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Resumé från förra boken: 
 
Ingra Varg, utredare på skatteverket 
Storföretaget Kaiser Airborns räkenskaper är fel. Sysslar med luftskeppsfärder och ägs av Linus 
Kaiser, som är svårt sjuk och nära döden.  
Linus hemska hemlighet är en hemsk tågolycka. Bara Linus, Claudia och Halvar (som har ett 
förflutet bland trollen som liten) överlever. De blir överfallna av troll och tagna till trollens borg.  
Linus lyckas fly. Då upptäcker han trollens enorma guldskatt. 
Kvar i berget är Claudia, på väg att giftas bort med ett troll, och den allvarligt sjuke Halvar.  
Linus stöter på Airis, ett kvinnligt skogsväsen, som har sex med honom. Airis övertalar Linus att 
stjäla av trollens guld. Han låter därför bygga luftskeppet Kleptomania. Han stjäl en del av guldet. 
Men gör inget för att rädda Halvar eller Claudia. 
Allt går Linus väl i livet ända tills Airis lägger en förbannelse över honom så att han blir obotligt 
sjuk. 
Ingra Varg finner hans berättelse helt otrolig. Hon återger den för finansminister Erik Skog som 
tror på historien och vill åt guldet själv. 
Natten när Linus Kaiser dör befinner Ingra sig högst upp i Kaisertorn, Skyskrapan ute i 
Stockholms skärgård. I dödsögonblicket exploderar ett luftskepp utanför och ett eldhav hotar sky 
skrapan. En isorkan drar in och lamslår Sverige.  
I Bergatrollens famn: 
 
 
 
Stiltje efter stormen: I Danmark (Köpenhamn?) 
Finansminister Erik Skog väntar irriterat på statsministern. Då begär en okänd man företräde till 
statsministern. Sedan försvinner han utan spår.  
I Sverige råder evig vinter, en ny istid har brutit ut.  
Tomas Saida, Skogs underrättelseman.  
Statsminister Merita Hansson, starkt missbrukare.Varför sticker du inte hem till din fru Jessica, 
från familjen Mandelgren, med alla miljonerna.  
Det är slut med oss. Sverge är bankrutt.  
Den liberala kvinnosakskvinnan, Klara Jonsson.  
Vem är du? Du kan kalla mig Silva!  
Silva  berättar att Linus Kaiser anmodat Silvas team, Nik, Silva och Åhser, att genomföra en 
transport. Ansvara för en frakt. Men allt gick åt helvete. Vi slogs mot ”efterblivna apdjur”. De har 
svans. Bossen heter Nik. Uppgiften var att hämta en bortglömd gulddepå gömd i en grotta inuti 
ett berg. Linus finansierade hela projektet.  
Andra som var med var Akerman, BK, och Dennis.  
De hittar ett skelett som av en jättemänniska. 
De får med sig en stor mängd guld, men också ett troll! 
 
Linus privatläkare Andi Chattopadhyay. Skogs man i Stockholm Tomas Saida.  
----------------------------------------------------------------- 
Ingra Varg vaknar upp i en sjukhussäng efter en lång medvetslöshet. Syster Stefan och en 
kvinnlig läkare tar hand om henne. Ingra vill ringa sin pojkvän Kurt.  
 



Halvar har tvingats lämna trollen och inrättat sig i en ödekyrka. Det är vansinnigt kallt. 
Astrakalias ande kan han förnimma. Halvar lyckades aldrig rädda Claudia från trollen.  
Halvar försökte få Claudia lämna trollen. Det var möjligt på nyårsafton. Nu är det en timme tills 
klockan slår tolv.  
 
Stockholmsnatten var gnistrande kall. Airis gick först och pojken efter. Hon har fött ett barn efter 
sitt samlag med Linus. Hon bodde i en håla fem meter under markytan.  
 
Hatet är för människor 
Tomas Saida, finansminister Skogs underrättelseman, är i Stockholm. Officiellt är Säpo hans 
arbetsgivare. Han skulle se till att Ingra Varg fick den bästa möjliga vården. Hon vilar ut i 
medicinhistoriska museets lokaler på Skeppsholmen, där Tomas Saida får hjälp av sjuksköterskan 
Stefan att vårda henne.  
 
Hos trollen i berget: (75) 
Tibast, Wråt, Oddar (krypet), Snigelslusket, Halvar. Halvar går till sin Sipa, för att få tröst.  
Riker var ståt i berget.  
 
Species facti 
Erik Skog informerade aldrig statsministern om Silva. Jessica Skog, hans fru har lämnat honom. 
I sitt låsta rum har han mappar med dokument. Bland annat ett tidningsurklipp. Ett om mysteriet 
med Carmona II. Två män, plockades upp av Carsten och Marius Olsson (93). 
Det finns polisrapporter som tyder på att det handlade om troll. Med tydliga svansar, 
 
Hämnd är för troll 
Halvar försöker rädda Claudia från trollen. Hon och hennes son är helt genomfrusna.  
Tomas Saida tränar upp Ingra. Tomas berättar att hon inte varit kontaktbar på fyra månader.  
Tomas försöker fråga ut henne vad hon minns om Linus karta över guldfyndigheterna.  
Tomas skaffar fram vintersportutrustning för att få Ingra att träna muskler och balans.  
 
Airis med sitt barn träffar på en rikligt påbyltad kvinna. Kvinnan bor på slottet. Hon heter Sibylla 
är kronprinsessa och har två diskreta livvakter med sig. Pojken heter Helge säger Airis.  
 
I landet snö 
Halvar går sin vanlig runda runt kyrkan. Claudia är död och Halvar har fått en halvunge på halsen. 
Ungen är en flicka knappt sex år gammal. Har börjat prata. Kallas Göök. 
När Halvar är ute på sinda vandringar för att skaffa mat och bränsle blir han plötsligt nerslagen.  
Av två människor, Ragna och Klasson. ”Han är inte en av dem”, det ser man på framtänderna. De 
promenerar till ”generalen”,Tobbe.  
 
Svenskarna uppgift är att slå ihjäl troll. Halvar låter sig värvas till den armén.  
På natten kommer ”skräpet” och blandar sig med de sovande. Halvar förstår att han måste sticka 
därifrån. Men han är nog påpassad. Och ”generalen” Tobbe, hon vill gärna ha honom för sig själv 
i sängen.  
Halvar försöker än en gång lämna människorna och blir än en gång infångad.  
men när luftskeppet anlänt 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 



Erik Skog åker med isbrytaren Ymer från Köpenhamn till Stockholm. Han har order från 
statsministern: ”Åk till Stockholm och sätt prinsessan på ärten på plats”! ”Välj ut några du litar 
på. Håll låg profil och kväv den här historien i sin linda”. Dessa var Silva, Tomas Saida och Kurt. 
De är med på båten. Kurt är Skogs svåger. Kurt är nyförlovad med Juliana.  
Tomas väntar på dem med släde vid iskanten i Stockholm. Den tog dem till Beckholmen där de 
inkvarterades. Nästa morgon följde ett besök på slottet.  
Men kvinnan på drottning Kristinas silvertron var inte Sibylla. Det är Airis, en gång Linus Kaisers 
älskarinna. Med sig har hon sin adopterade ”son”, prins Helge.  
Kronprinsessan Sibylla är införstådd med allt. Hon ska krönas till drottning. 
 
Kurt får träffa Ingra, hon blir väldigt glad. Vill åka med honom till värmen i Köpenhamn. Men Kurt 
kan inte låta bli att avslöja sin förlovning med Juliana. Då känner hon sig djupt sviken och lurad.  
Hela Stockholms resan blev ett fiasko.  
På återfärden är också Ingra med. Och Airis kräver att Helge ska åka med som hennes speciella 
sändebud.  
Men innan de når isbrytaren Ymer tar de en avstickare till skyskrapan Kaisertorn, 426 meter hög, 
nu inkapslad i is. Tio meter upp hängde fortfarande hissen, från vilken Ingra tvingades hoppa och 
då  skadades allvarligt.  
Ingra avslöjar att kartan finns längst upp i tornet. Man kan nå dit via trapporna.  
Tomas och Silva börjar klättra. Erik Skog följer med. Helge är redan före dem.  
 
Upp och iväg 
Trapporta är fulla av bråte men det år att ta sig upp. Kartan ska ju finnas högt upp.  
Alla våningar över 75 hade varit Linus privata domän. Högst upp träffar de på Linus Kaisers lik.  
Kartan är identisk med ritningar på två dörrhalvor.  
Plötsligt hörs enorma knäppningar bakom väggarna. Några verkar vara på väg upp i trapporna. 
Tomas lyckas låsa dörrarna bakom dem. Nu måste de ta sig ut en annan väg. Plötsligt spräcks det 
stora Panoramafönstret. 
Det går att ta sig över via en slängig hängbro till rymdskeppet Kleptomanis.  
Nu är de på väg. Det är lätt att ta sig ner med luftskeppet. 
 
Bortom tydliga gränser 
Halvar försöker än en gång lämna människorna och blir än en gång infångad.  
men när luftskeppet anlänt skapar det så stor nyfikenhet att han lyckas försvinna.  
 
Det förvånade general Tobbe att alla i luftskeppet överlevt.  
 
Ingra väntar på de övriga i snön. Senare kommer en person men det är inte Tomas utan ett troll. 
Ingra har en kniv i handen, slå ut med den mot trollet, knivskär allvarligt Halvars vän Odder.  
När blodflödet är stillat, beger sig Halvar hem till den avkristnade kyrkan, med sig drar han 
Odder och Ingra.  
Odder är livrädd för kyrkan, den dödar all troll menar han. Men när han hör vargar närma sig ger 
han upp och följer med in. 
Inne i kyrkan fanna Gökk som tänt alla stearinljus mot mörkret och kylan. Ingra har släpat med 
sig dunken med bensin.  
När alla sov kom spöket Astrakalia Gudmarsdotter. Först angrep hon Odder. Långsamt kvävs han 
inne i spöket. Halvar försöker slita honom ut ur spöket.  Sedan jagar spöket Gökk.  
De lyckas ta sig ut ur kyrkan. Halvar häller ut bensin och bränner ner kyrkan för att bli av med 
spöket.  



Airis är missnöjd med generalrepetetionen av kröningen.  
 
Blodsförvanter 
 
Utanför Tobbes gård upptäcker Erik Skog plötsligt att de befinner sig vid stigen som går till 
trollberget med guldet. Han berättar det fö Tobbe, generalen. ”Jag har erbjudanden som du inte 
kan tacka nej till”.  
Och så genomförs kröningen av kronprinsessan Sibylla.  
 
(285)  Slut! 
 
 
 
 
 
 


