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I varje människa finns en gräns. En gräns mellan henne och hennes skugga. Mel-
lan liv och icke-liv. Den som passerar den gränsen kommer in i landet där krossade 
illusioner, svald stolthet, utplånad värdighet, bitterhet och förakt bor. Det är ett 
land som hyser alltför många invånare.
 Eva-Maria Svärd kom dit klockan halv fyra på morgonen, måndagen den femte 
oktober, nittonhundranittiotvå.



Kapitel 1

I ett alldeles vanligt radhus, i ett alldeles vanligt sovrum, i en alldeles 
ovanligt bred säng trängs fyra människor och en hund. De sover. Mins-
tingen grymtar belåtet, hundens illaluktande andedräkt böljar fridfullt 
in och ut genom nosen. Mörkret och mullret utanför fönstret verkar 
skapade enkom för att förstärka närheten och värmen i sängen. Klockan 
är tio över tre på morgonen.

Eva-Maria vaknar av att något kallt och blött pressar sig in i armhålan. 
 Sandy. 
 Sandy som avskyr åska. Sandy som kissar på sig av skräck när ungarna 
leker med knallpulver. Sandy som förvandlas till en skakande, lurvig 
ångestklump varje gång det smäller, hon står nu över Eva-Maria och sö-
ker trygghet. Hunden känner att det håller på att dra ihop sig till oväder. 
Att mullret där borta i fjärran varslar om åska och storm. Hon är orolig, 
hon vill ha trygghet och hon söker den där hon brukar finna den. Hos 
Eva-Maria.
 Eva-Maria borde få sova i frid. Hon borde inte behöva vakna. För 
Eva-Maria går ändå upp och ner ur sängen oräkneliga gånger om nät-
terna. Hennes del av duntäcket är nästan tomt. Täckets värmande dun 
har runnit bort från Eva-Maria. På grund av hennes ständiga lyftande har 
dunet runnit iväg över de andra familjemedlemmarna. Till andra, mer 
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stillsamma delar av sängen. Och det är lite tråkigt, för Eva-Maria är den 
i familjen som fryser mest. Den som har svårast att hålla värmen. Så 
hon är egentligen den som bäst borde få njuta i en varm bädd. Men hon 
klarar sig ändå, hon sover i flanellnattlinne och sockor, de kan inte smita 
ifrån henne. Och varje gång hon byter lakan försöker hon skaka och 
jämna ut dunet.
 Det brukar bara gå ett par nätter, innan hon tömt sin del igen.
 Just den här gången är det hunden som väcker henne. Eva-Maria bor-
de inte vakna. Just den här natten borde hon få sova vidare, lugnt och 
fridfullt och ovetande om allt som inte bör vetas. 

Men det får hon nu inte, för hunden avskyr åska. Så Eva-Maria sätter sig 
upp och ännu några fjädrar glider iväg när täcket ännu en gång lyfts. Hon 
sätter sig upp och fortfarande halvsovande mumlar hon några tröstande 
men obegripliga fraser och tvingar hunden till dess plats vid fotändan. 
För att försöka somna om. Fyraåringen, Joel, ligger oberört utspretad 
i vänstra hörnet. Sexåringen Sara sover som en pinne i mitten och Eva-
Maria trängs med Josefin på högra halvan. 
 Det är kolsvart utanför fönstret och det vore underbart om hon kun-
de somna om. Nu, genast, innan det är försent.
 Men det kan hon inte, för en blixt fräser förbi och hon börjar automa-
tiskt räkna. Vid femton brakar knallen loss och far över himlen i fjärran. 
Fem kilometer bort. Kanske ovanför affärscentrumet, kanske ovanför 
badstranden, kanske ovanför TV-masten.
 Sandy darrar och gnyr längs fotändan.

Eva-Maria älskar åska, det har hon gjort så länge hon kan minnas. Hur 
skulle hon kunna veta att hon borde somna om? Att hon borde blunda 
och dra täcket över huvudet, fort som bara den? Hur skulle hon kunna 
ana att den här natten skulle inte bara himlen, utan även hon, rämna?
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 Det kan hon ju inte veta och hon älskar åska. Så hon somnar inte om. 
Hon öppnar ögonen och njuter. Väntar. Minns.

När hon var liten var varje åskväder ett äventyr. Mormor och hon bru-
kade kura på verandan och räkna mellan blixt och knall, hand i hand, 
medan morfar tryckte i bilen. Han var rädd, morfar påstod att han en 
gång för länge sedan blivit jagad av en klotblixt som kastat sig ut från ett 
väggurtag, men de trodde honom inte. De vägrade konsekvent att följa 
med honom in i bilen, de två hade ett hemligt förbund med ovädret, de 
var dess systrar, slavar och vapendragare. De väntade andlöst, de rös av 
skräckblandad förtjusning vid varje blixt, de vrålade uppspelt vid varje 
knall.
 Kanske var det så att morfar egentligen skrämdes av den hängivenhet 
och passion som under ovädret sprang fram ur mormors annars så frid-
samma och kuvade varelse?
 Det skulle Eva-Maria aldrig få veta, nu var både mormor och morfar 
döda sedan flera år.

Eva-Maria sneglar på klockan. Kvart över tre. Var i helvete håller Karl 
hus? Trots att det är söndag har han åkt in till kontoret efter middagen. 
För att arbeta några timmar och förbereda morgondagens resa till Tysk-
land. Och visst brukar han jobba sent, men inte så här sent. Särskilt inte 
när han måste upp tidigt nästa morgon, när han måste vara skärpt och 
alert och redo. Den där Tysklandsresan är viktig för honom. Den är hans 
biljett till delägarskap och chefsrum. Den är mycket viktig.
 Det fräser till igen, hon hinner räkna till tolv den här gången innan 
det smäller till. Bebisen, Josefin, vaknar, sätter sig gnällande upp och Eva-
Maria försöker lugna innan hennes gnäll väcker även de andra barnen.
 ”Mammas lilla älskling. Är du vaken mitt i natten? Så, shhh, annars 
vaknar de andra också.” Som om hon skulle förstå det, pyret. Hon sitter 



kvar, protestskriker när Eva-Maria försöker lägga henne ner och drar 
ilsket kudden från Sara. Storasysters huvud dunsar på madrassen, hon 
sliter sömnigt tillbaka kudden och svär åt sin lillasyster. Eva-Maria läg-
ger täcket över Saras axel, säger åt henne att somna om och drar Josefin 
till sig.
 ”Jag kan inte sova när Josefin skriker”, gnäller Sara. ”Kan ni inte vara 
tysta?”
 Josefin sparkar och bökar efter bröstet, Eva-Maria suckar. Josefin bru-
kar låta som ett helt ångverk när hon äter. Smacka och pysa. Och då kan 
Sara inte somna om. Det är viktigt att Sara är utvilad i morgon, till sko-
lan och allt arbete där. Det är lika viktigt att Josefin får den närhet hon 
vill ha. Så Eva-Maria ammar bara i sängen när Sara sover tungt.
 ”Nej, min lilla älskling. Vi får gå nån annanstans. Så kan du få äta utan 
att störa”, viskar hon och baxar upp den lilla fridstöraren i famnen. 
 Josefin är nästan elva månader, hon har precis lärt sig gå, men nu 
söker hon grymtande och sömndrucket efter Eva-Marias varma bröst. 
Egentligen borde de ha slutat amma. Och de har mer eller mindre slutat 
amma, i alla fall på dagarna. Men det blir fortfarande en slurk eller tre, 
varje natt, i skydd av mörkret.
 För med amning är det så att det går något slags magisk gräns vid tio 
månader. Vid tio månader börjar omgivningen tycka att det är osmakligt 

– för att inte säga aningen incestuöst – att ha sitt barn vid bröstet. Och 
Eva-Maria är mycket känslig för vad omgivningen tycker. Hon vill inte 
vara det, hon vill knappt ens kännas vid att hon är det. Hon vill vara 
självständig och självklar i sitt handlande. Kunna sätta gränser. Veta vad 
som är rätt och fel. Vara stark. 
 Men hon känner sig sällan stark, ibland vet hon varken ut eller in.
 Josefin kan alls inte förstå att det skulle finnas någon tiomånaders-
gräns att ta hänsyn till. Och om hon förstod det skulle hon bara tycka 
det var löjligt. Hon vill ha. Nu och genast. Och om Eva-Maria är känslig 
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för omgivningens tryck, så är det inget mot vad hon är gentemot sina 
barns behov. Barnen är det viktigaste i världen. För dem skulle hon, om 
så krävdes, gå naken genom Konsum en fredagseftermiddag i december. 
För dem skulle hon raka skallen kal, hugga av sig fötterna eller till och 
med titta på ”7–9” en hel lördagskväll och räkna alla grodorna.
 Att amma är ett intet i fråga om uppoffringar. Dessutom tycker hon 
om det. Närheten, känslan av att vara behövd, ja, rentav nödvändig, för 
någon man älskar så måttlöst som hon älskar Josefin. Eva-Maria älskar att 
amma. Så nu ammar hon i smyg, när alla andra sover, och alla är nöjda. 
 Fast ibland känner hon sig mest som en vandrande napp. Trött och 
utsugen och suddig. Men inte just nu. Inte denna natt, med åskan som 
ett mäktigt löfte i fjärran.
 ”Kom då”, ler hon mot det mjölktörstande och bröstbökande lilla try-
net. ”Så går vi ner i vardagsrummet och sätter oss. Så kan vi lyssna på 
åskan samtidigt. Min gullunge.”
 Hon tippar fötterna över sängkanten och ställer sig upp. Det flimrar 
framför ögonen, världen försvinner för ett ögonblick i ett svart töcken, 
som en liten varning om vad som komma skall, och hon tar stöd mot 
väggen där morgonrocken hänger. 
 Eva-Maria drar, ännu så länge ovetande om att hennes värld alldeles 
snart ska rasa samman fullständigt, den filmjölksfläckade, bröstmjölks-
mönstrade och marmeladkladdiga morgonrocken över nattlinnet. Hon 
viker det stripiga håret bakom öronen, hasar, med Josefin på höften och 
Sandy i hälarna, ner för trappan och fram till fåtöljen vid fönstret.
 Klockan är tjugo över fyra. Allting är precis som vanligt. Möjligen är 
det lite ovanligt med ett åskväder så sent på året.
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Kapitel 2

I en alldeles vanlig bil sitter en tämligen ordinär man med en rödläppad 
kvinna. Mannen kör. Han är inte berusad och alla vet ju att män bara 
låter kvinnor köra när de själva är berusade. Den här mannen är inte 
berusad, alltså kör han. 
 Dessutom är det hans bil. Och han tycker verkligen inte att hans bil 
är vanlig. Den har både spoiler, sollucka och svarta streamers. Om han 
anade att någon kallade honom tämligen ordinär skulle han bli föroläm-
pad. Rentav förorättad. Han tycker inte att han är ordinär. Inte ens täm-
ligen ordinär. Han finner sig själv mycket märkvärdig. Han har en bil 
med både spoiler, sollucka och svarta streamers. Han har ett bra jobb, 
välartade ungar, en läcker älskarinna och en hängiven hustru. 
 Han har allt en man kan önska. 
 Dessutom har han ett födelsemärke som ser ut som en krokodil på 
ena skinkan. Rött pch tydligt. Det gör honom unik. Speciell.
 Ur bilens ovanligt decibelstarka högtalare strömmar Sinead O’Connors 
gråtmilda röst och kvinnan, som heter Lisa, skruvar upp volymen.
 ”Mmm. Gud, var jag älskar den här låten! Hennes nya platta är helt 
okej, men den här … Kommer du ihåg när den kom? De körde videon 
på MTV – hundra gånger om dagen. Och ändå tröttnade man inte på 
den. Så jävla enkel, så genial. Tror du att hon grät på riktigt? Hon sa att 
hon gjorde det i intervjuerna, men jag undrar, jag. Hur olycklig man än 
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är kan man väl inte gråta på beställning? Det var kanske glycerin i alla 
fall.”
 Den tämligen ordinära mannen känner lite vagt igen låten men kan 
inte minnas sig ha sett videon. Det är faktiskt ett tag sedan han tappat 
greppet om vad som händer i rocksvängen över huvud taget. MTV är ett 
mycket flimrande och fjärran begrepp i hans hjärna.
 ”Det var säkert glycerin. Det är det alltid i filmerna. Men det är en 
bra video i alla fall”, svarar han och hoppas att det låter lagom vederhäf-
tigt. Han vill inte gärna erkänna sig bortkommen i sin älskarinnas värld.
 ”En bra video”, härmar hon. ”Du är ju inte riktigt skruvad i huvudet. 
Det är en suverän video. Ett mästerverk! Jag är så jävla trött på alla effek-
ter och klipp och skit. Här har vi äntligen en låt där det handlar om äkta 
känslor. Hon hade just brutit upp ur ett långt förhållande, visste du det? 
Hon sjunger verkligen från hjärtat. När Prince gjorde den var den ingen-
ting, men Sinead … Hon är helt enorm. Så jävla sårbar och naken. Och 
så kvinnlig trots sina armékängor och sin rakade skalle. Jag älskar henne. 
Hon gör aldrig vad som förväntas av henne, hon följer sitt samvete och 
sitt hjärta. Helt orädd och kompromisslös. Så jävla skitbra.”
 ”Jo, hon är häftig”, ekar han menlöst och svänger in på parkerings-
platsen. Herregud, vad är det han sitter och säger? Att någon med rakad 
skalle är kvinnlig och häftig? Man säger så mycket knasigt när man är kär, 
tänker mannen och fortsätter:
 ”Men det är du med. Du är det häftigaste som hänt mig på länge. Ska 
du verkligen gå hem? Det ser ut som om det kommer regna snart.” 
 Och det är då åtminstone sant. Han har inte känt sig så levande, så 
manlig och viril, på flera år. Vi har att göra med en tämligen ordinär 
man som är mycket nöjd med sitt liv. En man som har organiserat sitt 
nuvarande liv helt efter eget huvud, precis som han vill ha det. Han styr 
inte sin tillvaro efter hjärta, samvete eller skuldkänslor, han lever efter 
principen ”man tar vad man vill ha”.
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 ”Jag vill gå. Det häftigaste som hänt dig? Jo, jag kan tro det. Hon ser 
rätt hängig ut, Eva-Maria. Jag såg henne på Konsum häromdan. Med 
fläckiga kläder, smutsigt hår och alla ungarna runt benen. Att hon inte 
försöker rycka upp sig! Jag skulle aldrig förfalla sådär, även om jag fick 
femton ungar”, konstaterar Lisa, kvinnan med det stora självförtroendet, 
med den röda munnen och den vassa tungan och tänder en cigarrett.
 ”Du, hon har det inte lätt. Dra inte in henne i det här. Det du och jag 
har tillsammans har inget med henne att göra, okej?” Mannen har stängt 
av motorn men låter tändningen vara på och vevar ner rutan så att röken 
kan slingra ut. Sinead O’Connors varma röst lyckas nästan släta över 
hans besvärade tonfall, men bara nästan.
 ”Du behöver inte låta så kort. Jag bråkar inte på dig för att du är gift, 
så ge fan i att låta ditt dåliga samvete gå ut över mig.” Lisa tittar inte på 
honom när hon talar, hon tittar på röken från cigarretten.
 ”Jag har inte dåligt samvete. Vi lever i ett fritt förhållande. Det du och 
jag gör är helt okej i hennes ögon. Jag har inget att skämmas för”, hävdar 
han och undrar om han ska säga åt henne att fimpa. Lisa vet att han ogil-
lar när hon röker i bilen, hon gör det bara för att jävlas med honom. Och 
hon vet att han vet att hon gör det bara för att provocera. Men ändå säger 
han ingenting. Han undviker i görligaste mån alla former av konflikter.
 Han är rentav lite feg, men det skulle han aldrig kännas vid. Diploma-
tisk, kanske? Lugn och sansad, möjligen. Strategisk? Absolut. Men inte 
feg. Det har hänt att Eva-Maria kallat honom strafeg när de grälat.
 Strafeg. Det är ju inte ens ett riktigt ord.
 ”Inget att skämmas för? Hur vet du det? Har du talat om det för 
henne?” kontrar den röda munnen och drar ett segervisst bloss. Hon 
älskar konflikter och räds inte ordväxlingar, tvärtom. De är det bränsle 
som får henne att tända. Hon vill ha dramatik, starka känslor och heta 
försoningar.
 ”Nej, det vet du mycket väl att jag inte har. Vi drog upp riktlinjerna 
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för vårt förhållande för många år sedan. Vi ska låta varandra andas, inte 
kväva varandra. Det är vi helt överens om.” Han trummar irriterat på 
ratten.
 ”Visst. Jättebra. Så fint. Jag kan kanske suga av dig här och nu? Utanför 
ditt hus? Utan att det gör nåt? Det är helt okej? Eller?”
 Han svarar inte och hon böjer sig, drar ner gylfen, lirkar fram och 
låter de röda läpparna omfamna. Hennes andra hand, den med cigarret-
ten, håller i växelspaken, röken stiger, svider i ögonen men lusten vaknar 
ändå. Igen. Hon är så – säker. Hungrig. Hon vet hur hon ska använda 
munnen. Men han skjuter undan henne innan kroppen hinner reagera.
 ”Jag orkar inte två gånger”, ljuger han, ”och jag ska upp i morgon, det 
vet du.”
 ”Och inte här, eller hur? Framför allt inte här.”
 Han svarar inte, viker undan med blicken och drar upp gylfen.
 ”Låt det vara, Lisa. Lägg ner.”
 ”Varför är du så sur?” frågar hon och öppnar bildörren.
 ”Jag är inte sur”, muttrar han och kliver ur bilen. Vår tämligen ordi-
nära man väntar till hans eldfängda älskarinna stängt sin dörr och låser 
sedan centrallåset. De stirrar på varandra över det blöta biltaket. Ett 
stilla duggregn hänger i luften, det mullrar hotfullt i fjärran. 
 ”Ganska fånigt att gräla om hur Eva-Maria ser ut när hon handlar på 
Konsum, eller hur”, försonar Lisa.
 ”Ganska idiotiskt.”
 ”Kom och ge mig en kyss, då. En enda kyss. Vi kommer inte ses på en 
hel vecka, nu när du måste åka till Tyskland.”
 Han går runt bilen, öppnar rocken och sveper in henne i värmen. Han 
tycker om att känna sig som den trygga punkten i universum. Att känna 
sig manligt beskyddande. 
 En blixt klyver en tall några hundra meter därifrån just som tungorna 
möts, smällen får dem att studsa ifrån varandra.
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