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”Kranarnas styrhytter blickade tomt ner på de två flickorna. Nora rös. Lin klämde
hårt om hennes hand.” – Lin och Nora i den gamla världen. Kranarna står kvar
än idag, sträcker sig mot himlen och stirrar ner på de som går förbi.
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“Vad har du gjort? Undrade Lin och nickade mot Noras knän.” – Här flyttar Lin in
med sina föräldrar och träffar direkt på Nora och Rick.

”– Håll käften, ryter en man på båtens däck till en annan som står på kajen. Du
beter dig som en barnunge.” – I den gamla hamnen på Laboratorieholmen syns
tydliga spår, av så väl trä som betong, från en hamn som en gång varit aktiv.
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”Laboratorieholmen låg där som en skarp svart siluett. Det såg stilla och fridfullt
ut, men i Ricks huvud snurrade det. Den här gången var det inte inbillning.” –
Här bor Rick och Nora. Rick har utmärkt utsikt över Laboratorieholmen från sitt rum.
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”Pojken tittar på henne genom en glipa mellan fingrarna. Vad gör de här? På
den här ön finns inga barn, förutom hon själv.” – Här ligger träscenen, och här
låg också förut det lilla bostadshuset som hyste den som var anställd för att sköta
förvaring och skötsel av sundets sjömärken.
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”En bred lila reva blixtrar i luften högt över sällskapet och spricker ljudlöst upp i
ett elektriskt mönster över himlen.” – Smalspåret från hamnen når fram till där
lagerbyggnaden en gång låg.
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”Det är far. Älskade far! Gerda reser sig blixtsnabbt och kastar sig mot honom,
lägger armarna runt hans midja och borrar in ansiktet mellan skjortan och
västen.” – Under höststormarna slår vågorna in här och tar med sig centimeter för
centimeter av Laboratorieholmen tillbaka ut i havet.
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”När han satte sig upp igen var hans ansikte uttryckslöst.
– Den är inte där. Någon måste ha flyttat på den, sa han allvarligt.” – Här
upptäcker Joakim att lådan inte ligger kvar, och de inser att något mycket allvarligt
håller på att hända.
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”När hade Noras bästa kompisar förändrats? Nora kunde inte, ville inte, komma
ihåg.” – På Kattrumpan, badplatsen i Kalmar centrum, upptäcker Nora att något
inte stämmer med hennes gamla bästisar – eller är det
hon som är fel?
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”– Den här kartan är från mitten av 1600-talet. Kan
ni se Laboratorieholmen?” – I arkiven på Kalmar
läns museum finns gamla fotografier från verksamheterna
på Varvsholmen och Laboratorieholmen, bland annat.

