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Lukas försvinner några dagar innan han ska ta studenten. Tre veckor senare hittas han 

medvetslös med stora skador. Ingen förstår vad som hänt honom. Inte ens han själv. Det enda 

han och alla andra vet är att ytterligare två personer försvunnit på samma sätt. Men Lukas är 

den enda som har kommit tillbaka. Till sina föräldrar Arthur Wallin  och Rosie.  

Tio år senare återvänder han till sitt föräldrahem, plågad av ovissheten om vem som en gång 

förstörde hans liv. På andra sidan gatan bor en man, Gunnar med sin fru Alice,  som aldrig 

förlikat sig med att han inte fick veta vad som hände hans dotter Fanny. En annan dotter är 

Hevi. Och som tror att Lukas har svaret. Gunnar påstår att Lukas låtsas ha minnesförlust för 

att slippa berätta.  

Gunnar ringer till Erika Nilsson, den kriminalkommissarie som haft hand om fallet Lukas.  

Gunnar upptäcker ett hårspänne i trä på hallmattan. Ett sådant hade Fanny haft.  

Samtidigt flyttar Anna och David in i den gamla prästgården. När David var liten lekte han 

med Fanny. Och var kompis med Lukas. Här ska de börja sitt nya liv. Men huset väcker stark 

oro hos Anna. Först flyttar sig en stor kruka ”av sig själv”. När hon senare hittar ett järnkors 

nedgrävt i trädgården förstår hon att det finns någon som vill dem illa. Riktigt illa. Anna 

försöker vettskrämd rädda både sig själv och David. Men är det redan för sent? 

Anna mamma varnar Anna för David (och det har hon goda skäl för).  

David hittades i Televinken parken. Någon hade släpat honom dit för att dö.  

När han skrevs ut från Lunds lasarett flyttade han direkt till en lägenhet i Göteborg.  

Han känner sig övervakad.  

Hur är det med Anna och David? Lurar han henne? Vill ha få in henne på psyket? 

Anna hittar ett nedgrävt järnkors i trädgården.  

Gunnar är övertygad om att han ser sin dotter Fanny på gatan utanför (det är Anna som spelar 

honeom ett spratt, Anna vet ju var Fannys lik ligger. Hon har hjälpt till att ta död på henne). 

Annas mor ringer. Hon kastar ifrån sig telefonen på gräsmattan. Hon går till garaget. För att 

ställa i ordning. Hom blir inlåst. Hon kan inte öppna dörrarna, inte heller tända lamporna. Hon 

får panik och skriker.  

Den tillkallade polisen tror att hon inbillat sig. David håller med dem. (Det är han som låst in 

henne). 

Sedan Fanny försvann har Gunnar samlat information i ett kassaskåp. Det finns en pojkvän.  

Lukas var ihop med Julia Engh sedan han lämnat Fanny. Han kör till Åhus där hon bor. Hon 

är gift med en läkare och har två barn. Hon menar att folk trodde att det var han som var 

galningen som rövade bort folk! Det är jag som är monstret tänker han. Lukas är förbannad på 

sina föräldrar som inte berättat detta för honom. De säger sig inte veta någonting. Och menar 

att Julia knappast är något sanningsvittne. 

Anna jobbar, assistenten har mycket att berätta. Om spökhuset där Anna och David bor. Om 

en källare under huset där en mördare gömt tre lik. Han kallades stråmannen.  

Anna söker på internet. Ingenting om stråmannen hittar hon. Och ingen källare heller. 



Grannarna är Erik och Edda.  

Gunnar söker upp Magdalena, en kamrat till Fanny. Hon berättar att de båda var modeller, 

nakenmodeller. Gunnar vägrar att tro det. Åt en konstnär Hugo Borg. Gunnar kör mot 

Österlen. Han har bössan med sig. Han letar upp Hugo Borg. Han hittar huset men det är tomt 

och igenbommat. Slår in en fönsterruta. Hittar ingenting men känner brandrök. Den kommer 

från skogen. Han går ut och hittar ett brinnande träd.  

Rosie bjuder på grillad kassler. Lukas funderar på budskapet, ”det var jag, bara jag”. Han tror 

att han var på väg till Sankt Lars.  

Anna handlar på Domus i Kristianstad. Träffar assistenten som pratar om Stråmannen. Och 

om den extra källaren i prästgården.  

Lukas sitter i tidningens arkiv och läser gamla tidningar från tiden då han försvann. Pratar 

sedan i telefon med Erika. En pyroman kallad Brännaren greps av polisen och hamnade på St 

Lars.  

Lukas försvann någon vecka innan studentexamen. Han hade skrivit en uppsats. Var finns den 

idag? 

Anna kommer sent hem från jobbet. Husdörren är olåst. Anna låser efter sig. David står i 

vardagsruummet med ryggen mot henne. Han har sin blå seglarkeps på sig. 

Anna springer upp i sovrummet. Där sitter David på sängkanten.  (Är det ett hologram som 

Anna sett projekterat i vardagsrmmet?) Anna blir helt chockad.  

Varför försöker David få in Anna på psyket? 

På kvällen blir det åska. Plötsligt försvinner strömmen. David hämtar stearinljus. Grannarna 

tycks inte ha förlorat sin ström. Och utanför fönstret brinner ett träd.  

Brandkåren kommer och polisen med Erika Nilsson, kriminalkommissarien. Gunnar tar sig 

till brandplatsen. David berättar för Erika om konstigheter som Anna säger sig ha råkat ut för.  

Lukas koncentrerar sig på Rubiks kub som han fått av Fanny som konfirmationspresent. Om 

man trycker på en knapp öppnar den sig. Inuti ligger två biljetter till en fotbollsmatch i 

Göteborg. Nu öppnar han den igen och finner en massa hopvikta pappersblad. Med Fannys 

handstil. En dagbok från tiden innan hon försvann. Om hennes pojkvän, invandrare och äldre 

än hon själv. Och som blev alltmer rädd för. Tavlorna med träd som brinner. De gör mig 

skräckslagen.  

Innan Lydia, Fanny och David försvann kunde polisen konstatera att det inte bara var 

trädbränderna som var gemensamma för dem. Utan också ett kors.  

Anna vill flytta hem till Skåne: Ett skjutlås i sovmsdörren. Säkert för att hålla någon borta.  

Det var blixten som slog ner i trädet säger David. Ingenting att oroa sig för alltså. Men Anna 

vet annorlunda.  

Lukas går hem till David, Som blir förskräckt. Lukas vill att David ska berätta om tiden innan 

Lukas försvann. David berättar motvilligt om att Fanny och Lukas far Arthur hade ett hemligt 

förhållande. Det fanns sjuka fantasier i samhället om detta.  

På väg hem, väntar Gunnar på honom. Bjuder in honom i bostaden.  



Medan de pratar undersöker än en gång garaget i prästgården. Hon flyttar på en bokhylla och 

upptäcker en mörk träskiva bakom denna. Skruvar av den och en trappa ner i en källare visar 

sig. Där sinns tre rum. I ett av dem finns en stor träkista! 

Anna är försvnnen. David letar. Regnet öser ner. Det värsta ovädret  på länge. Har hon ljugit 

om graviditeten?  

Gunnar bläddrar i de gamla utredningspapperen. Gunnar har jobbat inom 

försäkringsbranschen. Han ser när en människa ljuger. David ljög om järnkorset. Varför 

gjorde han det?  

Gunnar finner att några blad fattas i Fannys dagbok. Tar upp frågan med Erika.  

Gunnar och Lukas åker till konstnären Hugo Borg. Där får de förvånade reda på att den 

kvinnan som fäsvann först, Lydia, var Hugo ihop med.  

Hugo berättar också om ”Brännaren” från Sankt Lars som var aktiv på 50-talet. Det sades att 

han dödat flera unga kvinnor och murat in dem i en tegelvägg i källaren på en gammal 

prästgård i Lund.  

De åker tillbaka till Kristianstad. Lukas går hem till David som vägrar släppa in henne. Lukas 

ser Anna bakom David med en köttyxa i handen.  

Lukas ringer polisen som kommer dit. Erika Nilsson rapportera att när polisen kom dit var 

huset tomt. David och Anna var hemma hos Gunnars påstod David. Vilket ju var lögn.  

Gunnar besöker Lydias änkling Oscar. Där är också Oscars svägerska.  

Lydia jobbade tidigare som privat dagmamma och som personli assistent. Bland annat hos 

Luundgrens. Där fanns ett barn, en flicka, rena monstret. Hon beättade förfärliga historier om 

stycka kroppar och hotade med kniv. Hon hette Heidi.  

Lukas hittar gamla foton på vinden. Födelsekalas för sjuåringar. Visst är ett av barnen Anna!  

Lukas mor Alice säger att flickan på fotot hette Heidi och var fosterhemsplacerad. Hos 

familjen Lundgren. De bodde i samma hus som David har flyttat in i, den gamla prästgården.  

Lukas hittar ett gammalt foto som visar Fanny och ”pojkvännen” Sten. Sten är Davids 

styvpappa. Davids biologiska pappa är ”Brännaren”. Anna (eller Heidi) är Davids halvsyster. 

Fanny var rädd för David, inte för hans far Sten.  

 

Lukas och Gunnar åker till prästgården. Den är tom. Men garagedörren är olåst. De upptäcker 

snart den tomma bokhyllan och trappan ner i källaren. Lukas går ner. Upptäcker blodspår på 

golv och väggar. Lukas ringer polisen. Som blir fly förbannad.  

Lukas försöker få fram information om fosterbarnet Heidi. Myndigheterna vägrar lämna ut 

information förutom möjligen Ingrid Jonsson en av de tidigare handläggarna. Hon är OK och 

vill träffa Lukas. Heidi föddes i Lund. Fosterhemsplacerades när hon var fyra.  

Ingrid berättar om Brännaren från Lund. Han blev far när han var 65. Försökte återta 

vårdnaden. Sedan kom hon till ett ungt par i Kristianstad. Fick hjälp av en duktig assistent, 

alltså Lydia. I Kristianstad bodde Brännarens son, David, som han fått med en annan kvinna.  

Anna och David är på väg söderut. De rymmer från prästgården. Beger sig till Hans Fexlers 

efterlämnade sommarhus (alltså deras avlidne fars). De väntar på att Lukas ska komma. 

Utanför huset finns två jordhögar. Gravhögar med liken efter Lydia och Fanny. De låg under 

lång tid, levande begravda i kistor, och fick mat genom sugrör. De njöt, liksom sin far, av att 

plåga andra. De ville hedra sin far efter hans bortgång genom att fortsätta hans värv.  



Lukas förstår att David tyckte om sin sadist till far, Brännaren, eller Hans Fexler, och låtsades 

ha en kärlekrelation med sin egen syster Anna (Heidi).  

Gunnar hämtar sitt gevär. 

Lukas och Gunnar åker till Hans Fexlers efterlämnade sommarhus. Fanny ligger där sa David 

och pekade på den ena jordhögen. ”Fanny hotade den ursprngliga planen”. Hon såg när David 

matade Lydia genom hålet i kistan. Anna och David ska dö tänkte Gunnar. Jag gjorde det 

enda rätta för min far och min syster säger David.  

David drar snabbt fram en pistol och skjuter Gunnar till döds. David berättar att även Hugo 

Borg är mördad.  

Lukas ber för sitt liv. Lovar att på sig allt som hänt, alla morden. Men David tror honom inte 

tan skjuter (avrättar) honom. 

Nu har Anna och David all tid i världen.  

 

 


