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– Bara en gång till! mumlade Marcus halvhögt 
för sig själv, innan han skulle klicka på ”Ny 
insats”. 

– Vad sa du? ropade Diana från köket.
– Ingenting! svarade han lite för snabbt och 

stängde sin laptop. 
Marcus satt i soffan framför tv:n i vardags-

rummet med datorn i knät. Hans fru, Diana, 
trodde att han satt och betalade räkningar.  
Att han istället satt och spelade roulette på ett 
nätkasino, vågade han inte berätta. Då hade 
hon blivit vansinnig på honom. En kväll hade de 
tittat på ett tv-program om hur människor 
spelade bort sina pengar på nätkasinon. Diana 
hade svurit och undrat hur dumma de kunde 
vara. ”Förstår de inte vilket riskfyllt spel de 



6 7

håller på med?” hade hon sagt. Marcus hade 
nickat och hållit med. Utåt sett, var han lika 
upprörd som Diana. Men inombords skämdes 
han. Tänk om hon hade vetat att han var en av 
dessa dumma människor som hade fastnat i ett 
spelande, som kändes omöjligt att sluta med. 

– Maten är klar! ropade Diana.
– Jag kommer, svarade Marcus och trängde 

bort sitt dåliga samvete när han gick ut till 
köket. 

– Hoppas det duger med spagetti och 
köttfärssås.

– Det doftar fantastiskt! Du vet att jag älskar 
din underbara köttfärssås. Jag hoppas att jag kan 
lyckas lika bra med maten, när det är min tur 
imorgon. Då ska jag göra världens godaste pizza!

– Ha ha ... lycka till! skrattade Diana. Förra 
gången du gjorde pizza kändes det som att äta 
brända skorpor. Så vi måste komma ihåg att 
stänga av brandvarnarna den här gången. De 
satte ju igång ganska snabbt när du hade 
pizzorna i ugnen.

– Skratta du, log han. Du ska få se! Men nu 
vill jag njuta av din ljuvliga middag.
 • • •
– Ska du åka till träningen nu? frågade Diana 
när de hade ätit klart.

– Ja, det blir nog lagom att åka nu, om jag 
ska hinna förbereda med bollar och koner 
innan killarna kommer. Jag tror att Viktors 
pappa, Rikard, skulle hjälpa till idag. Det känns 
ju bra om jag är där före honom, så han slipper 
stå och vänta på mig.

Marcus var lagets ende tränare för fotbolls-
klubbens 12-årslag för pojkar. Men man hade 
kommit överens om att några föräldrar till 
killarna i laget, skulle turas om att hjälpa till vid 
träningar och matcher.

Marcus tackade för maten, pussade sin fru 
på munnen och tittade kärleksfullt på hennes 
mage, som hade blivit lite rundare. Om ett 
halvår skulle de bli föräldrar. Han älskade att 
vara tränare för sitt pojklag. Men han drömde 
också om att en gång få leda ett fotbollslag där 
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hans kommande dotter eller son var med. Det 
skulle verkligen vara något fantastiskt att få 
uppleva. Men det låg i framtiden. Nu var det 
fokus på att försöka få laget redo för det stora 
cupäventyret i Danmark om drygt två månader. 
Då skulle laget delta i Dana Cup i den danska 
staden Hjörring.

Sedan fem månader tillbaka hade Marcus 
extra mycket tid till att planera träningarna för 
laget. Det kändes väldigt roligt. Men orsaken 
till den extra tiden var inte lika rolig. Stadens 
pappersbruk hade efter 50 års verksamhet, 
lagts ner på grund av dålig lönsamhet. Mer än 
500 personer blev arbetslösa. Några få av 
dessa hade lyckats få ett nytt jobb. Men 
Marcus var inte en av dem. Han hade 
övertygat Diana om att de skulle klara sig 
ganska bra på hans a-kassa. Fast det var inte 
sant. Det hade blivit svårare att klara av att 
betala räkningarna. 

Han slog bort känslan av klumpen i magen 
och skuldkänslorna gentemot Diana. Att 

försöka få ihop extrapengar genom att spela 
roulette – han visste ju hur korkat det var!

Han sa hej då och stängde dörren efter sig. 
Nu måste han koncentrera sig på fotbolls-
träningen!
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– Bra jobbat, Erik! Perfekt löpning och passning!
Marcus beröm ekade över fotbollsplanen. 

Pojklagets träning var snart slut för den här 
gången. Marcus blåste i visselpipan.

– Samling i mittcirkeln! ropade han. 
– Det såg riktigt bra ut idag, sa Rikard, som 

varit dagens assisterande tränare och klappade 
Marcus på axeln. 

– Ja, verkligen!
Inom en minut var de två ledarna omringade 

av ett gäng trötta och svettiga spelare. Marcus 
tog till orda:

– Mycket bra och intensiv träning idag, 
grabbar! Det känns som om ni verkligen har 
börjat ta till er allt vi har pratat om och tränat på 
ända sedan januari. Nu är det mitten av maj, 

och lite mer än två månader kvar till Dana Cup. 
Självklart kommer det allra viktigaste vara att vi 
gör vårt bästa under de matcherna. Att förlora 
matcher är inte världens undergång. Men det 
vore väldigt roligt om vi kan spela som vi har 
tänkt – till exempel med ett stabilt och 
tänkande försvar.

– Inget riskfyllt spel alltså! ropade Erik och 
fick sina lagkamrater att le igenkännande.

”Inget riskfyllt spel” var ett uttryck som 
Marcus hade tjatat om ända sedan det blev 
bestämt att de skulle delta i Dana Cup i 
Hjörring. Innan han svarade Erik, hann han 
känna ett stråk av kalla kårar, på grund av dåligt 
samvete. Det var exakt de ord Diana hade sagt 
när de tittade på tv-programmet om folk som 
spelade bort sina pengar på nätkasinon: 
”riskfyllt spel”. Han trängde snabbt bort sin 
ångest.

– Helt riktigt, Erik! Inget riskfyllt spel ... i 
försvaret. Men ska man vinna matcher, så 
måste man förstås våga ta risker ibland också, 
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men inte bakåt. Ser man chansen till ett bra 
anfallsspel, ska man ta den. Även om man 
spelar ytterback ska man kunna ta offensiva 
löpningar för att hjälpa laget att skapa ett tryck 
på motståndarnas försvar. 

– Har vi fått in alla pengar vi behöver än? Så 
att vi verkligen kommer iväg till Danmark i juli?

Typiskt att det var Viktor som ställde den 
frågan. Han hade nog ärvt sitt ordningssinne 
och intresse för siffror och ekonomi av sin 
pappa Rikard. Rikard drev ett eget företag, som 
hjälpte andra företag med deras ekonomi och 
bokföring.

 – Nja, inte riktigt än, svarade Marcus 
dröjande. Men det ska inte vara några problem 
att få ihop resterande pengar. I juni ska vi ju 
hjälpa till på vår egen cup, Sommarcupen. Som 
ni vet ... även om vi själva spelar i cupen, ska vi 
jobba också. Sälja godis och korv i kioskerna, 
vara parkeringsvakter och städa omklädnings-
rummen. Då bör vi få in en hel del pengar. Jag 
tror att det blir ungefär 200 lag som deltar i år. 

Dessutom samarbetar vi med simklubben, som 
har sin stora tävling samtidigt ... 
Sommarsimmet. Så det kommer att vara 
tusentals människor i rörelse under den 
veckan. Det innebär stora inkomstmöjligheter 
för oss. 

– Men hur mycket har vi på kontot nu? 
envisades Viktor.

Marcus kastade en vädjande blick mot 
Rikard – men fick ingen hjälp med att svara.

– Jag ska erkänna att jag inte vet den exakta 
summan just nu. Förutom jag, så är det ju flera 
föräldrar som har tillgång till vårt konto. Men vi 
ska ha ett möte med alla spelare och föräldrar 
innan vi åker till Danmark. Då tar vi upp allt det 
praktiska, även hur ekonomin ser ut. 

– Okej, grabbar! fortsatte han. Som sagt ... 
bra jobbat idag! Nu hjälps vi åt med att plocka 
ihop koner och bollar, så ses vi på torsdag igen!


