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Sonja Walter slår sin man. Hon slår i desperation över hans 

sluten het och stumhet. Staffan Walter försvarar sig inte, men 

han känner sig förödmjukad och blir allt mer hatisk. Han dröm-

mer om att Sonja ska dö. Livet skulle bli så mycket enklare då. 

Sina fantasier skriver han ner i sin svarta bok, den som Sonja 

tror är ett manuskript till en historisk roman.

 Så en dag inträffar något som allt för väl stämmer med Staf-

fans fantasier. 

 Staffan är chockad och förvirrad. Han får svårt att svara på 

de allt mer närgångna frågor som polisen ställer. Dessutom 

dyker en före detta väninna till Sonja upp och erbjuder honom 

sin hjälp. Staffan förstår inte vad hon är ute efter. Och han vet 

inte heller att hon har skaffat en egen nyckel till hans villa. Att 

hon kan ta sig in när han inte är hemma och läsa det som inte 

är avsett för utomstående.

Som glöd blir till aska är en gastkramande psykologisk thriller 

om rädsla, skuld och bitterhet bakom välputsade villafasader. 

Om hur ett till synes oskyldigt hemlighetsmakeri kan förvandlas 

till en mardröm.
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inledning

under natten hade det första snöfallet kommit. Det dolde den 
döda kroppen bättre än vad granriset hade gjort. Ändå var det snön 
som gjorde att den hittades. 

Det första snöfallet förvandlade de dystra, gråsvarta november
dagarna som genom ett trollslag. På lördagsmorgonen var världen 
vit, ljus och full av löften. Pojken som stod i fönstret i bara pyjama
sen beslutade sig genast för att åka skidor efter frukosten. Tyvärr blev 
han tvungen att ta med sig sin tre år yngre syster, men glädjen över 
att vintern äntligen hade kommit dämpade hans irritation över att 
behöva ha henne i släptåg. 

De båda barnen var hos sina farföräldrar i sommarstugan vid Smi
tingens havsbad utanför Härnösand över helgen. Farföräldrarna skul
le röja undan en del inför vintern och hade tagit med sig barnbarnen 
för att deras son och svärdotter skulle få några dagar i lugn och ro 
med den nyfödda babyn. 

Den lilla flickan kämpade tappert och klarade nästan av att hålla 
samma tempo som sin storebror. Vid parkeringsplatsen, som varma 
sommardagar brukade vara full med bilar men nu låg helt öde, ram
lade hon omkull ett par gånger. Hon var snabbt på fötter igen. De 
följde vägen mot Gånsvik en bit och vek sedan av inåt skogen där det 
var en bredare öppning mellan granarna. 

Det var alldeles tyst. Solen som ännu stod lågt på himlen letade sig 
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försiktigt in bland de snötyngda träden och luften var ren och klar. 
Flickan trillade igen och ropade på sin storebror. Han vände sig om 
och uppmanade henne lugnt att resa sig. 

”Jag kan inte”, svarade hon tjurigt utan att röra sig. 
”Har du gjort illa dig?” 
Hon svarade inte genast och gjorde inte heller något försök att 

resa sig. 
”Har du gjort illa dig?” upprepade han med ett stänk av oro i rös

ten. 
”Jag orkar inte ta mig upp”, sa hon och viftade med staven i luften. 
”Åh”, suckade han. ”Kom igen nu!” 
Hon låg kvar, men han förstod att hon inte hade skadat sig utan 

bara var för lat för att resa sig igen. Han tänkte inte hjälpa henne. Det 
var inte hans idé att hon skulle följa med. Hon fick klara sig själv.  

”Kom igen nu! Jag tänker inte dra upp dig ...” 
Han vände om på skidorna men stod kvar på samma ställe. Han 

blev verkligen trött på henne. Flera gånger upprepade han att hon 
måste försöka komma upp, men när han märkte att hon tydligen 
tänkte ligga där och tjura började han sakta glida ner mot henne. 

”Jävla unge”, sa han sammanbitet. 
”Du får inte svära!” Hon blängde på honom. 
”Håll käften!” 
Hon hade börjat peta med ena staven på en gran alldeles bredvid 

sig. Hon slog i ilska så att snön föll av grenarna. Så började hon kraf
sa med staven på snötäcket under granen. 

”Tänker du ligga där länge, eller ...?” Han suckade och tittade för
strött på staven som hon viftade runt med. 

En kråka kraxade till en bit därifrån. Irriterat tittade han på sin 
lillasyster igen och skulle just öppna munnen när något fick honom 
att flytta tillbaka blicken till staven och snöhögen under granen igen. 
Vad var det för konstigt som stack fram under snön? Han lyfte skidor
na och trampade upp mot trädet så att han kom alldeles intill. Hans 



syster hade slutat peta med staven och låg helt stilla, men hon hade 
krafsat bort tillräckligt med snö för att han skulle få syn på foten. 
Han stirrade förvånat och efter några sekunder tryckte han ner bind
ningarna med sin stav och klev av skidorna. Försiktigt böjde han sig 
ner. Med stora, vidöppna ögon reste han sig upp igen. Han hade sett 
många otäcka polisfilmer på TV och förstod på en gång vad det var 
han hade hittat. Han sneglade på sin syster och beslöt att inte säga 
något till henne.    

Och det skulle dröja innan någon vuxen fick vetskap om fyndet.





del 1
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kapitel 1

sommaren hade varit rätt bedrövlig men tagit sig mot slutet. 
Det var i alla fall vad alla andra upprepade hela tiden. Själv upplevde 

Staffan Walter inte att vädret påverkade honom nämnvärt, förutom att 
det naturligtvis var lättare att utföra trädgårdssysslorna när det inte regn
ade. Men solsken och värme kunde också innebära att han blev tvungen 
att umgås med människor som Sonja under ett infall av spon tanitet bju
dit hem eller, vilket oftast var värre, att han fick följa med henne bort till 
några ”på ett glas vin”. Regniga eller åtminstone molniga och lite svalare 
dagar gav honom större möjlighet att dra sig undan och läsa.  

Eller att i sin tankebok skriva ner olika sätt att ta död på Sonja. 
Om han fick välja själv, ägnade sig Staffan allra helst åt att läsa och 

skriva. Han läste uteslutande böcker som hade med historia att göra: 
faktaböcker och historiska romaner, men även deckare med historisk 
anknytning. De senare tack vare den ångermanländske författaren 
Bo R Holmberg som Staffan imponerat lyssnat till under ett föredrag 
på Sambiblioteket i Härnösand. Denne hade en mustig och medryck
ande röst som inspirerat Staffan att läsa flera av hans böcker. I den 
allra senaste hade Staffan hittat en faktauppgift som han tvivlade på 
var riktig och han hade övervägt att ta kontakt med Holmberg för 
att diskutera saken, men sedan låtit det hela bero. Han hade en gång 
tidigare ringt upp en författare och tvingats inse att det var han själv 
som misstagit sig. Det hade varit mycket förödmjukande. 
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Historia hade intresserat honom ända sedan han i nionde klass, näs
tan fyrtio år tidigare, hade haft lyckan att få uppleva en lärare som kun
de berätta, verkligen berätta och inte bara delade ut blå stenciler och or
ganiserade grupparbeten. Hon förmedlade stoffet på ett sätt som gjorde 
att hela klassen lyssnade andäktigt. Hans klasskamrater – finniga pojkar 
med halvlångt hår och flickor med svartmålade ögon – intres serade sig 
vanligen mer för varandra än det som utspelades framme vid katedern, 
men på historielärarens lektioner satt de trollbundna och kastade sig inte 
genast mot klassrumsdörren när det ringde ut. Läraren beskrev erövring
en av Troja, perserkrigen och Hannibals vandring över Alperna så levan
de att det nästan kändes som att titta på film. Staffan sög vetgirigt i sig 
alltihop, skrev faktaspäckade svar på proven och fick sin allra första fem
ma vid höstterminens slut. Efter det hade historia blivit hans stora passion 
även om hans yrkesval längre fram, SOlärare med inriktning på historia  
och geografi, visat sig vara en fullständig katastrof. 

Det antika Greklands uppgång, storhetstid och fall fascinerade ho
nom särskilt. Sedermera hade han förstås fått klart för sig att man var 
osäker på om det trojanska kriget verkligen ägt rum. Men det var ändå 
den uppskattade lärarens berättelser om Paris, Hektor, Akilles och de 
andra hjältarna som väckt hans passion. Just nu höll han på att läsa en 
bok om Herodotos från Halikarnassos, som han hoppades få ägna sig 
åt om han fick vara ifred för Sonja. 

”Är du inte färdig med kaffet snart?” ropade hon i samma ögonblick 
inifrån vardagsrummet. Staffan stod ute i köket och bredde dem var
sin kvällssmörgås medan vattnet sörplade genom kaffebryggaren. 

”Jo, strax”, svarade han och övervägde att lägga en halvrutten bit un
derst i raden av de tre gurkskivorna som var obligatoriska på ostsmör
gåsen. Men det hade trots allt varit en ganska bra dag hittills. Istäl
let slängde han den dåliga biten i sophinken. Fast hans tankar skena
de iväg med alla möjliga obehagliga saker han skulle kunna ”krydda” 
hennes smörgåsar med. Han fick ett häftigt nysanfall igen. Höll han 
på att bli förkyld?   
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”Du tog väl den nya osten?” frågade hon när Staffan satte sig ner 
bredvid henne i soffan och räckte fram fatet med de båda smörgåsar
na. ”Den gamla kan jag använda till lasagnen på onsdag.” 

”Javisst”, svarade han och nös samtidigt som han konstaterade att 
hon som vanligt tog smörgåsen som var närmast henne. Han stude
rade henne i smyg när hon tog den första tuggan och undrade hur hon 
skulle ha reagerat på den ruttna gurkskivan. 

”Kom du ihåg att ringa till sotaren?” frågade hon. 
”Jag ska ringa i morgon.” 
”Det vore ju bra om vi kunde elda när det blir kallare igen.” 
Mitt i vardagsrummet fanns en öppen spis, där de ofta tände en 

brasa under kyliga kvällar. När de senast hade eldat, i slutet av april 
eller början av maj, upptäckte de att något var i olag, troligen i skor
stenen eftersom det bara rykte in hela tiden. Hela sommaren hade 
gått utan att de hade åtgärdat det, men under helgen hade Sonja på
mint honom om att han måste ta kontakt med sotaren.   

Rapport började precis i ettan och dagens elände i form av krig, 
olyckor och ekonomiska övertramp av högt uppsatta personer ström
made emot dem medan de drack sitt kaffe. Klimatförändringarna var 
förstås på tapeten igen och en expert uttalade sig om vilka konsekven
ser det skulle få om medeltemperaturen ökade med några grader. Staf
fan tänkte för sig själv att under bronsåldern hade det ju varit varmt i 
norra Europa, så varmt att man rentav kunnat odla vindruvor i södra 
och mellersta Sverige. Och under senare delen av medeltiden börja
de en fruktansvärt kall period som till och med brukade kallas ”lilla 
istiden”. Så vad var några grader hit eller dit att uppröras över egent
ligen? Men även Sonja hade påverkats av allt det där och tjatat på ho
nom om att de borde byta ut den bensindrivna motorgräsklipparen 
mot en handgräsklippare. Dessutom hade hon börjat köpa kravmärkt 
mat. Hur kunde man vara säker på att det verkligen var bättre? Fast 
dyrare var det minsann.  

Efter Rapport visades ett debattprogram som Sonja tyckte att de 
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borde titta på. Staffan kastade omedvetet en längtansfull blick på He
rodotos som låg på soffbordet, men ansträngde sig sedan att följa med 
i den hetsiga ordväxlingen mellan en äldre man och en ung kvinna 
som representerade olika ståndpunkter och någorlunda hölls i schack 
av den påstridige programledaren. När drygt halva programtiden gått 
upptäckte Staffan, efter ett indignerat inpass från Sonja som han tyd
ligen förväntades kommentera, att han inte hade den blekaste aning 
om vad den högljudda trion egentligen pratade om. Han ursäktade 
sig med att han var tvungen att gå på toaletten. 

Medan han satt med långbyxorna nedhasade över tofflorna börja
de han fundera på det sista han skrivit i sin stora, svarta vaxduksbok. 
Kanske skulle han ändra en av formuleringarna? Det slog honom nu, 
när han rev av en bit toapapper, att han kanske skulle ägna sig åt det 
istället för att läsa ifall Sonja, förhoppningsvis, var trött efter den för
sta skoldagen och ville gå och lägga sig tidigt. 

Tankeboken, som han kallade sin svarta skrivbok, hade egentligen 
börjat som en sorts dagbok, men hade utvecklats till något mycket mer. 
Han hade börjat med korta anteckningar om Anna, hennes framsteg, 
första tanden och liknande saker. Till en början daterade han sina an
teckningar men sedermera, när det han skrev handlade mer om ho
nom själv och hans innersta tankar, slutade han med det. Ett tag hade 
han fantiserat om att hans tankebok skulle kunna bli ett litterärt verk, 
ja, inte de banala fraserna om Anna förstås, men det han skrivit senare. 
Fast när tankeboken började få ytterligare ett annat innehåll släppte han 
den idén. Det han skrev om numera, och som gav honom hugsvalel se i 
hans mörka stunder, lämpade sig dessvärre inte för andras ögon. 

Sonja trodde att han höll på med en bok. Åtminstone hade hon 
trott det tidigare. Det hade blivit ett antal skrivböcker nu, som alla 
såg precis likadana ut: pärm av svart vaxduk och röda, tunna kanter 
runt de blålinjerade bladen. En kväll när han suttit vid skrivbordet i 
sitt arbetsrum med lampan tänd, stod Sonja plötsligt där och lutade 
sig över hans ena axel. 
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”Vad är det du skriver?” frågade hon nyfiket. 
Han stängde generat igen skrivboken och stirrade på sina händer 

som krampaktigt tryckte fast boken mot bordsskivan. 
”Håller du på och skriver en bok?” sa hon på ett sätt som först lät 

retsamt och nedlåtande, men när han inte svarade, vilket tydligen fick 
henne att tro att hon slagit huvudet på spiken, blev hennes ton impo
nerad och till och med beundrande. 

”Åh, du håller verkligen på med en bok. Är det en ... historisk bok ... 
en historisk roman kanske?”      

Staffan mumlade något otydligt till svar och efter det verkade Son
ja fast besluten att på alla sätt uppmuntra hans projekt. ”Du har ju så
dana fantastiska kunskaper. Vad roligt att du gör någonting av dem! 
Du kanske slår igenom som författare en dag, Staffan!” Under en pe
riod var hon på honom ideligen om att han skulle skaffa sig en egen 
dator för att slippa skriva för hand. ”Då kan du lätt göra ändringar 
och flytta stycken på ett enkelt sätt. Det har vi råd med. En bärbar. 
Du skulle ha en bärbar dator!” 

Han visste väl också vad en dator hade för fördelar. Men han före
drog att använda blyertspenna och radergummi. Han tyckte om direkt
kontakten med papperet. Dessutom skulle kanske Sonja, som var ett 
riktigt datafreak, lätt kunna ta sig in i hans dator och läsa allting. Hon 
hade några år tidigare nappat på kommunens erbjudande om en hem
dator och skrev alla sina skolarbeten i ordbehandlaren, surfade på nät
et i tid och otid och mejlade till sina vänner. Anna hade hon tydligen 
mejlkontakt med flera gånger i veckan. Staffan använde sig också av 
Internet ibland för att söka någon faktauppgift, men kände sig inte all
tid säker på sanningshalten eftersom han läst någonstans att vem som 
helst kunde skriva vad som helst på nätet och få det att framstå som 
vederhäftigt. 

Efter hand tappade Sonja intresset för hans ”historiska roman” och 
kom med gliringar, i stil med ”den där boken blir du väl aldrig klar 
med”, som ofta åtföljdes av en lätt suck. 
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”Vad har du för dig därinne? Är du inte klar snart?” hördes plöts
ligt Sonja ifrån vardagsrummet. 

Han gjorde sig klar, tvättade omsorgsfullt händerna och gick till
baka in till henne. 

”Filmen har precis börjat. Skynda dig!” 
Staffan tänkte inte titta på någon film och funderade på att säga 

att han ville läsa istället, men just som han övervägde att öppna mun
nen klappade hon uppfordrande med handen på den tomma platsen 
bredvid sig i soffan.  

”Det är en jättebra film. Den har fått fyra stjärnor i tidningen. Kom 
och sätt dig!” 

Han nös igen. 
”Det var värst vad du nyser! Har du suttit i drag och blivit förkyld?” 

Det verkade inte som om hon förväntade sig något svar. Filmen var 
förstås mer intressant än hans hälsa. I sitt stilla sinne undrade han 
hur hon kunde ta sig tid att tillbringa hela kvällen framför TV:n. Hon 
brukade alltid ha massor med jobb med sig hem. Satt och planera
de och rättade travar med böcker. Som om hon kunde läsa hans tan
kar förklarade hon, utan att släppa den manlige skådespelaren som 
kom gående genom en lummig park med blicken, att hon hade all
ting klart för lektionerna dagen därpå. Staffan sjönk ner i soffan och 
drogs motvilligt, om än ganska oengagerat, in i handlingen. Filmen 
var amerikansk och han kände igen några av skådespelarna, men han 
hade för sitt liv inte kunnat namnge någon av dem.  

En bra bit in i filmen ringde telefonen i köket.  
”Förbaskat också!” utbrast Sonja. ”Det är väl inte någon förälder 

som ringer redan. Kan du ta det?” 
Staffan reste sig.  

”Om det är till mig så säg att jag ringer upp senare. Eller i morgon 
bitti. Ta numret! Och fråga hur sent jag kan ringa!” ropade hon ef
ter honom. 

Det var ingen förälder. Det var Anna.  
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”Åh, är det du!” sa hon. ”Hur är det med dig då?”  
Staffan svarade som han brukade, att det var bra, utan någon stör

re entusiasm.  
”Jag antar att det är mamma du vill prata med. Men hon tittar på 

en film just nu. Hon kan ringa dig när den är slut.” Han tänkte inte 
riskera att få höra fler osmakligheter om Leo genom att fråga Anna 
hur det var med henne, utan avslutade samtalet med ett löfte om att 
påminna Sonja att ringa upp.  

Anna hade flyttat hemifrån direkt efter gymnasiet. Hon hade gått 
naturvetenskapliga programmet, fått hyfsade betyg men visste inte 
vad hon ville ägna sig åt utan flyttade till Göteborg tillsammans med 
en kompis. De spelade i ett popband tillsammans och när kompisen 
skulle påbörja en utbildning i Göteborg, följde Anna med på vinst 
och förlust. För att kunna fortsätta med det där bandet. Staffan vis
s te inte hur det hade gått och han hade ingen aning om hur hon för
sörjde sig den första tiden, för efter vad han kände till hade det dröjt 
ett tag innan hon fick något jobb. En kort period tänkte hon utbilda 
sig till sjukgymnast och kom in på den utbildningen, men hoppade 
av efter ett par veckor. Tyckte inte att det passade henne. Och sedan 
hade hon träffat den där olycksalige Leo, vars föräldrar kom från Ita
lien och ägde flera restauranger i centrala Göteborg. Fast skulle han 
vara helt ärlig hade han tyckt ganska bra om Leo egentligen. Ända 
fram till den där hemska historien. Han kunde inte förstå alltihop. 
För honom var det fullständigt obegripligt. 

Anna hade blivit gravid relativt snart efter att hon hade träffat Leo. 
Allt hade verkat vara frid och fröjd, åtminstone så vitt Staffan vis 
ste. Deras son Viktor var nu sex år och fram till för ungefär en må
nad sedan hade de bott tillsammans alla tre. Men nu levde Anna en
sam med Viktor. Det som hänt, och som förorsakat att Sonja och för 
ovanlighetens skull även Staffan åkt ner till Anna i slutet av juli, var 
att Leo hade lämnat henne. Men han hade inte lämnat henne för en 
annan kvinna utan för en man. Leo hade lämnat Anna för en man. 
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Leo hade flyttat ihop med en annan man. Han hade, som Anna sa 
när hon inte grät eller skrek, ”kommit ut ur garderoben”. Ett uttryck 
som Staffan inte kunde låta bli att tolka bokstavligt och såg framför 
sig en garderobsdörr, ur vilken hans före detta svärson, eller vad han 
nu skulle kallas eftersom han och Anna inte var gifta, kom klivande 
med en lätt skuldmedveten men ändå beslutsam min. 

Staffan återvände till soffan och filmen, men fastän Sonja förklara
de vad som hänt under den korta tid han pratat i telefon brydde han sig 
inte om att försöka följa med utan stirrade frånvarande på TVrutan.  
Istället tänkte han på hur han blivit mer eller mindre tvingad att följa 
med Sonja till Göteborg, när Anna ringt en kväll i mitten av semes
tern och gråtande avslöjat hela historien. Han hade sett fram emot 
att vara ensam en vecka när Sonja skulle besöka Anna och hennes fa
milj, som det varit bestämt en längre tid. Men när Anna ringde änd
rade Sonja resolut resplanerna. 

”Vi måste åka dit fortast möjligt”, hade hon sagt efter att ha åter
berättat det Anna talat om för henne. En kort sekund hann han tro 
att han till och med skulle bli ensam tidigare än vad som var plane
rat, men så uppfattade han ordet ”vi”. Vi måste åka dit, hade hon sagt. 
Han stirrade på henne. 

”Måste jag följa med?” frågade han. 
”Ja, men det är väl klart! Hon behöver vårt stöd. Hon behöver prata 

med oss. Och du kanske kan ... du kanske kan tala honom till rätta.” 
Tala honom till rätta. Vad menade hon? 
”Inte kan jag tala honom till rätta. Det förstår du väl? Hur kan du 

ens komma på en sån idé?” 
Hon ryckte på axlarna. 

”Kanske inte precis tala honom till rätta. Det var väl inte så jag me
nade. Men på något vis få honom att förstå att han inte bara kan läm
na Anna och Viktor på det där sättet.” 

Staffan hade blivit skräckslagen när han försökte föreställa sig det 
samtal Sonja ville att han skulle ha med Leo. Inte kunde man väl få 
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en ... en homosexuell, en bög ... att ta sitt förnuft till fånga? Varje gång 
han numera tänkte på Leo och hans nya epitet, eller vad man skulle 
kalla det, ryste Staffan av obehag. Bög, det var ett ord som han inte 
gärna ville ta i sin mun. 

I skolan hade han en gång under förra läsåret tillrättavisat två pojkar 
i femman när han skulle byta lysrör i ett av kapprummen. Pojkar na var 
under lunchrasten inbegripna i en frän ordväxling medan de tog på sig 
ytterkläderna. De märkte inte att Staffan närmade sig och den ene sa 
med ett fräckt tonfall: ”Din jävla bög!” Varpå den andre med avsmal
nande ögon svarade: ”Du då, din jävla fetbög!” Innan den förste hann 
formulera ytterligare en dräpande replik tog Staffan till orda. ”Hör ni, 
grabbar, såna ord använder vi inte här!” Och tyvärr fortsatte han utan 
att tänka sig för: ”Vet ni egentligen vad det är ni säger till varandra, vad 
det är ni kallar varandra för?” Den ene pojken tittade lätt generat på ho
nom och såg ut som om han skämdes lite, men den andre svarade med 
oskyldig min: ”Nej ... Kan inte du förklara för oss, vaktmästarn?” Sedan 
tittade båda två på varandra och flinade i muntert samförstånd. Staf
fan hade vänt om och bestämt sig för att istället byta ut det flimrande 
lysröret på eftermiddagen när eleverna hade gått hem. 

Göteborgsresan gick av stapeln redan två dagar efter Annas upp
rörda samtal och Sonja avbokade sin tågbiljett. De bestämde sig för 
att ta bilen när nu Staffan skulle med. Sonja ringde en väninna och 
bad henne ta in posten och vattna blommorna. Istället för en vecka i 
lugn och ro fick Staffan tillbringa några kaotiska dagar med sin för
tvivlade dotter, indignerade hustru och sitt ouppfostrade barnbarn. 
Det var med nöd och näppe han lyckades tillskansa sig några korta 
stunder med boken han lånat på biblioteket och som han gärna ville 
läsa ut innan han skulle ge sig på Herodotos. 

”Visst var filmen bra?” frågade Sonja medan hon stängde av TV:n 
med fjärrkontrollen. Han såg att det blänkte till i hennes ena ögonvrå 
och hörde att hon snörvlade till. Utan att invänta hans svar började hon 
duka av. Han gick runt och släckte lamporna och låste ytter dörren.  



”Du glömmer väl inte att ringa Anna?” ropade han från hallen me
dan han uppfattade slamret från diskhon när hon ställde ner kaffe
kopparna och fatet som smörgåsarna legat på. Med lite tur skulle han 
både kunna läsa en kort stund och dessutom hinna somna innan hon 
kom och kröp ner bredvid honom i dubbelsängen. 

Men han hade inte mer än borstat tänderna och satt på sig pyjama
sen förrän hon dök upp i sovrummet.  

”Anna kunde inte prata. Hon hade precis fått besök av en kompis. 
Det är lustigt”, tillade Sonja medan hon ställde mobilen på väckning, 
”men nu för tiden skulle aldrig någon av våra vänner dyka upp oan
mäld vid den här tiden på dygnet.” Och det lät nästan som om hon 
ville att det skulle ringa på dörren mitt i natten.  

Staffan insåg att han inte skulle få läsa i fred och undrade medan 
hon gjorde sig i ordning i badrummet vad hon förväntade sig av ho
nom. Dessutom undrade han med bävan hur hon skulle bete sig om 
det inte blev som hon ville.   
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kapitel 2

rosmarie halvarsson var förbannad. Hon tände cigaretten med 
skakande händer, drog ett djupt halsbloss och blåste eftertryckligt 
ut röken. 

Nej, hon var inte förbannad. Hon var rasande. Ursinnig. Och hade 
mer än gärna tryckt upp den glödande cigaretten i ansiktet på honom 
om han varit kvar. Om hon hade trott att det skulle hjälpa skulle hon 
ha stampat i golvet och skrikit rakt ut. Men hon visste ju att det var 
helt meningslöst. Hon drog ytterligare ett bloss och tänkte med galg
humor på att det verkligen var ironiskt att han var den ende som hade 
fått henne att på allvar överväga att fimpa för gott. För hans skull hade 
hon kunnat tänka sig att sluta röka. 

Dagen hade börjat bra. Han hade ringt henne på fritids vid ettiden 
och frågat om han kunde komma över på kvällen. Rosmarie hade na
turligtvis svarat ja och jublat inombords över att han hörde av sig igen. 
Hon hade varit ensam ute med de yngsta fritidsbarnen och knappt kun
nat koncentrera sig på flickorna i ettan som kommit i omgångar för att 
skvallra på varandra. De hade lyckats bli osams redan andra skoldagen, 
fastän de som varit där under de sista veckorna av sommar lovet hade 
lekt så bra ihop. Men det var innan de två små madamerna, som all
tid skulle bestämma över de andra, var tillbaka. Rosmarie försökte 
hjälpa dem att hitta ett sätt att kunna ha lek stugan tillsammans och 
sedan hade hon fått en stund i fred, då hon med en pirrande känsla 



22

ägnade sig åt att måla upp förväntningarna inför kvällen, samtidigt 
som hon stod och hade koll på pojkgänget och de tre flickorna som 
spelade landbandy. 

Rosmarie hade inte träffat Magnus sedan i början av juli. Då hade 
de varit tillsammans på Smitingen och badat i det kalla vattnet ett par 
gånger, spelat minigolf vid simhallen och gjort en utflykt till Café 
Mannaminne i Häggvik. Men de hade alltid till slut hamnat hemma 
hos henne. Och i sängen. Han hade berättat att det var första gången, 
sedan han flyttat till Härnösand ett par år tidigare, som han stannat 
kvar under sommarlovet. Men en dag hade han sagt att han var tvung
en att åka hem till sina föräldrar i Gävle eftersom hans mamma var all
varligt sjuk. Han hade inte ringt henne på hela tiden utan bara skickat 
ett vykort med några ganska opersonliga rader och hon visste inte rik
tigt vad hon skulle tro. Kanske var det där med mamman bara ett svep
skäl. De hade aldrig lovat varandra någonting, eller ens sagt rent ut in
för andra eller sig själva att de var ett par. Dessutom var ju han med sina 
trettio fem år hela sju år yngre än hon. Från början hade hon bara sett 
honom som en i raden av alla de män hon brukade hålla ihop med ett 
kort tag av olika anledningar. Men hon var tvungen att erkänna att den 
här gången var det annorlunda. Åtminstone för henne. Fast när han 
inte hörde av sig under resten av sommaren gjorde inte hon det heller.     

När han äntligen ringde blev hon omåttligt glad. Hon höll mobil
en med det nyinköpta klarblå skalet i handen och såg hans namn på 
displayen. 

”Hej!” sa hon och ändrade genast till ett annat tonfall än det hon 
använt till de kivande småflickorna. ”Hur är det med dig, då?” 

”Jo, det är bra”, svarade han. 
”Och hur står det till med din mamma?” frågade hon och hörde själv 

att hon lät mer insinuant än hon avsett. 
”Hon är faktiskt mycket bättre. Riktigt bra.” 
Rosmarie mindes att han nämnt att mamman fått cancer. Kanske 

var det sanning, trots allt. 
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”Det var ju skönt”, sa hon uppmuntrande. 
Det blev tyst. Hade karln fått tunghäfta? Hon fick tydligen hjäl

pa honom lite på traven. Men innan hon hann säga något hörde hon 
hur han harklade sig. 

”Jo ..., kan jag komma förbi ikväll?” frågade han. 
”Javisst! Jag slutar tre idag. Du kan komma när du vill.” 
”Då kommer jag vid sjutiden.” 
”Jag kan fixa lite mat”, föreslog hon. 
”Nej, det behövs inte. Jag ... kommer vid sjutiden. Vi ses!”   
Borde hon ha anat något redan då? Men hon hade bara tolkat hans 

fåordiga och korta samtal som en följd av den distans som både bok
stavligt och bildligt rått mellan dem under större delen av sommaren. 
Dessutom hade hon tänkt att han kanske var lite blyg. Han var ju inte 
precis den framfusiga typen.  

Första gången hon hade sett honom hade hon blivit positivt över
raskad. När rektorn hösten innan frågat om en av musiklärarna kun
de ha sina tre spellektioner i ett av rummen på fritids medan förskole
klassen höll till i gympasalen, hade Rosmarie till en början inte alls 
varit välvilligt inställd. Hon och den andra fritidspedagogen tänkte 
lägga sin planeringstid just då och såg inte fram emot att bli störda av 
tutande trumpeter. Den stunden var ett av de få lugna och tysta till
fällena under hela veckan eftersom ovanligt många barn var inskrivna 
på fritids och det för det mesta var ganska stojigt och ibland till och 
med en nästan outhärdlig ljudnivå. Men hon visste att de inte gärna 
kunde säga nej, skolans lokaler måste utnyttjas på bästa sätt eftersom 
alla andra rum, till och med grupprummen, var upptagna. 

Fast när Magnus Backell dök upp första torsdagen hade hon grans
kat honom ingående och det dröjde inte länge förrän hon började se 
fram emot torsdagsförmiddagarna. Hennes uppfattning om de man
liga lärarna, som brukade skymta förbi i korridorerna kånkande på 
sina instrumentväskor, var att de antingen var rejält överviktiga eller 
taniga som sparrisstänglar. Men Magnus var vältränad och mer än 
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lovligt attraktiv med sitt bakåtkammade mörka hår och sina skarpt 
markerade drag. Dessutom var han alltid väldigt snyggt klädd. Där 
fanns det pengar, det var ett som var säkert, även om det faktiskt inte 
var det som intresserade Rosmarie mest ifråga om just honom. Efter 
att ha småpratat i skolan varje torsdag i en månads tid, hade hon erbju
dit honom skjuts hem en kväll när hon varit på jazzklubben på Met
ropol och lyssnat på en kvintett med bland andra Bobo Stensson och 
Joakim Milder. De hade stött ihop när de skulle hämta ut sina ytter
kläder i garderoben och hon hade frågat om han ville åka med, efter
som hon sett att han druckit några öl och antagit att han inte hade 
bilen med sig. När de stannade på Spjutgatan utanför huset där hans 
lägenhet låg satt de kvar en lång stund i bilen och pratade. Hon kom 
underfund med att han inte bara såg ovanligt bra ut, utan också var 
väldigt trevlig. Hon hade varit nästan säker på att han skulle be hen
ne följa med in, men det gjorde han inte. Och hon insåg att det troli
gen var det som gjorde henne intresserad på allvar.  

Rosmarie körde honom hem vid ytterligare ett par tillfällen och 
en kväll – det var när gitarristen Gustav Lundgren med sin kvartett 
spelat på jazzklubben – tänkte hon att nu fick det bära eller brista och 
frågade om han hade lust att hänga med henne hem. Till hennes för
våning svarade han ja. I vanliga fall brukade hon varken vara fullt så 
tillbakadragen eller tålmodig, men hon kände på sig att han var värd 
att vänta på. Och det var han verkligen. Han visade sig vara en ytterst 
ömsint älskare och hon började snart inse att hon var illa ute.         

 De träffades med jämna mellanrum under hela vintern och våren, 
efter ett kort uppehåll över jul då han varit hemma hos sina föräld
rar. Hon kände sig så tillfreds med deras förhållande att hon lät näs
tan alla andra projekt ligga nere. Magnus var i det närmaste perfekt. 
Men han hade en sida som hon hade lite svårt att hantera. Han kun
de vara väldigt tyst och sluten. Ville inte berätta någonting om sig 
själv. Visserligen avslöjade hon inte allt om sig själv heller, det kunde 
hon ju inte gärna göra, men hon babblade på för att hålla stämning
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en uppe. Men fantastisk i sängen var han och hon kunde i alla fall för 
det mesta få honom att skratta igen. 

Lilla Agnes kom springande och ville ge Rosmarie en kram. 
”Ska du hem nu?” frågade Rosmarie och böjde sig ner. 
”Vi ses imorgon”, sa Agnes. ”Då ska jag ha mina nya skor på mig.” 
”Jaha”, skrattade Rosmarie. ”Ska ni åka och köpa dom idag?” Agnes 

hade pratat om dem i flera dagar. 
”Ja, det ska vi”, svarade hon stolt. ”Hej då!” 
Rosmarie tittade efter henne och svarade sedan glatt när Agnes 

pappa gick förbi och som vanligt frågade hur dagen hade varit. Han 
följde efter sin dotter bort mot parkeringsplatsen. Den pappan går 
inte av för hackor, tänkte hon reflexmässigt och mindes sedan åter 
vad som väntade på kvällen.  

Tiden fram till tre gick fort. Hon tog hand om en av pojkarna som 
hade slagit upp ett blödande sår på ena knäet och var orolig för att 
han trodde att hans mamma skulle bli arg över de trasiga byxorna. Se
dan gick hon med på att stå i ena änden av långhopprepet när några 
av flickorna kom och bad henne. 

Efter att hon slutat lämnade hon Gånsviksdalens skola och cyklade 
bort mot Prästjorden. Hon svängde vänster till Härnöhallen och gjor
de några inköp. Sedan cyklade hon Brännavägen upp, passerade vil
lan på Vangstagatan där Sonja Walter bodde med sin man, och ledde 
cykeln den allra sista biten på Hallonstigen. Medan hon satte nyck
eln i dörren till sitt lilla radhus på Utsiktsvägen bestämde hon sig för 
att ta bilen och åka ner till Systembolaget. ”Bolla”, som Jens och hans 
kompisar brukade säga. Hon blev varm inombords när hon tänkte på 
sin son. Han var verkligen världens goaste och hon hade stolt gråtit 
floder när han äntligen lyckats ta sig igenom gymnasiet några år ti
digare. Jens bodde inte hemma längre. Han verkade klara sig ganska 
bra fastän han inte hade något fast jobb. Men ibland var hon lite be
kymrad över vad han hade hamnat i för umgänge. Sedan slog hon för 
det mesta bort tankarna. Han var en överlevare, precis som hon. 



26

Radhuset som Rosmarie bodde i var byggt på femtiotalet. Fasa
den, som ursprungligen var i putsad lättbetong, hade för en hel del år 
sedan fräschats upp med panel i rött och vitmålat foder runt fönst
ren. Det var förhållandevis litet, men tack vare en ganska originell 
planlösning oerhört charmigt. Från övervåningen hade man en fan
tastisk utsikt över så gott som hela staden. Själva området var attrak
tivt med små prunkande uteplatser och närheten till Högslättens el
ljusspår bidrog till att Rosmarie valt att bo kvar trots att hon nume
ra bodde ensam. 

Ett par timmar senare var Rosmarie redo att ta emot Magnus. Hon 
hade tappat ur en del av vinet i boxen för att han inte skulle förstå 
att hon köpt den bara för att han skulle komma. För säkerhets skull 
hade hon köpt några starköl också. I sovrummet plockade hon upp 
alla kläder som låg slängda på golvet och bäddade dessutom säng
en. Några resekataloger var utspridda på trasmattan och dem ordna
de hon i en prydlig hög på en stol. Samtidigt fick hon en fantastisk 
idé. Varför inte försöka övertala Magnus att följa med henne utom
lands någon gång framåt oktober, november? Han verkade ju ha gott 
om pengar och hon hade för närvarande en liten slant undanstoppad. 
Hon skulle betala själv den här gången. Medan hon röjde undan det 
värsta ägna de hon sig åt att fantisera om sig själv och Magnus till
sammans på en badstrand vid ett turkosblått hav eller kanske sittan
de på en liten pittoresk restaurang med varsitt glas i handen. Efter 
den ganska summariska städningen tände hon en cigarett och gick 
ut på uteplatsen för att det inte skulle lukta rök inomhus. Hon fim
pade mot stenplattorna efter bara några bloss och gick upp till bad
rummet, tryckte in en klick tandkräm i munnen och körde runt med 
tungan på tänderna. Sedan duschade hon, sminkade sig lite extra 
trots att hon visste att han egentligen föredrog henne mer ”naturell”. 
Men hon ville känna sig ordentligt laddad. Dessutom plockade hon 
fram sina sexigaste underkläder ur byrålådan. Solbrännan var hon 
riktigt nöjd med och hennes kropp skämdes absolut inte för sig hel
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ler. Brösten var fort farande relativt fasta, magen platt och den lilla 
utputande rumpan hade fått många uppskattande kommentarer ge
nom åren. Det var inte helt gratis, åtminstone inte numera, och hon 
såg till att hålla sig i form. Senast dagen innan hade hon kört ett trä
ningspass på Spegeln. Om hon började slöa visste hon att det skulle 
vara slut med sötebrödsdagarna. Hon var inte purung längre och hu
den började så sakteliga förlora sin elasticitet. Fast å andra sidan hade 
ju betydligt äldre och kraftigare kvinnor än hon haft framgång. Hon 
tänkte på skådespelerskan Mona Malm i den där TVfilmen, Glada 
änkan eller vad den hette. Men Rosmarie hade ju ingen rik faster att 
ärva. Pengar fick hon ordna på andra sätt. 

Nu var det dock annat än pengar som gällde. Hon drog på sig ett 
par fräscha jeans och en nytvättad topp. Till sist rufsade hon till sitt 
ljusa, korta hår. I väntan på att Magnus skulle komma tappade hon 
upp ett glas vin ur boxen.  

Exakt klockan sju ringde han på dörren. Full av förväntan gick hon 
och öppnade. Redan när hon genom hallfönstret såg honom och se
dan fick syn på bilen han parkerat alldeles utanför kände hon ett li
tet styng av besvikelse. Inget vin för hans del alltså. Men när hon väl 
släppt in honom innanför dörren genomströmmades hon av glädjen 
över att återse honom.  

”Hej du!” sa han och blåste bort några hårstrån som fallit ner i pan
nan. 

”Hej själv!” svarade hon och log. ”Kul att se dig!” 
När han inte svarade borde hon ha blivit misstänksam. Istället vän

de hon sig om och gick nerför den korta trappan som ledde ner till 
vardagsrummet och köket. 

”Kom!” sa hon. ”Kom och sätt dig!” 
Rosmarie slog sig ner i soffan och hoppades att han skulle sätta sig 

bredvid henne. Istället gick han fram till fåtöljen som stod snett i vin
kel mot soffan. Han log ett trevande leende. 

”Hur har du haft det, då? I sommar?” frågade han. 
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”Bra. Det blev ju lite sol och värme till sist. Och du, då? Hur har 
det varit för dig?” 

”Jo, då. Jo, jag har också haft det bra.” 
”Och din mamma? Hon mår bättre, sa du.” 
”Ja, hon mår mycket bättre.” Han nickade lätt och tittade ner på 

mattan under soffbordet. Sedan tittade han upp igen och mötte hen
nes blick. ”Jag borde väl ha ringt.” 

”Det är okej. Jag kunde ju också ha ringt.” 
”Det blev liksom inte av.” Han såg nästan olycklig ut och hon bör

jade skratta. 
”Du, du behöver inte förklara. Det är okej, jag lovar.” 
Magnus nickade igen, men sa ingenting. Det var värst vad han var 

tillknäppt, tänkte hon. 
”Vill du inte ha lite rödvin? Eller en öl?” frågade hon. 
”Nej, jag kör. Jag har ju bilen med mig.” 
”Jag såg det. Men du kan ju sova över om du vill. Eller lämna bi

len här och ta min cykel. Det ordnar sig alltid på nåt sätt. Ska du inte 
ha lite vin ändå?” 

”Nej, men ta du om du vill ha. Jag kan ta lite vatten.” 
Herregud! Vatten? Vad var det med honom? 

”Ja, jag vill nog ha ett glas vin i alla fall.” Hon reste sig och gick ut 
i köket. Hon fyllde på sitt glas som stod på diskbänken och lät sedan 
vattnet i kranen rinna en stund så att det skulle bli riktigt kallt. Med 
ett glas i vardera handen återvände hon till Magnus. 

”Här!” sa hon. När hon hade satt sig i soffan höjde hon sitt glas. 
”Skål!” sa hon och försökte sig på ett leende. 

Han höjde också sitt glas och besvarade leendet, om än en aning 
ansträngt. 

”Hur har ni det på musikskolan, då?” frågade hon efter en stund, 
mest för att lätta upp den spända stämningen. 

”Vi har ju inte kommit igång med undervisningen än. Nu åker jag 
mest runt och försöker få till schemat och någonstans att hålla till.” 



29

”Ska du vara hos oss i år också?” Hon tog en klunk av vinet. 
”Ja, men jag har bara två elever där nu. En har slutat. Ville hellre 

ägna sig åt fotbollen och sin ridning, trots att jag sa till henne i våras 
att hon var redo för Paradorkestern. Faktiskt väldigt synd för hon är 
otroligt duktig, en av de bästa i den åldern.” 

Rosmarie tittade roat på Magnus. Det var det mest uttömmande 
han sagt sedan han kommit. 

”Blir det torsdagarna i år också?” 
”Ja, det blir det nog.” Han tystnade och tittade ut genom fönstret. 
Nu kom det där tunga över honom igen. Hon tog en stor klunk till 

och snurrade glaset i handen.  
”Har du saknat mig?” frågade hon plötsligt och lade huvudet lite på 

sned. Den frågan hade han inte väntat sig, det såg hon. 
Han öppnade munnen och stängde den igen innan han till sist sva

rade: ”Ja, jag ... jo, det har jag väl ...”  
Skulle han spela lika svårfångad igen? Hon hade gått och längtat 

efter honom hela juli och när han sedan inte hörde av sig, hade hon 
lyckats förtränga honom. Nästan åtminstone. Och så kom han hit och 
satt och stammade som en skolpojke. Det tänkte hon inte ställa upp 
på. Hon drack ur nästan hela vinglaset och ställde det ifrån sig på bor
det. Hon reste sig sakta upp, gick fram till Magnus och tog ifrån ho
nom hans glas. Samtidigt som hon tittade honom rakt i ögonen hela 
tiden, ställde hon vattenglaset på golvet bredvid fåtöljen och satte sig 
i hans knä. Hon slog armarna om halsen på honom och kysste ho
nom mitt på munnen. Nu fick det vara sluttramsat. Hennes tunga för
sökte leta rätt på hans och hon lade in allt hon var värd i den kyssen. 
Hon kände ett svagt gensvar och drog sig tillbaka en aning och sat
te sig grensle över honom. Sedan kysste hon honom igen och tryck
te sig mot honom med hela överkroppen. Han vred huvudet åt sidan 
och sköt försiktigt undan henne. 

”Vänta lite! Vi kan väl ta det lite lugnt!” sa han och drog ena han
den genom håret. 
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”Ta det lugnt?” sa hon och märkte att vinet stigit henne en aning åt 
huvudet. ”Ska vi ta det lugnt när vi inte har träffats på ...”, hon gjorde 
en kort paus, ”… nästan två månader. Är du galen?”       

 Hon sträckte på sig, drog Tshirten över huvudet och pressade 
sina bröst i den spetskantade röda och svarta bh:n mot hans ansikte. 
Häftigt slog hon armarna om hans hals igen och blundade. ”Om du 
visste vad jag har längtat efter dig”, mumlade hon. Nu kunde inget  
stoppa henne. Hon rörde sig mjukt fram och tillbaka där hon satt 
ovanpå honom. Äntligen blev hans gensvar starkare och han lyfte sitt 
ansikte för att möta hennes läppar. Efter en stund började hon ivrigt 
famlande öppna hans gylf. Hon kände att han hade blivit hård och 
drog ner honom på golvet. Glaset vältes omkull och vattnet rann ut 
på mattan och in under fåtöljen. 

Äntligen hade det blivit lite liv i honom.

Efteråt reste de sig upp och tog på sig kläderna som låg utspridda på 
golvet. Rosmarie tömde vinglaset och gick ut i köket för att fylla på 
mer. Hon tog genast en ny klunk. 

”Ska du inte ha lite ändå?” frågade hon när Magnus kom ut med 
det omkullvälta glaset och tog trasan från diskbänken för att torka 
upp vattnet. 

”Nej, det är bra.” 
”Du kan ju sova över här, vet du.” 
”Nej, jag tror inte det”, sa han och gick tillbaka till vardagsrum

met. 
Nu mådde hon bra. Magnus var här, de hade älskat och hon tänk

te bli full. Åtminstone lite. Synd att inte han också ville dricka nå
got. Hon kramade om honom bakifrån när han sköljde ur disktrasan 
och hängde upp den. ”Mm, det var härligt”, sa hon och rufsade om 
i hans hår. Han rättade till frisyren omedelbart med den där gesten 
som var så karakteristisk för honom. Hon skrattade och rufsade till 
det igen. Han vände sig om. 
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”Sluta!” sa han och hon såg i hans ögon att han menade allvar. 
”Oj, då! Förlåt så mycket”, sa hon släpigt. Hon lämnade honom 

och gick och satte sig i soffan. Hon drog upp ena benet under sig och 
smuttade flera gånger på vinet innan hon ställde ifrån sig glaset. Mag
nus kom efter en kort stund senare. 

”Vi måste prata”, sa han och slog sig ner i fåtöljen för andra gång
en. 

”Jaså, vi ska prata? Vad ska vi prata om då, tro?” Hon vippade ret
ligt med foten. 

Han svarade inte utan tittade besvärat ner i golvet.  
”Prata på, du! Jag lyssnar”, fortsatte hon när han satt alldeles tyst. 

Hon började ana vartåt det lutade. Men hon tänkte inte göra det lätt 
för honom. ”Shoot!” Hon svepte i sig det sista av vinet och väntade. 
Plötsligt blev hon våldsamt röksugen och händerna rörde sig rast
löst i knät. 

Magnus rätade på sig och drog ett djupt andetag. 
”Jag tycker att vi ska ligga lågt ett tag”, sa han. 
”Ligga lågt? Vad menar du med det?” 
”Ja, jag menar ...”, började han förklara men Rosmarie avbröt ho

nom. 
”Jag fattar vad du menar, jag är inte dum i huvudet. Jag undrar mer 

hur du har tänkt. Ett tag? Menar du att vi ska göra uppehåll ett tag ... 
och sedan eventuellt fortsätta knulla igen ...? Är det så du har tänkt 
dig?” 

Magnus suckade. ”Inte precis ... Jag vill helt enkelt bara att vi inte 
träffas mer”, sa han stilla. 

”Nehej, och får man fråga varför i helvete du kom hit överhuvud
taget? Kunde du inte ha tagit det här på telefon? Men du verkar ju vara 
allergisk mot telefoner. Vet knappt hur de används!” 

”Jag ber om ursäkt för att jag inte har ringt under sommaren. Jag 
borde ha ...” 

”Du, jag skiter i dina ursäkter! Jag brydde mig inte ett dugg om att 
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du inte ringde mig på hela tiden. Jag har väl annat att göra än att vän
ta på dig.” Rosmarie spottade fram orden. 

”Kan du inte ta det lite lugnt ...?” 
”Det skulle passa dig, va! Att jag satt här lugnt och fint och sa: ’Ja, 

då säger vi tack och bock för den här tiden, ha det så bra.’ Det vore 
väl skönt?”    

Hon reste sig snabbt upp och gick ut för att fylla på vinglaset igen. 
”Kan du inte lugna ner dig?” bad Magnus när hon kom tillbaka och 

började hälla i sig innan hon ens satt sig ner. 
”Jag dricker precis så mycket jag vill och är precis så upprörd som 

jag vill! Okej!?” 
Rosmaries mobiltelefon började ringa uppe i hallen, men hon gjor

de inte en min av att gå och svara. De satt under tystnad ända tills 
tele fonen slutade ringa. 

”Varför i helvete kom du hit?” fräste hon. ”Va, kan du svara på 
det?” 

”Jag tyckte det kändes bättre ...” 
”Vadå, bättre?”     
”Om jag får prata till punkt, så tänkte jag säga att vi måste prata om 

det här på tu man hand. Vi blir ju faktiskt tvungna att stöta på var
andra i skolan emellanåt. Och det kan vara bra ...” 

”Ja, du kommer inte in på fritids med ditt jävla tutande! Det ska 
jag se till!” 

”Okej, okej!” Han höll upp händerna i en avvärjande gest. Han res
te sig upp. ”Jag tror inte vi har så mycket mer att säga varandra.” 

Magnus började gå uppför trappan. Rosmarie satt kvar, men när 
han knöt skorna i hallen kom hon rusande efter.  

”Men ett sista knull kunde du inte låta bli i alla fall”, sa hon gällt 
just som han öppnat dörren. 

”Jag kunde nog. Frågan är väl om du kunde!” sa han lågt och gick 
ut genom dörren. 

Hon följde efter ut på bron. 



”Dra åt helvete!” skrek hon efter honom. ”Det här ska du få ångra!” 
Hon kastade glaset efter honom, men missade med någon decimeter. 
Det hamnade i gruset alldeles snett bakom Magnus bil och gick sön
der. Han vände sig om, tog lugnt upp de största bitarna och lade dem 
på marken alldeles intill hennes brevlåda, utan att titta på henne. Se
dan backade han ut bilen och körde därifrån. 

Rosmarie tittade efter honom och fick syn på sin närmaste gran
ne som stod med handen nerkörd i sin brevlåda och stirrade på hen
ne. Hon glodde ilsket tillbaka och brydde sig varken  om att svara när 
grannen försynt hälsade, eller att ta upp de trasiga glasbitarna. Istäl
let gick hon raka vägen in och plockade fram en cigarett. Hon tände 
den och ställde sig i vardagsrumsfönstret. Hon var medveten om att 
hon nog hade druckit för mycket. Men först ville hon fira att Magnus 
och hon träffades igen och sedan, när han kläckte ur sig att han ville 
att de skulle ligga lågt, hade hon fortsatt av bara farten. 

Han ska få ångra det här, tänkte hon medan hon envist höll tillba
ka tårarna som hotade att välla fram. Hon blåste ut en rökslinga rakt 
på ormbunken som hängde i mitten. Han skulle verkligen få ång
ra det här.   

Mobilen ringde igen. Hon lyfte upp den för att se vem det var. När 
hon såg att det var Jens slog hon av den. Han ville säkert låna pengar 
av henne igen. Hon orkade inte prata med honom just nu. Hon skul
le tänka ut ett sätt att hämnas på Magnus. 
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kapitel 3

lättad men samtidigt missnöjd körde Magnus Volontärvägen 
ner mot stan. Varför hade han inte bara ringt och sagt allt i telefon? 
Naivt hade han trott att det var det mest hederliga. Istället hade han 
betett sig som en idiot. Han skulle inte ha låtit sig dras ner på golvet. 
Fast hon hade ju varit otroligt het på gröten. Mer än någon annan 
gång faktiskt. Hade han trott att det kanske skulle göra det enklare 
för honom att tala om det han hade åkt dit för att säga? Han visste 
inte. Han hade väl inte tänkt överhuvudtaget. Och det där sista han 
sagt när han gick ut genom dörren hade varit helt onödigt. Även om 
det var hon som provocerade honom, ja nästan bäddade för den kom
mentaren. Det skulle inte bli roligt att träffa på henne på torsdagarna 
framöver. Hon var ju så förbannat hetsig. Han skakade på huvudet 
och muttrade för sig själv. Fast det var väl det som attraherat honom 
till en viss del förut.  

Men det var då det. 
Han var glad över att hon inte frågat om han hade träffat någon an

nan. Det hade han egentligen inte heller. Inte på det viset som Ros
marie skulle ha menat åtminstone. Om hon ställt den frågan hade 
hon säkert kunnat locka ur honom hela sanningen, det tvivlade han 
inte på. Kvinnor var fenomenala på sådant, kunde lukta sig till hur 
det var på långt håll och Rosmarie var den typen som skulle kunna 
ställa till det för honom om hon hade lust. Det var han helt övertygad 
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om. Och han hade väl kanske inte behandlat henne helt schysst. Fast 
vad hade han egentligen gjort för fel? Han hade åkt hem till henne 
för att på ett rakt och ärligt sätt tala om att han inte ville att de skulle 
träffas mer. Kunde det ha gjorts annorlunda? Han rådde inte för att 
hon hade varit så ... ivrig. 

Han for hem till Spjutgatan och parkerade Amazonen bredvid 
hyres värdens bil. Magnus tvåa låg i ett privat hus med flera lägenheter 
och där bodde ett ungt par och en barnfamilj förutom han själv och 
hyresvärden. Lägenheten var nyrenoverad och Magnus hade dess
utom varit villig att betala lite mer i hyra för att få högre standard på 
köksutrustningen, fastän han sällan lagade mat.     

Precis när han började gå uppför trapporna fick han ett sms. Han 
tänkte förhoppningsfullt att det kanske var från Hanne. Hon hade lo
vat höra av sig om en ny reptid i kyrkan. Men det var en kompis som 
undrade om de kunde gå ut och ta en öl någon kväll. Han skickade 
ett kort, positivt svar och stoppade mobilen i fickan innan han låste 
upp dörren till sin lägenhet. 

Hanne. Han kunde inte låta bli att tänka på henne. När han för
sta gången sett henne sitta vid läktarorgeln i Domkyrkan och spela 
ett stycke av Franz Liszt – något han fick veta efteråt – hade han bli
vit alldeles tagen. Tonerna, de mullrande mörka och de sirliga flöjt
lika, hade uppfyllt inte bara hela kyrkan utan också trängt sig in i 
honom, rakt in i hans innersta, och fått honom att se henne som en 
uppen barelse. En överjordisk, nästan änglalik uppenbarelse med ljust, 
burrigt hårsvall. För ett ögonblick hade han misstänkt att det var en 
pose som hon intagit för att göra intryck på honom, men sedan märk
te han att hon var helt inne i musiken och inte medveten om att han 
hade kommit. Han tittade fascinerat på hennes händer och fötter som 
skickligt rörde sig fram och tillbaka över tangenterna och pedalerna. 
När hon avslutade med den sista svulstiga kadensen fick hon syn på 
honom och ryckte nästan till. Hon reste sig genast och gav honom ett 
brett leende samtidigt som hon sträckte fram handen. 


