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Tiohundra började som en enklav under ett sjukhus. Nära en 
liten ort i en vik norr om Stockholm. Den hade från början varit 
tänkt som ett underjordiskt etappsjukhus. Men några militärer 
kom aldrig dit och i stället befolkades den av folk från sjukhu-
set och de kringliggande samhällena. Den fortsatte att fungera 
som sjukhus, om än under jord och med aeroponiska odlingar 
i varje ledigt utrymme. Man försökte hjälpa alla under den 
stora oredan och förseglade sina nedfarter och schakt först när 
stridsmedlen svepte in. När katastrofen kom och förstörde allt 
där uppe på ytan. När alla däruppe i tältlägren runt sjukhuset 
dog. Skrikande efter hjälp. Bönande att få komma in i enklaven.

Sjukhusenklaven hade kontakt med andra enklaver via inter-
nätet. Men en efter en så tystnade de. För att utrustning gick 
sönder eller värre. Det var precis som med satelliterna och 
baserna ute i världen. Alla de som sa ”håll ut, vi kommer och 
hjälper er” på ryska eller engelska. Alla tystnade och försvann. 
Sjukhusledningen satt i överläkarens sammanträdesrum och 
hörde världen gå under. De små enklaverna hade svårast att 
klara sig. I Singö utbröt ett krig över vilka invånare som skulle 
ätas. Till sist fanns bara en kvar. En äldre man som satt och 
grät i timmar över internätet. De som lyssnade var tacksamma 
över att han lyckats förstöra sin kamera. Hans beskrivningar 
av högar av ben var hemska nog ändå.

Kineserna i Drakenklaven höll ut i sextio år. Sedan lämnade 
de sina bunkrar och gick upp på ytan, sjungande sånger om 
framtiden. Det var långt innan stridsmedel och sotmoln lagt 
sig. Kineserna hördes aldrig av igen. Men deras huvuddator 
fortsatte att svara på anrop och e-post i nästan tjugo år.
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”Det är alltid med stora nöje vi höra av just er”, svarade den 
varje gång. ”Vi åter kommer snart med ett svar. Ditt samtal är 
av yttersta vikt för oss.”

Andra blev stillsamt galna. Eller skrek på hjälp. En ensam 
kvinna någonstans i närheten av Arlanda utvecklade en mång-
fald av personligheter som skickade meddelanden och skvaller 
kors och tvärs på nätet. Ibland pratade hon med sig själv. Ofta 
om aeropondi eller gödsel och annat som hade med odling att 
göra. ”Femtio Sorter av Siv” kallades hon på nätverket. Och 
ingen ville stöta sig med alla dessa Siv. För de var fulla av kun-
skap. Om svamp och betor och näringslösningar.

Så en dag var Siv borta. Men många av hennes monologer och 
utbrott fanns inspelade och skulle hjälpa många genom åren. 
Gråtmilda Sviniga Siv som pratade om små gödsvin. Den het-
siga Sockersiv som utvann socker ut betor. Skitsiv som predi-
kade mänskligt gödsel på en fullständigt osund nivå. Och så 
vidare. ”Gå till arkiven”, sa man när man stötte på problem i 
odlingarna. ”Det måste finnas en Siv om det här.”

Andra enklaver var inte lika hjälpsamma. Deras ledare smidde 
fantastiska planer för hur ytan skulle återtas. Planerna hand-
lade oftast om att någon annan enklav än ledarens skulle 
skicka upp folk först. För att ledarna gav order om det. Ledarna 
var oftast äldre män. Politiker eller militärer eller både och. De 
satt uppsträckta och kortklippta framför nätverkskamerorna 
och pekade och skrek.

”Mänskligheten kräver dessa offer.”
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”Vi måste stå enade mot barbariet.”
”En dag kommer våra barnbarn att tacka oss.”

En ung man i prålig uniform pratade länge och ofta om sitt rid-
darsällskap. Riddarna av Gryningen fanns över hela Sverige och 
resten av Europa och hade kontakt över resterna av internätet. 
En vacker dag skulle de ta tillbaka jorden. Den unge mannen 
tog livet av sig framför kameran. Sköt sig i munnen för Sverige i 
tiden. Ingen tog hans plats vid skrivbordet. Bilden av den blod-
fläckiga väggen och kroppen som sakta torkade ihop på skriv-
bordet låg ute på nätverket i sju år. Sen gav hans dator upp.

Det var på nätverket som sjukhusenklaven fick sitt namn. 
Tiohundra. Varifrån namnet kom var det ingen som kunde 
förklara i efterhand. Det var något gammalt namn från viking-
arnas tid. Det fanns på gamla kartor. Ett namn på en rik plats. 
Något sådant.

Men Tiohundraenklaven var långt ifrån rik. Folket i enklaven 
led ständigt av brist på näring. De underjordsodlade svam-
parna, betorna och bönorna räckte aldrig riktigt till. Protein-
pulvren och vitamintabletterna tog slut och ersattes av råttor. 
Man avundades andra enklaver som hade marsvin att äta 
och diskuterade till byteshandel. Några marsvin mot antibio-
tika eller penicillin? Kunde man bara ta sig till Arlanda eller 
Rimbo så fanns där bunkrar som kunde tänka sig att köpslå. 
Om man bara tog sig två mil ovan jord. Något som ingen gjort 
på åttio år. Det fanns ingen nu levande i Tiohundraenklaven 
som sett solen. Några mindes människor som hade gjort det. 
Några mindes smaken av annat än barber och svamp. De läste 
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i böcker om främmande ord som ”solbränna” och ”övervikt”. 
Efter hundrafemtio år i bunkern hade medellängden fallit 
till 156 centimeter. Medelvikten till 43 kilo. Medelåldern var 
nere på tjugotre år. Medellivslängden på fyrtiosju. Tunnel-
bon slet och svalt. Precis som hans förfäder gjort i årtusen-
den ovan jord. Många började tala med gudar eller leva i 
fantasier. Många tuggade de svampar man korsat fram med 
Sivs hjälp. Svampar som gav ens drömmar andra färger än 
lysrörsgul och cementgrå. De flesta av svampätarna ryckte 
på axlarna när de klara, som inte åt svamp, berättade att 
man inte hört av någon annan enklav på länge. Det var inte 
så viktigt. Man åt sin svamp. Arbetade sitt pass. Memore-
rade sina texter och sov.

När en så en infektion tog död på Tiohundras karpar blev 
situationen kritisk. Det var bara en fråga om tid innan de alla 
svalt ihjäl eller var tvungna att börja äta varandra. Man beslöt 
att skicka upp en spejare till ytan. Var det så illa däruppe som 
man trodde? Man visste inte om någon annan försökt sticka 
ut näsan. Och enklavens egna sensorer hade gått sönder för 
åratal sen. Allt man visste var att det fortfarande fanns årstider 
och att vädret var ungefär som det alltid varit. Grått och dys-
tert större delen av året. Och sen två månader tropisk sommar. 
Det sista man sett av sjukhuset var att det stod kvar, övervuxet 
och förfallet. Men man hade inte sett några av de bestar de pra-
tat om i andra enklaver. Inga stora insekter eller hundmonster. 
Inga jätteråttor. Inga förvridna människor. Man hade inte ens 
till några syramoln eller eldstormar. Det sista man såg av Ros-
lagen var ödsligt och stilla. Det var bara himlen i söder som 
brann. Jämt och ständigt, i röd och svart.
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Det var sextiofem år sen. Man lottade och valde, de klara 
emellan. Någon föreslog att man lika gärna kunde skicka 
ut några svampskallar, men röstades ner. Att spana var all-
varliga saker. De krävde någon klar som visste vad han eller 
hon höll på med. Man förberedde utrustning. Skyddskläder 
och en automatkarbin. Man grävde fram en telefon ur enkla-
vens enorma förråd av saker man aldrig behövt använda. 
En hjälm. En pannlampa. Man byggde in en telefonlur i en 
skyddsmask. Gjorde i ordning ett mätinstrument. Frågade 
efter frivilliga. Nästan alla var frivilliga, men färre var starka 
nog att klara av klättringen bärande på alla saker. Man 
beslöt att två starka ungdomar skulle gå upp. Man tryckte i 
dem kosttillskott och vitaminer och dubbla portioner betor 
några dagar medan man spanade ut schaktet. De fick öva i 
att gå i skor och byxor. Känna hur tungt det var för en som 
alltid gått i särk.

De klara sa ingenting till svampskallarna. Varken om krisen 
eller spejarna. Det fanns ingen anledning att göra dem upp-
rörda. Skulle allt gå fel så skulle de ändå märka det.

Det borde vara tidig morgon därute när de bägge spejarna 
klättrade de åttio stegen upp i schaktet. Hon först med auto-
matkarbin och bräckjärn. Han därefter med telefonledning 
och verktyg. Att luckan kunde vara begravd under tonvis av 
bråte var det ingen som vågade prata om. Det fanns i och 
för sig ett schakt till. Sen återstod svält, kannibalism eller 
att öppna portarna till ramperna på vid gavel. Tre olika sätt 
för enklaven att dö på.
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Man hade stängt slussluckorna under de båda ungdomarna. 
Och de satt en stund på schaktets botten och lyssnade och snif-
fade. Nedtyngda av sina vapen och verktyg. De lös uppför stegen 
med sina lampor. Läste av sina instrument. Luften var kall och 
fuktig. Rå på ett sätt de aldrig känt förut. Full av så många dofter 
och toner att det svindlade. Fast de satt på botten av en brunn. 
Det var världen därute som doftade. Den luktade annorlunda. 
Främmande. Och skrämmande. Spejarna berättade på telefon 
att de levde och läste in avläsningar från sina instrument. I över-
läkarens sammanträdesrum antecknade man.

Spejarna hörde inga ljud. Såg inga odjur. De väntade en halv-
timme. Lyssnade på sina andetag och väntade på symptom. 
Ingenting hände. På telefonen frågade överläkaren om de 
mådda bra. En gång var femte minut.

Så började de klättra. Det var långt upp till lucklan. Och mycket 
tyngre än de kunnat tänka sig. De klättrade tio steg. Vilade. 
Prövade telefonen och läste av instrumenten. Luften blev en 
aning varmare. Det fanns damm i luften. Ingenting speciellt 
farligt. Lite tungmetaller, bara. Strålningen hade mångdubb-
lats, men var fortfarande ofarlig. De läste upp data i telefonen. 
Temperatur och luftfuktighet och alfastrålning. Någon som 
inte var överläkaren antecknade där nere i enklaven. Tackade.

De klättrade tio steg. Och tio steg och tio steg. De kunde se 
luckan däruppe. Den var stängd ordentligt. Såg inte skadad 
ut, varken i kanterna eller i mekanismerna. Det sipprade inte 
in ljus eller vatten. Mekanismerna glänste av urgammalt fett. 
Väggarna såg också fina ut. Hela vägen upp.
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Spejarna var hoppfulla. De sa det på telefonen. ”Det ser bra ut.”

Allt såg ut att vara i gott skick. Inget antydde att allt luckan 
var begravd under bråte. Var allt som förr så stack schaktets 
rör upp dryga metern ur en klipphäll femtio meter bakom sjuk-
husets parkeringshus. Hällen låg på en liten bergklack. Man 
skulle få bra utsikt.

Det tog över en timme att klättra upp till luckan. Den var en 
meter i diameter och gjort av decimetertjockt stål. Spejarna 
gjorde fast sig vid stegen med remmar och började försöka 
vrida om mekanismerna. Det gick lätt att få ut låssprintarna. 
Låshjulet behövde ett par lätta slag med hammare för att 
släppa. Det gick lätt att arbeta när man satt fast sig i stegen. 
Det enda problemet var det gamla fettet som droppade ner på 
dem. De hade inte tänkt på att ta med några trasor.

Spejaren vred låshjulet till sitt motsatta läge. Allt som nu höll 
luckan stängd var de två sigillen. Hon andades djupt. Kontrol-
lerade sin mask. Såg ner på sin kamrat som höll i ficklampan.

”Släck lampan så fort jag öppnar. Är du beredd?”
”Tror inte jag kan bli mer beredd. Hur gärna jag än vill.”
”Okej.” Hon slog på telefonen. ”Då går vi upp. Jag önskar att 

jag hade något fint att säga. Jag kan bara tänka på ’mot oänd-
ligheten och vidare’ och det känns inte så högtidligt.”

Det var tyst i telefonen en lång stund.
”Lycka till”, sa en ny röst. Överläkaren själv.
”Tack. Mot ytan och vidare.”

DET FÖRSTA STEGET PÅ UPPLANDET

8



03

03

Spejaren, som hette Lisett, petade bort sigillen med sin kniv. 
Inget förändrades i lufttryck, ljus eller lukt. Packningarna höll. 
Lisett såg ner på sin Anton. Han vinkade bakom ficklampan.

Hon tog tag i luckans handtag. Det hade fyra lägen. Stängd, 
glipa, glugg och lucka. Redan vid glipa kom världen utanför 
in i schaktet. Med all kraft. Det kunde vänta ett syramoln där-
ute. Eller stora köttätande insekter. Eller horder av muterade 
människor.

Glipa. Lisett tryckte till. Forntida hydraulik lyfte sakta den 
tunga luckan några centimeter tills den stannade i ett nytt 
läge. Anton släckte ficklampan. Världen blev en helt annan. 
Blev ett svagt ljus ur den där lilla springan. Spejarna kände det 
i magen. De var på väg ut ur sin lilla cell. Och ut i något oänd-
ligt mycket större.

Det knäppte i Lisetts öron. Hon kunde känna kall luft mot 
pannan och halsen. Såg ett svagt ljus falla över hennes hand 
på spaken. Hon kontrollerade instrument hon hade hängande 
på bröstet. Luftfuktigheten steg. Den var redan mycket högre 
än i enklaven. Det var mängder av partiklar i luften, men inga 
som instrumentet ansåg vara direkt farliga. Inga odjur kas-
tade sig mot luckan.

”Ser ljus.”
”Hon ser ljus!” Överläkaren lät andfådd. Hon kunde höra de 

klara vissla och applådera bakom honom.
”Och mer?”
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Lisett försökte kika upp igenom springan. Hennes hjälm 
var i vägen och springan satt för högt. Hon försökte vrida 
på huvudet, men såg bara något grått. Och några spretiga 
någonting.

Grenar. Så hette de. Delar av träd. Stora, höga växter. Tjocka 
vid marken och smala som trådar högst upp.

”Träd.”
”Hon ser träd!” Mer applåder.
”Men vänta. Borde inte träden ha blad? Det har jag sett i 

böcker. Har de inga blad så kan det vara något skumt på gång.”
”Vänta.”

En minut förflöt. Lisett läste siffror för någon därnere. Hon flyt-
tade automatkarbinens vikt. Vägde på fötterna.

”Det är höst”, sa Överläkaren.
”Ja?”
”Blad dör på hösten. De blir gula och faller av. Om det inte 

är ett barrträd med piggar på. Dom sitter kvar jämt.”
”Hur vet jag om jag ser på ett barrträd utan piggar?”
”Det vet jag inte.”
”Tack. Strax tillbaka.”

Lisett slog av telefonen. Kikade ner på Anton. Han gjorde en 
min bakom sin mask.

”Hurra för träd.”
”Hurra.”
”Vi skulle haft en spegel med oss”, sa Lisett. ”Jag ser inget 

igenom den här lilla springan.”
”Att vi inte tänkte på det.”
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”Strunt samma. Vi väntar en stund. Ser vad instrumenten 
säger.”

”Och sen?”
”Sen? Sen får jag väl sticka ut skallen och se mig omkring. 

Mot ytan och vidare och så.”

De väntade en stund. Hängde på sina remmar. Väntade och 
läste av instrumenten. Och de dog inte. Fick inte svårt att 
andas. Alla instrument höll sig lugna. Det hördes inga ljud 
utanför. Bara ett svagt sus. Det var nio Celsius där ute. Lite 
kallare än i brunnen. Varken Lisett eller Anton frös.

”Jaha”, sa Lisett till sist. ”Ska vi?”
”Lika bra.”
Lisett slog på telefonen.
”Hallå därnere.”
”Lever ni?”
”Jodå. Vi tänkte öppna till nästa läge. Observationsfönster. 

Glugg.”
”Ser värdena bra ut?”
”Jadå.”
”Ni måste rapportera.”
”Vi rapporterar om det händer något av intresse.”
”Vi vill ha data. Om ni dör.”

Lisett läste av alla instrument igen. Svarade tålmodigt på frå-
gor om dofter och ljus. De ville veta. I fall hon dog så fort hon 
öppnade luckan. Minsta sak kunde vara av intresse för det 
nästa par klara som skulle upp i fall Lisett och Anton dog. De 
satt redan där nere och väntade. Jenny och Ville, hette de.

”Så?”
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”Vi är klara.”
”Vi med.”
”Då så.”

Lisett drog i spaken. Hängde sig på den. Den grova luckan 
hävde sig upp till nästa läge. Stannade exakt och utan problem. 
Blev till ett tjockt tak. Lisett kunde inte vänta. Ville inte läsa av 
instrument. Inte gå upp försiktigt med automatkarbinen först. 
Hon hävde sig upp och kikade ut. Dagsljuset fick henne att 
blinka. Hennes ögon var vana vid lysrör och oljelampor. Hon 
undvek att se på himlen. Tittade på marken. Blinkade och för-
sökte låta ögonen vänja sig. Hon skulle behöva något slags 
skydd för ögonen. Glasen i skyddsmasken räckte inte till.

Hon insåg genast att det var farligt att titta upp. Hon skulle få 
svindel. En ändlös himmel var ett svårt begrepp för en hjärna 
som växt upp med två och femtio i takhöjd. Och det fanns så 
mycket att se. Hon såg massor av kala träd. Stora och små. 
Grått dis och dyster dager. Hon såg gulnat gräs. Ris och löv på 
marken. Mossa på betongplattan kring schaktet. Hon kände 
vind. Såg träden svaja. Kände fukt mod huden. Kyla. Dofter 
hon inte kände igen.

”Avläsningar”, skrek rösten där nerifrån.
”Det är fullt av träd. Jättemånga träd.”
”Avläsningar!”
”Vänta. Ska ni förresten inte fråga om jag lever.”
”Lever du?”

Lisett struntade i frågorna. Hon såg sig om efter livstecken. Plöts-
liga rörelser, farliga djur. Det borde finnas fåglar. Det fanns fåg-
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lar förr. Det hade hon läst. Måsar och trutar och skator. De var 
flygdjur. Som stora insekter fast de var ryggradsdjur. Och de hade 
färgglada fjärdrar. En av dem kallades tupp. Den fanns i boken 
Lisett lärde sig läsa ur. ”Tuppen gal”, stod det. Det var ingen som 
riktigt kunde förklara för henne vad en tupp var. Ett djur som 
finns där ute. Ett stort ett. Det gal för att det vill väcka folk på en 
bondgård som är ett stort rött hus fullt av djur. Och bredvid kör 
en man omkring på stora fält i ett fordon som har olika stora hjul 
fram och bak. Vilka konstiga saker man minns. Kanske finns det 
bondgårdar kvar ute på ytan.

”Avläsningar!”
”Jag ser inga bondgårdar.”
”En gång till.”
”Bondgårdar. Hus.” Lisett läste av sin kompass. Den verkade 

fungera. ”Jag tittar mot söder. Men jag ser inga hus. Borde jag 
inte se några hus?”

Det blev tyst i telefonen igen. Lisett kunde se hur de stirrade 
på sina gulnade kartor över staden, sjukhusområdet och Upp-
landet.

”Det ska finnas ett stort hus femtio meter söder om dig.”

Lisett försökte se mellan träden. Kisade. Träden skymde. Mar-
ken sluttade. Men nog var det något stort där borta. Var det fler 
träd? Ett berg eller ett hus? Lisett hade aldrig sett vare sig berg 
eller hus, så det var inte lätt att veta.

”Det är svårt att se.”
”Är huset borta?”
”Jag kan inte se riktigt. Det är disigt och en massa träd i 

vägen. Jag är bländad.”
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Hon förlorade sig i detaljer närmare schaktet. Högarna av kvis-
tar och löv och skräp på marken. Jord full av sprickor. Blanka 
stenar. Utsökt vackra träd som reste sig högt mot himlen. Hon 
vågade fortfarande inte titta upp. Så hon lutade sig fram och 
såg ner i stället. Skärskådade marken. Såg massor av blad. 
Gula och bruna. De hade fallit av träden. Gång på gång medan 
hon och hennes förfäder tryckte under jord som gråsuggor. 
Det rörde sig bland bladen. Av vinden och av några små kryp. 
Hon skrattade högt åt de små insekterna. Det var två eller tre 
stycken som bökade ibland bladen. De rörde sig. Sprang av sig 
själva. Hon tjöt till av förvåning. Skrattade. 

”Det ligger blad på marken”, sa hon och fnissade. ”Och det är 
djur som rör sig bland dem.”

”Vad? Något stort?”
”Nej, en insekt. Någon slags bagge.”
”Men den är inte fientlig?”
”De är stora som min nagel.”
”Ja?”
”De är så vackra. Svarta och blanka.”

Det blev tyst i telefonen några ögonblick. Lisett kunde före-
ställa sig hur de sökte i sina databaser efter råd. Wickade för 
allt vad de var värda. Sökte på löv och blad och baggar försökte 
förstå vad hon såg. Och om det var farligt.

”Bladen är väldigt vackra. Ni skulle se alla färger.”
”Kan vi få avläsningarna nu, tack.” Överläkaren lät irriterad.
”Lisett.” Anton lät rädd. ”Är det något problem?”
”Nej. Inte alls. Det är bara så mycket.”
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Lisett tog av sig hjälmen. Försökte hänga den på stegen. Det 
var svårt att göra det med en hand. Hon svor för sig själv medan 
Anton om och om igen frågade vad hon gjorde.

”Jag tror hon blivit tokig”, sa han till sist. I sin telefon.
”Pratar hon konstigt? Dräglar hon mycket?”
”Hur ska jag se det? Jag ser mest hennes skor och ända.”
”Det finns gifter som får folk att se syner.”
”Jag vet inte. Men hon har börjat klä av sig.”
”Är hon naken? Tänk om hon möter någon därute.”
”Hon har bara fått av sig hjälmen än.”
”Hänger masken om halsen”, kom Lisettes röst. ”Vi kan få 

svårt att höra varandra.”
”Vad håller du på med? Har du symptom?”
”Jag ska gå ut nu. Jag måste se det här själv.”
”Är du galen?”
”Inte det minsta.”

Lisett slog av telefonen. Drog ner masken om halsen och 
kände ytvärldens luft mot ansiktet. Hon blundade. Drog i 
sig dofter. Kände en vindil. Fnissade. Kände luften ända ner 
i lungorna. Det pirrade i hela kroppen. Och hon var inte det 
minsta rädd längre. Inte för gifter. Inte för strålning. Inte 
för odjur.

”Jag bara måste se det här.”

Lisett drog i spaken. Hängde sig i den och kände hydrauliken 
lyfta luckan. Och henne. Nedanför henne skrek Anton. Hon 
kämpade med lucka och automatkarbin och steg. Och blev stå-
ende med luckan bakom sig. Kanten av schaktet mot midjan. 
Hela överkroppen ute i ytvärlden.
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Ljuset fick hennes ögon att tåras än mer. Hon kisade så att 
ansiktet värkte. Kände vind mot kinderna. I sitt korta hår. Hon 
fnissade då och då. Åt hur träden svajade. Åt jorden och snåren 
och löven på marken. Inget kom rusande mot henne. Skalbag-
garna på marken brydde sig inte om henne.

Oändligheten kändes skrämmande. Det var det hon fnissade 
åt. En massiv torgskräck. Det fanns inga väggar här. Inga tak, 
inga gränser. Himmelen var ofattbart hög och fortsatte ut i ett 
ändlöst universum. Tanken var svår att hantera. Fick henne för 
några ögonblick att vilja krypa ner igenom luckan igen.

Sen ändrade hon sig. Tänkte att det var bäst att fortsätta 
innan Överläkaren fick Anton att stoppa henne. Hon började 
klättra upp ur schaktet. Klättrade som i trans. Eller extas. 
Fnissande för sig själv. Hon skulle gå på marken. Bland de 
där löven. Till varje pris. Om det så var det sista hon gjorde. 
Hon skulle gå ibland löv och lera. Fösa undan kvistar och 
grenar och nyfiket söka sig vidare över jordens yta. Som det 
alltid varit meningen att människor skulle göra. Lisett insåg 
det nu. Att det var allt hon ville. Hon skulle ta jorden till-
baka. Resten av sitt liv.

Det var den första spejaren som kom upp ur Upplandets schakt 
och började ta tillbaka jorden. Hon sjönk ner på knä vid sidan 
av schaktet. Halvblind och svulten lyssnade hon efter andra 
ljud än ropen från sin kamrat i underjorden. Trevande fnis-
sande över löv och jord och mossa. Såg insekter springa kors 
och tvärs. Det rann tårar över hennes kinder.
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Spejaren reste sig. Människan var tillbaka. Topprovdjuret. 
Blinkande och sniffande och med karbinen redo. I kängor och 
lappade gröna sjukhuskläder. Med anemisk hy och blekvitt 
hår. Med blottade tänder och rusande hjärta. Hon morrade och 
fnissade på samma gång. Undvek att se på himlen.

Och det kom inga odjur rusande för att kasta sig över henne. 
Lisett säkrade sin karbin. Säkringen kärvade och hon undrade 
hur länge den varit osäkrad. Hela klättringen? Tur att den inte 
gått av.

”Anton”, ropade hon över axeln. ”Kom upp. Det är så vackert.”

Anton svarade inte. Hon gick några steg. Släpade telefonslad-
den med sig. Såg sig omkring. Prövade underlaget. Fnissade 
åt hur hennes kängor sjönk ner i den mjuka jorden. Ramlade 
nästan omkull när hon råkade skymta himlen i ögonvrån.

Hon slog på telefonen och satte masken över sin mun.
”Uppe”, sa hon. ”Lisett är uppe. Jag lever.”
”Hur ser det ut”, frågade Överläkaren.

Lisett visste inte vad hon skulle svara. Hennes hjärna hade 
fullt upp med begreppet ”dagsljus”. Ett av alla dessa ord som 
inget betydde. Som ”vinterväder” eller ”sommarbris”. Det där 
gråaktiga hon skymtade mellan trädgrenarna. Och det där var 
ett ”moln”.

”Ser det ut vanligt?”
”Hur ska jag kunna veta det? Men jag kommer aldrig ner igen.”
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