
Anders de la Motte 

MemoRandom 

Sarac 

23 november 

David Sarac råkar ut för en bilolycka. Blir räddad och förd till sjukhus.  

Svävar länge mellan liv och död. Överläkare på neurologen är Jill Vestman.  Han minns inget av tiden 

före olyckan.  

Han träffar sin chef Kjell Bergh. Du måste ge mig Janus, väser denne.  

Staffan Kollander är skitnervös. Länskrimchefen.  

Davids får besök av Peter Molnar, en av hans bästa vänner. Molnar är polis.  

Länspolismästare Swensk, en kvinna som vill bli rikspolischef.  

David Sarac får en känsla av att inte vara säker på sjukhuset och flyr under natten. Han flyr till sin 

egen lägenhet. Märker där att den genomsökts. Senare försöker någon förgäves  ta sig in genom 

ytterdörren.  

Sedan kommer Natalie Aden. Hon uppger sig vara Davids personliga assistent. Hon hjälper honom att 

komma till sin arbetsplats på polisen. Han upptäcker att redan är "bortglömd", raderad.  

Peter Molnar och Josef försöker rädda Davids liv genom att gömma honom . Kör honom till Davids 

föräldrars sommarstuga. . 

Dit kommer snart Natalie och letar igenom den gamla trävillan på "Rickards" order.  

David får sin brännskadade  anteckningsbok som Molnar påstår sig hittat i bilvraket.  

I anteckningsboken finns fem sifferkombinationer.  

Natalie försöker dechiffrera de med hjälp av "Freddie" på telefon. Och får fram personnummer, 

Brian Hanson, 1975, David minns den skjutne mannen i den översnöade bilen. 

Selim Markovic, 1978, även han död. Liket i vattnet. "Erik J".  

Pasi Arvo Lehtonen, mannen med hundarna.  

Tre namn på Januslistan avklarade.  

Erik I. Johansson är i livet. Liksom Erico Sabatini, bor på Södermalm. David åker dit. Bilresan tar en 

timme.  

Plötsligt kommer Sabatini ut med skjortan full av blod. Rasar ihop på trottoaren. Två jack i bröstet.  

Atif är i närheten och iakttar det hela. Förstår att det är "Rico" som förblöder.  

Polisen tar med sig David som vittne till händelsen. Förs direkt till Kronoberg. Där får han träffa Oscar 

Wallin. Han menar arr det bara kan vara kursettan David Sarac som är infiltratören Janus! 

Eller någon som Sarac håller om ryggen.  

 

Jesper Stenberg 

 

18 oktober 

Jesper Stenberg, Hustru Karolina - prestigebyrån Thorning & Partners John Thorning. 

Styrelsemöte 

Jesper Stenberg knullar med Sopjie Thorning, chefens far. Nu är det slut. Jesper behöver henne inte 

mer. Hon blir vansinnig. Hotar med att döda sig.  

När Jesper kör iväg, hamnar Sophies döda kropp på bilen.  

Han backar ner till garagets mörkaste hörn med den döda kroppen på motorhuven.  

Dödsfallet kopplas aldrig till honom. 



Han har sitt jobb som justitieminister, rekryterar sin gamle vän Oscar Wallin. Numera 

polisöverintendent.  

Han får ett telefonsamtal. Uppringaren vill få betalt för tjänsterna, vill ha namnet bakom täcknamnet 

Janus.  

John Thorning kräver att Jesper utreder "fallet". Vill inte tro på sin dotters självmord. 

Jesper uppdrar åt Oscar Wallin att låtsas utreda saken. Han anlitar en ung kriminalinspektör Julia 

Gabrielssson som tar sig en titt på Sophies lägenhet. Hot letar noga - alltför noga. Hon hittar 

glassplitter i dammsugarfiltret, kanske med blod på. Skickar blod och fingeravtryck till 

Rättsmedicinen. Julia avlägger rapport för en inte särskilt glad Oscar Wallin. 

Stenberg informeras. Han ringer upp "uppstädaren" och klagar.  

 

Atif 

 

Atif - sitter på lur. Får ett telefonsamtal. Alfahunden är på väg in. Han är i Irak för att ta hand om sin 

mor. Annars levde han i exil Sverige. Han måste tillbaka dit för att hämnas. Hans bror Adnan är död.  

Atif får problem i passkontrollen på Arlanda. Han heter Atif Mohammed Kassab och han har polisleg.  

Han frågas ut av kriminsp Kenneth Bengtsson. 

Atif kommer till Cassandras och Tindras lägenhet. Adnans fru och dotter.  

Begravning av Adnan Kassab. Där träffar Atif Abu Hamsa, en fet liten man.  

Adnan ägde ett fint gym. Atif kollar upp. Där finns  Micke Lund, svensk mc-buse nr 1. Ännu en känner 

Atif igen, Sasja en krigshjälte från Balkan. De var troligen med då värdetransporten rånades och 

Adnan sköts ihjäl.  

Atif gör sitt val, låter flygplanet åka tillbaka till Irak utan honom.  

Atif träffar Abu Hamsa som vill att Atif omedelbart åker tillbaka till Irak.  

Bakshi är en polistjallare. Atif misshandlar honom. Kollar Bakshis mobil. Där finns Erik Johansson. 

Och Pasi Lehtonen. Och Leandersson (?) 

Atif åker hem till Cassandra som är rasande för att ha vått ett vykort i vilket Tindra hotas.  

Atif skickar de båda till hennes moster i Leksand.  

Atif söker förgäves  upp Leandersson. Kommer försent. Lehtonen är avrättad med två kulor i bröstet. 

Ligger i en "bur" i ett källarförråd tillsammans med sina skällande hundar. Atif lyckas rädda Pitbulls 

mobil. 

Atif bevakar gymmet. Träffar "konsulten" Hunter. Han vill anlita Atif att likvidera "Janus".  

Ett meddelande på Pitbulls mobil från Rico. "är på väg hem". 

 

Natalie Aden 

filmar en man på en biograf. En hora sitter i mannens knä. Elita Bogren har Hans Wilhelm Sverre 

Wettergren-Dufwas kuk i munnen.  

Natalie skickar bilden. Öppnar sitt Western Union konto och väntar på utpressarpengarna. Får i 

stället ett mejl från en okänd. Som är imponerad över Natalies affärs idé. Nu vill han ha hjälp av 

henne för att inte avslöja vad hon håller på med. Ett uppdrag. Mannen kallar sig Rickard (?) men är  

Oscar Wallin, närmaste man till den nye justitieministern.  

 

 



 


