Torbjörn Flygt: Flyktväg
Del 17-73
De kom över fälten, en ung kvinna och hennes dotter. De är helt utmattade.
De möter Hart, brodern med sin hund Arc. Flyktingarna följer med honom till den trelängade gården.
Som en hästsko. Harts farbror är Robert.
Harts mamma hälsar dem välkomna. De har ingetspråk gemensamt. Hon heter Farida, dottern
Souraya.
Modern vill att Hart gör i ordning gömstället på vinden i stallet.
Kathryn är äldsta dottern. Felice, den yngre dottern. Hennes fästman Artur är försvunnen i kriget.
Sent en eftermiddag kommer militären och vill veta var de två rymlingarna finns. Letar igenom alla
byggnadera utan att hitta flyktingarna. Chef är kapten Gacek. En av soldaterna ger Hart ett hårt slag
med bösskolven i ansiktet. Det ger honom en blixtrande huvudvärk.
Hart beger sig iväg rakt österut. Han har matsäck och jaktgeväret med sig. Och hunden Arc förstås.
Han räknar stegen har går.
Medan han går lyssnar han på sin pappas råd. För att hitta rätt i den djupa snön räknar han sina steg.
Avsikten är att vittja de utsatta fällorna. Men de är tomma. Till sist hittar han en ihjälfrusen hare.
Sedan går han högre upp för att på långt håll kunna studera lägret där invandrarna samlats.
Kyrkklockorna ringer. Det var självklart att alla ska gå i kyrkan. Den nya regimen betonar vikten av att
bo i ett kristen land. Rangelov heter den nya prästen. Hela Oslow har blivit religiöst.
Herr Berger, kyrkvaktmästaren? Hart slår sig ner bredvid Arc på en bänk utanför kyrkan.
Nowak, en gammal man som haltar.
Del 2 77-134
Mamma vill skriva ett brev till pappa. Men vet inte hur hon ska börja. Till slut blir det ett brev som
Hart lovar att lämna i brevlådan utanför Nowaks tobaksaffär. Han går halvvägs och sedan vilar han en
stund. Sedan går han hem och lägger det oskickade brevet i en låst metallåda. (Troligen är det så att
Harts vet om att pappa redan är död, men att övriga delen avfamiljen besparats detta faktum).
Hart och mamma går till byn. Tiggaren Feldbieling sitter inte längre på sin hörna.
Före kriget hade Oslow varit en livlig ort. ”Gamle” Bergers raksalong. Nowak har gömt brevet som
avslöjar att pappa fallit i kriget. Hart vill inte att mamma ska förlora hoppet.
Mamma går till sybehörsaffären. Hon vill köpa tyg att sy kläder av. Sedan går de till Rådhuscafét och
äter bakelser.
Joanna, mammas svägerska, gift med Robert, pappas bror. Hon säger att hon har något att berätta,
att hon fått brev från Robert som skriver att han snart ska komma hem. Men mest är hon nyfiken,
och misstänker tydligen att familjen gömmer flyktingarna. Joanna bor i granngården.

Felice och Artur var ett par. De hade förlovat sig på sommaren. Men sedan kom inkallelsen.

Syskonen hjälps åt att göra mönster och att sy kläder till flyktingarna.
Pappan hade varit till stor hjälp när Hart inte mådde bra efter glåporden och skratten i skolan åt hans
ansikte. Särskilt Borozski varelak mot honom.
Del 3 139-168
Pappa hade skaffat sig en begagnad bil hos bilhandlaren Kyritz som familjen älskade att köra med.
Men bara efter några veckor upptäcktes många fel och pappan körde tillbaka till Kyritz. Han lovar att
reparera den. Men för det ville han ha betalt, lika mycket som pappan redan betalt.
Brevbäraren Borozski kommer på besök
Pappan får en inkallelse order. Många människor samlas. Även pappas bror Robert och Kathryns
fästman. Alla tvingas in i någon av bussarna. Fler vägrar att sitta upp. Dessa arkebuseras på plats
eller hängs.
Arturs föräldrar kommer på besök. Artur är död.
Del 4 174-219
Det internationella samfundet (FN?) sätter in militära styrkor i landet men regimen är för stark.
Gården får ånyo besök av militären som vill hämta de gömda flyktingarna. Hart misshandlas men är
ståndaktig. Kapten Gacek skjuter hunden Arc till döds. Har sörjer djupt.
Del 5 223- 286
Del 6 291-

