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(Svörtuloft) 

 
En man som heter Andrés (kallad "lille Dresi") har skaffat en lädermask. Den ska han 
använd för att slakta ett odjur, ett "äckel". I en källarlägenhet på Grettisgata. En 
slaktmask. Äcklet är i 80-års åldern.  
Han är rädd för äcklet sedan barndomen. Men det var lättare än han trott "att besegra 
draken".  
Efter att ha letat länge hittade han den gamla projektorn. Den hade han haft med sig när 
han flyttade in hos hans mamma Sigurveig. Han hade också en kamera. Han hämtades 

tillbaka sedan han bott ute på landet och haft det bra. Mannen heter Rögnvaldur. Eller 
Röggi. När de två var ensamma hemma visade han filmer med vuxna och barn. 
Pornografi? 
Nu hotar han med att döda mannen om han in visar var han har gömt filmerna.  
 
Sigurdur Oli ägnar sig åt spaning. Hans mamma har bett honom göra en väninna en 
tjänst. Hennes tidning försvinner ur brevlådan. Han har nyss separerat från sin fru 
Bergfora. 

 
Kvällen innan var han en återföreningsfest för sin gymnasieklass. Där finns Guffi, en 
streber, Petrekur, en ingenjör han tycker om, och dennes fru  Susanna.  
Ingolfur är präst liksom Elmar.  
Steinunn gillar han allra bäst, men han är inte hennes typ, tyvärr.  
 
En ung man har hittats mördad i en hyreslägenhet med halsen avskuren. Elinborg leder 
förundersökningen.  
Patrekur vill träffa Sigurdur Oli på ett café. Han har med sig en man, sin svåger 
Hermann. Herman är gift med Susannas syster som är politiskt engagerad. Assistent till 
en minister.  
De två har varit med på swingerpartyn med partnerbyten och Hermann har råkat ut för 
utpressare som tagit avslöjande bilder i smyg. Det är Lina och Ebbi (Ebeneser). 
 

Sigurdur Oli ringer på dörren till Sigurlina Porgrimmsdottirs hem. Dörren är öppen. En 
kvinna ligger medvetslös på golvet med ett blödande sår i huvudet. Han hör ljud och 
lyckas precis undvika att själv fått slag av ett basebollträ i huvudet. En man försvinner 
ut. Sigurdur Oli rusar efter men tappar spåret. Han tillkallar förstärkning. 
En kollega som heter Finnur vill veta varför Sigurdur Oli besökte den mördade kvinnan - 
hon dör på sjukhuset.  
 
Utanför på polishuset sitter en ung man kedjad vid en bänk. En känd poliskund.  

 
Sigurdur Oli träffar Hermann på ett café. Han tycks ha alibi för överfallet. Sigurdur Oli 
misstänker att Hermann hyrt en torped. 
 
Sigurdur Oli träffar Ebeneser. Han tycks ha alibi för överfallet. Ebeneser säger sig inget 
veta om swingerpartyn. 
 
Bergfora och Sigurdur Oli träffas på en restaurang. Men det går inte så bra.  
På natten ringer Eva Lind, Erlendurs dotter. Hon vill ha hjälp att få kontakt med Erlendur. 
Han är på semester på östra Island.  
Polisen intervjuar alla vars bilar stått i närheten av brottsplatsen.  
 
Sigurdur Oli besöker sin mamma, kallad Gagga. Hon bor i en elegant villa. Hon bor nu 
med Saemundur.  

 



En illa klädd man hoppar på Sigurdur Oli. Han måste få träffa Erlendur säger han. Det är 
Dresi.  
 
Sigurdur Oli får besök av sin pappa som berättar att har prostatacancer. Läkare 
uppmanar Sigurdur Oli att låta undersöka sig.  
En kvinna, vars bil stått i närheten av brottsplatsen visar sig ha ljugit. Sigurdur Oli 
kontaktar henne. Hon heter Sara och hon erkänner att hennes bror "lånat" bilen. Han 
heter Kristjan. Han är knarkare och har stora skulder. Har råkat ut för torpeder. Den 
kvällen var det en "torped" som bett honom ordna en bil. Han heter Porarinn. Sigurdur 
Oli får adressen där han bor med sin fru och barn.  
Kvinnan vet inte vara hennes make kan befinna sig. Vet att han sagt att han ska hålla sig 
undan ett tag.  

Sigurdur Oli får ett paket av Andrés. En liten snutt film. Med en liten pojke. Som tycka 
prata på den ljudlösa filmen. Sigurdur Oli ordnar en kvinna som kan läsa på läpparna. 
Hon tror att han säger "sluta, sluta, jag vill inte med, sluta nu".  
 
Sigurdur Oli frågar ut Linas arbetskamrater. En revisionsbyrå. Hennes chef, Isleifur är 
mycket upptagen eller vill bara inte prata. Han hänvisar till sin sekreterare Kolfinna. Hon 
vet mer. Att Lina och Ebbi hade enorma skulder. De ville ha allt och lånade till allt. Ebbi 
ordnade utflykter för företag. Hon kan ge Sigurdur Oli namnen som var med på de två 
turer han lett.  
Sigurdur Oli letar upp Andrés lägenhet. En grannfru har nyckel. Sigurdur Oli blir förvånad 
över läderbitarna i köket.  
Andrés bästa vän sedan uteliggarperioden heter Hólmgeir, Geiri. Nu jobbar denne som 
nattvakt på ett varuhus. Han vet inte mycket om Andrés kontakter.  
 
Av Kristjan får Sigurdur Oli veta att en vän till Porarinn är Höddi som har en verkstad. 
Sigurdur Oli åker dit. Höddi är stöddig och hotar Sigurdur Oli med att krossa hans knän 
om han inte ger sig av.  
En av namnen på deltagarna på glaciärturerna är Patrekur. Sigurdur Oli blir förbannad 
över att hans vän lurat honom. Patrekur skäms. Han erkänner att han legat med Lina 
under en utflykt. Sedan dess har han inte haft någon kontakt med henne.  
 
Andrés köper sprit och beger sig till kyrkogården där det finns en bänk han brukar sitta 

på då han vill vara ifred. Han tar stämt träff med Sigurdur Oli. Andrés säger att det är 
han på filmen. Att det var Rögnvaldur som filmade. "Jävelskapet pågick i två år. Nästan 
oavbrutet". 
 
Sigurdur Oli spanar utanför Höddis lägenhet i ett radhus. 
Han följer efter när Höddi kör iväg. Han köper hamburgare och kör sedan till ett område 
med verkstäder, öppnar dörren och går in med en påse i handen. Verkstaden ligger nära 
det område där gärningsmannen försvann efter att ha slagit ner Lina. Efter en stund 
kommer han ut, utan påsen. När han försvunnit tar Sigurdur Oli sig in och hittar Polarinn 
som gömt sig i en smörjgrop. Polarinn låter sig gripas utan bråk. Även Höddi hämtas in.  
Polarinn erkänner misshandel men inte att han dödat Lina.  
 
En man försvann under en utflykt som Ebbi ordnade. Det var något mygel på gång 
erkänner Ebbi. Det var något som de kokade ihop. En sorts blåsning, hade Lina berättat.  

 
Sigurdur Oli besöker banken där de fyra arbetade. Knutur berättar. Det var han och 
Arnar och Sverrir och Porfinnur. Den senare försvann.  
 
Höddi är stöddig och oförskämd. Pórarinn mer medgörlig. Polisen för söker locka honom 
att avslöja vem som betalt honom med löfte om att han ska få strafflindring.  
 
 

Sigurdur Oli besöker sin mor. Han vill veta mer om varför vissa personer har så gott om 



pengar så plötsligt. Hans mor, Gagga, är ju revisor och kan svara. 
Den helt otroliga tillväxten i den isländska ekonomin bygger nästan uteslutande på 
utländska lån (240). Optioner, företag använder bankerna för sina egna syften (240) 
 
Sigurdur Oli pratar med de överlevande männen som var med på fjällutflykten då en av 
dem, Porfinnur, försvann och sedan hittades död i vattnet. Ragnar däremot är en av 
Porfinnurs vänner. Han var inte med.  
Sverrir däremot var med. Han undrar varför Sigurdur Oli rotar i det gamla. Den  fjärde 
personen heter Arnar. Lika upptagen som alla de andra banktjänstemännen och lika 
otillgänglig. På väg ut träffar Sigurdur Oli Steinunn, ännu sexigare än vanligt. Hon pratar 
om indrivare, och mobbning, men minns inte exakt.  
Kolfinna som tagit fram listorna pekar ut Snorri och Einar, och Gudmundur, en jättestor 

kund. Snorri har hand om de utländska gästerna. Till exempel §, bankchef i Luxemburg. 
 
Sigurdur Oli besöker Kutur i dennes eleganta hus. Han står länge på sig i sin självsäkra 
rikedom. Men Sigurdur Oli påstår att han har bevis på att Knútur haft kontakt med Alain 
Sörensen så faller han till föga och erkänner att allt är slut. Han berättar hur han och 
Arnar och Sverrir bjudits på en flott resa till London och där erbjudits att tjäna grova 
pengar "utan risk" geom att spekulera mot den höga räntat i Island. Sedan hoppade 
också Porfunnor på "projektet". 
 
Sverrir och Arnar grips. Misstänkta för ekonomisk brottslighet.  
 
Troligen är det Sverrir som dödat Porfinnur, även om han hävdar att det var en 
olyckshändelse. Porfinnur kom på att pengarna som kumpanerna "tvättade" som från 
barnpornografi och då ville han inte var med. Han ville lämna tillbaka pengarna han 
tjänat och avslöja alli hop. Detta kunde de tre andra inte acceptera.  
 
Petrekurs fru Susanna som Sigurdur Oli varit kär i under gymnasietiden känner Höddi. 
Hon hade en gång anlitat honom där dottern till en väninna till henne blev hotad av ett 
gäng som krävde henne på pengar. När Höddi tagit hand om gänget slapp dottern bli 
trakasserad.  
 
När Lina och Herman började hota henne med att publicera sexbilder tog hon åter hjälp 

av Höddi. Höddi gav sin man Polarinn ett otydligt uppdrag om att skrämma Lina. Det gick 
så illa att Lina dog av skadorna.  
 
Hur gick det då för Andrés och. Andrés hittas ihjälfrusen på kyrkogården och Sigurdur Oli 
hittar det flera månader gamla liket efter Andrés plågoris från barndomen, Rögnvaldur. 
 
Erlendur Sveinsson kommer inte tillbaka från sin semesterveck i barndomstrakterna.  
 
Slut! 
 
 
 
 
 

 


