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 Ett lätt duggregn hade fallit sedan gryningen. 
 Den låga, kalla himlen var täckt av tunga 

moln när soldaterna med vämjelse kröp ut ur sina 
hålor på morgonen.

Artiom satt med jackan över axlarna framför 
den öppna luckan på fältkaminen och bökade 
tanklöst i den med ett järnrör. Veden var fuktig 
och vägrade helt enkelt att brinna, den stickande 
röken från kådan fyllde det råkalla tältet och satte 
sig som svart sot i lungorna. Den dävna, dystra 
morgonen låg som vadd kring tankarna, man 
hade inte lust att göra någonting, och slött hällde 
Artiom på mer dieselolja i kaminen, i hopp om 
att elden skulle ta sig så att han slapp leta efter 
yxan som sjunkit ner i den iskalla lervällingen och 
spjälka hala stickor att tända med. 

Slaskvädret hade redan pågått i en vecka. Köl-
den, vätan, den fuktiga dimman och den eviga 
gyttjan gick alla på nerverna, och långsamt hade 
plutonen försjunkit i apati. Soldaterna hade tappat 
modet och slutat sköta om sig själva.

Smutsen fanns överallt. Tillplattad av pansar-
vagnarna klibbade den tjetjenska leran i stora 
kokor på stövlarna, spreds genast i tältet, låg i 
klumpar på britsarna, på täckena, smög sig in 
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under jackorna, trängde in i huden. Den fastnade 
på komradions hörlurar, proppade igen karbin-
piporna och var helt omöjlig att få bort – nytvätta-
de händer blev genast smutsiga igen, man behövde 
bara ta i något. Avtrubbade och täckta med en ler-
skorpa försökte soldaterna minimera sina rörelser, 
deras liv stelnade till och frös ihjäl tillsammans 
med naturen, de satt stilla på huk i sina fuktiga 
jackor för att spara värme och saknade kraft att 
lämna sin lilla värld för att gå och tvätta sig.

Elden tog fart i kaminen. Det röda, flimrande 
återskenet övergick i en fast, vit glöd, gjutjärnet 
började summa, kådrika trästycken knäppte, vär-
men spreds i vågor genom tältet. Artiom sträckte 
fram sina blålupna, spruckna händer mot kaminens 
rödglödgade sidor och tittade på flammornas spel, 
rörde på fingrarna och njöt av hettan. 

Tältförhänget drogs åt sidan, den blöta presen-
ningen gav ifrån sig ett vidrigt klafsljud, och 
Artiom ryste av det kalla luftdraget som kom över 
marken. Någon blev stående vid ingången och 
började ta bort leran från stövlarna med en fält-
spade. Utan att lyfta blicken fräste Artiom:

»Tror du att du är på spårvagnen, eller? Stäng 
efter dig!«

Förhänget frasade till och darrade en stund, och 
in i tältet kom plutonchefen.

Killen var kanske tjugofem år. Trots att de nästan 
var jämnåriga – det skilde bara ett par år mellan 
dem – kände sig Artiom betydligt vuxnare än det 
barnsliga, alltid lika pojkaktigt glada befälet med 

de stora utstående öronen. Han hade kommit till 
kriget för bara en månad sedan och ännu inte fått 
känna på vad det innebar. 

Plutonchefen hade två egenheter. För det första, 
vad än han företog sig gick det åt skogen, eller åt-
minstone aldrig som planerat. Därför fick han all-
tid skäll vid uppställningarna och kallades bara för 
Klanten. Stabschefen skämtade att Klanten ensam 
gjort mer skada än alla »tjechon« tillsammans. 

För det andra, varje gång han kom tillbaka från 
stabsöverläggningar spred han ofelbart förvirring 
omkring sig. Med sin spröda pojkröst, glad som 
om han fått en klubba, sprutade han ur sig den ena 
uppgiften efter den andra över de missnöjda, knor-
rande soldaterna, sparkade ut dem ur tältet och 
tvingade dem att leta efter ett brott på ledningen 
eller gräva ner en kabel eller något annat.

Med en flyktig blick på Artiom gick Klanten till sin 
brits, kastade sig raklång på den och tände en ciga-
rett. En oljig lerklump lossnade från sulan, långsamt 
som ett isberg från glaciären, dinglade en stund i ett 
halmstrå och föll sedan med ett klatsch på en stövel 
som någon hade ställt på tork bredvid kaminen. 

Klanten blåste ut rök och tittade upp i taket. 
Nu börjar det, tänkte Artiom och sneglade på 

plutonchefen. Killen är som ett barn som fått veta 
en hemlighet och inte längre kan behålla den för 
sig själv, han spricker av iver att berätta trots att 
ingen är intresserad. Alltid ska han glänsa, det 
enfaldiga arslet. Och varje gång måste han nöd-
vändigtvis göra ett spektakel av alltihop. 
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Klanten sträckte på sig ett par gånger, sedan 
vände han sig om mot Artiom, som om han just 
fick syn på honom, och sa muntert:

»Samla ihop dina grejer. Du ska till Alchan-
Jurt med stabschefen. Tjechona har brutit sig ut 
ur Groznyj, sexhundra man. Inrikestrupperna har 
omringat dem i Alchan-Jurt.«

»Om inrikes har omringat dem så kan de väl 
göra slut på dem själva.« Artiom fortsatte att röra 
runt i kaminen utan att lyfta på huvudet. »Det är 
deras jobb att rensa. Vad ska vi där att göra?«

»Vi ska fylla en lucka«, sa plutonchefen glatt, 
»i träsket. Femtonde är redan på plats, de står 
längst till höger, inrikes till vänster, men i  mitten 
finns det ingen, det är därför vi skickas dit.« Plöts-
ligt blev han allvarlig, eftertänksam. »Ta med 
komradion, och två reservbatterier. Den skottsäkra 
västen är ett måste, order från chefen. Kanske kan 
du ta av den där borta.«

»Är det något allvarligt?«
»Vet inte.«
»Hur länge blir vi borta?«
»Vet inte. Chefen sa att vi blir avlösta till kväl-

len, tror jag.«

Framför stabstältet stod redan tre pansarterräng-
bilar. På två trängdes hopkrupna, buttra infante-
rister, med jackorna över huvudet mot regnet. På 
huvudfordonet satt kapten Sitnikov, stabschefen. 
Ena benet dinglade ner i förarluckan, han ropade 
något, viftade med armarna. I hans pose och jäktet 

runt staben uppfattade Artiom genast en oro. När 
han närmade sig stabstältet skyndade han själv 
märkbart sina steg, blev stressad och föll in i den 
allmänna rytmen. Redan i farten tog han av sig 
komradion, gick fram till bilen och gjorde sig redo 
att klättra upp på pansaret:

»Hallå, åker vi på en gång, kamrat kapten?«
»Strax, vi väntar bara på Ivenkov.«
Det lugnade Artiom att Sitnikovs ordonnans 

inte var där ännu. 
Han hade ingen lust att klättra upp på det fuk-

tiga pansaret och stannade där nere. I väntan på 
Ivenkov började han sparka av leran från stövlarna 
mot hjulet och dröjde in i det sista med att ta av sig 
handskarna och gripa efter den våta ledstången 
– han fryste vid blotta åsynen av den hala bepans-
ringen. 

Artiom hejdade sig och knackade ett par gånger 
med kolven mot metallen. 

»Hallå, förare!«
»Va?« En obekant, lortig maskinist stack upp 

huvudet ur luckan och såg ovänligt på Artiom.
»Har du något att lägga under arslet? Det är 

vått på pansaret.«
Föraren försvann ner i luckan igen och rotade 

runt där inne. En minut senare kom en skitig 
kudde flygande ur luckan, rutschade nerför pan-
saret och landade rakt framför fötterna på Artiom, 
i en liten pöl. Artiom svor. Med två fingrar lyfte 
han äcklat på kudden och försökte torka av den 
mot pansaret. Leran smetades ut över tyget. 
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Han svor igen och kastade upp kudden på 
bilen. 

Nu kom Ivenkov galopperande ur tältet och 
sprang emot dem med stora kliv och uppspärrade 
ögon. I vardera handen bar han en »humla« och 
två »flugor« som slog mot hans ben. Artiom drog 
av ena handsken, klättrade snabbt upp på terräng-
bilen och tog emot Ivenkovs humla, flugor och 
komradion, räckte honom handen, och så satte de 
sig rygg mot rygg på den skitiga kudden.

»Då kör vi!« sa Sitnikov. Föraren vände på 
pansarbilen och körde i väg i riktning mot Alchan-
Jurt. 

Regnet tilltog. Med ansträngda vrål från motorn 
kröp pansarterrängbilen fram längs den smala, 
sönderkörda lervägen. Tunga lerkokor sprutade 
som en fontän mot den låga himlen, klatschade 
mot pansaret, mot ansiktena, gled in under kra-
garna. Allra mest föll det över nionde kompaniets 
bil, som körde tätt bakom, och Artiom log när 
han såg hur infanteristerna svor över idioten till 
förare. Först efter en smäll på käften ökade han 
avståndet.

Hjälmen som låg och skakade på pansaret slog 
mot Artioms höft. Han fångade upp den, hällde ut 
regnvattnet och satte den på huvudet. Nu skulle 
åtminstone inte mössan bli skitig. 

Ivenkov knuffade honom i ryggen med arm-
bågen:

»Artiom! Hallå, Artiom!«

»Va?«
»Har du något att röka?«
»Ja.«
Artiom stack handen i skyddsvästens bröst-

ficka, rotade länge bland skorpor, torrsprit, patro-
ner och gud vet vad, fann till slut ett hopknycklat 
paket Prima, drog fram två cigaretter och räckte 
en av dem till Ivenkov. De lutade sig fram mot 
varandra, täckte flamman med handflatorna och 
tände. 

Cigaretten blev snabbt mjuk mellan de fuktiga 
fingrarna och började släppa igenom luft. Artiom 
spottade tobak från läpparna, tryckte ner hjälmen 
i pannan och vek upp jackkragen. Automatkarbi-
nens rem lindade han runt handleden, komradion 
som stod på pansaret höll han fast med ena benet. 
Med ena hörluren över vänster öra lyssnade han 
på radiotrafiken, med det andra örat avlyssnade 
han omgivningarna. I etern var det tyst. Artiom 
anropade Pionjär ett par gånger, sedan Pansar, 
men ingen svarade, så han stängde av radion för att 
spara på batterierna. 

Långsamt flöt det grå tjetjenska slättlandet 
förbi, från alla sidor inramat av regnmoln och 
dimma, utan början och utan slut, marinerat i 
tristess. Det lätt underkylda regnet stack i ansik-
tet, rann nerför hjälmen och samlades i kragen; 
från pansarvagnens hjul kom leran flygande 
genom luften. 

Artiom var redan genomblöt och skitig. De 
fuktiga handskarna värmde inte längre och klib-
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bade mot fingrarna, den styva kragen skavde mot 
kinderna, pansaret skar in i ryggen. 

Vilken jävla mardröm, tänkte han. Vad gjorde 
han här? Vad gjorde han, en tjugotreåring från 
Moskva, en ryss med juridisk högskoleutbildning, 
i detta främmande, allt annat än ryska slättland-
skap, tusen kilometer hemifrån, i främmande land, 
i främmande klimat, i främmande regn? Hur hade 
han hamnat här? Varför? Och varför denna auto-
matkarbin, denna komradio, detta krig, denna feta 
tjetjenska lera, i stället för en varm, ren säng, ett väl-
ordnat Moskva och vit snö i normalt vinterväder?

Nej, han var inte här, enligt logikens alla normala 
lagar var och borde han inte vara här. Här var ju 
allting oryskt, annorlunda, han hade helt enkelt 
ingenting här att göra! Varför i hela friden hade 
han åkt till Tjetjenien, var låg det ens?! Det här var 
helt klart en dröm, en satans mardröm.

Eller kanske var det Moskva som var drömmen, 
och i hela sitt liv, ända sedan födelsen, hade han 
suttit och skakat på pansaret så här, med en van fot 
mot räcket och karbinremmen lindad runt hand-
leden?

Artiom skakade fram en ny cigarett.
Intressant, vad snabbt han hade vant sig vid att 

åka på pansaret. I början hade han hållit i vartenda 
räcke, klamrat sig fast vid allt som stack ut, och 
ändå hade han flugit omkring som en strumpa i en 
tvättmaskin. Men efter bara en vecka hade krop-
pen automatiskt funnit den perfekta positionen 
och nu kunde han sitta var som helst på fordonet, 

till och med på kanonröret, nästan utan att hålla i 
sig och utan att någonsin trilla av.  

Också nu skumpade och vinglade pansarbilen 
fram över gropar och genom pölar, medan han 
och Ivenkov bekvämt halvliggande fortsatte 
röka i lugn och ro, dinglade med ena benet och 
brydde sig inte ett skvatt om någonting. Det 
var bara det förbannade regnet som störde, och 
smutsen …

Artiom ropade åt Ivenkov som vände sig om 
och gav honom en frågande blick. Artiom vrålade 
i hans öra:

»Hör du, Ventus, vart ska vi egentligen? Du 
hänger ju jämt på staben och vet allt.«

»Någonstans utanför Alchan-Jurt.«
»Det fattar jag väl. Men vad finns det där? Har 

Sitnikov sagt något?«
»Det finns tjechon där. Basajev. De kom över 

flodbädden från Groznyj, sexhundra man, i 
Alchan-Jurt stoppades de av inrikes. Nu sitter de 
fast i byn.«

»Men vad fan, det vet jag ju redan! Säg hellre 
vad vi ska göra – ska vi ta Alchan-Jurt, eller?«

»Fan vet, men jag tror inte det, snarare ska vi 
lägga oss i bakhåll. Inrikes ska ta byn, från andra 
sidan, och då kommer tjechona ut mot oss. Och då 
mejar vi ner dem.«

»Vad då, med en pluton?«
»Granatkastarna kommer efter oss, och vårt 

infanteri är redan där, nionde eller sjunde kompa-
niet, minns inte.«
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»Åh fan. Låter som riktigt krig.«
»Faktiskt.«

Äntligen tog fältet slut. Efter en sista sväng ledde 
lervägen upp på en riktig väg. 

Pansarbilen frustade, ryckte till och fick upp 
farten med rytande motor. Däcken kastade av sig 
den fastklibbade leran och dundrade fram över 
asfalten. Skitfontänen upphörde. 

Artiom tog fram en skorpa, delade den på mit-
ten och gav ena hälften till Ventus. De tuggade.

Under hjulen rann federala Kaukasuschaussén. 
Samma väg som han så ofta hört nämnas på nyhe-
terna i det civila. Förr hade namnet alltid fascine-
rat honom. Federala »Kaukasuschaussén«. Vilken 
klang! Det hade något mäktigt över sig, ungefär 
som »imperator över Ryska riket«. Inte bara en 
väg, utan en federal chaussé.

Nu åkte han själv på den och fann den inte längre 
det minsta federal eller mäktig – det var bara en 
vanlig trefilig provinsväg, som inte rengjorts och 
reparerats på länge, full av gropar och sprickor, lika 
sliten som allt annat här i Tjetjenien. 

Till vänster skymtade Alchan-Jurts förstörda 
hus. På en halvt sönderskjuten vit byggnad med 
små minareter i hörnen stod det skrivet med 
meterhöga gröna bokstäver, felstavat: »Rysarna 
är svin.« Och där under, med lika stora bokstäver: 
»Hattab är en tönt.« Artiom knuffade Ventus i 
sidan. De skrattade.

Terrängbilen saktade ner, svängde in på en 

 byväg, passerade en gigantisk vattenpöl och brom-
sade in framför en barack med uppstaplade sand-
säckar omkring. Ur ett kaminrör som stack ut ur 
plywooden på ett igenspikat fönster steg rök. Runt 
köket stod en soldathop. 

Sitnikov skrek åt soldaterna och frågade var 
kompanichefen höll hus. De pekade på baracken. 
Stabschefen gav order om att vänta på pansaret 
och hoppade ner.

Artiom reste sig upp, sträckte på benen och 
sökte efter bekanta ansikten i hopen utanför 
köket. Han kände inte igen någon och gick också 
fram till baracken – för att röka, snacka lite, höra 
senaste nytt. 

Vid en tvättho stod pansarvärnssoldaten Vasilij, 
med snövit överkropp och en handduk över axeln, 
och sparkade på några tomma vattendunkar som 
låg och skräpade i gyttjan. Minen var butter. 

Artiom gick fram. De hälsade och omfamnade 
varandra.

»Hej, Vasia, hur lever livet?«
»Pissdåligt. En äcklig prickskytt har gömt sig i 

skogen och skjuter på allt som rör sig. Och för en 
halvtimme sedan blev vi beskjutna med granater. 
Jag kom just från köket. Och vet du, en granat-
jävel damp ner två meter framför mig, i en pöl. De 
skitade ner mig fullständigt, de jävla svinen!« Va-
silij strök händerna över huvudet och sträckte fram 
sina leriga fingrar. »Kolla! Man kan ju sätta pota-
tis på skallen. De asen! Och inget vatten finns det 
heller …« Vasilij vände sig om mot köket, sökte 
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efter någon där borta och sparkade återigen på en 
tom dunk. »Var är den där jävla Petrusja, han är så 
jävla seg.«

Artiom log. Han såg ganska rolig ut, den nakne, 
vite Vasia med det mörka, väderbitna ansiktet och 
händerna med handskar av ingrodd smuts.

»Äh, koppla av. Men säg mig, är du i infanteriet 
nu?«

»Nä, vi skickades till sjunde som förstärkning, 
vi står där borta.« Vasilij nickade mot en halvfär-
dig villa, femtio meter bort från kompaniförlägg-
ningen. Ur de igenspikade fönstren stack kompa-
niets pansarvärnsrobotar ut.

»Åhå, ni har verkligen gjort er hemmastadda! 
Är Misjka här?«

»Tja, det får duga. Det saknas tak och golv, bara 
väggar. Vi har slagit upp ett tält där inne och spikat 
igen fönstren, ändå är det svinkallt, det drar från 
teglet. Och så skjuts det hela tiden, vi ligger ju när-
mast skogen och får ta mest av alla … Nej, Misjka 
är inte här, han är på reparationskompaniet, växel-
lådan pajade. Och vad gör du här – är inte du på 
signal?«

»På signal…«, härmade Artiom. »Får ni inte 
lära er ryska i Tambov? Jag är hos Sitnikov.« Ar-
tiom nickade mot pansarterrängbilen.

»Och varför är ni här?«
»För att plundra. Det sägs att det finns mycket 

att hämta här hos er. Villor, lädersoffor, aprikos-
marmelad.«

»Driver du med mig? Cheferna är svin, de 

förbjuder oss att ta något och lägger själva beslag 
på lädersofforna! Jävla pack! Bataljonschefen 
ertappade två killar som kom bärande på en spegel 
– han slog nästan ihjäl dem! För en spegel! Men 
hur ska man annars kunna raka sig?«

»Var det era mannar?«
»Nej, några idioter från infanteriet. Och vad 

hade de snott? En spegel, ett par stolar och några 
täcken. Här finns det inte mer, allt är stulet för 
länge sedan. Det finns ju inte ens något käk.«

»Och vart går ni någonstans?«
»Dit bort, till vänster om vägen. Där står inri-

kes, de lyckostarna! Deras hus är inte lika trasigt, 
de bombades först nyligen, där kan man kanske 
hitta något. Vad behöver du?«

»Ett par täcken vore bra att ha. Och byxor av 
något slag, att ha under uniformen.«

»Jag har ett par, vi kan hämta dem.«
»Nej, jag hinner inte nu. Jag är här med Sitni-

kov.« Artiom nickade mot pansarbilen igen. »Vi 
ska till träsket, som förstärkning åt er.«

»Varför då?«
»Va, vet du inte vad som är på gång? Herregud, 

soldat! Här är det fullt krig, i Alchan-Jurt finns det 
tjechon, sexhundra man, och så vet du ingenting! 
Basajev har lämnat Groznyj. De blir precis om-
ringade – av femtonde och inrikes, och ska pressas 
mot oss. Vi ska fylla luckan i träsket.«

»Va, är det sant?«
»Nej, jag skämtar bara! Vi är ute och promene-

rar.«
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Ut ur baracken kom Sitnikov och Korobok, 
chefen för sjunde kompaniet. De räckte varandra 
handen och Sitnikov gick i väg mot pansarbilarna. 

Artiom fick bråttom.
»Jaha, Vasia, jag måste dra. Spara täckena och 

byxorna åt mig, jag kikar förbi så snart det går.«
Infanteribilarna hade kört fast i diket och kommit 
efter, men de väntade inte på dem utan fortsatte. 

Deras terrängbil kom ut i en glänta. Från tre håll 
– i ryggen och på sidorna – kantades den av fuktig, 
mörk skog bara sextio, sjuttio meter bort. Inne i 
skogen tornade en byggnad upp sig över trädtop-
parna, kanske en spannmålssilo eller ett oljeraffi-
naderi, med gigantiska surrealistiska monsterrör 
som avtecknade sig mot den molntunga himlen. 
Vinden lekte i konstruktionens metalliska innan-
mäte och fick plåtväggarna att jämra sig som en 
mage, dovt och kusligt. Så ylade vildhundarna i 
Groznyj när de sökte efter lik. 

På den fjärde sidan övergick gläntan i ett träsk, 
där säven stod tät. 

Terrängbilen kröp upp på en liten höjd precis 
bredvid träsket, gungade till vid inbromsningen 
och blev stående. Sitnikov muttrade: »Då var vi 
framme« – men det lät snarare som: »Det var som 
fan« – hoppade ner från pansaret och sprang fram-
åtlutad utmed träsket till närmaste snår av hag-
tornsbuskar, som växte i överflöd här. Artiom tog 
raskt komradion på ryggen, gled ner på marken 
och täckte honom. Ventus hoppade ner på andra 
sidan, gick bak och täckte ryggen. 


