
Carolina Neurath: Gränslösa 

Gustav Ramstedt  och Pierre Eckervik vinner pris för sitt vällyckade företag, Kritan. Nu vill de flytta till 

Malta. De har ett inkassoföretag Zenita.  

Två medarbetare, Emil och Christopher. 

 

Affärsidén är att låna ut pengar till spelare som inte längre får låna någon annanstans.  

Gustav ringer sin far Anders Ramstedt. Han är gift med Pia. Han är känd brottmålsadvokat.  

Måndag 26 maj 

Harald Friberg är chefredaktör på Dagens Finans.  

Beatrice Farkas och Kristin jobbar där. Beatrice bjuder Anita Cronstedt på lunch. Edward är 

webbredaktör. Sanna på sociala medier.  

Kevin Spacey.  

Marika Essensvärd vill få kontakt med Gustav Ramstedt.   

Tisdag 27 maj 

Anders Ramstedt tar ut 5000 kr ur bankomaten. Han lämnar pengarna i Kassan på Hemköp. 

Någon har varit inne i Gustavs trappa. Målat hotelser på hans lägenhetsdörr. ”Lämna bolaget för din 

egen säkerhet”. 

Johan Edeman från Mediegranskaren.  

Onsdag 28 maj 

Kritans ordförande Thomas Lovenhjelm. Styrelsemedlemmen Erik Strandberg liksom Lise-Lott Storck.  

Beatrice får  samtal från Irene, en gammal kursare. 

Beatrice skriver en artikel: ”Den ekonomiskt svaga kunden är vår drömkund”. 

Innan dess beställer hon en intervju med VD Gustav Ramstedt.  

 

Torsdag 29 maj 

Beatrices får besök av Erik Strandberg. Han vill anonymt berätta om företaget.  

Gustav har date med  Gustav Ramstedt. Sedan vill hon avsluta kvällen hos honom. Hon har 

ingredienser med för att laga mat. Plötsligt blir Gustav illamående och svimmar. 

 

Fredag 30 maj 

När Beatrice beger sig till ”Kritan” för den utlovade intervjun är Gustav inte tillgänglig. Ingen vet var 

han är. Linus Stråberg, presschefen, vill förgäves ersätta. Beatrice blir djupt förorättad.  

Pierre och Christopher ringer på hos Gustav. Dörren är öppen.  

Beatrice träffar Irene. Irene har dejtat Pierre!  

Presschefen Linus Stråberg besöker Anders Ramstedt. Denne får ett telefonsamtal. Någon säger att 

Gustav är kidnappad.  

Gustav ligger fängslad i en kista. Han har svårt att få luft. Två män är där, Tim och Vanko.  Vill att han 

ger dem sin bankkod. Marika är också där. Men nu heter hon Eleonora.  

Både Tim och Eleonora har hamnat i klorna på på Kritan. Har förlorat alla sina pengar och vill nu ta 

tillbaka vad de förlorat.  



Lördag 31 maj - Söndag 1 juni 

Hemma hos Anders Ramstedt är polisen och Anders fd fru Gunilla.  

Måndag 2 juni 

Johan Edeman från Mediegranskaren ska göra ett inslag om insiderregler och vill prata med Beatrice 

om detta. Han påstår att Beatrice sålt sin farmors aktier några dagar innan Östgötabanken aktie 

skulle falla.   Hon påstår att hon inte känt till detta. Det hände för sex år sedan.  

Tisdag 3 juni 

Harald säger att Ivan är  död. Föll från en stege och hamnade i koma. Ivan var den ende som skulle 

kunna hjälpa Beatrice ur Johan Edemans klor.  

Gustaf är ensam med Elli. Hon lossar hans remmar och Gustaf passar på att rymma genom ett 

fönster. Springer ut i skogen. Men förgäves. De hittar honom och misshandlar honom 

Beatrice har fått ett nytt brev.: ”Lämna tidningen annars kommer din kropp styckas i delar”.  

Onsdag 4 juni 

Presskonferens på Kritans kontor. Presschefen Linus offentliggör att Vd Gustav blivit kidnappad.  

En reporter från gratis Magasinet  intervjuar Beatrice Farkas som är obekväm i den rollen.  

Beatrice träffar Linus. Han vill inte höra talas om möjligheten att Pierre har med Gustavs 

försvinnande att göra. 

Tim vill att de ska lämna sitt tillhåll innan polisen hittar dem. Åker ner till Skåne. Till en sommarstuga 

på Österlen.  

Anders Ramstedt uppmanas av kidnapparna att åka ensam i en bil söderut medförande 30 miljoner 

kronor. Det gör han med en medföljande civil poliseskort.  

Beatrice träffar Andreas. Åker hem till honom. Dricker vin.  Han promenerar med henne hem. Han 

kysser henne på munnen.  

Fredag den 6 juni 

Tim och Vanko är på väg norrut för att möta Anders Ramstedt. Eleonora (Marika) försöker bli vän 

med Gustav. Vill att han ska överleva. Behandlar honom väl. Han erbjuder henne pengar för att 

släppa honom fri. Men Tim säger att de inte kan släppa Gustav fri. Anders Ramstedt har polisen med 

sig. Och så går det ingen färja till Polen i kväll.  

 

Beatrice är på sjukhuset för att vaka över Ivan. Hoppas att Ivan ska kunna rentvå henne.  

Styrelsemöte i Kritans mötesrum.  

Lördag 7 juni 

Vanko, Eleonora och Tim åker mot Malmö där överlämnandet ska ske. Snart har de väskan full med 

pengar. Vanko tar hand om Gustav. Tvingar honom bunden att gå ut i sjön. Bunden till händer och 

fötter. Men Gustav klarar livhanken då en helikopter upptäcker honom. I helikoptern sitter fadern 

Anders. Ett känslofyllt möte. 

Vanko försvinner.  

Söndag 8 juni 



Samtidigt grips Tim och Eleonora av polisen. Gustav hamnar på sjukhus.  

Anders berättar för sin sin Gustav att han har en lillebror. Han heter Jonas och är 21 år. Född samma 

år som Anders separerade. Han är en av de unga som som är fast i skuldfällan, säger Anders, som 

stöttat honom med månatliga bidrag.  

Pierre berättar för Gustav att Kritans styrelse har ”befriat” Gustav från vD-posten.  

Måndag 9 juni 

Gustav tar en taxi från sjukhuset Kritan.Ringer in Linus. Och sedan styrelseordförande Lovenhjelm , 

som han anklagar för att ha avskedat honom.  

Pierre Eckervik kallas till förhör hos polisen. Polisen har lyckats gripa Vidar Anderson, han som gick 

Pierres alla fula ärenden. Polisen har full bevisning att det är Pierre som ligger bakom hotelserna. 

Pierre häktas.  

Tisdag 10 juni 

Gustav träffar Beatrice. Hon berättar för honom att Pierre är misstänkt för hotelserna.  

 

Några dagar senare 

Ivan vaknar upp ur sin koma och kan hjälpa Beatrice att rentvå sig vad gäller insiderförsäljning. 

Slutet av juni 

Gustav besöker Elli på fängelset. ”Du kanske inte förtjänar det, men allt kommer att bli bra”.  

Och Pierre är tillbaka som VD. Företagets policy ska ändras. Ingen flytt till Malta och styrelsen ska på 

sikt bytas ut.  

 

(284) 

 

Slut!! 

 

 

 

 

 


