
Elddonet den moderna versionen 

Mitt i natten gick jag på den stora gatan som ligger mittemot den tegelbeklädda 
stadshallen. Gatlyktornas gula sken reflekterades i de små vattendropparna i asfaltens 
små hål. Jag var ganska så trött och till och med kanske lite småfull när jag såg en mörk 
skepnad, en man, i motljuset från en gatlykta längre fram Jag gick förbi honom och kände 
en hand läggas på min axel. Med en snabb rörelse vände jag mig om. 

- Hörru grabben, vill du tjacka lite knark? Allt du behöver göra är att gå in i byggnaden där 
och roffa åt dig ett USB-minne som sitter i datorn på fjärde våningen, sa mannen och 
pekade på ett mörkt tegelhus målat i svart. Jag såg upp på huset och plötsligt gnistrade 
till i ett av fönstren, jag ryckte till lite och förde min blick tillbaks till mannen.

- Varför gör du det inte själv? frågade jag

- Ja som du ser är jag inte riktigt byggd för trappor och det finns ingen hiss.

Jag kollade ned på hans ben och märkte något som jag kanske borde märkt direkt, 
mannen satt i rullstol. 

- Jaha, det såg jag inte, svarade jag och kollade ner på mina skor i 5 nanosekunder.

Han log.

- Det är inte många som inte ser rullstolen först, men du grabben, ta med dig det här 
kortet, sa han och höll upp ett spelkort, ruter dam närmare bestämt. Kortet hade en 
blårutig baksida och jag tror att rutorna var 1•1 centimeter. Han gav kortet till mig. 

- Tack, svarade jag lite omtöcknat jag var nog fullare än jag trott tidigare. 

- Visa upp kortet för killarna på varje våning, så får du så mycket knark du orkar bära. På 
den första våningen står det en man som har ett blodigt ärr som sträcker sig över vänstra 
ögat och är lika stort som en vanlig blyertspenna! Men låt inte honom skrämma dig visa 
honom bara kortet så följer han dig till ett valv fullt med hasch. Du får plocka på dig så 
mycket du vill, sedan ska du gå till nästa våning. På plan två står det en man med ett ärr 
lika stort som ett träd! Men det ska du inte bry dig om, visa honom bara kortet så visar 
han dig till ett valv fullt med kokain. Du får plocka på dig så mycket du orkar sedan ska 
du gå vidare till nästa våning. På våning tre finns ett valv fullt med heroin! Men det vaktas 
av en man med ett ärr över höger öga som är lika stort som hela Kaknästornet! Du skall 
dock inte skrämmas av honom han kan vara lugn som en filbunke så länge du visar 
honom kortet. Så förstår du vad du ska göra?

- Ja jag ska hämta ett USB-minne, sa jag. Det var egentligen så länge jag lyssnade sedan 
orkade jag inte mer, mannens mörka, väsande skrovliga röst var på något sätt extremt 
tröttsam och lyssna på och jag var ju ganska trött själv så…

- Glöm inte att visa upp kortet! ja just det, kortet. Jag tittade ner i min hand på den 
undersköna ruter dam, hon såg ledsen ut. Seså! Gå nu, vi har inte all tid i världen. 

Jag gick in i huset utan en aning om vad som väntade mig, fotstegen ekade när jag gick 
upp för första trappan. När jag kom upp stod där en man med ett ärr i ansiktet som var lika 



långt och tjockt som en blyertspenna. Jag ryggade tillbaka, mannen såg på mig med en 
genomborrande blick. 

- HEJ! skrek jag lite för högt. 

Mannen svarade inte. Och då kom jag på, kortet! Jag tog fram det ur fickan och höll upp 
det framför honom. Han tittade på det i två sekunder, sedan vände han sig om och 
öppnade en dörr. Bakom dörren fanns ett valv fullt med hasch.

- O herrejävlar! var det första jag sade efter att ha stått med öppen mun i tio sekunder. Jag 
såg tillbaks i mitt suddiga minne och mindes att mannen hade sagt att jag fick ta så 
mycket jag ville, och det gjorde jag minsann. 

Jag gick upp till nästa våning. Mannen som stod och vaktade där hade ett ärr lika stort 
som ett helt träd! Jag ryggade tillbaka lite, men sedan sträckte jag fram kortet. Han 
nickade och öppnade valvdörren. Rummet var fullt av kokain! Jag sprang fram och fyllde 
på mina kläder och min väska med knarket. När jag var färdig gick jag ut och upp för nästa 
trappa. På tredje våningen stod en tredje man med ett ärr, och jag hittar inte på nu, lika 
stort som hela Kaknästornet! Han stod där och tittade på mig medan jag stirrade på 
honom. Efter en kort stund tog jag upp och visade kortet och han öppnade dörren. Valvet 
var fullt med heroin! Jag fyllde mina kläder och min väska med knarket och sedan var det 
bara att hämta USB-minnet. Trapporna ekade mer än förut och mina kläder och väskan 
var så tunga att jag nästan föll ihop av utmattning. Till slut var jag uppe på den fjärde och 
sista våningen. Hela våningen var som ett stort rum och mitt i rummet stod ett litet bord i 
trä och på den låg USB-minnet. Jag tog minnet och gick ned för trapporna och ut framför 
huset. Mannen var där och såg mig när jag kom. 

- Vad bra att du är här igen tillslut. Ro hit med minnet nu!
- Vad ska du ha det till?
- Det angår väl inte dig!
- Jo, det gör det och om du inte säger något slår jag ihjäl dig med järnröret som ligger där. 
- Ge hit minnet! skrek han. Jag plockade upp järnröret, svingade det, världen var i 

slowmotion. Jag träffade honom, han föll ihop. Jag sprang hem. 

Knarket sålde som smör, jag fick många kontakter men även många fiender. Mitt största 
hot var en man som kallades kungen. Jag fick höra mycket om honom och om hans dotter 
som sades vara den vackraste i hela världen. Jag drömde mycket om henne utan att ens 
ha sett henne. Jag önskade så att jag skulle kunna få se henne. 

Tiden gick och knarket tog slut, mina kontakter försvann och jag blev en fattig man. 
Knarkberoendet var en bieffekt jag inte hade tänkt på när jag fick allt. Det trasade sönder 
mig till bitar och jag visste inte vad jag skulle göra. En natt satt jag ensam i mitt rum och 
suckade, vad hade hänt med mitt liv? Men då plötsligt kom jag på, jag hade inte kollat 
USB:t! Jag undrade vad för viktig information som fanns där, jag stoppade minnet i datorn 
och väntade. När jag öppnade det enda dokumentet som fanns på minnet var det enda 
som stod där en länk till en hemsida. Jag tryckte på länken. Det knackade på dörren. 
Webbläsaren laddade. Det knackade igen. Page not found. Jag gick och öppnade dörren. 
Där stod mannen med det penn-stora ärret. 

- Va? Vad gör du här?
- Du kallade på mig, vad kan jag stå till tjänst med?
- Men, jag har inte kallat på dig.



- Jo, nu precis. Vad kan jag stå till tjänst med? 
- Ehhrm okej. Du kan hämta lite mer knark. 

Penn-ärret, gick iväg och kom snabbt tillbaka med en säck full med hasch. 

- Tack. Du har just räddat mitt liv.
- Det är mitt jobb. svarade han och gick. 

Jag gick tillbaks till datorn. Den här gången tryckte jag två gånger på länken. Det 
knackade på dörren. Jag öppnade och där stod mannen med ärret lika stort som ett träd. 

- Vad kan jag stå till tjänst med? 
- Yes! Det funkade. Så det är ett klick på länken för penn-ärret, två klick för träd-ärret och 

tre klick för kaknästorns-ärret! 
- Vad kan jag stå till tjänst med? 
- Du kan hämta lite knark, mannen gick iväg och kom tillbaka med en säck med knark och 

kom tillbaka snabbt igen. 
- Till eder tjänst, och så försvann han. 

Jag gick tillbaks till datorn igen, tryckte en gång öppnade dörren för penn-ärret.  

- Vad kan jag stå till tjänst med?
- Hämta kungens dotter!
- Ska bli!

När de kom tillbaka såg jag att kungens dotter verkligen var den vackraste i hela världen. 
Hon sov, penn-ärret lade henne på sängen och jag stod där och bara kollade på henne. 
Efter en stund kysste jag henne. Sedan tog penn-ärret tillbaka henne. Jag lade mig ned i 
sängen och bara tänkte på henne, hela natten. 

Nästa dag fortsatte jag att sälja, och tänka på henne. Hon var som en prinsessa. Alla 
kontakter kom tillbaka och jag hade pengar igen men det gick inte en dag utan att jag 
tänkte på henne. Samtidigt, i kungens hushåll berättade dottern om en underlig dröm hon 
hade haft. I drömmen blir hon bortrövad av en man i kostym och förd till en lägenhet där 
hon plötsligt blir kysst av mig, hennes fars ärkefiende. Detta kunde fadern inte tåla! Dottern 
ska bevakas dygnet runt av en av betjänterna. Den natten satt betjänten på en stol i 
dotterns rum och väntade på att någon skulle komma och hämta henne. När klockan slog 
ett så kom mannen i kostym, tog henne i sin famn och sprang iväg, betjänten följde efter. 
De kom fram till mitt hus och betjänten ritade ett kryss på dörren för att de sedan skulle se 
vart mannen tog kungens dotter. Betjänten gick hem. När penn-ärret var på väg tillbaka 
såg han krysset på dörren så han ritade kryss på alla dörrar i stan. Nästa dag berättade 
betjänten om sin smarta och snabbtänkta lösning, men när de gick ut och fick se kryss på 
alla stadens dörrar blev kungen rasande. 

Nästa natt befallde han betjänten att knyta fast en påse med till dotterns midja nästa natt 
och klippa ett hål i påsen så att man sedan kunde följa spåren till gärningsmannen. När 
sedan den kostymklädda bortrövaren kom och tog henne med sig trillade grynen ut i ett 
spår precis som planerat, och på morgonen följde kungen och diverse betjänter efter 
spåret till gärningsmannen. De slog in min dörr och stormade in i mitt rum där jag låg och 
sov. De band ihop mina armar, jag skrek men de slog mig medvetslös. 



Jag vaknade upp i ett rum som jag aldrig sett förut,  fastbunden vid en stol. Framför mig 
stod en man, det var kungen.

- En sista önskan innan vi gör slut på dig för gott? 
- Ja, kan jag få min telefon? de band upp min ena hand och lade telefonen i den. Jag gick 

in och tog upp ett mail med en länk i. Sex tryck var allt som behövdes. Kungen och alla 
hans män låg där på golvet döda. Blodet hade sprutat åt alla håll och de låg bara där på 
golvet, penn-ärret band upp mina händer och fötter. 

- Tack.
- Ni kallade ju på oss, det är vår plikt att hjälpa dig ur knipa. 
- Var är prinsessan?
- På övervåningen, gå till henne nu. 

Vi har hållit ihop sedan dess och det har nästan gått ett år. Jag har blivit den nya kungen. 
Det går bra och så men jag kan inte hjälpa att inte tänka på hur det hade gått om jag hade 
struntat i rullstolsmannen och istället gått vidare den där natten då allt började…


