
Anders de la Motte: Ultimatum 2015 

Ett slags läskompendium 

 

Kriminalinspektör Julia Gabrielsson inspekterar ett ovanligt ”äckligt” lik som legat länge på 

havsbottnen i Mälaren strax utanför Källstavik. Det är styckat med en grov motorsåg. Tillsammans 

med kollegan Omar Amante, jurist, som är ny.  

Julia är hemma hos Omar. Där hittar hon likets huvud i kylen. Han har låtit göra en skiktröntgen och 

en datorsimulering. På bildskärmen framträder ett ansikte som liknar David Sarac!! 

David Sarac, som informatörshanterare vid Stockholmspolisen, ansvarig för en hemlig källa, en 

infiltratör kallad Janus, gömmer undan medicin för att få ihop en mängd tillräcklig för att ta livet av 

sig. Han är inlåst på ett vårdhem. Ville inte berätta om vad som hände på Skarpö. Skarpöuppgörelsen.  

Sarak får besök av skötaren Eskil. Har med sig ett kuvert. Kommer från Frank, säger han. Ett 

meddelande, ”din hemlighet mot min?” Och två bilder. Plus en nyckel med vilken han ska kunna fly,  

David Sarac försöker fly. Han besöker snabbt sin bostad och tar sig sedan till en liten lägenhet där 

Frank hälsar honom välkommen. Där kan Sarac vara säker för tillfället. Han har skickat ett krypterat 

mail där han berättat vad han vet. Han får ett svar. Hans sista uppdrag.  

Han tar sig till ett hemligt ställe i skogen. Han får ett vapen mot sig.  

  

Amante kommer från ön Lampedusa. Europol. Jobbat med flyktingfrågor. Hans styvfar Victor 

Amante, EU-parlamentariker. Blivande justitieminister(?) 

Rotelchefen Pärson som håller reda på Tic-Tac-gubbarna.  

Eva Swensk, ny rikspolischef.  

Polisöverintendent Oscar Wallin. Vars förhållande till Jesper Stenberg var allvarligt skadat.  

Jesper Stenberg, justitieminister (?) Hans svärfar Karl-Erik Cedergren.  

Jespers fru Karolina. KåEs chaufför Nisse Boman.  

Jesper Stenberg bjuder sin fru på restaurang. Vill gottgöra sin otrohet. Plötsligt dyker Oscar Wallin 

och John Thorning upp. Jesper var en gång ihop med Thornings dotter Sophie. Tills han spolade 

henne och hon gjorde självmord – som kanske Jesper var inblandad i? 

SKL lämnar ett dna resultat som kopplar liket utanför Källstavik med Skarpöuppgörelsen. Där dog 

kommissarie Peter Molnar och polisinspektör Josef Almlund.  

Pärson vägrar tro att det är David Sarac som är det dränkta liket. Sarac sitter ju inspärrad på ett vård 

hem.  

Amante har lyckats ta reda på var Sarac befinner sig. En fyra timmars bilresa norrut. En 

herrgårdsliknande byggnad. Men de släpps inte in. Alla besök måste godkännas i förväg.  

I stället följer de efter en konvoj som lämnar byggnaden. Föraren köper mat i en korvkiosk.. 

Gabrielsson kontaktar försäljaren. Får reda på en anställd som nyligen slutat där uppe.  

De får adressen till Eskil Svensson. Han bor i byn. I morgonrock trots sen eftermissag, stark lukt av 

hasch. De får honom att berätta, om Frank som betalade för meddelade till Sarac och sedan hjälp att 

rymma. Han visar en suddig bild på Frank.  



Julia och Amante träffar Atif Kassab på fängelset. Han identifierar ”spökbilden” som David Sarac. 

Men igenkänner inte Frank.  

Ytterligare två personer var med vid Skarpö. Natalie Aden, Saracs personlige assistent efter hans 

bilolycka. Och Atif Kassab som dödade två, fick livstid som han avtjänar på en Fenixanstalt.  

Abu Hamsa ”skyddar” Kassabs fru Cassandra och dotterTindra. Och ger Atif instruktioner om vad han 

ska göra på fängelset.  

På Fenixanstalten: Rosco är anstaltens inofficielle boss. Chefspliten Benny Blom. Presenterar en 

nyintagen, Joachim Gilsén. Atif får order om att skydda Gilsén.  

Skytten förbereder sig. Prickskytt på taket. Fader Ivor. Träffar den 67-årige Fouad Nazari alias Abu 

Hamsa som dör på fläcken. Hamsa var i sällskap med Cassandra Nygren, som har ett barn Tindra 

tillsammans med Adnan Kassab som dödades i samband med ett rån i höstas. Tindras morbror Atif 

Kassab dömdes för fyra mord på Skarpö.  

Joachim Gilsén hittas hängd i sin cell. Mord eller självmord? 

Atif Kassab säger att han vet vad som hände. Men vill bara prata med Amante. Atif påstår att Gilsén 

blev mördad. Men avslöjar inte av vem.  

På väg tillbaka till fängelset lyckas Atif Kassab fly ur bilen. Är rädd för att inte överleva på fängelset.  

 

Omar Amante letar upp Natalie Aden på hennes arbetsplats. Hon vill inte känna igen bilden av 

”Frank”. När Natalie Aden kommer hem är Atif Kassab utanför hennes lägenhetsdörr, svårt skadad. 

Hon tar in honom och förbinder honom.  

Han får stanna kvar några dagar, såren infekteras och behöver antibiotika.  

Wallin hotar Natalie Aden.  

Amante har hittat namnet Frank Hunter, mannen som hjälpte David Sarac att fly från vårdhemmet 

och sedan förmodligen mördade honom. Hunter är en säkerhetskonsult från fd Jugoslavien. Hunter 

var med vid Skarpö. Hans bild fanns i Krigsförbrytartribunalen  för Jugoslavien. Hunter arbetade för 

Bloodhound Incorporated.  

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

boken.  

(159 en sammanfattning) 

Atif tar kontakt med Zio Erdun, en gammal man på sin dödsbädd. Zio Erdun hade varit Abu Hamsas 

torped. Vem sköt Abu Hamsa? Det var Skytten. Vem hade anlitat honom?  Kenny kommer in i 

rummet, Zio Erduns barnbarn (?). Zio ber honom gå och köpa tobak (??).  

När Atif lämnar lägenheten på väg mot tunnelbanan blir han påhoppad av 5 ungdomar, en av dem är 

Kenny. Men han klarar sig undan dock rejält mörbultad.  

Wallin har ordnat så att Natalie Aden blir uppsagd från sitt jobb. Men Natalie svarar med en gruvlig 

hämnd. 

Natalie känner till David Saracs viskande bekännelse om Janusaffären (180) 

Julia och Amante hittar Frank Hunters gömställe. I ett nedgånget kontorshus.  



Natalie Aden har en idé. Både hon och Atif behöver komma undan. Varför inte fly till Thailand. Men 

första få med sig Atifs svägerska Cassandra och hennes dotterTindra. Atif köper idén. 

John Thorning får en hjärtattack ensam i sommarstugan och avlider.  

Jesper Stenbergs problem är därmed över. Nu kan han hämnas på Oscar Wallin.  Samtidigt får Wallin 

ett telefonsamtal från banken. Någon har tagit ut 40 000 kr på hans mors konto med ett nytt 

bankkort. Satan, det måste vara Natalie Aden! 

Familjen Thorning håller en storstilad begravning.  

Cassandra sätter fyr på huset de bor i med en rökfackla och med hjälp Natalie undkomma med Tindra 

geom hela polisbevakningen.  

Atif ska hämta sitt nya förfalskade pass. Men det är inte färdigt. Det är skrivaren som rasat ihop. Klart 

först på måndag. Nu måste de stanna över helgen i Stockholm. Hur undkomma snutarna? De måste 

lämna lägenheten och gömma sig i en avlägsen sommarstuga.  

Snart får de besök i scoutstugan, det är Wallin som avslöjat platsen och dragit igång mördargänget.  

Atif gömmer sig under Natalies bil, de övriga förskansar sig i stugan. Två män som passerar bilen 

skjuter han i benen. Atif blir självc skjuten.  

In i stugan rusar Eldar, Susannas man, det blir hangemäng, Natalie slår ihjäl Eldar med en krukskärva, 

De flyr men Skytten har åter anlitats, och han Cassandra skjuts till döds.  

Atif, Natalie och Tindra flyr ur stugan mot Arlanda. Atif är skjuten ni huvudet. Skytten följer efter. 

 

Natalie tvingar till sig de förfalskade passen av mannen i tobaksbutiken under hotet om att skrika på 

hjälp och påstå att hon blir våldtagen.  

Jesper Stenberg drömmer fortfarande mardrömmar om Sophie Thorings döda kropp.  

Julia letar än en gång igenom Frank Hunters gömställe. Hittar till sist ett litet minneskort, gömd i 

gipsväggen. Minneskortet innehåller tre bilder, alla med Sophie Thorings döda kropp. Men bilarna 

hon ligger på är olika. Visst har Sophie Thoring blivit mördad, men av vem? 

Julia hittar spår i betonggolvet i ett båthus som hör till Stenbergs ägo, bara 700 m vattenvägen från 

platsen där liket hittades. Spåren passar bra efter en motorsåg som dtyckar et död kropp.  

En annan sorts sammanfattning (273) 

 


