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KAPITEL ÅTTA

EN KUNGLIG FRIPASSAGERARE

Efter frukosten reste sig Hal och borstade smulorna från byxorna. ”Jag 

ska gå och se om någon vill spela dart med mig.” Han tog sin skissbok 

och stack ner kulspetspennan längs bokryggen.

”Tar du illa upp om jag inte gör det?” Morbror Nat tog upp sin an-

teckningsbok ur väskan. ”Jag har jobb att göra – jag måste dokumentera 

avfärden i går kväll.”

”Nej, det gör ingenting.” Hal log och höll upp skissboken. ”Om ingen 

vill kasta pil ritar jag istället.”

”Snart passerar vi Dundee och korsar floden Tay. Utsikten från bron 

är makalös, så håll ögonen öppna.”

”Det ska jag.” Hal stack ner skissboken i bakfickan på sina jeans.

”Kom och hämta mig ifall mr Pickle är besvärlig mot dig.”

”Jag tänker hålla mig ur vägen för honom.”

”Det är nog bäst att du håller dig borta från lady  Lansburys hundar 

också.”

Hal stängde dörren efter sig, tog fem steg framåt, stannade upp och 

tassade sedan baklänges på tå, vände sig om och sprang mot den kung-

liga vagnen.

”Det finns en juveltjuv på tåget”, viskade han för sig själv, ”och jag vet 

precis var hon gömmer sig.”

Medan han sprang tänkte Hal på att Amy hade lämnat den där brickan 

med mat. Var hon tjuvens medhjälpare? I så fall befann sig flickan och 

möjligen även de stulna smyckena i den kungliga vagnen. Om han fång-

ade tjuven och hittade smyckena skulle han kanske få belöningen som 

det stod om i tidningen. I så fall skulle jag definitivt kunna köpa en hund.

Han stack fingrarna i mässingsbeslaget till skjutdörren som kopplade 

samman gästvagnen med den kungliga och drog den åt sidan. Den löpte 

på välsmorda rullar och öppnade sig utan ett ljud. När han slunkit ige-

nom dansade hans hjärta en vild dans i hans bröst medan han tassade på 

den mjuka mattan till platsen där Amy hade ställt brickan. Han tryckte 

örat mot dörren, men hjärtat bultade så högt att han inte kunde höra 

någonting. Tyst vred han på handtaget. Det var mörkt i rummet. Han 

kände lukten av talkpulver och parfym. Han såg en dubbelsäng – med 

skrynkligt täcke. På nattygsbordet stod ett halvfullt glas apelsinjuice.

Hal steg in i rummet och trampade på spelkort som låg i långa rader. 

Någon hade lagt patiens. Kupén var tom. Han tog fram sitt block, satte 

sig på sängkanten och ritade upp en snabb skiss över hur rummet såg ut.

Det knäppte till när dörren stängdes bakom honom.

”Nu har jag dig!” ropade en röst.

Hal var nära att hoppa ur sitt eget skinn. Framför dörren, klädd i 

svart T-shirt och hängselbyxor, med armarna i kors framför bröstet, stod 

flickan som hade räckt ut tungan åt honom. Runt hennes höfter häng-

de ett verktygsbälte. Han såg en skiftnyckel, två skruvmejslar och en 

 schweizisk armé kniv. Det var så hon tog sig in i lady Lansburys kupé, 

tänkte Hal. Hon dyrkade upp låset.

”Nej, jag har dig”, sa Hal och stoppade ner skissboken i bakfickan igen.
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Flickan, som var längre än Hal, spände trotsigt blicken i honom. ”Vem 

är du? Och varför smyger du in i min kupé?”

”Det är inte din kupé, det är kungafamiljens. Ingen får vara här.”

”Du är här.” Flickan lade huvudet på sned. ”Och jag kom på dig med att 

smyga in i den kungliga vagnen utan tillåtelse. Du ligger verkligen illa till.”

”Jaha, och du kommer att åka i fängelse!” Hal sträckte ut handen. ”Ge 

mig broschen och örhängena så ska jag tala om för polisen att du gav dig 

frivilligt.”

Flickan rynkade oförstående pannan. ”Va?”

”Smyckena som du stal i går kväll av mrs Pickle och lady Lansbury.”

”Har saker blivit stulna?”

Hal nickade. ”De tänker anmäla det till polisen när vi kommer till 

Balmoral.”

”Attans också!” svor flickan lågt.

”Det är mycket bättre för dig om du ger upp nu.”

Flickan himlade med ögonen. ”Jag är ingen tjuv, din idiot.”

”Jag är ingen idiot.”

”Jo, om du tror att jag är en tjuv.”

”Varför gömmer du dig om du inte är någon tjuv?”

”Jag är en fripassagerare.”

”Vad sa du?” Hal kom av sig. Det hade han inte väntat sig att hon 

skulle säga.

”Jag hade inga planer på att missa Highland Falcons sista resa, men 

pappa sa att inga barn fick vara med på tåget.” Hon tittade anklagande 

på Hal. ”Vilket uppenbarligen inte var sant.”

”Det var inte meningen att jag skulle åka med”, sa Hal. ”Min morbror 

tog med mig eftersom min mamma är på sjukhuset.”

”Är hon sjuk?”

”Ja … Nej. Hon ska få barn.” Hal fick en klump i magen. Han ville 

inte prata om sin mamma. ”Är du en fripassagerare? Hur kom du om-

bord på tåget?”

Flickan kisade mot honom med smala, misstänksamma ögon.

”Du måste lova att inte skvallra.”

”Skvallra om vad för vem?” Hal blinkade. ”Jag vet ju ingenting.”

”Pappa skulle få problem. Han kan bli av med jobbet.”

”Servitrisen som kom med mat till dig vet om det.”

”Amy? Ja, hon är cool. Hon kan bevara en hemlighet.”

”Det kan jag med.”

”Svär på det. Säg: ’Jag …’ Vad heter du?”

”Harrison Beck.”

”Säg: ’Jag, Harrison Beck, svär vid mitt blod och spott att aldrig tala 

om för någon att Lenny är med på Highland Falcon.’”

”Lenny?”

”En förkortning av Marlene.” Hon böjde sig fram mot honom. ”Har 

du problem med det?”

Hal skakade på huvudet.

”Bra. Då så. Säg det.”

”Jag, Harrison Beck, svär vid mitt blod och spott att aldrig tala om för 

någon att Lenny är med på Highland Falcon.”

Lenny spottade på sin hand och höll fram den för att Hal skulle skaka 

den. Han grimaserade när den varma saliven gneds mellan deras hand-

flator och beseglade löftet.

”Min pappa kör loket”, sa hon stolt och torkade av handen på sina 

hängselbyxor. ”Mohanjit Singh. Den bäste ångloksföraren i hela landet.”

”Är din pappa lokförare?” Hal var imponerad. ”Så han lät dig följa 

med på tåget?”

”Nej! Han skulle aldrig bryta mot reglerna. Hela familjen körde upp 

till Buckinghamshire, där det kungliga tåget brukar stå, för att vinka 
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av pappa. När jag hade gett honom en avskedskram i hytten sa jag till 

mamma att han hade ändrat sig och sagt att jag fick åka med. Jag gömde 

mig i tendern på vägen till London. När vi kom till King’s Cross erkände 

jag vad jag hade gjort.” Hon flinade och hoppade upp på sängen där 

hon studsade upp och ner. Hennes långa, svarta fläta piskade hit och dit 

som en galen orm. ”Jag visste att pappa skulle vara tvungen att låta mig 

komma med på resan då. Jag kunde inte åka hela vägen hem till Torquay 

alldeles ensam.”

”Blev han inte arg?”

”Lite.” Hon ryckte på axlarna. ”Men han känner likadant för 

tåg som jag gör – vi har dem i blodet.” Lenny slängde ut benen 

och landade på rumpan, vilket fick en  leksaksmus att flyga 

upp ur bröstfickan på hennes hängselbyxor. Hon fångade 

den och stoppade ner den igen.

”Är det där ett gosedjur?” sa Hal hånfullt. ”Hur gam-

mal är du egentligen?”

”Jag fyller tolv om tre månader.” Lenny blängde 

på honom. ”Och det är inget gosedjur. Det är Penny 

Mus. Jag fick den av pappa första gången jag åkte i 

förarhytten på Highland Falcon, så jag tyckte att hon 

också borde få följa med. Hur gammal är du själv?”

”Elva.” Hal satte sig bredvid Lenny. ”Och jag har 

en leksakshund som heter Pumu hemma eftersom jag 

inte får ha någon riktig hund.” Han log generat. ”Det 

var inte meningen att skratta åt din mus. Får jag titta 

på den?”

Lenny gav honom musen. Nosen var en klump av 

svarta stygn, runt den satt det morrhår i 

tagel, och den hade en remsa 

svart läder som svans. ”Hon bor i tendervagnar och äter ost. När jag var 

liten brukade jag suga på hennes svans.”

”Vad äckligt.” Hal lämnade tillbaka den.

”Du, berätta om den där juveltjuven”, sa Lenny och svängde ut benen 

över sängkanten.

Hal stack handen i bakfickan, tog upp sin skissbok och drog fram första-

sidan från Ernest Whites tidning. ”I går kväll var det någon som stal Lydia 

Pickles diamantbrosch. Och nu i morse, vid frukosten, sa lady Lansbury 

att någon hade brutit sig in i hennes kupé och stulit hennes pärl örhängen. 

Jag tror att den här tjuven som har stulit smycken på rika människors fes-

ter …” Han pekade på artikeln. ”… kanske är samma person som tjuven 

på tåget.”

”Oj då!” Lenny tog artikeln. ”Här står det att tjuven stal en rubinring 

från någons finger!”

”Det finns en belöning till den som fångar tjuven. Tio tusen pund.”

Lenny skakade på huvudet. Hon såg inte imponerad ut. ”Det räcker 

inte för att köpa ett ånglok.”

”Vill du köpa ett tåg?”

”Inte vilket tåg som helst. Jag vill ha det bästa – ett A4 Pacific. För tio 

tusen pund får man inte ens namnskylten från ett klassiskt lokomotiv.”

”Du är konstig.”

”Nej. Jag älskar tåg.” Lenny tittade på honom. ”Gör inte du det?”

”Jag har aldrig direkt tänkt på dem.” Hal såg sig omkring. ”Fast det 

här är väl rätt coolt, förstås.”

”Rätt coolt?” Lenny såg på honom med avsmak. ”Du får åka med ett av 

de bästa tåg som någonsin byggts på dess sista resa – ett A4 Pacific, tåget 

som har världsrekordet i snabbhet för ånglok – och du tycker att det är rätt 

coolt?” Hon skakade på huvudet. ”Det är något fel på dig.” Hon for upp 

på fötter, tog hans hand och drog upp honom från sängen. ”Kom.”
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KAPITEL NIO

RÄLSBEN

Lenny kontrollerade att korridoren var tom innan hon  pilade ut genom 

dörren och drog med sig Hal. Heltäckningsmattan byttes ut mot lino-

leum när de fortsatte mot främre delen av tåget. Hal kände lukten av 

stekt bacon, kaffe och motorolja.

”Det här är personalvagnarna.” Lenny släppte hans hand när de passe-

rade skåp och hyllor med travar av vita handdukar och sängkläder. ”Där 

är skafferiet.” Hon flinade mot honom över axeln. ”Bra om man behöver 

nödkakor.”

Plötsligt brölade ett signalhorn och hela vagnen krängde till när ett 

expresståg rusade förbi. Hal vacklade till och slog armbågen i skafferiets 

dörr.

”Aj!” Han grimaserade när det surrade i armen som av tusen arga bål-

getingar. ”Änkestöt.”

”Schh.” Lenny höll pekfingret framför läpparna.

”Du gungade inte ens till.” Hal gned sig om armbågen.

”Rälsben”, sa hon menande. ”Det är som sjöben, fast på tåg.”

”Heter det verkligen så?”

”Vet inte.” Lenny ryckte på axlarna. ”Böj benen som om du stod på en 

skateboard. Det hjälper.”

Hal böjde knäna och vaggade efter henne.

”Inte så mycket.” Lenny fnissade.

Korridoren vidgade sig till ett rum fyllt med förvarings lådor. En trans-

portvagn var fastspänd vid väggen bredvid två uniformsjackor som häng-

de på varsin krok. En man i blå kostym och skärmmössa med guldkant 

satt på en trästol vid en telefonväxel och putsade ett par skor med en 

borste. Hal kände igen honom som vakten med visselpipan från King’s 

Cross. Lenny stack ut armen så att Hal stannade.

”Psst! Graham”, viskade hon. ”Blunda.”

Tågvakten log och blundade medan han fortsatte putsa skon.

”Du har inte sett mig”, viskade Lenny och vinkade åt Hal att smyga på 

tå efter henne genom vagnen.

”Jag har inte sett någonting”, småskrattade Graham. ”Jag vet inte ens 

att du är ombord.”

”De flesta i tågpersonalen vet att jag är här”, förklarade Lenny när de 

marscherade vidare, ”men pappa har bett dem att blunda för det.” Hon 

kastade en blick på Hal. ”Fast passagerarna får jag egentligen inte prata 

med.” De passerade ett par kupéer med trevåningssängar som stod tätt 

ihop. ”Och passagerarna får definitivt inte vistas i personal vagnarna. 

Personalen gillar inte det. De arbetar hårt för att ge passagerarna en 

magisk upplevelse, och magiker avslöjar aldrig sina trick.” Hon pekade 

framåt. ”Det är dit de går när de inte är i tjänst. De kan inte koppla av 

om passagerarna kommer och är dryga och kräver en massa saker.”

Hal tänkte på hur mr Pickle hade tilltalat Gordon Goulde, och på hur 

lady Lansbury gick omkring och begärde saker, och förstod precis vad 

Lenny menade.
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Nästa vagn var en öppen yta med två bord och bänkar. Vid en disk i 

bortre hörnet stod Amy med ryggen mot dem och gjorde en kopp te.

”Hej, Amy”, sa Lenny när de kom in.

”Vad gör du utanför ditt rum? Du lovade att hålla dig gömd …” Amy 

vände sig om och stelnade till. ”Åh. Mäster Beck.” Hon stirrade ilsket på 

Lenny, och Hal vägde besvärat på fötterna.

”Bli inte arg nu!” sa Lenny glatt. ”Harrison upptäckte var jag gömde 

mig. Han sa att han inte var säker på om han gillar ångtåg, så jag tänker 

ta med honom till …”

”Marlene.” Amys röst var allvarlig. ”Det här är ingen lek. Jag kan bli 

av med jobbet.”

”Jag har svurit att inte säga något”, sa Hal. ”Jag vet att jag inte får 

vara här, men jag lovar att hålla allting hemligt.”

Amy suckade och vände sig mot disken igen för att hälla mjölk i sitt te. 

”Din pappas skift började för en timme sedan.”

”Tack, Amy. Du är bäst.”

”Jag är en idiot, det är vad jag är”, sa Amy när de kilade förbi henne, 

mer för sig själv än till någon annan.

Från en dörr med en skylt där det stod GENERATOR bredvid en gul 

triangel med en svart blixt kom det ett oroväckande elektriskt surr. Bred-

vid den fanns en jättestor bur med hänglås på dörren och inga fönster 

utom ett i taket.

”Bagageförrådet”, sa Lenny när de skyndade förbi. ”Dina väskor är 

där inne någonstans.”

”Jag har inga väskor”, svarade Hal och kikade in i buren där det låg 

resväskor och bagar i höga travar. ”Jag tog bara med mig en ryggsäck. 

Men jag önskar att mamma hade hjälpt mig att packa. Jag tog med mig 

helt fel grejer.”

”Varför gjorde hon inte det?”

”Ena dagen var allt som vanligt, och nästa får jag veta att jag ska åka 

på en tågresa med min morbror. Mamma var för upptagen med att packa 

till sjukhuset för att kunna hjälpa mig. Jag tror de är oroliga för min lilla-

syster.”

”Jag har tre småsystrar. En gång, när Nutan föddes, var jag tvungen att 

vara hos vår granne, mr Tyrell, en hel eftermiddag. Han är lite konstig. 

Går inte ut på dagarna. Går ut på nätterna för att leta upp döda djur att 

stoppa upp. Men det var okej ändå, för han visade mig hur man flår en 

ekorre.”

Hal grimaserade. ”Jag är hellre på Highland Falcon än flår ekorrar.”

”Jag är hellre på Highland Falcon än någon annanstans i världen.” 

Lenny log. ”Ser du fram emot att bli storebror?”

”Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det.”

”Det är inte mycket du tänker på, va?” Lenny skrattade. ”Det är job-

bigt att vara äldst. De bryr sig inte om en. Man måste dela allt med små-

syskonen och får hela tiden höra att man ska föregå med gott exempel.”

”Som att bli fripassagerare på ett kungligt tåg?” skrattade Hal.

”Jag menar allvar.” Lenny gav honom en lekfull knuff. ”Du ska få se, 

allt kommer att förändras när din syster kommer. Hon kommer att tjata 

på dig att ni ska leka hela tiden. Det gör i alla fall mina.”

”Jag tänker inte leka några tjejlekar.”

”Vad är en tjejlek?”

Harrison ryckte på axlarna. ”Leka prinsessa?”

Lenny slog till honom på armen.

”Aj!”

”Min lillasyster Priya och jag leker jämt prinsessa. Hon tvingar mig att 

klä ut mig till prins och slåss med henne. Gissa vem som vinner?”

”Du?” Hals blick gled ner till Lennys verktygsbälte.

”Priya, för hon går på danslektioner så hennes ben är hur starka som 
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helst. Hon kan sänka dig med ett slag mot knävecken innan du hunnit 

lyfta knytnäven. Stridsbalett, kallar hon det.”

”Okej.” Hal nickade. ”Jag ska komma ihåg att hålla mig undan från 

henne.”

Lenny skrattade, tog tag i handtaget till dörren i änden av vagnen och 

vred på låset. Hon ryckte upp dörren, och kall luft slog emot Hal. Det 

ringde i skallen på honom av det skallrande ljudet från tåget när det 

färdades i full fart. På andra sidan dörren möttes han av lokomotivets 

vinröda färg. Lenny hoppade flinkt över gapet mellan tågvagnen och 

tendern, öppnade en plåtdörr och försvann in.

Hal höll fast i ett järnhandtag på vagnens utsida och kikade ner. Det 

var bara ett kort hopp. Järnvägens sliprar rusade förbi honom i ett hyp-

notiskt töcken.

Lennys huvud tittade ut vid metalldörren. ”Kom nu, sölkorv.”

”Jag k-kan inte”, stammade Hal.

”Låtsas att du är en balettdansare!” ropade Lenny och försvann igen.

Hal tog ett djupt andetag, släppte handtaget och hoppade. Det kändes 

som att han föll, men han landade med en duns i tenderkorridoren. Där 

snubblade han ner på knä med hjärtat hamrande i bröstet medan loko-

motivets dån fick metall väggarna att skaka. Ostadigt kom han upp på 

fötter. Det var mörkt och lågt i tak. Platsen stank av sot och rök. När han 

steg över till lokomotivets durk piskade vinden tillbaka hans hår från an-

siktet och han möttes av ett färgsprakande panorama av häckar, träd och 

himmel som flög förbi förarhytten och fick honom att dra efter andan.


