
Mordet på Högalundsskolan 

Matte. Inte direkt det roligaste ämnet. 

Min blick föll på klockan, hon var halv tio. Fredag. En timme kvar till rast och trettio minuter 

kvar till nästa lektion. Jag kollade ut genom fönstret, några sjundeklassare spelade fotboll 

ute på skolgården. Det såg ganska roligt ut, i alla fall roligare än matte. 

Vår lärare, Jessica, tog upp en bunt papper och spanade ut över klassen. Jag kollade ner i 

matteboken och låtsades skriva för ögonblicket. Sedan kladdade Jessica något på papperna 

och fortsatte skriva. 

Då hördes snabba tunga steg från korridoren, nu var det inte bara jag som kollade upp. Strax 

därefter öppnades klassdörren och vår biträdande rektor stormade in. Hans svarta skjorta 

satt tajt och en knapp hade lossnat vid halsen. Hans vattenkammade hår var rufsigt på 

skallen och en svag lukt av bensin följde honom. Morgan klev fram till Jessica med långa kliv, 

och viskade något i hennes öra. Det var tyst i klassrummet i några sekunder, med det kändes 

som en evighet. Det enda som hördes var Morgans flåsande andetag. 

Jessica reste sig upp, hon var vitare i ansiktet än vad hon brukade vara. Hon kollade på 

klassen som om hon letade efter något att säga. 

- Jo…, eh, det har hänt några saker i skolan nu i morse. Hon försökte le men jag 

genomskådade henne. Något hade hänt. 

Drygt fem minuter senare var hela högstadiet ute på skolgården. Sjuorna, åttorna och vi, 

niorna. Lärarna stod i en klunga nära matsalen och pratade. Jag stod i klungan med elever 

och tänkte. Snart skulle någon berätta vad som hänt. Det var kallt och disigt ute, jag 

stoppade händerna i fickorna och kollade på lärarna. William, kuratorn, hade gått fram och 

väntade på att alla skulle bli tysta. Jag puffade till Viktor och Joel och hyschade dem. William 

harklade sig och började berätta. Han stammade fram att ett mord hade begåtts på vår 

rektor och att polis var på plats för att genomsöka skolan. Polisen skulle intervjua några av 

eleverna och alla lärare. Sedan skulle skolan stängas för dagen. 

Jag kollade runt på alla, rektorns man hade kommit så snabbt han kunde till skolan. Det var 

helt, ja vad ska man säga. Dödstyst. 

Medan poliserna senare intervjua några av åttorna passade jag på att kolla bort mot lärarna. 

Jessica, William, vaktmästaren Lars, Anna-Karin, Lisa, Ida och några av de andra lärarna som 

jag inte kände igen. Alla förutom Morgan.  

Plötsligt hade polisen kommit fram till oss nior. Jag passade på att fråga en rödhårig polis när 

jag var inne på tankarna. Jag knackade henne på axeln och hon vände sig om. 

- Ursäkta, men hur dog vår rektor, frågade jag och kollade henne i ögonen. Det högra 

ögat var blått och det vänstra var grönt. Hon kollade på mig och tänkte efter.  

- Egentligen så får jag inte ge ut sådan information…, hon stannade upp i meningen, 

men låt gå för tillfället. Du var ju ändå hennes elev. Hon blinkade åt mig med det blåa 



ögat och log. Jag log tillbaka och väntade med spänning. Polisen blev sedan alvarlig 

igen, på det där vuxna sättet. 

- Detta är vår hypotes, Emira Lundman, alltså er rektor, har troligtvis blivit inlåst i ett 

skjul och förövaren har sedan, med hjälp av bensin tänt eld på skjulet. Några av mina 

kollegor håller just nu på att ta reda på mer, de är i redskapsskjulet där vaktmästaren 

höll till. Lars här intagen till ett förhör men spåren leder till att han är oskyldig. 

Polisen behövde gå och hjälpa till med en sak och jag stod kvar och funderade. Jag tänkte 

tillbaka på det som hände innan, vid halv tio. Då kom jag på det, jag spanade ut över gården, 

precis som jag trodde. Morgan var fortfarande inte där. Nu var det brottom! Det var några 

meter från mig och de andra. Jag snabbade på stegen mot dem. Det var bara tre meter i 

mellan oss när någon greppade tag i min axel. 

Jag vände mig hastigt om, där stod Jessica och kollade strängt på mig.  

- Minoo Falk! Vad gör du här ute? Resten av klassen skulle ju gå in. Kom nu genast med 

mig här. 

Jag följde efter henne som om jag var i hennes skugga. Vi gick upp på tredje våningen och in i 

klassrummet 9A. Resten av klassen var i full gång på att packa sina väskor och ställa papper 

och böcker till rätta. Jag gick fram till min bänk och hivade upp väskan på axeln. Det kände 

som om minuterna gick som timmar. Tillslut sa Jessica, att det var dags att gå hem, jag 

rusade ut ur klassrummet med resten av klassen bakom mig. Mina fötter snuddade knappt 

vid trappstegen, den kyliga luften slogs mot mitt ansikte. Jag sprang genom skolgården och 

runt ett hörn, och sprang det fortaste jag kunde. 

Polisen vände sig om när jag kom springande, han kollade konstigt på mig. 

- Ska inte du vara på väg hem vid detta lag? det angår absolut inte dig att vara här när 

ett mord har begåtts. Om du nu inte visste det! 

Jag andades snabbt och fattade mig kort. Sedan sade jag att jag tror jag visste vem som 

mördade Emira. Han smuttade på koppen med något som doftade starkt kaffe och började 

se lite, lite mer intresserad ut. Sedan gav han med sig och lyssnade. 

- Jo… jag började försiktigt berätta. Den biträdande rektorn Morgan kom till vårt 

klassrum i morse vid halv tio. Han var andfådd som om han sprungit en lång bit, 

skjulet ligger en bit bort. Jag fortsatte med säkrare röst. Han doftade också en svag 

doft av bensin… Er kollega berättade, sa jag när jag såg hans frågande blick. Sedan, 

när alla skulle ut på skolgården fanns han inte vid de andra lärarna. Alla var där 

förutom Morgan! 

Han såg ut att tänka efter, sedan vände han sig om och började gå iväg. Han vände sig om 

och fräste: 

- Lägg inte din näsa i blöt, du är ingen polis. Som jag då asså, han vände sig om och gick 

med raska steg. 



- Nej vänta! Han stannade upp men vände sig inte om. Du kan väl i alla fall ta in honom 

på förhör. Jag började bli otålig. Ni har inte satt dit den skyldiga, och ni behöver all 

hjälp ni kan få. Ni vet ju inte vart han är, jag flinade. 

Han kollade på mig med ett rött ansikte, sedan suckade han. Han sade sedan att han i alla 

fall skulle göra ett försök. Polisen tog upp en walkie talkie och frågade runt bland sina 

kollegor. En av rösterna kände jag igen. Det måste ha varit den rödhåriga polisen jag pratade 

med innan. Ingen av poliserna hade sett till Morgan, de flesta visste inte ens att han var 

biträdande rektor.  

Polisen gick iväg, han mumlade något och jag följde efter. Strax därpå möttes vi av alla de 

andra poliserna. Jag kände mig osynlig bredvid dem när de pratade. Sedan sade en polis att 

hon hade fått en källa på var han kunde befinna sig. Genast blev det bråttom, jag försökte 

hålla mig till sidan. Det var bitande kalt och det hade börjat duggregna. Frosten på bilrutorna 

hade inte smält ännu, jag sparkade iväg en sten vid mina fötter.   

Det var lördag, mycket soligare idag och luften var stilla. Jag satt inne i lärarrummet och 

väntade på besked. Jessica satt också här. Jag kollade ner i marken.  

- Vill du ha något att dricka, frågade hon. Kaffe, te, choklad, vatten eller något annat? 

- Nej tack, mumlade jag. 

Efter dryga tio minuter med ytligare väntan kom de in. Den rödhåriga polisen, vid namn 

Cataleya, och polisen jag övertalade att söka efter Morgan. Han hette Melwin. Melwin och 

Cataleya satte sig mitt i mot oss. De båda log, det hade gått bra. De förklarade att Morgan 

blev tagen igår kväll vid elva, och skolan skulle fortsätta som vanligt på måndag igen. 

Slut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


