
Sara Sarenbrant: Tiggaren 

Fredagen den 5 juni 

Begravning av: 

Evert Skölds dotter Emma 

Evert Skölds maka Marianne  

Emmas sambo Kristoffer 

Evert Skölds dotter Josefin med Ines på armen. Andra barn, Sofia, Anton och Julia, Andreas är 

Josefins sambo, make.  

Regionspolismästare Gunnar Olausson med hustru Agneta. Gunnar Olausson poliskolleger som lyder 

honom i allt för att döda romer och och hindra andra från att komma som EU-migranter till Sverige.  

Emma hade skadat sig i en ridtursolycka och hamnat i koma i många månader. När alla gett upp 

hoppet om henne, vaknade hon plötsligt. Glädjen varade inte länge. En vecka senare blev Kristoffer 

ihjälslagen med en ölflaska. Samtidigt kidnappades Ines.  

Kristoffer hade låtit sin fd flickvän Hillevi Nilsson vara barnvakt Och hon tog Ines. Sedan attackerade 

Hillevi Emma. Hon greps av polisen men på väg till häktet rymde hon.   

Thomas ”Nyllet” Nyström. 

Var med om en bilolycka, där han kunde ha dött.  

Regionspolismästare Gunnar Olausson kämpar med smörgåstårtan på begravningsfesten. Han tänker 

på valborgsmässoafton. Då Hillevi dödade Emma på sjukhuset med en kudde.  

Han hoppas att Torbjörn och Karim snart ska hitta Hillevi så att hon inte hinna avslöja vad som 

egentligen hände på sjukhuset.  

Om inte poliskollegan Henrik ”Henke” Dahl ertappat Torbjörn och Karim och han själv med att 

misshandla tiggaren så hade han levt idag.  

Hillevi längtar efter ”sin” flicka (Ines?). Hon ser den verkliga gärningsmannen (Olausson?).  

Utanför kyrkogården upptäcker Andreas och Josefin en kvinna vid Kristoffers grav. Är det Hillevi? De 

närmar sig. Hon försöker fly ifrån dem.  

Soraya är rom från Rumänien. Hon är uteliggare. Hon säger sig vara i Sverige för att få ihop pengar till 

sin sjuke son Aurel. Hon saknar sin vän Razvan som mördats.  

Hos polisen finner ”Nyllet” att Emmas kontor intagits av en ung kvinna Madeleins Wistrand. Ska 

arbeta på Utredningsgrupp 8. Ska arbeta med morden på rumänska romer.  

Lars Lindberg är chefen.  

Evert och Marianne har levat ihop i 45 år. Marianne får ett telefonsamtal. Det är från Gunnar 

Olausson. De har tydligen haft kontakt tidigare. Det vill Gunnar ha för att få insyn i Everts liv.  

Gunnar som placerat den döde tiggaren utanför Rumäniens ambassad som en signal till dem att själv 

ta hand om sina romer. Han vill skrämma skiten ur migranter som vill komma hit.  

Lördag den 6 juni 



Nyllet vaknar i sin slitna lägenhet. Han åker iväg för att jaga Hillevi. Han ringer Josefin och får reda på 

att Andreas är med Ines  i parken vid Solviksängen.  

Själv håller Josefin på med att tillsammans med föräldrarna Marianne och Evert tömma Emmas 

lägenhet. Ett mycket trisk göra. Marianne får wtt samtal i all hemlighet.  

Hillevi är på väg till den ”fördömda” lägenheten. Samtidigt ringer Nyllet på dörren. Han sätter sig i sin 

bil utanför och vaktar. Plötsligt ser han Hillevi närma sig. Hon uppmärksammar honom och flyr. Nyllet 

springer efter och griper henne.  

Gunnar gillar inte alls att Hillevi gripits. Nu finns det en risk att Hillevi avslöjar att hon är oskyldig. 

Särskilt Nylén angriper henne hårt. Han är helt övertygad om att hon dödat hans älskade Eva.  

Söndag den 7 juni 

Evert sitter i sin övergivna sommarstuga med sin återuppståndna dotter Eva och den romska kvinnan 

Soraya som Eva räddat livet på. Allt medan Gunnar knullar Everts fru Marianne.  

Evert kommer på henne. Han berättar för sin dotter Eva vad hennes mor håller på med.  

Det gäller att ställa Gunnar mot väggen. Få honom att avslöja sig. En fälla ska gillras. Soraya ska vara 

lockfågel – om nu Eva kan övertala henne! 

Gunnar tar sig ut till sommarstugan för att bevaka Evert. Utifrån. Ser inget misstänkt.  

Gunnar, Karim och Torbjörn dödar ännu en EU-migrant Och placerar liket nära slottet och Riksdagen 

Måndag den 8 juni 

I förhöret erkänner Hillevi överraskande att hon dödat Emma – detta troligen för att hon utsatts för 

hot av Karim och Torbjörn.  

Hon berättar att Hans Göransson och Benjamin Weber, fick sitt straff. De blev mördade. De ägde 

marken där Hillevi och hennes släkt bott i generationer. I Beckomberga.  

Nyllet måste läsa igenom förundersökningsprotokollet om visningsmorden. Och där Hillevis dotter 

omkom.  

Gunnar får ett SMS ”I know what you did, and I want 50000 SEK to keep quit”! Det är Emma som 

skickat det! Men tror att det är Soraya. 

Tisdag den 9 juni 

Gunnar blir upprörd och orolig. Han läser tidning och känner igen Mats Svensson, läkaren som 

dödförklarade Emma.  

Ett nytt sms. Tiden bestäms till på fredag, ”Come alone”.  

Evert berättar För sin granne Mats Svensson att han gjort bort sig, av misstag låtit Gunnar förstå att 

det är Mats Svensson som skrivit dödsattesten. Nu är Mats liv i fara. Men Mats är övertygad om att 

ingen kan hitta honom. Han är mer orolig för att hans pojkvän Kalle ska lämna honom. Mats får 

besök, av regionpolismästaren Gunnar. Han har med sig poliserna Karim och Torbjörn. Mats blir 

Allvarligt misshandlad för att han ska avslöja hur Eva Sköld dött på sjukhuset.  



Onsdag den 10 juni 

Sedan lyckas han ta sig till sin granne Everts sommarstuga. Till Evert säger han att han ”föll i trappan” 

Vågar inte tala om vad som hänt.  

Emma och Soraya övernattar utomhus som uteliggare.  

Sedan handlar Emma ensam på MacDonalds. Under tiden kidnappas av tre män. Snart hörs 

polissirener och männen flyr. Men i bilen finns Karim som griper Soraya.  

Torsdag den 11 juni 

De kör hem till Gunnars jaktstuga. Emma följer efter i en taxibil. Smyger sig upp  och gömmer sig 

bakom jaktstugan. Där blir hon vittne till hur Gunnar skjuter Soraya med sitt jaktgevär, för att döda 

vittnet till tur Gunnar med ”vänner” tidigare dödade hennes vän Razvan. Emma filmar med sin 

mobiltelefon. Emma skriker till och då fattar Evert var hon är.  

De tre åker i väg med liket till Kungsträdgården. 

Emma och Evert tar in på hotell. Därifrån ringer Evert till Nyllet och talar om att han just mejlat en 

video till honom. 

Nyllet öppnar bilagan och trycker på play.  

Fredag den 12 juni 

Poliser i svensk uniform som skjuter en kvinna, är det ett makabert skämt? Sedan identifierar han 

polismännen, Karim och Torbjörn.  

Filmen läcker ut och kommer på Aftonbladets sajt. Gunnar läser och får en total chock.  

Karim och Torbjörn är dedan häktade. Gunnar lämnar sin lägenhet utan återvändo.  

Gunnar tar sig hem till Marianne, Everts maka och Gunnars älskarinna. Hon ligger till sängs och 

Gunnar lurar i henne två sömntabletter så att hon somnar igen.  

Evert får ett SMS om att ”komma hem, Annars död hon”. Emma åker med Evert. Evert ringer sin 

dotter Josefin. Sedan ringer han ”Nyllet”.  

De tar sig båda in i bostaden men Gunnar hör dem. Evert möter Gunnar med dragen pistol.  

Evert anklagar Gunnar för morden.  

Josefin anländer till bostaden samtidigt med Nyllet.  

Evert räknar till fem sedan ska han kallblodigt avrätta Gunnar. Då kommer Emma in. Gunnar blir 

likblek när han ser Emma levande. 

Nyllet går in, men först skickar han ett sms till sin chef Lindberg med önskan om förstärkning.  

Evert skjuter men Emma hindrar honom. Gunnar ska inte komma undan sitt straff. Evert missar sitt 

skott som i stället går in i Marianne höft. 

Emma brottar ner Gunnar med hjälp av Nyllet. Som ser på Emma med uppspärrade ögon. Och som 

sedan accepterat sitt långa lidande och sorg eftersom han trott att hans älskade Emma var död. 



Listan över poliser som varit delaktiga bara växer. Gunnar som var hjärnan bakom det hela, har 

erkänt sin inblandning i morden, även det på Henke Dahl, även om han hävdar att det var Karim och 

Torbjörn som utförde dem. Ingen av dem lär klara sig undan livstids fängelse.  

Och Emma, Nyllet och Ines finner varandra som en älskande familj 

Slut 

Emma var för smart. Hon var på väg att avslöja Gunnar. (366) 

 

”Tiggaren” är en riktigt bra spänningsroman, kanske den bästa jag läst sedan Stieg Larssons dagar för 

10 år sedan. Den är mycket spännande, behandlar ämnet utifrån många vinklar och visar upp vad 

korruption i den svenska statsapparaten kan leda till.  

Varför vill någon till varje pris se kriminalinspektör Emma Sköld död? Och vad har det för samband 

med flera dödsfall av tiggare i Stockholm? Jo, Regionspolismästare Gunnar Olausson och hans  

poliskolleger Karim och Torbjörn som lyder honom i allt vill bevara Sverige svenskt. De hatar all 

invandring och särkilt romer i Sverige. För att hindra EU-migranter från att komma till Sverige dödar 

de romer genom att vrida halsen av dem. Liken placeras på uppseendeväckande platser i Stockholm, 

till exempel utanför Slottet. Detta ska avskräcka romer från att vilja resa till Sverige.  

Kriminalinspektör Emma Sköld  är dem på spåren sedan länge (läs de tidigare böckerna ”Visning 

pågår”och ”Avdelning 73”.  Hon måste tystas. Hon skenbegravs sedan hon falskeligen dödförklarats. 

Därefter tar Emma i all hemlighet, tillsammans med sin far den för detta länspolismästaren Evert 

Sköld upp kampen mot mördarna.  

I ”Tiggarna” få läsaren ta del av Emma Skölds starka och rättmätiga hämnd. 

 

 

 

 

Minnesstunden är känslosam. En ung människa är död, under ofattbara omständigheter. Men i 

bakgrunden sitter en person som betraktar de sörjande med misstänksam blick. Någon som gör allt 

för att stanna i det fördolda, även om priset är smärtsamt högt. 

Det är obehagligt aktuellt och engagerande när Stockholms tiggare faller offer för vad som verkar 

vara en psykopatisk seriemördare. 

Oavsett om du läser Tiggaren som en fristående deckare eller en fortsättning på Visning pågår och 

Avdelning 73 kommer du att få ta del av Emma Skölds starka och rättmätiga hämnd. 

 

Kuriosa: Det är min pappa Svante Sjöstedt som har fotograferat blommorna på en kyrkogård på 

Lidingö. 

 Romanen som går under arbetstiteln Tiggaren blir Sarenbrants sjunde deckare och femte fristående del i 

serien som kretsar kring polisen Emma Sköld. Läsarna kan se fram emot att flera av de lösa trådarna från 

Visning pågår (2014) och Avdelning 73 (2015) nu knyts samman. Hennes böcker har sålt i över en halv 

miljon exemplar. 

 


