Bodil Mårtensson: Cuba Red (2005)
Storyn
Det är raffel på högsta nivå i denna Helsingborgskvinnan Bodil Mårtenssons sjätte kriminalroman
från 2005. Den handlar om kriminella motorcykelgäng, torpeder och internationell brottslighet.
Toni Tong. svenskt adoptivbarn från Vietnam, som heter Toni Anders Abrahamsson, har rymt från
Kumla och är på väg i ett mindre flygplan mot Skåne. Landning i Vallåkra. Piloten ska få 10 000 kr för
transporten. Men Tong ändrar sig, vill spara pengar, och slår ihjäl honom med en hästsko efter
framkomsten. Piloten hittas synbarligen ihjälsparkad av en häst i en box.
Cuba Red väntar på dödsstraff i fängelset i Miami. Han är alldeles svart och kommer från Kuba.
Handlade med freon och sprängde hela tanken varvid åtta personer omkom. Han hjälps att rymma
av Toni Tong och mutade vakter. På vägen dödar de kallblodigt två personer. Sedan tar de sig till
Sverige med flyg. På samma flygplan finns Helsingborgskommissarien Joakim Hill som är på väg att
hämta hem den i USA dömde datasvindlaren Conny Lundström. Conny som suttit i samma cell känner
igen Cuba Red men avslöjar inte detta.
Torpeden i undre världen Jonas D har ett kontrakt från Toni Tong på att döda "snutjäveln"
kommissarien Joakim Hill vid Helsingborgspolisen. Kontraktet är utställt av MC-ledaren Terminatorn
på att avrätta Hill. Terminatorn leder MC-gänget Gangsters ute i Lönnarp. Terminatorn var sur på Hill
som han ansåg hindrat Gangsters från att få det kommunala kulturbidrag för medverkan i en
kulturfestival som han krävt.
Det går inte som man tänkt sig. När Jonas D misslyckas med att döda Hill avrättar han i stället
Terminatorn själv som hittas som offer i en skenbar MC-olycka med huvudet skiljt från kroppen.
Beredda att ta över ”arvet” efter Terminatorn finns ett farligt gäng:
Lasse Larsson, alias Niki the Nose, den nya förmågan Wiljewska och irländaren Jamie Cochran med
rötter i IRA. På Wallåkra krog samlas undre världen. Jamie Cochran med tre gorillor från IRAterrorismen. Ingvar Carlsson livvakt åt Lasse Larsson, var också där och Ruprecht som förkläde åt
Stephan Wiljevska. Jonas D - Torpeden i undre världen - är där. Stickan som styr Gangsters
syskonklubb Redskulls, med sin andre man Albin.
Toni Tong har stora planer. Tong ville bygga ett alldeles eget, riksomfattande brottssyndikat.
Han tar sig in i polishögkvarteret i Helsingborg för att med hjälp av Cuba Red ladda ner till en CD-Rom
hela brottsregistret. Men Cuba Red gör en egen skiva och lurar Tong med en tom skiva i stället.
Men Cuba Red har en mycket sårbar punkt som Conny Lundström känner till. Cuba Red presenteras
en hängande docka, med en duvfjäder nersmetad med blod. För Cuba Red är detta ett budskap från
hans döda mormor som under hela hans barndom fyllt hans huvud med det karibiska folkets riter
och magiska tänkande. De svartas trollbundet överjordiska tankemönster som följt kubanerna i
århundraden. Cuba Red väntar på att ta hissen ner till entrén. Men när den kommer är den inte tom.
I den finns hans mormor som ung, i gestalt av åklagaren, den indiskfödda Nina Gobeng. Mellan dem
utspinner sig ett märkvärdigt samtal som får Cuba Red att uppfatta att mormodern befaller honom
att ta livet av sig. Han tar sig åter upp i övervåningen där han hänger sig till allmänt beskådande.

Tong håller gisslan, där också Joakim Hills fru och barn befinner sig, under vapenhot. Då skjuter
polismästare Runsten ett skott som träffar Tong i axeln och får honom att tappa sitt vapen. Samtidigt
rycker Gårdeman och hans mannar fram och griper hela gänget. Och explosioner skakar polishuset.
Det är Cuba Red som spränger ovanvåningen inför sitt beslut att hänga sig i en takbjälke.
Och Conny Lundström utnyttjar kalabaliken till att helt lugnt promenera ut och bort. I fickan har han
CD-Rom skivan.

