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Kouplan är åter bostadslös. Han har flytt från Iran.  

I tre år bodde han i Jönköping som asylsökande. Efter avslaget från Migrationsverket flyttade han till 

Stocksholm och bodde i ett minimalt utrymme medan han jobbade  tillsammans med andra 

svartjobbare på Azads grill. Sedan till en organisation med hjälp av Regina. Nu var den möjligheten 

uttömd. Han kontaktar Pernilla och Jenny och Jennys bror Jesper men utan resultat.  

Kouplan hette tidigare Nesrine, han är transsexuell, nu tar han testosteronsprutor.  

Han väntar på att hans asylavslag ska preskriberas så att han kan söka på nytt. Nu får han veta att det 

bara är tre veckor dit! 

 

 Han tvingas fick bo under en bro. Där bor redan Mormor och en man, Will.  

Så får han ett telefonsamtal från en kvinna som villanlita honom som detektiv. Han åker genast dit. 

Kvinnan som heter Ulrika är rädd för att hennes make hittat en annan. Han har förändrats. Han heter 

Håkan och är advokat. Han jobbar på advokatbyrån Klinth-Zetter. Chefen är Mia Klinth.  

De har två barn Joakim, 14 och Jonathan, 7. Ulrika har MS och förlorat sexlusten.  

Kouplan åtar sig uppdraget att skugga Håkan Malm På byrån säger de att han slutat där.  

Kouplan får betalt av klienten för all spaningar han fått. Tar 150 kr i timmen.  

Will hjälper honom att skaffa en gps som han ska fästa på Håkans bil. Kostar 600 kr.  

Nu kan han i sin mobil följe bilens väg. Problemet är att Kouplan inte har någon bil.  

Plötsligt blir han jagad av väktare tills han faller ihop på en byggarbetsplats, helt slut och nära döden.  

Will och mormor hittar honom. Drar med sig honom till deras tillhåll under bron. På tredje dagen 

vaknar han till liv. Men då har hans pengar i ryggsäckens innerfack försvunnit. 

Håkans bil står i Rotebro. På brevlådan står namnet Tinnevik. Karl Tinnevik googlar han. Kouplan 

kollar Rotebros papperskorgar.  

Hos Ulrika får han sitt liv tillbaka. 450 kr för gjorda spaningar. Ulrika berättar om vem Håkan är. Han 

är en klassresenär. Högpresterande men känslig.  

Håkan har haft några svåra klienter. Nasir, Christos Ionesco. Lena Pil, bordellmamma.  

På en papperslapp står Engstrom 5520 AILA. 

Karin på organisationen ordnar så att Kouplan kan få träffa en jurist. Han heter Hans. Det enda 

asylskäl han kan uppvisa är ”synnerligen ömmande omständigheter” som homosexualitet. längre 

Kouplands far är Mehdi Amirpour, professor och Ladan Farahmand, nu finns de inte längre på 

Internet. Har de flytt, fängslade eller döda?  

Tillbaka till Rotebro. Till gatan där Håkans bil står. Ringer på dörrar. Säger sig samla burkar och 

flaskor. Får en stor säck hos familjen Axelsson. Går in på ÖB och köper en sovsäck. Lägger sig på 

Axelssons altan.  

Karl Tinnevik klipper gräs. Långa kvinnan med kakorna skäller på honom.  

Håkan Malm kommer och sätter sig i bilen.  

Sex dagar kvar, att hålla sig undan. Kouplan ringer Fatemeh. Får reda på att hon är död. Vågar inte 

prata mer.  

Ulrika, Kouplans klient, ringer bill träffas och få rapport. Han får betalt. Flera femhundralappar.  



Han slinker in på Axelssons altan. Blir förskräckt när hon ser honom. Berättar sanningen om sitt liv 

och blir vänligt behandlad.  

Jim Brodin är någon vars namn Ulrika känner till. En klient som Håkan haft. Han var åtalad för 

bokföringsbrott. Han finns på Linkedin.  

Besöker Ulrik Kleppe. Han har testosteron och sprutor till salu.  

Kouplan är på Arlanda. Väntar in ett plan från Bangkok på vilket Håkan ska befinna sig. Han är med på 

11.10 planet. Han tar metron mot Rotebro. Nu måste Kouplan få tillgång till Håkans mobil. 
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Kouplan åker till Solna där Migrationsverket ligger. Går in och ansöker om asyl. Efter 4 timmars 

väntan får han kontakt med en kvinna. Kouplan ska kontakta Märstakontoret där han ska söka 

boende. Han får bankkort och LMA-kort. En sorts identitetskort som visar att den asylsökande har 

rätt att vara i Sverige.  


