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Prolog (16 år tidigare) 

Pojken Pete Bukowskis pappa har hand om avrättninger. Han hatar Guvernör Jansen. 

Frågesport på TVn. ”Längs kinesiska muren”. Flickan Doggie, 14 år, vinner. Dorothy Curtis.  

Två andra vinnare: Rosaleie Lee och T. Perkins.  

Dessa vann en pris, att resa till Kina med guvernör Bruce Jansen och hans stab. Doggies pappa som är 

republikan är inte överförtjust. Ett fantastisk PR-trick för Jansen. Hans högra hand, Thomas 

Sunderland.  

Jansens hustru Caroll Jansen.  

Wesley Barefoot 

John Bugatti, journalist för NBC. Hans kameraman Marvin Gallegos.  

Plötsligt en attack, en ung kines knivskär Caroll Jansen till döds.  

Hösten 16 år senare 

Presidentvalkampanj:  senator Bruce Jansen, demokraternas kandidat, hans vackra – och gravida 

hustru, Mimi Todd Jensen.  

En viktigpetter i kampanjteamet, Donald Beglaubter. Doggies far Bud Curtis, en 

fastighetsentreprenör, stenrik. Kampanjgeneralen Thomas Sunderland. 

Toby O´Neill, en stackars enfaldig man, tar emot Doggie för hennes fars räkning. Denne vill att Doggie 

ska tala väl för att den blivande presidenten ska tas emot på hans nybyggda Splendor Hotell.  

Ett hot har inkommit mot senator Bruce Jansen. Sökerhetsrutinerna skärps. Säkerhetsvakterna står 

under Ben Kanes befäl.  

På valdagen samlas alla på Splendor Hotell. Efter valsegern anländer Bruce Jansen i helikopter.  

Med i helikoptern är Senatorns juridiske rådgivare Stephen Lovell.  

För att fira valsegern ska en avtäckning göras. En mager man i röd kavaj. En jättestor tavla 

uppenbarades. Föreställde Senator jansen och han vackra hustru. Mycket patetiskt.  

Den lille mannen som fällt draperiet skjuter två skott. Mimi Todd Jansen är skjuten till döds.  

Fostret dör också. 

Hotelldirektören Bud Curtis grips, misstänkt för mord. Han ases ha manipulerat den svagsinte Toby 

O´Neill att att utföra mordet. 

Vicepresidenten Michael K. Lerner. 

Februari, tre månader senare 

Nyårafton, alla träffas på Jansens lantställe. Alla var där utom Doggie.  

20 januari: Jansen ska svära eden som landets 44:e president. 

Snart kommer presidenten med ett utkast till nya lagar och andra förändringar som får alla att ”sätta 

i halsen”. Snabbare avrättningar, revision av vallagarna och vapen och ammunitionsförsälning. En 

författningsvidrig omfördelning av makten. ”Fan är lös”! 



I ovala rummet samlas, försvarsminister Henderson, justitieminister Lovell, inrikesminister Billy 

Johnson. Wesley, presschefen Burton, Beglaubter. Sunderland inleder. 

Varken presidenten eller vicepresidenten är där.  

Alla protesterar vilt och vill kasta förslaget i papperskorgen. Bara Sunderland försvarar det. En 

handuppräckning visar också detta.  

I mötet nästa dag deltar presidenten. Justitieministern är försenad. Han meddelar att han stöder 

presidentens förslag. Orsaken är att under natten har hans gamla mamma och dotter blivit överfallna 

i hans mammas hem, och våldtagna.  

En lång och mångordig diskussion kring i vilket fängelse som Bud Curtis ska sitta i, och var 

rättegången ska hållas, beroende på i vilka delstater där dödstraff fortfarande tillämpas. Doggie 

träffar också en gång sin far (motvilligt).  

Så börjar rättegåmgen med domare Marsha W. Tanner. Åklagaren, Mortimor Deloitte,  kan visa upp 

stora mängder indicier som pekar på att Bud Curtis tubbat Toby O´Neill att begå mordet. Curtis 

hävdar att han är oskyldig. Han döms till döden. 

Doggie ansätts hårt men räddas av sheriff T. Perkins. Han kan allt om brott och straff.  

Thomas Sunderland uppmanar Doggie att lämna sitt kontor.  

I fängelset i Virginia träffar Bud andra fångar som också dödsdömda,  Daryl Reid, Reamur Duke. 

Den senast anställde fångvaktaren är Pete Bukowski. 

Vice presidenten Lerner avgår. De flesta andra köper förslaget.  

Journalisten John Bugatti är i hålan Tavers Cliff i Montana. Han har fått erbjudande om att få göra en 

intervju  med Moonie Quale, grundaren av Montanamilisen ”de vithövdade örnarna”. En ständigt 

efterlyst man. TVn är på på caféet. Lastbilschaufförerna som lyssnar till presidentens förslag går i 

taket.  

Samma reaktion får han då Journalisten John Bugatti transporterats till Montanamilisens högkvarter.  

Krypskytten spelar en stor roll i politiken då hen skjuter ihjäl, ” intet ont anande” personer med 

jämna mellanrum. Första gången var två timmar  efter att presidenten för första gången lagt fram 

det kontroversiella lagförslaget. En tillfällighet? Knappast! Nu har han 21 mord på sitt konto.  

Justitieministern och ordföranden för Högsta Domstolen, Theodor Mannings, har utsatts för ett 

attentat. Bombhot har inkommit via telefon till många offentliga institutioner.  

Inom loppet av tre timmar hade hela nationen bytt sida.  

Militären har förklarat sig stå helt på presidentens sida.  

En bomb har sprängts i demokraternas högkvarter i Wisconsin, många har dödats. ”de vithövdade 

örnarna”, tar på sig skulden. ningsentreprenör 

Jim Wahlers, begravningsentreprenör, hela huset är fyllt med vapen och ammunition. En mängd 

paramilitära grupper var representerade.  

Det rådde undantagstillstånd i hela landet.  

Ett inbördeskrig närmar sig. De dödsdömda avrättas hela tiden.  

Rosalie Lee och hennes tre pojkar.  

I fängelset Sussex i Waverly. Överklagningsrätten var upphävd.  

Bud Curtis ber sin dotter om hjälp. Bedyrar att han är oskyldig.  



Tom Jumper, landets mest populära programledare har gripits.  

Wesley talar ut med Doggie. De lovar att stå upp för varandra.  Kanske kan de kvadda Internet.  

 

Pressekreterare John Bugatti är homosexuell. Pojkvän Danny. John är hiv-bärare och ha fått Aids. 

Hans liv blir kort. Danny är också döende.  

John arbetar på NBC4s redaktion. Möte med chefen den legendariske Alastair Hopkins. Allt ska 

numera granskas i förväg.  

Bugatti söker upp Wesley Barefoot.  

Eleanor, Wesleys sekreterare hjälper Bugatti  in i Vita Huset.  

 

Presidenten upphäver tillfälligt kongressens funktion.  Hela landet är nu i hans våld.  

Rosalie Lee kontaktar sin syster Josefin Maddox.  

En stor dusör utlovas för den som avslöjar ”mannen på taket”. Många ungdomar frestades av 

summan.  En mor har anmält att hennes son. Både maman och sonen hittades sedan döda. Botulism, 

matförgiftning. Jumper påstår att mannen var anställd av FBI som prickskytt.  

 

(Sammanfattning av Washingtondekretet s 215, och 225) 

Presidenten utsätts för ett attentat. En sprängladdning.  

 

Jonny hittar ett förrädiskt samband mellan attentat  och åtstramningar och nya Lagar och 

avrättningar. Är det presidenten som ligger bakom attentaten? 

 Till John och Danny och Danny kommer Miss B., en kollega till John och Jolly Jumper. Genomvåta och 

kalla.  

John Bugatti  planerar Att fly utomlands via Washingtons flygplats. Men amerikanska medborgare 

kan inte lämna landet, bara andra medborgare. Han lyckas få hjälp av personalen att skicka ett mejl 

till Tom Jumper: ”Jag vill med. Hur hittar jag dig? J.B” 

kan ta fram alla dokument från rättegången mot Bud Curtis. Hon laddar ner dem på ett USB-minne.  

Det fanna mycket att hämta från minnet. Mycket som var otydligt och felbehandlat. T. Perkins blir 

alltmer övertygad om att Bud Curtis är oskyldig.  

Leo Mulligan ”har tappat greppet”. Han har skjutit vice sheriffen och hans medarbetare, Stanley och 

Willie. De är döda. 

Rosalies son Frank har hittats död. Nere vid vattnet. På grund av sina egna gärningar.  

Men var finns hennes söder?  

Rosalie jobbar på Mo Goldenbaums företag. Det går allt sämre. Kollegan Henry. Mo Goldenbaum är 

förbannad på president Jansen.  

James och Dennis har gripits i färd med att misshandla två langare på öppen gata. Rosalie måste 

betla borgen.  

Rosalie vill kontaka Doggie för att låna pengar. Vill ta tåget till Washington.  

Alla i Vita Huset ska förhöras med anledning av attentatet mot president Jansen.  

Hur ska Doggie kunna rädda sin far från döden? Hon går till Wesleys rum. Han berättar att Donald 



Beglaubter är död. Han dog vid attentatet mot Jansen. Doggie måste få Wesleys hjälp att ta sig in till 

presidenten för att påminna honom om sitt löfte från resan till Kina och visa upp den Buddha staty 

han köpt henne.  

Kanske kan hon lämna över den till vicepresident Sunderland i stället. Där vill han ta hand om statyn. 

Men då sparkar Doggie honom flera gånger mellan benen tills han blir helt utslagen.  

Doggie lyckas rusa iväg och lämna Vita huset. Hon springer iväg, tömmer alla kontokort på kontanter. 

Och tar ut batterierna i mobilen. En man följer efter henne, skyller henne för att ha orsakat att allt 

gått åt helvete för USA.  mörkhyad afroamerikan hjälper henne. Han erbjuder sig att köra henne till 

New York. Han heter Ollie Boy Henson.  

Doggie ringer Rosalie och ber att få flytta in till henne. Men hennes telefon riskerar att avslöja henne 

så Rosalie frår sina söner att ordna en gammal bil och köra henne från Bronx. Till Rosalies syster i Five 

Forks.  De byter till en mjölkbil med en rund tom mjölkbehållare på flaket. I den göms Doggie.  Hon 

får en batteriradio i sällskap inställd på Tom Jumpers piratradio som sänder på en frekvens som 

många amerikaner lyssnar på. Han avslöjar allt om presidenten och han män. Jumper har en 

kommentator som snart avslöjar sig som John Bugatti.  

Bugatti hävdar att Bud Curtis  oskyldig till mordet på presidentens fru och att han kan bevisa detta! 

Doggie ringer det telefonnummer hon fick i Kina av John Bugatti instoppad i en Buddhafigur som hon 

nu slagit sönder. Det går till ”farbror Danny” dvs Bugattis aidssjuka pojkvän.  

Mjölkbilen med Doggie anländer till Josefin Maddox långt nere i Virginia.  

Men där får hon inte stanna. Hon har en milissoldat som gäst. Han kallas Benson. En storrökare. Han 

rånar Doggie på hennes penningpåse. Han kvingar Doggie att åka med honom. De åker båda med 

mjölkbilen.  

Efter en stund kräver chauffören att få stänga luckan i taket. Annars fungerar inte kamouflaget. 

Chauffören drar sin pistol och skjuter milismannen Benson.  

Chauffören släpper av Doggie utanför Washington. Hon får promenera vidare. Hon är rädd för att 

stoppas och bli visiterad. Vita Huset är helt avspärrat.  

Hon närmar sig Bokhandeln Barnes & Noble där hon stämt träff med T. Hon hittar honom inte och 

hon står under fullständig bevakning.   

 

Pete har ordnat en gammal mobil. Bud Curtis får ha den en timme. Batteriet är nästan slut. Bud 

ringer sin advokat Erland Martin och ger honom kontonummer för att föra över pengar.  

Sedan ringer Bud till T.Perkins och får då reda på att Willie Riverdale, yngst i staben och vice sheriff 

Stanley Kennedy blivit skjutna.  

Det är Leo Mulligan som barrikaderat sig i ett stinkande trähus. Han har ett automatvapen som han 

ständigt skjuter mot poliserna med. Jonathan Kennedy kommer med en stor grävskopa, bror till den 

dödade Stanley Kennedy. Han kör rakt genom det perforerade trähuset och dödar sin 

brodermördare. Innan han dör skriker Leo Mulligan ”Må fan ta min son”. Och vem är det om inte 

vicepresidenten Thomas Sunderland.  

Beth Hartley hjälper T.Perkins att få fram adressen till Thomas Sunderlands far Wolfgang Sunderland, 

fd brigadgeneral. Han säger att sonen var en kujon och en skam för familjen. Thomas var adopterad. 

”Han hade fel i huvudet!”  Den elake jävulen påstod att Wolfgang var homosexuell.  

T. Perkins kontaktar åter Beth Hartley för hjälp med information. Om Ben Kane, Thomas Sunderlands 

militära karriär och var finns fotografen Marvin Gallegos? Den senare är gripen av polisen.  



Ben Kane och Thomas Sunderland var båda med på Grenada-invasionen.  

Han fortsätter sina förfrågningar på sheriffkontoret.  

Sedan hälsar han på hos fängelsedirektören Falso. En vän och kollega sedan länge. Perkins försöker 

övertyga den jäktade Falso om att Bud Curtis är oskyldig. Han har med sig videoinspelningar från 

mordet.  Falso låter sig svårligen övertygas men ger T. Perkins tillfälle att prata med Bud Curtis i hans 

cell. Så lyckas T. Perkins få med sig Curtis ut ur fängelse som är så förhindrad av sina fotbojor att han 

inte hinner fram till Perkins parkerade bil innan larmet går. Curtis grips igen, men Falso låter Perkins 

köra vidare. Stort tumult i ”dödsgången” då Curtis tvingas tillbaka i cellen.  

Engelska premiärministern Watts vill besöka USAs president.  

Stabschef Lance Burton vill ha ett enskilt samtal med Wesley Barefoot.  Burton visar upp ett papper 

på vilket Donald Beglaubter skrivit ner sin iakttagelser och funderingar. Det handlar om samband 

mellan personer förskräckliga händelser. T ex justitieminister Stephen Lovell och att hans mor och 

dotter blev våldtagna och skadade i ett attentat. Som ett sätt att påverka Lovell att aceptera de nya 

lagförslagen mot våldsbrottslingar, 21 fall totalt. Burton hade själv gjort liknande dokumenterade 

iakttagelser. Wesley hade egna listor, inlåsta i skrivbordet.  

Burton visar  Datorer som står i ett angränsande rum. Allt som sägs och görs i huset spelas in. Burton 

sköter om datorerna. Nu ska också presidentens rum buggas, under förevändning att sätta in nya 

glasrutor.  

 

Bugatti tar sig till den överenskomna möteplatsen med Tom Jumper. Får vänta länge. Sedan kommer 

en jättestor lastbil som visar sig innehålla Jumpers piratsändare. Den kör fram och tillbaka ute på 

landet för att inte pejlas. Men så sker ändå. Polisen kommer i ett pansarfordon och skjuter med 

maskingevär. Alla i lastbilen omkommer eller grips frutom Bugatti som hoppar ner från taket, stukar 

foten men överlever. Han gömmer sig i buskarna. En stund kommer 

Polisen kallar in teknikerna.  

Efter en stund kommer en man på motorcykel. Han stoppas. Innan han åker vidare vill han tömma 

blåsan och då upptäcker han Bugatti på marken. Mannen får snabbt klart för sig Bugattis belägenhet 

och lyckas få upp honom på motorcykel köra i väg. Bugatti lånar motorcyklistens säkra telefon och 

ringer Danny, sin pojkvän. Som talar om att Doggie ringt honom och vill träffa Bugatti på Market 

Square på ett café Teaism. Mellan klockan 1 och 2 i morgon. I Washington.  

Snart blir motorcykeln förföljd. Föraren kallas Sean. Det är hans kumpaner som ligger bakom och vill 

varna för att snart närmar sig ett säng poliser framifrån.  

Sean lyckas rädda dem medan polisbilarna skjuts i brand.h 

Sean släpper av John Bugatti utanför Washington. Han får kläder att maskera sig med. 

Militäruniform, ny frisyr, lösmustach olark, major, står det på hans id-kort. Han tar sig till Market 

Square för att träffa Doggie. Han ringer sin chefredaktör Alastair Hopkins. Dennes sekreterare, 

Deirdre Boy, svarar. John utsäger sig vara vicepresident Thomas Sunderland. John tar reda på att en 

swatter kan vara en stor missil. Och att den 6 oktober är känt som den dagen Egyptens president 

Anwar Sadat mördades i Kairo 1981. Mördad i all offentlighet av sina egna livvakter under en 

militärparad.  

John lyckas få tag på Wesley och berättar allt han vet för honom.  



Sunderland har lyckats avslöja Lance Burtons försök att bugga och spela in allt vad som hände i Vita 

Husets central.  

Bugatti letar igenom Sunderlands skrivbord. Sunderland upptäcker honom och skjuter Bugatti.  

 

I Washington göra allt för att garantera säkerheten vid det kommande mötet med Engelska 

premiärministern Watts.  

Rosalie får besök av polisen angående ”rymlingen” Doggie Rogers. De har en husrannsakningsorder 

med sig. 

 

 

 

 


