
 

Anders de la Motte 

[bubble] 

 

Henrik "HP" Pettersson grips sedan poliserna slagit ut hans säkerhetsdörr. 

Han syster Rebecca Normén är på polisuppdrag tillsammans med Kjellgren. Vanen följer dem. Själva 

jagar de Vippen. De jobbar för PayTag.  

Chefen är Ludvig Runeberg, Livvaktsroteln.  

Stigsson är Rebeccas förre chef. Han säger att Henrik är misstänkt för stämpling, alternativt 

förberedelse till grovt terrorbrott. Roswall, en poliskvinna förhör honom. Tillsammans med 

Hellström.  

En video visas upp med de handlingar som HP begick när han var med i Spelet.  

" Han hämtar en skrämsel granat som får kungens och Greklands president att falla i livsfarligt sken.  

"En kraftig explosion som tillsammans med ett bländande ljussken skapade totalt kaos i kortegen".  

(Geim) 

Advokaten Johan Sandels anländer. Snart är han frisläppt. Misstänkt enkelt.  

Rebeccas relation med Micke fick sig en svårt törn av historien med Tobbe Lundh.  

" MayBey är Jonathan Lundh.  ". 

På dörren till Henriks bostadslägenhet finns en lapp med telefonnummer som erbjuder hjälp.  

I näskaffeburken ligger hand gömda usb-minne med all information. Om PayTag och ArgosEye. 

PayTags nuvarande VD är Mark Black.  

Henrik har ingen egen dator längre. Han kopplar upp sig på bibliotek och liknande med sitt USB-

minne. Plötsligt kan han med stor stil läsa texten på skärmen: Vill du spela ett spel Henrik 

Pettersson? Yes or No? 

Henrik tror att Farbror Tage är spelledaren.  

Black är högsta chef för Rebeccas säkerhetsföretag.  

Rebecca får ett brev om ett bankfack hon glömt betala för. Det måste vara Henriks. Hon lyckas skaffa 

fram både ID-kort och nyckel. I bankfacket hittar hon utöver en svart inoljad revolver  

flera utländska pass, alla med samma foto men med olika namn. Mannen på bilden var hennes 

pappa.  

Nina Brandt ringer Rebecca. Det är om vapnet, det kan teoretiskt sett vara ett OPV -Palmemördarens 

vapen! Men är det som äger bankfacket? Jo, deras pappa, Erland Wilhelm Pettersson! 

Der fanns fem pass totalt, sydafrika, Schweiz, kanada, belgien och jugoslavien.  

Ett gammalt foto med text "I basker blå, Cypern 1964". Rebecca skriver ett mail till Tage Sammer.  

Hon träffar honom och han berättar om ett gemensamt FN-uppdrag för honom och Rebeccas pappa 

1964 på Cypern. Det blev problem och pappan blev avskedad. Senare tog Tage Sammer hand om 

honom och gav honom hemliga uppgifter. Sammer vill ta hand om allt som Rebecca hittat i 



bankfacket men då blir hon misstänksam.  

Rebecca hittar en gammal bild från Cypern, på "överstelöjtnant André Pellas", hon tror sig känna igen 

farbror Tage!  

Nina Brandt är hennes träningskompis. 25 år och pojkaktig.  [Buzz] 

Henrik försöker vem hans nya mystiske granne är. Han är säker på att Spelet har totalkontroll över 

honom.  

Och lever verkligen Erman fortfarande.  

Träffar Erman, en nördidiot, tänker han. Men en nörd som vet allt om Spelet, om Henriks 

roll och om hur grundlurad Henrik blivit (Geim). 

I en bok på översta bokhyllan ligger en bok. Henrik tar ner den och en "liten, blank, silvrig telefon" 

ramlar ner. Det är hans egen telefon han lämnat till Mange.  

Med hjälp aven kofot tar HP sig in hos grannen. Måste ta reda vilka det är som spionerar på honom.  

Det är mörkt. Det luktar terrarier. Där finns ormar.  

Han hittar ritningar till en bomb. Lutternlabyrinten läser han. Så hör han skallerormen. Han skjuter 

ihjäl den men innan ormen dör blir han biten av den giftiga ormen (128). Hela foten svullnar upp. 

Måste ha serum snabbt om han inte ska död. Han bryter upp dörren till kylskåpen och hittar fem 

färdigladdade sprutor. Han får i sig dem. Och svimmar. 

När han vaknar ligger han i sin egen säng. Innanför dörren ligger hans revolver. Den luktar krut.  

Hittar ett brev där han kallas till förhör. Får igång TVn. Ser en nyhetssändning där Mark Black blir 

intervjuad. Ser Black som en giftorm skapad av spelledaren. Han känner att han måste "fixa" Black för 

att rädda sin syster Becca. Tar med sig revolvern. Han har en mission att uppfylla, trots sitt bedrövliga 

tillstånd.  

Rebecca får vapentillstånd för Sentry Security.  

Black som är ägare av Sentry Security anländer till Stockholm. Rebecca tycker omedelbart om 

honom. Han har med sig en livvakt som presenterar sig som Thomas.  

Black låter sig intervjuas om sitt företag Paytag. Som ska garantera sin kunder en fullkomlig säkerhet 

av all känslig information.  

Han möts av maskerade demonstranter med "Pay Tag kills Internet Freedom".  

de bryter genom avspärrningarna och det blir kaos. Thomas slår ner demonstranter. Rebecca skymtar 

sin bror i folkmassan. Thomas riktar sitt vapen mot honom. Rebecca skjuter i luften för att avvärja 

Thomas angrepp på Henrik. Eller? 

Själv vaknar Henrik i en bil. Det är en terroristgrupp (?) eller en del av Spelledarens folk som tagit 

hand om honom. De har en karta över utrymmen 30 meter ner i berget. Före detta en underjordisk 

ledningscentral från kalla krigets dagar. Det var där som serverhallen skulle byggas (eller invigas). Full 

med rader av blanka serverskåp "som små skinande bubblor, alla ödesbestämda att förr eller senare 

spricka".  

Henrik har hamnat på ett djursjukhus. Kvinnan är veterinär. Nora heter hon. Är ledaren. Hasselqvist, 

Kenta,"spelare 58". Den tredje heter Jeff.  Lapparna på hans dörr kommer från dem. Deras 

kontaktperson, Källan,  har jobbat åt Spelet. Nu ska de hämnas på SpelLedaren.   

De menar att de räddat livet på HP. De vill ha hjälp att "släcka ner" Fortet.  



HK går med på detta även om han menar att det är ett omöjligt projekt. HK tror att det är Erman som 

är gruppens "Källan".  

 

Är Mr Black SpelLedarens chef? 

Black visar upp Bergrummen med dataservrarna för journalisterna. Och inviga Fortet.  

"Isdrottningen", Blacks väninna, avskedar Rebecca. Orsaken är att hennes bror är terrorist. Hon heter 

Anthea Ravel, som egentligen är Anna Argos, som alltså aldrig mördades i [Buzz].  

Polisen letar efter HP, misstänkt för mordförsök. Han är på flykt undan alla. Gruppen hjälper honom 

än en gång. De tar sig in i en underjordisk byggnad. Genom en tunnel mot Långholmen. På en hemlig 

plats ska de möta "Källan". Men det blir Mange han möter. Magnus Sandström. Mange hade en 

databutik. En nära vän till HP. Mange påstår att han gjort allt för att hjälpa HP.  

Nu vill han släcka ner Fortet, stoppa PayTag och hindra SpelLedaren  från att skaffa sig oinskränkt 

monopol på människors förflutna. (239) 

PayTags nya firma heter Sentry Security.  

Att vara med i Spelet tycks vara som att vara med i WikiLeaks. "Plocka fram sådant som andra ville 

gömma undan" (240) Är SpelLedaren = Assange.  

HP sprängde aldrig serverfarmen i luften. De tömde kåken dagen innan HP och Rehyman var där. 

Rehyman, lite autistisk men ett ess på att gå förbi säkerhetshinder.  

De kryper i gångar under marken, kommer upp på Medborgarplatsens T-banestation. HK får en 

adress att åka till. En liten lägenhet på 25 kvm. Nora, Kenta och Jeff kommer på besök. Mange är med 

via datorn. Målet är att placera in en trojan, "Bamsen", i PayTags system. Det kan får kunderna att 

förlora förtroendet.  

De planerar att ta sig in i den underjordiska serverhallen. HP tycker att planen är orealistisk.  

HP shoppas utrustning i Fenster affär. Bland annat en elpistol. 

I sin van tar de sig till en gammal förfallen lantbruksfastighet. Mange är där och tar emot. Operation 

Punktering startar om knappt 10 timmar.  

HK sitter på utedasset och läser Upsala Nya tidning från 1986. Läser om "33-åringen som släppts ur 

häktet".  

När de har packat bilen och är redo att åka till slutmålet. Hör de helikopter närma sig. Den är ute 

efter dem. Den får det fallfärdiga taket att rasa ner över dem. Nora träffas i huvudet av en tegelsten. 

De flyr i bilen. Bombingredienserna finns kvar. Hela ladan exploderar och helikoptern försvinner.  

"Såg någon om Mange tog sig ut".  

De stjäl en ny bil och snart är de utanför Fortet. I vita skyddskläder, skyddsmasker och namnskyltar. 

Det fungerar och de tar sig igenom vakten som representanter för Anderssons Saneringar.  

Den autistiske Rehyman (och på vems sida står han nu då) har tagit fram alla koder och andra 

inloggningsuppgifter de behöver för att ta sig in och ner i serverhallen. Jeff hotar personalen med 

pistol och HP har sin elpistol som paralyserar de som försöker hindra dem. HP stoppar Jeff då denne 

är på väg att stoppa in ett USB-minne med trojanen. HP han känner att något är fel. Snarare 

förväntan än katastrof förhärskar i rummet.  De är väntade, allt är förberett, Paytag vill kunna visa 

upp gripna terrorister som ökar PR-värdet. Ett USB få allt elektriskt att brytas och alla alarm går 



igång. Vakterna, snuten, militären.  

HP har förberett en alternativ attack. En hårddisk med tusen kända personers personnummer. All 

information om dessa ska laddas ner. Brottsregister, sökmotorresultat, P-böter, sjukjournaler allt.  

Allt om alla 349 riksdagsmän och alla ledarskribenter i dagstidningarna. 

De lyckas ta sig ut och därifrån, även om de får offra Jeff. Flyr i en kapad polisbil.  

"Elvis has left the fucking building" (365) 

Nora och HK går genom skogen tills de kommer till en järnvägsstation.  

De kommer med tåget och HK somnar snart. Nora har hjälpt honom med en Rohypnol. Innan har hon 

berättat om hur hon lockades till spelet som en utmaning sedan hon tvingats lämna sitt 

handbollsspel i landslaget på grund av skador.  

Sedan tar hon HKs ryggsäck med hårddisken och går två vagnar längre fram där hon lämnar över den 

till Mange som sitter där livslevande.  

Många stora företag och myndigheter har redan placerat sin data ner i serverhallen i berget.  

Information är den nya valutan. Den som kontrollerar det förflutna styr framtiden, skriver Orwell i 

1984.  

 

Rebecca tänker: 

1. Pappa och André Pellas/Tage Sammer tjänstgör ihop på Cypern. 

2. Pappa och några andra försöker smuggla vapen till ena sidan, turkiska. 

3. Pappa fortsätter att jobba åt Försvaret. Hemliga uppdrag som kräver falska pass.  

4. 1964 får pappa sparken från försvaret och börjar arbeta som konsult. 

5. 1968 skriver Sverige under icke-spridningsavtalet. Kärnvapenprogrammet monteras ner. Officiellt 

är allt klart 1972. Men ett sekretessbelagt forskningsverksamhet fortsätter.  

6. 1985 får Palme kalla fötter och allt sängs ner.  

7. 1986 tecknas bankfacksavtalet med falska pass och revolver.  

8. Sveavägen 1986. Och allt är regeringen Palmes fel! Hennes pappa är 45 år.  

9. Gärningsmannaprofilen.  

Sverige överlämnade 3 kg plutonium till USA. Olika forskningsspår i den svenska 

kärnvapenforskningen. 

S-programmet om försvar mot kärnvapen 

L-programmet om produktion av svenska kärnvapen.  Omkring 1960.  

Vapensystemet "Honest John" (John Earnest?) 

Cirkusen, Eventet, Spelet 

 

Rebecca gör ett nytt besök i bankfacket. Nu är det helt tomt sånär som på en liten glaskula.  

Rebecca ringer ett nummer till Mange - som kallar sig Farook.  

Bankens kameror visar att det är Mange.  

Rebecca får tillbaka sitt gamla jobb. Stigsson vågar inget annat. Skjutprovet går nu som en dans. 



Rebecca studerar det svenska kärnvapenforsknings arkivet på Kungliga biblioteket. En äldre man 

intresserar sig för hennes böcker. Thore Sjögren. Han arbetade med kärnvapenprogrammet och 

berättar gärna om det. Hon följer med honom i hissen ner i lagringsrummen. Han har ett arbetsrum 

där. Han var forskningsassistent på L-programmet. André Pellas var chef för en av sektorerna inom 

programmet. Den så kallade I-gruppen. Arbetade med informationsutbyte med USA. Han visar gamla 

svartvita gruppbilder. På en av dem ser hon sin far! 

Rebecca får ett brev från Mange. En webbadress. Hon lyckas ta sig förbi lösenordet. Och får upp 

information om "Spelet" (304-306) 

 

Hon får  

 

Tage Sammer, (alias överste Pellas), hans adjutant Edler. Eskil Stigsson Vem är Edler? Är det Erman?  

Hovets presstalesman Erik af Cederskjöld  

En riktigt spännande upplösning. Dramatik och faktiskt också en del romantik sedan Henrik förstått 

att Jeff inte är hans rival om Nora utan är hennes bror! 

Spänning och total ovisshet om i vilka gäng som de många inblandade spelar.  

Är kanske Palme-mördaren med? Vilken roll spelar kungen och hans säkerhetschef André Pellas. 

Handlar allt om att öka kungens alltmer vikande popularitet. Är det motståndare till EU kommande 

lag om Internetkontroll som någon vill stoppa? Stoppa omröstningen om EU-direktivet. Eller handlar 

det bara om pengar. Är det bara Henrik Pettersson och hans syster Rebecca som är de ärliga?  

Vem är Magnus "Mange" Sandström, i vissa kretsar känd som Farook Al-Hassan.  

Messet från farbror Tage gäller boken igenom "Lita inte på någon!" 

Henrik är paranoid.  

Boken har spänning. Det händer hela tiden något nytt.  

Där finns avancerad IT-användning, där finns också humor, kanske främst i uttrycken för Henriks 

paranoia, ömhet och omvårdnad i relationen mellan syskonen, hemligheter i deras ungdom. Men 

den är verkligen rörig särskilt den sista tredjedelen. Undrar om inte författaren har snurrat runt sida 

efter sida på tomgång i väntan på att hitta en trovärdig upplösning. 

Men det är väl så att leva upp till de förhoppningar som geim och buzz innebar är inte lätt. Alla blir 

nog besvikna och Mottes stjärna sjönk, kanske i onödan. Han kunde ha väntat några år med del 3.  

Mystik och gengångare. 

Blogg: 

Muntligt 

http://www.muntligt.se/ebok/bubble/7521 

DAST 

Nils Scherman  http://www.dast.nu/recension/bubble 

 

Baksidestexten: 

http://www.muntligt.se/ebok/bubble/7521
http://www.dast.nu/recension/bubble


”Sex månader har gått sedan han fick det där jävla uppdraget. Tjugofyra veckor, etthundraåttio dagar och gott om 

tid att fundera ut en exitstrategi. En genial plan för att ta sig ur den här rävsaxen han hamnat i.Correction – som 

dom hamnat i! För han kan bara inte utföra uppdraget, han är trots allt inte någon mördare. Eller är han det ...?”  

 

Medan HP desperat försöker slingra sig ur Spelets järngrepp har Rebecca påbörjat sin nya karriär på 

säkerhetsavdelningen i PayTags växande IT-imperium. Men ett gammalt bankfack visar sig ha ett mycket 

oroande innehåll och hon tvingas återigen vända sig till den mystiske Tage Sammer för att be om hjälp. Är han 

verkligen pappans gamle officerskamrat, eller är det som HP påstår – att Sammer i själva verket är 

SpelLedaren?  

 

Och vilka är egentligen den avhoppade grupp Spelare som jagar HP, vad vill de honom, och fram- för allt, var 

kommer syskonens barndomsvän Mange Sandström, alias Farook Al-Hassan, in i bilden?  

 

Samtidigt som Stockholm ännu en gång rustar för prinsessbröllop hamnar HP och Rebecca på en sista dödlig 

kollisionskurs. Men om verkligheten bara är ett spel, hur skiljer man då vän från fiende? Eller kan fienden i själva 

verket visa sig vara en vän?  

 

[bubble] är en rykande aktuell thriller om hur vi mitt i den digitala övervakningen försöker bygga trygga bubblor, i 

allt från bankfack till gigantiska serverhallar. Men små eller stora, en sak har alla typer av bubblor gemensamt, 

förr eller senare kommer de att spricka ...  

 


