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1. Fem år tidigare …
En patrull på tio soldater hoppar ut
på vägen. Den främste har en maskinpistol. Han riktar den mot mig. Skjuter.
Men jag har redan kastat mig åt
sidan. Kollar min bazooka. Kulorna slår
ner omkring mig.
Jag ställer mig på knä. Skickar iväg
en granat.
Nu flyr soldaterna. Men det är för
sent. Granaten exploderar. Sliter upp
jorden. Soldaterna flyger iväg åt alla håll.
Jag reser mig igen. Redo för ännu en
bana.
– Titta vad vackert här är!
Irriterad ser jag upp. Pappa har vänt
sig om och tittar på mig.
Motvilligt lägger jag ifrån mig spelet.
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Vi skulle absolut åka på bilsemester.
Det är helt sjukt. Åka flera timmar om
dagen i en varm bil. Men här är faktiskt
fint.
Vi kör över en enorm bro. Jag ser ut
över de höga bergen. Vid foten av dem
ligger en stor sjö.
– Försök att se saken från en annan
sida, säger pappa. Håll med om att
detta är mer spännande än att sitta och
glo på en dator.
Han pekar ut genom fönstret. Mamma
är upptagen med att köra. Det är lastbilar
och husvagnar framför och bakom oss.
Många är på semester, precis som vi.
Då förstår jag att det inte är en bro vi
åker på. Det är en fördämning.
På vänster sida ligger den stora
dammen. Och till höger ser jag en dal
långt där nere.
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Fördämningen håller vattnet i
dammen på plats. Längst ner i dalen
finns åkrar och en liten by.
Jag kan inte låta bli att tänka på vad
som skulle hända om fördämningen
brast. Då skulle alla drunkna. Och
precis då får jag syn på något konstigt.
Först tror jag att jag ser fel. Det ser
ut som om det sprutar ut vatten längre
fram.
Förvirrad ser jag på pappa.
– Kan det gå hål i en sådan här
fördämning? frågar jag.
Men han hinner inte svara. Plötsligt
händer allt på en gång.
Det är nu mitt liv förändras.
Det får jag så klart inte veta förrän
senare. Men från och med nu blir mitt
liv helt annorlunda. Och jag blir någon
helt annan.
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Det sprutar inte längre bara ut lite
vatten. En hel flodvåg forsar ut ur
fördämningen.
Det hörs ett brak. Och så blir det en
spricka i betongen.
Fördämningen håller på att gå
sönder. Vattnet bryter igenom. Sliter
med sig stål och betong.
En lastbil välts omkull av trycket
från vattnet. Den rullar över asfalten.
Släpvagnarna kastas genom luften.
Lastbilen krossar en massa andra
bilar. Knuffar ut några över kanten.
Och så störtar den ner. Försvinner långt
under oss.
– Bromsa! skriker pappa. Vi måste
härifrån!
Mamma bromsar så hårt hon kan. Men
det är för sent. Vi träffas av en annan bil.
Och knuffas bort mot sprickan.
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Nu forsar det ut vatten. Sprickan har
blivit större. Den växer hela tiden. Den
har redan gjort ett stort hål i vägen.
Mamma skriker. Vi åker ut över
kanten.
Jag söker efter något att ta tag i
medan bilen voltar.
Med ett brak landar vi i hålet och jag
slungas ut ur bilen.
Jag har blod i ögonen. Vet inte ens
om det är mitt eget.
Allt går så fort. I panik håller jag fast i
något. Ser vår bil. Den är halvt krossad.
Och nu far bilen bort med vattnet.
Virvlar iväg genom luften. Försvinner.
Krossas.
Och med den mina föräldrar. Min
familj.
Det är det värsta ögonblicket i mitt liv.
Men jag kan inte tänka på det nu.
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