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När Patriks skilsmässa är ett faktum flyttar han tillbaka till sin
uppväxtort, Gimo i Norduppland. Han börjar arbeta som lärare på sin
gamla skola och återupptar kontakten med sina tidigare vänner. Men

det är en person som fattas. Jussi, Patriks barndomskompis, är
försvunnen sedan länge. Ingen vet vart han tog vägen, om han dog en
sen kväll på bruksdammens is eller om han valde att gå upp i rök.

Bland de vänner som bor kvar finns Camilla. Hon och Jussi var länge
ett par, men det var Patrik hon var tillsammans med den kväll Jussi
försvann. De tre hade ett komplicerat förhållande till varandra som
ännu är olöst. När Patrik kommer tillbaka är det inte bara Camilla
som undrar varför han är där. Patrik kan inte släppa tanken på Jussi.
Efter alla dessa år är det som om han fortfarande finns kvar där bland
husen. Kanske är det så. Kanske var det därför Patrik var tvungen att

komma tillbaka. Gimokrönikan är en roman både om den
borttynande bruksorten Gimo och om en komplicerad vänskap som
aldrig släpper taget. "Ut på Gimodammens is och in i det snöfyllda
mörkret sprang den väldiga, clownlika gestalten. Efter honom löpte
någon annan, lika rädd, lika snabb, lika utklädd. Strålkastarna från en

tom polisbil lyste upp hammaren och dykarbryggan och de



strandnära delarna av isen. Bilen tycktes ännu vara igång, åtminstone
var ena framdörren öppen - som om någon kastat sig ut från

förarsätet i all hast. Plötsligt stannade förföljaren, hejdade sig som
om isen inte bar där långt bort i mörkret. Sen small det. Jag skrek på
Jussi. Jag bad honom vänta. Det var som när vi var barn och jag
sprang efter honom in i skogen och sa att han var invald i mitt lag.
Men han lyssnade inte nu heller. Han hade än en gång sprungit ifrån

oss allihop."
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