
Paradisoffer av Kristina Ohlsson 

Hon har tidigare skrivit Änglavakter, Askungen och Tusenskönor 

Washington DC, USA 

Bruce Johnson är i flygledartornet. 

Ett kapat flygplan med gisslan har anhållit om landningstillstånd. Bränslet är slut. Tillåts inte. Gisslan 

ska dö. 

En dag tidigare 
Måndag 10 oktober 2011 

 

1. Stockholm kl 12.27.  

Sverige har haft sin första självmordsbombare. Statsministern är bekymrad. Utrikesministern är en 

kvinna, justitieministern en man. Muhammed Haddad. Från Libanon.  

Eden Lundell 

2.  12.32 

Fredrika Bergman pratar med sin före detta chef, Alex Recht. Fredrika har ett vikariat på 

justitiedepartementet. Alex har ett nytt jobb på Rikskrim. Fredrikas man Spencer Lagergren har en 

forskartjänst i New York. 

Alex nya kärlek Diana Trolle. Hans fru Lena har dött i cancer. Alex son Erik. 

Peder Rydhs bror Jimmy är på mentalt handikappad. Peders fru Ylva. Jimmy mördades av Morgan 

Axberger i förra boken.  

Kriminalkommissarie Alex Recht. Arbetar med grov organiserad brottslighet. Hans chef heter Hjärpe. 

Rebecca Trolle?? 

3.  12.32 

Eden Lundell, högsta chef SÄPOs kontraterrorismenhet. Fyra bombhot samtidigt. Hennes analyschef 

Sebastian.  

Fallet Zaklaria Khelifi. Släpptes, anklagad för förberedelse för terrorbrott. Säpo vill att hans 

uppehållstillstånd ska bytas och att han ska utvisas.  

4. 13.12 

algerien Zakaria Khelifi s bakgrund. Han finns på FB  https://www.facebook.com/people/Zakaria-

Khelifi/100000577867629 

5. 1335 

Eden Lundell vill ha hjälp av Alex Recht. Centralstationen och Rosenbad måste utrymmas.  

https://www.facebook.com/people/Zakaria-Khelifi/100000577867629
https://www.facebook.com/people/Zakaria-Khelifi/100000577867629


6. 1401 

 

Samling i mötesrummet på SÄPO. Osynlig chef är GD, kallas Buster 

7. 1603 

Fredrika Bergman arbetar med algerien Zakaria Khelifis fall.  

Eden Lundells man är präst. Han, Mikael, tycker inte om att hon röker och arbetar så långa dagar. 

8. 1910 

Inga av bombhoten sätts i verket. Ingenting händer. Var bombhoten bara en skenmanöver? 

9. 2135 

De fyra bombhoten kom alla från Arlanda. 

Tisdag 1 oktober 2011 

10. Flight 0903 till New York 0903 

Erik flyger med Karim, pilot. Han har begärt att få extra mycket flygbränsle.  

Flygvärdinnan Fatima. Hon har hittat ett papper med bombhot på toaletten. Hotar att spränga 

flygplanet. Karim Sassi rapporterar till flygledningen. USA måste stänga ner Tennyson Cottage som är 

ett amerikanskt fängelse i Afghanistan och Zakaria Khelifi ska inte utvisas! 

11. Stockholm 0945 

Alex får klart för sig att det är hans son Erik som är styrman på det hotade flygplanet.  

(70) etc 

----------------------------- 

"Hur i helvete har Eden Lundell kunnat bli chef för svensk kontraterrorismuppföljning?" tänker Bruce 

Johnson.  

Dennis är chef för utredningsenheten på SÄPO.  

De ringer upp Karim Sassi på flygplanet. Han vägrar att trotsa kaparnas instruktioner. Han vill inte 

göra ett försök att nödlanda.  

På flygplanet bråkar Erik och Karim. Erik vill att de landar flygplanet.  

Från ett av de fyra telefonerna som använts för de fyra falska bombhoten har en samtal ringts till 

Karim Sassi!  

Fredrika Bergman skickas temporärt tillbaka till polisen från justitiedepartementet.  

Hon följer med Alex hem till Karim Sassis familj. Där är ingen hemma men en grannkvinna berättar 

att Karims fru som är från Danmark har åkt dit. Hon lämnar fruns telefonnummer.  

Eden Lundell besöker Zakaria Khelifis cell. Men han ger henne ingenting.  



SÄPO-chefen Buster Hansson har problem. MI5-cefen vill träffa honom för att diskutera Eden Lundell. 

Hon fick sparken från MI5. Hon hade kontakt med en av Mossads underrättelseofficerare i London. 

En av dem, Efraim Kiel, anlände till Sverige för 6 timmar sedan. Hon misstänktes för att vara 

dubbelagent.  

Man har hittat ett fingeravtryck på en av telefonerna. Det blir husrannsakan i Karims bostad i Solna. 

Efter hans fingeravtryck.  

Alex hittar en bok av lord Alfred Tennyson - en tillfällighet? I boken finns ett "lönnfack". Med ett foto. 

Med Karim och Zakaria Khelifi.  

Eden visar upp fotot för Zakaria Khelifi i cellen. De träffades 2002 då han var i Sverige. Sedan dess har 

de inte träffats.  

Fingeravtrycket på telefonen är Karims.  

Bruce Johnson och Green från CIA träffar Bruces chef i New York. Sassi kommer att störta flygplanet i 

den amerikanska kongressbyggnaden. Men då kommer presidenten att beordra nedskjutning innan 

det når så långt! 

Alex och Eden träffar CIA i Säpos möteslokaler. Det blir ett trögt utbyte av information.  

Alex och Fredrika frågar ut Karims mamma, Marina Fager. Karim har varit som vanligt hela tiden. 

Karim är född och fostrad av två kristna föräldrar.  

Alex är på väg till Zakaria Khelifi farbror Moussa Khelifi som denne i Sverige besökte 2002. Med är en 

kvinnlig utredare, Veronika. Moussa är öppet fientlig. Men de får reda på att Zakaria har en syster i 

Sverige. Farbrodern uppger att hon heter Sofia. Men det finns inget spår efter henne i något register.  

Joakim, en liten pojke, läser i smyg på flygplanet ett sms från sin mor. Hon verkar mycket oroad över 

hans resa. Han frågar flygvärdinnan som inte ger honom ett trovärdigt svar. Nu blir han verkligen 

orolig. 

Fredrika blir alltmer tveksam till att Zakaria Khelifi är skyldig till terrorism.  

Ett nytt möte med regeringskansliet, nu på Rosenbad. Statsministern har kontaktat den amerikanska 

regeringen. Den kommer på inga villkor tillåta att flygplanet når amerikanskt territorium. Det 

kommer att skjutas ner innan dess.  

GD läxar upp Eden. Han litar inte på henne. Hon säger att hon är brottsligt lojal mot uppgiften.  

Erik får tillfälle att ringa sin far, Alex. De har inte haft kontakt på länge. Alex säger att Erik ska slå ner 

Karim och ta över kommandot på flygplanet. Alex tar med sig en vinflaska från baren.  

Bruce Johnson får besök från Pentagon. De säger att Tennyson Cottage är nedlagd sedan 2 maj. Det 

skedde direkt efter Usama bin Ladins död.  

De säger också att tyskarna fått ett nytt mail. Karim Sassis uppdrag är att krascha planet i Capitolium 

(kongressbyggnaden" oberoende av om kaparna får igenom sina krav eller ej.  Pentagon har en man 

på planet som kan landa planet. Det finns ingen bomb på planet säger de.  



När Erik är på väg in i kabinen stoppas han av en välbyggd passagerare med stor pondus. Denne 

försöker förgäves övertyga Erik om att han är på Eriks sida mot kaparna. Erik slår ner honom med 

vinflaskan. Sedan försöker han förgäves komma in i cockpiten.  

Nytt möte med regeringen. Statsministern beslutar att invänta ett slutgiltigt besked från SÄPO 

senast. Om den inte kan styrka att Zakaria nödvändigt ska avvisas kommer han att riva upp beslutet 

om avvisning.  

Zakarias telefon har ett namn han ringt till, Adam Mortaji.  

Zakarias flickvän Maria blir bestört då hon hör namnet Adam Mortaji men vill inte säga någonting.  

Adam Mortaji är en av de som nyligen släpptes från Tennyson Cottage. Det var av honom som 

Zakaria fick telefonen. CIA visste att Adam Mortaji suttit på Tennyson Cottage utan att informera 

svenskarna om detta. Adam Mortaji är Sofi Zakarias pojkvän. Adam Mortaji är död, tog livet av sig.  

En syster och en bror, en kvinna och hennes kärlek. Oupplösliga band och en desperat handling. På 

ett sätt så enkelt, på flera andra helt obegripligt.  

I kabinen vaknar Fatima till liv sedan Karim slagit henne medvetslös. Hon får tag i en gaffel. Sticker 

Karim i halsen med den och öppnar kabindörren inifrån.  

Karim berättar att "de" sagt att de skulle döda hans familj om han inte följde kaparnas instruktioner.  

Erik övertar Karims plats. Han anropar den amerikanska flygledningen. Begär att få nödlanda på 

amerikanskt territorium. Andrew Hoffman svarar. Han är inte övertygad om att allt är OK på planet. 

Risken för terrordåd mot USA finns fortfarande och landningstillstånd erbjuds ej! 

Erik ringer Alex och berättar. "Jag ligger djävligt illa till".  

Eden träffar sin älskare Efraim från Israel.  

Nu gäller det att få liv i den amerikanske man som Erik Recht slagit ner. Och Kevin Davis vaknar i sista 

minuten. Samtidigt som dödspatrullen, två attackflygplan, dyker upp. Men landningstillstånd ges i 

sista minuten.  

Karim berättar också om  flight TU003. Men vad händer nu med Karim Sassis familj? 

Ja, familjen har ju aldrig varit i fara eller kidnappad. Det var bara ett påhitt från Sofi Zakaria som är 

den verkliga brottslingen. Hon ville hämnas för att hennes älskade Adam Mortaji blivit så illa 

behandlad i fånglägret Tennyson Cottage att han sedan han blivit släppt därifrån och återvänt till 

Marocko, tog sitt liv.  

Sofi Zakaria var på väg från Tyskland till Marocko för att rädda honom. Flygplanet flight TU003 flögs 

av Karim. Det blev bråk i flygplanet och Karim beslöt att nödlanda i München. Att Adam Mortaji 

därigenom avled innan hon hann fram kunde hon aldrig förlåta Sofia Zakaria. 

Sofia Zakaria försvinner någonstans i Tyskland. Hon grips inte denna gång.  

 

 


