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Dubbel agenda 

Ett X2000-tåg står stilla på Norrköpings centralstation i den kalla vinternatten. Ombord har en 

ung kvinna hittats död. Hennes fingrar är blodiga och från munnen droppar ett vitt skum. Det 

visar sig att kvinnan på tåget inte har rest ensam. Med sig hade hon en väninna som nu är 

spårlöst försvunnen. Vilka är kvinnorna? Och vad har hänt dem? 

Ett märkligt fall måste lösas och Jana Berzelius kopplas in som åklagare. Men det dröjer inte 

länge förrän fallet blir mer personligt än hon har tänkt sig. Återigen ställs hon öga mot öga 

med sitt dunkla förflutna. När kriminalkommissarie Henrik Levin och hans kollega Mia 

Bolander får upp ett spår förstår Jana att misstankarna riktas mot en person i hennes absoluta 

närhet. En man hon helst vill glömma, en man som vet för mycket om henne. För att skydda 

sitt förflutna måste hon hitta den misstänkte innan polisen gör det. 

 

 

Pim och Noi, Pim vill tjäna snabba pengar. Ska svälja narkotikakapslar och smuggla från 

Thailand.  

Säkerhetskontroll för utresande på Bangkoks flygplats. Smärtan i magen är outhärdlig.  

Kommer med tåget från Kastrup mot Norrköping.  

Tågvärd Mats Johansson hittar en död kvinna på toaletten på tåget i Norrköping. En annan 

kvinna krävde att han skulle öppna toalettdörren. Nu är hon borta.  Det tycks vara Noi som är 

död och Pim som är försvunnen (fängslats och satt på pottan så att den dyrbara narkotikan ska 

komma ut).  

Pim är bunden och kämpar för att bli fri. Vid första tillfälle rymmer hon. Hon vill tillbaka till 

Thailand.   

 

Jana Berzelius, på väg hem från krogen träffar hon på Danilo, som attackerar henne. Räddas 

av en man som närmar sig. Han heter Robin Stenberg, Jana förbjuder honom att kontakta 

polisen. Hon är blodig efter ett slag i nacken.  

 Danilo har samma märke i nacken som Jana. De har båda samma bakgrund som kidnappade 

barnsoldater. 

Jana får tfn från sin kollega Per Åström (också advokat). Jana ser Robin Stenberg i 

polisgaraget. Per Åström har haft ihop det med Jana.  

 

Hennes far, den f d riksåklagaren Karl Berzelius, gift med Margareta, Janas adoptivföräldrar. 

Adoptionen är hemligstämplad. 

Margareta vill att de ska träffa sin dotter Jana under  julhelgen. Karl vägrar. 

 

Chefsåklagare Torsten Granath 

 

Kriminalkommissarie Henrik Levin, fru och två barn, det tredje på väg. Grunnar på 

utredningen av mordet på Migrationsverkets chef i Norrköping. Illegala flyktingtransporter, 

ledaren Gavril Bolanaki.  

Kriminalinspektör Mia Bolander. Följer med en okänd man hem från krogen och knullar. Han 

heter Martin och är fd missbrukare.  



Anneli Lindgren, kriminaltekniker på Länskriminalen, sambon Gunnar Öhrn utredningschef 

på Länskriminalen. 

Anneli har ett sadomachoistiskt förflutet med Anders Wester? 

Ola Söderström. Den flyende kvinnan kan vara länken i fallet.  

Länspolismästare Carin Radler, rikskriminalchef Anders Wester. Det ska organiseras om och 

Anders Wester är inte nöjd med hur samarbetet skötts med rikskriminalen när det gäller 

mordet på Migrationsverkets chef i Norrköping 

Obducent Björn Ahlmann . Pim är obducerad med 50 kapslar i magen. En kapsel började 

läcka. Hon dog av en överdos.  I passet Siriporn Chaiyen, thailändska. Eller är det Noi som 

hittats död? 

Mia Bolander träffar Stefan Ohlin, lärare, som sett en asiatisk kvinna lämna tåget och plockas 

upp i en bil, GUV 174.  

Bland pundarna snackas det om ”Gamlingen” som börjat ta över narkotikahandeln.  

Jana Berzelius funderar på att besöka Robin Stenberg. Hon gömmer kniven i väskan.  

Ordningspolisen Gabriel Mellqvist kommer till Stenbergs lägenhet, Sussie Anander har ringt 

SOS Alarm. Stenberg ligger i en fåtölj med halsen avskuren.  

Fest hemma hos Karl och Margareta Berzelius, Herman Kanterberg.  

Henrik och Mia söker upp Sussie Anander, som kontaktat SOS Alarm. Är det Robins mor?  

Robin flyttade tidigt hemifrån. Han var vegan (men hade skinka i kylskåpet??).  

Robin brukade hålla till i Kulturhuset. Henrik och Mia tar sig dit. Det är Josefin Ek som har 

hand om Band Camp. Hon berättar att Robin har en flickvän Ida Eklund.  

De åker hem till hennes bostad och träffar hennes föräldrar Magnus och Petra. Ida är hos en 

vän som kallar sig Eternal_sunshine. Som ju är Robin Stenbergs alias i media.  

Christian Bergvall kör snöplog. Ser någon som går på vägrenen. Det är kvinnan som försvann 

från tåget. Hon tas om hand på sjukhus. Hon säger sig heta Pimnapat Pandith. Hennes kompis 

heter Siriporn Chaiyen. Kallades för Noi. Det satt en flicka i rummet där Pim satt fängslad.  

Hon kallades Isra. Pimnapat Pandith pekar ut Danilo Peña som den man som hållit henne 

fången.  

Ida Eklund har kommit tillbaka. Hade bara sovit över hos Sofia.  

Ola Söderström hittar Robert Stenberg på Flashback, under alias Eternal_sunshine. Där 

berättar han om överfallet han sett på Jana Berzelius.  

Andreas Wester sextrakasserar Anneli Lindgren.  

En nummerlapp hos Robin Stenberg avslöjar att han besökt polisen i fredags 10.41. Varför 

finns inte besöket registrerat? Det var Axel Lundin som tog emot besöket. Men ingen 

förhörsutsaga finns! Ola Söderström letar upp Axel, som just försvinner i en bil. Han kör till 

”Bryggan” på Garvaregatan 6.  På Bryggan finns förrådet som Jan Berzelius hyrt för att dölja 

sitt förflutna liv.  



Hon springer upp för trapporna. Två män, ölberusade, försöker hindra henne. Det får de dyrt 

betala. Hon vet precis hur hon försvarar sig. Männen har ingen chans.  

Men hennes förråd är tömt. På golvet ligger en skiss hon gjort av Danilo. Det är han som varit 

där. Han har tagit hennes material. Oerhört förnedrande.  

Mia och Henrik hittar Axel Lundin som försöker anfalla med en kofot. Sedan hittar de ett 

utrymme fyllt med påsar med små vita bollar i.  

Axel förhörs, får hjälp av advokat Peter Ramstedt. Axel Lundin är livrädd för vad det 

kriminella gänget kan göra med honom. Till sist ger han poliserna ett namn, Danilo Peña! 

 

Per Åström berättar för Jana Berzelius om att Robert Stenberg gått ut på  Flashback, under 

alias Eternal_sunshine. Där berättar han om överfallet han sett på Jana Berzelius.  

Henrik börjar misstänka Jana Berzelius för att bete sig underligt och vara personligen 

inblandad i narkotikafallet. Han avslöjar sina misstankar för Mia Bolander.  

Jana tar sig hemligen in på sjukhuset frö att prata med Pim. Pim vill inte men Jana tvingar 

henne avslöja att det var vid ett vatten. Omgiven av en skog. Ett båthus, en bäck och ett 

märkligt ljus. Jana vill gå på jakt efter Danilo.  

Yrkesfiskare Roger Johnson får upp liket efter en död kvinna i sina nät. I Arkösunds skärgård. 

Är det den ”tredje flickan”? 

Axel Lundin hänger sig i fängelsecellen.  

Per Åström spelar tennis med kollegan Johan Klingsberg. 
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