Åsa Larsson:
Till offer åt Molok (2012)

En avlägsen släkting till Frans Uusitalo får reda på att hennes kusin Sol-Britt Uusitalo är arvtagare till
aktier värda tre miljoner kronor. Frans är Sol-Britts far. Släktingen är Sol-Britts kusin Maja Larsson.
Aktierna kommer från Hjalmar Lundbohm, som var LKAB:s förste disponent i Kiruna och anses i det
närmaste ha grundat staden. Han träffade Elina Pettersson, ung lärarinna som flyttat söderifrån
nyanställd i Kiruna. De två blir förälskade med ett tragiskt slut. Hon blir med barn - Frans - han tror
inte att det är hans. Sedan blir hon mördad av övergruvfogden Fasth. Elinas arbetskamrat Klara
Andersson, "Flisan" kallad, tar hand om Frans som sitt eget barn.
Långt senare när Hjalmar är en döende föredetting möts de av en tillfällighet. Hjalmar känner igen sin
tonårige son. Hjalmar är utfattig men har lyckats gömma undan flera aktiebrev som han vill ge till
Frans. "Flisan" vägrar ta emot något av en person som handlat så illa mot Elina men Frans stoppar
breven på sig av ren artighet.
Maja bestämmer sig för att döda alla arvtagare som står före henne i "kön". En seriemördare.
Först mördar hon Sol-Britts son Matti. Kör på honom med bilen där han springer längs landsvägen.
Polisen gjorde inte mycket till utredning. Betraktas som en olyckshändelse. Förövaren som en
"smitare". Sol-Britt tog hand om sitt "föräldralösa" barnbarn Marcus (nu sju år) - vars mor försvann
till Stockholm när Marcus var ett år.
Sedan skjuter hon ihjäl Marcus morfar Frans Uusitalo och lämnar hans döda kropp i skogen så att
hans död kommer att förklaras med att han blev "björnriven". Återigen tar polisen för lätt på
dödsfallet. Och bryr sig till exempel inte om offrets upphittade skjorta med ett tydligt hål efter ett
skott.
Sedan är det Sol-Britts tur - och här börjar boken i nutid - som hon dödar med en hötjuga, en speciell
med tre spetsar och sedan gömmer hos Jocke Häggroth för att misstänkliggöra honom. Maja Larsson
är klipsk och slug. Jocke Häggroth grips, och förhörs. Under förhören får han en hjärtattack. På
sjukhuset lyckas han kasta sig ut genom ett fönster och omkommer. Kammaråklagare Carl von Post
som avskyr både polisinspektör Anna-Maria Mella, som leder polisutredningen och sin överlägsna
konkurrent kammaråklagare Rebecca Martinsson, utropar triumferande på presskonferensen att
"mördaren tog sitt liv". Lite väl tidigt visar det sig då Jocke Häggroth har alibi för den dag då Sol-Britt
mördades.
Nu återstår, tror Maja Larsson felaktigt, bara den sjuårige Marcus. Han måste bort. Dessutom anar
hon att han, gömd i huset, kan ha sett henne utföra mordet.
Marcus är chockad och vägrar tala om vad han varit med om. Han kallar sig för "vildhunden" och vill
sova med hundarna i hundkojan.
Polisinspektören och hundföraren Krister Eriksson tar hand om Marcus. Krister hittar Marcus livlös i
"hundkojan". Innanför öppningen står en brinnande marschall. Markus kan ha blivit koloxidförgiftad.
Ett mordförsök av Maja Larsson.
Maja Larsson lyckas inte i sin onda uppsåt att bli rik. För att hindra rättvisans gång gör hon självmord
genom att simma ut i älven och dränka sig

Då har hon lyckats skada Rebecca Magnusson svårt både fysiskt och psykiskt. För att inte hennes
älskade kloka hund Vera ska avslöja hennes och Marcus gömställe inför en rasande Maja tvingades
hon att döda hunden.
Ödets ironi är att allt har varit förgäves. Hur många hon än mördade skulle arvet aldrig tillfalla henne.
Arvtagare blir man i samma ögonblick som någon annan tidigare arvtagare dör, inte efter utredning
och bouppteckning. Och kusiner ärver inte.
Och dessutom hade Sol-Britt en bortglömd bror Örjan Bäck som står före henne i "arvtagarlistan".
Bästa happyenden är att Krister Eriksson, som Rebeccas fästman Mats i Stockholm kallar för
"ufopolisen" därför att han drabbats av en brännskada i ansiktet som ung, och som älskar sin kollega
Rebecca över allting men tvingar sig att dölja det. Nu förstår Rebecca vem det är som är bäst och de
möts i en ljuv kyss och så vidare. Och om Marcus tar de hand.
Ett slags slut på Åsa Larssons bokserie?

