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Storyn 

Norrbackaskolan i Visby våren 1978. En pojke mobbas allvarligt av fyra flickor, Helena, Frida, Gunilla 

och Emma. Han förnedras, piskas med hopprep och får sina kalsonger intryckta i munnen. Hans 

kontakter med föräldrarna är svaga. Ingen av dem märker hans plågor. Att inte hans mor hjälper 

honom gör honom arg och förtvivlad.  

När han går på gymnasiet blir Helena ihop med en 20 år äldre lärare, Jan Hagman. Det är hans far. 

Detta får honom att känna sig ännu mer utstött och förtvivlad. Han bestämmer sig för att handla. 

Först tar han livet av sin mor. Han arrangerar ett självmord och låter henne hänga sig i ladan till 

gården där de bor. Han lurar både sin far och polisen. 

Sedan börjar han döda sina plågoandar. Alla dödas på ett mycket brutalt sätt och alla hittas med sina 

trosor i munnen. Han rör inte deras könsdelar. Det handlar inte om sexmord. Det handlar om hämnd.  

Först ut är Helena Hillerström som mördas med en yxa på morgonen efter en våt midsommarfest på 

Gotland. Han klär av henne och gömmer de blodiga kläderna i en gammal kökssoffa i en sjöbod på 

stranden.   

Inne på krogen Munkkällaren är det fullt. Frida Lindh och hennes väninnor är ute och firar. Frida ser 

en attraktiv man som hon tar kontakt med. Sent på kvällen cyklar hon ensam hem. I uppförsbacken 

vid kyrkogården måste hon kliva av. Någon förföljer henne. Han skär halsen av henne med en kniv.  

Gunilla Olsson är keramiker. Hon bor i sin ateljé. Hon ska fira midsommar hos sin konstnärsväninna 

Cecilia Ångström. Men därav blir inget. Gunilla får besök. Åh, var det bara du, säger hon lättad. Då 

träffas hon av yxans hugg. Hon faller till golvet. 

Sist ut är Emma Winarwe, gift med två barn, som skaffat sig en älskare i form av reportern Johan 

Berg på Regionalnytt. Hon åker till sina föräldrars gamla sommarstuga för en älskogsstund med 

Johan. Jens Hagman tar sig dit slår ner henne, binder henne och gömmer henne i en gammal 

militärbunker.  

Då har emellertid Johan löst problemet med anknytningen mellan seriemördarens offer, han förstår 

att Emma står på tur och får kommissarie Anders Knutas att larma all möjlig polis på ön Gotland. 

Emma räddas till livet och Jens Hagman skjuts ihjäl i ett handgemäng med kriminalinspektör Karin 

Jacobsson, Anders Knutas närmaste medarbetare.  

 


