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Den gamle åklagaren Gustav Runö. Är det en förbannelse att veta när man ska dö. Han har cancer 

och bara få månader kvar att leva.  

Han betraktar den gamla klockan, ett astronomiskt ur, gjort av Christoph Polhammar 1709.  

Han förvarar också ett brev skrivet av Christopher Polhem 1751 som granterade urets äkthet.  

Det är snart jul. Dottern har varit i Tingstäde. 

Gustav Runö är på väg att dö. Hans son besöker honom. Han håller på att bygga vidare på 

skyddrummet och lägga upp förråd inför apokalypsen som Polhem räknat ut.  

Visby, ett halvår senare 

Kriminalinspektör Maria Wern är gift med Björn på Brandkåren, Maria har en son Emil  och en dotter 

Linda. Morfar Bruno bor i ett annex.  

Björn är uppbragt över något. Maria ska fira Jesper Ek som fyller år på Munkkällaren. Där finns Ulla 

Bodin, historiker, vid universitetet. Hennes avhandlig ”Blåkullas droger” är känd. Bodin arbetar mot 

legalisering av cannabis.  Hon är mantalskriven i Fårösund. För två år sedan dog hennes bror Henrik i 

en trafikolycka. Han var drogpåverkad. Ulla Bodin är inte vän med sin syster Bibbi Jakobs som bor i 

Stockholm. Ulla Bodin är gift med Mikael Bodin, politiker för Centern.  

Maria tar kontakt. Bodin är nervös, har lovat hålla ett föredrag om Christopher Polhem i Almedalen.  

Ulla Bodins make, Mikael Bodin arbetar för CUF.  

På festen är Maria kolleger Per Arvidsson, kommissarie Tomas Hartman, och Jesper Ek. Och 

kriminaltekniker Erika Lund. 

När Maria kommer hem sent på natten berättar Björn att han har en son. Liv var bara 18 år. ”Ett barn 

med sin före detta fru Liv Ekdahl ”! Hampus Anderzon, känd som missbrukare.  Men nu är han 

färdigbehandlad.  Han har en Adhd diagnos. Ska han bo hos oss? Han vill inte bo hos sin mamma. 

Handläggare Peggy Rosengren besöker hemmet.  

Hampus adoptivföräldrar Pierre och Diana Anderzon vill ha Hampus kvar.  

Hampus Anderzon flyttar in hos sin far Björn och Maria. Hampus Anderzon följer med ”morfar” 

Bruno på Naturbiologernas utflykt.  Han träffar Zara som är en sorts kusin och blir genast förtjust.  

  

Linda leter efter hunden Molly. Hon träffar en uteliggare, kallad Pundas, som vet var hunden ligger 

död. Sorgen blir stor i familjen Waern.  

Ulla Bodin får hatmejl för sin artikel mot legalisering av cannabis. Hon läser på om Christopher 

Polhem. Det mesta är redan kända fakta för en historiker. Men det finns sägner om att han kom 

tillbaka till Gotland strax innan han dog.  

Uteliggaren Svante Runö som är på besök hos sin bror Gotthard. Berith Runö är hans naka. Svante 

har mycket att berätta om  Christopher Polhems liv. Svante Runös  familj har bott i Tingstäde sen 

urminnes tider. Hans anfader var barndomsvän med Polhem i slutet av 1600-talet. Han vill inte 

avslöja var det astronomiska uret finns.  Men han har tillgång till ett brev som bevisar att Polhem 

besökte Gotland innan sin död. Han lovar en kopia mot 500 kr. Uret kan förebåda jordens undergång.  

 

Ulrika Bodin besöker Polhemsgården. Där träffar hon en ung man som hon snart blir häftigt förälskad 



i. Han heter Carl. Han är vacker men sorgsen. Han guidar henne genom Tingstäde fästning.  Carl 

berättar att han varit gift. Något hemskt drabbade hans fru.  

Bodin tar hjälp av kollegan Roger Kämperyd angående jordklotets polomkastning.  

Bodin hatar sin chef, universitetets rektor Ann-Britt Svernebo. Men nu genomgår hon en kris. Hennes 

man Börje är döende i cancer. Ann-Britt lider svårt med honom.   

Börje lider och vill få hjälp att dö. Men Ann-Britt flyr sitt ansvar.  

Men så erbjuder Svernerbo Ulrika Bodin jobbet som personlig sekreterare om Svernerbo blir 

sjukvårdsminister efter valet.  

Hemma planerar Bodin en picknick för Karl.  

Almedalsveckan närmar sig. Risk för mycket droger. Mängderna får man reda på genom att analysera 

avloppsvattnet. 

Svante Runö är avliden. Hur ska Ulrika nu få tag på konsturet? 

Ulrika kontaktar sin syster Bibbi. Blir överraskande väl emottagen. Bibbi ska komma till Gotland.  

Men helst vill hon inte träffa Mikael. Den strebern! Om Mikael bara dog skulle allt vara enklare.  

När Bibbi tankar ser hon Mikaels bil svänga in på macken.  

Bibbi Jakobs  tar sig till Fårösund. Utanför Ulrika och Mikaels hus ser hon någon smyga i buskarna.  

 

Ska Ulrika våga berätta för Mikael om sina känslor för Carl? 

Ulrika träffar Carl. De klär av sig och badar i källan. Kulkäldu. Vattnet är iskallt. Någon iakttar dem i 

hemlighet. Det är Hampus och Zara.  

Ulrika upptäcker att Mikael glömt logga ut. Han har ett hemligt mailkonto som visar att det är han 

som är signaturen Arnold och som skickat hatmejl till henne.  

Carls fru hade haft ALS. Han hade hjälpt henne att dö. Ann-Britt Svernebo som då jobbade på 

Socialstyrelsen hade sett till att Carl förlorade sin läkarelicens. Och fick fängelse för dråp. 

Mord! Vilken rivstart på Almedalsveckan! Ulrika Bodin är mördad! Hennes syster Bibbi har följt med 

till sjukhuset. Hon har skador. Bibbi blir misstänkt för mord på sin syster. Förhörs och häktas.  

Mikael Bodin blir också förhörd. Han tvingas erkänna att han var i Fårösund på Gotland när hans fru 

mördades, inte på fastlandet som han påstått.  

Och var är Ann-Britt Svernebo? Vars make Börje avlidit på sjukhuset! (153) Hon har ett hus i 

Tingstäde.  Maria och Arvidsson åker dit. De hittar Ann-Britt Svernebo i sin  säng med halsen 

avskuren! (187) 

Carl är Zaras pappa. Carl pratar om katastrofen som ska komma och som alla måste förbereda sig på.  

Zaras pappa hade hjälpt hennes mamma att dö. I tre år satt han i fängelse. 

Zara visste att det som gjorde pappa glad var hans träffar med Ulrika. Zara hatade Ann-Britt Svernebo 

eftersom hon fått hennes pappa Carl i fängelse.  

Inbrott i ett vapenförråd i Tingstäde. Gotthard Rune har anmält det. Massor av vapen stulna.  

Hartman tar bussen till Fårösund.  



Maria Waern får en stor bukett röda rosor. Från Hampus! Emil upptäcker att han förlorat sin mobil. 

Maria försöker ringa den. En kraxig kvinnoröst svarar att hon köpt den av Hampus.  

Tillsammans med Zara träffar Hampus hundpensionatägaren Berith – Gotthards fru – och Hampus 

erbjuds ett jobb på pensionatet.  

Pierre Anderzon är den läkare på Visby lasarett som en gång opererade Ulrika Bodin att han i stället 

för blindtarmen tog bort en äggstock. Ulrika ville anmäla honom innan han dog. På sjukhuset viskas 

det också om fester och droger. Han erkänner att han köper Cannabis av en hemlös, Laura.  

Arvidsson tar sig till Härbärget, letar efter Laura, men hon har förts till sjukhuset. Laura säger att det 

är Carl som är hennes leverantör.  

Maria får reda på att det är Hampus som stulit Emils mobil och sedan sålt den för 400 kr till Laura.  

När Hampus konfronteras med detta flyr han. Han tar sig till Fårösund och kontaktar Zara. Hampus 

har med sig en CD skiva med med vars hjälp han ska hacka en dator. De är i hennes pappas hus. Där 

finns hundburar. Han använder hundar för stt smuggla cannabis till fastlandet.  

Arvidsson och Maria kör mot Fårösund. Till Carls sommarstuga. Men där är det tomt. Vädret är 

förskräckligt. Stormar, haglar och regnar. Översvämningar. Inga båtar han lägga till och helikoptrarna 

kan inte lyfte. Stor risk för brist på mat.  

Zara och Hampus är på väg till hundgården. Zara har nycklar och passerkort med kod. Hon visar upp 

hela anläggningen för Hampus. Hundgården finns i många källarvåningar, förberedd för att stå pall 

för den katastrof som närmar sig, den som Polhems årsur förespeglar. Hampus känner sig obekväm 

men Zara säger att han inte kan dra sig ur nu när han känner till allt.  

Även i USA gör man på samma sätt, skyddar sig mot vad som kan hända när jordens magnetfält 

försvagas och polerna växlar.  

Per Arvidsson förhör Diana Anderzon. Hon är mycket vacker och attraktiv. Pär blir påverkad.  

Tomas Hartman träffar en psykolog. I väntrummet träffar han Laura. Hon berättar att nu vill hon 

börja leva ett annat liv. Och att hennes hjärtevän Svante Runö blev mördad.  

Hampus befinner sig med Zara i ett gammalt bergrum. Där är sektens ledarskap. Världen är på väg att 

upphöra. Bara några dussin kommer att överleva i moderskeppet. Ledare är Berith Runö.  

Carl berättar för polisen. Han erkänner att han smugglat cannabis till fastlandet. (303) 

”Pappa Gustav Runö var en känd åklagare , med ett rykte att leva upp till. Han var strängt uppfostrad 

av farfar. Jag har en tvillingsyster Diana Anderzon. Hon for mycket illa. Jag blev vuxen och träffade 

Zaras mamma. Vi blev förälskade och flyttade ihop. Diana blev vansinnig av svartsjuk. Hon försökte 

döda min fru. Vi flyttade till Kenya. Min fru fick ALS och jag hjälpte henne att dö. Ann-Britt Svernebo 

från Socialstyrelsen gjorde så att Carl fick fängelse i tre år. Ann-Britt Svernebo och Berith Runö är 

systrar.  Berith Runö är Gustavs maka.  

Farfar ville vara förmer än andra. Men han ägde bara ett åbäke till urverk. Påstod att det var från 

Christopher Polhems tid och att det kunde förutsäga jordens undergång. Undergångssekten var 

begränsad till 40 personer. För dem var en bunker sedan länge förberedd. Där skulle sekten, som 

huvudsakligen bestod av ättlingar till Gustav Runö överleva. Berith Runö ledde sekten.  

Diana dödade Ann-Britt för att sin bror Svante Runö för att Hampus skulle få en plats.  Och Svante var 

på väg att förråda sekten. Zara var Gustav Runös barnbarn och Zara ville få med Hampus.  



Polisen samlas kring den nya informationen. Hartman tror att han kan tala Gotthard till rätta. 

Gotthard är Carls bror. Och Beriths make.  

Hartman tar sig till bunkern (hundpensionatet)  och får möjlighet att prata med Gotthard. Polisens 

insatsstyrka ligger gömd utanför.  Han har med sig Christopher Polhems bok som gåva. Hartman 

lyckas övertala Gotthard att få ut Hampus.  

Men Diana är inte i bunkern. Hon är på väg till sjukhuset. Polisen åker dit. Där är också Carl, Dianas 

bror, för att ta farväl av sin far som just dött. Brandlarmet går. Det brinner sjukrummet.  

Carl Runö är död. Diana har dödat sin bror och hoppat ut genom fönstret.  

Var gömmer sig Diana? Jo, hos Maria Waern. Diana vill hämnas på Maria för att hon tagit Hampus 

ifrån henne. Diana var Hampus fostermamma. Diana har bundit Marias barn Linda och Emil och hotar 

att skjuta dem. Då kommer Hampus in. Och kastar sig över sin ”mamma”. Ett skott går av. Diana 

träffas i magen.  

”Det finns fördelar med att ha ADHD”, säger Hampus efteråt. Ibland är det bra med svag 

impulskontroll.  

 

(slut) 

 

 


