
Sarenbrant, Sonja 

Syndabocken 

 

Kriminalinspektör Emma Sköld, nattar dottern Ines.  

De bor i Smedslätten medan Emmas syster Josefin är på Kanarieöarna. Där är hon med maken 

Andreas och barnen Julia, Sofia och Robin och Anton.  

Nyllet – Thomas Nyhlén – friar till Emma som blir helt förskräckt. Hon är inte redo. Då flyttar han 

ifrån henne.  

16-årige Gervase, från Litauen som sin far. Gör inbrott. Något går galet och Gervase överraskas. Det 

är Robin. Gervase slår ihjäl Robin. I huset bor familjen Eklund, Mattias och Carolina, som nu är på 

semester i Nice. Det verkar som om Robin varit homosexuell. Är ihop med Sven ”Transan”. Sven har 

varit i Amsterdam men är på väg hem.  

Gervase är hjälpreda på byggen. Chefen är Darius.  

Chefen för utredningsenheten är Lindberg. 

Nyllet och Krille åker till mordplatsen. Svetlana Lipowska är städerskan som hittat liket. Hon tar en 

rökpaus och försvinner. Mordplatsen är granne med Josefins hus i vilket för tillfället Emma och Ines 

bor. Mordvapnet tycks vara en kofot.   

Emma lämnar Ines hon mormor och morfar, Marianne och Evert, 

 

Tidigare hade Robin i en Ferrari kört som en galning genom Bromma och varit nära att köra ihjäl både 

sig själv och sin passagerare, bilägarens son.  

Per Andersson, polisens lokala brottsplatsundersökare, Lokus. Vet allt om hur inbrotten i Bromma 

exploderat under sommaren. Mest ligor, öststatare. Eller chilenare.  

Emma och Nyllet träffar Sven. Typisk homosexuell. Han säger att Robin svek honom.  

Gervese är på nya stöldturné.  Då blir han inlåst.  

Svetlana Lipowska blir knuffad ner för en hög trappa och dör. Hittas av Mira och hennes mamma Eva. 

Claes, läkare 

Sebastian, som satt i bilen under vansinnesfärden med Robin. Jan-Erik Adelhielm, hans far. Agneta, 

hans mamma. 

Gervase gör inbrott på Smedslätten. Larmet går. Han tar snabbt smycken och en dyrbar klocka. Han 

hör någon ropa ”Polis”, sliter åt sig en sax som vapen och försöker rusa ut. En väktare stoppar 

honom. Han griper saxen  mot honom och bkir skjuten i benet.  

Robin gjorde slut med Sven därför att Robin hittat en annan man. Vem det är vet inte Robin.  

Karl är en vän till Sebastian.  

Det låter som om jag ska tro att det var Sebastian som körde olyckbilen, berusad. Robin tog på sig 

skulden och fick bli ”syndabocken”. Han samvete besvärar honom starkt 

Emma förhör Gervase, med tolk.  



Någon har tagit sig in i Emmas föräldrars hus under natten. Medan de alla var där. Vad saknas? 

Emmas dator.  

Matilda, Sebastians storasyster? Förståndshandikappad?? Nu är hon försvunnen. Sebastian letar 

efter henne. Det blir mörkt. Plöstligt är Mattias där (?) Nej, det är Jan-Erik Adelhielm. Han rycker 

telefonen från sin son Sebastian och lurar sedan in honom i en bunker med avsikt att visa var Matilda 

gömt sig. Låser dörren utifrån.  

Smygfotade byggjobbare på Facebookgruppen Brommavänner. Josefin känner igen en av dem. Det 

var han som erbjöd Svetlana pengar – och som hon vägrade att ta emot. Han identifieras som 

Jaroslav Andris, som tillhör en ökänd inbrottsliga.  Nej, det är Jan-Erik Adelhielm 

Den häktade Gervases fingeravtryck finns på kofoten, mordvapnet som dödade Robin. 

Nu erkänner Gervase att det var ”han som dödade honom”, alltså Robin Eklund, och att han begått 

flera inbrott. Men han minns bara att han ”tryckt undan” den som försökt hindra honom.  

Då kommer ett alarm från Bromma. En död kropp har hittats. Lisa Andersson, en duktig simmare, har 

hittat en död kvinna. Hennes ögon är som sönderhackade.  

Nyllet träffar av en tillfällighet Madeleine, en gammal kollega, som svek honom genom att gå 

polischefen Gunnars ärenden. Han bjuder henne med upp på en kopp te. Nyllet som längtar efter 

kärlek är snart i sängen med henne.  När han vaknar på morgonen blir han både förskräckt och 

förbannad.  

Jan-Erik Adelhielm kommer till bunkern. Han säger att det är dags att Sebastian själv berättar 

sanningen. Jan-Erik avskyr sin son för att han är homosexuell. Matilda hade sedan länge skrivit om 

detta i sin dagbok. Jan-Erik är homofob.  

Emma kommer till Adelhielms hus för att ställa frågor. Ingen hemma. Hon går till båthuset, hittar en 

öppen lucka och går ner för en trappa. Upp igen, och nu öppnar Agneta dörren. Plötsligt är Jan-Erik 

bakom Emma. Emma vill veta vart trappan leder. Jan-Erik erbjuder sig att visa dem båda.  

Emma kramar sitt vapen. Men Jan-Erik hinner före.  

Matilda Jonasson, samma gatuadress som Adelhielms. Lars Lindberg och Nyllet rycker ut. Med stor 

insatsstyrka. Jan-Erik Adelhielm är på husets baksida. Nyllet avslöjar honom som mördare. 

Inne i bunkern berättar Agneta om hur illa hennes dotter Matilda behandlades. Sebastian blir allt 

sämre och ligger tidvis i dvala, beroende på vätskebrist.  

Jan-Erik är inträngd i ett hörn av poliserna och helokopterna.  Han flyr i sin lyxbåt. Där skjuter han sig 

själv. Senare dör han på sjukhuset. Vem kan nu rädda poliserna i bunkern. Vem känner nu till 

bunkern? Jo, de litauska byggnadsarbetarna. Gervase får en chans att hjälpa till. Han arbetade ju med 

båthuset vars förlängning är bunkern. Men Gervase vet inte bom han vågar berätta om bunkern, 

skyddsrummet, för poliserna. Hans chef Darius kommer att bli förbannad.   Men han gör det.  

Nu blir det bråttom. 

Sebastian yrar. Han tänker på olyckskvällen. Han lockade med sig Robin till festen, hans stora kärlek. 

Sebastian blir full. Senare vill han visa Robin sin fars Ferrari. Tvingar in Robin i bilen och kör som en 

vansinnig. Snart krockar han. Någon ropar efter en ambulans och Robin byter snabbt plats med 

Sebastian och påstår att det är han som kört. För att rädda Sebastian från rattfylleri.  



Insatsstyrkan tar sig ner i bunkern. Utanför den låsta dörren ligger Emmas Sig Sauer. Mot Lindbergs 

protester skjuter Nyllet sönder låset. Snart Kramar Nyllet om Emma. Läkare tar hand om de övriga.  
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