- APOCALYPSE -


Klockan 01.44 den 28 maj 

"Nu får den ta och komma..". Klockan var mycket och Lindon Morphey hade nu suttit och väntat på bussen i snart fyrtio minuter. Regnet öste ner över både honom och hans paraply som han tursamt nog hade hittat på bänken han satt på, och han var väldigt trött. Det var väldigt blåsigt och man såg inget levande, bara mängder av papper som flög runt i den starka vinden. Fortfarande hade man inte sett skymten av någon buss och Lindon var på väg att ge upp. Han reste sig, tog tag i paraplyt och gick iväg. Han visste vart närmaste hotell låg och han sprang så fort han kunde, och orkade, hela vägen fram.
 
Hotellrummet var kanske inte det bästa han hade varit med om. Det fanns inget fönster man kunde öppna, sängen var nerspydd och temperaturen var bedrövlig. "Säkert tio minusgrader" tänkte Lindon samtidigt som han gjorde i ordning en liten liggplats på golvet. "Men men, trettio kronor var det allt värt" hann han säga högt för sig själv innan han somnade.

Dörren till hans rum öppnades försiktigt och in kom en kvinna. "Lindon?" sa hon tyst för sig själv, gick fram till sängen där han låg och satte sig försiktigt ned. Efter att ha tänkt i närmare fem minuter sa hon ljudlöst "tänk att det aldrig har varit du och jag.." med en djup suck. Hon ställde sig upp och gick ut på balkongen. Vinden hade lugnat sig och natten var nu så tyst att det enda hon hörde var sitt eget hjärta bultande lite fortare än vanligt. Månen lyste vackert mot balkongen och den påminde kvinnan om forna tider tillsammans med Lindon. Hon vände på huvudet och tittade på mannen i rummet ännu en gång. Därefter gick hon tillbaka in i rummet och stängde balkongdörren. Hon satte sig vid Lindons lilla liggplats och stirrade noggrant på hans ansikte. Ljust vackert hår, lika snygg näsa som mun, och skägg så det räckte för två. Hon saknade blicken från hans blåa och som alltid tindrande ögon, och suckade ännu en gång. Sedan ställde hon sig upp och gick iväg med en tår i sitt vänstra öga.  

29 maj 09.59

"Cedric Culenard!". Publiken applåderade och Cedric fick genast en aning bättre självförtroende. Han gick fram till talarstolen medans han tackade för applåderna och började sedan sitt långa tal. Den mycket populära mannen började pilla lite med sina papper som han hade framför sig och tog sig sedan ett glas vatten. Han hade förberett det här talet i två dagar och det var mycket viktigt för honom, men han var ändå inte speciellt nervös. Det var en väldigt stilig man och han gav ett väldigt fräscht intryck. Han såg alltid nyrakad ut och det syntes nästan på honom att han brydde sig väldigt mycket om hur han såg ut. Cedric var också en väldigt lugn människa med mycket humor, men han var ändå aningen känd för att ha ett ganska labilt humör, ett rykte som stämde. 

Talet gick perfekt och han fick ännu högre applåder efter än han fick innan, och en mycket nöjd Cedric kunde koppla bort det där talet han haft i hjärnan så länge nu. Han gick till närmaste telefon och ringde till sin bäste vän som han var lite orolig över. "Morphey" svarade mannen på andra sidan ganska nyvaket. "Vart var du igår?" undrade Cedric, "varför kom du inte hem?". Lindon förklarade vad som hänt och sa att han var hemma inom en halvtimme, och lade sedan på luren.

Lindon som nyss hade vaknat satte på sig sina kläder. "Undra om de serverar frukost på det här stället" tänkte han och log brett för sig själv. Han slängde på sig sin blöta kappa och lämnade rummet. Den här gången kom bussen när den skulle, och Lindon var hemma efter ungefär en kvarts resande.

"Nej men är du här!" var det första han sa när han steg in genom dörren. Caroline Rupert, hans enda kvinnliga vän som han aldrig blivit förälskad i, men hon var säkert ändå den vackraste utav av dem alla. Hon hade långt och mycket vackert hår som krusade sig ner till en bit efter axlarna. Hennes gröna ögon skimrade där hon stod, och Lindon undrade för sig själv varför han inte träffat den här kvinnan på snart två långa år. De tre vännerna tog en varsin kopp kaffe och satt sig ner för att prata. "Är det OK om Caroline flyttar in?" sa Cedric efter sin första klunk av kaffet. "Ja, vadå, är ni två.....?", "Nej nej nej" sa Cedric och flinade till, "hon tycker bara att det är ensamt att bo själv i den där lilla ettan nu när hon flyttat ifrån Terec". Lindon kunde inte låta bli att skratta och svarade sedan "det är klart att hon får" och log samtidigt som han vände blicken på henne. "Tack så mycket" sa hon och log så brett hon kunde. "Ibland är hon lite väl snygg" tänkte Lindon för sig själv och tog sedan sin sista slurk av kaffet och flinade belåtet för sig själv.

Klockan 22.37

Lindon knackade försiktigt på Carolines dörr. Efter att ha fått tillåtelse att stiga in, gjorde han precis det och satte sig i en ledig stol bredvid henne. "Så det är helt slut med Terec?" frågade han lite nervöst för hur hon skulle reagera. Hon nickade lite lätt på huvudet och Lindon lade sin högra arm runt henne. "Är du ledsen?". "Nej, det var jag.." svarade hon utan att visa minsta tecken på att vara bitter. Lindon förstod och bytte samtalsämne. "Hur går det med boken?". Caroline ställde sig upp och tog tag i sin handväska och gav Lindon en mängd papper som låg i väskan. I snart tre år hade hon samlat fakta om Antikrists tillkommande till jorden, och materialet såg väldigt bra ut. "Kan jag låna det hä.." var allt han hann säga innan Caroline svarade att "det är klart du får" med ännu ett vackert leende.

Han gick in på sitt rum, tände lampan och stängde dörren. Han tog av sig kläderna, släckte lampan och lade sig i sängen. Han tänkte tillbaka på allt han och Caroline varit med om. Han hade känt henne i snart tio år av sitt liv, "tänk vad tiden går fort". Han minns allt roligt de haft, alla sommarlov där de tillbringat stora delar tillsammans. Han minns alla kärlekar och alla djupa samtal de haft under åren. Han minns alla gånger de gjort bort sig för varandra, inte minst den gången när hennes blus plötsligt ramlade av och han nästan svimmade av osäkerhet inför vad han skulle ta sig till. "Nog med nostalgi nu" sa han och verkligen kände hur glad han var över att hon var tillbaka. Sedan tände han sin lilla skrivbordslampa och började ivrigt läsa materialet han nyss fått av henne. Det stod om Michel de Nostra Dame och andra kända och mindre kända framtidsprofeter och det var en mängd olika teorier om hur jorden skulle gå under, och när det skulle inträffa. Han läste väldigt ivrigt men samtidigt entusiastiskt och noggrant till han somnade ett par timmar senare.  

30 maj 08.14

Det var en fruktansvärt irriterad Cedric som vaknade nästa morgon, men inte utan anledning heller. Han tog snabbt sin morgonrock i den ena handen medans han fumlade efter tofflorna som låg under sängen. Så fort han fått tag på båda tofflorna åkte kläderna på honom och han sprang till dörren så fort han kunde. "Nu ska jag ha tag i dig din lille skit.." var hans sista tanke innan han flög ner för trapporna av ilska. "Stanna!" ropade han högt när han fick syn på orsaken till hans dagliga irritation på fem av veckans sju morgnar. Den lilla tidnings utdelaren vände sig snabbt om, för att sedan vända sig minst lika snabbt tillbaka. Han sprang så fort han kunde, men inte tillräckligt fort som tur var. Det var inte långt ifrån att Cedric slog till den stackars ynglingen innan han hunnit försvara sig, men han gav honom en chans. "Varför måste jag få höra ditt eviga bumpande på dörren varje morgon?!?". Pojken hade ingen aning om vad han skulle säga, och det blev inte mer än "jag vet inte" till svars. "Inte en gång till, förstår du det??". "Jag tror nog att jag kommer få slippa det där nu ett tag framöver" sa Cedric högt och glatt för sig själv när han trevade hem till sin varma säng.

Caroline hade vaknat av Cedrics bravader och stod nu i duschen. Varmt och härligt vatten strömmade ner på henne och hon ryste av välbefinnande var endaste sekund av den långa tid det tog. Hon hade bara haft ett badkar där hon bodde innan och passade nu på att njuta av friheten att slippa hålla i kranen själv. Hon hade just börjat skölja ur sitt vackra blonda hår när hon hörde att Cedric var tillbaka. Hon var inte alls medveten om att hon glömt låsa dörren efter sig, gamla vanor sitter ju i som man brukar säga. 

Lindon hade precis vaknat och låg i sin säng tillsammans med Carolines anteckingar. Han var verkligen imponerad över hur mycket hon visste om ämnet, och en teori hade han själv haft som ung. Entusiastiskt satte han sig i sängen, drog på sig sina kläder och gick ut ur sitt rum för att leta reda på husets kvinna. 

Cedric tog av sig sina smutsiga tofflor och sträckte på sig samtidigt som han stönade på sitt sedvanliga vis. Han gick sedan förbi toaletten och in i köket och började göra i ordning frukosten till de tre. 

Lindon hörde stönet från, i alla fall som han trodde att det var, toaletten så han tog för givet att det var Cedric som duschade och gick nu dit för att göra sig lite fin nu när de hade en kvinna i huset. Han öppnade försiktigt dörren och stängde den sedan lika försiktigt. Han flinade tyst som en mus för sig själv och smög fram till draperiet. Nu var det dags för finalen, så han skrek för allt vad han var värd för att skrämma livet ur sin gode vän Cedric. Men allt blev inte som han hade tänkt sig. "Cedric" skriker till som en liten flicka och kastar sedan upp draperiet utan att tänka efter. Där står nu en oerhört generad och naken Caroline, och mitt emot henne står en upp över öronen generad Lindon! "Jag visst.. du som.. eh.. " fick han ur sig innan han motvilligt men beslutsamt vände på sitt röda huvud. Caroline som hade täckt sin kropp så gott hon kunnat drog nu tillbaka draperiet och öppnade sin mun. "Det är inte ditt fel, du kunde inte veta.." Lindon var glad att hon fortfarande var lika förstående som hon alltid varit, och svarade sedan; "Ja.. Ledsen att det hände i alla fall..". Han tog tag i handtaget, kraftigt den här gången, och öppnade sedan den för att gå ut. Innan han hunnit stänga riktigt ordentligt vände han sig om och sa "Du är inte bara lika förstående som förut, du har fortfarande lika fin kropp" och skrattade sedan högt och gick ut. Varelsen i duschen började sedan skratta själv i ett par minuter innan hon kom ut, fullt påklädd och glad. "Jag vet att jag kommer att trivas med er två" sa hon och kramade om de båda herrarna. "Detsamma!"
       
Klockan 21.13

"Vill någon ha pizza??!?" ropade Cedric för tredje gången, men även nu förgäves. "Vänta lite" fick han säga till italienaren i luren och gick sedan in i vardagsrummet och frågade en fjärde gång. Efter att han beställt sina "tre pizzor med salladen" som pizzabagaren brukade säga, gick han tillbaka till de två fnittriga vännerna i vardagsrummet. "Det verkar som ni två har en del att prata om kan man säga!". Två glada och samtidigt förvånade människor tittade upp med en "kan du inte låta oss vara ifred"-min. Cedric förstod ju att de hade mycket att tala om med varandra efter så lång tid, men lite illa upp tog han i alla fall. Som tur var kom pizzorna i samma sekund, så nu kunde han ju alltid tröstäta lite över vetskapen om att han skulle få vara en ensam kille de närmaste dagarna, "kanske veckorna till och med!" tänkte han och flinade bittert. För att muntra upp sig lite tog han tag i sin bibel och började läsa i den samtidigt som han åt av den goda pizzan. 

"Så här trevligt har jag inte haft det på evigheter" sa Caroline direkt efter att hon skrattat klart sen det förra roliga Lindon fått ur sig. Det blev plötsligt helt tyst, och Caroline passade på att ta till orda. "Jag kommer få det svårt med att inte bli förälskad i dig" sa hon samtidigt som hon log vackrare än någonsin. Lindon hade ingen aning om vad han skulle säga. Tankarna bråkade med varandra som svart och vit på en TV-ruta utan inställd kanal. Generat och nervöst svarade han efter ett tags tystnad. "Ja, bli inte det, för då lär det bli ömsesidigt" och försökte sedan le lika brett och vackert som sin motspelare. Kvinnan fylldes av skratt och ställde sig sedan upp, "godnatt!" och log så vackert att det skar till i Lindons kropp. "Hua.." sa han inom sig och gick mot toaletten. Denna gång hörde han att hon var där inne, och han knackade tyst och sa "Jasså, nu är du där igen och busar..". Hon låste dörren kvickt och försökte hålla sig för skratt. "Hur ska det här gå.." tänkte Lindon och gick och lade sig i sängen för att somna direkt efter kvällsbönen.  

31 maj 10.08

"God morgon Mr. Culenard, du är sen!". "Åtta minuter försenad till ett möte, inte alls bra.." tänkte Cedric och började springa lite smått för att komma fram snabbare. Han öppnade ivrigt dörren och bad om ursäkt för att han var sen, satte sig sedan på sin plats och plockade upp sina papper från sin svarta portfölj. "Cedric, har du hört vad som hänt i Mellanöstern?". Flitig som han var visste han mycket väl om vad som hänt. Det hade blivit stora rubriker i morgontidningarna efter att ett tjugotal självmordsbombare agerat i norra Israel, och dödat nästan 600 judar! "Vi tänker låta dig åka ner dit och se till att det inte blir krig, ditt plan går 09.00 imorgon bitti och du kommer att vara borta i fem dagar, några invändningar?". Cedric visste att det var lönlöst att säga emot, men för en gångs skull så hade han inte en tanke på att ens försöka. "Det låter spännande, det gör jag självklart!". En nöjd chef avslutade mötet och gick fram till Cedric. "Det är bra Cedric.. Jag måste säga att jag är lite orolig, därför skickar jag dig" sa chefen och kliade sig på flinten. "Min fru vaknade inatt och sa att det snart skulle bli krig, drömmar du vet.. Gissa hur jag reagerade när jag tog upp morgontidningen och fick se huvudrubriken!". Cedric flinade till lite och instämde med sin chef. "Du vet ju att min fru är troende, och hon började nu rabbla om att detta var början till slutet och liknande, har du samma uppfattning?" sa chefen nästan rädd för vad han skulle få som svar. "Jag får väl se!" sa han glatt och klappade chefen på axeln innan han gick sin väg för att säga adjö till sin gode vän Terec Dufoun innan han gav sig av till Israel. 

"Jag har inte sett dig sitta framför datorn en enda gång sen jag kom hit, varför?" frågade Caroline. Lindon ryckte på axlarna och svarade. "Jag gör något när jag har motivation eller när jag behöver pengar" sa han stolt. "Du vet att mitt senaste program blev en succé va?". Caroline nickade. "Jag har sett det lite överallt, fastän det är så dyrt". Lindon skrattade. "Det är underbart att inte folk piratkopierar längre, för då hade jag väl inte tjänat en endaste krona!". Lindon tänkte tyst en stund. Programmen hade blivit mycket billigare än förr, säkerheten hade höjts avsevärt och straffen hade blivit mycket hårdare. Ingen hade varken mod eller framförallt ork längre. Plötsligt kom han att tänka på Terec, den gamla crackern. Det var tyst ett par minuter innan Lindon ställde en farlig fråga. "Varför sprack det med Terec?". Han kände att han var tvungen att fråga fastän han visste att hon inte skulle gilla det. "Vi bara gled isär.. Vi tröttnade väl på varandra? Och det är svårt att vara tillsammans med en icketroende..". Lindon förstod precis. "Det som från början bara var intressanta diskussioner blev till hatiska gräl" fortsatte hon och suckade en smula. "Förresten" sa hon, "hade inte din du samma teori om "slutet" som jag hade när vi var små?". "Jo" sa Lindon och skrattade, "jag var säkert minst lika säker på att jag skulle få rätt som du var! Att Antikrist skulle sluta fred med Israel år 1999 och att sedan att jorden skulle "gå under" år 2006, jo det där minns jag väldigt väl" sa han med en lika glad min som innan. "Men visst var den bra?" sa Caroline och började rota i sin väska. "Jag har redan läst det minns du väl" fick Lindon lov att säga innan hon hann ta upp sitt papper med hennes fars och egna teorier. "Ja just det, kvällen jag kom". Istället tog hon tag i morgontidningen och gav den till Lindon, "Vad tror du om det här då Mr. Morphey?". Lindon tittade på rubriken. "Närmare sex hundra mördade i Israel inatt". Efter att ha läst hela artikeln sa han "det här lär Cedric veta mer om" och ställde sig sedan upp för att försöka få tag på hans EU-anställda vän. 

"Terec Dufoun, hallå?". Lindon hade alltid tyckt om Terecs sätt att svara i telefon. "Lindon Morphey, har du möjligtvis Cedric där din gamle traktor?". "Lindon, hej! Det var ett tag sen, ja visst, han är här, jag hämtar honom!". Terec var en gammal barndomsvän till både Lindon och Cedric. Han var alltid den som var populärast bland flickorna, och alltid den mest omtyckta överhuvudtaget. Han hade mörkt hår i hästsvans och var väldigt vältränad och gav ett allmänt fräscht intryck, precis som Cedric alltså, men nästan motsatsen till Lindon. "Cedric" hördes plötsligt från telefonen och Lindon rycktes tillbaka till den ordinarie världen. "Jag har någonting att berätta" sa han kvickt, "jag kommer hem om en halvtimme".

Klockan 13.42

"Jaha, när åker du?" frågade Caroline med en ovanlig stämma, nästan som om hon ville att han skulle åka bort, och det så snart som möjligt. "Redan imorgon bitti klockan nio, och blir sedan borta i fem dagar". "Nu passar ni två på att prata ut tycker jag" sa Cedric och log så brett han kunde, "så kan jag få vara med i samtalen när jag kommer hem!". Både Lindon och Caroline började skratta och lovade att göra som han sa. 

1 juni 19.11

Det var en helt slutkörd Lindon som nästan ramlade in genom dörren. "Du verkar trött!" sa Caroline och log. "Arbetet tar musten ur mig ibland! När ska du själv åka iväg?" sa han och sträckte på sig. "Det var väl en nattklubb för dig idag va?". Caroline nickade till och satte sig ner. "Tänk om jag levt för tio år sedan. Då hade jag sluppit allt tjat om att jag ska vara en strippa och inte en sångerska!". Lindon beundrade henne verkligen. "Men är det verkligen så sex fixerat även på högklassiga barer och restauranger?". Caroline nickade till igen. "Kan du tänka dig hur det är att höra publiken skrika "Av med kläderna!!" varannan sekund?". "Nej, det kan jag väl inte påstå nej". Lindon mindes hur allting var förut. "Tänk att allting ska ha med sex att göra nuförtiden!" sa han efter någon minuts tystnad. "Förr var sex något intimt, något vackert. Nu är det något naturligt som man ska göra ett par gånger per dag! Att vara prostituerad är idag inte bara ett jobb för de fattiga, man blir ju rik av det!". Kvinnan instämde och tillade "Ja, och jag är den enda oskulden jag själv vet om. 23 år och aldrig gjort det, vanliga tjejer börjar ha ett sexliv vid 13-14 års ålder i dessa dagar!".

Det blev tyst och båda började tänka tyst för sig själva. Allt hade förändrats så mycket de senaste tio åren, och mycket berodde på media. Så gott som varenda reklam på TV handlade i någon mån om sex och sex var det som folk helst ville läsa om. Det fanns nu mer sextidningar än vad de fanns sporttidningar!  

Efter cirka en halvtimmes tystnad rörde Caroline på sig en aning för att meddela att hon hade något hon ville få ur sig. "Lindon, det är en sak jag inte sagt". Hon ändrade ställning i fåtöljen för att få det bekvämare. "Jag bodde på hotell i nästan en månad innan jag kom hit". Lindon förstod inte så mycket men fick ändå ur sig ett "varför?". Han såg på hennes vackra ansikte att hon var väldigt ledsen, och han hann lägga sin arm om henne innan hon föll i gråt. "Terec slog mig" sa hon, hon tjöt som ett barn. Lindon ställde sig genast upp men hann inte göra så mycket mer innan han blev tillsagd att sätta sig igen. "Han hade varit otrogen och jag blev självklart galen, och då slog han mig. "Lite sex är väl inte att vara otrogen!?" skrek han och svor". Caroline torkade sig i ögonen. "Jag sa även att jag var villig att gifta mig med honom men då skrattade han bara, det var då jag lämnade honom". Lindon lade armen runt henne samtidigt som Caroline fortsatte. "Jag ville ha barn, familj och allt därtill och jag vet att Terec hade blivit en utmärkt pappa, men han var nog inte rätt för mig ändå..". Lindon tröstade henne så gott han kunde. "Saknar du honom?" sa han efter ett tags tystnad. "Inte när jag är med dig" sa hon och vände huvudet mot honom, tittade in i hans ögon och skrattade till så att hon delade med sig av sina tårar. Lindon blev alldeles varm i kroppen och log tillbaka. Sedan blev det en lång och varm kram innan telefonen ringde och Lindon reste sig upp. "Svara inte", "jo jag måste, jag fattar mig kort".   

Det var som att trycka på "play" för Lindon att svara. Alltid lika fort och med samma intonation varje gång, "Morphey". Cedric var det som ringde. "Jag hoppas att ni saknar ihjäl er där hemma!" var det första han sa. Han skrattade och fortsatte men en allvarligare ton. "Folket här är som hysteriska. Idag när jag var på väg till min eskort ryckte plötsligt två män tag i mig och förde bort mig. De tog mig till en mycket gammal man som sa "jag har väntat på dig", ungefär som i någon gammal film. Han förklarade att han fått syner och att allting var på väg att nå sitt slut, och att jag var en viktig del av "slutet". Jag förstod först ingenting men han förklarade allting närmare och nu har jag en klar bild över vad allt kommer att gå ut på, men jag vill inte ta det över telefon". Lindon var väldigt häpen och oerhört angelägen om att få veta mer, men Cedric vägrade att säga något ytterligare över telefon. "Jag kommer hem igen på lördag, jag hoppas att du och Caroline tar väl hand om tiden nu!". Lindon skrattade och avslutade sedan samtalet och gick tillbaka in till Caroline. Hon grät fortfarande, men det verkade ändå som om hon hade lugnat ner sig lite. Lindon berättade om samtalet med Cedric och de båda fick direkt något nytt att prata om tills hon glatt gav sig iväg till sitt arbete.    

2 juni 14.19

Cedric hade nu legat på sin säng och funderat i närmare en timme. "Är det här verkligen början till slutet?". Han hade sin bibel bredvid sig och slog i den lite då och då. "Hmmm" sa han högt för sig själv. "Det ska bli ett stort krig, ett krig som inte liknar något tidigare. Israel kommer vara landet det krigas mest emot, men när allt ser som mörkast ut kommer deras räddare, deras Messias. Han stoppar kriget och blir sedan en mycket omtyckt ledare. Efter 3,5 år utvecklas han till en grym diktator som påstår att han själv är Gud". Cedric kliade sig på hakan och satte sig upp i sängen. "Om slutet är på väg, så måste Antikrist finnas nu, mitt ibland oss!". Han kliade sig återigen i sitt påbörjade skägg och tog sedan fram sin anteckningsbok och började frenetiskt anteckna allting han just funderat över. "Vad finns det för hjältar idag?". Det fanns många, väldigt många. "Det kanske inte är någon idé att leta mer då" sa han högt innan han ställde sig upp för ett sedan lämna rummet. 

Klockan 18.31

Det var väldigt mörkt för att vara i mitten av sommaren. Lindon stod och hoppade för att hålla sig varm i hörnet av en bakgata och väntade på att en svart limousine snart skulle anlända. Det regnade kraftigt och han frös såpass mycket att han skakade tänder. Efter ytterligare tio minuters väntan kom det han väntade på. Han tog ur händerna ur fickorna och gick fram och skakade hand med den första av de fyra männen i kostymer som nyss anlänt. Han satte sig sedan i baksätet och torkade av sig allt vatten så gott han kunde. "Så..?" sa Lindon lite irriterad över att ingenting sas. Mannen som satt bredvid chauffören vände sig om. Han var flintskallig och utan ett enda hår i ansiktet. Det första man lade märke till var att hans högra öga var defekt. Istället för att lösöga som följde det styrande ögats alla rörelser hade han istället en liten röd genomskinlig boll. "Vill du ha något att dricka?". Lindon bad om vanlig Coca Cola och tackade artigt. "Det är bara en lins" sa mannen och log, sedan tog han ut den och gav den till Lindon. "Här, testa själv". Han satte på sig den kvickt och började sedan titta omkring sig ett par sekunder. "Man ser ju ingenting, vad är den bra för?". Lindon hörde att mannen flinade lite hånfullt åt frågan. "Vi ska förklara det för dig snart, det är därför du är här".  

Caroline hade nog aldrig varit så tankspridd som hon var just nu. Hon gick ensam i huset med en dammsugare i handen, samtidigt som hon grät. "Caroline Morphey" sa hon och fällde ännu en tår, "fin klang i det". Hon stängde av dammsugaren och satte sig ner i soffan. Hon hade aldrig känt det såhär. Det kändes som om hon varit förälskad i Lindon sen första gången hon såg honom, och att hon nu inte orkade hålla någonting för sig själv längre. "Antingen så blir min kärlek besvarad, eller så skickar han mig ur huset och jag får klara mig själv, helt utan vänner". Hon visste att hon överdrev lite, men att det ändå var så allting kändes. "Om han visste hur mycket jag har tänkt på honom, även fast jag hade Terec. Han har sedan vi möttes första gången alltid varit en stor del av mitt liv. Men han då, han hade säkert glömt bort mig om jag inte hade dykt upp igen!". Hon slog huvudet i soffan ett par gånger för att på något sätt lunga sig, sedan satte hon på dammsugaren och började städa igen. Efter att ha kört med dammsugaren ett par minuter stötte hon på något hårt under Lindons säng. Hon böjde sig ner och sträckte armen under soffan och tog tag i föremålet. Det var Lindons plånbok. Hon satte sig ner i sängen och började nyfiket titta i plånboken. En tår av glädje rann ner från hennes kind. Lindon hade ett enda kort i sin plånbok, och det var på henne. Hon tog ur kortet och läste på baksidan. "Caroline Rupert, när hittar jag någon annan som henne?".     

Klockan 22.55

I ett av de vackraste slott Lindon någonsin sett var han nu inne i. På utsidan hade det sett ganska gammaldags ut, men på insidan var det nog modernare än NASAs anläggningar tänkte han. Slottet var fyllt av cirka 15-20 arbetande människor vad han sett hittills, alla med samma mystiska kläder och alla med en lins i ett av sina ögon. Mannen tog honom till ett rum som påminde om en fängelsecell och stängde sedan dörren. 

"Du kommer att få en lön på cirka 300 000 i månaden, och jag vet att du kommer att tycka om ditt arbete, mer kan jag inte säga". Lindon såg fundersam ut, "varför?". Mannen svarade lite irriterat, "det här är en hemlig organisation, ingen utomstående vet att vi existerar. Vi kommer att ge dig alldeles för mycket konfidentiell information för att kunna riskera att du tackar nej, så jag måste tyvärr ha ett svar nu innan jag kan ge dig ytterligare uppgifter". Lindon var verkligen intresserad, men varför all denna sekretess? Det blev en väldigt lång betänketid. Lindon tänkte på sitt gamla jobb som han trivdes med, framförallt eftersom man inte hade någon press på sig. Han tänkte på pengarna han blivit erbjuden och han tänkte på den toppmoderna anläggningen. "OK, kör till!". Mannen tog belåtet fram ett papper och en penna och gav det till Lindon, "skriv på här". Han tittade lite snabbt på papperet, sedan tittade han på var och en i rummet, "gör jag rätt sak nu?" tänkte han och kladdade sedan dit sin något annorlunda namnteckning. "Vi äger dig nu" sa mannen och tog tag i papperet, "följ med mig". Han öppnade dörren bakom sig och bad alla att gå ut, sedan stängde han den igen och låste noggrant efter sig.

"Så fint som det är nu har det nog aldrig varit!". Caroline satte sig nöjt i soffan och slog på TV nyheterna. Det var en mycket arg rysk premiärminister som syntes på skärmen. Han skrek högt och anklagade USA för att ligga bakom Rysslands ekonomiska bekymmer. Han påstod att USA låg bakom allting redan vid krisen 1998, och att han nu inte tolererade mer. Om han inte lyckades reda ut sina egna problem, så skulle han dela med sig sa han. "Vi förlorar ingenting på krig, det gör ni!". Caroline tänkte på Cedric undrade vad han visste om det här? Hon blev även påmind om att hon nu bara hade en dag på sig att reda ut sina känslor med Lindon innan Cedric kom tillbaka. Hon stängde av TV'n och började fundera.     

Lindon var minst sagt fascinerad. "Nu har du visat mig nästan hela byggnaden, men du har fortfarande inte sagt någonting om vad ni gör här!". Mannen, som fortfarande inte hade presenterat varken sig själv eller någon annan, log åt Lindon och tittade på sin klocka. "Det får vi ta imorgon" sa han. Sedan lyfte han sin högra hand som om han befallde någon att göra något. Mycket riktigt, två män klädda i vita sjukhuskläder kom fram till Lindon och bad honom att sätta sig ner. Den ena tog tag i Lindons båda händer, den andra stod bakom honom med någon slags spruta. "Var still nu i en sekund" sa mannen som höll fast hans båda händer. Sedan körde hans kollega in sprutan i Lindons nacke så att han skrek till. De vita männen avlägsnade sig och deras chef trädde återigen fram med ett leende på läpparna. "Sådär ja, nu har du ett Primatix chip i nacken!". Lindon blev förskräckt och började leta efter det med händerna bak i nacken, men han kände ingenting ovanligt. "Nu vet vi alltid var du är, och vi använder det även när vi kallar på dig". Lindon kände sig som en katt i halsband. "När du känner att det sticks rejält i nacken två gånger i följd så tar du genast bilen hit, utan att någon ser dig, uppfattat?". Lindon nickade och frågade om han fick bege sig hemåt nu. Mannen nickade tillbaka, "gör nu precis som vi sagt, vi ses!". 

Klockan 01.09

"Olåst?". Lindon förstod att Caroline väntat på honom, men han öppnade ändå dörren så försiktigt han kunde i fall att hon hade somnat. Han tog av sig överrocken och gick in i vardagsrummet. Där låg en sovande kvinna i soffan och Lindon kunde inte göra annat än att le. Han gick tyst fram och lade en filt över henne. "Snygg till och med när hon sover" sa Lindon tyst för sig själv. Sedan kysste han henne på pannan och gick in i sitt nystädade rum och stängde dörren. Caroline öppnade sitt högra öga så försiktigt hon kunde och tittade sig sedan omkring. Hon konstaterade att Lindon var på sitt rum. "Ska jag ropa godnatt eller ska jag låtsas som om jag inte hörde det han sa?" tänkte hon för sig själv och fnissade. Hon var verkligen nöjd med situationen. "Nej, det blir nog bäst om jag inte säger något" tänkte hon innan hon somnade in lyckligare än någonsin tre minuter senare.

3 juni 11.15

Det märktes verkligen att inte allt var som vanligt i Israel. Detta var fjärde gången Cedric besökte landet, men aldrig hade det varit samma stämning i landet som det var för tillfället. Människor var som hysteriska. Den ena sekunden kom det fram en beväpnad man och frågade om Cedric var palestinier samtidigt som han körde vapnet upp i ansiktet på främlingen. I det andra kom det en kvinna fram och påstod att "snart kommer Messias, jag har sett det i stjärnorna!". Cedric bar en skottsäker väst vart han än gick, men han kände sig knappast mer säker för det. Vem som helst kunde ju ha planterat ut en bomb i någon av stadens alla marknader, kanske just den som han befann sig i! "Nej, ingenting är sig likt" mumlade Cedric för sig själv samtidigt som han satte sig i en taxi. "Ben-yehuda street tack". Han hade bestämt sig för att besöka sin gode vän Naomi, "kanske att hon vet något?".    

Klockan 21.28

I en varm soffa satt en varm Lindon bredvid en ännu varmare Caroline och tittade på TV. Ingen av de båda visste egentligen vad det var de tittade på, men ingen brydde sig heller. Caroline kunde inte tänka på någonting annat än på Lindon, och Lindon kunde inte tänka på någonting än sitt nya jobb! "Varför hör de inte av sig!" tänkte han när TV'n plötsligt stängdes av. "Ska vi stoppa i mer eller?" sa Caroline med en ton som Lindon förstod mycket väl. "Nej, jag tittar heller ändå inte". "Vad är det du sitter och tänker på?" frågade Lindon intresserat. "Dig!!" skulle vara det sanna svaret tänkte Caroline men svarade ändå "inget speciellt". "Jo, det måste det ju vara, såsom du har koncentrerat dig hela kvällen" sa Lindon och flinade. Kvinnan log tillbaka och tog mod till sig för sin nästa mening. "Har du aldrig varit, ja.. kär i mig? Tänkt sådana tankar?". Till sin förvåning svarade Lindon kvickt "varför undrar du det?". "Nej, jag bara undrar..". "Nje.. Du är den absolut den kvinna jag tyckt bäst om i mitt liv, men kär har jag väl aldrig varit tror jag. Du då? Har du tänkt så?". Caroline släppte ögonkontakten och tittade ner i golvet, hon visste inte alls vad hon skulle svara. Just när hon skulle öppna munnen för att svara något i stil med "jag vet inte" skrek Lindon till. "Min nacke!" Han började klia sig frenetiskt men som tur var försvann smärtan lika fort som den dök upp. "Just det, arbetet!" sa han högt. Caroline förstod ingenting men hann inte att fråga något innan Lindon sa "jag förklarar när jag kommer hem", sedan försvann han ut ifrån dörren i en väldig fart.     

Det var alldeles bäcksvart och man såg så gott som ingenting. Dödstyst var det också, inte ens vinden gav ifrån sig några ljud. Cedric tog upp en tändsticka, tände sin fackla och började sedan gå ner för stegen som låg framför honom. Efter att ha klättrat i nästan två minuter var han framme. "Naomi, at sham?". Han såg en skugga resa sig och efter ett par sekunder såg han att det var Naomi. "Cedric!" skrek hon högt och häpet innan hon omfamnade honom. "Vad jag är glad att se dig, vad gör du här?". Cedric visste inte riktigt hur han skulle svara men sa ändå ganska kvickt "ska vi gå någon annanstans?". Cedric tog Naomi i handen och började återigen klättra i trappan som ledde ut ur skyddsrummet. Väl ute beställde han en taxi och begav sig till sitt hotell.

"Ni sökte mig?". Lindon hade nyss tagit sig igenom kontrollen, utan att riktigt veta hur de så raskt visste att han var anställd, och han stod nu ansikte mot ansikte med chefen. "Berättade du något för din flickvän?" var det första han sa, och det gjorde Lindon minst sagt förvånad. "Caroline vet inget nej" svarade han irriterat. "Jag hoppas att ni inte blandar in henne" sa han sedan lite hotfullt. Chefen skrattade högmodigt. "Var du lugn bara, vi är dina vänner även fast du kanske inte har märkt det ännu". Han kliade sig på flinten och tog sedan upp en cigarr och tände den, "kom". Han lyfte ett finger och en dörr öppnade sig. Rummet såg ut ungefär som ett laboratorium och Lindon skymtade ett par män i vita kläder. "Sätt dig" sa chefen samtidigt som han själv satte sig i den stol som verkade allra bekvämast. "Nu ska du få höra det du har längtat efter att få höra ända sedan du först såg mig" sa han och log. "Mycket av det jag kommer att säga kommer låta som ren science fiction men det får du helt enkelt stå ut med. Allt är sant och inom en snar framtid har du fått svar på alla dina frågor". Lindon blev entusiastisk och kände sig tvungen att fråga en sak innan chefen fick ordet. "Men jag får inte säga ett endaste knyst till någon av mina närmaste vänner, inte ens till de jag litar till hundra procent på?". Mannen lutade sig mot ryggstödet och svarade. "Vi litar på dig lika mycket som vi hoppas på att du ska lita på oss. Du får berätta för dina närmaste vänner, det är mest du själv som gör dig en otjänst genom att..", mannen lyfte sina händer och viftade med fingrarna, "inom situationstecken, bli upptäckt!". Blir du det så blir vi tyvärr tvungna att förneka all inblandning, och i värsta fall ge dig en ny identitet och ett nytt utseende". Lindon ryckte på ögonbrynen, "bäst att jag tänker på vilka jag berättar det för då". Han skrattade till lite för att försöka undanröja allvaret i det hela och bad sedan chefen att fortsätta.     

4 juni 08.58

"Upp med dig tjockis". Lindon öppnade ena ögat med ett stön och fick skåda den alltid lika vackra Caroline som första medmänniska den här dagen. Han vände sig om i sängen och frågade hur mycket klockan var. "Nio" svarade en nyvaken men pigg Caroline och kom in i hans rum. "Du kom hem sent igår" sade hon och satte sig vid sängkanten. "Ja jag var inte hemma innan sex tror jag" svarade Lindon och gäspade. Han streckte på sig och tänkte just säga något innan Caroline skrek till, "vad har hänt med ditt öga!?". Lindon blev påmind om linsen han fått dagen innan och lugnade ner Caroline. "Jag ska förklara" sa han sedan och log på gränsen till skratt. "Det är bara en lins. Anledningen till att den var röd var att den nyss var avstängd och..", "avstängd?" frågade Caroline och såg ut som ett frågetecken. "Sen när kan man stänga av linser? Och sen när har du haft linser dessutom?". Lindon log återigen, "lugna ner dig så ska du få höra allting du vill veta. Allt jag kommer att säga säger jag med fullt förtroende till dig nu, så inte ett ord till någon!". Caroline nickade och satte sig bekvämare i sängen. "Jag lovar, berätta nu innan jag dör!". "En hemlig organisation kontaktade mig häromdagen. I en svart vacker limousine gav vi oss iväg till en anläggning inte alldeles för långt härifrån. De berättade ingenting om sig själva utan frågade istället direkt om jag accepterade att arbeta för dem. Jag förstod absolut ingenting men tackade ändå ja, vilket jag inte tror att jag kommer ångra. Sedan dess har de opererat in ett chip i min nacke så att de kan kontakta mig när som helst och alltid veta var jag befinner mig, dock inte vad jag gör eller säger. Det kliar till rejält när de vill att jag ska kontakta dem!". Caroline var förvånad men samtidigt väldigt glad för sin väns skull, och frågorna bubblade i hennes huvud. "Vad går allting ut på då? Och varför har du den där röda linsen?". Lindon bytte ställning och fortsatte. "För tolv år sedan kom en forskare på hur man kunde klona människor utan att en ny födsel var tvungen. Han höll detta hemligt för omvärlden och drog istället själv nytta av den. Han och ett dussin andra duktiga forskare och vetenskapsmän startade en organisation kallad "Apocalypse". Caroline var som förstummad och hon visste inte riktigt om Lindon bara hittade på allting. Men hon hade känt honom länge och visste att han aldrig drog denna sorts skämt. Så kan allt detta vara sant? "Jag förstår om du är överraskad och nyfiken, det var jag också!" sa Lindon engagerat. "Men nu kommer det värsta av allt. Vad skulle det vara för poäng att bara klona människor, de ville ju dra nytta av det också! De gjorde kopior av alla som hade råd att betala, allt utan att varken press eller media fått nys om det". Caroline var förskräckt. "Hur många har de gjort hittills då?". Lindon ryckte på axlarna. "Jag vet inte, men med tanke på att en kopia kostar drygt tio miljarder så tror jag inte att det blivit så många ännu". "Presidenter lär ha en varsin klon" sa kvinnan i rummet fundersamt. "Men vet de själva om att de, ja, är en klon? Och hur vet man vem som är den äkta varan?". "Det var det jag just skulle komma in på när du avbröt mig" sa Lindon och log samtidigt som han återigen bytte ställning. "För att försäkra sig om vem som var klon eller inte installerade man ett chip i hjärnan på klonen. Det är nu vi kommer in i bilden. Du förstår, i chipet finns det ett ämne som heter -MATERIAL-. Anledningen till att jag har linsen är för att kunna spåra detta ämne! Det kanske låter dumt och töntigt, det tyckte jag också, men det ska visst fungera. Precis hur jag gör har jag inte fått reda på ännu, det enda jag vet är att detta är min enda uppgift och att jag kommer att ha linsen tills dagen jag dör, den är fastsatt".

Klockan 09.44

Naomi stod och bryggde kaffe på en annan sida av jorden. Hon vände sig om och log när hon såg Cedric komma inklampandes nyvaken och med håret åt alla håll in till det lilla köket. "Jag tar en dusch" sa Cedric innan Naomi hann utrycka sin förvåning över att se honom så pass ofräsch, det hade aldrig hänt tidigare. Hon hällde upp det färdiga kaffet och gick in i sovrummet och satte sig i en fåtölj. Efter ett litet tag kom Cedric ut ur badrummet iklädd sin blåa EU morgonrock och satte sig i fåtöljen bredvid Naomis. "Saker har förändrats i det här landet" sa han samtidigt som han torkade sig i håret med en handduk. "På vilket sätt?" svarade Naomi fundersamt. "Folk beter sig som om vi närmade oss harmageddon" svarade Cedric, "senast igår påstod en kvinna att Messias kommer inom kort!". Naomi vände blicken ner mot golvet innan hon svarade. "Ja han kommer snart, den mannen.. Den mannen som kommer lura hela vårt folk!". Cedric blickade nu även han ner mot golvet, och Naomi fortsatte. "Den värsta människa jorden någonsin har och kommer att få uppleva, den människan kommer mitt folk tro är deras räddare, deras Messias". Cedric suckade innan han fortsatte samtalet. "Är eran president judiskt troende?". Naomi såg förvånad ut, "ja det är han, varför undrar du det?". "Jag ska träffa honom om drygt en timme. Tror du att han har samma uppfattning om Messias snara ankomst som du har?". Naomi tittade återigen ner i golvet och nickade sedan till, "antagligen". Det blev tyst ett tag innan Cedric sa att han var tvungen att ge sig iväg. "Lycka till, jag ska be för dig!".      

Klockan 15.29

"När kommer Cedric?" frågade Caroline lite ängsligt. "Jag vet inte riktigt" ropade Lindon ifrån köket, "men det lär bli ganska sent tror jag". Caroline hade bestämt sig, nu skulle hon reda ut sina känslor innan det var för sent. "Är du klar med maten snart?". Lindon steg in i vardagsrummet med stekpannan i handen, "det var värst vad du var hungrig idag, tredje gånger du frågar mig den frågan på mindre än fem minuter!". Kvinnan log och tittade djupt in i Lindons ögon. "Vi behöver prata" sade hon lugnt, men ändå lite som om det störde henne. Tankspridd satte Lindon sig i soffan, "om vad?". "Kör klar maten först!" blev svaret. Lindon gick tillbaka in i köket och gjorde i ordning det som behövdes, därefter gick han tillbaka in till Caroline och lade fram maten och satte sig ner. Ingen hann röra maten innan det ringde på dörren och Lindon gick för att öppna. "Det får inte vara någon som tar upp Lindons tid nu, då blir jag galen" tänkte Caroline för sig själv irriterat, "jag står inte ut med det här mer..". In i vardagsrummet kom Terec och Caroline blev om möjligt ännu mer besviken. Inte ett ord hann de säga innan Lindon ropade "jag går till affären, kommer snart". "Vi måste prata" började Terec. "Fem minuter" svarade hon och bad Terec att sätta sig ner. Han satte sig i soffan nära intill henne och tog till orda. "Jag saknar dig, jag tänker på dig dag och natt". Caroline suckade, "glöm mig, det är slut mellan oss..". "Jag ska aldrig mer vara otrogen! Vi kan gifta oss, skaffa barn, vara lyckliga!". Terec lade armen på Carolines axel, tittade henne i ögonen och sade med en sorgsen röst, "kan vi inte försöka igen? Jag älskar dig!". Caroline lutade sig framåt mot Terec, såpass nära hans mun att hon kände hans andetag, och tittade honom djupt in i hans bruna ögon samtidigt som Terec fylldes av glädje i tron om att hon skulle förlåta honom. "Du är patetisk, gå härifrån" sa hon utan en tanke på vilka konsekvenser det kunde bli. Terec blev rasande och slog henne på kinden så hårt han kunde. Caroline föll till golvet, reste sig upp och slog tillbaka minst lika hårt. Mannen blev liggandes i ett par sekunder innan han ställde sig upp. Han rörde ena handen vid näsan och märkte att han blödde, kraftigt. "Din satans hora!!" skrek han och flög på henne med händerna i högsta hugg. Caroline grät våldsamt medans hon kämpade emot så gott hon kunde, men slag efter slag träffade henne och hon tappade till slut medvetandet. Terec förstod vad han hade gjort och bestämde sig snabbt för att springa därifrån. I dörröppningen stod en förvånad Cedric, "Terec! Kul att se dig! Är du här fö..", "jag har bråttom, vi pratar senare" svarade Terec raskt och sprang ut ur dörren som om han var jagad. En förbryllad Cedric tog av sig sina skor och gick in i vardagsrummet. "Hallå? Vem är hemma?". "Konstigt" tänkte Cedric och kliade sig i huvudet, "han kan ju inte ha varit här ensam". Han öppnade dörren till Lindons sovrum, "ingen där". Sedan gick han bor till Carolines sovrum och öppnade dörren, till en början väldigt försiktigt. Han såg henne liggandes på golvet alldeles blodig och slog genast upp dörren och ropade till, "Caroline!!". Han tog genast upp sin telefon och ringde efter en ambulans samtidigt som han försökte få liv i den nästan sönderslagna kvinnan. Caroline öppnade sitt ena öga, lyfte sina händer och rörde vid sitt ansikte. Hon blev genast påmind om vad som hänt och började gråta av förtvivlan. "Varför, varför..". Cedric blev ivrig, "hur är det med dig, vem gjorde detta??". Hon grät till när hon försökte få ur sig namnet, och lyckades inte. "VEM!!" skrek Cedric, "det kan väl inte ha varit Terec!!?". Hon grät till igen och nickade oroligt och förtvivlat. "Den lille..." var det sista man hörde från Cedric innan han flög ur huset innan ambulansen anlänt.
Lindon stod och funderade i affären. "Jag överraskar Caroline men en liten myskväll i kväll innan Cedric kommer, hon har varit så underbar mot mig hela tiden". Han hyrde två filmer som han kunde tänka sig att hon skulle gilla, köpte en stor mängd godis, ett paket choklad och sju röda rosor. "Hoppas att hon blir glad" tänkte han glatt och gick med snabba steg hemåt.          
"Öppna ditt svin innan jag slår in dörren!!" skrek Cedric. Han sparkade på dörren så hårt han kunde utan att lyckas rubba den. Han tittade sig omkring och fick syn på en trasig lampstång som han tog tag i. Sedan tryckte han stången mot Terecs fönster så de gick sönder och han klättrade in. "Var är du din lille fegis?!" skrek han och verkligen kände hur arg han var. "Ska inte du vända andra kinden till?" hörde man från en annan del av huset. "Hur kan man vara så låg att man kan säga något sådant? Du har nyss misshandlat en helt chanslös kvinna, en kvinna du dessutom har älskat!" ropade Cedric och kände hur hatet växte inuti honom. Man hörde Terec flina, "så då skickar hon dig för att ge igen? Nej men oj vad vackert, är du en hjälte inför Jesus nu?". Cedric blev rasande. "Stackars människa" tänkte han. "Rör du henne en endaste gång till, eller ens kommer nära henne igen, så kommer jag förstöra hela ditt meningslösa liv" ropade han slutligen. Han lämnade huset, djupt besviken på sin gamle vän.   
"Vad har hänt med Caroline?!?" frågade Lindon sin nyss hemkomna vän oerhört bekymrat. "Det var blod över hela hennes golv när jag kom hem!!". Cedric bad Lindon att sätta sig ner, sedan förklarade han vad som hänt. Det var inte mycket Cedric hann säga innan Lindon förskräckt försvann ut igenom dörren för att åka iväg till sjukhuset och leta upp Carolines rum. Väl framme satte han sig ner bredvid henne, och lade ifrån sig sakerna han tagit med sig. Han lade händerna på hennes till synes livlösa kropp, blundade, och suckade ledsamt. ”Hur kan någon vara så grym, så otroligt låg?”. Tankarna for runt Lindons huvud och utan att han märkte det steg en sjuksköterska ljudlöst in genom dörren. Hon såg att Lindon satt vid sängen och viskade försiktigt för att inte skrämma hennes patients besökare. ”Du får ursäkta mig att jag kommer och stör, jag.. ”. Lindon ryckte till kraftigt och vände sitt helt vettskrämda ansikte mot sjuksköterskan. Den nu leende, men lite ångerfulla, kvinnan räckte fram sin högra hand mot den nyss helt frånvarande mannen. ”Förlåt att jag skrämde dig, det var verkligen inte meningen. Jag heter Rachael ”. Lindon kände att hjärtat började lugna ner sig. Han ställde sig upp, räckte fram handen och log tillbaka för att lugna den enda utöver sig själv i rummet som verkade vid liv. ”Lindon Morphey, hur mår hon? Hon verkar ju sova väldigt djupt, ligger hon i koma?”. Sjuksköterskan nickade långsamt och tittade ner i sina papper. ”Hon har blivit mycket svårt misshandlad, men kommer nog att vakna ganska snart, fast det är ju inget man vet säkert. Hon har stora skador på skallbenet och även ett par benfrakturer”. Lindon visste inte riktigt om han skulle bli glad eller ledsen. Han satte sig på stolen bredvid honom och lade återigen händerna på Caroline och suckade. ”Var det du som ringde efter ambulansen?” frågade Rachael tyst, lite rädd för att skrämmas igen. Lindon skakade frånvarande på huvudet. ”Nej… Det var Cedric Culenard, vänta..”. Han skrev ner Cedrics mobilnummer på en liten lapp och gav det till sjuksköterskan som tackade vänligt och gick mot dörren. ”Jag lovar att jag ska se till att din fru får den absolut bästa möjliga vård hon kan få”.  

6 juni 10.12

”Ska han aldrig svara??”. Cedric hann inte ens ge upp sitt ringande till Lindon innan hans batteri tog slut. Irriterat stoppade han ner sin mobiltelefon i bröstfickan för att fortsätta ringandet från sin kontorstelefon. ”Mr Culenard, Mr Hectre vill träffa dig!”. Konfunderat tryckte han på sin nyss talande kontorstelefon, ”hörde du att jag precis tänkte använda telefonen eller? Jaja, är det någon som har sök mig annars?!”. En minst lika konfunderad sekreterare svarade med en lika irriterad röst som mannens, ”varför tror du det? Och fortfarande har ingen sökt dig nej!!”. ”Hopplöst!” gnällde Cedric. ”Min mobil dog nyss också, så nu når mig ingen där heller, lämna mig ett meddelande om någon ringer, ok?”.  

Klockan 11.32

Cedric hade nog aldrig varit så tankspridd som han var för tillfället. Samtidigt som han sorterade alla papper från resan flög tankarna om Caroline runt i hans huvud, och framförallt tankarna om Terec. "Hoppas att han får ett rejält straff!" var hans enda tanke riktiga tanke om Terec. Han hörde ett par steg i trappan och gick genast iväg till dörren för att välkomna Lindon och Caroline. 

--
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