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p r o l o g 

rulltrappan rörde sig långsamt och gnisslande uppåt. Inget 
att förundras över, stationen var gammal. I gengäld ven vinden 
genom betongschaktet – rufsade till hans hår, slet i kapuschongen, 
tog sig in under halsduken och tryckte Jegor nedåt. 

Vinden ville inte att han skulle åka upp. 
Vinden bad honom vända om. 
Konstigt – ingen annan verkade lägga märke till den. Det var 

få människor ute, framåt midnatt gav metrostationen alltid ett 
övergivet intryck. Några personer åkte ner, nästan ingen åkte 
upp: en man framför, två tre personer bakom. Det var allt. 

Om man inte räknade med vinden. 
Jegor stoppade händerna i fickorna och kastade en blick över 

axeln. Sedan han stigit av tåget för en minut sedan hade han känt 
sig iakttagen av en främmande blick. Men den skrämde honom 
inte, det var snarare en hypnotiserande, elektrifierande känsla, som 
om någon stuckit honom med en spruta. 

Längst ner i rulltrappan stod en lång man i uniform. Ingen polis, 
utan soldat. Och en kvinna. I handen höll hon en pojke som hade 
svårt att hålla sig vaken. Slutligen en ung man med hörlurar och 
brandgul jacka. Han verkade också stå och sova. 

Ingenting misstänkt. Inte ens för en pojke som åkte ensam hem 
alldeles för sent. Jegor tittade uppåt igen. Där stod en polis och 
lutade sig mot det blänkande räcket, dystert spejande efter ett lätt-
fångat byte bland de fåtaliga trafikanterna. 

Ingenting Jegor behövde oroa sig för. 
Vinden tryckte till honom en sista gång och lade sig sedan, som 
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om den gav upp, som om den insåg att kampen var lönlös. Han 
tittade ännu en gång bakom sig och hastade sedan uppför de gli-
dande trappstegen. Han måste skynda sig. Han förstod inte varför, 
han bara måste. Och där fanns den konstiga och oroande känslan 
av att bli stungen, medan en ilande rysning löpte över ryggen. 

Det är bara vinden. 
Jegor störtade ut genom de halvöppna dörrarna. Den starka 

kylan slog emot honom med full kraft. Hans hår som fortfarande 
var vått efter simningen – hårtorken hade inte fungerat igen – frös 
till is på nolltid. Jegor drog ner kapuschongen i pannan och gick 
snabbt mot gångtunneln utan att stanna vid någon av kioskerna. 
Fastän det var många människor i rörelse ute på gatan släppte den 
obehagliga känslan inte taget. Utan att sakta ner vände han sig 
om ytterligare en gång, men ingen följde efter honom. Kvinnan 
med barnet gick mot spårvagnen, mannen med hörlurarna hade 
stannat vid en kiosk för att studera utbudet av drycker och solda-
ten hade ännu inte kommit ut från stationsbyggnaden.

Pojken gick med allt snabbare steg genom gångtunneln. Någon-
stans ifrån hördes musik, tyst, knappt hörbar men ofattbart vacker 
musik. En flöjts milda toner, knäppande gitarrsträngar, ackom-
panjerade av en xylofons klanger. Musiken kallade på honom, drev 
honom framåt. Jegor väjde för ett par uppsluppna personer som 
kom emot honom och passerade en vinglande, berusad man. Varje 
klar tanke tycktes ha förflyktigats ur hans huvud. 

Nu sprang han nästan. Musiken kallade på honom. 
Nu hördes även ord i musiken – spridda, tysta, men oerhört 

lockande ord. Jegor spurtade upp ur tunneln och blev stående i 
den kalla luften med flämtande andhämtning. Trådbussen kom 
just. Om han åkte en hållplats skulle han nästan vara hemma … 

Långsamt, som om benen plötsligt hade somnat, gick pojken 
mot trådbussen. Den väntade några sekunder med öppna dörrar, 

sedan slöts de och bussen for i väg. Jegor såg efter den med tom 
blick, medan musiken tilltog i styrka tills den fyllde luften mellan 
fyravåningshotellets halvcirkel och »huset på ben« en bit bort, där 
han bodde. Musiken befallde honom att gå till fots. Längs den 
klart upplysta avenyn, som även vid den här tiden på dygnet var 
full av liv och rörelse. Det var hur som helst bara fem minuter gång-
väg till hans port. 

Och ännu mindre till musiken. 
Efter hundra meter erbjöd hotellet inget skydd mot vinden 

längre. Bitande kyla slog emot hans ansikte och kvävde nästan 
melodin som kallade på honom. Pojken snavade till och stannade 
upp. Förtrollningen var borta, i stället tyckte han sig på nytt känna 
den främmande blicken. Och denna gång var känslan entydigt 
uppblandad med rädsla. Han vände sig om – nu kom det en tråd-
buss igen. Dessutom såg han den brandgula jackan lysa till i skenet 
från gatlyktan. Mannen som hade åkt bakom honom i rulltrappan 
följde efter honom. Ögonen var fortfarande halvslutna, men han 
rörde sig häpnadsväckande snabbt och verkade fixera honom med 
blicken. 

Jegor började springa. 
Musiken ljöd med ny kraft och slet sönder vindridån. Han kunde 

redan urskilja enstaka ord – om han hade velat. 
Nu borde han ha hållit sig tätt intill de stängda, men upplysta 

affärerna, i närheten av fotgängarna som fortfarande var ute trots 
den sena timman, inom synhåll för de förbiilande bilarna. 

I stället vek Jegor in i en portgång som stod öppen ut mot gatan. 
Musiken kallade honom dit. 

Här var det kolmörkt, bara två skuggor rörde sig över ena väg-
gen. Jegor såg dem genom en dimma som tycktes upplyst av ett 
livlöst, blåaktigt sken. En man och en kvinna, båda unga och lätt 
klädda, som om det inte vore tjugo minusgrader ute. 
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Musiken stegrades till ett sista triumferande fortissimo. Sedan 
tystnade den. Pojken kände hur kroppen tömdes på kraft. Han 
badade i svett, benen skakade och han ville bara sätta sig ner på 
den hala trottoaren som var täckt av frusen slask. 

»Vad söt han är«, sa kvinnan tyst. Ansiktet var smalt, kinderna 
insjunkna, huden blek. Bara ögonen föreföll levande: svarta, stora, 
förhäxande ögon. 

»Lämna lite …«, sa mannen. Han log. De var lika som bror 
och syster, men inte till ansiktsdragen utan snarast förenade av 
något ogripbart som tycktes omge dem som dammig, halvt ge-
nomskinlig tyll. 

»Åt dig?« Kvinnan släppte Jegor med blicken för en sekund. 
Förlamningen mattades något, i stället blev skräcken överväldi-
gande. Pojken öppnade munnen, men när han mötte mannens 
blick fastnade skriket i strupen – det var som om en kall gummi-
hinna drogs åt omkring honom. 

»Ja. Håll fast honom!« 
Kvinnan fnissade hånfullt, flyttade blicken till Jegor igen och 

putade med läpparna som om hon ville ge honom en slängkyss. 
Tyst uttalade hon de redan välbekanta orden, de som hade blan-
dats upp med den lockande musiken. 

»Kom … kom till mig …« 
Jegor rörde sig inte ur fläcken. Han hade inte kraft att springa 

sin väg – trots rädslan, trots skriket som stockade sig i halsen. Det 
enda han förmådde var att hålla sig på benen. 

En kvinna med två stora schäferhundar i koppel gick förbi port-
gången. Långsamt, liksom inbromsande, som om hon rörde sig 
under vatten eller släpade sig genom en mardröm. I ögonvrån såg 
Jegor hur hundarna ryckte i kopplet och drog mot portgången – 
och ett förtvivlat hopp flammade upp inom honom. Schäfrarna 
morrade visserligen, men liksom osäkert, lika mycket av hat som 

av rädsla. Deras matte stannade upp ett ögonblick och spejade 
misstänksamt in i portgången. Jegor fångade hennes blick – den 
var tom, som om hon såg rakt igenom honom. 

»Kom nu!« Hon ryckte i kopplet och hundarna lydde villigt. 
Den unge mannen skrattade tyst. 
Kvinnan med hundarna skyndade sig och försvann utom syn-

håll. 
»Han kommer ju inte!« gnällde den unga kvinnan. »Se själv, 

han står ju bara där!« 
»Ansträng dig«, sa mannen kort med en bister min. »Du måste 

lära dig.« 
»Kom! Kom till mig!« fordrade kvinnan enträget. Jegor stod 

bara ett par meter från henne, men tydligen var det mycket vik-
tigt för henne att han själv tog de sista stegen. 

Och då märkte Jegor att han inte längre orkade kämpa emot. 
Den unga kvinnans blick höll honom fången, som med ett osyn-

ligt gummiband, orden kallade på honom   – och det fanns ingen-
ting han kunde göra. Trots att han visste att han inte fick röra sig 
tog han ett steg framåt. 

Kvinnan log, och hennes jämna, vita tänder skimrade. 
»Ta av dig halsduken«, sa hon. 
Han kunde inte längre göra något för att försvara sig. 
Med darrande händer strök han bort kapuschongen, drog av sig 

halsduken. Han gick mot de svarta ögonen som kallade på honom. 
Då hände något med kvinnans ansikte. Underkäken hängde 

plötsligt ner, tänderna riste till, krökte sig. Långa hörntänder, som 
inte längre hade något mänskligt över sig, blänkte i munnen. 

Jegor tog ännu ett steg. 
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k a p it e l  e t t

natten började dåligt. 
När jag vaknade hade det redan börjat skymma. Jag låg på säng-

en och iakttog hur de sista ljusstrålarna trängde igenom persien-
nen. Femte natten på jakt – utan resultat. Knappast troligt att jag 
skulle ha mer flyt den här gången. 

Det var kallt i lägenheten, bara svag värme i elementen. Det 
finns bara en sak jag gillar med vintern: att det blir mörkt så tidigt 
och att det är så lite folk ute. Annars skulle jag ha struntat i allt-
ihop och lämnat Moskva, rest till Jalta eller Sotji. Någonstans vid 
Svarta havet, inte till någon fjärran ö i ett främmande varmt hav 

– jag trivs med att höra ryska omkring mig. 
Fåfänga drömmar, naturligtvis. 
Det är nämligen lite för tidigt att dra sig tillbaka till någon be-

haglig plats och slå sig till ro. 
Jag har inte gjort mig förtjänt av det ännu. 
Telefonen verkade bara ha väntat på att jag skulle vakna, för nu 

ringde den uppfordrande, rentav outhärdligt högt. Jag tog luren 
och pressade den mot örat, tyst, utan ett ord. 

»Anton, svara.«
Jag teg. Larisas röst var saklig och koncentrerad, men trött. Hon 

hade säkert inte sovit på hela dagen. 
»Anton, ska jag koppla dig till chefen?« 
»Inte nödvändigtvis«, mumlade jag. 
»Tänkte väl det. Är du vaken?« 
»Mm.«
»Samma visa vareviga dag.« 

»Något nytt?« 
»Nej, ingenting. Har du frukost hemma?« 
»Jag hittar något.« 
»Bra. Lycka till.« 
Lyckönskningen lät inte särskilt hjärtlig, den saknade inlevelse. 

Larisa trodde inte på mig. Det gjorde antagligen inte chefen heller. 
»Tack ska du ha«, sa jag till signalen i luren. Jag steg upp och 

gjorde en utflykt till badrummet. Jag skulle just sätta tandkräm 
på tandborsten när jag kom på vad jag måste göra först och lade 
ifrån mig tandborsten på handfatet. 

I köket var det mörkt, men jag tände inte lampan, förstås. 
Jag öppnade kylskåpet där den urskruvade lilla lampan låg och 

frös bland varorna. Min blick föll på kastrullen med durkslaget. 
I det låg en bit halvtinat kött. Jag tog bort durkslaget, lyfte kast-
rullen till läpparna och drack en klunk. 

Den som tror att grisblod är gott misstar sig grovt. 
Efter att ha ställt tillbaka kastrullen med det återstående blodet 

gick jag till badrummet. Den svaga, blå lampan skingrade knappt 
mörkret. Beslutsamt och länge borstade jag tänderna, sedan kunde 
jag inte hålla mig längre utan gjorde ytterligare en tur ut i köket, 
drog fram en flaska ur frysfacket och drack en klunk iskall vodka. 
Nu var det inte bara varmt i magen, det var glödhett. Vilken un-
derbar blandning: kyla på läpparna och glöd i magen. 

»Du kan dra åt hel-…«, började jag, med chefen i åtanke, men 
lyckades hejda mig i tid. Man måste räkna med att sådana som 
han uppfattar även halvt uttalade förbannelser. Jag vankade runt 
i rummet en stund och började samla ihop kläderna som låg ut-
spridda överallt. Byxorna låg under sängen, strumporna på föns-
terbrädet och skjortan hängde av någon anledning över Chojuns 
mask. 

Den gamle koreanske härskaren såg ogillande på mig. 
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»Se dig för lite bättre«, muttrade jag. I samma ögonblick pep 
telefonen på nytt. Jag hoppade runt i rummet tills jag äntligen hit-
tade den. 

»Anton, var det något du ville säga mig?« hördes en röst i andra 
änden. 

»Nej. Ingenting«, sa jag deprimerat. 
»Seså, vad blev det av Det är en lycka för mig att stå till er tjänst, ers 

högvälborenhet.« 
»Jag är inte lycklig. Tyvärr … ers högvälborenhet.« 
Chefen teg en stund.
»Anton, jag vill ändå be dig att ta situationen på lite större all-

var. Okej? I morgon bitti inväntar jag hur som helst din rapport. 
Och lycka till.« 

Det var inte så att jag skämdes. Men jag lugnade i alla fall ner 
mig en smula. Jag stoppade mobilen i jackfickan och öppnade gar-
deroben i hallen. En kort stund funderade jag på om jag borde 
piffa upp min utstyrsel. Jag hade fått några nya plagg av ett par 
kompisar i förra veckan. Till slut fastnade jag för den vanliga kläd-
seln, den var allsidig och ganska praktisk. 

Saknades bara musikspelaren. Jag har inget som helst behov av 
hörseln, och ledan är en obönhörlig fiende. 

Innan jag gick ut genom dörren granskade jag trappen länge 
och väl genom titthålet. Ingen där. 

En ny natt tog sin början.
 

I sex timmar åkte jag runt i metron, bytte helt osystematiskt mel-
lan olika linjer, emellanåt slumrade jag till och lät medvetandet 
återhämta sig och sinnena vandra fritt. Allt var lugnt. Fast jag såg 
en del intressant, även om det var helt ordinära fenomen, mest för 
nybörjare. Först framåt elva när metron började avfolkas föränd-
rades läget. 

Jag satt med slutna ögon, lyssnade för tredje gången den kvällen 
på Manfredinis femte symfoni. Spellistan jag hade var helt galen, 
min högst personliga blandning, där italiensk medeltid och Bach 
blandades med Alisa, Ritchie Blackmore och Piknik. 

Det är alltid spännande att notera vilken musik som samman-
faller med en viss händelse. I dag föll lotten på Manfredini. 

Något högg tag i mig – en kramp som grep kroppen från tårna 
till nacken. Jag utstötte rentav en ofrivillig väsning när jag öppna-
de ögonen och såg mig omkring i vagnen. 

Jag upptäckte henne genast. 
Ung, trevligt, städat utseende. Klädd i elegant päls, med en hand-

väska och en bok i händerna. 
Och med en sådan enorm, svart virvel ovanför huvudet att jag 

aldrig sett maken till något liknande! 
Förmodligen stirrade jag som en galning. Hon måste ha känt 

det, för hon tittade upp på mig men vände genast bort blicken. 
Titta uppåt i stället! 
Nej, hon kunde naturligtvis inte se den svarta virveln. I bästa 

fall kunde hon förnimma något, en lätt oro. Och endast mycket 
vagt, i ögonvrån, kunde hon kanske ha uppfattat en diffus rörelse 
– som en svärm surrande flugor, som den vibrerande luften över 
asfalten en het sommardag …

Men hon såg den inte. Ingenting. Hon skulle leva ytterligare 
en dag eller två, innan hon halkade på en isfläck och slog i huvu-
det så illa att hon dog. Eller blev överkörd av en bil. Eller råkade 
möta en brottsling med kniv i en trappuppgång, en vilsekommen 
man som aldrig skulle begripa varför han dödade kvinnan. Och 
alla skulle säga: »Hon var så ung, hade hela livet framför sig, om-
tyckt av alla …« 

Javisst. Utan tvekan. Hon har ett vänligt ansikte, det utstrålar 
godhet. Man kan se att hon är trött, men hon är inte bitter. Bred-
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vid en sådan kvinna känner du dig mindre usel än du egentligen 
är. Du försöker göra ditt bästa, trots att det är ansträngande. Man 
vill gärna bli vän med sådana kvinnor, flirta lite, dela hemligheter. 
Man förälskar sig sällan i dem, men de är omtyckta av alla. 

Utom av den som betalade den mörke magikern. 
I själva verket är en svart virvel ett mycket vanligt fenomen. När 

jag såg mig omkring i vagnen såg jag ytterligare fem sex stycken 
som hängde ovanför trafikanterna. Men alla var suddiga, oklara 
och roterade knappt. Resultatet av en helt vanlig, oprofessionell 
förbannelse. Någon far ut: »Gå och dö, ditt kräk.« En Annan ut-
trycker sig enklare, mindre hårt: »Försvinn, jag orkar inte se dig 
mer.« Och från den mörka sidan sträcks en liten virvelvind ut 
som pressar lyckan ur kroppen och suger ut kraften. 

Men en vanlig förbannelse, amatörmässig och omogen, varar 
endast ett par timmar, högst ett dygn. Och även om följderna blir 
otrevliga så är de inte dödliga. Den svarta virveln som hängde 
ovanför den unga kvinnan var däremot fullvärdig, stabil, utarbe-
tad av en erfaren magiker. Utan att kvinnan visste om det var hon 
redan död. 

Min hand rörde sig automatiskt mot jackfickan, men så kom 
jag på var jag befann mig och gjorde en grimas. Varför fungerar 
inte mobiler i metron? Är det så att människor med mobiltelefon 
inte åker tunnelbana, eller? Jag slets mellan min huvuduppgift, 
som jag var tvungen att utföra även om jag hade dåliga utsikter att 
lyckas, och oro för den dömda kvinnan. Jag visste inte om det 
fortfarande var möjligt att rädda henne, men jag var skyldig att 
spåra upp den som hade skapat virveln … 

I samma ögonblick träffades jag av ett andra slag. Den här gång-
en på ett annat sätt. Ingen kramp, ingen smärta – jag blev bara 
torr i halsen, tandköttet domnade, blodet pulserade i tinningarna 
och fingertopparna började klia. 

Ingen tvekan om saken! 
Men varför just nu? 
Jag reste mig. Tåget hade redan börjat bromsa in vid stationen. 

När jag gick förbi kvinnan kände jag hennes blick. Hon följde 
mina steg. Ängsligt. Även om hon inte kunde se den svarta virveln 
var det tydligt att den gjorde henne nervös, tvingade henne att 
hålla ett vakande öga på omgivningen. 

Kanske den enda orsaken till att hon fortfarande var i livet? 
Jag undvek att se åt hennes håll och stack ner handen i fickan. 

Jag rörde vid amuletten, en kall stav av snidad onyx. Jag tvekade 
en sekund och försökte komma på om det fanns någonting annat 
jag kunde göra. 

Nej, det var enda möjligheten. 
Jag höll hårt om staven. Det började sticka i fingrarna, sedan 

blev stenen het och började avge den lagrade energin. Så kändes 
det, även om det var en värme som inte kan mätas med termo-
meter. Det var som om jag kramade en bit kol i handen, en kolbit 
täckt av kall aska, men glödhet i mitten. 

Jag tömde amuletten på all kraft och kastade en blick på kvin-
nan. Den svarta virveln darrade till och lutade sig åt mitt håll. 
Virveln var så stark att den rentav verkade äga en viss intelligens. 

Jag slog till. 
Om ytterligare någon Annan hade befunnit sig i vagnen – vad 

säger jag, på hela tåget! – skulle han eller hon ha sett en bländande 
blixt som skar lika lätt genom metall som betong.

Jag hade aldrig beskjutit en svart virvel med sådan komplicerad 
struktur. Och jag hade aldrig använt en så laddad amulett. 

Det fick en fullkomligt oväntad effekt. De svagare förbannel-
serna som hängde ovanför de andra människorna gick upp i rök. 
En dam som gned sig trött i pannan, tittade förvånat på sin hand: 
den svåra migränen var som bortblåst. En ung man som apatiskt 
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hade stirrat in i fönsterrutan ryckte till, hans ansiktsdrag slätades 
ut – och det dunkla svårmodet försvann ur hans blick. 

Den svarta virveln ovanför kvinnan krympte fem sex meter och 
försvann till hälften ut ur vagnen. Men den förlorade inte sin struk-
tur och sökte sig i sicksack tillbaka till sitt offer. 

Vilken styrka! 
Vilken målmedvetenhet! 
Det sägs – jag medger genast att jag inte har sett det med egna 

ögon – att en virvel som kapas med bara ett par meter förlorar 
orienteringen och suger sig fast vid första bästa människa. Det är 
inte heller särskilt trevligt, men främmande förbannelser är mycket 
svaga och det nya offret har alla chanser att överleva. 

Men den här virveln återvände lika envist som en trogen hund 
till sin matte i nöd! 

Tåget stannade. Jag kastade en sista blick på virveln, som nu åter 
hängde ovanför kvinnan och rentav tycktes rotera ännu snabbare. 
Och det fanns ingenting, absolut ingenting jag kunde göra. Någon-
stans här utanför på plattformen fanns målet för mina veckolånga 
irrfärder genom Moskva. Jag kunde inte släppa det nu för att följa 
efter kvinnan, det kunde jag bara inte. Chefen skulle slita mig i 
stycken, och kanske inte bara bildligt talat. 

Dörrarna gick upp med ett pysande ljud, jag kastade en sista 
blick på kvinnan och lade skyndsamt hennes aura på minnet. Chan-
serna att återfinna henne i den enorma staden var inte stora. Jag 
måste ändå försöka. 

Men inte nu. 
Jag gick ut ur vagnen och såg mig omkring. Jag saknade verk-

ligen all erfarenhet av fältarbete, det hade chefen helt rätt i. Ändå 
hade jag ingenting till övers för hans utbildningsmetoder. 

Hur i hela världen skulle jag hitta målet? 
När jag såg på människorna med min vanliga blick fanns det 

inte en enda som såg oskyldig ut. Till och med nu vimlade det av 
folk – det var ju trots allt Kurskaja på ringlinjen, med övergång 
till järnvägsstationen med samma namn, dit långväga resenärer 
anlände och varifrån försäljare avreste i alla väderstreck, därtill en 
station dit otaliga Moskvabor skyndade sig för att hinna med tåget 
till sina sovförorter. Så fort jag slöt ögonen framträdde emeller-
tid den alltid lika fascinerande synen av bleknande auror, så som 
de brukade se ut framåt kvällen. Mittibland dem flammade nå-
gons ilska upp i en klar, purpurröd fläck, ett par som lyste starkt 
orange gick tydligen bara och väntade på att få hoppa i säng med 
varandra, medan de berusades auror upplöstes i diffusa brungrå 
band. 

Och inte ett spår någonstans. Bara torrheten i strupen, klådan i 
tandköttet, det hamrande hjärtat. Försmaken av blod på läpparna. 
Den växande anspänningen. 

Alltihop var endast indirekta tecken, men alltför uppenbara för 
att kunna ignoreras. 

Vem var det? Vem? 
Tåget bakom mig började rulla. Känslan av att vara helt nära 

målet försvann inte, alltså måste det finnas någonstans i närheten. 
Ett tåg rullade in på andra sidan perrongen. Jag kände hur målet 
rörde sig och gick mot tåget. 

Framåt! 
Jag korsade perrongen, trängde mig fram bland folk som stod 

och glodde på skyltarna, satte kurs mot tågets bakre vagn – käns-
lan försvagades. Jag sprang genast fram till första vagnen … det 
hettade till … kom närmare … 

Varmt, kallt – som i leken. Folk började stiga in i vagnarna. Jag 
sprang längs tåget, munnen fylldes av seg saliv, tänderna började 
värka och fingrarna drogs samman i kramp. I hörlurarna dånade 
musiken. 
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In the shadow of the moon, 
She danced in the starlight 
Whispering a haunting tune 
To the night … 

Passande musik. Verkligen passande.
Det bådade inte gott. 
Jag hoppade in precis när dörrarna började stängas, stod blick 

stilla och lyssnade inom mig. Träff eller inte? Precis som tidigare 
kunde jag inte fixera målet visuellt. 

Träff!
Tåget jagade fram längs ringlinjen och mina alarmerade instink-

ter skrek: »Här! Alldeles i närheten!« 
Kanske hade jag till och med hittat rätt vagn? 
I hemlighet granskade jag mina medtrafikanter och måste sedan 

ge upp hoppet. Här fanns ingen av intresse. 
Ingen fara, jag kan vänta … 

Feel no sorrow, feel no pain, 
Feel no hurt, there’s nothing gained … 
Only love will then remain,
She would say.

 
På Prospekt Mira kände jag att målet avlägsnade sig. Jag gick av 
och följde efter trafikanterna som skulle byta tåg. Nu var det nära … 

På perrongen till södergående linjen blev jag nästan plågsamt 
medveten om målet. Jag hade redan några kandidater på kornet: 
två unga kvinnor, en yngling och en pojke. Alla var misstänkta, 
men vem av dem var det? 

Alla fyra gick in i samma vagn. Alltid något. Jag följde efter och 
avvaktade. 

En av de unga kvinnorna gick av på Rizjskaja. 
Jag kände målet lika starkt som förut. 
Den unge mannen gick av på Aleksejevskaja. 
Utmärkt. Den andra kvinnan eller pojken? Vem av dem? 
Jag tillät mig att kasta en förstulen blick på dem. Kvinnan var 

knubbig, rosig om kinderna och satt försjunken i tidningen Mos-
kovskij Komsomolets. Ingenting hos henne vittnade om nervositet. 
Pojken var hennes raka motsats, mager och bräcklig, stod vid dör-
rarna och drog med fingret över glasrutan. 

Enligt min mening var tjejen ojämförligt … mer aptitlig. Två 
mot ett på att det var hon. 

Ofta är det just könet som är avgörande. 
Nu kunde jag höra kallelsen. Ännu inte verbaliserad, endast en 

ljuv och utdragen melodi. Tonerna ur hörlurarna nådde mig inte 
längre, kallelsen överröstade musiken. 

Varken kvinnan eller pojken verkade oroliga. Antingen var de 
mycket tåliga eller så hade de gett upp direkt. 

Tåget åkte in på VDNCh. Pojken tog bort handen från fönst-
ret, steg ut och gick med hastiga steg mot den gamla utgången. 
Kvinnan satt kvar i vagnen. 

Förbannat! 
Båda var fortfarande så nära att jag inte kunde avgöra vem det 

var jag kände! 
Och plötsligt hördes kallelsens jublande musik, där en röst med 

ens gjorde sig hörd. 
En kvinnas röst! 
Jag kastade mig ut genom dörrarna som just höll på att stängas 

och rusade efter pojken. 
Härligt. Jakten närmar sig sitt slut. 
Fast hur skulle jag klara mig med en urladdad amulett? Inte den 

blekaste aning … 



26 27

Knappt några människor på perrongen, i rulltrappan stod fyra 
personer. Först pojken, sedan en kvinna med ett barn, slutligen 
jag och bakom mig en rynkig, gammal överste. Officerens aura 
var mycket vacker, strålande klar, sammansatt av stålgrå och him-
melsblå toner. Trött och småroad tänkte jag att jag kunde be ho-
nom om hjälp. Män som han tror än i dag på sin officersheder. 

Det var bara det att en gammal överste skulle göra mindre nytta 
än en flugsmälla på en elefantjakt. 

Jag slutade ägna tid åt idiotiska tankar och riktade åter blicken 
mot pojken. Med slutna ögon scannade jag hans aura. 

Resultatet var nedslående. 
Han omgavs av ett skimrande, halvgenomskinligt sken. Ena 

stunden färgades det rött, övergick i grönt, bara för att förändras 
till mörkblått. 

Ett sällsynt fall. Ett obestämt öde. En vag potential. 
Pojken kunde växa upp och bli en förhärdad brottsling, eller 

utvecklas till en god och rättrådig människa, eller visa sig vara en 
nolla, ett tomt kärl, som de flesta här på jorden. Allt stod ännu 
öppet, som det så vackert heter. Sådana auror omger i regel barn 
upp till två tre års ålder, men de är extremt sällsynta hos äldre 
barn. 

Och det stod klart varför kallelsen riktade sig just till honom. 
En riktig godbit. 

Jag kände hur det vattnades i munnen. 
Det drog ut på tiden för länge, alldeles för länge. Jag såg på poj-

ken, på den smala nacken som skymtade under halsduken, och 
jag förbannade chefen, ritualerna – hela mitt arbete. Tandköttet 
kliade, strupen var torr. 

Blod smakar bittert och salt, men det är bara blod som kan stilla 
denna hunger. 

Förbannat! 

Pojken rusade uppför sista biten av rulltrappan, ut genom spär-
rarna och försvann genom glasdörrarna. En kort stund kändes 
allt mycket bättre. Med något långsammare steg följde jag efter 
honom och iakttog ur ögonvrån varje rörelse han gjorde: pojken 
försvann in i en gångtunnel. Nu sprang han, för kallelsen drog 
honom till sig, lockade honom. 

Fortare! 
Jag rusade fram till en kiosk, slängde åt försäljaren två mynt. 
»Den för sex rubel med kapsyl«, sa jag och försökte låta bli 

att visa tänderna. 
Den finniga försäljaren somnade nästan medan han långsamt 

räckte mig en kvarting vodka, tydligen hade han tagit både en och 
två supar i tjänsten. 

»Jag har druckit bättre vodka«, varnade han mig. »Det är inte 
rent gift, men ändå …«

»Hälsan först«, avbröt jag honom. Det var verkligen sämsta 
sortens vodka, men nu passade det mig perfekt. Med ena handen 
vred jag på kapsylen och fick upp flaskan, med den andra slet jag 
upp mobilen och tryckte på snabbval. Försäljaren gjorde stora 
ögon. Jag tog en klunk medan jag gick – vodkan stank som foto-
gen och smakade ännu värre, uppenbarligen hemkört, bränt i nå-
gon källarlokal i närheten – sedan började jag springa mot gång-
tunneln. 

»Hallå?« 
Larisa hade gått. På natten brukade Pavel hålla ställningarna. 
»Anton här. Hotell Kosmos, någonstans i närheten, på en av 

bakgårdarna. Jag följer efter honom.« 
»Ska vi skicka brigaden?« undrade han. 
»Ja. Jag har redan laddat ur amuletten.« 
»Vad hände?« 
En uteliggare som satt och dåsade i mitten av tunneln sträckte 



28 29

ut handen mot mig, som om han hoppades att jag skulle ge honom 
en slurk ur flaskan. Jag rusade förbi. 

»Det är något där ute … Skynda er, Pavel.« 
»Grabbarna är redan på väg.«
Plötsligt kände jag en genomträngande smärta i käken, som om 

någon stack mig med en glödhet nål. Ah, ditt svin …
»Pavel, jag ansvarar inte för mina handlingar«, sa jag snabbt 

och bröt förbindelsen. Och stannade framför två patrullerande 
poliser. 

Det är alltid likadant! 
Varför ska människornas ordningsvakter ständigt dyka upp när 

man behöver dem som minst? 
»Sergeant Kaminskij«, sa en ung polisman. »Era papper …« 
Vad tänker de haffa mig för? Alkoholförtäring på allmän plats? 

Troligen. 
Jag stack ner handen i fickan och rörde vid amuletten. Ljummen. 

Men här behövdes det inte så mycket. 
»Jag finns inte«, sa jag. 
Två ögonpar mönstrade mig som jägaren ser på sitt byte – innan 

de slocknade, tömda på den sista gnistan förnuft. 
»Du finns inte«, ekade de i kör. 
Det fanns inte tid att omprogrammera dem ordentligt. Så jag 

hasplade ur mig det första som föll mig in: 
»Köp lite vodka och var som folk en stund. Utgå!« 
Ordern föll tydligen i god jord. Hand i hand, som två småpojkar 

ute på promenad, försvann polismännen genom gångtunneln i 
riktning mot kiosken. Jag fick lite dåligt samvete när jag tänkte 
på de möjliga konsekvenserna av min order, men hade inte tid att 
ändra på något.

Jag sprang ut ur tunneln, övertygad om att allt redan var för 
sent. Men besynnerligt nog hade pojken inte hunnit särskilt långt. 

Lätt svajande stod han där, hundra meter bort. Vilken motstånds-
kraft! Kallelsen ljöd med sådan styrka att man förvånades över att 
de fåtaliga fotgängarna inte dansade på trottoaren, att trådbussar-
na inte vek av från huvudleden och störtade in i portgången för att 
möta sitt ljuva öde. 

Pojken vände sig om. Fick syn på mig. Och fortsatte snabbare 
än förut. 

Det är klippt, han har gett upp. 
Medan jag följde efter funderade jag febrilt på vad jag skulle 

göra nu. Klokast vore att invänta brigaden, den skulle vara här om 
högst tio minuter. 

Men det kunde gå illa – för pojken. 
Medlidande är en farlig sak. Två gånger hade jag gett efter i dag. 

Först hade jag laddat ur amuletten i ett fruktlöst försök att jaga 
bort den svarta virveln från kvinnan i metron. Och nu följde jag 
efter pojken. 

För många år sedan hörde jag ett uttalande som jag inte kunde 
hålla med om. Det gör jag fortfarande inte, trots att jag alltför 
många gånger har överbevisats om dess riktighet. 

Det allmännas och den enskildes välgång sammanfaller sällan.
Ja, jag förstår. Det är sanningen. 
Men en sanning som är värre än lögnen. 
Jag sprang mot kallelsens källa. Jag hörde den, men annorlunda 

än pojken. För honom var kallelsen en lockande, förhäxande me-
lodi, som berövade honom viljestyrkan. För mig var det raka mot-
satsen: ett alarm som fick blodet att rusa i ådrorna. 

Ja, blodet … Jag hade misskött min kropp i en vecka och nu 
gjorde den uppror. Jag ville dricka, men inte vatten – även om jag 
lätt hade kunnat släcka törsten med smutsig stadssnö utan att ta 
skada. Och inte alkohol – då hade jag kunnat dricka den vidriga 
spriten i flaskan, som inte heller skulle skada mig. 
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Jag ville ha blod. 
Inte från en gris, inte från en ko, utan från en människa. 
Denna förbannade jakt … 
»Du måste klara det här«, hade chefen sagt. »Fem år på analys-

avdelningen är en lång tid, tycker du inte det?« Jag vet inte, kan-
ske det, men jag trivs där. Dessutom hade chefen inte sysslat med 
operativt arbete på över hundra år. 

Jag sprang förbi de upplysta skyltfönstren med fabrikskeramik 
och livsmedel av plast. Bilar susade förbi, ett fåtal människor var 
fortfarande ute. Men även detta var en förfalskning, en illusion, en 
av världens fasetter, den enda som är tillgänglig för människor. 

Vad bra att jag inte är en människa. 
I språnget kallade jag på skymningen. Världen suckade och vek 

undan. En lång, tunn skugga sträckte med ens ut sig framför mig, 
som om jag träffats i ryggen av strålkastarna på en startbana. Skug-
gan tätnade och fick volym, skuggan drog in sig själv till rummet 
där det inte finns några skuggor. Skuggan slet sig fri från den smut-
siga asfalten och reste sig som en rökpelare. Skuggan sprang fram-
för mig … 

Jag ökade takten, trängde igenom den grå silhuetten och kom 
in i skymningen. Världens färger mattades, bilarna på avenyn sakta 
in, som om de fastnade i tiden. Jag närmade mig målet. 

När jag klev in i portgången var jag inte beredd på något annat 
än slutscenen: pojkens orörliga, slaka, urdruckna kropp och de 
försvinnande vampyrerna. 

Men jag hann. 
Pojken stod framför vampyrinnan, hennes långa hörntänder 

blänkte till och han tog långsamt av sig halsduken. Vid det här 
laget var han säkert inte längre rädd – kallelsen bedövade med-
vetandet. Säkert längtade han rentav efter att beröras av de vassa, 
glimrande huggtänderna. 

Bredvid dem stod en vampyr. Intuitivt uppfattade jag honom 
genast som ledaren: han hade initierat kvinnan, han hade fört 
henne till blodet. Och vidrigast av allt: han bar Moskvas registre-
ringsmärke. Vilket kräk! 

Å andra sidan ökade mina chanser till framgång. 
Vampyrerna vände sig mot mig, men förvirrat eftersom de inte 

förstod vad som hände. Pojken befann sig i deras skymning och 
jag borde inte ha kunnat se honom … eller dem. 

Vampyrens ansikte slappnade av, han till och med log, vänligt 
och lugnt. 

»Hej.«
Han tog mig för en av de egna. Och vem kunde klandra honom: 

nu var jag faktiskt en av dem. Nästan. En veckas förberedelser hade 
inte varit förgäves, jag hade börjat lära känna dem … och sånär 
gått över till den mörka sidan. 

»Nattpatrullen«, sa jag. Jag sträckte fram handen med amulet-
ten. Den var urladdad, men det kände man inte så lätt på avstånd. 
»Gå ut ur skymningen!« 

Killen hade kunnat lyda. I hopp om att jag inte kände till blod-
spåret som han lämnat efter sig, att det hela kunde avfärdas som 
»försök till otillåten interaktion med en människa«. Men vam-
pyrinnan saknade hans självbehärskning och kunde inte bedöma 
situationen. 

»Aaah!!!« Hon kastade sig mot mig med ett utdraget vrål. 
Bra, då satte hon åtminstone inte tänderna i pojken – nu var 

hon helt otillräknelig, likt en narkoman med abstinens som man 
dragit ut sprutan i venen ur. 

För en människa var utfallet för raskt, ingen hade hunnit parera 
det. Men jag befann mig i samma skikt av verkligheten som vam-
pyrinnan. Jag lyfte flaskan som jag hade i handen och skvätte sprit 
i hennes ansikte som var vanställt av transformationen. 
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Varför tål vampyrer inte alkohol? 
Det hotfulla vrålet övergick i ett tyst kvidande. Vampyrinnan 

vred sig på golvet och rev sig i ansiktet, så att det lossnade slamsor 
av hud och grått kött. Medan vampyren vände sig om för att fly. 

Det gick nästan lite för lätt. En registrerad vampyr är ingen till-
fällig gäst, utan en jämlik kämpe. Jag kastade flaskan mot vam-
pyrinnan, sträckte ut handen och drog i registreringsmärket som 
vampyren bar kring halsen. Han började rossla. 

»Gå ut ur skymningen!« skrek jag. 
Tydligen insåg han att han låg illa till. Han kastade sig mot mig 

i ett försök minska trycket kring halsen. Redan i språnget sköt han 
ut huggtänderna och påbörjade sin transformation. 

Om amuletten varit laddad hade jag helt enkelt bedövat killen. 
Nu blev jag tvungen att döda honom. 

Märket – ett svagt blåskimrande sigill på vampyrens bröst – 
knastrade när jag sände en ljudlös order. Energin, som kom från 
någon långt mäktigare än jag, strömmade in i den döda kroppen. 
Vampyren sprang vidare – han var mätt och stark, och människo-
liven som han tagit närde fortfarande hans döda kropp. Men ett 
sådant slag förmådde inte ens han uthärda: huden skrumpnade, 
lade sig som pergament mot knotorna, ur ögonhålorna rann slem. 
Sedan knäcktes ryggraden och det skälvande skelettet gick i bitar 
framför fötterna på mig. 

Jag vände mig om – vampyrinnan hade redan hunnit reanimera 
sig. Men hon utgjorde inte längre något hot. Med väldiga steg 
sprang hon bort över gården. Hon hade inte lämnat skymningen, 
och det var enbart jag som såg den skakande synen. Ja, och så hun-
darna, förstås. Någonstans hördes en liten jyckes hysteriska skall, 
fyllt av hat och skräck – alla dessa känslor som hundsläktet sedan 
urminnes tider hyser för levande döda. 

Jag var för kraftlös för att ta upp jakten på vampyrinnan. Jag 

sträckte på mig och tog ett avtryck av auran, en uttorkad, grå och 
unken aura. Vi finner henne. Nu har hon ingenstans att ta vägen. 

Men var fanns pojken? 
Efter att ha fallit ut ur skymningen som vampyrerna skapade 

borde han antingen ha svimmat eller förlamats. Men i portgången 
syntes han inte till. Han kunde inte ha slunkit förbi mig … Jag 
sprang ut på gården – och faktiskt, där såg jag pojken. Han var näs-
tan snabbare än vampyrinnan. Toppen! Bra gjort. Han klarade sig 
utan min hjälp. 

Det var illa att han mindes händelsen, fast vem tror på en liten 
pojke? Och till i morgon bitti skulle minnet blekna, bli suddigt 
och förvandlas till en overklig mardröm. 

Eller borde jag ändå följa efter pojken? 
»Anton!« 
Igor och Garik, vår oskiljaktiga operatörsduo, kom springande 

från avenyn. 
»En kom undan!« skrek jag. 
Garik sparkade till det uttorkade vampyrliket och åstadkom ett 

moln av rutten stank i den isiga luften. 
»Avtrycket!«
Jag skickade avtrycket av den flyende vampyrinnan till Garik, 

som grimaserade och ökade takten. Operatörerna skulle fortsätta 
jakten. Igor vände sig om och ropade: 

»Du får städa upp!« 
Jag nickade – som om de väntade sig ett svar – och gick ut ur 

min skymning. Världen sken upp. Operatörernas silhuetter upp-
löstes, inte ens snön i människovärlden märkte av deras osynliga 
fotsteg. 

Jag suckade och gick till den grå Volvon som stod parkerad vid 
trottoaren. I baksätet låg några enkla redskap: en svart sopsäck av 
plast, en skyffel och en kvast. Fem minuter senare hade jag sopat 
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upp resterna av vampyren, som knappt vägde ett dugg, och lagt 
tillbaka den tomma sopsäcken i bakluckan. Från en kvarlämnad 
snödriva, som en lat fastighetsskötare inte skottat undan, hämtade 
jag lite smutsig snö, spred ut den över vampyrens kvarlevor i port-
gången och trampade på den. 

Någon människobegravning får du inte, du var ju ingen män-
niska … 

Saken var biff. 
Jag gick tillbaka till bilen, satte mig vid ratten och knäppte upp 

jackan. Bra jobbat. Mycket bra till och med. Vampyrkillen var död, 
operatörerna tar hand om hans tjej och pojken överlevde. 

Tänk vad glad chefen ska bli! 

k a p it e l  t v å 

»hafsverk!« 
Jag försökte säga något, men nästa replik kom som en örfil och 

fick mig att hålla klaffen. 
»Slarv!« 
»Men …«
»Fattar du ens vilka misstag du har begått?« 
Chefen lugnade sig lite och jag tog risken att höja blicken från 

golvet.  
»Ungefär«, svarade jag försiktigt.
Jag tycker om chefens kontor. Man känner sig som ett barn på 

nytt när man ser alla lustiga saker som förvaras bakom vitrinskå-
pets pansarglas, hänger på väggarna eller ligger och skräpar på 
bordet bland cd-skivor och dokument. Vartenda föremål, från den 
antika japanska solfjädern till den slitna metallhjorten – ett bil-
märke – bär på en historia. När chefen är på det humöret kan man 
få höra de märkligaste historier. 

Tyvärr är han sällan på topp när jag träffar honom. 
»Gott.« Chefen slutade gå runt i rummet, satte sig i en skinn-

fåtölj och tände en cigarett. »Sätt i gång.« 
Hans röst fick en saklig ton, vilket passade hans utseende. För 

ett mänskligt öga var han kring de fyrtio och tillhörde den mycket 
lilla krets av affärsmän ur medelklassen, som regeringen satte så 
stort hopp till. 

»Med vad?« frågade jag och riskerade att få ytterligare ett träf-
fande omdöme om min person. 

»Med listan över begångna misstag.«


