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Det är sommar i staden. Värmen är tryckande.  
En död man hittas framför ett höghus. 
 Kriminalpolis Ester Hård kommer till platsen. 
Har mannen tagit sitt eget liv? Eller är det mord? 
 Trots att Ester Hårds eget liv är rörigt försöker 
hon finna lösningen. 
 Ledtrådarna tar henne tillbaka i tiden. Till en 
kyrka, till ett pojkrum i Skåne och till ett fängelse 
för personer som är dömda för mord. 
 Steg för steg närmar hon sig den obehagliga 
och skrämmande sanningen.

Döden från skyn är den första lättlästa deckaren 
om kriminalpolis Ester Hård. 
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Författarens förord

Denna deckare utspelar sig i en påhittad stad 
i Sverige. Staden är stor. Över två miljoner 
invånare. Staden har universitet, höga hus, stora 
parker, kanaler och natt-öppna kaféer. Om staden 
påminner om andra riktiga städer så är det bara 
en slump. 

Gordons sjunde sats är påhittad och finns bara i 
fantasin.
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1. Oväntat besök

Sommar. Natten sänkte sig över staden. Han 
bryggde lite kvällskaffe. Sen gick han ut på 
balkongen. En ljummen sommarbris slog emot 
honom. Om han lyssnade noga kunde han höra 
havet. Hur vågorna saktade rullade in mot land. 
Ljudet från båtarnas motorer där ute i sundet. 

Han tittade mot himlen igen. Stjärnorna lyste så 
vackert. Cassiopeja och Stora Björnen. De låg där 
de skulle, glänsande och klara. Inga moln skymde 
dem. 

Han hade alltid älskat stjärnorna. Han kunde 
stå i timmar och titta på dem. För många år sen 
hade han köpt ett eget teleskop. Det hade varit en 
mycket lycklig dag i hans liv.  

Han skulle precis dricka sitt kaffe när han hörde 
något. En hög duns. Det lät inifrån lägenheten. 
Som om någon rörde sig över golvet. 

Det var märkligt. Han hade inte haft besök på 
över ett år. Kunde det vara en hantverkare? Nej, 
inte så här sent. Han lyssnade igen. Allt var tyst. 
Kanske var det bara hatthyllan i hallen som ramlat 
ner. Han hade tänkt länge att han skulle skruva åt 
den. 
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– Hallå! skrek han. 

Kanske inbillade han sig alltihop. Han försökte 
slappna av. Då såg han det igen. En svart skugga 
som rörde sig bakom gardinerna. 

– Vem där? skrek han. 

Hans röst var högre denna gång. Han vände sig 
om för att gå in. I samma ögonblick klev skuggan 
fram. Han blev så rädd att han inte fick fram ett 
ord. Han stod bara tyst och stirrade. Trots att det 
hade gått lång tid visste han vad det handlade 
om. Han tog ett steg tillbaka, men skuggan var 
snabbare. Snabbare och starkare. 

Jag faller! var det sista han hann tänka. 

2. Polisen Ester Hård kommer 
till platsen

Kriminalpolis Ester Hård kom till området klockan 
23.23. Tio minuter tidigare hade telefonen ringt på 
polishuset. 

Hon hade tagit bilen genom sommarnatten. Det 
var första veckan i juli. Några ungdomar spelade 
brännboll i en park. Några andra badade i en 
nattöppen pool. Det låg förväntan i luften. Ett helt 
sommarlov och massor av tid. 

Hon såg folksamlingen redan på avstånd. De hade 
samlats på en gräsplätt mellan två 25-våningshus. 
Kroppen låg på marken, övertäckt av en filt. Men 
människorna tittade uppåt. Upp mot det höga 
huset. Några pekade och talade högt. Där var 
redan flera poliser.

– Vad har hänt? frågade Ester Hård. 

En av poliserna svarade: 

– En man i 30-årsåldern har tagit livet av sig. Han 
heter Anders Alm och bodde på 19:e våningen. Det 
verkar som att han har hoppat. Han hittades av en 
granne.
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