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Prolog

livet blir bara tuffare och tuffare för mor, annars mest känd som 
afrodite, kärleksgudinnan. den allmänna uppfattningen är att 
hon misslyckas allt oftare i sitt arbete och att kärleken håller på 
att råka i vanrykte. situationen är särskilt bekymmersam för 
invånarna i storbritannien. statistiken talar för sig själv. Vart 
tredje äktenskap slutar i skilsmässa och allt fler barn växer upp 
med bara en förälder.

så mor har blivit helt galen och skyller allt på mig, eros, som 
uppriktigt talat har fullt upp ändå, eftersom jag bara är ett barn 
och just nu är mitt inne i en jobbig period, inte bara för att det 
råder viss förvirring om vem som är min riktiga pappa utan också 
på grund av all ryktesspridning om att jag överhuvudtaget inte 
finns till utan bara är ett fenomen, en tanke och inte en verklig 
person.

så vad jag vill ha sagt är att om rebecca finch hade planerat 
att göra saker och ting värre än de redan var, kunde hon inte ha 
valt en bättre tidpunkt.
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Rebecca

Jag satt på eurostartåget, med avgång från Paris klockan 17.43, 
när det slog mig att mammas orubbliga tro på den livslånga kärle-
ken kanske berodde på att pappa hade haft den goda smaken att 
dö ung. i likhet med flertalet andra insikter tycktes denna insikt 
drabba mig helt plötsligt, men faktum är att den hade vuxit fram 
inom mig under lång tid och då och då fått ny näring av en rad 
omständigheter strax under medvetandets nivå.

jag hade ägnat mig åt att studera kvinnan på andra sidan mitt-
gången vilket jag hoppades att hon inte hade märkt. alla har vi 
våra specialintressen, vi hittar något som tilltalar oss och fastnar 
i det; till exempel älskade tim, min ex-man, båtar, båtar och 
barometrar. min mamma drömde sig gärna tillbaka till svunna 
tider och fantiserade om hur hennes liv kunde ha blivit. bland 
mina vänner fanns bridget, som kunde flanera i timmar och titta 
på torgstånd med frukt och grönsaker, och matilda, som aldrig 
hade kommit över sin barndoms fascination för moln. domi-
nic, min sambo, drogs till akvareller från den viktorianska och 
edvardianska tiden och till långbenta blondiner. i mitt fall var det 
människor. om du försöker förklara för mig hur en telefon fun-
gerar eller hur man skickar mejl genom cyberrymden från dator 
till dator, lyssnar jag förstås artigt men jag berörs inte på djupet. 
berätta istället hur det kommer sig att den vackra kvinnan i huset 
bredvid alltid står och väntar på brevbäraren på onsdagarna, och 
jag är idel öra och hundraprocentigt uppmärksam.

kvinnan på andra sidan mittgången såg ut att vara närmare 
fyrtio. hon var blond och lite rundnätt. hon hade på sig svart 
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gabardindräkt och hudfärgade strumpor till pumps med lagom 
hög klack. runt halsen hade hon en tunn guldkedja med ett 
enkelt kors och på höger ringfinger satt en bred ciselerad silver-
ring. men hennes hår förvånade mig. det föll ner mot axlarna 
i solglänsande vågor. hon var djupt försjunken i en roman; det 
framgick av hur hon bläddrade med fingrar som knappt klarade 
av att vänta på att ögonen skulle hänga med.

resan till Paris hade varit dominics påhitt, en överraskning till 
mig. jag hittade kuvertet med biljetterna i kylskåpet, ovanpå en 
äggkartong. dominic hade väntat på att jag skulle komma ner och 
äta frukost, och under tiden som jag fyllde kitteln med vatten och 
tog fram min favoritkopp kände jag hans otålighet. när jag till sist 
öppnade kylskåpet ägnade han sig åt att med överdrivna gester låt-
sasläsa tidningen, men jag kände att han betraktade mig ovanför 
sidorna. jag plockade upp kuvertet, som blivit kallt och fuktigt i 
kylskåpet, och öppnade det. en biljett utställd till rebecca finch 
och en till dominic townsend. jag väntade lite innan jag vände 
mig om, eftersom jag behövde några sekunder för att sudda ut 
mitt panikslagna ansiktsuttryck och ersätta det med ett leende. 
jag hade inte tid att resa bort. jag behövde ingen semester; vi hade 
redan haft semester för en månad sedan, eller om det kanske 
hade varit för tre månader sedan, om det nu inte hade varit för ett 
halvår sedan; hur som helst var det inte alls länge sedan. Vad jag 
behövde var att i lugn och ro och utan att bli avbruten kunna ägna 
all min tid och kraft åt att arbeta. där jag stod vänd mot det öppna 
kylskåpet och andades in den kyliga doften av pretentiösa franska 
ostar, försökte jag få till ett överraskat och glatt ansiktsuttryck. jag 
lade märke till att han hade ritat sitt vanliga lilla tecken till mig på 
kuvertet – ett hjärta genomborrat av en pil – och jag kände mig 
som en illvillig och otacksam kvinna.

jag snodde runt och log ännu bredare.
”Wow”, sa jag. ”Wow, wow, wow, en biljett till Paris. och vi 

reser imorgon. fantastiskt!”
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han tittade upp mot mig med rynkad panna.
”jag trodde att du skulle bli överlycklig.”
”men det är jag ju.”
jag skyndade mig fram till honom, lutade hakan mot hans 

mörka hår och lade armarna om hans axlar. dominic kom mest 
till sin rätt i Paris. Plötsligt längtade jag tillbaka till hur vårt liv 
hade varit förr: långa söndagsluncher då vi knappt fick i oss en 
bit eftersom vi var alltför upptagna av att prata med varandra; 
promenader när vi aldrig förmådde släppa varandras händer; och 
hur vi somnade i varandras armar och vaknade på morgonen med 
ett leende på läpparna.

han tog min hand och förde den till läpparna.
”det hoppas jag verkligen. du är nämligen lyckligt lottad. inser 

du förresten hur länge sedan det är som vi senast var i Paris? jag 
har bokat rum på det lilla pensionatet som amanda pratade om. 
jag vet att du tycker om det där andra stället, men det är bara bra 
för dig att prova något nytt och bryta inrotade vanor.”

och jag hade verkligen njutit av resan, knappt skänkt mitt ar-
bete en tanke utan bara promenerat, suttit och läst på kaféer 
och, givet vis, tittat på folk. de tre dagarna hade präglats av 
avkoppling. inga tider att passa, ingenting inbokat. Ville jag 
sitta kvar och läsa en timme vid frukosten kunde jag göra det. 
Ville jag slinka in på en biograf i stället för att gå på museum 
kunde jag göra det också. nu, när tåget rusade fram genom 
landskapet, lutade jag huvudet mot nackstödet och tänkte att 
dominic hade haft rätt. jag hade verkligen behövt komma bort 
några dagar.

men resan hade inte börjat särskilt lovande.
”har du nycklarna?” frågade dominic just när vi skulle gå. ”nej, 

inte den blicken. säg inte att du inte vet var de är någonstans.”
jag koncentrerade mig så mycket att ögonen blev till smala 

springor.
”ligger de inte i skålen?” undrade jag.
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”hade de legat i skålen skulle jag inte ha frågat dig.”
jag nickade.

”det är klart.”
”Var är de då?”
”nycklarna?” jag sökte i minnet efter platsen där jag kunde ha 

lagt dem, men allt jag såg var en gigantisk flaska som fylldes upp 
med galla. när hade jag senast använt nycklarna? jag hade förstås 
låst upp dörren med dem när jag kom hem senast. och när hade 
det varit? min panna slätades ut och jag log lättat.

”det var i förrgår.”
”Vad pratar du om?”
”det var då jag var ute senast, och alltså var det då som jag hade 

nycklarna senast.”
gallan spillde över.

”jag klarar inte det här! du vet att jag blir stressad när jag ska 
ut och resa. gör du det här med flit för att jaga upp mig? och 
vad menar du med att du gick ut i förrgår? har du inte varit ute 
sedan dess?”

”mitt arbete flöt på så bra, och jag ville inte göra något av brott.”
”du menar alltså att du inte ens har gått ett varv runt kvarteret. 

det är ju fruktansvärt.”
då mindes jag. kvällen innan hade jag stoppat ner nycklarna 

i necessären så att jag inte skulle glömma dem. jag satte mig på 
huk i hallen, öppnade resväskan, letade fram den blåvitrandiga 
väskan och drog upp den hjärtformade nyckelringen.

”här är de.” jag log brett mot honom. ”jag visste väl att jag inte 
hade tappat dem.”

”men för helvete!” han ryckte nycklarna ur handen på mig och 
stoppade ner dem i fickan.

där vi stod på perrongen och väntade på snabbtåget till Paris log 
han ångerköpt mot mig.

”jag är ledsen för att jag skällde på dig.”
jag försökte verkligen att inte bli upprörd av hans ursäkt, men 
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lyckades inte helt och hållet. i början av vårt förhållande hade 
jag uppskattat hans förmåga att be om ursäkt och tyckt att det 
vittnade om att han var en älskvärd, rentav storsint person. för 
tim, min ex-man, verkade ordet förlåt vara fäst vid två hullingar, 
en på var sida av matstrupen, vilket förhindrade vidare transport. 
Å andra sidan var han ganska lätt att ha att göra med och hade 
inte så mycket att be om ursäkt för. Vad gällde dominic hade jag 
med tiden insett att det där med att säga förlåt helt enkelt var ett 
trick som han hade utvecklat till fulländning.

men nu lät det faktiskt som om han menade det. han såg plå-
gad ut och tittade ömsom på mig, ömsom på järnvägsvagnen och 
sedan ner på sina fötter, och jag förstod, vilket jag borde göra 
efter våra fem år tillsammans, att han var uppriktigt upprörd 
över tanken på att den här resan – överraskningen som han 
så omtänksamt hade planerat – höll på att utvecklas till ett av 
våra fortlöpande gräl. själv var jag inte utan skuld. dominic 
hade behov av att ha kontroll och ordning på allt, vilket inte var 
konstigt med tanke på hans kaotiska uppväxt, och jag, som var 
medveten om detta, vad gjorde jag för att underlätta för honom? 
jag förlade saker, som nycklarna. jag glömde kvar saker och gick 
därifrån utan dem. jag koncentrerade mig inte på det jag borde 
koncentrera mig på, vilket resulterade i ständiga tankemässiga 
kortslutningar.

allt detta tänkte jag, och till sist, där jag stod på perrongen, 
lyckades jag besvara hans leende.

”jag är ledsen för att jag inte kom ihåg var jag hade lagt nyck-
larna”, sa jag.

”du vet hur uppstressad jag blir när jag ska ut och resa”, sa han 
en gång till. hans röst steg en halv oktav. ”jag skulle uppskatta 
om du kunde vara lite mer strukturerad. i motsats till dig sov jag 
inte särskilt bra i natt.” han lyckades till och med få en god natts 
sömn att låta som en ett brott.

”och att släpa tunga resväskor nedför trappan och in i taxin, 
och sedan ut igen … hur någon kan behöva så mycket packning 
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för en tredagarstripp övergår mitt förstånd.”
jag såg mig omkring och hoppades att ingen lyssnade.

”du erbjöd dig att bära väskorna”, sa jag med låg röst i förhopp-
ning att han också skulle sänka rösten. ”jag hade burit ner väskan 
själv om inte du hade insisterat på att göra det.”

”jag försökte faktiskt bara vara hjälpsam.”
”jag vet det, och det är jag tacksam för …”
”jag är inte ute efter tacksamhet, men eftersom du verkar vilja 

göra så stor affär av det här skulle jag vilja att du visar andra män-
niskor en gnutta hänsyn och låter bli att packa väskan så full …”

”det var just därför jag ville bära den själv”, förklarade jag. ”jag 
vet att jag har ganska mycket packning …”

”ganska?”
”och jag vill inte att du ska behöva lida för den sakens skull.”
”lida? det var väl ändå överdrifternas överdrift.” hade det inte 

räckt med överdrift, tänkte jag, medan han fortsatte. ”det är inte 
så att någon lider, som du uttrycker det. jag kommenterade det 
bara, och vad jag menar är bara att du kunde visa andra männi-
skor lite större hänsyn.”

”jag tänkte inte …”
”nej, du tänker inte. det är just det som är ditt problem. för 

hade du tänkt efter skulle du ha packat på ett förståndigare 
sätt.”

”Vi måste gå ombord på tåget nu.” jag böjde mig snabbt ner för 
att lyfta upp väskan, men dominic hann före. ”nej, jag tar den”, 
sa jag, ”Snälla”. nu var det min tur att höja rösten.

”det är inga problem, sa jag ju.” han gav mig sin egen lättvikts-
väska av tyg och grimaserade som av smärta när han lyfte upp 
min på tåget.

han behövde röka och gick tillbaka ner på perrongen och 
kände efter i fickorna.

”fan också, jag glömde cigarretterna hemma.” han vände sig 
om. ”jag måste gå och köpa ett nytt paket.”

”men tåget går strax”, sa jag.
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”måste du göra så stor affär av precis allt? jag är helt slut och på 
uruselt humör. jag måste ha en cigarrett.”

jag såg honom marschera iväg och försvinna längs perrongen.

den sista kvällen i Paris stod jag på hotellrummets balkong i 
nästan en timme; luften kändes varm och behaglig och var mät-
tad av rök och matdofter från restaurangen nedanför, där nå-
gon satt och spelade piano. På trottoaren gick folk omkring likt 
uppklädda dockor och paraderade som om de vore där enkom 
för min förnöjelse, och framför mig bredde den blå natthimlen 
ut sig.

På tåget, på andra sidan mittgången, satt kvinnan fortfa-
rande och läste. hon hade inte många sidor kvar. hon hade 
kommit till den delen av boken där lucas, romanens hjälte, en 
levnadstrött journalist, och catherine, hjältinnan och pianisten, 
skulle finna varandra, vilket läsaren hela tiden förstått skulle 
hända trots att ödet hade gjort allt som stod i dess makt för att 
förhindra det.

stopp, stoppa tåget! det hade dominic faktiskt sagt, eller sna-
rare skrikit, när han kom springande längs perrongen och viftade 
med armarna.

jag borde kanske inte ha vinkat åt honom. nej, det var inte 
snällt av mig att göra så, att luta mig leende ut genom fönstret 
och vinka, medan tåget började rulla och lämnade honom kvar 
på stationen.

kvinnan hade läst ut boken. hon sniffade av välbehag, snöt sig 
och slog ihop boken innan hon frånvarande drog fingrarna över 
omslaget, som pryddes av en länga oskarpt återgivna hus mot 
en fond i gyllengult och turkosblått och orden Hjärtats förort av 
rebecca finch i förgyllt relieftryck.

dominic sa att han hoppades att min ”lilla tripp” hade gjort mig 
gott.

jag svarade att det trodde jag att den hade.
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”ja, jag är glad att inte alla de där pengarna var helt bortkas-
tade.”

”de var de verkligen inte.” jag tystnade. ”men det var tråkigt att 
du inte lyckades komma med tåget.”

”det såg inte ut som om du tyckte att det var det minsta tråkigt. 
Uppriktigt sagt, hade det inte varit för att du lutade dig ut genom 
fönstret och vinkade till mig, skulle jag nog ha löst en ny biljett 
och kommit med nästa tåg, men jag förstod inte poängen. du 
brydde dig ju inte ens om att svara på mobilen när jag ringde dig.” 
han ryckte på axlarna.

i huvudet hade jag fullt upp med att formulera svar som: Nej, 
jag försökte bara få dig att springa fortare, eller Du trodde kanske 
att jag log, men i själva verket kämpade jag för att hålla tillbaka 
tårarna, eller Batteriet tog slut och jag hade glömt att ta med mig 
laddaren. men liksom george Washington kunde jag inte ljuga, 
inte längre.

”jag ska äta lunch med Ängeln i morgon”, sa jag i stället. ”efter 
det har jag en intervju. och vad ska du göra?”

han ryckte återigen på axlarna.
”jag ska hälsa på en klient i sussex.”
när han reste sig från frukostbordet, reste jag mig också och 

slog armarna om honom.
”förlåt”, mumlade jag.
dominic stelnade först till, men så slappnade han av och kysste 

mig.
”det var kanske bara bra för oss att vara på var sitt håll några 

dagar”, sa han. ”jag hoppas, förresten, att du lyckades utverka 
något slags återbetalning för hotellet.”

jag hade svårt att komma igång med mitt arbete och i stället 
bestämde jag mig för att röja lite i mitt arbetsrum. jag hade inget 
vidare ordningssinne, men under årens lopp hade jag lärt mig att 
ett rum där kaoset härskade ställde till med samma kaos också 
i tankarna. om jag däremot tittade upp från skärmen och såg 

Cobbold_Afrodites klinik.indd   18 08-09-02   08.55.07



19

att det inte låg en massa saker och skräpade överallt utan att 
mitt arbetsrum såg snyggt och trivsamt ut, brukade orden flöda 
utan problem. På senare tid hade det känts som om rummet 
slöt sig omkring mig. det låg travar med papper på skrivbordet 
och på bordet bredvid fåtöljen. bokhyllorna var rena katastrofen. 
böcker låg staplade huller om buller tillsammans med mappar, 
kartonger och månadstidningar. den stora anslagstavlan vid 
skrivbordet var full av lager på lager med tidningsurklipp och 
minnes lappar. i lådan där jag förvarade mina gamla anteck-
ningsblock och dagböcker hittade jag den röda läderinbundna 
dagboken som jag hade haft när jag träffade dominic och sedan 
fortsatt att skriva i under flera månader. jag hade aldrig fört 
dagbok regelbundet trots att själva tanken alltid tilltalat mig. jag 
påbörjade ofta en ny när något stort inträffade i mitt liv eller när 
jag i en pappershandel råkade få syn på en snygg bokrygg i duv-
blått med en liten rosettprydd nyckel. sedan skrev jag mycket 
och entusiastiskt ett tag, men vanligen, oftast efter bara några 
få veckor, krympte textmängden till att omfatta bara några 
plikttrogna kommentarer som mest påminde om en flykt från 
det jag egentligen borde syssla med, nämligen att skriva böcker. 
men idag var jag glad att jag hade sparat alla dessa påbörjade 
dagböcker, eftersom jag plötsligt blev nyfiken på att återknyta 
bekantskapen med den person jag hade varit. jag slog upp dag-
boken och började läsa.

”jag vet att det kommer att bli annorlunda den här gången”, 
sa min älskling till mig i morse när vi låg i sängen. och jag 
vet att han har rätt. jag älskar honom, jag älskar honom, jag 
älskar honom, och han älskar mig, och jag skulle inte kunna 
avstå från honom mer än en fånge skulle kunna vända solen 
ryggen och återvända till sin mörka cell.

jag var tvungen att läsa det stycket två gånger, och jag granskade 
handstilen noga för att förvissa mig om att det verkligen var jag 
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som hade skrivit det där och inte någon tonåring som skojade 
med mig.

apropå att flytta ihop skrev den där fåniga tjejen:

det känns som om det aldrig funnits ett hem före detta; ing-
en annan köksspis eller teve, säng eller kudde. Vår första jul. 
den första julgranen som vi bär hem tillsammans på gator 
som, otroligt nog, är pudrade med den första snön.

efter ett halvår skrev hon fortfarande med samma rosenskim-
rande penna:

i går kväll gick jag till galleriets sommarfest. det är så un-
derbart att se hur populär han är. självfallet finns det också 
folk som är avundsjuka på honom för hans framgångar och 
otvungna, charmerande sätt. jag blev överlycklig när mam-
man till hans äldsta vän och kund kramade om mig och sa: 

”Vilken välsignad flicka du är, kära du. jag tror inte att jag har 
sett den pojken så lycklig förut.”

”han ser alltid lycklig ut i början”, sa hennes följeslagare 
med en föraktfull axelryckning. jag tänkte just fråga henne 
vad hon menade med det, men då var de redan på väg bort.

efter det blev det allt glesare mellan gångerna jag skrev i dag-
boken, och sidorna övergick till att bli vita och jungfruliga. Vilket 
slöseri med så fint papper, tänkte jag. jag satte mig vid skrivbordet 
och började ur minnet skriva om en kväll ett år senare.

det var inte förrän samma morgon som jag förstod att det 
var dags för sommarfesten. jag gick fram till honom vid fru-
kosten med en inbjudan i handen.

”jag hittade den här när jag städade på ditt nattduksbord. 
’kära dominic, jag ser så fram mot i kväll. mary har sagt att 
dina fester är legendariska. kram martha.’ Varför har du inte 
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bjudit mig? och vem är martha?” frågade jag och hade svårt 
att tro att det var jag som stod där i en missklädsam mor-
gonrock i frotté och anklagande snörpte på munnen med 
armarna i kors över bröstet.

”jag trodde inte att du ville gå. du klagar ju jämt på att du 
hatar alla fester och tycker att vi går ut för ofta. herregud, 
jag trodde att jag gjorde dig en tjänst.”

”men det här är din fest. det är väl självklart att jag vill gå 
på den.”

”men följ med, då. men kommer jag inte ha tid att umgås 
med dig. för mig är det arbete, och jag måste ägna mig åt 
mina gäster.”

”som martha, menar du?”
”Var inte barnslig. martha är bara en ny kund.”

jag lade ifrån mig pennan och slog ihop dagboken. allt skulle bli 
så annorlunda hade vi sagt, vi skulle bli annorlunda och bryta det 
vanliga mönstret genom att visa upp vår kärlek som ett exempel 
på evig lycka. På det viset, tänkte jag och stängde skrivbords lådan, 
var vi som alla andra.

Ängeln, mitt gudbarn, hade just förlovat sig med Zac. de hade 
träffats på universitetet och planerat för sitt bröllop sedan fyra 
år tillbaka. bridget, Ängelns mamma, hade till en början oroat 
sig för att de var för unga, men allteftersom hade hon förlikat 
sig vid tanken. ”han älskar henne verkligen”, hade hon sagt 
till mig. ”och han har mycket goda framtidsutsikter. Ängeln 
behöver någon med goda framtidsutsikter som tar hand om 
henne.”

det höll jag med om. Ängeln var keramiker. inte den typen av 
keramiker som tillverkade långa serier av muggar och smörassiet-
ter och andra praktiska bruksföremål som hon sedan kunde sälja, 
utan en keramiker som ibland lyckades skapa helt underbara, 
dock aldrig användbara föremål, som till exempel tulpanbuket-
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ter, paradisfåglar och krukor som var en aning för trånga för att 
få plats med något i.

sin vana trogen var Ängeln punktlig och vi gick in på restau-
rangen tillsammans. jag beställde in rosa champagne och log mot 
henne över bordet. hon besvarade inte mitt leende utan rynkade 
i stället sin höga panna och hade ett bekymrat uttryck i de bruna 
ögonen.

när champagnen stod på bordet gjorde jag ett nytt försök.
”en skål för kärleken.” jag höjde glaset.
Ängeln höjde, men fullföljde inte rörelsen med en glad och 

ivrig gest utan höll kvar det ett litet stycke ovanför bordsskivan 
och därefter blev hon sittande med glaset i handen, som om hon 
glömt bort att det fanns.

”mazel tov?” sa jag.
”Vadå? ja, just det, mazel tov.”
”Ängeln, hur är det fatt?”
”jag gör väl rätt i att gifta mig?”
jag satte ner glaset och befriade Ängeln från hennes, eftersom 

jag var rädd att det skulle glida ur handen på henne.
”Vilken fråga du ställer. Vad är det som har hänt?”
”ingenting.”
”men då förstår jag inte. du har ju just förlovat dig. Var det 

inte meningen?” frågan var inte så dum som den lät, eftersom 
det hände ganska ofta att Ängeln gjorde saker som hon inte alls 
hade tänkt göra från början. men då brukade det röra sig om att 
hon, till exempel, kom ut från frisören och hade färgat håret svart 
fast hon gått dit bara för att klippa topparna, eller att hon seglade 
runt isle of White i en hel månad fastän hon bara åkt dit för att 
vara där över helgen. att förlova sig utan att det var meningen var 
däremot en helt annan sak.

”det är klart att det var meningen”, sa Ängeln och lät lite sårad 
för att jag hade känt mig tvungen att ställa den frågan.

”men du älskar väl honom?”
”det är klart att jag gör.”
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