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Inledning.
Då jag under kursens gång har gjort stora ändringar i min text har jag valt att framför 
allt ta med de ca 80 sidor som jag arbetat med under kreativt skrivande 2 och 3. Detta 
kräver dock att jag skickar med en kort inledning om vad som hänt innan texten början 
och även en lista på en del av de karaktärer som boken handlar om: 

Emrick och Rebecka är huvudkaraktärerna.
Astrid är Emricks lillasyster.  
Odwin äger Borgen som är ett gammalt hotell som byggts om till lägenhetshotell. Han 
är även huvudkaraktärernas gammelmorbror. 
Sara är Emricks mamma
Thomas jobbar som allt i allo och är Odwins högra hand. 
Mathilda har hand om köket. 
Selma är borgens huskatt. 
Pierre och Angelique är syskon med varandra. De är båda i fyrtioårsåldern. De har bott i
huset sedan de flyttade dit med sina föräldrar när de var barn. 
Professorn är en märklig och högst irriterande man som bor i huset. 
Eric och Oscar är två gamla gubbar som även de bor i huset.  
Det är även herr Ericsson, men honom är det ingen som vet så mycket om. 
Otis är Odwins försvunna tvillingbror. 
Olivia är Odwin och Otis syster. 
Emma var Odwins flickvän som försvann. 

Berättelsen börjar med att Emrick och hans familj tvingas flytta till Borgen. Där bor 
redan hans kusin Rebecka. Hennes mamma har lämnat henne där för att kunna resa 
jorden runt. Hon vet inte vem hennes pappa är. Borgen står inför en kris då massor av 
märkliga saker har börjat hända i det annars ganska lugna huset. Oförklarliga skalv sker 
allt oftare med konsekvenserna av att väggar flyttar på sig. Balkonger växer ut från 
ingenstans. Golvet har rasat och bildat ett stort hål i hallen (som Odwin försökt dölja 
med en stor matta). Heltäckningsmattorna har slagit rot och växt sig höga. Rebecka 
anser att livet trots allt var bättre innan hennes släktingar flyttade dit och försöker få 
dem att flytta därifrån igen. Detta har gjort att Emrick fått upptäcka huset på egen hand. 
På en av sina expeditioner hittar han ett mystiskt skåp i källaren. I skåpet har någon 
gömt en port. Utan att veta om det råkar han aktivera porten vilket i sin tur gör att 
konstigheterna i huset trappas upp.  

När den här texten börjar har Rebecka skällt ut Emrick och han försöker ligga lågt för 
att undvika fler konflikter. 
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Kapitel 11.

När Emrick såg Rebecka komma gående i korridoren slank han in bakom en stor växt. 

Han hoppades att hon inte skulle se honom. När hon kom i jämnhöjd med hans 

gömställe höll han andan. Men det var för sent. Rebecka dök på honom där han stod. 

”Hur vågar du! Smyger du på mig igen?”

”Nej, jag lovar, jag skulle bara…” Men hur mycket han än tänkte så kom han inte på

någon ursäkt. Det var något med Rebeckas sårade ansikte som tömde huvudet på alla 

tankar. 

Rebecka skakade ogillande på huvudet och började gå därifrån. 

Emrick försökte hindra henne. 

”Det är säkert…jag skulle…” 

”Äh, försök inte ens, det är ändå ingen idé”, sa Rebecka och puttade undan honom 

så att han tappade balansen. I fallet drog han med sig växten så att den slog i golvet och 

krukan gick i småbitar. 

Odwin hade reagerat på kraschen och dök upp i dörröppningen längre ner i 

korridoren.  

”Vad försiggår här?” 

”Det var hans fel!” sa Rebecka och pekade på Emrick. 

”Det var det inte alls! Om hon inte hade knuffat mig hade det aldrig hänt!” 

Rebecka blängde på honom. Emrick blängde tillbaka. 

”Nu räcker det, jag tänker inte tolerera något bråk i mitt hem! Den där krukan har 

stått där sedan jag var barn. Den är oersättlig.” 

”Men…”, började Rebecka. 

”Jag vill inte höra. Följ med här!”

Med sänkta huvuden följde de efter Odwin. Han stannade till vid städskrubben och 

tog ut en hink som han fyllde med rykande hett vatten direkt från kranen. När hinken 

var full hällde han i något grönt från en flaska och släppte ner några skursvampar i det 

varma vattnet. 

De gick vidare till rummet Odwin kommit ut ifrån. En soffgrupp i mörkt skinn 

fyllde upp nästan hela rummet. Alla väggar utom en var täckta av tavlor i tjocka 

guldramar. På den tomma väggen gapade en oproportionerligt stor eldstad emot dem. 

De stannade framför mattan. Odwin pekade på en stor mörk fläck och några 

kexliknande blöta smulor. 
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”När ni ställde till det ute i korridoren tappade jag mitt te. Jag tycker att det inte är 

mer än rätt att ni städar upp det.” 

De nickade tyst. 

”Och försök att inte förstöra någonting mer.” 

De satte igång med arbetet under tystnad. Vattnet brände när Emrick fiskade upp en 

av tvättsvamparna. Han gnuggade försiktigt på fläcken som snarare verkade bli större än

mindre. 

”Det där hjälper inte, det är mer en blöt fläck än en smutsig fläck. Vi behöver 

handdukar”, sa Rebecka och försvann ut ur rummet. 

När hon kom tillbaka hade Emrick pillat bort det sista av smulorna och kvar var bara

den blöta fläcken. De hjälptes åt att torka upp så mycket de kunde med handdukarna 

hon hade hämtat. När de var klara letade de upp Odwin. Han inspekterade fläcken noga 

och såg sen på sitt armbandsur.  

”Det där gick lite väl fort tycker jag. Om ni redan är klara med mattan kan ni göra 

rent den där”, han pekade mot eldstaden. ”Den har inte blivit rengjord på många år.”

Rebecka stönade tyst. 

”Jag inspekterar när ni är klara, men först ska jag hämta mig en ny kopp te. Låt oss 

hoppas att jag får dricka upp det den här gången”, sa Odwin och försvann i riktning mot

köket. 

Eldstaden var kolsvart efter alla års eldande. Sotet verkade vara flera centimeter 

tjockt. Emrick kavlade upp ärmarna på sin tröja och hoppades att Odwin inte skulle 

komma på något mer de skulle rengöra.

Arbetet var hårt men på något sätt tillfredställande. Det var skönt att inte kunna 

tänka på något annat än det klibbiga sotet som färgade av sig överallt. Snart såg de ut 

som två sotare där de satt med varsin skrubbsvamp i handen. Rebecka kröp in i 

eldstaden. 

”Aj!” 

Hon ryckte åt sig ena handen och letade runt i askan på botten av eldstaden. Hon 

höll upp en mässingsplatta i ljuset. 

”Det står något skrivet på den…”, sa Emrick.  

”Det är ett meddelande!” utbrast Rebecka och började läsa:  

Där röken verkar försvinna

En hemlighet du skall finna 
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”Jag undrar vad det ska betyda?” 

”Och vem det är som har skrivit den? Tror du att det är Odwin som driver med oss?”

 Emrick lutade sig in för att komma åt högre upp. Han kände med fingrarna längs 

den skrovliga kanten hela vägen runt. 

”Nä, här verkar inte finnas någonting”, sa han och sträckte sig för att nå ännu högre 

upp i skorstenen. 

”Vänta, där verkar finnas något.” Han klämde sig in så mycket han kunde och 

försökte sträcka sig efter en inbuktning en halvmeter ovanför deras huvuden. För att nå 

bättre tog han hjälp av en utbuktande sten halvvägs upp på skorstensväggen. Stenen 

lossnade från sitt fäste och slog i botten bara några centimeter från Rebeckas hand där 

hon stod på alla fyra. 

”Vad gör du, du kunde ju ha träffat mig!” 

Emrick svarade inte. Han försökte få tag på föremålet som låg gömt i utrymmet 

innanför stenen. Till slut fick han tag på den. 

Det var en kub.

Den var lite större än en handflata och var tillverkad i ett material som Emrick inte 

kände igen. Han vägde den i handen. För lätt för att vara sten. Han höll upp den mot 

lampan för att kunna studera den mörka ytan bättre. Den var inte helt slät. Han gnodde 

bort så mycket sot han kunde med tröjärmen. Rebecka såg otåligt på när han arbetade. 

När han vinklade upp kuben i ljuset såg han att det fanns bokstäver inristade i ytan. Han

sträckte sig efter en av skrubbsvamparna och gned försiktigt bort resten av sotet och 

smutsen tills hela texten blev synlig: 

Bli inte rädd

Det är ingen fara

Men saker och ting

Är ej som de verkar vara

Det många anar men inget vet

Är att huset gömmer en hemlighet

Rebecka mötte hans blick. 

”Var det allt?” frågade hon. 

6



Emrick gnuggade kubens övriga sidor. På andra sidan av kuben fanns det fler 

bokstäver:

Bland kunskap samlad   

Det är bäst du försöker

Under fötterna på en kung

Skall du finna det du söker.

 

Vad skulle det betyda? Vem hade gömt kuben? Och vad var det meningen att de 

skulle göra? Skall du finna det du söker? 

   Rebecka snappade åt sig kuben. 

 ”Det måste vara Odwin. Han ville att vi skulle hitta den. Det är bäst att jag tar hand 

om den”, sa Rebecka och knölade ner den i en ficka i tröjan. 

  ”Jo, men det var uppenbarligen meningen att jag skulle hitta den.”

 ”Varför då? Båda fick ju uppgiften att städa!”

 ”En sen då?”

”Och vi vet ju inte ens om det är Odwin som har gömt den där!”

”Vem skulle det annars vara? När Odwin försökte skaffa ett jobb till mig nere i byn 

förra våren, gömde han påskägg till mig i hela trädgården för att be om ursäkt. Han 

ritade till och med en karta.”

Emrick stirrade på henne. 

Rebecka tolkade hans tystnad som att han gav sig och försvann iväg med ett stadigt 

grepp om tröjfickan.  

Kapitel 12. 

Rebecka skyndade sig genom hallen. Att gå fort var det säkraste sättet att inte behöva 

prata med någon. Såg hon tillräckligt upptagen ut brukade de andra hyresgästerna lämna

henne ifred. När hon nådde slutet av korridoren andades hon ut.

     ”Rebecka! Vänta lite raring. Varför har du så bråttom?”

     Louise hann ifatt henne. Rebecka försökte dölja en djup suck.

     ”Ingen särskild anledning. Eller jo, jag ska försöka prata med Odwin. Vet du var han 

är?” svarade hon.
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     ”Där han brukar vara skulle jag tro. Om du ändå ska prata med honom kan du kanske

ge honom det här?” Louise stack ner handen i fickan på den morgonrock hon alltid hade

på sig, och drog upp ett papper som Rebecka genast kände igen. Det var en av Borgens 

förtryckta klagomålslappar. Ville man påpeka något dög det inte att skriva det på vilket 

papper som helst. Odwin brukade säga att det var för att det underlättade 

dokumentationen, men Rebecka var övertygad om att det snarare berodde på att 

formuläret var så krångligt skrivet att de flesta som började fylla i det gav upp halvvägs.

Rebecka skruvade på sig.

     ”Handlar det om att det är fel färg på rosorna vid stenbänken igen så tror jag inte…”

     ”Nejdå, det här handlar om något mycket viktigare”, sa Louise och gjorde en ny liten

nick med huvudet för varje ord hon sa. ”Jag måste få byta rum. Har du lagt märket till 

att det blåser mycket hårdare på den västra sidan av huset än på den östra?”

     ”Det har jag inte tänkt på…”

     ”Men det gör det! Och blåsten gör att det är mycket kallare i mina fönster än vad det 

skulle behöva vara. Känn här vad kall min hand är!” Hon stack in sina iskalla fingrar 

innanför Rebeckas tröja och la dem på hennes bara rygg. ”Och jag har bara hållit 

handen utanför fönstret i några minuter. Hur ska mina pelargoner kunna blomma 

ordentligt om de riskerar att bli nedkylda?”

     Rebecka visste inte vad hon skulle svara.  

     ”Och visste du om att min orkidé har gått och fått feber? Följ med här så ska jag visa

dig.” Den gamla damen högg tag i Rebeckas arm och började dra henne i riktning mot 

sitt rum. Rebecka krånglade sig ur greppet.

     ”Nej tack, Louise, det får bli en annan gång.”

     Innan Louise hann börja prata om några fler sjuka krukväxter hade Rebecka redan 

hunnit till slutet av korridoren.

     ”Men jag lovar att lämna in ditt klagomål”, ropade Rebecka och viftade med pappret 

ovanför huvudet.  ”Och försök att hålla händerna innanför fönstret i fortsättningen. 

Blommorna kommer säkert må bättre av att du håller fönstren stängda.”

   Odwin stod passande nog och tömde klagomålslådan utanför sitt kontor när Rebecka 

hittade honom. Klagomålen hade tydligen blivit fler den senaste tiden för när Odwin fått

upp hela högen i famnen gömdes halva hans överkropp bakom alla brev.

     ”Här har du ett till”, sa Rebecka och balanserade Louise papper överst i högen. ”Men

du behöver nog inte läsa det, det är från fröken Levin igen.”
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     ”Skulle du kunna hålla upp dörren åt mig?” sa Odwin och petade med foten på 

dörrkarmen. ”Jag verkar ha fått slut på händer.” Rebecka försökte få syn på hans ansikte

för att se om han skämtade men han såg lika trött och sliten ut som vanligt.

     Känslan av att kliva in i en bastu slog emot henne när hon sköt upp dörren. En eld 

brann i den öppna spisen och alla fönster var fördragna med tjocka gardiner som varken 

släppte in ljus eller frisk luft. Odwin gick före henne och släppte ner högen på 

skrivbordet.

     ”Vad gör du med alla klagomål egentligen?”

     Istället för att svara lyfte han upp en handfull av breven och slängde in dem i den 

öppna spisen. Elden slickade pappret och det var snart inte mer kvar av dem än en liten 

hög med glöd.

     Odwin slängde på en ny hög med klagomål på elden.

     ”Om det inte var något du ville så skulle jag behöva fortsätta arbeta.” Han sträckte ut

handen mot högen på skrivbordet. ”Som du ser så har jag mycket att göra.”

     Rebecka skruvade på sig. För en sekund ville hon strunta i alltihopa. Han började 

leda henne mot dörren. Rebecka drog in ett djupt andetag.

     ”Jag har hittat en kub.”

     Hon väntade på reaktionen. Det kom ingen. 

     ”Emrick och jag hittade den i eldstaden…” 

     ”Jaha?”

     ”Var det du som gav oss den?”

     ”Jag trodde att ni skulle städa eldstaden?” 

     ”Jo!”

     ”Jag är alldeles för trött för att förstå vad det är du försöker antyda. Jag har ingenting

med någon kub att göra. Och om kuben inte tänker börja betala hyra eller håller på att 

äta upp någon av de andra hyresgästerna så orkar jag faktiskt inte bry mig om saken.” 

     Rebecka försökte se om han ljög men han såg helt oförstående ut. Odwin gick 

tillbaka till skrivbordet och slängde in en ny hög i spisen. Så fort den fattat eld sträckte 

han sig efter ännu en.

     ”Vänta lite.”

     Rebecka nappade åt sig ett kuvert som skilde sig från de andra.

     ”Det här är inget klagomål.”

     Odwin blängde på kuvertet i hennes hand. Rebecka läste på baksidan.

      ”Det står att det är från Borgmästaren!”
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     ”Det gör detsamma.”

     Hon hade svårt att tro sina öron.

     ”Ska du inte öppna det?”

     ”Behövs inte. Jag vet redan vad det står.”

     Rebecka vecklade upp brevet och började läsa.

     ”Odwin, vad är det här?”

     ”Det är ingenting…” Han sträckte sig efter brevet och försökte ta det ifrån henne.

     ”Det är det visst det.” Rebecka talade allt fortare. ”Det står att du har blivit stämd av 

familjen Green för balkongolyckan. Och det står att Borgmästaren gärna vill hjälpa 

dig!” 

     Odwin fick tag i brevet och drog det ur hennes hand. Innan hon hann hindra honom 

hade han slängt in det bland klagomålen i elden.

     ”Men…”

     Rebecka blev avbruten av att golvet skalv till. Ljuset flimrade till men utan att 

slockna.

     ”Jag har inte tid nu! Vi får prata om det här i nästa vecka.”

     ”Hur kan du säga så? Vad kan vara viktigare…”

     Ett genomskärande skrik hördes från andra sidan huset. Rebecka höll andan. Hon 

lyssnade efter fler skrik, men det enda hon hörde var ljuden av möbler som flyttades 

blandat med ljudet av springande fötter.

     Rebecka skyndade sig genom korridoren med Odwin hack i häl. Hon stannade inte 

förrän hon kom in i matsalen där en stor grupp människor hade samlats. Hon trängde sig

fram genom folkmassan. Alla som bodde i huset verkade vara där. Rebecka la märke till

att Emrick betedde sig märkligt. Han såg inte alls lika intresserad av det som hände som

alla andra utan hade glidit ner på en stol. Han såg fundersam ut och höll sig för sig själv.

     I mitten av matsalen hade golvet sjunkit ner och bildat en grop. På botten av gropen 

stod bord och stolar i en enda röra. Ovanpå ett av borden satt Benjamin, familjen Sparvs

yngsta son. Fru Sparv stod och grät i sin makes famn. Runt dem hade en liten skara 

människor samlats. De försökte lugna henne.  

     ”Jag gick bara iväg för att hämta lite mer… te… och när jag kom tillbaka var hela… 

bordet borta”, hulkade hon.

     ”Det är ingen fara. Benjamin verkar ju må bra”, sa herr Sparv medan han strök sin 

fru lugnande över håret. ”Så fort Thomas har kontrollerat att golvet är säkert tar vi oss 

ner och hämtar honom.”
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     Hela folksamlingen drog efter andan på samma gång. Vatten sippra in från 

ingenstans och började fylla gropen. Flera av de samlade fick hjälpas åt för att hindra 

herr Sparv från att ta sig ner i gropen.

     ”Snälla, gör något!” hulkade fru Sparv.

     Thomas dök upp på andra sidan.

     ”Äntligen! Vad säger du Thomas? Verkar resten av golvet säkert?” frågade Pierre.

     ”Jag tror det.”

     ”Men vad är det som händer?”

     ”Var kommer vattnet ifrån?”

     ”Jag vet inte. Det verkade inte vara något vatten i källaren. Däremot har en vägg 

rasat samman och innan jag har hunnit undersöka saken närmare är källaren avstängd.”

     ”Håller hela huset på att rasa?” frågade Pierre. 

     Thomas slog ut med händerna.

     ”Nu ska ni alla lyssna väldigt noga på mig. Jag kan inte förklara vad som just hänt. 

Men jag kan lova att huset inte håller på att ramla ner i våra huvuden eller rasa ihop 

under fötterna på oss.”

     I ögonvrån såg Rebecka hur Emrick reste sig från stolen. När han trodde att ingen 

såg snodde han åt sig ett stearinljus från ljusstaken på bordet. Rebecka sträckte på sig 

för att se bättre. Vad höll han på med?

     ”Titta, nu slutade det”, ropade Louise och pekade mot gropen. Vattnet hade slutat 

stiga men ingenting tydde på att det var på väg att sjunka tillbaka.

     ”Vad gör vi nu?”

     Thomas gestikulerade kraftigt och pekade mot dörrarna.

     ”Om alla är vänliga och går ut så länge så kommer vi snart på en lösning på 

problemet.”

     ”Jag vägrar lämna mitt barn”, sa herr Sparv och tog ett kliv närmare gropens kant.  

     ”Ok, men alla ni andra. Var snälla och vänta utanför.”

      Vilda diskussioner bröt ut. Alla verkade ha olika åsikter om vad de skulle göra men 

ingen av dem verkade ett dugg intresserade av att lämna rummet.  

    Innan någon hann hindra honom hade Odwin hoppat ned i gropen och ut i vattnet. 

Klumpigt tog han sig fram mellan stolarna och borden.

     ”Om unge herr Benjamin ursäktar…”, sa han och tog ett stadigt grepp om midjan på 

pojken och slängde upp honom över axeln. Benjamin, som inte verkade särskilt 
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imponerad av den oömma behandlingen, sprattlade hela vägen till sina föräldrar. Både 

herr och fru Sparv grät och pussade pojken om vartannat.

     ”Åh tack snälla!” snyftade fru Sparv.

    Odwin gick mot dörren.

     ”Vart ska du någonstans?” ropade Louise efter honom.

     ”Seså, iväg med er allihopa, här finns ingenting mer att se.”

     ”Vänta! Nu räcker det! Nu måste du berätta vad det är som händer här! Vi kräver att 

få veta vad som orsakat denna fruktansvärda olycka.” sa herr Sparv.

     Odwin såg lidande ut.

     ”Ska det verkligen vara nödvändigt? Pojken blev ju inte ens blöt.”

     ”Ja, det är nödvändigt! Om du inte gör något för att förhindra fler olyckor kommer vi

alla flytta härifrån.”

     ”Ja, jag ska. Men inte här och nu. Vi får diskutera saken på ett husmöte.” Odwin 

försökte smita men hindrades av herr Sparv som ställde sig i vägen för honom.  

     ”När då?”

     Odwin skruvade på sig.

     ”Imorgon! Husmöte klockan ett. Innan dess vill jag inte bli störd. Och ni hörde vad 

Thomas sa. Innan allt detta är utrett är källaren förbjudet område! Har ni förstått? Flytta 

på er.”

     Folksamlingen lämnade plats åt Odwin. Han spred ett långt spår av vattenpölar efter 

sig. Det blev helt tyst. Rebecka la märket till att Emrick rörde sig genom rummet. Hon 

följde honom med blicken.

     Tystnaden bröts av att Astrid slet sig ur Saras grepp och rusade fram mot gropen.

     ”Nej Astrid! Gör det inte!”

     Astrid slängde sig i vattnet så att det stänkte åt alla håll. Det fanns inte en enda 

person i rummet som inte blev blöt. Astrid bubblade av skratt. Rebecka såg hur Emrick 

försvann iväg. När hon nådde fram till dörrarna var båda Astrids föräldrar på väg ner i 

vattnet för att hämta upp henne. Men det såg inte ut som om hon tänkte ge sig utan strid.

När Rebecka kom ut ur matsalen syntes Emrick inte till. På andra sidan hallen gled 

dörren till källaren igen. Hon bet sig i underläppen. Om det inte var Odwin som hade 

gett dem kuberna, vem var det då? Och varför smög Emrick ner i källaren? Hon 

skyndade sig genom hallen. Hon var nästan säker på att ledtråden på kuben syftade på 

schackbrädet. Men om Emrick hade hittat någon mer ledtråd var det bäst att hon 

skyndade sig.
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Kapitel 13. 

Rebecka smög efter Emrick nedför trappan. Hon ångrade att hon inte hade tagit med en 

ficklampa. Med ena handen följde hon väggen. Den var torr och sträv. Inte alls kall och 

slemmig som hon hade väntat sig. Ljuset från Emricks stearinljus försvann runt hörnet. 

Hon skyndade på stegen. Luften omkring henne blev varmare. Hon stannade vid det 

sista trappsteget. Släppte hon väggen skulle hon kanske aldrig hitta tillbaka ut. Då såg 

hon ljuskällan igen. Rebecka såg sig om i rummet. På flera ställen fanns små ljuskällor. 

Emrick satt hukad på golvet framför ett skåp. Stearinljuset låg bredvid honom. Rebecka 

försökte förstå vad det var hon såg. Emrick satt inte på ett stenigt källargolv. Han satt i 

högt gräs! Runtomkring honom trängdes källarinredningen med en hel djungel. Emrick 

hade uppmärksamheten riktad mot något i gräset. Rebecka tog ett steg närmre. Det var 

en blomma. Den var inte högre än en handflata. Bladen gav ifrån sig ett mjukt sken.  

Hon tog ett steg bakåt och det knakade till under hennes fot. Hon stelnade. Emrick 

sträckte på sig och spanade in i mörkret åt Rebeckas håll.

     ”Är det någon där?”

     Hon höll andan. Han såg henne inte. Istället riktade han uppmärksamheten till 

skåpet.

     Det såg ut som ett helt vanlig skåp förutom att det verkade ha stått i någon stuga i 

hundra år och där träet börjat flisa sig i hörnen. Emrick gned träet med tröjärmen. Det 

glimrade till i mörkret. Rebecka smög närmre. Emrick fortsatte undersöka ytan. Snart 

stod Rebecka så nära att hon inte vågade fortsätta andas. Hon sträckte sig så mycket hon

kunde men det räckte inte. Hon satte försiktigt ner foten på ett nytt ställe. Gräset gav 

ifrån sig ett svagt frasande. Innan hon han reagera snodde Emrick runt och slängde sig 

över henne. Hon försökte slingra sig undan men han stod över henne på alla fyra och 

naglade fast henne i gräset.

     ”Vad gör du här?” En svag glöd fladdrade i ögonen.

     Rebecka rullade över på sidan så att Emrick tappade greppet. Hon skyndade sig upp 

på fötter.  

     ”Det har väl inte du med att göra!”

     De stod en stund och såg på varandra. Rebecka undrade om det här verkligen var 

samma pojke som brukade äta flingor med sina föräldrar och som alltid hade sett så 

liten och rädd ut så fort de hade pratat med varandra. Nyfikenheten vann.
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     ”Vad var det du höll på med?”

     Emrick bet ihop käkarna utan att svara.

Rebecka gick fram till skåpet och satte sig ner på knä. Hon förde handen mot den grova 

ytan.

     ”Rör det inte.” Emrick tog ett steg framåt.

     ”Varför inte?” Rebecka vände upp ansiktet och såg på honom. Hon kände hur alla 

frågor rev i henne. När han inte svarade sparkade hon till dörren med foten.

     Något kom farande och slog till henne över ansiktet.

     ”Vad håller du på med!” Hon gned sin ömmande kind. ”Jag ska berätta för Odwin att

du har varit i källaren.”

     ”Nej vänta! Det var inte jag som slog till dig. Det var klätterväxten! Jag lovar. Snälla

du får inte”, vädjade han.

     ”Övertyga mig.”

     Emrick såg med ens väldigt liten ut.

     ”Jag kan inte, du kommer aldrig tro mig!”

     Rebecka tvekade.  

     ”Låt bli då, jag struntar väl i dig och ditt mögliga gamla skåp.” På vägen bort från 

Emrick gav hon dörren en rejäl spark så att några flisor lossnade i kanten.

     ”Odwin!” skrek hon det högsta hon kunde.

    Hon klampade genom gräset mot trappan utan att se blomrankan som slingrade sig 

från undersidan av skåpet. I samma sekund som hon drog in ny luft i lungorna rycktes 

hennes fötter undan och hon landade tungt på gräset. Skräckslagen kände hon hur 

rankan släpade henne tillbaka mot skåpet.

Rebeckas skrik fyllde källaren.

     ”Hjälp! Du måste hjälpa mig!”

     Emrick tog några steg mot trappan men tvekade. Det var ingen idé. Han insåg 

snabbt att han inte skulle hinna hämta hjälp innan det var för sent. Han försökte 

samla tankarna. Rebecka sprattlade och försökte sparka sig loss. Den enda effekten 

hennes försök gav var att hon råkade sparka av sig ena strumpan. Det gav rankan ett 

bättre grepp runt foten och drog henne allt närmre skåpet. Emrick följde rankan med 

blicken för att se vart den kom ifrån. Den kom inte från skåpet utan från en koffert 

som stod intryckt i ena hörnet av källaren. Det verkade som att den slingrade sig ut 

från en spricka i koffertens sida.

     ”Snälla gör någonting!”
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     Rebeckas skrik kvävdes snart av rankan som nått hela vägen upp för kroppen och 

slingrade sig allt tätare runt hennes ansikte. Emrick naglade fast rankan med ena 

foten samtidigt som han trevade med fingrarna över golvet. En kratta låg halvt gömd 

i gräset. Han slet åt sig den och högg in metallpiggarna i rankan. Den gav ifrån sig ett

väsande och tappade greppet om Rebecka så att hon hann sparka sig loss. Innan 

Rebecka hade hunnit på fötter hade rankan gjort ett utfall mot Emrick och slungat in 

honom i väggen. Luften gick ur honom. Han rasade ner på en säck med vägsalt som 

sprack upp och stänkte ut över gräset.

     Kofferten rörde sig med ryckiga, okontrollerade rörelser. Vad det än var som var i

den så verkade det bli större. Hela kofferten såg ut att svälla upp. Ännu en ranka 

trängde fram ur glipan. Den fick tag i Rebecka och slingrade sig allt hårdare runt 

hennes ben. Hon grep förgäves efter någonting att hålla fast vid. Men allt hon fick 

tag i lossnade eller bröts sönder.

     Emrick försökte resa sig men smärtan i benet gjorde det svårt att stödja på det. 

Han kände hur blodet rann ner mot foten.  Han tog spjärn mot en gammal stol. Ur 

stolens stoppning kikade det upp något som Emrick genast kände igen. Det var djuret

han sett när han först upptäckte källaren.

     Med ett språng flög den genom rummet och satte tänderna i rankans stjälk. Den 

här gången tappade den inte greppet utan sköt ut ytterligare en stjälk som siktade in 

sig på djuret. I panik flydde det upp i Emricks famn och försvann iväg över hans 

axel. Den nya stjälken gjorde utfall men ryckte tillbaka när den kom i kontakt med 

det utspillda saltet.      

      Emrick tog en stor näve salt och vräkte det mot växten. Den gav ifrån sig ett högt

fräsande och drog tillbaka sina ranktentakler till tryggheten i kofferten. Rebecka 

kravlade sig över på rygg. Hon andades ansträngt.

     ”Vad höll du på med? Jag började undra om jag skulle behöva rädda mig själv.”

     Emrick anade ett leende. Han skyndade fram och hjälpte henne upp på fötter.

     ”Vad var den där... saken?”

     Emrick hann aldrig svara. Ett olycksbådande knarrande kom från hörnet. Ljudet 

kom från nyckeln i koffertens lås. Långsamt vred den sig runt.

     Emrick ryckte åt sig en hink med kottar som stått lutad mot väggen. Han hällde ut

innehållet på golvet och började ösa salt i den. Rebecka puttade undan honom.

     ”Låt mig göra det där istället.”

     När nyckeln nådde ett helt varv stannade den. Låset klickade till.
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     ”Sluta nu, det får räcka!”  

     Rebecka gjorde sig redo.

     ”På tre?”

     Emrick nickade.

      ”Ett, två, tre!”

     Emrick rusade fram och slet upp locket. Rebecka kom efter och tömde hinken i 

kofferten. Emrick smällde igen locket och båda två klättrade upp och satte sig på det.

Kofferten krängde runt under dem samtidigt som den utstötte höga tjut och 

gnisslingar. De fick klamra sig fast allt de kunde för att inte bli avslängda.  

     Efter vad som kändes som flera timmar sjönk de utmattade ihop mot väggen. 

Kofferten stod orörlig under dem. För säkerhets skull hjälptes de åt att släpa dit några

sandsäckar som de placerade ovanpå locket.

     ”Vad var det där?”

     ”Jag vet inte.”

     ”Tror du att Odwin vet om att han har hela källaren full med människoätande 

växter?”

     ”Jag tror inte att den försökte äta dig”, sa Emrick.

     ”Vad pratar du om. Tror du att den försökte dra ner mig i kofferten för att den 

ville gosa?”

     ”Okej, den försökte kanske äta upp dig. Men jag tror inte att det var för att den var

hungrig. Jag tror att den försökte skydda skåpet.”

      Rebecka blängde på honom.

     ”Titta här. Jag upptäckte det förut. Precis innan jag märkte att du spionerade på 

mig”, sa Emrick

     ”Jag spionerade inte…”, började Rebecka.

     Emrick rätade upp sig.

     ”…ja, ja. Visa vad det var du upptäckte”, sa Rebecka utan att möta hans blick. 

     Han gick före tillbaka till skåpet. ”Jag tror att det är det här skåpet som ligger 

bakom alla konstigheter i huset. Det är härifrån det kommer.”

     Han pekade mot underkanten på skåpsdörren där en svag glöd avtecknade sig.

     ”Det verkar som om det finns något inuti.”

     Rebecka lyckades få in fingrarna i springan mellan dörrarna. Hon tog spjärn mot 

kanten. Dörrarna svängde upp och blottade en stenskiva som fyllde varje centimeter 

av skåpet. Hon ryckte på axlarna.
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     ”Det där var ju lite av en besvikelse.”

     Hon var på väg att skjuta igen dörrarna igen när Emrick hindrade henne.

     ”Jag tror att det är en port.”

     ”Och jag tror att det är en bordsskiva.”

     ”Nej, jag tror verkligen att det är en port. Men varför skulle man låsa in en port i 

ett skåp? Är du inte nyfiken?”

     ”Nä, för det kan lika gärna vara ett bord som de inte hittade någon annanstans att 

ställa.”

     Rebecka började gå mot trappan. Emrick ställde sig framför henne och blockerade

vägen.

     ”Men jag tror faktiskt…”  

     ”Aha, och du har naturligtvis rätt bara för att du är så mycket smartare än jag?”

     ”Nä, jag har rätt eftersom bordskivor oftast inte har några nyckelhål…”

     Rebecka tystnade.

     Emrick gick runt på baksidan av skåpet och undersökte det. Rebecka följde efter 

men ingen av dem kunde hitta något som tydde på att möbeln var något annat än ett 

helt vanligt skåp. De gick tillbaka till framsidan. Emrick lutade sig närmre och rörde 

vid stenen.

     ”Det verkar finnas något bakom”, sa Emrick.

     ”Skämtar du med mig eller? Vi kollade ju just!”

     ”Nej, inte bakom skåpet. Under ytan!”  

     Han började skrapa försiktigt med tumnageln mot stenytan. Ytan var täckt av ett 

tjockt lager smuts som skrynklade ihop sig och gled undan under hans fingrar. Ytan 

som trädde fram var hård men såg ut att röra sig, virvlar dök upp och försvann i ytan.

Rebecka pekade på hålet i mitten av skivan.

     ”Titta, det sipprar ut något ur nyckelhålet.”

     Vätskan rann längs med porten och droppade ner på golvet nedanför. När 

dropparna nådde gräset glödde de till innan de sjönk undan och slocknade. Där de 

landat växte det ut en storbladig buske. Mellan bladen stack det fram klargula 

taggiga frukter. 

     ”Då var det som jag trodde. Vad det än är som sipprar ut från det där hålet så svär 

jag på att det har någonting att göra med konstigheterna i huset.”

     ”Även om jag trodde dig, vad skulle vi kunna göra åt det?”
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     ”Det vet jag inte…”, han pillade med nageln på kanten av skåpsdörren när han 

plötsligt stelnade till. ”Det är inte möjligt…” 

      ”Vadå? Vad har du hittat nu?”

     Emrick pekade på bården som löpte utmed skåpsdörrarna. Rebecka rynkade 

pannan.

     ”Ser du att det är en massa olika symboler?”

     Hon drog med fingret längs med bården.  

     ”Jo, men jag förstår inte vad de föreställer.”

     ”Inte jag heller, men titta på den här!” Han pekade på bilden av en kub som ristats

in i nederkant på dörren. Han sänkte rösten till en viskning.

     ”Ser det inte ut precis som kuben vi hittade!”

     Rebecka stirrade på symbolen.

     ”Jag vet inte…”

    ”Men tänk om de har någonting med varandra att göra! Tror du inte att porten kan 

vara den hemlighet som huset gömmer som inskriptionen på kuben syftar på? Vad 

skulle det annars vara?”

     Emrick gestikulerade vilt. 

     ”Vi hämtar kuben så kan vi se om den är likadan som den på skåpet.”

     Rebecka hindrade honom genom att lägga handen på hans axel.

     ”Okej, men jag kan inte gå upp dit med bara en strumpa.”

     Han nickade.

     ”Såg du var den hamnade?”

     ”Nä, jag skulle vilja påstå att jag hade lite annat att tänka på.”

     De sökte igenom gräset, letade bland alla trädgårdsföremålen och de sökte till och

med igenom det som fanns kvar i saltsäcken innan de till slut hittade strumpan 

bakom en trasig bordslampa.

     ”Usch, det är någonting i den. Tror du att det är någon del av monsterväxten?” sa 

Rebecka och höll upp strumpan mellan fingertopparna.

     Strumpan darrade till och gav ifrån sig ett svagt gnyende. Emrick lyste upp.

     ”Jag tror jag vet vad det är.”

     Han tog strumpan från Rebecka och hällde försiktigt ut djuret i handflatan. Det 

stack genast iväg och kröp in i Emricks tröjärm.
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     ”Sluta med det där, det kittlas.” Djuret dök upp ur halslinningen. Han burrade upp

sin mörka päls mot Emricks hals och de ludna öronen rörde sig fram och tillbaka åt 

olika håll.

     ”Vad är det där?”

     ”Han verkar bo här i källaren. Jag sprang på honom här första gången jag var här. 

Jag tror att han försökte hjälpa oss för han satte tänderna i den där äckliga rankan.”

     ”Åh, stackars liten.” Rebecka kliade honom under hakan.

     En röst hördes uppifrån trappan. Det var Mathilda.

     ”Rebecka?”

     ”Fort, släpp ner honom innan hon ser honom.”

     Djuret vägrade släppa taget om Emricks hand hur mycket han än försökte skaka 

det av sig. Det kröp ner i Emricks ficka men när han drog av sig tröjan och la ifrån 

sig den i gräset, kröp djuret fram och kilade upp för hans byxben istället. Han fick 

bita sig i läppen för att inte börja skratta.  

     ”Rebecka, är du där nere?”

      ”Jag är här! Vänta där, jag kommer alldeles strax!” skrek Rebecka uppför 

trappan.    

     ”Jag begriper inte vad du har i källaren att göra. Jag skulle behöva din hjälp i 

köket”, ropade Mathilda.            

     Rebecka såg sig omkring i rummet. Det såg verkligen bedrövlig ut. 

     ”Vänta i köket så kommer jag så fort jag kan!” skrek hon. 

     Mathilda dröjde några sekunder med svaret. Rebecka höll tummarna för att hon 

inte skulle komma ner i källaren för att se vad det var de höll på med. 

     ”Okej. Men skynda dig så fort du kan!” 

     Rebecka drog på sig den återfunna strumpan.

     ”Undrar varför det är så bråttom?” sa Emrick. 

     Rebecka ryckte på axlarna. 

     ”Hon har säkert bara glömt bort hur man stänger av spisen…igen…”

     Emrick försökte förgäves skaka av sig djuret som höll ett allt hårdare grepp om 

hans vrist.

     ”Vad ska jag göra? Han vägrar släppa taget.”

     ”Du får ta honom med dig! Det känns ändå inte bra att lämna honom här nere med

den där.” Hon pekade mot kofferten. 

     ”Men vad ska jag kalla honom.” 

19



     Ett leende bredde ut sig över Rebeckas ansikte. 

     ”Vi borde kalla honom Strumpan.” 

     Emrick skrattade. Han såg på Rebecka medan hon sträckte på sig och rättade till 

håret.

     ”Låtsas som om ingenting har hänt!” sa hon. 

     ”Lycka till med det…”

     Det var då Rebecka upptäckte hur hon såg ut. Kläderna var sönderrivna och fulla 

av gräsfläckar och smuts. De hjälptes åt att borsta av det värsta. Hon fick syn på 

blodet på hans byxben.

     ”Ditt ben!”

     Emrick ville inte visa hur ont det gjorde.

     ”Det är ingen fara. Det ser värre ut än det är.”

     Rebecka rynkade pannan men sa inget mer. Hon började gå uppför trappan.  

     ”Emrick?”  

     Han mötte hennes blick.

     ”Tack.”

Kapitel 14.

Källardörren hann inte mer än slå igen bakom dem. 

     ”Var har ni varit?” Emrick kände genast igen Astrids röst. Han vände sig om.    

     ”Vi har… varit i trädgården”, sa han. 

     ”Nä, det har ni inte alls. Jag har letat! Ända nere från muren och hela vägen bort 

till klipporna, och ni har inte varit någonstans i trädgården. Ni har varit i källaren!” 

     ”Än sen då?” sa Emrick.  

     Astrid ställde sig med fötterna brett i sär och händerna i sidorna. 

     ”Vad har ni gjort där?” 

     ”Det säger vi inte”, sa Rebecka. 

     De tog några steg förbi Astrid men hon sprang ifatt dem. 

     ”Jo, det gör ni visst. Annars går jag och hämtar Odwin! Han vill nog gärna veta 

att ni har sprungit runt i hans förbjudna källare.” 

     Rebecka himlade med ögonen. 
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     ”Okej då. Men du får inte berätta det för någon. Vi har jagat spöken. Det finns 

massor av dem i källaren”, viskade hon. 

     Astrids ögon blev stora. 

     ”Visa mig! Jag vill se ett spöke.” 

     ”Nä, vi lyckades inte fånga några fattar du väl”, sa Rebecka.  

     Emrick försökte avgöra om de lyckats lura henne. Astrid verkade nöjd och 

Emrick började gå uppför trappan till sitt rum. 

     ”Jag skulle inte gå dit om jag var du”, sa Astrid. 

     Emrick lutade sig trött mot trappräcket.  

     ”Varför inte det?”  

     ”För då kommer du att dö.” 

     Emrick hajade till. 

     ”Varför säger du så?” 

     ”För mamma är jättearg på dig!” 

     ”Varför då?” 

”För att du bara försvann.” 

”Jag försvann inte…” började Emrick. 

     ”Hon sa att ´när jag hittar den där pojken ska jag slå ihjäl honom´. Bara så du 

vet.” Astrid skuttade iväg längs korridoren.  

  Emrick lyckades ta sig hela vägen till sitt rum utan att någon annan fick syn på 

honom. Han släppte ner det lilla djuret på sängen och slog sig ned bredvid det. Selma

kikade nyfiket fram från garderoben och tassade fram till sängkanten. Med ett vigt 

hopp landade hon bredvid Strumpan. Emrick väntade på helspänn för att se hur de 

skulle reagera på varandras närvaro. Katten kröp demonstrativt upp i Emricks knä för

att visa vem det var som var favoriten. Han andades ut.

När Selma började spinna tänkte han att det äntligen var över. Det var det inte. 

Han hann inte mer än tänka tanken förrän hans mamma kom inrusande i rummet utan

att knacka. Emrick for upp och råkade samtidigt välta ner katten som landade på 

sängen.  

”Var har du varit någonstans? Har du någon aning om hur oroliga vi har varit! Om

du försvinner iväg sådär igen, utan att tala om vart du ska till en enda levande själ, så

ska jag slå ihjäl dig.”     

När hon fick syn på hans smutsiga kläder och blodiga ben gav hon ifrån sig ett 

vrål.     
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”Var har du gjort?”

Hon slängde sig över honom och kramade om honom så hårt att det gjorde ont. 

Emrick kippade efter luft.

”Sluta mamma du kväver mig.”

 Hon släppte efter på greppet.

”Det vore rätt åt dig!”

Emrick kliade sig i nacken. Han hade svårt att möta sin mammas blick.

Innan han hann hindra henne hade hon kavlat upp det blodiga byxbenet. Hon 

försvann iväg utan ett ord och kom snart tillbaka med en skål med ljummet vatten 

och ett bandage. Omsorgsfullt gjorde hon rent såret och lindade om bandaget. 

Emrick kämpade med skuldkänslorna över att inte kunna berätta vad som hänt.

”Förlåt…” började han.

”Tro inte att ett litet förlåt ska klara dig ur den här knipan. Vi ska prata mer om 

det här imorgon!”

När hon gått andades Emrick ut. Han tackade sin lyckliga stjärna för att hans 

mamma inte hade upptäckt djuret. På sängen reste sig Selma upp. Under hennes päls 

stack Strumpan fram.

     ”Dumma katt. Försöker du krossa honom.”

     Selma drog sig värdigt tillbaka och blängde förnärmat på honom.

     ”Vad ska jag tro då? Att du gömde honom med flit för att mamma inte skulle se 

honom?”

     Selma vände rumpan till och började slicka sina tassar.

     Emrick skakade på huvudet. Allting i huset verkade bara märkligare för varje dag 

som gick.

Kapitel 15. 

Stämningen var minst sagt ansträngd när Emrick satte sig ner vid frukostbordet. 

     ”God morgon.”

     ”Mm, det hade kanske varit en god morgon om jag inte hade legat sömnlös halva 

natten för att jag var så upprörd över min obetänksamma son.” Emricks mamma 

blängde på honom.  
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     ”Såja. Ta och lugna ner dig lite nu”, sa Emricks pappa och klappade henne på 

underarmen. 

     Mamma ställde ner kaffekoppen med en smäll.

Pappa harklade sig.

     ”Jag menade naturligtvis inte att ifrågasätta din… reaktion… jag menade bara att det 

säkert finns en bra förklaring.”

     Emrick kröp ihop när han märkte att allas blickar var fästa på honom. Han kände hur 

han började svettas om händerna.

     ”Nå?” 

     ”Han var med mig.” 

     Emricks mamma gav honom en frågande blick när Rebecka slog sig ner vid bordet. 

     ”Ursäkta om jag höll honom uppe sent.” 

     ”God morgon Rebecka, vad trevligt att se dig här.” Hon log och puttade till Emricks 

axel. ”Jag trodde inte ni två gillade varandra?” 

     ”Det gick över”, svarade Rebecka. 

     Emrick lyssnade till hur Rebecka småpratade glatt med hans föräldrar. Han kunde 

inte förstå hur hon kunde verka så oberörd. Själv fick han hålla i sig för att inte rusa 

därifrån till ett gastkramande äventyr med den magiska porten. Emrick kunde se det 

framför sig: Affischerna som satt uppsatta utanför varenda biograf i hela landet. Filmen 

om hans liv. Hur han stark och modig räddade hela Borgen - Nej: hela världen från fara 

och elände. Han funderade på vem som skulle få spela huvudrollen när Rebecka puttade

till honom i sidan. Allas ögon var åter riktade mot honom. I ögonvrån såg han hur 

Rebecka smög upp en matkniv i tröjärmen. Emrick skruvade på sig. 

    ”Jo, jag frågade om du skulle kunna hjälpa mig med en skoluppgift som jag inte fixar.

Det är en matteuppgift.”

     ”Men jag är inte…” började Emrick men tystnade när han såg Rebeckas min. 

     ”Absolut, jag kommer på en gång”, sa han och snappade åt sig en banan från sin 

pappas tallrik.  

     Så fort de var utanför dörrarna tog Rebecka tag i hans hand och drog med honom till 

biblioteket. Hon stannade inte förrän de stod framför ett bord med ett schackbräde.  

     ”Igår kväll när jag kom från Mathilda kom jag att tänka på ledtråden på kuben.” 

     Hon drog upp den ur fickan. 

     ”Jag var så säker på att jag hade löst gåtan och var tvungen att gå hit och titta efter.” 
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     Rebecka drog fram kniven ur tröjärmen och kilade in den i springan mellan brädet 

och bordsskivan. Med ett litet knyck puttade hon upp schackbrädet och lyfte ur skivan 

ur bordet. Hon vinklade upp brädet så att undersidan syntes. Någon hade nitat fast ett 

gulnat papper. Sidan var missfärgad och tummad i hörnen och verkade ha rivits ut ur en 

bok. I mitten fanns en skiss av en mörk stenskiva. Emrick stirrade på den.  

     ”Det är porten…”, sa han. 

     ”Jag vet”, sa Rebecka. 

     ”Men varför sa du inget?”

     ”Du skulle aldrig ha trott mig.” 

     De stirrade på varandra. 

     ”Men vad betyder det?” sa Emrick. 

     Rebecka betraktade pappret noga. 

     ”Jag vet inte.” 

     Sidan var täckt med anteckningar. Dels några som var skrivna med samma penna 

som skissen, men det fanns även mängder av anteckningar med en annan handstil. 

     ”Titta här”, Emrick pekade på en mening nära mitten av skissen. ”Det står 

någonting om en nyckel. Och titta här. Det står någonting om andra sidan. Vi skulle 

ha undersökt baksidan av porten!”   

     ”Vi gör det efter lunch. När alla är upptagna med att smyga undan resterna från 

Mathilda”, sa Rebecka. 

     Hon vände och vred på schackbrädet. 

     ”Men varför ville Odwin att vi skulle hitta porten?” sa Rebecka lågt för sig själv. 

     ”Varför tror du att Odwin har någonting med det här att göra?” frågade han. 

     ”Kuben”, sa Rebecka.  

     ”Tror du fortfarande att han ville att vi skulle hitta den? Hade det inte varit 

enklare att bara ge den till oss?” 

     ”Vem skulle det annars vara?” 

     ”I vilket fall som helst så måste vi få veta. Jag får väl gå dit och fråga honom. 

Följer du med?” 

     Rebecka betraktade honom envist. Emrick fingrade på pappret med skissen. 

     ”Nä, jag tänkte se om jag kan hitta boken som den där sidan kommer ifrån. Har vi

tur så kanske boken finns i biblioteket.” 
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Kapitel 16. 

Rebecka väntade tills alla hade gått innan hon knackade på Odwins dörr

     ”Husmötet börjar klockan ett sa jag! Försvinn härifrån”, hördes Odwins röst där 

inifrån. 

     ”Men det är jag, Rebecka”, sa hon och lutade örat mot dörren.  

     ”Du kan väl klockan som alla andra?” hördes Odwins röst igen. 

     ”Men det kan inte vänta. Jag måste prata med dig. Det är viktigt. Vi tror att vi vet 

vad det är som orsakar alla de här skalven…” 

     Det blev helt tyst i några sekunder. Sen öppnades dörren och Odwin stack ut näsan. 

     Hon la märke till att han fortfarande gick omkring i kläderna han haft när han 

hämtade upp Benjamin ur vattnet. 

     ”Nå?” 

     ”Jo, alltså, vi tror att det är något i källaren.” 

     ”Är det en vattenläcka trots allt? Var det Thomas som skickade hit dig?” 

     Han sträckte sig över henne för att se om det var någon mer där. 

     ”Nej men…” 

     ”Vad skulle det då vara? Thomas har spärrat av källaren. Förutom lite mögel verkade

allt vara i sin ordning!”  

     Rebecka tänkte att det nog var mer än lite mögel… 

     ”Det finns något där, något som det rinner ut någon märklig vätska ifrån. Vi tror att 

det är vätskan som orsakar skalven, att den är giftig eller frätande eller magiskt eller 

något och att den får Borgen att förändras.”

     Uppmuntrad av att Odwin inte hade avbrutit henne högg Rebecka tag i Odwins hand 

och försökte dra honom med sig. 

     ”Det är sant! Och du ville att vi skulle hitta den eller hur? Vi tror att det är någon 

slags port! Det finns en magisk port i källaren!” 

     Odwin slet sig loss ur hennes grepp. 

     ”Det var länge sedan jag hörde något så urbota idiotiskt. Jag har inte tid med några 

dumma lekar och jag har ju förbjudit er att vara i källaren!” vrålade han. 

     Odwin var högröd i ansiktet. 

     ”Störa en gammal man på det här sättet. Försvinn härifrån eländiga unge!” 

     Rebecka stod kvar och stirrade in i den igensmällda dörren. Vad var det som just 

hade hänt?    
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Kapitel 17.

När Rebecka och Emrick kom in i samlingsrummet var alla redan där. Varje ledig 

stol var tagen och en del av borden fick ställa upp som extra sittytor.

     Alla hade nåtts av nyheten om det extrainsatta husmötet och det verkade som om 

alla hade en åsikt om det som hänt. Hon hörde hur Herr Sparv återgav olyckan för 

syskonen Smith. Han broderade ut historien så mycket att Rebecka började undra om

han talade om en annan händelse. Fru Sparv stod bredvid och bidrog till berättelsen 

genom att nicka och skaka på huvudet vid alla de rätta tillfällena. För att ge extra 

tyngd till orden klämde hon även in några passande flämtningar.

     ”Ursäkta mig.”

     Rebecka fick ducka för att inte bli knockad av en fåtölj som blev inburen i 

rummet. Hon kände igen den från den östra korridoren. Strax efter kom inte bara en 

utan två av sofforna från biblioteket. Rebecka lyckades sno åt sig en plats i en av 

dem.  

     ”Hur gick det i biblioteket? Hittade du någonting?” viskade Rebecka. 

     Emrick skakade på huvudet. Ingenting. Men det finns fler böcker därinne än jag 

trodde var möjligt. Det kommer ta flera veckor att gå igenom allihop. Hur gick det 

hos Odwin? Är det han som ligger bakom?”

     ”Jag vet inte längre. Han blev rasande när jag nämnde porten…”, viskade hon.  

     Hon blev avbruten av att alla i rummet drog efter andan. Odwin hade dykt upp i 

dörröppningen. Han lunkade fram till sin vanliga stol och sjönk ner i den. Han lutade 

sig så långt bakåt att han snarare tittade upp i taket än såg på alla de som befann sig i 

matsalen.

     ”Är alla närvarande?”

     ”Ja.”

     ”Ja, men då så. Då förklarar jag husmötet öppnat. Vad är det ni vill diskutera?”

     Rummet exploderade av röster när alla började tala i munnen på varandra.

     ”Du din tjockskallige…”

     ”Menar han allvar?”

     ”Driver du med oss?”

      Louise tog ett steg framåt och lyckades lugna gruppen.
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     ”Men snälla Odwin, det måste du väl begripa!” Hon log mot honom på ett sätt 

som mödrar brukar le mot sina barn. Han blängde på henne.

     ”Jo, men jag jobbar på det så fort jag kan.” Han satte armarna i kors över bröstet.  

”Om jag slapp gå på idiotiska husmöten stup i kvarten så skulle problemet säkert ha 

varit löst nu.”

     Hans svar utlöste bara ännu argare röster och Louise fick jobba ännu hårdare för 

att lugna gruppen.

     ”Har du kommit fram till vad det är som orsakar skalven?” frågade hon.

     ”Eller varför dörrarna och väggarna har flyttat sig?

     ”….eller varför de har försvunnit!”

    ”Eller varför det har dykt upp en sjö i matsalen?”

     ”Och varför du inte gör någonting åt saken?”

     Odwin såg från den ena till den andra.

     ”Men jag hämtade ju pojken. Så då var ju problemet löst...” började han.

     Omedelbart blev han överröst av en ny våg av missnöje.

Odwin lät axlarna sjunka.

     ”Ni har tjatat om en pool i flera är. Nu när vi har en sjö i matsalen så borde väl 

alla vara nöjda? Jag förstår inte hur ni ska ha det.”

     Pierre harklade sig. 

     "Men vi kan ju inte ha en stor grop i matsalen!”

Odwin gjorde en grimas.  

     "Jag förstår inte varför det är ett problem? Det finns ju gått om utrymme för att 

både bada och äta…” 

     Hans ord utlöste en ny våg.

      "Driver du med oss?”

     ”Det är det dummaste jag hört.”

     ”Hur kan du säga en sådan sak?”   

     Odwin satte armarna i sidorna.

      "Ja, jag vet inte, ni får väl turas om och låta alla vara med och bada. Bilda kö, 

sådant som människor gör. Jag förstår inte varför ni inte kan lösa de här små 

problemen själva.”

    Den här gången kom det ingen ny attack. De samlade stod mest och glodde på 

varandra. Rebecka skakade på huvudet. Hon kunde inte låta bli att tycka synd om 

Odwin.
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     Herr Sparv tog till orda igen. Den här gången lät han betydligt argare på rösten.  

     "Nu ska du lyssna på mig! Det här är inget litet problem! Om du inte vill att vi ska

gå ut genom den där dörren allihopa, och aldrig komma tillbaka, så måste du komma 

på en lösning på alla de här dumheterna."

      "Men jag har en lösning!" sa Odwin.

      "... har du?" 

     Odwin tog några steg bakåt. När han klappade i händerna släcktes ljuset i taket 

och en spotlight tändes mot dörren in till köket. Rebecka försökte få syn på vart 

spotlighten kom ifrån.

      "Låt mig presentera lösningen på alla era problem!”

     In i rummet klev ett omaka par. Båda två var klädda i snickarbyxor och bar på 

varsin verktygslåda. Den ena var en mycket välbyggd och rakryggad ung kvinna. 

Rebecka gissade att hon inte kunde vara äldre än 25. Den andre var kvinnans totala 

motsats. Han var ung, liten, spinkig och såg ut som att han helst av allt ville gömma 

sig.    

     Borgens hyresgäster tittade osäkert på varandra. Louise kliade sig i huvudet och 

Herr Sparv verkade helt ha glömt att stänga munnen. Rebecka visste vad de tänkte.

     Bakom de två hantverkarna dök det upp ytterligare en. Han var ungefär lika lång 

som kvinnan och hade kort hår och ett stort yvigt skägg som räckte halvvägs nedför 

bröstet på honom. Han bar likadana snickarbyxor och verktygslåda som de andra.

     Rebecka stirrade på de tre som just klivit fram. Hon rynkade pannan. Hon 

tvivlade på att det här var gruppen som skulle lösa alla deras problem. Odwin njöt av 

den plötsliga tystnad som brett ut sig över rummet. Rebecka skruvade på sig. 

     "Ursäkta om jag frågar, men vad är det de förväntas göra?"

     Ett leende bredde ut sig över Odwins ansikte.

      "Jag har noga undersökt varenda vrå av det här huset och har kommit fram till att 

det varken är mögel, råttor, röta eller mattludd som ligger bakom olyckorna."

     Han viftade med ett papper med överstrykta ord. Han höll fram det som om det 

vore bevismaterial.    

     Hela rummet verkade höja ögonbrynen på en och samma gång. Odwin fortsatte:

     "Alltså finns det inga andra slutsatser att dra än att huset är gammalt och håller på 

att förfalla. Därför är hantverkarna här och ska reparera och förstärka. Innan ni vet 

ordet av kommer huset vara som nytt och alla kommer kunna sova gott om 

nätterna." 
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     "Men..." sa Pierre.

      "Inga men! Sedan de kom hit har vi inte haft ett enda skalv! Ge mig ett enda skäl 

till att vi inte skulle ge dem en chans."

     Det såg ut som flera i rummet hade kunnat ge massor av skäl, men ingen sa något.

     ”För att fira denna fantastiska utveckling vill jag även meddela att den årliga 

sommarfesten är återinsatt och kommer äga rum precis som vanligt.” Med de orden 

ansåg Odwin att husmötet var avslutat och han försvann utan ett ord.  

     Stämningen i rummet förändrades men det var ändå ingen som sa något. Den 

skäggige hantverkaren tog ett steg framåt. 

     ”Jag kan börja med att presentera mig själv. Jag heter Walton. De andra två är 

Mock och Cornelia. Vi vill tacka er alla för att ni har valt att anlita oss. Vi lovar att ni

inte kommer bli besvikna.”

     Han lät orden sjunka in en stund.

     ”Var vill ni att vi börjar?"

     Gruppen försvann bakom alla uppsträckta händer. Den ena mer ivrig än den 

andra. Rebecka såg på när hantverkarna leddes iväg. Alla pratade i munnen på varandra 

och försökte övertyga yrkesmännen om att just deras problem var viktigare än alla 

andras. Rebecka försökte förstå vad som just hänt.

Så fort mötet var slut skyndade sig Emrick och Rebecka ut i hallen. De väntade tills 

de sista hade försvunnit iväg innan de öppnade källardörren. 

 När dörren svängde upp hoppade Emrick bakåt.  

     ”Förlåt. Skrämde jag dig?”

      En av hantverkarna, Mock, stod på en stege, som satt fastkilad mellan väggarna i 

den trånga trappen, och kikade ut på dem.

      Emrick skakade på huvudet men andades häftigt. 

      ”Ville ni någonting? Eller var ni kanske på väg ner i källaren?” Det var något med 

sättet som han sa det på som fick Rebecka att tveka.

      ”Vi tänkte bara gå ner och se om vi kunde hitta krocketklubborna från förra 

sommaren. Men nu när du står i vägen så får vi hitta på något annat istället.” Hon sköt 

igen dörren innan han hann svara.

     ”Jag kan inte sätta fingret på det, men det är något märkligt med de där hantverkarna.

Vad är det de ska göra egentligen?” sa Rebecka. 

     ”Nja, de ska väl laga saker? Bygga och så?” försökte Emrick. 
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        Rebecka såg på honom. Hon sträckte sig fram och vred om handtaget. 

Hantverkaren blev åter synlig i dörröppningen. 

      ”Vad är det du gör egentligen?” frågade hon. 

      ”Vad menar du?” sa Mock.

      ”Vad gör du i källartrappen? Lagar du något?”

      ”Nä, inte precis just nu… Jag mäter.”

       Han visade fram en tumstock som Rebecka var säker på att han inte höll i första 

gången de öppnade. Han vecklade ut den och tog några mått. Både på dörröppningen 

och på avståndet mellan de båda väggarna.

     Rebecka blängde på honom. 

     ”Och varför mäter du?”

     Mock mötte hennes blick men såg genast bort. 

     ”Det är oerhört viktigt. Om man inte mäter riktigt noga så kan man inte vara säker på

hur långt det faktiskt är mellan olika saker.”

      Återigen avslutade Rebecka samtalet genom att stänga dörren.

      ”Antingen så försöker hantverkarna lura Odwin eller så försöker Odwin lura oss. 

Han hävdar att de är hantverkare, men de verkar ju inte göra något vettigt. De är säkert 

bara här för att spionera på oss som bor här.”

      ”Men varför skulle han vilja göra det?”

      ”Han tror säkert att det är någon som bor i huset som ställer till med problemen. Och

nu försöker han ta marodören på bar gärning.”   

     Emrick rynkade pannan. 

     ”Vad tror du då?” sa Rebecka. 

     ”Vet inte. Men jag tycker fortfarande att vi ska undersöka porten. Finns det någon 

mer väg in?” 

     ”Nä, inte om du inte tänker klättra in genom källarfönstret…” 

Rebecka satt på huk i rabatten framför källarfönstret och försökte lirka upp låset med en

skruvmejsel. Stora regndroppar rann över ansiktet och föll ner på byxorna. Emrick satt 

bredvid och försökte värma sina stelfrusna fingrar. Rebecka såg på honom.  

     ”Är du säker på att du vill göra det här? Det är långt ner till källargolvet.”

     ”Jodå, har vi tur står tvättkorgen under fönstret och då dämpar den fallet. Jag kan 

klättra först och står den inte där kan jag flytta dit den till dig sen.”
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     ”Vad ädelt av dig…” Rebecka lutade sig framåt och slog till på skruvmejseln så att 

låset skramlade till. 

     Emrick visslade. 

     ”Jag hade ingen aning om att du kunde sådant här. Hur gjorde du egentligen?” 

     Rebecka flinade. 

     ”En magiker avslöjar aldrig sina trick…” 

      Hon blev avbruten av att fönstret öppnades från insidan. Ut kikade en av de andra 

hantverkarna, Cornelia.  

     ”Hej! Kan jag hjälpa er med någonting?” frågade hon. 

     ”Vad gör du i källaren?” utbrast Rebecka. 

     ”Jag mäter.” 

     ”Vad är det du mäter?”

     ”Allt möjligt. Det är viktigt att man är noga när man mäter, annars kan det bli fel. Ni 

vet väl att ni inte borde vara i källaren? Ville ni något särskilt?”

     ”Nej tack, jag ger upp. Kom Emrick. Vi går in igen.” 

     Emrick vinkande lite ursäktande till Cornelia som glatt vinkade tillbaka. 

     ”Säg bara till om jag kan hjälpa er med något”, ropade han efter dem. 

Kapitel 18. 

   ”Om jag får se en hantverkare till så blir jag galen. Vad håller de på med? Tror du att 

de vet något om kuben? Eller om porten?” sa Rebecka. 

     ”Jag vet inte. Något är konstigt med dem, men de bodde inte här när vi hittade 

kuben”, sa Emrick. 

     ”Men vem är det då som ligger bakom?” 

     ”Vi får börja fråga runt.” 

     Rebecka nickade. 

     ”Okej, vi börjar med Pierre och Angelique.” 

      De tog trapporna upp till tredje våningen och stannade utanför rum nummer 314. 

På tredje knackningen öppnades dörren. Emrick och Rebecka såg på varandra. Den 

tredje hantverkaren, Walton, kikade ut på dem. 

      Rebecka var den första att bryta tystnaden:

      ”Låt mig gissa. Du håller på och mäter va?” 
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      ”Ja, faktiskt. Vill ni hjälpa till?” 

      ”Tack för erbjudandet, men vi avstår nog den här gången. Var är Pierre och 

Angelique?” frågade Emrick.  

      ”Jag tror att de gick ner till byn.” Walton kliade sig i skägget. ”De verkade inte 

uppskatta mitt mätande.”

      ”Nä, jag kan tänka mig det…”, sa Rebecka. 

      ”Ursäkta?”

      ”Inget.”

       De vände sig om för att gå.

       ”Finns det inget jag kan hjälpa er med?” Han såg från den ena till den andra. 

”Något ni undrar över?”

      ”Nej tack. Vi kom bara hit för att fråga om Pierre och Angelique ville ta en kopp te 

med oss. Hej då!”

     De skyndade sig därifrån innan Walton hann säga något mer. För säkerhets skull 

stannade de inte förrän de hade nått utom synhåll. 

      ”Vad gör vi nu?” Rebecka sjönk ihop mot väggen. 

      ”Vi kan väl gå ner till byn vi med?”

      ”Det är nog ingen idé. Vi kommer säkert inte hitta dem där ändå”, sa Rebecka och 

slätade till en rynka på byxorna.  

     ”Kanske inte, men med tanke på att Odwin verkar trött på oss och det är hantverkare 

överallt vore det skönt att komma härifrån en stund. Och så har jag aldrig varit i byn…”

      ”Har du inte?” Rebecka kom genast på fötter. ”Då är det klart att vi ska gå dit! Jag 

ska bara säga till Mathilda att vi sticker iväg ett tag. Så att hon inte räknar med oss till 

middagen.”

      Tjugo minuter senare skyndade de bort från huset. Det regnade fortfarande och 

gummistövlarna slirade i leran. 

      ”Jag kan inte fatta att du inte har varit i byn förut.”

      ”Är den häftig?” Emrick fick snabba på för att hålla jämna steg med Rebecka. 

      ”Inte som förr. Men när jag var liten brukade mamma ta med mig till cirkusen.” 

      ”Finns det en cirkus?” Emrick tvärstannade. 

       Rebecka skrattade åt hans reaktion.  

      ”Inte längre. Den fick stänga för flera år sedan. I samma veva som Borgen slutade 

med sin hotellverksamhet. Odwin är aldrig här nere. Folket i byn verkar tycka att det är 

Borgens fel att det inte kommer hit några turister längre.”
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     Byn bredde slött ut sig längs med strandkanten. Färgen på husen flagade och i var 

och varannan trädgård låg en torrlagd pool eller en sprucken fontän. Det låg något både 

vackert och sorgligt över byn på samma gång. 

     Rebecka stannade framför en bro som ledde in till huvudgatan. Hon slog ut med 

armarna i en överdriven gest. 

     ”Välkommen till Stromville!” 

Kapitel 19. 

Regnet tilltog och de skyndade fram längs gatorna. Emrick följde tätt bakom Rebecka 

och höll på att springa in i henne när hon plötsligt stannade. 

     ”Där är det” sa Rebecka och pekade. ”Stromvilles bästa fik.”

Ovanför dörren hängde en skylt i trä: Sjögräs & Delikatesser.

Emrick såg från den spruckna dörren till de igengrodda fönstren. Om det här var 

Stromvilles bästa fik ville han inte gå i närheten av något av de andra. 

En klocka plingade när de klev in på caféet. Bakom disken stod en man och torkade 

glas. Han höjde blicken men hälsade inte. Hans hår var grått och hängde stripigt ända 

ner till axlarna. När de kom närmre smet han ut genom ett draperi längre bak i lokalen. 

De såg sig omkring. Insidan såg betydligt mer inbjudande ut än utsidan. En varmt gult 

sken fyllde lokalen och det doftade starkt av kaffe och kryddor som Emrick inte kände 

igen. 

     Inifrån draperiet hördes en kvinnoröst: 

     ”Välkomna små vänner, jag kommer alldeles strax och hjälper er. Se efter vad ni vill 

ha så länge.” 

     Det låg några stackars sorgliga kakor på ett fat bredvid kassaapparaten.

     Rebecka väste i Emricks öra:  

     ”Ta ingen av kakorna, de måste ha småsten i dem eller något. Välj marängerna, de 

går nästan alltid att äta.” Rebecka pekade mot några fat som balanserade ovanpå disken.

     Rösten från rummet bredvid visade sig tillhöra caféets ägarinna. En kurvig kvinna 

med en alldeles för hårt åtsnörd korsett dök upp bakom disken. Hennes enorma hår 

skymde nästan allt som stod på hyllorna bakom henne. 

     ”Åh, är det du Rebecka. Vem är din vän?” hon betraktade Emrick noga. 

     ”Emrick”, svarade Rebecka kort. Alla tre såg på varandra.
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     ”Nå? Har ni hittat något ni vill ha?” 

     Rebecka beställde in två muggar björnbärste. Hon tog emot en rykande kopp vatten 

och räckte över den till Emrick. Kvinnan bakom disken for runt och plockade oväntat 

smidigt ner en burk från översta hyllan. Hon skopade upp en stor sked med blad ur den 

som hon vände ner i Emricks kopp. Han fyllde näsborrarna med dess söta kryddiga doft.

Han förstod att doften som slog emot dem när de klev innanför dörren kom från alla de 

teburkar som stod uppradade från golv till tak bakom disken.   

     ”Vill ni ha något att äta till teet?” 

     Emrick betraktade var och en av kakorna och pekade på en svagt rosa med små 

blommor på. Kvinnan snappade åt sig den och räckte över den till Emrick på ett fat i 

samma rosa färg som kakan. 

     De följde en mörk trätrappa som ringlade sig upp till övervåningen och slog sig ned i

ett litet bås. Förutom några av byns invånare som trängdes i ett av de andra båsen var 

rummet tomt. 

     Emrick såg ut genom ett av de stora fönstren som sträckte sig längs ena långsidan.

     "Wow, utsikten över vattnet är verkligen galen. Man kan ju se ända bort till Borgen 

härifrån."

     Rebecka såg inte lika imponerad ut. 

         "Mm, det är nog en hel del bybor som sitter här och spionerar på oss."

     Emrick sträckte sig så långt fram att hans näsa nästan snuddade vid glaset. 

         "Kan de göra det?"

          "Nja, allt som skyms av muren kan de ju bara gissa sig till." Rebecka tog en klunk

av sitt te. Hon blundade. 

     Emrick vägde sin kaka i handen och förde den till munnen. 

     Rebecka slog upp ögonen. 

     ”Ät den inte!” 

     Emrick hade hunnit ta ett bett i kakan. Han grimaserade och spottade ut biten i 

servetten. 

     ”Om du velat ha något att äta skulle du tagit en maräng. Det sa jag ju till dig.” 

Emrick sköljde bort smaken av kakan med en stor klunk av sitt te. Det var varmt och 

sött och på något sätt så kändes hela livet lite bättre av att dricka det.

  En av personerna som satt i båset bredvid höjde rösten: 

      ”…den där  galningen Odwin...”  

      Emrick och Rebecka såg på varandra. Så obemärkta som möjligt kurade de ihop sig 
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och tryckte sig så nära ryggstödet som möjligt.  

       ”...vet ni vad han har gjort nu? Han har grävt upp hela Borgens trädgård och fyllt 

den med vatten. Nu är det ingen som vågar gå ut längre eftersom vattnet är fullt av 

krokodiler och andra livsfarliga djur..."

     En annan röst hördes:   

     ”... nej vet du vad, det där är bara ett illvilligt rykte.” Det blev tyst några sekunder 

innan rösten fortsatte: ”Jag har hört att Odwin tvingar alla som bor där att arbeta på en 

jättestor maskin som han håller på att bygga. Och alla som vägrar blir inlåsta i källaren. 

Och det är aldrig någon som har blivit utsläppt därifrån.”

       ”Hur vet du det?” svarade den första rösten. 

      ”Men det är väl uppenbart. Har du någonsin mött någon som har berättat om hur de 

lyckats smita från Odwins fängelse?"

         "Nä, det har du rätt i!" 

     En tredje röst avbröt samtalet.

       "Ni kan väl inte på allvar tro på alla dumheter som folk berättar. Men det är något 

som pågår där uppe och vad det än är så är det inte tillåtet. Och jag tänker inte finna mig

i alla konstigheter som Odwin håller på med…”  

      Emrick gillade inte tonen i den sista rösten. Han såg på Rebecka att hon verkade 

tänka samma sak. 

       "Smakar teet bra?” Kvinnan med det stora håret kom fram till deras bord. Hon gav 

Emrick ett stort leende innan hon vände sig till Rebecka. ”Jag har inte sett dig här nere 

på evigheter. Hur är livet i Borgen?” 

     Emrick såg i ögonvrån hur alla tre vid bordet bredvid stelnade till när hon nämnde 

Borgen. Han var helt säker på att de lyssnade till vartenda ord. Kvinnan fortsatte innan 

Rebecka hann svara: 

     "Ni skulle höra alla rykten som florerar här nere i byn."   

     "Jo, vi kan tänka oss det."

     Kvinnan sänkte rösten. "Är det sant?"  

      Rebecka suckade. "Vilket av det?"  

     "Bygger Odwin om Borgen till ett skepp?"

     "Va? det är klart han inte gör. Varför skulle han göra det?" utbrast Rebecka. 

     Kvinnan såg besvärad ut.  

     "För att kunna segla iväg och börja om någon annanstans. Det vore väl inte så 

konstigt..."
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      Emrick bytte samtalsämnet.  

      "Kakorna är verkligen jättegoda. Skulle du inte kunna berätta vad det är du har i 

dem?"

       Kvinnan sken upp.  

       "Aldrig att jag avslöjar mina hemliga recept."  

       Hon blinkade åt honom.  

       När kvinnan försvann nedför trappen blev det knäpptyst i rummet. Utan att se på 

någon av dem andra gled Emrick och Rebecka ut från båset och nedför trappan. 

     ”Hej då! Tack för teet!” ropade Rebecka över axeln på vägen ut genom dörren.  

     Mannen som återigen stod bakom kassan, såg upp och vinkade. Inte heller den här 

gången sa han något. 

     Ute på gatan sparkade Rebecka iväg en sten. 

     ”Jag hade glömt bort hur nyfikna alla i den här byn blir när de får reda på att man bor

i Borgen. Jag tänker aldrig gå tillbaka hit. Vilken skvallertant. Hon är säkert inte ett 

dugg intresserad av att driva ett café, hon har det säkert bara för att kunna tjuvlyssna på 

allt skvaller.” 

     "Men hon verkade ju stolt över sina kakor, hon vägrade ju till och med avslöja det 

hemliga receptet.” sa Emrick. 

       "Såklart hon gjorde. Vem vill avslöja att de har grus i smeten..."

       Rebecka sparkade iväg ännu en sten som träffade en blomkruka som stod framför 

glasdörrarna till en juvelerare på andra sidan gatan.

     ”Titta där!” 

Kapitel 20. 

Emrick pekade på en affisch som satt uppsatt bredvid glasdörrarna. Den visade en 

kvinna med ett kritvitt leende och något som han uppfattade som mycket moderiktiga 

glasögon. Texten på affischen löd: Missa inte chansen att lyssna till Stromvilles 

borgmästare. Hon delar med sig av både sin syn på framtiden och sina tankar om 

hur vi åter ska kunna sätta Stromville på kartan. Samling på Nya torget nu på 

torsdag 15:00

     Rebecka såg på det stora uret som hängde utanför juvelerarens butik. 

     ”Det var för en halvtimme sedan. Vi får skynda oss.” 
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     Emrick började småspringa nedför gatan. Han hörde Rebeckas röst bakom sig. 

     ”Vart ska du?” Det är åt det här hållet.” 

     Emrick blev röd om kinderna. 

     ”Ja, det var inte min idé att låta killen som aldrig varit i byn visa vägen.” Han räckte 

ut tungan åt henne. Hon svarade genom att putta in honom i en grupp damer i alldeles 

för stora hattar som stod och pratade utanför stadshuset. 

     ”Ursäkta mig”, mumlade han och jagade efter Rebecka som skrattande försvann iväg

bland folket som samlats på torget. Han hann ifatt henne framme vid scenen. 

     Rebecka pekade på kvinnan de sett på affischen.

     ”Det är för sent. Hon håller redan på att gå.” 

     Emrick tog mod till sig. 

     ”Ursäkta. Vi skulle vilja prata med dig.” 

     Borgmästaren verkade inte ha hört honom. Rebecka klev fram och spärrade vägen 

för henne. Borgmästaren log mot Rebecka, gav henne en klapp på axeln och fortsatte åt 

ett annat håll. Rebecka gav sig inte. 

     ”Nej vänta. Det gäller brevet du skickade till Odwin. Vi tänkte att du kanske kunde 

hjälpa oss. Vi kommer från Borgen!”

     Kvinnan snodde runt. 

     ”Mitt arma barn, varför sa du inte det. Jag kan tänka mig att ni inte har det lätt.”

Flera av åskådarna stannade till och tjuvlyssnade på samtalet. Borgmästaren rätade på 

sig. 

     ”Det här är inte rätt tillfälle för det här samtalet.” Hon stack ned handen innanför 

jackan och sträckte fram ett visitkort. ”Kom till den här adressen på måndag. Min 

sekreterare tar emot er. Ska vi säga klockan 14?” 

     De nickade. 

     ”Jag lovar att jag ska göra allt jag kan för att hjälpa er.” 

Kapitel 21. 

När de vandrade tillbaka genom byn kände sig Emrick märkligt lätt om hjärtat. Även 

Rebecka verkade gladare och nynnade på någon sång som Emrick inte kände igen. Han 

passade på att titta runt på de små butikerna som kantade vägen. Hans blick gled snabbt 
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från butik till butik tills den fastnade på en. Fönstret var överfullt av gamla böcker, 

kartruller och andra föremål. Emrick tog tag i Rebeckas arm. 

     ”Sa inte du att Thomas fyller år snart?”

     ”Jo, vad då?”

     ”Kan vi inte gå in i den där butiken och se om vi kan hitta någon present?”

     Rebecka ryckte på axlarna men följde efter Emrick in i butiken. I samma stund 

dörren slog igen bakom dem fick Emrick en hostattack av allt damm som virvlade upp. 

Med rinnande ögon kikade han runt i rummet. Det var trångt och lågt i tak. De många 

rummen verkade fortsätta längre in än Emrick kunde se. 

     ”Jag har nog aldrig sett så här mycket damm i hela mitt liv.”

     ”Det är ett antikvariat.” Rebecka lyfte upp en bok, på framsidan stod det: En 

svampletares liv och lycka. ”Den här skulle han nog tycka om.” 

     ”Titta här. Här inne verkar det finnas fler böcker om växter och trädgårdsskötsel.”

     De tog sig vidare genom rummen och lyfte på flera olika böcker. Rebecka stod och 

bläddrade i en bok med omslaget: Så vet du om dina nypon är mogna. Eller om de bara 

vill att du ska tro det. 

     Emrick skakade på huvudet. Han började ge upp hoppet om att de skulle hitta något, 

som Thomas skulle ha någon nytta av, när han fick syn på något. Omilt nedslängd i en 

back med reavaror låg en bok om Borgen. Den var nött i kanterna och några av sidorna 

hade lossnat från ryggen. Emrick höll upp den framför sig och drog in den tunga doften 

från lädret. Bokstäverna var nedsänkta i ytan och täckta med ett lager bladguld. 

     ”Titta här. Tror du inte att han skulle gilla den här? Jag visste inte ens att det fanns 

en bok om Borgen.”

     Rebecka släppte genast boken hon höll i och slöt upp bredvid Emrick. 

     ”Äh, lägg av. Varför skulle det göra det?” 

     ”Jo, jag lovar!” 

      Han bläddrade bland sidorna. 

     ”Kolla här! Thomas är med på den här bilden!” Han pekade på en mycket yngre 

version av deras allt i allo. 

     ”Det kan inte vara sant”, sa Rebecka.  

     Hon stirrade på bilden. 

     ”Men lägg av, så chockerande kan det väl inte vara att tänka sig att Thomas har varit 

ung en gång i tiden? Även om jag också börjat misstänka att han föddes gammal…”, sa 

Emrick. 
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     ”Det är inte det, kolla på verandan.”

     Då upptäckte han det. Även om fotot var svartvitt kunde man se att hela huset var 

målat i en enda färg och verandan hade samma vita färg som balkongerna och 

fönsterlisterna. Det gick nästan inte att se att det var samma hus. 

     ”Läs om det står något om det.”

     Emrick läste: 

    ”Borgen är sedan länge en av Stromvilles vackraste byggnader. På bilden syns paret 

Oddrick…”, Han kom av sig mitt i meningen: ”…och deras söner Odwin och Otis…” 

     De såg på varandra. 

     ”Visste du att Odwin hade en bror?” 

Kapitel 22. 
När de klev ut på gatan en stund senare var den tom sånär som på en katt som letade 

efter något i en soptunna. De började gå hemåt. De hann inte längre än till bron vid 

slutet av gatan förrän de blev stoppade. Några barn från byn spärrade vägen för dem. En

pojke med råttfärgat hår verkade vara deras ledare. Han var den förste som sa något. 

      ”Vad gör ni här?”

     Rebecka stirrade ner i det klara vattnet som markerade slutat av byn. Om de bara 

kunde ta sig till andra sidan. Hon tog tag i ärmen på Emricks jacka och drog honom 

med sig. 

     ”Ingenting, vi ska gå nu.”

     Pojken ställde sig åter i vägen. 

     ”Inte riktigt än väl? Vi tänkte ju att vi skulle prata lite med er.”

     ”Om vadå?” sa Rebecka. 

     Pojken såg på sina vänner. 

     ”Om byn och om varför ni inte fattar att ni inte borde vara här.” 

     Rebecka blev rasande. Hon stannade inte förrän hon stod ansikte mot ansikte med 

ledarpojken. 

     ”Vi har lika mycket rätt att vara här som ni.”

     Pojken knuffade undan Rebecka så att hon landade i en vattenpöl. 

     ”Jaså?” spottade han fram. 

     När Emrick försökte hjälpa henne upp blev han hindrad av de andra pojkarna. 

Hjälplöst såg han på henne. 
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     Rebecka var blöt över hela byxorna. Hon stirrade ner på sina händer i det smutsiga 

vattnet. Allt omkring henne blev otydligt. Det enda hon kunde fokusera på var den 

pulserande hettan i händerna. Instinktivt pressade hon dem mot marken. 

     Ledaren böjde huvudet bakåt och skrattade. Han tog ett steg mot Rebecka. Längre 

hann han inte förrän marken började skälva. Skakningarna blev allt kraftigare och 

Rebecka kunde höra hur Emrick drog efter andan bakom henne. 

     ”Vad är det som händer?” ropade en rödhårig pojke. 

     Marken under ledaren gled undan under hans fötter och han rasade längs med 

brofästet mot vattnet nedanför. Han grävde med fingrarna i den lösa jorden utan att få 

något grepp. Istället hasade han allt längre ner. 

     De andra barnen backade undan. De såg osäkert på varandra. 

      ”Gör någonting då! Hjälp mig!” skrek ledaren. 

     En vuxen man kom ut från en affär längre upp på gatan. 

     ”Vad är det som händer här? Vad håller ni på med?” ropade mannen.  

     Som skrämda råttor skingrades alla åt olika håll. De enda som stod kvar var Emrick 

och Rebecka. Mannen skyndade efter en kort mörkhårig pojke som smet in i en smal 

gränd. 

Efter att ha hjälpt Rebecka att komma på fötter tog sig Emrick försiktigt nedför raset 

och räckte fram en hand mot ledaren. Pojken blängde på honom utan att säga något. 

Han tog tag i den utsträckta handen med sin lediga. Emrick såg på Rebecka och sträckte

fram den andra handen mot henne. 

     ”Jag klarar det inte själv.” 

     Rebecka försökte samla tankarna. Hundratals frågor rusade genom huvudet. 

Försiktigt sträckte hon fram handen och tog Emricks.   

     ”Okej då. Men han förtjänar det inte.” 

     Tillsammans drog de upp pojken. Han slet sig ur deras grepp så fort han hade fast 

mark under fötterna. 

     ”Det här förändrar ingenting!” skrek han och spottade på marken framför dem. 

     Emrick fick hålla fast Rebecka för att hon inte skulle springa efter honom. 

     ”Det är inte värt det.” 

     När pojken försvann mellan husen lugnade hon sig. Emrick betraktade henne under 

tystnad. 

     ”Vad var det som hände egentligen? 

     ”Vi blev påhoppade av ett gäng idioter.” 
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     ”Jag menade skalvet.” Emrick tvekade. ”Hade du någonting med det att göra?”

     Rebecka blängde på honom. 

     ”Hur skulle jag kunna ha det?”

     ”Nä, jag tänkte bara. Det har hänt så mycket konstiga saker på sista tiden…” 

     

Kapitel 23. 
Här saknas det en scen som jag väljer att inte ta med i den här inlämningen. Detta beror 
på att jag ännu inte är nöjd med den. Dock kände jag mig tvungen att beskriva vad som 
händer i scenen för att läsaren ska kunna hänga med i resten av texten.

Det är en scen där Emrick och Rebecka hittar boken som skissen på porten är riven ur. 
Den ligger gömd i en koffert på vinden. Boken är trasig och svårtolkad men de lyckas 
ändå hitta några ledtrådar om att de på något sätt råkat öppna porten och att det är magin
från porten som läcker ut och som har orsakat alla skalv och konstigheter. De lyckas 
även läsa sig till att allt borde återgå till det normala om de bara lyckas stänga porten. 
Det är den boken som Emrick har med sig i senare scener och som han ska använda sig 
av för att stänga porten.

Kapitel 24. 

När de kom ner till entréhallen var middagen i full gång. Det var folk i rörelse 

överallt men ingen verkade lägga märket till dem. Försiktigt sköt de upp källardörren

och kikade in. Den här gången var det ingen hantverkare i vägen. De smög in och 

nedför trappan. Doften av gräs blandades med lukten av fuktig källare. Gräset 

frasade under fötterna. Emrick höjde lyktan och spanade ut i mörkret. 

    ”Tror du att någon mer i huset vet om porten? Förutom den som gav oss kuben”, 

sa Emrick. 

     ”Nä, det tror jag inte. Du vet ju hur mycket det skvallras på det här stället. Om 

någon skulle ha hittat en ´magisk port´ i källaren hade vi garanterat fått höra talas om

det.” 

     Rebecka stannade tvärt. 

     ”Vad är det där?” frågade hon och pekade på golvet framför dem.  
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     ”Ser ut som små rosa svampar. De var inte här sist. Tror du att de är giftiga?” sa 

Emrick och backade mot trappan. 

     ”Det spelar väl ingen roll? Hade du tänkt smaka på dem?” sa Rebecka 

     ”Om Mathildas mat inte blir bättre….” skämtade Emrick men leendet nådde inte 

riktigt hans ögon. 

     Rebecka puttade till honom. 

     ”Skärp dig nu. De är säkert inte farliga.” Hon lät inte lika säker som hon 

hoppades.

     ”Vi kanske ska strunta i det. Vi kan ju alltid komma tillbaka senare…” började 

Emrick. 

     ”Vänta lite, tycker du inte att de växer märkligt?” sa Rebecka. 

     Svamparna ringlade sig i en lång bana och försvann in genom en förrådsdörr. 

     Emrick ryckte på axlarna. Han följde efter svamparna och kikade in i förrådet. 

     ”De tar slut här.”

     Rebecka följde efter. De befann sig i ett trångt förråd. Svampstigen tog slut lika 

plötsligt som den börjat. 

     Emrick satte sig ner på huk. 

     ”Vad märkligt…”

     I samma stund han sa det slog förrådsdörren igen bakom dem och det blev helt 

svart. Emrick blev iskall i hela kroppen. 

     ”Aj, stå still, du kliver på mina fötter”, sa Rebecka. 

     ”Förlåt, men jag försöker hitta dörrhandtaget”, sa Emrick. 

     ”Men hur svårt kan det vara, det kan väl inte finnas så många ställen att leta på, 

försök med dörren!” skrek Rebecka.  

     ”Det är det jag gör, det finns bara ett hål där handtaget borde suttit…” började 

Emrick när rösten svek honom. 

     De var inlåsta.

Kapitel 25.     

Det enda som hördes i mörkret var deras egna andetag. Emrick kände sig försiktigt 

omkring i mörkret. Väggarna var gjorda av grova träplankor med vassa flisor. Luften

kändes tung och det luktade av trä och rengöringsmedel. Utanför dörren hördes ett 
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svagt dunkande. Rebecka klamrade sig fast vid Emricks arm. Han pressade örat mot 

dörren: någon gick i källartrappan. Rebeckas grepp hårdnade ju närmare stegen kom.

Det svaga ljus som letade sig in under dörren fladdrade till. Stegen stannade. Emrick 

höll andan. Något stacks in i hålet i dörren. Det gnisslade till när det vreds runt. 

     Dörren slets upp och in rusade någon med en starkt lysande pannlampa på 

huvudet och en stor håv i famnen. 

      Astrid tvärstannade och blängde på dem.  

     ”Är det bara ni?” frågade hon. 

     Emrick andades ut. 

     ”Vilka skulle det annars vara? Vad håller du på med egentligen?” skrek Emrick 

lite högre än han hade tänkt. 

     ”Fångar spöken”, sa Astrid som om det vore den självklaraste saken i världen. 

     Rebecka kunde inte hålla sig för skratt. 

     ”Du höll på att skrämma ihjäl oss. Vi trodde aldrig att vi skulle komma ut”, sa 

Emrick. 

     Astrid såg nöjd ut. 

     ”Det hade ni inte gjort heller. Ni gick rakt in i  ´Astrids formidabla spökfälla´. Allt

var noga planerat in i minsta detalj.” 

     ”Även svamparna?” frågade Rebecka. 

     Astrid nickade. 

     ”Men hur har du lyckats få dem att växa…” började Emrick.

     Han avbröt sig när Astrid snappade åt sig en av svamparna och stoppade in den i 

munnen. En söt lukt av fruktgodis fyllde näsborrarna. Det var skumsvampar.  

     Emrick försökte se sträng ut.  

     ”Du fick oss verkligen. Spring upp till Mathilda nu så kan du säkert få en kopp 

varm choklad”, sa han.

     Astrid leende försvann. 

     ”Och vad ska ni göra?” 

     ”Ingenting. Vi ska också gå upp”, sa Emrick.  

     ”Nä, det ska ni inte. Jag hörde er prata om en magisk port! Jag vill vara med!” sa 

Astrid. 

     Emrick försökte protestera men Astrid hindrade honom genom att trycka ett 

klibbigt, godisdoftande finger mot hans mun. 
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     ”Annars går jag raka vägen och hämtar mamma. Det är inte rättvist att ni försöker 

behålla allt roligt för er själva.” 

     Emrick såg hjälplöst på Rebecka. Hon ryckte på axlarna. 

     ”Okej då. Men du måste lyssna på oss och säger vi åt dig att gå härifrån så måste 

du göra som vi säger.”

     ”Kanske.” 

     ”Lova!”

     Astrids ögon blev farligt smala. Emrick gav upp. 

     ”Okej då”, sa han ”Det får väl duga.” 

     De började gå. Emrick tyckte att mörkret slöt sig allt tätare omkring dem. De 

stannade framför skåpet. Rebecka tog tag i handtaget på ena dörren och drog upp 

den. Ett hemskt ögonblick trodde Emrick att de hade inbillat sig alltihop och att 

skåpet var tomt. Men porten stod där precis som de lämnat den. Ytan var fortfarande 

lika märkligt flytande.

     ”Wow…” Astrid stirrade. ”Det här är jättemycket häftigare än spöken!” Hon 

hoppade när hon talade. 

     Emrick fick känslan av att de begått ett fruktansvärt misstag. Men det var för sent.

Nu skulle de aldrig få henne att gå tillbaka upp. 

     ”Vi vet inte vad det är för någonting så det viktigaste är att vi inte… Nej Astrid!”

      Astrid rörde vid portens yta innan någon av dem hann hindra henne. Handen 

försvann in i den. 

     ”Vad häftigt!” 

     ”Nu räcker det. Vi går härifrån”, sa Emrick.  

     ”Men jag vill titta mer. Har ni testat att slänga in något?” sa Astrid. 

     ”Nä, det har vi inte. Vi skulle…”, började Rebecka. 

     Astrid såg sig omkring. Sekunden senare kom hon springande med en stol i 

famnen.

     ”NEJ! GÖR DET INTE!” vrålade Emrick och Rebecka i munnen på varandra. 

     Försent såg de när Astrid slog i underdelen på skåpet med stolsbenet. Det sköts 

baklänges längs med golvet med ett fruktansvärt gnisslande och innan någon hann 

göra något föll porten ut över Astrid och slog i golvet. Både Emrick och Rebecka 

slängde sig över porten och fick upp den på högkant. Astrid var borta. 

     ”Det kan inte vara sant”, Emrick vek sig framåt med händerna på knäna. Han 

andades häftigt. ”Säg att det inte är sant.”  
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     Rebecka la försiktigt en hand på hans axel. 

     Emrick började vanka fram och tillbaka genom rummet. För varje varv gick han 

allt snabbare. 

     ”Vad gör vi nu?” viskade Rebecka. 

     Emrick tvärstannade och stirrade på henne. 

     ”Jag går efter henne”, sa Emrick.  

     ”Men du vet ju inte vad som finns därinne”, sa Rebecka. 

     ”Nej, men vad har vi för andra alternativ?” sa Emrick. 

     ”Vi kan hämta hjälp”, sa hon. 

     Han såg på henne med en plågad min. 

     ”Vad skulle vi säga? Ni måste hjälpa oss, Astrid har försvunnit i en port. Vi vet 

inte om hon har försvunnit för alltid.”

     ”Du har rätt…”

     ”Ok, jag gör det nu”, sa Emrick. Han sträckte på sig för att mjuka upp kroppen. 

Han undrade om det skulle göra ont. 

     ”Vänta, jag följer med dig.”

     Emrick höjde handen. 

     ”Det är bättre att du väntar här…”

     ”…och hämtar hjälp?” avbröt Rebecka med ett snett leende. 

     Emrick log tillbaka. 

     ”Nä, det är sant…” 

     ”Vi gör det tillsammans. På tre?” sa Rebecka och tog tag i hans hand. 

     När de kom till tre tog de båda ett stort steg rakt in i den mörka ytan och försvann.

Kapitel 26. 

När de klev in i porten var det som om världen bakom dem rasade samman. Skalvet 

påminde om de tidigare skalven men var mycket kraftigare än de som kommit tidigare. 

Rebecka försökte ångra sig men det var för sent. Hon flämtade till när iskallt vatten slog

emot henne. Det fyllde lungorna och trycket över bröstet blev outhärdligt. Sen gick allt 

väldigt snabbt, innan de visste ordet av föll de ut och landade hårt. Rebecka tappade 

greppet om Emricks hand. Hon hostade men fick inte upp något vatten. Hon var helt 
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torr. Luften hon drog ner i lungorna var så mättad av blomdoft att hon nästan kunde 

känna smaken på tungan. Vinden var sval och smekte lätt över kinden. De befann sig på

golvet i en vacker paviljong. Emrick låg på alla fyra bredvid Rebecka och flämtade. En 

bit bort låg stolen på ena sidan. Om Astrid hade upplevt resan lika obehagligt som dem 

syntes det inte på henne. Hon strosade runt utanför paviljongen och undersökte 

omgivningarna. Emrick störtade nedför trappan och slöt henne i sin famn. Han drog 

med henne tillbaka upp i paviljongen. Pelarna var kraftigt dekorerade med träsniderier 

och en målning sträckte ut sig över hela taket. Den föreställde ett stort hus på en kulle 

vid havet. I sitt vimmelkantiga tillstånd tyckte Rebecka att det liknade Borgen. Det högg

till i magen. Hon undrade om hon någonsin skulle få se Borgen igen eller om de skulle 

vara fast där för alltid. För säkerhets skull försäkrade hon sig om att porten fortfarande 

fanns kvar. Utanför sträckte en underbar trädgård ut sig. Växter i alla färger och former 

stod uppradade i välskötta rabatter. Buskarna var klippta i geometriska figurer och i 

varje hörn porlade stenfontäner. Runt hela trädgården bredde en hög häck ut sig. 

     ”Försöker du strypa mig?” sa Astrid och vred sig ur Emricks grepp. Hon hoppade 

jämfota ner för trappstegen och fortsatte ut i trädgården. Genom en öppning i häcken 

öppnade landskapet upp sig i det oändliga. Någonstans hördes ett tåg vissla. 

     ”Var tror du att vi har hamnat?” frågade Rebecka. 

     ”Ingen aning”, svarade Emrick. ”Men jag tror att vi borde försöka ta oss tillbaka 

innan porten stängs eller Astrid ser till att hon blir uppäten av något vilt djur.” 

     Rebecka såg på hur Astrid brutalt slet bladen av några blommor och kastade upp dem

i luften. Hon tänkte att det nog mest var en tidsfråga. 

     ”Vi kan komma tillbaka en annan gång”, sa Emrick och tog några försiktiga steg ned 

från paviljongen. ”När det bara är du och jag.” 

     De följde efter Astrid ut i trädgården. 

     ”Och vem vet, tiden är kanske annorlunda här. Tänk om det är som i sagorna? Tänk 

om varje sekund är en hel dag och att vi redan varit borta i flera månader? Stannar vi 

mycket längre kanske de därhemma redan hunnit dö av hög ålder”, fortsatte Emrick. 

     Rebecka kände hur blodet försvann ur ansiktet. 

     Det prasslade till bland buskarna. 

     Rebecka såg sig omkring. Krypande från ryggslutet kom känslan av att vara 

iakttagen. Blicken drogs mot ett buskage nästan helt täckt av högt gräs. Mellan 

grässtråna skymtade hon ett par vidöppna, gröna ögon. Det var någon som tittade på 

dem. Det skilde inte mer än några meter. 
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     ”Vad är det du tittar på?” frågade Emrick. 

     ”Det är någon här…”, sa Rebecka. 

     Emrick och Astrid slöt upp bakom henne. Emrick höll ett stadigt tag om Astrid för 

att hindra henne från att springa fram. 

     ”Vad är det för någonting?” frågade Astrid. 

     ”Jag vet inte”, sa Emrick. 

     ”Vi borde nog försöka skrämma bort den”, sa Rebecka.  

     Hon lyfte upp en gren ur gräset och slog med den i marken framför sig. Emrick fick 

tag i en sten. Han siktade och kastade iväg den. Den slog i marken precis framför 

buskagen. Astrid slet sig fri från Emricks grepp och sprang fram emot buskarna. 

Betraktaren rörde sig inte. En stund stirrade de på varandra. Ögonen tillhörde ett djur 

lika stort som en hund men som i övrigt liknade ett marsvin. Fast med långa hängande 

öron. Den tappade snart intresset för Astrid och började lugnt äta av bladen på busken. 

     ”Kan vi inte se vad som finns där ute?” gnällde Astrid. 

     Emrick tvekade. Just som det såg ut som att han skulle ge med sig flög en dagslända 

stor som en gråsparv förbi dem. När den nådde den närmsta rabatten slängde sig en 

mörklila tulpan ut och slukade den hel. Förskräckta såg de på när en vild kamp 

utspelade sig. Det krasade otäckt inifrån blomman. Den ryckte till och spottade ut 

dagsländan som försvann ut genom en av öppningarna i häcken. Den första som sa 

något var Emrick. 

     ”Nu räcker det. Vi har ingen aning om vad det här är för plats. Vi tar oss hem NU!” 

     ”Men…”, protesterade Astrid.

      Tillsammans släpade de med sig Astrid in i paviljongen. Med Astrid i ett stadigt 

grepp mellan sig ställde de upp sig framför porten. Ytan såg likadan ut som i källaren 

men trots det var det något som var annorlunda. Rebecka hann undra om det berodde på

att den här porten stod mitt på golvet och inte undangömd i ett skåp. Emrick fångade 

upp hennes blick. Han såg blek ut. 

     ”Redo?”

     Rebecka nickade och drog in ett djupt andetag. Gemensamt gick de tillbaka in i 

porten.  

Kapitel 27. 
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När de kom tillbaka till Borgen förstod de först inte var de hade hamnat. Emrick 

kände hur paniken bubblade upp inom honom när han fick syn Louise som dök upp i 

dörröppningen. Men bilden gick inte ihop. Dörröppningen de stirrade på ledde in till 

entréhallen. De befann sig inte längre i källaren. Louise kom rusande mot dem. 

      ”Hur gick det? Vi trodde inte att någon blivit skadad i skalvet?”

Emrick reste sig på skakiga ben. Även Astrid och Rebecka kom på fötter. 

”Vi mår bra, tack.” 

     ”Det här var det värsta skalvet hittills. Nu måste väl ändå Odwin göra något! Titta så 

det ser ut här! Det måste vara källaren som bytt plats med innergården. Men kära nån så 

det ser ut här. Var kommer alla växter ifrån? Vart ska detta sluta?” malde Louise på. 

     Emrick såg sig omkring. De befann sig i höjd med innergården. Källarens väggar var

utbytta mot innergårdens och han kunde se rakt in i matsalen. Men samtidigt var de 

fortfarande i källaren. Porten, skåpet, kofferten, allt fanns där. 

     ”Om ni klarar er så ska jag gå och hämta Odwin. Han måste se det här!” sa Louise 

och gick före in i huset. 

     När de kom ut i entréhallen stod herr Ericsson och väntade på dem. Emrick visste 

inte mer om honom än att han oftast åt ensam och brukade gå och lägga sig sent. Han 

haltade kraftigt. 

     ”God eftermiddag herr Ericsson”, sa Rebecka.  

     De tre barnen log artigt medan de backade mot matsalen. De behövde tid till att prata

om det som just hänt. De ville absolut inte träffa fler av Borgens hyresgäster.  

     ”Mår ni bra?” 

     ”Ja tack, herr Ericsson.” Den här gången var det Emricks tur att svara. 

     ”Ni har varit mycket i källaren på sista tiden. Man skulle ju kunna tänka sig att det 

inte finns mycket där att göra för tre barn? Kan ni inte berätta för en gammal man vad 

det är som är så roligt där?” sa herr Ericsson.  Hans röst var djup men torr. Som om den 

inte användes så ofta. 

     Emrick skruvade på sig. Han såg hjälplöst på Rebecka. 

     ”Tvätten!” 

     Alla tre stirrade på Rebecka. Hon bet sig i läppen.

     ”Jo, alltså. Jag tycker att det är roligt… att tvätta… eller jag menar att det är roligt 

att…” 

     ”Hoppa i tvätten! Astrid tycker att det är roligt att hoppa i tvätthögarna.” 

     Emrick stoppade in en hand i munnen på Astrid för att hon inte skulle protestera.
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     ”Så nu måste vi tvätta om allting så att inte Mathilda blir arg”, avslutade han med ett 

leende. 

     Rebecka nickade ivrigt. 

      ”Du vet hur Mathilda är, blir alltid arg för allting”, fortsatte Emrick. Rebecka 

försökte skaka på huvudet utan att den gamle mannen skulle se det. 

     Herr Ericsson fick en rynka mellan ögonbrynen. Det slog Emrick hur ung han såg ut.

Han måste ju vara en bra bit över åttio, det var i alla fall vad hans mamma hade sagt, 

men utan att ha några synliga rynkor, och håret var snarare ljust än grått.    

     ”Nej, det vet jag nog inte.” Han kliade sig i skägget. ”Jag tycker att Mathilda verkar 

ta det mesta med ro”, sa herr Ericsson.        

     Han synade barnen. 

     ”Men det är klart. Jag brukar sällan förstöra tvätten för henne.”

     Rebecka tänkte att de nog såg ut som tre scouter där de stod. Raka i ryggen och med 

stora leenden. 

     ”Men nu verkar ju källaren ha flyttat upp till innergården, så nu behöver vi ju inte gå 

dit något mer.” Rebecka försökte låta oberörd. 

     ”Kanske det. Jag ska se till att Odwin spärrar av innergården tills vidare. Det är nog 

bäst så…” 

     Både Emrick och Rebecka nickade ivrigt. Det vara bara Astrid som skakade på 

huvudet. 

Herr Ericsson betraktade dem noga innan han vände uppmärksamheten ut genom 

fönstret. 

     ”Ja, det måste jag säga. Såhär har man aldrig sett källaren förut. Men vart har ni gjort

av tvätten..?” 

     De backade baklänges genom hallen. Herr Ericsson öppnade munnen för att hindra 

dem just som Professorn dök upp runt hörnet. Rebecka drog en lättnadens suck. Hon 

hade aldrig varit så glad över att se Professorn förut. 

     ”Nä men ser man på, har ni något möte här som jag borde blivit inbjuden till?” sa 

Professorn.  

     Han skrattade högt åt sitt eget skämt men kom av sig när ingen annan gjorde det. 

     ”Avbröt jag någonting?” undrade han. 

     ”Inte alls. Det är nog dags att dra sig tillbaka. God natt”, sa herr Ericsson. För varje 

steg han tog gjorde han en liten grimas. 
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     ”Men klockan är ju bara…” började Professorn, längre hann han inte förrän herr 

Ericssons slog igen dörren efter sig. 

     När Professorn vände sig till barnen hade de redan hunnit halvvägs genom rummet. 

Rebecka ropade över axeln. 

     ”Ursäkta att vi inte kan stanna, men vi måste skynda oss innan Mathilda plockat 

undan middagen.” 

     Det såg ut som att Professorn svarade något men ingen av dem hörde vad han sa. De 

stannade inte förrän de nådde köket. 

     ”Vi kan inte hålla på såhär mer. Inte efter det som hände idag. Vi måste berätta för 

någon!” sa Rebecka.         

     Emrick gnagde på underläppen. 

     ”Du har rätt. Om du pratar med Odwin så pratar jag med mina föräldrar?” sa han.  

Kapitel 28. 

Emrick behövde inte leta länge. Han hittade sin mamma på badkarskanten i föräldrarnas

badrum. Hon höll på och målade tånaglarna i en färg som han hade lärt sig hette ”mörk 

aubergine”. Emrick flyttade vikten från den ena foten till den andra. Han stirrade på den

lila penseln som rörde sig smidigt i hans mammas hand. På hyllan över badkaret brann 

doftljus och en kvalmig doft av vanilj blandades med nagellackslukten. 

”Ville du något?” Hans mamma såg på honom. Med ens verkade allt så overkligt. 

Han visste inte vart han skulle börja. Emrick tog ett djupt andetag. 

”Mamma, vad skulle du säga om jag sa att vi har hittat en port i källaren och att den 

porten leder till en magisk trädgård med levande blommor och konstiga djur?”

”Åh, vad spännande, hjärtat!”

”Va?” Emrick kom av sig. ”Tycker du?”

”Det är klart jag tycker. Det är oerhört roligt att du använder din fantasi. Jag brukade

hitta på massor av historier när jag var i din ålder. Tänk vad synd att man inte gjorde 

någonting med alla de där historierna. De hade blivit bra böcker. Om jag inte minns fel 

så borde några av anteckningsböckerna ligga kvar i en låda på vinden. Jag undrar vart 

den lådan tog vägen när vi flyttade?”

”Men mamma…”
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”Inte nu hjärtat. Jag måste ringa våra gamla grannar och fråga om de kommer ihåg 

vart de ställde kartongerna.” Utan att nudda golvet med tårna trippade hon ut ur 

badrummet på hälarna. När hon passerade honom kysste hon honom i pannan. 

”Är du rar och drar ur proppen till badvattnet hjärtat?” 

Kapitel 29. 

Hans pappa stod med båda händerna inkörda i någon manick när Emrick kom in i 

verkstan. Det surrade ifrån den och med jämna mellanrum gav den ifrån sig ett högt 

pling. 

”Vad ska det bli den här gången?”

Emrick såg på hur hans pappa tog upp en stor gummihammare ur en av de många 

verktygslådor som stod utspridda i rummet. Han gav manicken en hård smäll i sidan. 

Surrandet tystnade. 

”Vet inte än, men det kommer bli fantastiskt.” Han torkade av sina oljiga händer på 

en sorglig trasa. ”Är du snäll och ger mig defibrillatorn?” Det tog en stund innan 

Emrick förstod vad det var han skulle ge honom. Han räckte över en liten sak, inte 

större än en tändsticksask med siffror ingraverade i tre av de fyra sidorna. 

”Pappa, vad skulle du säga om jag sa att vi hittat en port till en mystisk trädgård?” 

”Vad intressant.”

”Tycker du? ”

”Absolut” 

” Den finns i källaren. Du kommer inte tro dina ögon, du ska få se, den är verkligen 

vacker. Om vi skyndar oss hinner vi gå dit innan kvällsfikat.” 

”Absolut. Kan du räcka mig skruvmejseln?” En skruv sprätte iväg från maskinen 

och rullade iväg över golvet. 

Emrick kände hur hoppet rann ur honom. Han stack ner handen i verktygslådan och 

fiskade upp skruvmejseln. Han la den på bordet bredvid manicken.  

”Och ögonmåttet?” sa pappa. 

Emrick blängde på honom. 

”Det finns inget verktyg som heter ögonmått pappa.” 

Emricks pappa reste sig upp och torkade av händerna på byxbenen. Han flinade. 

”Du brukade alltid gå på det där skämtet när du var mindre.”
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Han rufsade med handen i Emricks hår.  

”Men pappa! Utbrast Emrick. ”Har du ens hört någonting av vad det var jag sa?”

”Klart jag har, du sa någonting om att det var dags för fika.” 

 

Kapitel 30. 

Rebecka slog sig ner i soffan bredvid Odwin. Han satt försjunken i en bok och verkade 

först inte märka att hon var där.      

    ”Du vet när du förbjöd oss att gå ner i källaren…” började hon. 

     ”Mm.”

     ”Fanns det någon speciell anledning till det?”

     ”Va? Ja, det gjorde det! Det är jag helt säker på!” sa Odwin och sänkte boken. 

     ”Kommer du ihåg vilken anledningen var?” sa Rebecka och borstade bort lite damm 

från armstödet. 

     ”Klart jag kommer ihåg.”

     Rebecka nickade uppmuntrande. 

     ”Jag behöver inte förklara mig för ett barn”, sa han surt och återvände till boken.  

     Rebecka suckade men tänkte inte ge sig än. 

     ”Det kan vara så att vi gick ner i källaren i alla fall.”

     ”Jasså…”

     Odwins ögon dök upp ovanför bokkanten. 

     ”Och jag vet att du inte vill prata om det här, men du måste!” 

     ”Varför kan ni inte leka i trädgården. Som normala barn?” 

     Han reste sig och ställde in boken i en hylla. 

     ”När vi var i källaren kom det ett nytt skalv. Och efter det var inte källaren i källaren 

längre. Visst måste Louise berättat om det?”

      Odwins ögon smalnade. 

     ”Jag är inte här för att klaga. Det blir säkert jättebra att ha källaren på innergården. 

Men det är något annat vi måste prata om! Jag kan visa dig. Vi kan ta med Mathilda…”

     ”Mathilda är inte här längre. Hon gav sig av efter skalvet”, sa Odwin. 

     ”Va? Det är inte möjligt. När kommer hon tillbaka?” 

     ”Det vet jag inte.” 

     Odwin drog fram några nya böcker från bokhyllan. 
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     ”Dumheter att ge sig av just nu. Det var ren tur att Angelique kunde hoppa in och ta 

över förberedelserna för sommarfesten. På tal om det så borde jag nog gå och se efter 

om allt går enligt planerna.” 

     ”Nej vänta.” 

     Rebecka försökte smälta att Mathilda hade åkt iväg utan att säga något, men hon 

kunde inte låta Odwin gå än.

     ”Jag berättade ju att vi har hittat en port…” sa Rebecka och höll andan.

     ”Vi tror att det är en port till en annan värld”, slapp det ur henne.  

     Odwin drämde ner böckerna i soffbordet. 

     ”Jag vill inte höra talas om de där dumheterna en gång till. Driva med en gammal 

man på det här sättet! Jag har nog problem som det är för tillfället utan att några dumma

ungar ska komma och lägga sig i.” Alla tecken på trötthet och förvirring var som 

bortblåsta från ansiktet. 

     ”Men…”

     ”Tyst! Jag vill inte höra ett ord till. Jag har förbjudit er att vara i källaren! Det gäller 

oavsett vart den befinner sig! Det är farligt! Det här trodde jag inte om dig Rebecka. 

Försvinn härifrån nu. Jag vill inte se dig mer.” 

     Rebecka skyndade längs korridoren utan att ha någon riktning. Hon ville bara bort. 

Tårarna rann längs med kinderna men hon gned ilsket bort dem. Hon väntade en stund 

innan hon letade upp Emrick för hon ville verkligen inte att han skulle se hennes 

rödsvullna ögon. Hon hoppades att det hade gått bättre för honom. De skulle hjälpa 

Odwin rädda Borgen vare sig han ville det eller inte. 

Kapitel 31. 

När måndagen kom skyndade sig Emrick och Rebecka åter nedför backen mot byn. 

Prick klockan två klev de innanför dörrarna på adressen som Borgmästaren hade gett 

dem. När de anmälde sig i receptionen lyfte kvinnan bakom disken telefonluren och 

knappade in några siffror. Emrick förstod på samtalet att kvinnan hade ringt till 

Borgmästaren för att meddela att de var där. Hon visade in dem genom den ena låsta 

dörren efter den andra. Till slut stannade de utanför Borgmästarens kontor. 

     ”Vänta här ett ögonblick.”
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     Kvinnan försvann in genom en dörr. Rummet de stod i var tomt förutom några soffor

och ett bord med tidningar. Det påminde Emrick om ett väntrum hos tandläkaren. 

     Kvinnan som släppte in dem, kom tillbaka och höll upp dörren åt dem. 

     ”Borgmästaren tar emot nu.” 

     Emrick och Rebecka stannade till direkt innanför dörren. Borgmästaren såg upp på 

dem över kanten på sina glasögon. Ett leende bredde ut sig över ansiktet.

     ”Kom här mina små vänner. Sätt er ner. Jag hoppas att ni sitter bekvämt. Allt ni 

säger kommer stanna mellan dessa fyra väggar.” 

     Emrick skruvade på sig. Han visste inte mycket om hur ett möte med en borgmästare

brukade se ut. Men det var något över hela situationen som kändes obekvämt. Han 

försökte få Rebeckas uppmärksamhet genom att nypa henne försiktigt i benet. Hon 

svarade genom att ge honom en välriktad spark på smalbenet.

     ”Jag förstår att det här måste kännas konstigt för er. Men jag menar det verkligen, jag

är bara här för att hjälpa er.” 

     Borgmästaren gick bort till en hög byrå och drog ut några lådor. Snart hittade hon det

hon letade efter. Hon drog fram en stor godispåse med vackert inslagna chokladpraliner 

som hon tömde upp i en glasskål.

     ”Jag fick de här av min son när jag fyllde år. Men han har säkert inget emot att jag 

delar dem med er. Prova de grönrandiga, de är ljuvliga.” 

     Hon sköt fram skålen mot dem. Emrick tog en av pralinerna och pillade av det 

vackra pappret. Försiktigt tog han en tugga och kände hur den mjuka chokladen rann ut 

i munnen. Snart hade även Rebecka munnen full. Borgmästaren log mot dem. 

     ”Ska vi ta det från början. Varför ville ni prata med mig?”

     Rebecka rätade på sig och började tala. Först trevande men efter en stund rann orden 

ur henne. Hon berättade om konstigheterna i Borgen och om högen med klagobrev som 

bara växte. Om hur allt fler hade flyttat därifrån och att Odwin inte längre kunde betala 

sina skulder. Hon berättade till och med om poolen i matsalen och att Odwin hade 

förlorat kontrollen över situationen. Rebecka gestikulerade vilt medan hon pratade. 

     Borgmästaren lyssnade uppmärksamt till varje ord. Hon nickade och flämtade på alla

de rätta ställena.

     När Rebecka tystnade sträckte sig Borgmästaren fram över skrivbordet och tog 

hennes hand. 

     ”Jag förstår att ni måste haft det fruktansvärt.” 

     Rebecka nickade åt Emrick att fortsätta.  
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     ”Så därför undrar vi om du skulle kunna prata med dem som Odwin är skyldig 

pengar och be dem vänta lite tills han hunnit lösa problemet?” sa han. 

     ”Tack kära vänner för att ni kom till mig. Jag ska genast sätta igång.”

     ”Med vadå?”

     ”Det kan jag inte säga någonting om än förstår du väl. Men det kommer ni snart 

märka. Jag ska se till att få slut på konstigheterna i Borgen. Det kan ni vara säkra på. 

Men nu måste ni gå. Jag har massor av saker att göra.”

     Emrick och Rebecka reste sig och blev följda till dörren. 

     ”Det är nog bäst om ni inte berättar för Odwin att ni varit här. Han är alldeles för 

stolt för att gå med på hjälp utifrån. Det här får vara vår lilla hemlighet.”

     De skakade hand och tackade för besöket. Kvinnan från receptionen mötte upp dem 

och visade dem ut. 

     När de kom ut på gatan blev Emrick stående. 

     ”Vad är det vi har gjort egentligen? Vad tror du kommer hända nu?” 

     ”Jag vet inte. Men jag hoppas att Odwin får hjälp att lösa problemen och att allt kan 

gå tillbaka till hur det var förut.”

    ”Jag hoppas verkligen det….” 

Kapitel 32.

Dagen för sommarfesten vaknade Emrick av att solen stack honom i ögonen. Den 

annars så råa luften hade bytts ut av betydligt varmare vindar. På Angeliques order 

serverades frukosten ute i trädgården. Matsalen var förbjudet område och 

förberedelserna var redan i full gång. Emrick såg hur Thomas bar in en hel låda med 

ljusslingor från förrådet och trädgårdsmästaren släpade in stora hinkar med blommor. 

Louise hade fått hedersuppdraget att hjälpa Angelique med dekorationerna och tog sitt 

uppdrag på blodigt allvar. Hon länsade rabatterna på blommor med sådan iver att hon 

nästan klippte av sig fingrarna. När Emrick försökte kika in i matsalen, för att få en 

glimt av vad det var de höll på med, slogs dörrarna igen rakt framför näsan på honom. 

Det han hann se var mycket lovande. Alla borden var dukade med rosa linnedukar och 

på varje bord stod ett vackert blomsterarrangemang. Det mest lovande hade ändå varit 

att det stod hela högar med lådor från matleverantören ”Mat såklart.” Emrick var 

oerhört tacksam för att det inte var Mathilda som skulle laga all mat till festen. Men 

tydligen tänkte inte Angelique göra det heller. Det enda hon envisades med att göra 
55



själv var att dekorera den enorma tårta i åtta våningar som nu skymde större delen av 

den bortre väggen. Hon balanserade på en ranglig pall hållandes en spritspåse lika stor 

som en tax. Nedanför Angeliques fötter satt Selma och följde hennes rörelser. Det såg ut

som att katten väntade för att se om Angelique skulle tappa balansen och dyka med 

huvudet före rakt ner i all grädde och maräng.  

Ute i trädgården slevade Emrick upp en stor skål fruktsallad och slog sig sedan ner på

en bänk.  

”Är det ledigt här?” hördes en röst. 

Emrick nickade.  

     Herr Eriksson satte sig tungt bredvid honom på bänken.  

”Det är vackert här. Tycker du inte?” sa han.  

Emrick såg sig omkring. De blommor som trots allt hade överlevt Louise skövlande 

fyllde hela trädgården med färg och spred en härlig doft omkring sig. Gräset var 

nyklippt dagen till ära och det hängde ljuslyktor och vimplar i träden. Han nickade.  

”Det vore förbaskat synd om allt detta skulle försvinna”, fortsatte herr Eriksson.

Emrick nickade igen.   

”Du vet, även jag har varit ung en gång i tiden. Och lekt med saker jag inte skulle ha 

gjort… Det kan vara oerhört farligt!”

”Jag förstår nog inte vad du menar…” slingrade sig Emrick.  

Herr Erikssons isblåa ögon var fästa på en punk långt borta.  

”Jag menar bara att du ska vara försiktig. Det vore oerhört synd om någonting hände 

med dig eller fröken Rebecka.”  

Emrick andades ut när Odwin kom ut på trappan i sin finaste kostym.  

”God morgon kära vänner. Angelique har lovat att bryta både fingrar och tår på var 

och en av oss som inte kan hålla våra nyfikna näsor borta från huset förrän 

sommarfesten börjar. Njut av det vackra vädret så är ni alla hjärtligt välkomna tillbaka 

klockan fem då middagen börjar! Försvinn nu härifrån innan Angelique börjar 

misstänka att ni spionerar!”  

För att fördriva tiden fram till middagen sprang Emrick och Rebecka ner till sjön. 

Ingången till innergården var täckt med ett tjockt lager byggplast för att hålla alla 

nyfikna ögon borta och dessutom hade Odwin bestämt att hantverkarna skulle turas om 

att hålla vakt utanför. Men det fick de bekymra sig om senare. Det var alldeles för varmt

för att vara inomhus när det var så vackert väder så allt annat fick vänta en dag. De kom 

på en ny tävling som gick ut på att så fort som möjligt springa ett varv runt båthuset 
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samtidigt som man gissade vad det skulle bli för mat på festen. När det äntligen blev 

dags var Emrick både trött och hungrig. 

Middagen blev storslagen. Det serverades läckra smårätter på stora fat och överfulla 

karotter med den ljuvligaste soppa Emrick någonsin ätit.  

”Har du sett efterrättsbordet? De har klämt in det borta i hörnet”, sa Rebecka med 

munnen full av äppelpaj.  

Emrick såg åt det håll hon pekade och fick syn på ett helt berg av godsaker. Förutom 

den enorma tårtan fanns där även allt han någonsin hade kunnat önska. Stora skålar var 

fyllda till bredden av puddingar i olika smaker och på en hög ställning balanserade 

hundratals små bakelser i alla former och färger. Ingen av dem var större än en muffins 

och Emrick planerade att trycka i sig minst tre. 

”Åh nej, varför sa du inget tidigare? Jag är för mätt för att ta en enda tugga till”, 

stönade Emrick.  

”Kom, vi går ut ett tag så kan du säkert jobba upp lite hunger.”  

Emrick släpade sig ut ur matsalen. När de kom ut i hallen blev de tvungna att hoppa 

åt sidan för att inte bli påkörda.  

”Se upp därnere!”  

Framför dem for Eric ner för trappan sittande på en randig madrass. På översta 

trappsteget stod Oscar och Astrid och jublade.  

”Det gick mycket snabbare den här gången. Det var nog ansatsen som gjorde susen!”  

tjoade Eric upp till de andra. 

Oscar strålade mot dem. 

”Ni säger väl inget?”

”Det här var förstås din idé Astrid?” frågade Emrick.

”Faktiskt inte, men om Thomas frågar så är det ingen av oss som skulle syssla med 

sådana här dumheter”, sa Eric. 

”Det var en av madrasserna som försökte rymma från förrådet och vi försökte enbart 

hindra den från att smita…”, sa Oscar. 

  Emrick och Rebecka såg på varandra och flinade.  

”Jaja, vi ska inte säga någonting”, sa Rebecka och klev över madrassen.  

”Vill ni inte vara med?” frågade Eric.   

Rebecka tog trappan två steg i taget. När hon var uppe tog hon sats och slängde sig 

ner på madrassen som for iväg. Emrick skyndade efter. Astrid hoppade på nästa 
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madrass samtidigt som honom och tillsammans skumpade de ner för trappan. Gubbarna 

försvann iväg och var snart tillbaka med ännu fler madrasser. 

När det var Astrids tur igen slogs dörren till korridoren upp och Odwin uppenbarade 

sig på andra sidan. Med oväntad smidighet smet de andra tre iväg och försvann åt varsitt

håll.  

Kvar stod Emrick och Rebecka. Ingen av dem vågade möta Odwins blick. Det var ju 

typiskt att dagen skulle sluta såhär. Precis som Emrick hade tänkt att allt varit för bra för

att vara sant.  

”Stå inte bara där.”  

De tog ett steg tillbaka med huvudena sänkta samtidigt som Odwin susade förbi dem 

nedför trappan på en egen madrass.  

”Jag har inte gjort det här sedan jag var barn.” Han var redan på väg uppför trappan 

igen. ”Men kom igen då!”

En lång stund roade de sig med att fara nerför trappan med Odwin. När benen var 

trötta och rumporna blåslagna kurade de ihop sig, vid sofforna, i värmen framför den 

öppna spisen. Det knäppte och sprakade från vedträna. Odwin snappade åt sig en tom 

bricka från ett av borden. Sjungande försvann han ut i köket och återvände efter några 

minuter med tre muggar rykande choklad. Med en förtjust min ploppade han ner en stor 

chokladpralin i var och en av kopparna och avslutade med en klick vispad grädde.  

”Mamma brukade alltid göra sådana här till oss när vi var barn.”

En lång stund satt de där och skrattade och drack choklad. När de sista av Borgens 

hyresgäster hade gått och lagt sig gäspade Emrick. 

”Tack Odwin, för att vi får bo här!”

Rebecka nickade. 

Odwin tvekade. 

”Förlåt för att jag skrek åt dig Rebecka. Jag vet att du inte menade något illa… 

och…”

Han klappade Emrick lite försiktigt på axeln. 

”Jag vill även be om ursäkt för det där på kontoret Emrick. Du kunde inte veta vad 

den där bilden betyder för mig.” 

”Det var inte meningen att snoka.”

”Jag vet det… jag blev bara lite chockad. Jag har inte sett den där bilden på flera år. 

Jag trodde att jag hade bränt alla bilder på…”

När han upptäckte Emricks och Rebeckas nyfikna ansikten skruvade han på sig.  
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”Fotot du hittade föreställde mig och Otis…min tvillingbror.”

De försökte se lagom överraskade ut men hade båda svårt att sitta stilla.  

”Var är han nu?” frågade Emrick försiktigt. 

Odwin försjönk i tankar. 

”Jag vet inte. Vi har inte setts på 30 år…”, sa han slutligen. 

”Men varför då? Varför vill du inte prata om det?” for det ur Rebecka innan hon 

hann hejda sig.”

Odwins ansikte blev hårt ett ögonblick men slappnade sedan av. 

”Det är en lång historia.”

”Men han är ju din bror!” sa Rebecka.  

 ”Ska du inte söka upp honom? Ni kan ju bli vänner igen”, sa Emrick.  

”Jag tror inte det…”, sa Odwin och drog på orden. När varken Emrick eller Rebecka 

vände bort blicken fortsatte han. Han talade mycket långsamt som om varje ord gjorde 

ont.   

”Otis gav sig iväg utan ett enda ord. Han tog inte med sig någonting. Utom Emma… 

min fästmö. 

”Nej, vad hemskt!” sa Rebecka. 

Odwin såg in i elden. Han suckade tungt och varenda rynka i hans fårade ansikte blev

tydlig.   

”Jag var inte den enda som blev lämnad. Otis hade också en fästmö. Hon har hatat 

mig sedan dess. Som om det vore mitt fel… Jag förlorade också min stora kärlek den 

där dagen… och min bäste vän…”  

Efter det var det ingen som sa något mer. Det var som att orden inte längre räckte till.

En lång stund bara satt de där och såg in i elden. När Emrick inte kunde spjärna emot 

längre föll ögonlocken ihop och han somnade sittande på golvet, lutad mot en av 

soffkuddarna. 

Kapitel 33. 

När Emrick vaknade förstod han först inte var han var. Elden i öppna spisen hade 

slocknat och han frös. Någon hade lagt över honom en filt och han drog den allt tätare 

omkring sig. Rebecka låg bredvid honom i soffan men Odwin syntes inte till. Det bleka 

morgonljuset fyllde redan rummet och klockan på spisen visade att klockan var sex. Då 
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hördes det igen. Först trodde han att skalven hade börjat igen. Men det var något som 

var annorlunda med ljudet den här gången. Det lät mer som om det kom utifrån än 

inifrån huset. Ett kraftigt brak skakade om huset. Den här gången var det tydligt var det 

kom ifrån. Han väckte Rebecka och tillsammans skyndade de mot biblioteket. Flera 

andra hade samlats och de kunde se att ena väggen hade rasat ihop och lämnat en stor 

öppning rakt ut i trädgården. Utanför hade det samlats en massa människor. En del av 

dem kände han igen från byn. 

     När de kom ut på gårdsplanen förstod de först inte vad det var de såg även om det 

blev smärtsamt tydligt vad det var som hade fått biblioteksväggen att kollapsa. 

Halvvägs genom väggen stod en gigantisk grävmaskin med grävskopan lyft. Emrick 

undrade varför så många av byns invånare var där tills han såg Borgmästaren. Hon stod 

bredvid en man i randig kostym och höll en fackla i handen. Bredvid henne stod det en 

kärra med en stor urtavla på.  

     Odwin trängde sig längst fram. Han var klädd i morgonrock och i underkanten stack 

det ut ett par randiga pyjamasbyxor. Med ett språng var han uppe i förarhytten på 

grävmaskinen. 

     ”Vad i hela friden håller du på med? Sluta omedelbart! Vem har gett dig rätten att 

förstöra mitt bibliotek? ” vrålade han åt föraren. 

     Chockad pekade föraren på Borgmästaren som just vände sig mot dem. Odwin 

hoppade ner från grävmaskinen och klampade dit. Han stirrade ogillande på 

Borgmästaren. 

     ”Hur har du vågat dig hit din gamla häxa?”

     ”Kära Odwin! Jag är här för att hjälpa dig. Det har kommit till min kännedom att du 

har stora problem.”

     Odwin blev mörkröd i ansiktet

     ”Jag behöver ingen hjälp från dig. Du är inte välkommen här!”

     Rebecka väste i Mathildas öra: ”Vad är det som händer egentligen, vill inte Odwin 

ha hjälp längre?”

     ”Jodå, det vill han säkert, men inte av Borgmästaren. Hon har försökt slänga ut 

Odwin ur huset så länge jag kan minnas. Det finns ingen gräns för vad den kvinnan kan 

ta sig till, men jag förstår inte varför hon kommit hit just nu.”

     Emrick försökte svälja ner klumpen han fått i halsen.

     ”Oh, nej.”
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     Så försiktigt han kunde tog Emrick Rebeckas hand för att ta med henne därifrån 

innan Borgmästaren skulle få syn på dem. 

     Försent.

     ”Nämen, där är de ju, mina små vänner, Emrick, eller hur? Märkligt namn! Jag har 

faktiskt blivit inbjuden!” Det sista sa hon till Odwin medan hon fångade in Emrick i 

famnen med ett ljuvligt leende. Hon rufsade om honom i håret när hon talade. 

     ”Vad menar du?” sa Odwin mellan hopbitna tänder. 

     ”Jag menar att dina kära familjemedlemmar kom till mig, eftersom du inte kan ta 

hand om Borgen längre. Då är det faktiskt min plikt att ingripa.” Hon tog ett hårt grepp 

om Emricks haka. ”Jag kan ju inte neka ett hjälplöst litet barn som ber om hjälp.” 

Hennes naglar grävde sig in i huden. 

     Emrick vågade inte möta Odwins blick. 

     ”Och jag måste säga att jag kommer med strålande nyheter!” fortsatte Borgmästaren.

     ”Gör du?” 

     ”Jodå, snart kommer alla dina problem vara lösta.”

     ”Jasså…”

     ”Men jag måste ju säga att du har varit stygg som inte har talat om vilka ekonomiska

svårigheter du har haft. Men jag är inte den som är långsint, jag ska hjälpa dig ändå. 

Snart är nämligen det här stället mitt. Och då kan du ägna dig åt roligare saker än ett 

gammalt hus…”

     ”Borgen kommer aldrig att bli din!”

     ”Jodå! Det är det som är det fina. Om du inte har betalat av din skuld före midnatt 

idag den 23:e juli, så kommer Borgen gå till försäljning för att betala av skulderna. Och 

passande nog råkar jag ha just den summan som behövs. Tänka sig vilken tur jag har.”

     ”Över min döda kropp!”

     Leendet försvann ur Borgmästarens ansikte. 

     ”Passa dig Odwin! För annars går det kanske att ordna! Jag är så urbota trött på dig 

och ditt äckliga gamla hus!”

     ”Jag ska…”

     Herr Ericsson fick hindra Odwin från att slänga sig över Borgmästaren. 

     ”Hur trevligt det här än är, så har jag faktiskt inte tid med dig längre. Om du inte har 

skaffat fram pengarna inom…” Hon busvisslade och en strålkastare tändes mot klockan 

på vagnen.”…17 timmar och 50 minuter, så har jag en utflyttningsfest att fira.”

     Borgmästaren vände sig mot byborna. 
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     ”Vad roligt att så många av er kunde närvara denna underbara morgon. Det finns 

frukost till alla och stannar ni kvar hela dagen finns det gott om korv att grilla!” 

Hon vände på klacken och skyndade nedför vägen, innan hon försvann ropade hon över 

axeln, ”Ses sen raringar!”

     Onaturligt sakta drog sig Odwin tillbaka mot huset. 

      Emricks skyndade efter honom.

     ”Vänta!”

     Odwin stannade upp men vände sig inte mot honom.

     ”Jag kan förklara”

     ”Det spelar ingen roll nu.”

     ”Du måste lyssna på mig…”

     ”Nä, Emrick, det måste jag faktiskt inte. Jag har hört mer än tillräckligt av vad du har

haft att säga.”

Kapitel 34. 

Rebecka slöt upp vid Emricks sida. 

”Vi vet att vi har gjort bort oss. Men du måste lyssna på oss. Vi tror att vi vet vad 

det är som ligger bakom problemen. Om vi bara kan fixa det kanske folk väjer att stanna

kvar och då kan du betala skulderna.” 

”Inte nu Rebecka.”

”Du vet den där porten vi pratade om. Vi vet inte varför, men den är inte i källaren 

längre! Den är på innergården. Vi öppnade den och om vi bara får gå dit kan vi stänga 

av den och allt kommer bli som vanligt igen!” 

”Inte nu…”

”Men snälla…”

”Nej! Och om jag får se er två springa runt vare sig i källaren eller framför 

innergården så vet jag inte vad jag gör!”

”Men vi kan hjälpa…” 

”Det är för sent! Tack vare er två kommer jag förlora allt. Ni får ursäkta mig om jag 

vill ha några minuter till att ta farväl av det hus som varit mitt hem så länge jag har 

levt.”  

Odwin slängde igen ytterdörren efter sig. 
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”Vad gör vi nu?” sa Emrick.

Rebecka rätade upp sig. 

”Stänger porten”, sa hon. 

”Men Odwin…” 

”Det han inte vet har han inte ont av. Hantverkarna kan ju inte ha koll hela tiden. 

Det måste finnas ett sätt att smita förbi dem.” 

     En stund senare befann de sig i entréhallen. Rebecka kikade fram från deras 

gömställe bakom en byrå. 

      Mock satt på plats framför innergården. Han såg slött på sin klocka. 

”Jag har en idé. Kommer du ihåg för några dagar sedan, när vi fick kålsoppa med 

stuvade ärtor och Astrid fick så ont i magen att hon inte kunde sova?” 

Emrick plockade fram boken. Han bläddrade fram och tillbaka mellan sidorna. När 

han hittade vad han sökte efter markerade han sidan genom att vika ner ena hörnet. 

”Jo, men vad tänkte du?” 

”…och Mathilda köpte hem laxermedel åt henne som var så effektivt att hon fick 

springa på toaletten hela natten.”

”Jo...”

”Det finns en hel flaska kvar i köket…” 

Emrick log. 

De var snart tillbaka med ett stort glas spetsad apelsinjuice och tänkte inte slösa bort

någon tid i onödan. De gick fram med glaset till Mock. 

”Din stackare, det kan inte vara lätt att stå här i värmen. Vi uppskattar verkligen det 

jobb du gör och tänkte att du kanske ville ha något uppfriskande att dricka?” spann 

Rebecka. 

Mock tog tacksamt emot glaset och svepte det i tre stora klunkar. 

Emrick och Rebecka återvände till gömstället bakom byrån för att betrakta 

händelseförloppet. 

Efter tio minuter började Mock flacka med blicken i riktning mot toaletterna. 

 ”Så fort han smiter iväg har vi chansen.”

 Hantverkaren sneglade på sin klocka igen. Några minuter senare satt han på kanten 

av fåtöljen  och Rebecka och Emrick var säkra på att han var nära att ge upp. De var 

beredda till språng när Odwin klampade ut i hallen. Så fort Mock fick syn på honom 

sken han upp och störtade iväg till toaletterna. Odwin slog sig ner i fåtöljen. Han 
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fingrade lite på de böcker och tidningar som låg utströdda på bordet bredvid men blev 

sittande och stirrade rakt ut i luften. 

”Åh nej, vad gör vi nu?” sa Rebecka. 

”Mer juice?” 

”Det går inte. Odwin är alldeles för misstänksam.” 

”Om du distraherar honom så försöker jag smyga in”, sa Emrick.  

”Men klarar du det själv?”

”Vad har vi för val?”

Kapitel 35. 

Rebecka tog ett djupt andetag. 

”Odwin…”

Han ryckte till när han hörde sitt namn. 

”Inte nu igen, jag vill faktiskt inte…” 

Rebecka höjde avväpnande händerna i luften. 

”Nejdå, jag ska inte.”

Odwin blängde på henne. 

”Vad vill du då?”

”Jag tyckte bara att du såg lite ensam ut och tänkte att du kunde behöva lite 

sällskap.” 

Emrick hade nått fram till avspärrningen men hade svårt att hitta öppningen i 

byggplasten. 

”Det var snällt tänkt. Men jag vill helst vara i fred.” 

Rebecka försökte vinna tid. 

”Det är säkert, kila iväg med dig nu.” 

Hon vägde från ena foten till den andra.  

     ”Stå nu inte här och stör mig. Det verkar ju nästan som att du döljer något flicka.”

     ”Ja, jag ska. . .  Det finns inget du vill ha? En kopp te? Eller ryggkudde”

     I ögonvrån såg hon hur Emrick hittade ingången och försvann in bakom 

avspärrningarna. Hon skulle just andas ut när hon såg Astrid smyga efter genom 

öppningen och satte utandningen i halsen. Hon hostade till. 

     ”God natt Rebecka!” Odwin hade höjt rösten.
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     ”God natt morbror.” 

     Rebecka drog fötterna efter sig ut ur hallen. Astrid lyckades ställa till med besvär 

enbart genom att existera och Rebecka litade inte ett ögonblick på att hon skulle hålla 

sig i skinnet den här gången heller. Hon var tvungen att få Odwin att lämna sin 

vaktpost. Men hon behövde en avledningsmanöver. Och den behövde vara bra.

Kapitel 36. 

Emrick slog upp boken på den öronmärkta sidan. 

     ”Stänga porten”

Vid fara kan porten stängas tillfälligt eller permanent. Detta görs bäst genom att upprepa

samma ritual som vid öppnandet, fast baklänges. 

Det kan ju inte vara så svårt tänkte Emrick och balanserade boken mot skåpet så att han 

kunde följa instruktionerna samtidigt som han utförde dem. 

     Han hann inte mer än röra vid porten förrän Astrid störtade fram från ingenstans. 

Hon började sparka och slå på honom. 

     ”Hur kan du?!” 

     Emrick slängde sig över henne och höll för munnen på henne. 

     ”Du måste viska! Tänk om Odwin hör oss, vad tror du att han skulle göra med oss 

då?” 

     Astrid nickade men kunde inte motstå frestelsen att ge honom en hård spark på 

smalbenet. 

     ”Jag trodde inte att du skulle göra det på riktigt! Det här är det mest spännande som 

hänt i hela våra liv. I någons liv! Någonsin! Och så tänker du förstöra det!” väste hon.  

     Emrick försökte krama om henne men det var svårt att få ett bra tag när hon hela 

tiden vred sig undan.

     ”Försök att förstå. Det är bäst såhär. Tänk på Odwin och alla vi andra.”

     ”Men jag då, varför är det aldrig någon som tänker på mig?” 

      ”Det är det visst det. Alla tänker alltid på dig.” Emrick kunde inte hindra ilskan som 

bubblade upp inom honom. ”Men du kan aldrig låta bli att förstöra allting. Det var 

aldrig meningen att du skulle följa med genom porten.” 
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     För ett ögonblick såg Astrid skakad ut. Tårarna vällde upp i hennes ögon. 

     Emrick ångrade sig genast och skulle just be om förlåtelse när det brakade till. 

     Utanför plastdraperierna hördes skrammel och ett ilsket fräsande. Som om någon 

bundit fast ett gäng tomma konservburkar efter en katt…

     ”Men vad i hela…vänta Selma så ska jag hjälpa dig…” Odwins röst försvann bort. 

     Astrid knuffade undan Emrick så att han snubblade till. Innan han hann återfå 

balansen tog Astrid ett språng in i porten och försvann. 

    ”Inte nu igen…”, stönade Emrick. 

     Känslan av kallt vatten slog emot honom och snart stod han åter på alla fyra på 

paviljongens golv. Han var fast besluten att hitta Astrid så fort som möjligt och släpa 

tillbaka henne till Borgen i hennes röda rufsiga hår om det behövdes. Om han nu bara 

kunde hitta henne. När han reste sig och såg ut i trädgården kände han hur all ilska rann 

av honom. Astrid hade inte hunnit långt. Framför dem och nedanför i hela dalen stod en 

armé av beväpnade soldater. En av dem hade ett stadigt tag om Astrid.  

Kapitel 37. 

Varför tog det så lång tid? Hade Astrid ställt till med problem? Frågorna snurrade i 

Rebeckas huvud. Kattricket hade fungerat men Odwin kunde vara tillbaka vilken 

sekund som helst. Selma hade inte rört sig en centimeter när hon band fast burkarna. 

Det verkade nästan som om hon visste att det var viktigt. Strumpan som följde Selma 

vart hon än gick hade lämnat kattens trygga päls när det började skramla och klamrade 

sig nu fast strax ovanför Rebeckas högra armbåge. 

”Hur går det?” ropade hon så högt hon vågade. 

När hon inte fick något svar smög hon bort till avspärrningen och smet in genom 

öppningen. 

Det var ingen där.  

     Hon gick fram till porten och plockade upp boken som låg bredvid. Vad skulle hon 

göra nu? 

”Rebecka, vad gör du här?” 

Hon snodde runt och gömde boken bakom ryggen. 

I öppningen stod Professorn. Han såg sig över axeln ut i hallen.  
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”Mathilda letar efter dig. Det är bäst att du genast springer dit och kollar vad hon 

vill!” 

Rebecka andades ut. Var det någon som kunde hjälpa henne så var det Mathilda. 

”Är Mathilda tillbaka? Åh snälla Professorn, jag förstår att detta låter fullständigt 

galet, men jag behöver din hjälp. Kan du hämta hit henne? Du kommer aldrig tro mig, 

men det händer magiska grejer i Borgen.”

Professorn såg sig över axeln igen. 

”Skynda dig nu, det är ofint att låta folk vänta.” 

Hans röst var hårdare än den brukade vara. 

”Snälla Professorn! Ni måste tro mig.” 

”Jodå, jag tror dig allt. Men det är inte riktigt som du tror. Du måste gå härifrån nu 

Rebecka.”

I samma stund upptäckte hon att Professorn inte var ensam. Bakom honom stod en 

av männen från byn och en kvinna som Rebecka inte kände igen. De stirrade obehagligt 

på henne. Strumpan verkade känna på sig att något var på väg att hända för han 

klamrade sig fast allt hårdare runt armen. 

”Jag tänker inte gå någonstans. Ni förstår inte!” 

Professorn fnös föraktfullt. 

”Jo, jag tror faktiskt det. Det är du som inte förstår…” 

Den ene av dem tog ett steg mot Rebecka som ställde sig framför porten. 

”Flytta på dig!” 

”Snälla Rebecka, vi tänker ta porten vare sig du vill eller inte. Varför göra det värre 

än det behöver vara?” 

”Ni får inte!” 

”Det finns omöjligt något du skulle kunna göra för att hindra oss!” 

Rebecka duckade under den enes utsträckta armar och flydde ut i hallen.

”ODWIN”, skrek hon men kände snart ett hårt grepp om midjan. Mannen släpade 

med henne tillbaka in bakom byggplasten samtidigt som kvinnan höll upp en vass dolk 

framför hennes hals.        

”Skriker du en gång till så är det det sista du gör.”

Kapitel 38. 
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Emrick tog några stapplande steg mot Astrid. Överallt omkring dem stod det beväpnade

män och kvinnor. Alla bar likadana rustningar i läder och infattade stenplattor. Vissa av 

dem höll i svärd eller pilbågar medan resten höll i långa pinnar. Kunde det vara 

trollstavar? Allas blickar var vända mot honom. En man som inte var mycket längre än 

Emrick klev fram.  Istället för att ha människoben var han get från midjan och nedåt. 

Musklerna syntes tydligt under den tjocka pälsen. När Emrick försökte undvika att stirra

på mannens ben upptäckte han att det var många fler som inte var människor. Där fanns 

både kentaurer och minotaurer. Det fanns även några som såg ut att vara hälften rådjur 

och några fler som såg ut som mannen. 

     ”Jag är kapten Roddrick Panzar och ni har gjort intrång på kungens domäner”. Han 

tog av sig hjälmen. Håret var mörkt och räckte till axlarna. Hälften av det var samlat i 

en tofs i nacken. Genom håret stack det upp två svarta horn. 

     ”Ni är nu våra fångar.” 

      Emrick fick gå själv men Astrid fick både händer och fötter bundna med tjocka rep 

efter att hon sparkat kaptenen på knät. Efter en stunds vandring hade hon även lyckats 

knyta upp knutarna med tänderna och bita soldaten som bar henne i handen och bar nu 

även munkavle i form av soldatens näsduk knyten över munnen. Emrick försökte hålla 

koll på vart de gick och hur lång tid de hade vandrat. På andra sidan av ett stort fält blev

ett slott synligt. Emrick försökte samla sig. Vad skulle hända nu? Skulle soldaterna 

slänga in dem i någon fängelsehåla som de skulle sitta i resten av livet? Emrick såg på 

repen runt Astrids fötter. Soldaterna var så många att de aldrig skulle kunna springa 

ifrån dem allihop. Enda chansen vore att försöka smita ifrån armén om de stannade. Han

förstod snart att de inte skulle slå läger utan var på väg mot slottet som tornade upp sig 

allt högre ju närmre de kom.  

     När de nådde portarna stannade de flesta kvar utanför medan en mindre grupp följde 

med fångarna in. Innanför dörrarna släppte soldaten ner Astrid och knöt upp repet runt 

fötterna. Repet som ännu band hennes händer gav de till Emrick. 

     ”Försök inga dumheter”, sa den närmsta soldaten till Astrid. 

     På rad bakom kaptenen tågade de in i en stor sal. Högt ovanför deras huvuden sken 

solen in genom höga takfönster. Längst in i salen stod två stora guldtroner. I den ena av 

dem satt en man i full rustning. Kaptenen stannade och bugade framför tronen. 

     ”Lämna oss”, sa kungen. 

Kaptenen vände sig om och klappade i händerna. De två fanbärare som stått på varsin 

sida om ingången, ryckte till och försvann ut genom dörröppningen.”
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Kaptenen såg efter dem. När dörren slog igen vände han sig åter till kungen. 

     ”Även du kapten…” 

     ”Vore det klokt?”

     ”De är bara barn. Vad skulle de kunna göra?”

     ”Men ers nåd…” 

     ”Våga inte ifrågasätta mina beslut.”

     ”Naturligtvis.” Kaptenen gjorde en lätt nick, vände om och gick mot dörren. ”Jag 

finns precis här utanför om ni behöver mig.”

Kungen lutade sig framåt i tronen. 

     ”Vad gör ni här?” 

     ”Ingenting. Det var inte meningen att störa. Vi skulle inte komma hit igen. Jag 

förstår att det här låter helt galet men jag försökte bara ställa allting till rätta. Det var 

inte meningen att inkräkta och om du bara låter oss gå behöver du aldrig se oss igen.”

     ”Vart kommer ni ifrån?” 

     ”Du skulle aldrig tro oss…”

     ”Mina män säger att ni kom från porten.”

     Emrick tystnade. 

     ”Stämmer det? Kom ni genom porten i templet?” 

     ”Jo. Men…” 

     ”Hur är det möjligt?” 

     ”Vi vet inte hur det fungerar. Ena sekunden var vi i Borgen och nästa…” 

     Kungen reste sig hastigt. 

    ”Men ers nåd vi kan förklara…” 

     ”Behövs inte. Det är helt otroligt!”

Kungen tog ett stadigt tag om hjälmen och drog den av sig. Ett stort rött hår stack ut 

från alla håll. Han hade ett lika rött skägg, även om det hade börjat få vita strån. 

Emrick stirrade på kungen. Till och med Astrid stod stilla och bara gapade.

     ”Känner ni igen mig? Då måste ni känna Odwin? Välkomna till mitt hem. Det är jag 

som är Otis. Odwins tvillingbror.”

     ”Hur är det möjligt?” 

     Otis la märke till att Astrid var bunden och lossade hennes händer. Försiktigt knöt 

han loss näsduken från hennes mun. 

     ”Jag kom hit på samma sätt som ni. Men sedan dess har ingen tagit sig igenom. 

Förrän nu. Jag har väntat på den här dagen i mer än 30 år! Jag kan inte beskriva hur 
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spännande det här är!” Otis stegade fram och tillbaka framför tronen medan han talade. 

Ögonen lyste när han såg på dem. 

     ”Hur mår alla? Odwin? Och Olivia? Herr Ericsson? Nä han kan ju omöjligt jobba 

kvar vid det här laget.” Han fortsatte räkna upp några namn som Emrick inte kände 

igen. ”Är Odwin och Emma fortfarande tillsammans? De måste ju ha gift sig och skaffat

både barn och barnbarn vid det här laget? Är ni Odwins barnbarn?” Han strålade mot 

dem.

     Emrick tvekade. Astrid vandrade iväg och undersökte salen. Hon hittade snart 

rustningarna som stod mellan de höga fönstren. Det kom olycksbådande gnisslingar från

hennes håll. 

     ”Vi är Olivias barnbarn. Odwin gifte sig aldrig…han har inga barn… Vi trodde att 

Emma var med dig…”

     ”Men varför skulle hon vara det?” 

     ”…hon försvann samtidigt som du.” Emrick tystnade. ”Alla trodde… att ni rymde 

tillsammans!"

     ”Det är ju fruktansvärt, varför skulle vi ha gjort det? Men vänta här nu. Ta det från 

början, vad har jag missat?"

     Emrick försökte undvika hans blick. 

     ”Är det något som är fel?" 

     ”Det är nog inte riktigt som du tror…”

     Det blev en tung uppgift att berätta att Odwin hatat sin bror i hela sitt vuxna liv, som 

sökt sig galen efter den förlorade kärleken och som nu verkade ha förlorat förståndet 

fullständigt. 

Otis ansikte blev allt mer bekymrat ju längre in i berättandet de kom. Men han avbröt 

inte. När han slutat prata satt de tysta en lång stund. Tystnades avbröts av ett högt 

skramlande när en av rustningarna föll i golvet och rustningens huvud rullade förbi och 

stannade vid Otis fötter. Astrid hade redan hunnit upptäcka något nytt att undersöka och

var redan i full gång att inspektera tronen som Otis satt i. 

      ”Jag hade ingen aning”, sa Otis till slut. Han satt med huvudet i händerna.

     ”Var inte ledsen, du kunde ju inte veta vad som skulle hända”, sa Astrid. 

     Han såg upp på henne mellan fingrarna.

     Emrick skruvade på sig. Han visste inte vart han skulle börja: 
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     ”Jag vet inte hur jag ska säga det här, men vi kan inte stanna. Borgen rasar samman 

och Odwin  håller på att förlora allt! Det händer massor av konstiga saker och vi måste 

tillbaka… för att… stänga porten…”, de sista orden viskade han fram. 

    Otis for upp. 

     ”Men det får ni inte!”

     ”Vi måste, det är det enda sättet.” 

     Otis började vanka fram och tillbaka igen, ännu snabbare än tidigare.

     ”Nåväl, ta det från början. Vad är det som har hänt. Det måste finnas ett annat sätt.”

     Emrick började berätta. Även Astrid flikade in saker i berättelsen. Emrick var 

tacksam för hennes hjälp även om hon med jämna mellanrum gled in på sidospår om 

saker hon hade hittat och varför gröt var hennes favoriträtt. 

     När de kom till slutet på berättelsen slog Otis näven i tronens armstöd.  

     ”Jag vet vad vi ska göra. Eller ja… det är värt ett försök i alla fall.”

     De blev avbrutna av att det kom in en man med ett pappersark som han behövde Otis

underskrift på. Otis ursäktade sig, skrev på pappret utan att läsa igenom det, och 

återvände till sin plats. Han såg deras ansikten.    

     ”Det var bara en krigsförklaring. Mot våra grannar i söder. Vi har inte riktigt kommit

överens på sista tiden.” Emrick kunde inte låta bli att tänka att Otis inte hade lärt sig 

någonting om att agera ogenomtänkt. 

      ”Ge mig en halvtimme att packa ihop det viktigaste så ger vi oss iväg sen!” 

      Han höll på att välta Astrid när han reste sig. Han slog ut med armarna. 

      ”Jag följer med er tillbaka och ställer allt tillrätta!” Han slog ihop händerna. ”En del 

av det i alla fall.” 

     Emrick tvivlade på att det skulle gå lika enkelt som Otis verkade tro. Men han hade 

inte hjärta att säga det till honom. 

     Efter det gick allt snabbt. Otis kallade in kaptenen. 

      ”Ers nåd?” 

      ”Samla dina bästa män. En handfull räcker. Var redo för avfärd om en halvtimme.”

     Otis visade dem till ett rum med tre sängar. Det verkade ligga i tornet för det var 

nästan helt runt. Det fanns lika många fönster som sängar och alla tre smalnade av i en 

spets i överkant. På varje säng låg det ett tjockt överkast täckt av broderier i vackra 

färger. Emrick undrade om de föreställde historiska motiv och la särskilt märket till att 

en av de broderade soldaterna hade rött yvigt hår. 

     ”Jag är snart tillbaka. Jag behöver bara ordna några saker innan vi kan ge oss iväg.” 
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Otis försvann iväg men dök snart upp i dörröppningen igen. ”Och så borde jag nog 

berätta för min fru.” 

Emrick undrade hur Otis fru såg ut. Han föreställde sig att hon såg ut som Mathilda men

med långt rött hår som spretade åt all håll. 

Så fort de blev ensamma slängde sig Astrid upp i första bästa säng. 

     ”Astrid nej! Hoppa inte i sängen! Kan du aldrig bete dig?” 

     Emrick slog sig ner på en säng och stirrade upp i taket. Han försökte förstå vad som 

skett de senaste timmarna av hans liv. Varför kunde han inte få ha ett vanligt liv, som 

vanliga barn? Han tvivlade på att det var många jämnåriga som hade upplevt ens en 

hundradel av det han upplevt de senaste veckorna. Han hann inte mer än avsluta tanken 

när han hörde något som skrapade. Med en duns flög det in något genom det öppna 

fönstret och landade på golvet. Det var en hög tjocka rep som var fastsatta i en stor 

krok. Det rasslade till när repen drogs över golvet och kroken högg tag i benet på en av 

sängarna. Den flyttade sig några centimeter men blev sedan stilla. Utanför fönstret blev 

skrapandet allt tydligare. Emrick kände hur blodet rusade i kroppen. Repen gnisslade 

och rörde sig ryckigt på fönsterbrädan. Det var någon som höll på att klättra upp för 

väggen… 

Kapitel 39. 

Rebecka vågade inte röra sig. Kvinnan slet av ett tygstycke av tröjärmen och knöt det 

som en munkavle. När hon även försökte knyta ihop Rebeckas händer sköt Strumpan, 

som gömt sig innanför Rebeckas kläder, ut ur ärmen och högg kvinnan i handen så att 

hon ryckte till och tappade kniven. Kvinnan vrålade och försökte få tag på Strumpan 

som hela tiden smet undan och gömde sig i hennes kläder. Rebecka sparkade iväg 

kniven så att den for in under avspärrningen och försvann utom synhåll. Mannen tog ett 

stadigt tag om Rebeckas arm och vräkte in henne i hörnet. Smällen fick henne att tappa 

andan. När kvinnan slutligen fick tag i Strumpan tog hon sats och slungade in honom i 

väggen. Den mjuka kroppen gled ner för väggen och försvann ner bakom en koffert.  

Rebecka gav ifrån sig ett kvävt skrik.  

Hon slängde sig mot kofferten och kämpade för att släpa undan den när hon plötsligt 

märkte att den puttade tillbaka. Det var något som rörde sig i den. Rankan måste ha 

överlevt deras saltattack och krängde fram och tillbaka inne i kofferten. Hon tog ett nytt 
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grepp och drog fram den från väggen. Rebecka hittade Strumpan liggande livlös intill 

väggen. Försiktigt lyfte hon upp kroppen som hängde slapp i hennes hand. Hon 

pressade den försiktigt mot örat. Hjärtat slog än. Rebecka andades ut. Men bara 

tillfälligt. Ilskan blossade upp i henne. Kofferten ryckte till bredvid henne. Hon kände 

värmen pulsera i händerna. Utan att röra vid den fick hon locket att flyga upp. Rankan 

slungade sig ut och grep tag om midjan på kvinnan. Hon skrek efter hjälp men de andra 

var upptagna med att bära ut porten.  

”Låt henne vara, vi måste få ut porten nu när vi har chansen!”  

Kvinnan släpades över golvet.  

Rebecka lyckades få upp knuten på munkavlen och slet den av sig.   

”Hjälp! De försöker stjäla porten! Snälla hjälp!” gastade hon och hoppades att vem 

som helst skulle höra henne och komma till undsättning.  

”Håll tyst sa jag!” vrålade mannen.  

I samma ögonblick vred sig Strumpan i Rebeckas hand. När hon sänkte blicken fick 

mannen in ett fruktansvärt slag i nacken på henne. Hon smällde rakt in i väggen och 

sjönk ihop på golvet. Hon höll upp händerna för att skydda det lilla djuret men det kom 

inget mer slag, hon började glida ut ur medvetande.  

Det sista hon såg var hur rankan drog med sig kvinnan ner i kofferten. Ett vidrigt 

krasande ljud hördes där inifrån.

Rebecka kunde bara urskilja några sista svaga bilder innan det svartnade för ögonen. 

Röster, snabba steg och en hög smäll. Sen blev allt mörkt.  

Kapitel 40. 
Emrick gjorde tecken åt Astrid att vara tyst. Kroken satt stadigt runt sängbenet men han 

trodde att han skulle kunna få loss den om det blev nödvändigt. Han tog mod till sig och

kikade ut genom fönstret.  

     Uppför stegen klättrade Mock, den yngste av hantverkarna från Borgen. Emrick 

trodde inte sina ögon.  

     ”Bli inte rädda! Vi har kommit för att rädda er!”  

      Emrick var inte helt säker på vad det var Mock skulle rädda dem ifrån, men släppte 

förbi honom in i rummet.
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      ”Jag ska snart svara på alla frågor, men först måste vi ta oss härifrån, skynda er 

innan någon kommer.”

      Pojken föste Emrick mot fönstret.

      ”Jag tror inte att vi behöver räddas.”

      Mock kom av sig i rörelsen. Han tvekade. Till sist verkade han ha bestämt sig.

      ”Det är klart ni gör, skynda er nu.”

      ”Nej, det är säkert. Det är en jättelång historia, men vi behöver verkligen inte 

räddas. Vi håller på att resa härifrån i vilket fall. Varför är du här och varför har ni 

kommit för att rädda oss?”

      Pojken såg sig om i rummet och upptäckte matsäckspåsarna och utrustningen som 

Otis ställt iordning.  

      ”Men vi såg er. Ni blev tillfångatagna!”  

      Emrick öppnade munnen men stängde den igen. Han suckade. 

      ”Det är som sagt en lång historia… Vad gör ni här?”

      ”Vi följde efter…”, började Mock.  

      Längre hann han inte förrän näste hantverkare hävde sig in genom fönstret. Den här 

gången var det den unga kvinnan, Cornelia.  

      ”Varför kommer ni inte. Vad är det som tar sådan tid?”  

      ”De säger att de inte behöver räddas”, svarade Mock medan han kliade sig i nacken. 

      Cornelia såg sig om i rummet. Hon flinade och tog ett stadigt tag om fönsterkarmen 

och hävde sig ut i fönsternischen.  

      ”Du måste se det här! Vi har klättrat upp för det förbaskade tornet helt i onödan”, 

ropade hon till någon nedanför.  

     ”Det kan inte vara sant…” 

     Kvinnan nickade. En stund senare dök Waltons högröda, skäggiga ansikte upp över 

kanten.  

     ”Men stå inte bara där. Hjälp mig upp.”  

     Även Walton, den sista av hantverkarna, damp ner på golvet och borstade stendamm 

från sina byxor.  

     Astrid betraktade dem roat från sängen. Med ett språng var hon uppe på fötter. 

     ”Om ni är färdiga med att rädda oss så borde vi nog gå nu”, sa hon.   

      I samma ögonblick kom Otis in genom dörren.  

      ”Hur går det för er? Städerskan sa att hon hörde oväsen från ert rum?”

     Han stannade till när han såg hantverkarna. Han höjde ögonbrynen.  
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Walton tog ett steg framåt.  

      ”Låt mig presentera oss. Mitt namn är Walton och det här är Cornelia och Mock.”

      De båda andra bugade. 

      ”Vi är medlemmar av Motståndsrörelsen och vi har kommit för att föra barnen i 

säkerhet.”

      ”Utmärkt. Kan ni göra det på en gång? För vi andra är redo att ge oss av nu”, sa 

Otis. 

      Cornelia slängde upp den ena matsäcken över axeln. Den andra hävde hon över i 

famnen på Mock. Hon blinkade åt Emrick.

      ”Vi är redo.”

      Några minuter senare var de på väg ut över vallgraven.

        ”Vilka är Motståndsrörelsen? Och hur kom ni hit?” frågade Emrick. 

        ”På samma sätt som ni.”

        ”Men hur visste ni att vi var här?”

        Walton skruvade på sig.  

        ”Ni är inga riktiga hantverkare eller hur?”

        Han skakade på huvudet och log ett märkligt leende.   

        ”Vi är här för att skydda er. Och porten!”  

      Emrick fick småspringa för att hålla jämna steg med Walton. 

     ”Men varför då? Vi behöver väl inte skyddas? Och vad är det för en port egentligen? 

     ”Vad tror du själv?

     ”Vi är i en annan värld eller hur?” 

     Walton nickade. 

     ”Men det säger ju nästan ingenting! Var kommer porten ifrån? Hur fungerar den? 

Vem har gjort den? Och varför har någon gjort den…” 

     Walton skrattade. 

     ”En sak i taget. Jag ska berätta allt jag vet. Vilket i det här fallet är ganska lite. Men 

först ska vi se till att ni kommer hem ordentligt. Ni lämnade Borgen i en riktig oreda.”

       Emrick försökte med Otis istället.  

      ”Jag förstår inte, varför har du en armé? Hur blev du kung?”  

      ”Just ja, det borde jag kanske förklara. Men det får vänta.”  

      Emrick undrade varför han ens brydde sig om att fråga saker, det var ju ändå ingen 

som svarade på något.  
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      Efter en stund nådde de fram till häcken som dolde trädgården och snart stod de alla 

framför paviljongen.  

      Otis samlade sina soldater runt sig.  

      ”Innan vi går igenom vill jag att alla ska veta att ni har ett val. Jag vet hur illa det 

kan gå att färdas genom okända portar och jag kan inte garantera någon av er att ni kan 

ta er tillbaka hit igen. Därför tänker jag inte tvinga någon. Följer ni med igenom porten 

gör ni det för att ni själva vill!”  

      Soldaterna såg på varandra men ingen backade.  De av soldaterna som inte var 

människor fick instruktioner av Otis hur de skulle dölja sina omänskliga drag. Kaptenen

plockade fram ett par pösiga byxor ur en väska. Astrid betraktade honom när han drog 

på sig dem. Hon letade fram en stickad tröja ur packningen och knöt ihop den som en 

turban och drog ner den över kaptenens horn. Han såg hjälplöst på Otis som bara 

skrattade. 

     ”Vi behöver inte dra till oss mer uppmärksamhet än vi redan kommer göra. Är alla 

redo?”

      En efter en nickade de. 

      ”Då så, då är det dags.”  

     Otis svalde hårt. Han var likblek när han gick upp för trappan till paviljongen. Han 

blundade och drog in några djupa andetag. När han åter öppnade ögonen rörde han sig 

med en annan beslutsamhet. Han stannade framför porten och sträckte ut handen mot 

den svarta ytan men hejdade sig. 

     ”Efter er”, sa han med en lätt bugning. 

     Emrick tog Astrid i handen och klev in i porten. Det var inte alls lika obehagligt med

övergången längre, även om han hade svårt för illamåendet. De landade på golvet i 

hallen. Emrick hann inte mer än undra varför någon hade flyttat på porten. Bredvid dem

dök Otis upp. Han stod framåtlutad och flämtade kraftigt. 

     ”Jag hade glömt hur obehagligt det var att ta sig igenom.” 

     ”Det blir lättare”, sa Emrick. 

     Otis gav honom en outgrundlig blick. 

     Runt omkring dem kom en efter en av Otis soldater och sist av alla kom 

Motståndsrörelsen. 

76



Kapitel 41. 

När Rebecka vaknade låg hon på soffan i biblioteket. Mathilda stod lutad över henne.

Försiktigt baddade hon Rebeckas huvud med en fuktig handduk. När Mathilda såg att

hon vaknat plockade hon upp en flaska med någon mörkröd vätska i. Hon hällde ut 

några droppar i handduken.

      ”Det här kommer att svida lite.”  

       Hon tryckte handduken mot samma ställe i bakhuvudet där Rebecka slagit i väggen.

Det strålade ut smärta ur såret även om det snabbt gick över i en intensiv hetta. Då kom 

Rebecka ihåg vad som hade hänt.  

        ”Var är Strumpan? Var är han? Hur är det med honom?”

        ”Du kan vara lugn. Han ligger och sover hos Selma.”  

        Rebecka hann inte mer än sjunka tillbaka mot kudden.  

        ”Var är Emrick? Har han inte kommit tillbaka än?”  

     Mathilda strök henne över håret. 

        ”Inte än, men hjälp är på väg.”

        Mathilda såg Rebeckas frågande ansikte.  

     ”Det är så mycket du inte vet. Men jag är nog inte riktigt den du tror att jag är. Jag är 

egentligen inte alls kock. Jag tillhör Motståndsrörelsen. Vi är här för att skydda er och 

det här huset. Det finns onda makter som försöker stjäla det som huset vaktar.” 

     ”Jag vet, de försökte ta porten”, sa Rebecka. 

     ”Och det hade de säkert lyckats med om inte du varit där och hindrat dem. När vi 

hittade dig var det nästan försent. Jag tog med dig hit. Det var ett otäckt sår du fick. Och

de andra gav sig iväg för att hämta tillbaka dina kusiner.”

      ”Men vilka är de andra?” 

      ”Jag ska förklara allt, men inte nu, vi måste ut i trädgården”, sa hon och hjälpte 

Rebecka att resa sig.  

       ”Kan du gå själv?”

       ”Jag tror det.”  

       När de kom ut i hallen höll Rebecka på att krocka med en av byggarbetarna som bar

på en fåtölj. Bakom honom kom en annan och bar på en bokhylla. De mötte andra 

byggarbetare som redan hade lämnat av saker och nu var på väg för att hämta nya. Hon 

kunde inte låta bli att hoppas att någon av dem skulle kliva fel på mattan i hallen och 

ramla ner i hålet till källaren.   

77



     När de kom ut i trädgården hade arbetarna börjat räkna ner och fler bybor hade 

samlats för att se vad som hände. Borgmästaren stod framför klockan och ledde 

nedräkningen. Varje kvart som gick ropades ut i megafon till de som samlats. En del 

gav ifrån sig ett litet jubel medan de flesta mest verkade vara där för att följa 

utvecklingen. När klockan slog kvart i la Borgmästaren ifrån sig megafonen och gick 

fram till Mathilda.  

        ”Gå in och hämta Odwin! Om en kvart är huset mitt och jag vill se hans min när 

det händer.”

        ”Visa lite medkänsla din vidriga…”, började Mathilda.

        Längre hann hon inte för Rebecka drog med henne mot huset.  

        ”Det är nog bäst att göra som hon säger. Var är Odwin? Jag trodde att han skulle 

vara här ute.”  

        De fann honom i fåtöljen på sitt kontor. Han var likvit i ansiktet och höll ett 

krampaktigt tag i armstöden. Det var först när Rebecka lyckades lirka upp hans grepp 

som de fick honom att resa sig ur fåtöljen. Även om Rebecka ett tag var övertygad om 

att han tänkte ta den med sig. När de kom utanför ytterdörren försökte Odwin visa upp 

en värdig fasad men benen svek honom när han nådde nedanför verandan och Thomas 

och herr Eriksson fick hjälpa honom att gå den sista biten.

        Han sjönk ihop på marken framför Borgmästaren.  

        ”Snälla… jag ber dig… gör inte såhär…”

        ”Vet du Odwin, halva mitt liv har jag längtat efter att se dig be på dina bara knän. 

Men jag har inte tid med dig längre. Snart är tiden ute! Du borde ta dig härifrån nu för 

om du inte är borta när jag har skrivit under kontraktet på huset kommer polisen få bära 

bort dig…”  

     ”VÄNTA!”

     Som i en dröm vällde en hel liten armé ut från huset. Rebecka försökte förstå vad det

var hon såg. Längst fram sprang Emrick med ett skrin i famnen.  

Kapitel 42. 

Emrick rusade fram med skrinet till advokaten som stirrade ner på högen med 

guldpengar. 

     ”Vad ska det här föreställa?”

     Kaptenen tog ett kliv framåt. 
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     ”Jag kan garantera att pengarna är i ädlaste guld. Det har väl ett högt värde för er 

också, eller hur?” sa han. 

     ”Jo, det har det visserligen…” svarade advokaten. Han betraktade kaptenen nedifrån 

och upp och dröjde kvar med blicken vid den stickade turbanen.  

     ”Är det tillräckligt för att betala skulden?” fortsatte kaptenen. 

     ”Jag tror det… Men jag måste naturligtvis ta med guldet till kontoret för att räkna 

pengarna. Och för att kontrollera äktheten...” 

     Kaptenen bröstade upp sig. 

     ”Det är rent rutinarbete, ni måste ju förstå att det verkar lite märkligt att ni helt 

plötsligt dyker upp med ett helt skrin med guld när det bara är minuter kvar innan tiden 

är ute”, sa advokaten. 

     Otis höjde handen och kaptenen nickade. 

     ”Såhär får det inte gå till! Du kan väl inte mena…” invände Borgmästaren. 

     ”När värderingen är klar, och om det räcker för att täcka skulden, så får ni behålla 

huset”, sa advokaten. 

     Emrick och Rebecka jublade. Odwin stirrade från den ena till den andra som om han 

inte kunde förstå vad som just hade hänt. 

     ”Men jag rekommenderar starkt herr Oddrick, att ni betalar era räkningar i 

framtiden”, fortsatte advokaten. 

     Odwin nickade. 

     Ett nytt jubel utbröt. Alla utom Rebecka hoppade och skrek. Hon drog Emrick till 

sig. 

     ”Det är något som är fel. Hon ser alldeles för nöjd ut.”

     Rebecka pekade på Borgmästaren som verkade ta det hela med ro. Istället för att 

kalla tillbaka byggarbetarna skickade hon tillbaka dem in i huset.

     ”Hur vågar du! Lämna oss i fred nu. Vi har betalat!” vrålade Mathilda. 

     ”Det spelar ingen roll. För det är inte över! Trodde du verkligen att jag skulle ge mig 

så lätt?”

     ”Men vad kan du göra? Skulden är betald!”

     ”Plan B! Som jag sa så tänker jag jämna Borgen med marken om det så är det sista 

jag gör.” 

     Hon sträckte in handen innanför kavajen och tog fram ett papper. 
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     ”Jag har tack vare det här pappret ´rätt att återställa huset i det skick det befann sig i 

före de olovliga byggändringarna´. Men jag kanske måste översätta det till ett enklare 

språk, så att du har lättare att hänga med.”

     Mathilda fick hindra Odwin från att slänga sig över Borgmästaren. 

     ”Det betyder att jag har rätt att riva ner alla de delar av Borgen som byggts om utan 

bygglov! Och vad jag kan se så borde det inte bli så mycket kvar.” 

     ”Så här kan du inte göra!” gormade både herr Eriksson och Thomas i munnen på 

varandra. 

     ”Jo se det kan jag visst. Dokumentet är underskrivet av självaste statschefen. Lagen 

står på min sida.” 

     Borgmästaren höll upp dokumentet framför dem. Snabbt som vinden nappade Odwin

åt sig pappret och rev sönder det. Borgmästaren skrattade. 

     ”Tror du att jag är så dum att jag inte har kopior?” Hon plockade ut ett likadant brev 

ur innerfickan. ”Jag har sovit med det här dokumentet under kudden i tre dagar nu. Jag 

kommer aldrig släppa det ifrån mig.”

      Hon gjorde tecken åt sina arbetare att gå in. De trängde sig förbi dem allihop och 

började plocka ut saker på gården. Odwin sjönk ihop i en hög av sorg och elände. 

Emrick och Mathilda skyndade sig fram för att hjälpa honom upp.

Borgmästaren räckte över dokumentet till advokaten. 

     ”Jag tycker inte om det här fru borgmästare…”

     ”Läs det!” 

     Han granskade det noga innan han räckte tillbaka det till Borgmästaren. Han 

nickade. Borgmästaren gick fram och ryckte loss en mässingsfågel som var fäst ovanför

verandan och la den i Rebeckas hand. 

     ”Varsågod, du kan få behålla den här.” 

     Därefter gav hon order om att de skulle börja riva högra flygeln. 

     ”Vänta! Vi kan väl i alla fall få tömma huset på våra ägodelar. Det måste vi väl i alla 

fall ha rätt till”, skrek Mathilda. 

     Advokaten gick fram och viskade något i Borgmästarens öra. Hon såg missnöjd ut. 

     ”Låt gå. Ni får en timme på er. Och söla inte. Det är ingen idé att försöka vinna tid. 

Jag ska se det här huset i ruiner innan natten är över om det så är det sista jag gör!”  

     Som bedövade gick de tillbaka in mot huset. 

     ”Jag undrar varför hon la så mycket energi på något elakt spel om hyran om hon 

redan hade tillstånd att riva huset”, sa Rebecka. 
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     ”Hon kanske inte ville riva det. Hon kanske ville bo här själv”, sa Emrick. 

     ”Nej, du hörde henne ju. Hon sa att hon skulle jämna hela Borgen med marken.” 

       Emrick ryckte på axlarna. 

     ”Det kanske tar tid att få fram sådana papper”, sa han. 

     ”Där sa du något.” Rebecka skyndade sig tillbaka över gräsmattan. 

     ”Vart ska du? Du måste hjälpa till att få ut våra saker!”

     ”Jag kommer! Jag måste bara kolla en sak!”

     Rebecka stannade vid advokaten och knackade honom på axeln. Hon viskade 

någonting i hans öra. Med en suck visade han fram dokumentet utan att släppa det ifrån 

sig. Rebecka neg och advokaten stoppade tillbaka det i sin portfölj. 

     ”Om lilla fröken ursäktar så tänkte jag dra mig tillbaka.”

     Rebecka nickade. 

     Så fort advokaten vände ryggen till slängde hon sig ner på marken och samlade ihop 

resterna av det sönderrivna brevet. Hon gick igenom pappersbitarna en efter en tills hon 

hittade det hon letade efter. 

     ”Det kan inte vara sant, det står likadant på det här!” jublade hon. 

     Hon kysste den leriga pappersbiten. Emrick försökte ta det ifrån henne. 

     ”Vad är det som händer? Vad är det du har upptäckt?” 

     ”Kommer du ihåg när du skrev till statschefen för att be honom om hjälp?”

     ”Jo, men han svarade aldrig”, sa Emrick. 

     ”Nä, just det, för att brevet aldrig kom fram. Och vad stod det mer?”

     ”Att han skulle komma hem om tre månader, så han kan inte hjälpa oss nu. 

     ”Nej, det kan han inte. Men det innebär även att han inte kan ha skrivit under det 

här!”     

     Rebecka höll triumferande upp en lerig pappersremsa. Längst ner stod det: 

”undertecknat av statschef Ruben Bratt daterat den 28 juni.”  

     ”Det är tre dagar sedan…” 

     Emrick tog ett språng upp i Rebeckas famn så att hon föll ihop i leran.

     ”Låt bli mig, vi hinner inte med sådant här nu. Vi måste skynda oss innan det är för 

sent!” sa hon och drog med honom in i huset. 

Kapitel 43.

81



En stund senare klampade Rebecka ut på verandan med ett triumferande uttryck i 

ansiktet.   

   ”Stopp! Vänta! Ni kan inte göra såhär!”

    Arbetarna stannade upp i sitt arbete.  

    ”Återgå till arbetet! Hur vågar ni? Hon är bara en lite unge! Vem tänker ni lyssna på 

egentligen?” vrålade Borgmästaren. 

     Byggarbetarna tvekade.

     ”Intyget är en förfalskning! Vi har just ringt och pratat med statschefens sekreterare. 

Hon var knappast glad för att vi väckte henne men hon bekräftade att han har varit 

bortrest i flera veckor! Han kan omöjligt ha undertecknat brevet!”  

      Advokaten plockade fram pappret och undersökte det noga.  

     ”Nej! Du har inga bevis!” vrålade Borgmästaren. 

   Arbetarna såg på varandra, en av dem sänkte släggan han höll i handen.

      ”Jag passade på att ringa polisen. De är snart här. Så jag föreslår att du ger dig av 

härifrån innan de kommer hit”, sa Rebecka.  

     Hon slet åt sig planritningarna ur Borgmästarens grepp. 

     ”Du behöver inte de här längre.” 

      Ilskan fladdrade i Borgmästarens blick. 

Resten av arbetarna hade lagt ner sina verktyg och den siste av dem klättrade ut från 

huset och rasmassorna.

     Borgmästaren vacklade bakåt några steg. När hon fick syn på en oljelampa som stod 

i närheten slet hon åt sig den och vräkte in den genom biblioteksfönstret. Lågorna 

flammade genast upp.    

      ”Ge tillbaka ritningarna din vidriga lilla skitunge!”  

      Rebecka sökte skydd bakom folkmassan som snabbt skingrades åt alla håll. 

Borgmästaren slet åt sig en fackla från en arbetare och rusade efter.  

      ”Hindra henne!”  

      Hon knuffade undan Mathilda som försökte ställa sig i vägen.

      ”Kasta hit ritningarna! Jag har en idé!” ropade Emrick.   

      Rebecka lyckades slänga ifrån sig ritningarna innan Borgmästaren fick tag på henne.

Emrick slängde sig över dem och sprang mot huset.  

      ”Nej Emrick, vad gör du! Inte in i huset!  

       Han nådde fram till hallmattan, där stannade han och väntade. Försiktigt la han ner 

ritningarna. Han hade bara en chans och var tvungen att vänta in rätt ögonblick.
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Innan någon hann stoppa henne rusade Borgmästaren rakt in genom ytterdörren.  

      ”Nu har jag dig allt…”  

      Emrick duckade undan. Han hörde Borgmästarens gallskrik när hon föll genom 

hålet under mattan. Sedan blev allt tyst.  Sekunderna senare stormade hela gänget in. 

Hälften av dem rusade förbi honom för att släcka branden i biblioteket och den andra 

hälften försvann ner i källaren. 

     Efter en stund marscherade Otis soldater ut med Borgmästaren, bunden till händer 

och fötter, hjälplöst sprattlande mellan två vakter.  De tog sig fram som ett skadat djur i 

sina försök att undvika hålet i golvet. 

    ”Ni kan inte göra såhär mot mig! Vet ni inte vem jag är!” vrålade Borgmästaren. 

     ”Jo, det gör jag”, sa en mild röst. 

     Otis hade kommit ut på gården.  

     När borgmästaren fick se honom stannade hon upp i sina försök att komma loss. 

Ritningarna hon krampaktigt hållit i handen gled ur greppet och föll i marken utan att 

hon verkade märka det.     

     ”Det kan inte vara du…det är inte möjligt…”, viskade hon. 

      Otis och Borgmästaren talade lågmält med varandra en lång stund. En jämn flod av 

tårar strömmade nedför Borgmästarens kinder. Emrick hade kunnat betala vad som helst

för att få tjuvlyssna på det samtalet. 

       Otis stannade hos Borgmästaren tills polisen kom. Utan ett ord följde hon med 

dem.  

      ”Ursäkta mig…”  

      Emrick snodde runt.  

      ”Vi skulle bara vilja be om ursäkt för det som hänt. Vi hade ingen aning…”, sa en 

av byggarbetarna med hjälmen i handen.  

      ”Nä, hur skulle ni kunna ha det? Men det är över nu”, sa Emrick trött.  

      Alla hjälptes åt att bära tillbaka sakerna i huset. Det var till och med några av de 

sista eftersläntrarna från byn som bar några lådor. När hantverkarna hade hjälpt till att 

stötta upp tornet ovanför biblioteket, smet de iväg med sänkta huvuden.  

     ”Vi kommer tillbaka imorgon. Och fixar väggen.”  

     Utmattade sjönk Emrick och Rebecka ihop på verandadäcket samtidigt som solens 

första strålar letade sig fram över trädtopparna.
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…På detta följer en nedtrappning och en avslutning där de sista trådarna knyts ihop. 
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