
Jungstedt_Den farliga leken 

Hon promenerar ensam genom Milanos gator. Hamnar på en lugn piazza. 

Efter några timmar kommer hon tillbaka. Då är torget ödelagt. 

En man kommer till Grand Hôtels entré i Stockholm. Han tas emot av dörrvaktmästaren.  

Anders Knutas, kriminalkommissarie, är i sommarstugan nära Lickershamn på Gotland med sin fru 

Line. Tills nyligen fruktade han skilsmässa. Men nu är det bättre.  

Karin Jacobsson, biträdande chef på kriminalpolisen i Visby, har en ny kärlek, Janne Widén. Han är 

fotograf och ska åka till Spanien för att ta bilder på Sveriges mest kända popsångerskor.  

Kriminaltekniker Erik Sohlman.  

Kriminalinspektören Thomas Wittberg, presstalesmannen Lars Norrby, åklagare Birger Smittenberg.  

 

Modevisningen som ska utgöra startskottet för Stockholm Fashion Week är på väg att starta.  

Jenny Levin, en ung, smal och långbent mannekäng.  

Chefen för hårkreatörerna André.  

Jenny, fotografen Markus Sandberg, makeupartisten Maria och stylisten Hugo Nelzén i en hyrbil i 

norra Gotland. Jenny är förtjust i Markus. De delar redan säng i en av hotellets omgivande 

"eremitkojor" fastän han är nästan dubbelt så gammal. Själv bor hon på hotellet Fabriken. På ön 

Furillen. Utanför Gotlands nordöstra kust. Hon är redan ett välkänt svenskt namn inom den 

internationella modevärlden.  

På kvällen är det stor fest på hotellet. Art directorn Sebastian Bigert, producenten Anna Neuman och 

fotoassistenten Kevin Sandström är där. Sminkösen Maria Åkerlund. Men varför kommer inte Markus 

Sandberg från sin eremitkoja.  

Jenny lånar en cykel och beger sig iväg i mörkhet. Dörren till kojan är låst med ett hänglås! Hon lyckas 

öppna det och hittar Markus misshandlad, blodig och medvetslös innanför förrän. 

Larmet kom till polisen 0117.  

Nincent Palmstierna är ansvarig läkare på Karolinska dit den skadade Sandberg förts. Om han 

överlever får han livslånga men.  

--------------------------------------------------- 

En ung kvinna, Agnes 16 år, på sjukhus vaknar. Hon är intagen för att hennes BMI är på 14. 

Tvångsföreställningar. Hon gör allt för att slippa äta.  Hennes behandlare Per.  

Hon tänker ofta på hur allt började. Hon var tretton år då hennes mor och bror Martin omkom i en 

trafikolycka.  

Fler år efteråt vinner hon en modelltävling och får åka till Stockholm. Hon får träffa Marcus Sandberg 

Som blir förtjust i 15-åringen. Problemet är att hon väger 5 kg för mycket. Det blir ett mantra för 

henne att gå ner i vikt. Inte äta bara träna. Hon blev så smal att hon inte fick vara med.  

En mycket intressant beskrivning av behandlingen av anorexia patienter. Nästan det bästa i boken. 

Manicken. Förslagenheten för att få i sig så lite mat som möjligt och smyga sig till tillfällen att göra av 

med kalorier.  



Agnes firar jul i hemmet tillsammans med sin far. Hon blir glad över allt gammalt hon känner igen.  

På julafton blir hon ensam en stund. Då hittar hon äpplen i kylskåpet. Hon äter fyra. Hon försöker 

sedan spy upp dem. När det inte går blir det energiförbrukande gymnastik.  

Malin, storasyster till Cecilia, som var Agnes bästis tills Agnes blev sjuk, besöker Agnes på sjukhuset 

tillsammans med Jenny. Agnes tar mycket illa vid sig av att dessa så ”vällyckade” personer. Per måste 

trösta henne länge.  

 

 

--------------------------------------------- 

 

Författaren Olof Hellström bor i den lilla byn Kyllaj för att få ro att avsluta sin roman. I en stuga utan 

elektriskt ljus. Hunden är hans enda sällskap. Han få höra motorljud från en båt på natten och går ut. 

En man lämnar båten i mörkret.  

Olof Hellström kontaktar polisen.  

Tina, en av Emmas väninnor, är Jennys mamma. Hon ringer för att prata med Emma. Johan Berg som 

är reporter för Regionalnytt för Gotland får ett extra tips. Han ringer sin kollega och fotograf Pia Lilja.  

De åker till den avspärrade brottsplatsen.  

Pia som känner alla på Gotland har redan kontakt med Julia vars mamma Birgitta arbetar på hotellet. 

Johan Berg vår en inspelad intervju med Birgitta. Hon har mycket att berätta.  

Jenny Levin blir förhörd. Berättar om Markus Sandbergs besvärliga ex-fru, Diana Serra. Hon är också 

modell. 

Johan Berg lyckas få en intervju med Jenny Levin.  

Från Spanien kommer Eduardo och Dolores Morales till Gotland för att dokumentera fiskelägen. 

Först ska de till Kyllaj. Dolores finner att en av bodarna har hänglåset uppbrutet. Hon går in. Öppnar 

locket till en gammal amerikakoffer. Den är full av blodiga kläder, besudlade med något som är 

uppkastningar. Påpassligt är en granne där Björn Johansson. Han ringer polisen.   

En helikopterförare hittar den försvunna båten som  Olof Hellström sett. Durken är full av 

blodfläckar.  

Karin och Wittberg flyger till Stockholm för att träffa Markus Sandberg. Karin hoppas att också träffa 

sin bortadopterade dotter Hanna.  

Markus är knappt nåbar.  

Karin tar en tur på måfå i Stockholm. Plötsligt ser hon Hanna på en restaurang.  

Karin och Wittberg träffar chefen för agentturen Faschion, Robert Ek. Han nämner historien med en 

finsk modell, Marita Ahonen. Hon föll pladask för Marcus. Hon blev gravid och då ville inte Marcus 

längre veta av henne. Hon repade sig aldrig, började ta kokain. 

Jenny träffar Marcus. Blir illamående av hans anblick.  

Hennes liv var catwalken och det var den hon skulle ägna sig åt.  



Agentturens traditionella julfest, Fashion for life. Alla hylla Jenny Levin för hennes enastående 

framgångar. Marcus tidigare flickvän Diana är där. Hon attackerar Jenny.  

Robert Ek får ett överraskande sms från Markus Sandbergs mobil. Det är Jenny som vill träffa honom 

på agenturen. Han tar sig dit och väntar på henne men ingen kommer. Han hör ett knarrade ljud. 

Någon är på väg in. Det är mördaren.  

Jenny vaknar upp i en främmande säng i ett främmande hus. Hon är öm mellan benen. Det ligger 

nakna människor lite överallt. Hon lyckas ta sig därifrån och får lift hem till agenturlägenheten. 

Erna Linton med sina fyra barn hittar Robert Ek ihjälslagen med en yxa i agenturkontoret.  

Martin Kihlgård hör av sig från Rikskriminalen i Stockholm.  

Karin och Wittber åker omedelbart dit. Får en genomgång av Kihlgård.  

Karin träffar sin dotter Hanna. Hon bor i en enorm lägenhet, modernt utrustad. Ett arvegods.  

Karin träffar Hanna på Hannas café. Tillsammans med sin fru Kim har hon ordnat en jullunch för 

kvinnor med barn i skyddat boende och HBT-flyktingar. Karin känner sig mycket stolt över att ha en 

sådan dotter.  

Moderedaktören Fanny Nord på den stora damtidningen får ett anonymt brev. Med utklippta ord 

står det: ”Ni dödar". Chefredaktören Signe Nordin kontaktas.  

Johan besöker Regionnytts huvudredaktion i Stockholm och träffar sina arbetskamrater. Chefen Max 

Grenfors.  

Hemma på Gannarve gård på Gotland firar Jenny jul med familjen.  

Ett nytt brev har kommit. Nu står det ”Vi dödar”. 

Knutas analyserar de anonyma breven. Plötsligt känner han igen bokstäverna. De är urklippta från 

den fackliga ”Vårdnytt”.  

Agnes Karlström åker rullstol i Pers sällskap hem till hans lägenhet. Der är hans mor Margaretas 

lägenhet men nu är hon död. Det är trivsamt att sitta i Pers kök.  

Per och Agnes firar nyårsafton på sjukhuset tillsammans med några andra patienter.  

På natten tar sig någon in i Agnes rum och kväver henne med en kudde.  

------------------------------------------------- 

Det är Per Hermansson som dödat  Markus Sandberg och Robert Ek som han håller ansvariga för 

Agnes Karlströms allvarliga sjukdom.  

Men Agnes har dödats av Agnes pappa Rikards nya sambo. Katarina Hansell. För henne var Agnes en 

farlig konkurrent om Rikards kärlek.  
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