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I dubbi, i sospetti
Gelare me fan

Men tvivel och misstankar
plågar mig så

Mozart
Figaros bröllop

(översättning Birgitta Rydholm)
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Explosionen inträffade medan de satt och åt
frukost. Även om Brunetti var kriminalkommis-
sarie och sannolikheten för att just han skulle
råka ut för en explosion därför var större än för

medborgaren i gemen så var inramningen minst sagt märklig.
Men att händelsen inträffade där den gjorde berodde på att
Brunetti var gift med en kvinna med brinnande, om än själv-
motsägande, åsikter och principer och inte med hans yrke.

”Hur kan vi överhuvudtaget befatta oss med den här veder-
värdiga smörjan?” for Paola ut och dängde dagens ”Il Gazzet-
tino” så ilsket i frukostbordet att sockerskålen välte.

Brunetti lutade sig fram, lyfte upp ena kanten på tidningen
med pekfingret och ställde upp skålen igen. Han tog en brioche
till och började äta i förvissningen om att det snart skulle kom-
ma ett klargörande.

”Hör här”, sade Paola som hade tagit upp tidningen och
började läsa den fetaste rubriken på förstasidan: ’”Fulvia Prato
berättar om sin fruktansvärda upplevelse.”’ I likhet med hela
det övriga Italien kände Brunetti väl till Fulvia Prato, hustrun
till en förmögen industriman i Florens som för tretton måna-
der sedan hade kidnappats och hållits fången i en källare un-
der lika lång tid. Hon hade befriats av i carabinieri för två
veckor sedan, men det var inte förrän dagen innan som hon för
första gången hade gått ut i tidningarna. Brunetti hade ingen
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aning om varför just den här rubriken retade upp Paola så för-
skräckligt.

”Och det här sen!” utbrast hon och pekade på en artikel
längst ner på sidan fem. ’”EU-delegat erkänner sexuella tra-
kasserier på sin förra arbetsplats.” ’ Brunetti kände till det här
fallet också: En kvinna som arbetade på EU-kommissionen –
han mindes inte exakt vad det var hon gjorde där, men för-
modligen var hennes befattning inte lika märkvärdig som dem
som männen brukade få – hade sagt på en presskonferens i går
att hon hade blivit utsatt för sexuella trakasserier när hon ar-
betade på en ingenjörsfirma för tjugo år sedan.

Eftersom Brunetti under sitt drygt tjugoåriga äktenskap
hade lärt sig tålamodets konst väntade han lugnt på att Paola
skulle förtydliga sig. ”Det är helt ofattbart att de använder det
ordet! Signora Prato behövde inte ”erkänna” att hon hade bli-
vit kidnappad, men den här stackars kvinnan ”erkände” där-
emot att hon hade varit utsatt för någon sorts sexuellt ofredan-
de. Och typiskt nog berättar inte de här grottmänniskorna vad
som egentligen hände heller utan bara att det hade med sex att
göra”, sade hon och daskade ilsket till tidningen. ”Varför i her-
rans namn läser vi egentligen den här smörjan?”

”Ja, det är obegripligt”, instämde Brunetti som även han var
uppriktigt chockad över ordvalet och ännu mer chockad över
att han inte hade tänkt på hur illa det lät förrän Paola påpeka-
de det för honom.

I många år hade han lett inombords åt det som han hade
döpt till Paolas ”frukostpredikningar”, alltså de våldsamma
utfallen som hon brukade göra medan hon läste morgontid-
ningarna, men med tiden hade han insett att det fanns en hel
del klokskap i det som i förstone tedde sig som rena galenska-
pen.

”Har du haft något sådant ärende?” frågade hon. Hon höll
fram den nedre delen av tidningen mot honom och därför för-
stod han att det inte var kidnappningen hon syftade på.
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”Ja, en gång för många år sedan.”
”Var då någonstans?”
”I Neapel. När jag tjänstgjorde där.”
”Och vad var det som hände?”
”Det var en kvinna som kom in och ville polisanmäla att hon

hade blivit våldtagen.” Han satt tyst en stund medan han åter-
kallade händelsen i minnet. ”Det var hennes man som hade
våldtagit henne.”

Paola satt tyst lika länge innan hon sade: ”Jaha?”
”Det var kriminalkommissarien som jag arbetade tillsam-

mans med som tog emot anmälan.”
”Och?”
”Han sa åt henne att tänka sig för ordentligt eftersom en

polisanmälan skulle komma att ställa till med en hel del tråkig-
heter för hennes man.”

Paola sade inget så han fortsatte.
”När han hade pratat färdigt sa hon att hon behövde tänka

över det hela en gång till och så gick hon.” Han kom fortfaran-
de ihåg hur hopsjunken kvinnan hade sett ut när hon gick
därifrån. ”Hon kom aldrig tillbaka.”

Paola suckade och frågade: ”Är det annorlunda nuför-
tiden?”

”Ja, lite.”
”Har det blivit bättre?”
”Obetydligt. Men vi försöker åtminstone se till att det är en

kvinnlig polis som tar emot anmälan.”
”Försöker?”
”Om vi har någon kvinnlig polis i tjänst just då.”
”Och om ni inte har det?”
”Då ringer vi runt och hör efter om det finns någon som kan

rycka in.”
”Och om det inte finns det?”
Han undrade hur frukosten hade kunnat förvandlas till ett

korsförhör. ”Då får den som är i tjänst ta emot anmälan.”
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”Det betyder alltså att det kan vara till exempel Alvise eller
polisinspektör Scarpa som förhör den här kvinnan?”

”Det är inte direkt något förhör, Paola. Personen i fråga är
ju inte misstänkt för något brott.”

Hon pekade på Il Gazzettino och knackade tre gånger med
nageln på den näst översta rubriken. ”I en stad där en sådan
här sak är möjlig vågar jag knappt tänka på hur ett polisförhör
går till.”

Han tänkte precis protestera när hon – kanske för att hon
märkte det – frågade i en helt annan ton: ”Och hur ser din dag
ut då? Kommer du hem på lunchen?”

Han kände sig lättad och trots att han var väl medveten om
att han utmanade ödet lyckades han inte hejda sig utan svara-
de: ”Ja, jag tror det. Det verkar som om brottsligheten i Vene-
dig har tagit semester.”

”Tänk om jag hade kunnat säga samma sak om mina studen-
ter”, sade hon med trött och uppgiven stämma.

”Men snälla Paola, det har ju bara gått sex dagar sedan du
började jobba igen”, kunde han inte låta bli att påpeka. Han
undrade hur hon hade lyckats skaffa sig monopol på att bekla-
ga sig över arbetet. Själv var han minsann tvungen att – om inte
varje dag, så åtminstone oroväckande ofta – ta hand om mord,
våldtäkter och misshandel medan det värsta som kunde hända
i hennes klassrum var att någon frågade vem Dark Lady var
eller hade glömt bort vad som hände i slutet på ”Washington
Square”. Han tänkte just kommentera detta faktum när han
fick se hennes blick.

”Vad är det?” frågade han.
”Vad då?” Han både hörde och såg på henne att hon inte

ville prata om det. 
”Jag frågade vad det är.”
”Jobbiga studenter, bara. Det gamla vanliga.”
Det märktes tydligt att det här var något som hon inte ville

diskutera. Han sköt stolen bakåt och reste sig upp. Sedan gick
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han runt bordet och lade ena handen på hennes axel innan han
böjde sig ner och kysste henne på huvudet.

”Då ses vi på lunchen.”
”Hoppet är det sista som överger människan”, svarade hon

och lutade sig fram och sopade ihop det utspillda sockret med
handen.

När Paola var ensam kvar vid bordet insåg hon att hon hade
att välja mellan att läsa färdigt tidningen och att diska. Hon
valde att diska. När hon var klar med det tittade hon på
klockan och såg att hennes enda föreläsning den dagen börja-
de om en knapp timme så hon gick bort till sovrummet och
klädde sig samtidigt som hon, som så ofta, i tankarna var djupt
försjunken i Henry James författarskap, även om funderingar-
na i det här fallet bara handlade om ifall han hade påverkat
Edith Wharton, vars romaner hon skulle ägna dagens föreläs-
ning åt.

Hon hade nyligen föreläst om heder och hur centralt detta
tema var i Whartons tre främsta romaner. Nu funderade hon
på om det här begreppet fortfarande hade samma innebörd för
hennes studenter, ja, om det hade någon innebörd för dem
överhuvudtaget. Hon hade gärna velat diskutera ämnet med
Guido innan han gick till arbetet eftersom hon hyste stor re-
spekt för hans åsikter när det gällde sådana här saker, men hon
hade kommit av sig när hon fick se de där rubrikerna.

Efter alla de här åren som de hade levt tillsammans kunde
hon ju inte direkt låtsas att hon inte märkte hur han reagerade
på hennes frukostpredikningar – han fick bråttom att gå från
bordet. Hon log för sig själv när hon tänkte på namnet som
han hade myntat och på hur snällt han brukade säga det. Hon
var medveten om att hon ofta reagerade väldigt impulsivt och
alldeles för starkt. En gång hade hennes käre make blivit så ur-
sinnig att han sammanbitet hade räknat upp alla de ämnen som
brukade få henne att gå upp i limningen. Men hon hade verk-
ligen ingen lust att fördjupa sig i den listan som dessutom
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stämde så på kornet att hon fortfarande ryste bara hon tänkte
på den.

Höstkylan hade dagen innan slagit till i Venedig så Paola
plockade fram en tunn yllekavaj ur garderoben innan hon tog
upp sin portfölj och gick hemifrån. Visserligen befann hon sig
i Venedig, men det var New York, staden där kvinnorna i
Whartons romaner hade levt hundra år tidigare, som hon hade
i tankarna. Samtidigt som hennes tre huvudpersoner försökte
navigera bland de sociala konventionernas blindskär, gamla
och nya pengar, de manliga maktstrukturerna, den ibland ännu
större makt som de själva hade i kraft av sin skönhet och charm
så hade de också hedersreglerna att ta hänsyn till. Men med ti-
den hade den allmänt vedertagna innebörden i hedersbegrep-
pet, om det någonsin hade funnits någon sådan, suddats ut hos
gemene man, tänkte Paola.

Romanerna vittnade sannerligen inte om att hedern firade
några triumfer, nej, i ett fall kostade den hjältinnan livet och i
ett annat gjorde den henne djupt olycklig för resten av livet.
Och hur skulle hon då kunna hävda att det var viktigt, i syn-
nerhet inför en grupp unga människor som hon starkt miss-
tänkte saknade förmågan att identifiera sig med några andra än
filmskådespelare?

Föreläsningen gick som hon hade förväntat sig och hon kän-
de sig frestad att avsluta den med ett citat ur Bibeln – en 
bok som inte låg henne särskilt varmt om hjärtat – om de 
som har ögon men inte ser och öron men inte hör, men hon av-
stod eftersom hon insåg att studenterna nog skulle vara lika
okänsliga för evangelistens ord som de hade visat sig vara för
Whartons.

Studenterna gick i en lång rad ut ur föreläsningssalen medan
Paola lade ner sina papper och böcker i portföljen.

Hennes yrkesmässiga misslyckande bekymrade henne inte
lika mycket som det hade gjort många år tidigare, när hon bör-
jade inse hur obegripligt mycket av det hon sade och förmod-
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ligen av det som hon trodde på tedde sig för hennes studenter.
En gång för ett antal år sedan hade hon refererat till ”Iliaden”
och mötts av en samling fullständigt tomma blickar. Det visa-
de sig att bara en av studenterna hade ett svagt minne av att ha
läst den, men även han stod helt oförstående inför begreppet
hjältemod. Trojanerna hade ju förlorat så vem i all världen
brydde sig om hur tapper Hektor hade varit?

”Ur led är tiden”, sade hon tyst för sig själv men ryckte till
när hon märkte att det stod någon bredvid henne. Det var en
av hennes studenter, en ung flicka som antagligen tyckte sig ha
fått det slutgiltiga beviset på att hennes lärare var galen.

”Ville du något, Claudia?” frågade Paola som var ganska
säker på att det var det flickan hette. Hon var liten till växten,
mörkhårig och mörkögd och med en hy som var så gräddvit att
det såg ut som om hon aldrig hade varit ute i solen. Hon hade
gått en kurs för Paola året innan, knappt yttrat ett ord men an-
tecknat flitigt och gjort väl ifrån sig på alla tentamina så Paolas
intryck var att det här var en begåvad flicka som dock var lite
hämmad på grund av sin blyghet.

”Jo, jag undrar om jag kan få tala med er, professoressa”,
sade hon.

Paola höll i minnet att det bara var mot sina egna barn som
hon fick lov att vara syrlig och därför svarade hon inte att det
ju faktiskt var precis det som de höll på med utan i stället
stängde hon portföljen, vände sig mot flickan och sade: ”Själv-
klart. Vad gäller det? Är det något som har med Wharton att
göra?”

”På sätt och vis, men egentligen inte.”
Även den här gången fick Paola behärska sig för att inte på-

peka att bara ett av svaren kunde stämma. ”Så vad gäller det?”
frågade hon men var noga med att le samtidigt eftersom hon
inte ville avskräcka den här tystlåtna flickan från att fortsätta.
För att visa att hon inte hade bråttom ställde hon ner portföljen
och lutade sig mot bordet, hela tiden med ett leende ansikte.
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”Det gäller min farmor”, sade flickan och tittade frågande
på Paola, ungefär som om hon undrade om hennes lärare viss-
te vad en farmor var för något. Flickan tittade än på Paola och
än bort mot dörren. ”Jag skulle vilja ta reda på en sak som hon
går omkring och grubblar på.”

När Paola märkte att Claudia inte tänkte säga något mer tog
hon upp portföljen och började långsamt gå bort mot dörren.
Claudia ålade sig förbi henne och öppnade den och tog där-
efter ett steg åt sidan. Paola tilltalades av den underdåniga ges-
ten men tyckte samtidigt illa om att hon gjorde så. Hon börja-
de småprata lite för att få Claudia att slappna av. ”Så det gäller
alltså din farmor?”

”Man kan säga att hon på sätt och vis är min farmor, men
ändå är hon inte riktigt det”, kom det efter en stund.

Paola utlovade en stor belöning åt sig själv för alla de out-
talade kommentarer som det här samtalet hittills hade kostat
henne och sade: ”Är hon en sorts extrafarmor?”

Claudia log och det var ett leende som syntes mest i ögonen,
vilket gjorde det ännu vackrare. ”Just det. Men trots att hon
inte är min riktiga farmor så har jag alltid kallat henne för det.
Nonna Hedi. Att hon heter Hedi beror på att hon är öster-
rikiska.”

”Är hon faster eller moster till någon av dina föräldrar?”
undrade Paola.

Claudia tyckte uppenbarligen att frågan kändes besvärande.
”Nej, vi är inte alls släkt.” Hon stod tyst och funderade en
stund och sedan slapp det ur henne: ”Hon och farfar var vän-
ner.”

”Aha”, svarade Paola. Det här började bli bra mycket mer
invecklat än vad Paola hade kunnat ana. ”Och vad är det hon
undrar över?” frågade hon.

”Egentligen skulle jag vilja fråga er man om det här.”
Paola blev så häpen att det enda hon fick fram var: ”Min

man?”
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”Just det. Han är polis, eller hur?”
”Ja, det stämmer.”
”Jag undrar om ni skulle vilja fråga honom om en sak för

min räkning, eller snarare för min farmors räkning.”
”Javisst. Och vad är det jag ska fråga honom?”
”Jo, om han vet något om frikännanden.”
”Frikännanden?”
”Ja, för brott.”
”Menar du benådning?”
”Nej, det är ju något som regeringen gör när fängelserna är

fulla och det är för dyrt att ha folk inspärrade. Då friger man
fångar och säger att det är med anledning av en speciell hän-
delse eller något i den stilen. Nej, det är inte benådning jag me-
nar utan ett officiellt frikännande, ett tillkännagivande i efter-
hand från statens sida att en viss person inte var skyldig till ett
brott.”

Medan de pratade hade de långsamt gått nedför trapporna
från fjärde våningen men nu stannade Paola. ”Jag hänger nog
inte riktigt med, Claudia.”

”Det spelar ingen roll, professoressa. Det var så att jag tog
kontakt med en advokat som sa att det skulle kosta fem miljo-
ner lire att få ett svar på den här frågan och då kom jag på att
er man är polis och tänkte jag att han kanske kunde hjälpa
mig.”

Paola nickade. ”Kan du berätta lite mer i detalj vad det är
jag ska fråga honom, Claudia?”

”Jo, om det finns något rättsligt förfarande som frikänner en
person som är död från ett brott som vederbörande åtalades
för?”

”Bara åtalades för?”
”Ja.”
Det lyste igenom att Paolas tålamod började tryta när hon

frågade: ”Den här personen blev alltså inte dömd och fängs-
lad?”
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”Inte riktigt. Han blev i och för sig dömd men inte fängs-
lad.”

Paola log och lade ena handen på Claudias arm. ”Jag förstår
inte riktigt. Dömd men inte fängslad? Hur hänger det ihop?”

Claudia tittade över räcket bort mot den öppna ytterdörren
och det såg nästan ut som om frågan gjorde att hon fick lust att
fly. Men sedan tittade hon på Paola igen och svarade: ”För att
han dömdes till rättspsykiatrisk vård.”

Paola var noga med att inte be henne berätta vem den här
personen var utan frågade bara: ”Och vart skickades han?”

”Till San Servolo. Han dog där.”
Som alla venetianare visste Paola att det hade legat ett sin-

nesjukhus på ön San Servolo till dess att Basaglia-lagen kom.
Den medförde att sinnessjukhusen stängdes och att patienter-
na antingen fick flytta ut i samhället eller placerades i andra,
inte fullt lika förfärliga boenden.

Paola märkte att Claudia inte tänkte berätta det, men hon
frågade i alla fall: ”Har du lust att tala om vad det rör sig om
för ett brott?”

”Nej, jag tror inte det”, svarade Claudia och fortsatte att gå
nedför trapporna. När hon var nere vände hon sig om och ro-
pade upp till Paola: ”Frågar ni honom då?”

”Javisst”, svarade Paola som tänkte göra det lika mycket för
att stilla sin egen nyfikenhet som för att hon ville göra flickan
en tjänst.

”Tack så mycket. Då ses vi på föreläsningen nästa vecka.”
Sedan gick Claudia bort till ingången och där stannade hon
och tittade på Paola igen. ”Jag tyckte hemskt mycket om böck-
erna, professoressa”, ropade hon uppför trappan. ”Det gjorde
mig verkligen ont att Lily skulle behöva dö på det sättet. Men
visst var det en ärofull död?”

Paola nickade och var glad att åtminstone en av hennes stu-
denter verkade ha förstått något.
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