 1967. En 

välsmakande dryck av högsta kvalitet”.  

 Pär gav kartongen till en kollega. ”Jag får tacka så mycket. Även om jag inte tvivlade på 

ditt ord trodde jag inte att vi skulle ses igen!”  

 Greven stramade till och justerade sin mössa.  

 ”En von Piper håller alltid sitt ord!”  

 Han vände sig om för att gå men stannade upp och tittade på Pär och nickade. 

”Dessutom är det jag som skall tacka dig kapten Blomgren. Du räddade många liv den 

dagen. Om du någonsin behöver hjälp oavsett vad det gäller så ligger mitt visitkort i 

kartongen. Adjö, Bastard Fem!”  
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 Greven vände sig om och försvann bort i folkmassan. När medaljerna var utdelade och 

orkestern hade spelat klart var det dags för avtäckningen av minnesmonumentet. De tre 

statsministrarna gick fram till tre snören och tog varsitt. De drog i dem samtidigt och tre 

mekaniska vevar drog bort skynket från det stora marmormonumentet. Efter trettio 

sekunder var det helt avtäckt och det var knäpptyst. Tystnaden bestod i ett par minuter 

innan folk strömmade fram för att hitta sina nära och käras namn. Folk sökte sig också 

bort mot fikatältet eftersom ceremonin hade pågått i två timmar. Rachel hade fått 

berättat vart Mehmets namn stod och gick raka vägen dit. Hon strök fingrarna över den 

gyllene texten. ”Förlåt…” Tårarna strilade ned för hennes kinder och hon stod orörlig och 

lät tårarna rinna tills de torkade ut. Då tog hon ett djupt andetag och började gå mot 

parkeringen. ”Rachel!” Fredrik kom upp bredvid henne men hon stannade inte upp.  

 ”Hej. Jag trodde att ni var vid minnesmärket för Jesu Krigare?”  

 Fredrik gick bredvid henne.  

 ”Jo. Men jag ville säga hejdå innan du försvann”  

 Hon nickade bara till svar. De var framme vid hennes motorcykel och Rachel tog på sig 

hjälmen.  

 ”Vad ska du göra nu då?” frågade han. Rachel hade slutat på CNN för två veckor sedan 

och detta hade självklart gått ut i skvallerpressen. Hon grenslade motorcykeln och 

startade den. ”De fick aldrig tag på helikoptern…”  

 De tittade på varandra i ett par sekunder utan att säga något. Rachel drog ned visiret. 

”Hejdå Fredrik”, sade hon och backade ut motorcykeln. Hon tittade på honom och han 

nickade åt henne och hon nickade tillbaka. Sedan körde hon iväg. Han såg henne 

försvinna längs vägen.  

 ”Hejdå, Rachel…” 

 


