
 

1 

 

                                 

                 ”Och jag hade en Fiende som alltid sprang, 

som alltid sprang bort med mig. 

med träskor, med spikskor, med vassa klor 

på tassarna. Tvärs igenom mig och långt bort 

från allt det jag höll kärt. Mycket långt från 

mina föräldrar som flätade varandras hår i 

skymningen. Och inte hade en tanke på att 

ropa mig tillbaka hem igen.” 

 

ur Födelsedagskalaset, av Kristina Lugn 
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Prolog 
 

”Flytta på dig din jävla tönt!” De står i kön till matsalen. 
Flickan är 11 år och går i 5:an. Inombords är hon arg. Utåt sett 
vågar hon inte visa det. Nu tränger sig Chris och hennes 
kompisar förbi henne i kön och trampar henne avsiktligt på 
fötterna. Inombords vibrerar hon, utåt sett låtsas hon som hon 
inte bryr sig. Ilskan målar dock röda fläckar på hennes kinder, 
den tycks ta sig igenom hennes fasad och avslöjar henne. Chris 
missförstår hennes rodnad.  

”Kolla, nu skäms hon också! Du ska hålla dig ur vägen för 
mig, fattar du det?” Chris står med ansiktet i flickans ansikte och 
andas tuggummiluktande andedräkt på henne medan hon pratar. 
Bugg, med päronsmak. Flickan viker inte bort med blicken och 
svarar inte. Söta Chris med sitt långa, blonda hår, alltid snygga 
och moderna kläder och med ljusblåsminkade ögonlock. Själv 
vill hon också vara söt och populär. Men de andra tycker bara 
att hon är konstig. Hennes hår är svart och klippt i en ojämn, 
konstig frisyr med lugg och polisonger.  

Det är inte bara sin frisyr hon skäms för. Kläderna har 
mamman hittat i second hand-affärer och ibland får hon ha 
brorsans gamla kläder som härstammar från 70-talet. Brodern är 
nio år äldre och har redan flyttat hemifrån och lämnat henne 
ensam med sin konstiga mamma. Hon kommer aldrig förlåta 
honom för det. Alla bara lämnar henne hela tiden, först hennes 
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pappa när hon bara var några år och sedan brorsan. Flickan 
tänker att det hade varit bättre om hennes mamma också hade 
lämnat henne, då kanske hon skulle fått bo i en normal familj.  

 

Kön rör sig långsamt. Där framme står Chris, Sofie och Marie 
och tar mat. Idag är det visst Minestronesoppa. Flickan vill fly. 
Hon vill inte ha äcklig Minestronesoppa. Hon vill inte sitta 
bland de andra och tvingas se på när de äter den äckliga soppan, 
hon vill inte vara här. Hon vill inte vara någonstans.  

När det är hennes tur tar hon en tallrik, öser på lite, lite soppa, 
tar två limpmackor med ost och ett glas mjölk. Sedan går hon 
lydigt och sätter sig på sin plats. Stolarna är knallorangea, gjorda 
i hårdplast och har kalla, blanka stålben. De har bestämda 
platser i matsalen, annars finns det risk för att någon skulle få 
sitta ensam. Som flickan själv till exempel. Bredvid henne sitter 
två killar i klassen som också är töntar, som hon. Det passar ju 
bra. Hon pratar aldrig med dem.  

Mittemot sitter Fröken och studerar henne när hon petar i den 
pissiga soppan. Mattanterna kanske har kissat i den. Man kan 
aldrig veta och vem skulle upptäcka det? De kunde hur lätt som 
helst lägga gift i soppan utan att någon märkte det och så skulle 
alla i hela skolan dö. Chris skulle dö. Det slår henne att en idé är 
på väg att formas i hennes huvud. Hon kan ju faktiskt själv 
förgifta hela skolan om hon vill. Det är ju bara att hon omärkligt 
häller ner lite gift i den stora behållaren med soppa. Alla skulle 
äta av hennes förgiftade soppa, Chris, Sofie, Marie… Ingen 
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skulle misstänka henne, som alltid är så lydig. Men som kokar 
inombords, likt förgiftad soppa. Hon ler för sig själv vid tanken. 
De ska allt få! 

”Vad tänker du på?” Fröken tittar nyfiket på henne med sina 
blå ögon. Fröken är egentligen ganska snäll. Men hon förstår 
ingenting. Hon har försökt hjälpa henne förut när Chris och de 
andra retat henne, men det har bara gjort saken ännu värre. De 
har då kallat henne för frökens gullegris och en gullegris är det 
sista hon vill vara. Hellre tönt, ful och konstig än gullegris. 
Därför har hon sagt till fröken att hon inte behöver någon hjälp, 
hon klarar sig själv och bryr sig inte om Chris och de andra.  

”Inget särskilt, jag är glad att det är jul snart bara”, ljuger hon. 
Hon är ju tvungen att hitta på något.  

”Ska du göra något särskilt i jul?” Fröken är alltför frågvis. 
Flickan vill återgå till sin inre tankevärld och fortsätta fundera 
på sin plan.  

”Nej, det blir som vanligt”. Nu ljuger hon inte. Denna jul 
kommer att bli som alla andra jular. Hon och mamma själva. 
Vilket humör mamma kommer att vara på är dock en 
överraskning varje år. Men det är ändå något hon är van vid. Så 
på så vis är det som vanligt.  

Fröken frågar inget mer, verkar nöjd och flickan kan försjunka 
i sina egna tankar igen. Det måste vara en dag när det är soppa 
igen. Hon tänker efter. Idag är det måndag. På torsdag kanske 
det blir ärtsoppa? Det brukar det vara ungefär varannan torsdag. 
Förra veckan hade det inte varit någon ärtsoppa vad hon kom 
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ihåg. Torsdag. Hon ska kolla matsedeln för säkerhets skull. Gift. 
Var får man tag på det? Det var svårare. Råttgift hade hon hört 
talas om. Tog hon tillräckligt mycket av det skulle det nog att 
räcka. Och det tredje problemet – hur ska hon lyckas smyga ner 
giftet i soppan utan att någon märker det? Kanske kan hon byta 
med någon så att hon blir klassvärd och får vara med och duka i 
matsalen?  

Flickan känner sig nöjd med sin plan. Hon tittar bort mot 
Chris och de andra som sitter och pratar och skrattar. På torsdag 
skrattar ni inte längre, tänker hon nöjt för sig själv.  

Soppan ser kall och oaptitlig ut. Hon tuggar i sig det sista av 
sina limpmackor och dricker ur sitt glas. Sedan reser hon sig, tar 
sin orangea bricka, som matchar skolmatsalens stolar, och går 
mot utgången.  

”Vad lite du åt, mår du inte bra?” undrar fröken lite oroligt 
innan flickan hinner gå iväg.  

”Jag mår bra, jag tycker inte om soppa”, svarar hon bara och 
går. Hon känner frökens oroliga blick i nacken och försöker 
skaka av sig den. Hon tycker lite synd om fröken som måste dö. 

När hon slängt resterna av sin mat går hon ut i den gula 
korridoren som luktar skola och sedan ut i den klara, kalla 
decemberluften. Marken är täckt av ett tjockt lager snö, det 
gnistrar små stjärnor i snön och det knarrar under fötterna där 
hon går.  
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Hon tittar upp mot den blå himlen och skänker en tacksam 
tanke till den kraft som gett henne idén med soppan. Hon tror 
inte på Gud men hon vet att det finns något annat därute, hon 
känner det när hon är ute i naturen men hon vet ännu inte vad 
det är. En magisk naturkraft. Den har i vilket fall som helst 
hjälpt henne denna gång. Hon har världens bästa idé och bara 
längtar efter att få sätta den i verket. Det gäller bara att ha 
tålamod nu tills torsdagen är här. Och att planera allt väl, in i 
minsta detalj. Det ska nog gå bra.  

 

Torsdagen dyker upp snabbare än vad hon har räknat med, 
plötsligt vaknar hon på morgonen och inser att det är idag det 
ska hända. Imorgon är allt över och hon kommer att slippa sina 
plågoandar.  

Hon känner en förväntan inom sig som hon inte känt på länge, 
om någonsin. 

Förberedelserna har gått utan problem. Hon har tagit reda på 
att det verkligen är ärtsoppa idag, Lina i hennes klass har villigt 
lämnat över ansvaret som klassvärd och hon har lyckats 
inhandla en kartong med råttgift. Hon har lurat i sin mamma att 
hon sett en råtta i skafferiet och mamman, som både är lättlurad 
och rädd för råttor, sa inte emot då hon föreslog att de skulle 
köpa giftet. Nu står kartongen i köksskåpet och det är bara för 
henne att fylla några påsar och ta med sig.  

Hon tar fram en smörgås, brer lite smör på den och häller upp 
ett glas mjölk. I mjölken simmar små klumpar och det luktar 
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surt. Mamman har glömt att slänga den gamla mjölken. Flickan 
suckar och häller ut den. Vatten får duga idag.  

Mamman ligger och sover som vanligt. Det är bra, då kommer 
hon inte att märka något.  

Flickan slukar mackan i några tuggor och dricker sedan snabbt 
upp vattnet. Hon tar en plastpåse från lådan och tar sedan fram 
paketet med råttgift. Mamman kanske kommer att bli 
misstänksam om hon märker att det mesta av det vita pulvret 
plötsligt har försvunnit. Men mamman har säkert redan glömt 
råttgiftet. Ibland är det en fördel att ha en förvirrad mamma, 
tänker flickan för sig själv.  

Hon häller försiktigt upp pulvret i påsen. Lite rinner ut på 
sidorna, så hon torkar upp det med handen och häller sedan ned 
det i påsen. Bäst att tvätta händerna så att hon inte råkar få i sig 
något av giftet. Det vore ju typiskt. Påsen stoppar hon sedan i 
sin gamla fula omoderna skolväska, klär på sig ytterkläderna 
och går till skolan.  

 

Förmiddagen går sakta, så sakta. Hon kan inte koncentrera sig, 
utan sitter och tittar sig omkring på sina klasskompisar som om 
några timmar kommer att vara döda. Vilken makt hon har! Hon 
tittar på Chris och ler för sig själv. Söta, populära och dumma 
Chris som kommer att ligga på golvet och kvävas av giftet. Hon 
får lust att rita en teckning av scenen som hon ser framför sig. 
Men det kan hon ju inte göra, då blir hon misstänkt.  
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Kvart i elva är det äntligen dags att gå till matsalen. Hon och 
tre klasskompisar, Sten, Rickard och Lisa, ska tillsammans 
plocka ner alla de orangea stolarna som ligger upp- och 
nervända på borden, ta fram glas och bestick och ställa fram.  

Hon börjar plocka ner några stolar, säger sedan till Lisa att 
hon måste gå på toa, springer bort till klassrummet och tar upp 
påsen ur väskan som ligger i kapprummet. Sedan smiter hon in 
på toan, häller försiktigt pulvret i ärmen och slänger påsen i 
soporna. Det blir ganska mycket pulver, ärmen blir hängande 
och tung. Hon får skynda sig. Hon vågar inte springa tillbaka 
utan går istället i snabb takt tillbaka till matsalen.  

Ingen märker henne när hon kommer in. Hon går snabbt fram 
till kantinerna med den spygröna soppan. Hon får hålla i ärmen 
med den andra handen för att pulvret inte ska rinna ut på golvet. 
Hon måste göra detta snabbt nu, så ingen ser henne. Hon kikar 
mot köket, ingen av mattanterna syns till. De kanske tar en rast 
innan anstormningen av hungriga barn. Sten, Rickard och Lisa 
är upptagna med att ställa fram glas. Hon lyfter på locket på en 
av kantinerna med sin fria hand. Sedan låter hon pulvret rasa ner 
i soppan. När allt pulver runnit ner tar hon soppsleven som 
ligger bredvid kantinen och blandar runt. Pulvret verkar ha löst 
sig för det syns inte ett spår av det. Hon känner sig lättad, 
springer ut på närmaste toalett och tvättar av insidan av ärmen. 
Sedan går hon med lugna steg ut och in i matsalen igen.  
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Hon kan nästan inte stå stilla. Tur att hon inte ska äta. Hon 
skulle nog inte få ner något nu, inte ens något hon tyckte var 
gott. Oron och förväntningen blandar sig och dansar runt i 
magen på henne. Snart… Hon hör de välbekanta ljuden av de 
andra barnen som är på väg. Det går långsamt. Kan de inte 
skynda sig?  

Snart kommer de på rad, Chris och Marie går först. När de får 
syn på henne skrattar Chris hånfullt och säger: 

”Varför står du där och glor ditt lilla psykfall? Har du aldrig 
sett folk förut?”  

Flickan sväljer ilskan som kommer bubblande från magen. 
Hon tittar tillbaka på Chris och viker inte bort med blicken. 
Snart ska du dö, tänker hon.  

Äntligen får de gå in i matsalen. Flickan tar lite soppa och 
sätter sig, men äter inget av den utan betraktar bara de andra 
runtomkring henne som snart kommer att ligga på golvet och 
kämpa för sina liv. Plötsligt blir hon rädd. Hon vill inte se dessa 
människor dö. Hon vill inte se fröken dö. Hon måste härifrån.  

Utan att vända sig om skyndar hon sig ut ur skolbyggnaden 
och springer hela vägen hem. Rädslan har gripit tag i henne när 
hon inser vad hon har gjort. Hon ser frökens ögon framför sig. 
Hon ser fröken ligga som en guldfisk på golvet och kippa efter 
luft. Hon gråter. Hon vill inte att fröken ska dö. Hon vill bara att 
Chris ska dö. Och kanske Marie och Sofie. Men inte fröken.  
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När flickan kommer hem ligger hennes mamma fortfarande 
och sover. Hon smyger in på sitt rum och gråter och skakar av 
rädsla.  

Efter en lång stund hör hon telefonen ringa och sedan hör hon 
hur mamman kravlar sig upp ur sin knakiga säng för att svara. 
Hon hör sin mamma prata en stund och sedan lägga på. Nu är 
hon påkommen, nu kommer hon att hamna i fängelse.  

”Är du hemma!?” Mamman skriker från nedervåningen. Hon 
gömmer sig under täcket. Gömmer hon sig tillräckligt kanske 
inget av detta har hänt. Mamma dundrar upp för trappen och 
öppnar hennes dörr.  

”Vad fan, är du hemma? Varför är du inte i skolan? Har du 
spytt?” Mamma låter mer arg än orolig. Hon svarar inte.  

”Din fröken ringde och frågade efter dig och undrade om du 
hade spytt. Jag visste inte att du var hemma, kände mig skitdum. 
När smög du in?”  

Hon svarar fortfarande inte. Har fröken ringt? Men fröken är 
ju död?  

”Svara då för fan! Har du spytt? Jag vill inte bli sjuk, hör du 
det! Det var visst en massa barn i din skola som hade fått 
magsjuka eller matförgiftning eller nåt, inte fan vet jag.”  

Fröken är inte död! Vilken tur! Hon känner en stor lättnad. 
Men Chris finns fortfarande kvar. Dumma Chris.  
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Bestialiskt mord på Kalmar slott 

TT/Kalmar  

Efter stängningsdags på Kalmar slott gjorde en av guiderna den 
makabra upptäckten – en kvinna i 25-30-årsåldern hittades död i 
slottets fängelsehåla. Kvinnan hade fått upprepade knivhugg i 
bröstet och delar av kroppen saknades. Vissa omständigheter 
kring likfyndet tycks förbrylla Polisen, som är ytterst förtegen 
om fallet. Anställda på slottet som arbetade under den aktuella 
dagen är djupt chockade och säger sig inte förstå hur något 
sådant kunnat hända.  
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Marion 
 

”Mera vin bruden?” Lilith korkar snabbt, med vana händer, 
upp en ny flaska blodrött ”Casillero del Diablo” och innan jag 
ens hunnit öppna munnen häller hon i den blodliknande drycken 
i mitt glas. Det känns som om min kropp vill protestera, men 
inte gör det, utan lydigt tar jag glaset och dricker. Det är för 
mycket, jag känner det, men kan inte stå emot.  

Vi sitter hemma hos Lilith i hennes sunkiga tvåa i 
Bullermyren, ett område vi delar med varandra och har gjort 
under några års tid. En tid som varit mörk under de flesta 
perioder och svart under andra. Den har sällan varit ljus. 

Liliths kattlika ögon betraktar mig medan hon tar vinet i sin 
mun, hennes ögon smalnar av och hon låter lite av drycken 
sippra ut mellan tänderna. Det ser ut som blod som rinner ur 
hennes ansiktshål.  

”Casillero del Diaaablo”, säger hon tillgjort med låtsad 
italiensk brytning. ”Djävulens källare”. Lilith beter sig alltid lite 
märkligt och den senaste tiden har jag blivit lite rädd för henne. 
Det är som om något lägger sig över henne och får henne att 
bete sig underligt. Det är något med hennes ögon och hennes 
röst, en tillfällig förändring som skrämmer.  
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Berusningen i min kropp tilltar och jag känner mig lullig. Det 
är bra, då försvinner lite av min rädsla och jag blir modigare. Jag 
skakar av mig känslan av Liliths kufiska uppträdande.  

”Har du hört storyn bakom det här vinet, Marion?” Jag svarar 
att det har jag inte. ”Jo, så här var det: en chilensk man hade en 
vinodling och en mycket berömd vinkällare med delikata och 
dyrbara viner. Hans viner var så berömda att det var många som 
gjorde inbrott i hans källare och snodde med sig en massa vin. 
Mannen blev såklart förbannad över detta och försökte komma 
på ett sätt att få ha sina viner ifred. Skulle han anställa vakter? 
Nej, det var för bökigt. Han tänkte och tänkte… och tänkte. Till 
slut kom han på det! Vad är en av människans största rädslor? 
Jo, att bli tillfångatagen av eller möta självaste Djävulen. Det 
här var en tid då man trodde att Djävulen promenerade runt och 
kunde dyka upp lite här och var om man inte passade sig. 
Mannen uppfann alltså en myt om att Djävulen himself, El 
Diablo, huserade i hans källare och efter den dagen fick han ha 
sitt vin ifred!” Lilith skrattar dovt och jag känner mig lättad. 
Historien var ganska normal och hon verkar ha blivit sig själv 
igen.  

När min röst svarar hör jag dock hur glättig den låter: 

”Tur att folk var lättlurade förr i tiden. Idag skulle ingen gå på 
en så fånig lögn!”  

”Säg inte det, Marion. Själv är jag ju Djävulens hantlangare, 
enligt vissa, så då måste jag ju tro på honom, eller hur?” Jag kan 
i mitt vinrus inte avgöra om hon skämtar eller menar allvar. Jag 
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försöker stämma in i diskussionen och samtidigt avsluta den, det 
börjar kännas en aning obehagligt. 

”Jag tror varken på någon djävul eller på några onda makter. 
Jag tror bara på kärleken. Onda människor finns inte, bara onda 
handlingar.”  

”Det låter nästan som om du är religiös, men det kanske du 
är?” Liliths blick naglar fast mig. Jag undviker att svara, det 
känns onödigt och jag vill bara avsluta samtalet och prata om 
något annat.  

”Har du något nytt span inför kvällen?” undrar jag, fast jag 
egentligen inte bryr mig särskilt mycket. Liliths killhistorier är 
oändliga och obegripliga. Jag förstår att det är något hon inte vill 
berätta kring sina lördagsnöjen, att det är något som pågår där i 
hennes sovrum som inte är sunt. Men exakt vad det är vill jag 
inte veta och hon kommer aldrig att berätta det för mig. 

”Nej, men det löser sig när vi kommer ut. Det ska hur som 
helst knullas ikväll, nu var det ett bra tag sedan. ”  

Jag känner mig alltid en aning obehaglig till mods när hon 
pratar om sex, kanske är jag pryd eller så är det hennes sätt att 
betona orden som jag inte gillar. Som om männen bara är kött 
för henne.  Jag tror att Lilith vet om det, hon känner mitt obehag 
i luften och det är därför hon pratar på det viset.  

”Du då, ska inte du knulla lite?” Hennes röst låter hånfull när 
hon ställer frågan.  
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”Nej, jag vill gärna lära känna killen först. Och så vill jag vara 
kär.” Min röst låter ynklig och naiv.  

”Kär, det är jag varje gång!” Lilith skrattar och viftar bort min 
känslighet. En röst inom mig undrar varför vi över huvud taget 
är kompisar. Men när jag tittar in i Liliths ögon igen försvinner 
rösten, den byts ut mot en mörkare som inte kommer inifrån mig 
utan inifrån Lilith. Hon håller mig fast med en ohörbar röst och 
hon har mig i sitt grepp. Jag slipper inte undan i första taget.  

”Jag kan spå dig, så får vi se om det händer något intressant för 
din del ikväll”, säger hon och jag vet att jag inte har något val.  

Lilith har spått mig några gånger förut, hon kallar sig själv 
häxa och både spår folk och har mystiska seanser. För mig går 
gränsen vid en spåsession, jag skulle aldrig kunna tänka mig att 
vara med på en seans. Det säger sig självt att det inte är nyttigt 
att ha för mycket kontakt med de döda.  

Vi sitter i Liliths vardagsrum, men det känns som en svart håla 
med svarta väggar och onaturligt ljus från flera spotlights som är 
uppsatta lite på måfå längs väggarna. Hennes tavlor föreställer 
blodsugande vampyrer, inredningen går i rött och svart, precis 
som man kan vänta sig av en person som kallar sig själv för 
häxa. Lilith är sin egen schablon. Sommarljuset är utestängt med 
hjälp av persienner och svarta, tunga gardiner. För en stund 
sitter jag själv på golvet och betraktar min ena strumpa som det 
gått hål på. Lilith kommer tillbaka med sin tarotkortlek och slår 
sig ner mitt emot mig. Jag känner mig instängd, nästan kvävd. 
Jag vill inte bli spådd men vet att jag måste.  
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Hon lägger korten i ett kors som hon kallar det keltiska korset.  

”Är det något särskilt du vill fråga korten?” Liliths röst har 
blivit mörkare, som den alltid blir när hon spår. Hennes blick 
kan se genom mig, så även om jag inte säger något vet hon vad 
jag tänker. 

”Kommer jag att träffa någon snart, någon betydelsefull?” 

”Det första kortet handlar om din nuvarande situation, åtta 
svärd. Du upplever att din kraft är svag, du är inte helt i form, 
varken själsligt eller kroppsligt. Du är lättpåverkad och känner 
dig trött inombords. Nästa kort handlar om saker som står i 
vägen för dig och där har vi tio stavar. Du står under någon form 
av förtryck och det kan vara därför du känner dig svag, som om 
förtryckaren suger energi ur din kropp.”  

Jag ser upp på Lilith och tänker att hon pratar om sig själv, det 
är hon som är min förtryckare och jag undrar om hon vet om det 
och låtsas som om hon inte vet eller om hon inte har den 
självinsikten. En annan fråga slår mig också, hittar hon bara på 
och säger det hon vill säga till mig med hjälp av kortens hjälp? 
Försöker hon påminna mig om att hon bestämmer över mig, att 
hon styr över mitt liv? 

”Det tredje kortet, här två bägare, handlar om dina mål, 
förhoppningar och drömmar. Två bägare står för kärlek. Du 
längtar efter kärlek och det kan bli en del av din framtid om du 
sköter dina kort rätt.” Ett hopp tänds inom mig och de otäcka 
tankarna lämnar mig för en stund. Kanske har korten rätt i alla 
fall?  
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”Det fjärde kortet handlar om ditt förflutna. Här har vi fem 
bägare. Det kan stå för en kärlek som du har förlorat. Du har 
varit lycklig med en annan man tidigare, men förlorat den 
kärleken. Det kan följa dig än idag och påverka ditt sätt att vara 
och agera. Det kan även ha att göra med att du i nuläget känner 
dig svag och kanske att du tappat hoppet.” En bild av Ronny 
dyker upp framför mig, och jag blir sorgsen.  

”Det femte kortet står för det som nyligen hänt och hur det 
påverkar dig. Hmmm… åtta pentagram…” Lilith blir tyst en 
stund. ”Jag kan inte riktigt se vad som har hänt men det kan ha 
gjort dig försiktig i ditt handlande och i dina kontakter med män. 
För att vinna måste du våga lite mer och ta egna initiativ om det 
ska hända någonting.”   

Det är detta Lilith alltid tjatar på mig om. Hon tycks inte förstå 
att det inte är så lätt för alla att ta initiativ. Ibland önskar jag att 
jag hade samma mod och var lika självsäker som Lilith.  

”Som kort nummer sex har vi sju stavar. Den närmaste 
framtiden måste du vara modig. Det kan handla om killar men 
det kan också handla om andra saker. Återigen måste du våga 
och din rädsla kan komma att sättas på prov. Kort nummer 
sju…” Lilith tystnar och samtidigt tittar vi på kortet som ligger 
där på golvet. Den hängde. Någonting börjar trumma i mina 
öron. Detta kort har ofta dykt upp när Lilith spått mig. Det känns 
olycksbådande även om jag vet att kort som Döden och Den 
hängde inte behöver betyda katastrof. Men jag tycker inte om 
bilden, den är otäck. En uppochnervänd man som obevekligt 
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står inför döden. Kan det verkligen finnas något positivt bakom 
denna symbol? 

”Jag tolkar det som att du har ett behov av att offra dig för 
andra. Det kan ha med din svaghet att göra och det förtryck du 
lever under. Du låter helt enkelt andra suga ut dig.” Liliths röst 
och ögon är mörka, men de avspeglar ingenting.  

”Kort nummer åtta, Vagnen, tyder på att du längtar efter och 
söker bekräftelse hos andra människor. Du vill vara omtyckt av 
alla och vill vara alla till lags.” Som om jag inte visste det ändå, 
det behöver jag inte bli spådd för att veta.  

”Det näst sista kortet, De älskande, tyder på att du vill träffa 
någon och att du med allra största sannolikhet kommer att göra 
det också. Jag ser dock vissa komplikationer, det handlar om 
något som är låst.”  

”Låst? Hur då?” 

”Det vet jag inte, jag ser bara ett lås framför mig. Det kan 
handla om en låssmed eller en inbrottstjuv. Men det kan också 
betyda att du eller han har låst in era känslor så att det kan vara 
svårt till en början för någon av er att känna något.” 

Jag blir förvirrad av Liliths ord och jag tycker inte att 
sessionen har gett mig så många upplysningar. Jag säger dock 
inget mer.  

”Det sista kortet, fyra stavar, står för något som är fullbordat. 
Du kommer att lyckas med något stort som du företar dig och 
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det kommer både att föra dig närmare den man du kommer att 
träffa, men också föra er längre ifrån varandra. På det ena sättet 
själsligt och på det andra kroppsligt. Vad som är vad kan jag 
tyvärr inte se.”  

Lilith plockar ihop kortleken, sträcker på sig och reser sig upp 
från golvet. Jag sitter kvar en stund och funderar över de ord 
som uttalats i rummet under den senaste halvtimmen. Kroppen 
känns stel efter att ha suttit på golvet. Kanske, kanske kommer 
jag att träffa någon ikväll? 
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Mary 
 

Det är tidigt på morgonen och solen har varit uppe länge nu och 
spridit sina strålar över landskapet. Jag sitter på ett plan, högt 
uppe i luften bland molnen. Det är långt ner till marken och jag 
är långt ifrån mitt hem. Nödutgången är nära, på tryggt avstånd 
ifall det skulle hända något. Av någon anledning är jag 
fortfarande flygrädd, trots de många flygturerna i mitt liv. Det är 
som om det blir farligare för varje gång, ju fler flygturer, desto 
högre sannolikhet att planet jag sitter på, störtar. Det faktum att 
jag reser själv, mycket väl maskerad med svart peruk, 
solglasögon och flera lager kläder som gör att jag ser tjockare ut 
än jag är, känns bra, spännande. Att jag har tagit mig ända hit 
utan att någon upptäckt vem jag är överraskar mig oerhört. Jag 
trodde aldrig att det skulle fungera.  

Flygplanets acceleration känns i kroppen och samma 
ögonblick som planet lyfter och g-kraften suger till i min mage, 
slutar jag andas för ett ögonblick och håller mig krampaktigt 
med båda händerna i stolens armstöd.  

Jag sitter i mitten, inklämd mellan två män. Mannen som sitter 
till vänster om mig tittar då och då misstänksamt på mig, som 
om han ser att mitt hår inte är mitt och som om han undrar 
vilken färg mina ögon har bakom de svarta glasen. Kanske 
måste jag använda ytterligare en maskering, tänker jag och 
vinkar åt flygvärdinnan. På perfekt franska beställer jag ett glas 
vitt vin och undrar om de har några ”bon-bon”. När 
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flygvärdinnan gått tittar jag diskret på den misstänksamme 
mannen, men nu verkar han ointresserad. Det verkar som om 
finten lyckades. Kanske var min oro bara inbillning.  

Flygvärdinnan kommer tillbaka efter en liten stund och ger 
mig vinet och godiset.  

”Merci mademoiselle!” säger jag artigt och ler ett leende jag 
inte menar. Jag tar en mun av vinet, men det är alldeles för torrt 
för min smak. Istället öppnar jag kartongen med vingummin. 
Det är första gången jag äter godis sedan jag var liten. Jag 
känner igen smaken, det söta som smälter på tungan och den 
mjuk-hårda konsistensen. Jag kan dock bara äta några stycken, 
sedan mår jag illa.  Besviket stänger jag locket på kartongen. Jag 
tänker på min syster, som alltid varit smal och vacker som en 
riktig prinsessa. Det är orättvist.  

På de små monitorerna som sitter utspridda i kabinen börjar en 
film visas. Jag blir glad när jag upptäcker att det är en av mina 
favoritfilmer, ”Min bäste väns bröllop”.  Jag beundrar Julia 
Roberts och hon blev viktig för mig i den perioden av mitt liv då 
jag behövde en förebild. Jag avundas hennes karaktärer, så vill 
jag också vara, så ska jag också bli!  

I den här filmen har Julias karaktär kommit på att hon är kär i 
sin manlige, bäste vän. Han har varit kär i henne förut men gett 
upp när han inte fått något gensvar, gått vidare och ska nu gifta 
sig med en annan kvinna. Julias karaktär tar till det ena 
fulknepet efter det andra och jag ler för mig själv och skrattar då 
och då över de dråpligheter som utspelar sig på den lilla 
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monitorn. Det är befriande med en film som är ganska ytlig och 
ganska fånig. I filmens värld verkar livet mycket enklare än vad 
verkligheten är och det är det tillståndet jag vill uppnå med min 
resa.  

Jag känner mig fri när jag tittar på filmen, så fri som jag aldrig 
tidigare gjort i hela mitt liv. Ingen som känner igen mig, ingen 
som vet vem jag är, ingen som fjäskar för mig. Jag får äntligen 
vara ifred! Min mun ler, mina ögon ler, min själ ler. Denna plan 
som så länge endast har varit en plan, är nu verklighet. Det är 
det som går upp för mig nu när jag sitter där i flygplansstolen, i 
andra klass och tittar på Julia Roberts. Samma Julia som förut, 
men jag är en annan och jag befinner mig i en annan situation än 
sist jag såg denna film. Det är en mäktig känsla. Min kropp 
slappnar av, för första gången på flera timmar och jag slumrar 
in, utan att egentligen vilja det. Men kroppen är trött och 
behöver vila och jag låter den göra det.  

Efter en stund börjar en dröm leta sig fram i mitt medvetande. 
Jag sitter inte längre i flygplanet, istället bärs jag av en stor örns 
trygga vingar. Vi flyger med hög hastighet över slätter, berg och 
hav och jag betraktar världen nedanför, allt är smått, som i en 
leksaksvärld. Vi flyger in i ett stort, mörkt moln och plötsligt 
befinner vi oss mitt i en gigantisk storm. Örnen parerar blixtarna 
och stormvindarna och jag försöker hålla mig fast bäst jag kan, 
men plötsligt träffas vi av en så mäktig vindpust att jag tappar 
greppet om örnen och faller ner mot marken. En mörk, 
hundliknande varelse med kalla, gula ögon och blottade tänder 
betraktar mig där nerifrån, men innan den får tag i mig vaknar 
jag av en röst som säger:  
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”Femton minuter till landning! Cabin crew, take your places!” 

Jag vaknar med ett ryck och tittar mig omkring. Har jag 
skrikit? Det verkar inte så, ingen tittar konstigt på mig. 
Drömmen kändes så verklig, som att jag verkligen kände den 
där örnen och hade flugit med den på riktigt. En örn? Vad fick 
jag det ifrån? Och den svarta hunden? Rysande slår jag bort 
tanken och somnar om. Snart kommer jag vara nere på marken 
igen.  
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Lilith 
 

Jag ser i Marions blick att hon är rädd. Hon har den senaste 
tiden blivit rädd för mig, hela hennes kropp signalerar det. Jag 
känner maktens salta smak på min tunga och jag njuter av 
känslan. Den är vacker.  

Att jag spådde henne ikväll brer bara på hennes rädsla, det är 
jag mycket medveten om. Nu vet hon att jag kan se rätt igenom 
henne, det har hon kanske alltid vetat men ikväll blev det extra 
tydligt. Hennes hopplösa kärleksdrömmar som jag aldrig har 
förstått mig på, hennes naiva ansikte och släpiga röst. Hon 
irriterar mig allt som oftast. Ikväll är inget undantag. Jag känner 
för att sätta dit henne, göra henne osynlig, få henne att känna sig 
dum. Det är min plan för ikväll.  

Vi lämnar min lägenhet och vandrar ner mot centrum. De som 
ser oss tänker nog att vi är ett udda kompispar, jag är lång, 
vacker och smal och Marion är kort, mullig och grå. Jag är som 
ett skogsrå och hon ser ut som ett troll. Ett vaksamt troll som 
tittar sig över axeln, som aldrig vågar gå ner eller hem från stan 
när det är mörkt, ett troll som tittar ner då en kille försöker möta 
hennes blick. Jag har gjort fruktlösa försök att få henne att förstå 
att hon måste skärpa sig när hon är bland killar om hon någon 
gång ska hitta sin drömprins. Gömmer hon sig kommer han 
aldrig att se henne. Jag tycker det är självklart, men hon tycks 
inte förstå. Hon kanske inte vill förstå, hon kanske egentligen 
trivs bra med att titta på killar på avstånd som man gjorde i 
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högstadiet och drömma om det där underbara livet som alla 
andra har.  

Vi går över järnvägsbron, det är varmt ute men huden knottrar 
sig ändå under min svarta skinnjacka. Kanske är det inte av kyla 
huden knottrar sig, kanske är det av förväntan inför kvällen. Mitt 
på bron möter vi Josefin och hennes polare. Jag avskyr Josefin, 
har alltid gjort. Hon fjäskar nu för mig, men ignorerar Marion. 
Det visar något om hur olika status vi har.  

”Men tjena Lilith, vad är du ute på då?” frågar Josefin och ler 
sitt falska leende. Vi kramar varandra, en kall, hastig kram och 
mäter varandra med blicken. Marion står bredvid och ser 
bortkommen ut. Jag blir irriterad över att hon aldrig tar någon 
plats. 

”Vi ska på Bolle! Och ni då?” 

”Äh, vi tänkte ta en sväng förbi Hela huset gungar på Folkets 
hus, Sandra har visst något span och hon vill kolla vart han är. 
Men det blir nog Bolanche för oss också.” 

”Ja, ni lär ju inte komma in på Hela huset om ni är ute vid den 
här tiden, där måste man ju vara klockan åtta om man ska 
komma in. Har jag hört alltså, själv skulle jag aldrig sätta min 
fot där! Jävla gamla gubbar som raggar på lammkött.”  

”Men du då Lilith, är du så mycket bättre själv, 33-årig brud 
som raggar på killar i 20-årsåldern, är inte det samma sak?” 
retas Josefin med mig. Jag skulle kunna döda henne på plats. 
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”Passa dig du, annars åker du på stryk!” skrattar jag istället 
skämtsamt och låtsasboxar Josefin på axeln. Jag är bra på att 
dölja mina innersta känslor.   

Josefins kompisar har redan gått vidare. Kvar på bron står jag 
och Josefin medan Marion fortfarande står tyst bredvid och 
verkar inte veta vad hon ska göra. 

”Hur går det på grabbfronten då Josefin? Sist vi pratade hade 
du någon på gång va?” 

”Ja, Daniel Book” Josefin ler stort när hon säger hans namn. 
Inom mig ler jag lika stort, men inte av glädje för hennes skull, 
utan mitt dolda leende är skadeglatt.  

”Är ni tillsammans eller? Berätta om honom, hur ser han ut?” 
Jag låtsas som om jag inte vet vem han är och jag är som sagt 
bra på att låtsas.  

”Ja, vi blev tillsammans för två veckor sedan. Han är lång, har 
brunt hår och bruna ögon. En riktig läckerbit! Jag är så kär!” 

”Vad roligt för dig Josefin, verkligen!”  

”Ja, visst är det! Men du Lilith, nu måste jag se var tjejerna tog 
vägen! Men vi kan väl höras någon dag och hitta på nåt?” 

”Ja, det måste vi! Och hälsa till din nya pojkvän, vad hette 
han, David?” 

”Daniel! Du är hopplös på namn Lilith!” 
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”Jag veeet! Jaja, ha det så bra, vi hörs!” 

Mitt påklistrade leende försvinner så snart som Josefin 
försvinner och mina smilmuskler gör ont.  

”Jaha, det trodde jag verkligen inte!” säger jag fundersamt till 
Marion.  

”Vadå?” 

”Att Josefin är så jävla lättlurad.” Marion ser nollställd ut.  

”Vad menar du?” 

”Ja, men Daniel Book, du vet den Daniel! Hela stan vet ju att 
han är en player! Var har hon hållit hus som undgått det? Hon är 
knappast den första tjejen han har lurat i att han är kär i men 
samtidigt har fem-sex andra tjejer han träffar samtidigt.” 

”Var det han som du hade ett kk-förhållande med i vintras?” 

”Precis. Men jag kan ju inte avslöja att jag vet vem han är. 
Man måste ju hålla god min nu när Josefin är tillsammans med 
honom. Speciellt när hon verkar vara så kär i honom.”  

Marion svarar inte men jag ser att hon tänker att jag är elak.  

 

Framme vid Bolanche är det kö. Som vanligt vid den här tiden. 
Men ändå, under sommaren brukar klientelet decimeras och ofta 
har stället inte öppet alls under sommaren. Detta är antagligen 
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ett undantag. Jag ser att Marion tittar på sig själv i spegelglaset 
till guldsmedsaffären. Hon ser olycklig ut och om möjligen ännu 
gråare än vanligt. Jag känner hur irritationen växer inom mig, 
varför står hon där och tittar på sig själv istället för att delta i det 
sociala spelet som pågår omkring henne? Varför gör hon inte 
som jag, ser en möjlighet att lära känna nya människor på väg in 
till krogen? Vad är det för fel på henne? Själv träffar jag alltid 
någon att prata med, vare sig det är en ny bekantskap eller en 
gammal.  

Kön rör sig ovanligt snabbt och jag är snart framme vid 
vakterna och diskuterar ivrigt vilken drink som är godast med en 
MC-kille, fullklottrad av tatueringar. När det är min tur att gå in 
kollar jag bakåt och ser Marion stå längre bak. Hon ser osynlig 
ut. Jag tecknar åt henne att jag går in men jag vet inte om hon 
ser.  

Jag hänger in min jacka och MC-killen följer efter mig och jag 
måste göra mig av med honom på något sätt. Han är absolut inte 
min typ. Jag säger att jag ska vänta på min polare och att jag inte 
har tid med honom längre. Han ser förvånad ut, men går iväg så 
att jag får vara ifred. Marion har kommit in och krånglar av sig 
jackan och lämnar blygt över den till personalen bakom 
jackinlämningen. Hennes armar är bara och jag ser att hon 
fryser. Hon fryser och är rädd, vad gör hon här över huvud 
taget? Det ser ut som om hennes ögon tänker samma sak. Jag tar 
henne under armen och hon följer motvilligt med upp för 
trapporna.  
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Bolanche består av två dansgolv, det som kallas Bolanche och 
som består av en bar och ett dansgolv där de spelar nyare musik 
och Texas bar, som förutom bar, även har ett dansgolv med 
nostalgimusik på högsta volym. Marion föredrar 
nostalgimusiken, jag hatar den. Jag gillar technomusiken på 
Bolanche, så det är där vi befinner oss.   

Vi köper var sin stor stark i baren och går sedan och sätter oss 
vid ett bord i närheten av dansgolvet.  

Jag är på bra humör, jag har redan hejat på en hög med folk 
jag känner igen. Marion däremot, är tyst som en mus och verkar 
inte alls på gång. Det är en del av min näring, samtidigt som jag 
stör mig på att hon är så mesig. Jag tänker att jag kanske får 
hitta något annat sällskap för kvällen, annars kommer jag bli 
lika dyster som Marion.  

Jag spanar runt på stället för att bilda mig en uppfattning om 
de grabbar som tagit sig hit. Min blick sveper runt lokalen med 
intränad precision. Jag är mycket noga med att hålla koll på 
vilka killar jag har raggat på förut, jag vill inte gå på samma 
kille två gånger. Jag upptäcker ett par, tre killar som jag vet att 
jag har legat med och en eller två killar som jag är osäker på. 
Bäst att lämna dem ifred också. Än så länge är det inte så 
mycket som är intressant, så jag återgår till att försöka muntra 
upp Marion.  

”Ska vi gå en sväng till det andra dansgolvet en stund när vi 
druckit upp ölen?” Marion ser ut som om hon tror att jag 
skämtar.   
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”Men du hatar ju schlagermusiken de spelar därinne?” 

”Ja men idag är ett undantag, dessutom tycker ju du om den, 
så då kan väl jag offra mig lite.” Marion tittar skeptiskt på mig, 
men jag bara rycker på axlarna som svar och tar en till klunk av 
ölen.  

Vi hinner dock inte gå till det andra dansgolvet. Två killar 
närmar sig vårt bord och frågar om de får slå sig ner. Jag känner 
inte igen dem, skannar av dem snabbt och bedömer dem som 
potentiella. Jag tittar på Marion som ser nervös ut och tänker att 
detta är mina killar, nu ska jag visa vem som är snyggast och 
mest åtråvärd.  

”Jaha, vad heter ni då?” Den ena av killarna, en brunbränd, 
blond kille med stora muskler tar kommandot.  

”Jag heter Lilith och det här är Marion. Er har jag inte sett 
förut, var kommer ni ifrån?”  

”Vi är från Stockholm, hörs inte det på dialekten?” säger den 
andre killen som också han är vältränad, brunhårig och har lite 
krokig näsa. Jag undrar för mig själv om han är boxare. Han ser 
så ut. De är alltså från Stockholm. Perfekt, tänker jag och ler 
mitt mest förföriska leende.  

”Aha, Stockholm, ja där har jag varit ett antal gånger, men jag 
antar att ni inte har varit i den här trakten så mycket?” Nu är jag 
drottning. Marion sitter som vanligt tyst och ser ut som om hon 
vill delta men inte vågar.  
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”Jo, faktiskt, Janne här har stuga i Leksand, så nu är vi här en 
vecka och njuter av detta vackra landskap och alla vackra tjejer 
som finns här.” Det är den blonda killen som pratar och medan 
han säger ”vackra tjejer”, tittar han på mig och blinkar.  

”Jaha, men så trevligt då”, jag ler och blinkar tillbaka. Det här 
kommer gå lättare än jag har trott.  

”Vad gör en så snygg tjej som du i en håla som Borlänge då?” 
bryter nu killen som heter Janne in och vänder sig också mot 
mig.  

”Hahaha! Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eller så kan 
man fråga sig vad två stockholmskillar gör i Borlänge en 
lördagskväll.” Marion mumlar någonting om att hon ska gå på 
toa och försvinner bort. Jag känner mig nöjd och nu har jag ett 
trevligt sällskap för kvällen. Det kan inte bli bättre.  
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Marion 
 

Liliths röst överröstar mina tankar, hela hennes personlighet 
överröstar min personlighet. Killarna tappar intresset för mig på 
en gång. De ser mig inte, de ser bara Lilith, Lilith, Lilith. De tre 
pratar och skrattar och exkluderar mig från gemenskapen. Ska 
jag dra? Kvällen började inte bra med Josefin som dök upp, jag 
verkar vara osynlig var jag än rör mig och vem jag än träffar.  

Jag meddelar Lilith att jag ska på toa, jag måste ha en stunds 
tidsfrist, vara för mig själv och fundera ut hur jag ska göra. 
Toaletten är ett bra flyktmål, det har det alltid varit, ända sedan 
skoltiden och de ensamma rasterna.  

Tjejtoan är rätt stor och härinne står tjejerna på rad och 
sminkar sig, kollar sitt hår, gråter, spyr, fnittrar och pratar i 
munnen på varandra. Jag ställer mig lydigt i kön till toaletterna. 
Att stå i kö tycks vara det enda man sysslar med när man är ute, 
först för att komma in på stället, sedan för att köpa öl och sedan, 
när ölen har runnit genom kroppen, står man i toakön för att 
kissa ut den.  

Framför mig står två tjejer och pratar högljutt: 

”Vilket jävla as! Komma hit med en annan tjej när ni precis 
har gjort slut!” 
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”Ja, han kan väl hålla sig hemma i några veckor så att jag 
slipper se honom! Men han visste att jag skulle ut ikväll, han ska 
säkert bara göra mig svartsjuk!” 

”Ett pucko är vad han är i alla fall! Eller vad tycker du?” 
Tjejen vänder sig plötsligt mot mig med sin fråga. Jag blir helt 
ställd, vad har jag med saken att göra?  

”Jag vet inte…” säger jag förvirrat. Tjejerna börjar hånskratta 
och den som frågat mig säger: 

”Nej, hur skulle du kunna veta det? 

”Nu är det vår tur, kom igen nu!” säger den andra tjejen och de 
springer in på en toa tillsammans. Jag känner hur mina kinder 
blir röda.  Nyss, med Lilith och killarna, ville jag inte vara 
osynlig, då ville jag synas och vara delaktig. Men här i toakön 
vill jag vara anonym och försvinna i mängden. Jag vill inte ha 
frågor från andra fulla tjejer, jag vill vara ifred. Att de driver 
med mig gör det hela ännu värre. Men varför ska jag ta åt mig 
av några fåniga brudar? Då är det värre att gå ut igen och sätta 
sig vid Lilith och killarna. Det kan jag bara inte göra.  

När jag är klar på toan tar jag den andra dörren ut, så att jag 
hamnar i Texas bar. Jag försöker se glad och obesvärad ut, går 
sakta igenom lokalen för att se om jag känner igen någon. Men 
jag ser bara några personer som jag inte känner så väl, sådana 
jag inte har någon lust att hälsa på. Härute är jag osynlig igen, 
det är ingen som bryr sig om mig. Lika bra att gå hem.  
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Jag tar upp mobilen och slår Liliths nummer. Inget svar, hon 
hör väl inget genom musiken. Jag skickar istället ett sms.  

”Jag går hem nu, lycka till ikväll! Kram, M.” Sedan går jag 
ner till garderoben, tar min jacka och går ut i natten.    

Klockan är inte mer än halv tolv då jag lämnar Bolanche 
bakom mig. Kvällen har varit ett stort misslyckande. Ännu en 
gång gick jag ut med förhoppningen att träffa någon, men ännu 
en gång blev jag besviken.  

 

Jag har varit singel i fyra år nu, sedan det tog slut med Ronny. 
Han och jag träffades på en fest hemma hos Lilith. Det var 
under en period när jag trodde lite mer på mig själv och 
framförallt så trodde Ronny på mig. Jag har alltid haft svårt att 
få kontakt med killar, men med honom var det annorlunda. Jag 
tror att det var sättet han såg på mig och hur han fick mig att 
känna mig. Jag var vacker i hans närhet, vacker och 
oemotståndlig, för honom var jag till och med vackrare än 
Lilith.  

Den kvällen när vi träffades hade jag och Lilith tjafsat om 
något som jag inte minns, jag kommer bara ihåg att hon var sur 
på mig och sedan när Ronny brydde sig mer om mig än om 
henne blev hennes sinne svart. Jag undvek henne hela kvällen, 
så fort Ronny fått sitt grepp om mig så fanns det ingen annan i 
hela världen. Jag minns att han frågat mig vad jag hade för 
musiksmak och vi kom fram till att vi hade något gemensamt, vi 
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lyssnade båda på Hammerfall, Jimi Hendrix och Broder Daniel 
och vi hade gått på samma konserter utan att veta om varandra.  

Jag följde med Ronny hem den där kvällen och Lilith sa inte 
ens hej då, utan glodde bara på mig med vredgade ögon. Efter 
den kvällen lämnade Lilith mig. Under de två år som jag och 
Ronny var ett par var Lilith som bortblåst. Det var som om hon 
uppslukats av ett svart hål. Jag försökte få tag på henne genom 
att ringa till en telefon som aldrig lyftes, jag ringde på en dörr 
som aldrig öppnades och skickade både brev och mejl utan att få 
något svar. En enda gång under dessa två år såg jag henne på 
stan, men när jag försökte möta hennes blick var den blank och 
hon såg mig inte, eller så låtsades hon inte se mig. Det var som 
om vi aldrig hade känt varandra.  

Jag och Ronny träffades däremot varje dag till en början. Allt 
var underbart och skimrande och jag trodde att jag hade hittat 
mannen i mitt liv. Vi var mest hemma hos mig, Ronny bodde i 
ett gammalt rivningshus för en nästan obefintlig hyra. Jag 
hälsade på honom där första kvällen då vi träffades, men efter 
det drog jag mig för att gå dit mer. Det var ett bedrövligt ställe. 
Ronny bodde i en lägenhet på tredje våningen med trasiga rutor 
och unken lukt. Rutorna hade varit trasiga så länge Ronny hade 
bott där och han hade lagat dem provisoriskt med masonitskivor.  

Ibland trillade dock skivorna ner och vinden blåste då in 
genom det trasiga fönstret. Väggarna hade gamla, slitna tapeter 
med inrökt lukt och stora fettfläckar där tidigare hyresgäster 
hade suttit och gnuggat sina flottiga huvuden mot väggen.   
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Köket hade en spis där bara en av plattorna fungerade som den 
skulle och kranen hade halvt grott igen, så det kom bara ut en 
liten, tunn stråle vatten. Badrummet var inget att tala om. 
Dörren dit in var igenbommad så att ingen skulle råka gå in där 
av misstag. Ronny använde istället grannen Zsolts badrum. Zsolt 
bodde bredvid och var en glad och bekymmersfri ungrare som 
hade lyckats förvandla sitt krypin till något som i alla fall 
påminde om en lägenhet. Han hade kostat på att laga de fönster 
som var trasiga, hade köpt ett helt möblemang på Ta till vara-
butiken i Åselby, satt upp gardiner i grälla färger och fixat 
avloppen själv så att det gick att både duscha och använda toan. 
Ronny använde Zsolts badrum även när Zsolt inte var där, 
ytterdörren stod alltid öppen.  

Ronny var arbetslös och jag pluggade konsthistoria i Falun så 
vi umgicks mycket på dagarna, hängde på caféer eller hemma 
hos mig. Eftersom Ronny inte hade så mycket pengar - han 
tycktes oftast vara pank - bjöd jag honom på det mesta. Jag 
tyckte att jag gjorde det av kärlek, men han återgäldade aldrig 
denna kärlekshandling. Efter ett tag kände jag dock att det blev 
för mycket, jag kunde inte försörja oss båda två med mitt 
studielån och försökte ta upp det med honom. Han blev helt 
vansinnig och vi bråkade och skrek på varandra. Jag har aldrig 
varit så olycklig som då och det var då han stack första gången. 
Han lämnade mig och sa inte ens tack för allt jag gjort för 
honom och för allt jag köpt åt honom. Jag grät varje dag i en 
vecka, innan han dök upp igen och sa att han saknade mig. Men 
efter den händelsen blev vårt förhållande inte som innan. Det 
kändes som om bråket låg kvar i minnet hos oss båda och jag 
var så rädd att han skulle försvinna igen att jag gjorde allt för att 
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hålla honom kvar. Jag tassade runt på tå kring honom, gav 
honom allt han pekade på, trots att jag inte hade råd. Men en dag 
var det i alla fall, trots mina ansträngningar, slut. Han lämnade 
mig för andra gången och sa att jag kvävde honom. Jag ringde 
honom varje dag i två veckor, bara för att höra hans röst, bara 
för att få känna ett litet hopp om att han skulle komma tillbaka. 
Men till slut svarade han inte i telefon. Jag hade 
kärleksabstinens och gick runt och led i flera veckor och visste 
inte vad jag skulle göra.  

En dag såg jag honom på stan med en annan tjej och då brast 
allt för mig, allt hopp som jag på något vis ändå byggt upp, 
rämnade och kvar fanns bara en stor tomhet. Jag gick ner i en 
djup depression, jag träffade inte någon, struntade i tentorna och 
isolerade mig i min lägenhet. Det var Lilith, av alla, som fick 
mig tillbaka till verkligheten igen. Hon såg till att jag kom till en 
läkare som skrev ut antidepressiv medicin åt mig och fick mig 
att ta tag i mitt liv igen. Efter det känner jag en stor 
tacksamhetsskuld till henne och jag antar att det är därför vi 
fortfarande umgås.  

Jag tycker jag har kommit över Ronny, men en viss sorg finns 
ändå kvar. Nästa gång ska jag dock bli en bättre flickvän och 
inte vara så krävande. Om jag bara kunde träffa en kille. Det är 
det som är det svåra.  

Jag sparkar till en flaska som ligger och skräpar på gatan och 
grälar tyst på mig själv. Varför ansträngde jag mig inte mer att 
prata med de där killarna? Varför lät jag Lilith ta kommandot 
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helt och lämnade båda två till henne? Å andra sidan kändes det 
som om det var de som valde bort mig.  

 

Jag bor i ett ljusrosa hyreshus i Bullermyren, ett hus som en 
gång i tiden antagligen varit grått och trist men som man någon 
gång under 80-talet försökte piffa upp med lite rosa färg. Ett 
upp-piffat hus i en Bullermyr av tristess. Min lägenhet är en 
liten tvåa, en hyreslägenhet med standardinredning; plastmattor 
och diskreta, intetsägande tapeter. Jag låser upp dörren och möts 
av Prinsen i dörren. Prinsen är min gråspräckliga bondkatt som 
har funnits hos mig i tre år. Jag skaffade honom i 
efterdyningarna av min depression, för att få lite sällskap av 
något levande. Innan det bestod det mesta av mitt sällskap av en 
liten fjortontums-TV. Prinsen har fått ta emot alla mina 
bekännelser och all min längtan och han är en tålmodig lyssnare. 
En sådan som inte lyssnar bara för att sedan få prata om sig 
själv. Inte heller en sådan som ger goda råd i var och varannan 
mening. Nej, Prinsen är en riktig lyssnare, han är min dagbok, 
min biktfader och min bästa vän.  

”Hej min lilla skrutt, hur har du haft det ikväll? Ja, nu är jag 
hemma igen med dig, nu ska jag inte gå någonstans, nu ska du 
och jag sitta och mysa i soffan och jag ska berätta om min kväll 
för dig. Inte för att det är mycket att berätta om, men ändå. 
Ibland önskar jag att jag också var en katt, fattar du hur mycket 
bekymmer du slipper?” 
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Jag kokar en kopp rött te och sätter mig i vardagsrummet med 
katten i knäet. Det känns genast tryggt och hans kroppsvärme 
tröstar mig en aning.  

”Har du någonsin varit kär, Prinsen?” frågar jag min katt. 
”Sådär kär så att du skulle göra allt för den du är kär i, vad han 
än gjorde skulle det inte spela någon roll, en oförbehållslös 
kärlek, utan krav eller prestationer. En sådan kärlek som skulle 
göra att alla andra människor blir oviktiga, du skulle inte behöva 
någon annan människa för att må bra. Det är vad jag längtar 
efter. Tror du att jag får uppleva det?” Prinsen tittar på mig, som 
om han förstår vad jag menar.  

”Ibland undrar jag om jag någonsin kommer att träffa någon. 
Tänk om jag aldrig gör det?”  

Min mobiltelefon avbryter mig i mitt samtal med katten. 

”Vem ringer nu?” frågar jag Prinsen, lyfter ner honom från 
knäet och går ut i hallen för att svara.  

”Var fan tog du vägen?” Det är Lilith. Jag kan knappt urskilja 
hennes röst i telefonen, musiken i bakgrunden överröstar henne 
nästan helt.  

”Jag skrev ju ett sms?” 

”Ja, men vad fan! Bara dra sådär utan att säga hej då! Det var 
väl inte så schysst, vi gick ju i alla fall ut tillsammans!”  

”Jag ville inte störa. Hur går det då, förresten, blir det något?” 
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”Ja, vi får väl se vad som händer, kvällen är fortfarande 
ung…” Liliths röst ändrar karaktär, från det arga till lite mjukare 
och mer sensuella. Men bara för en stund, strax dyker hennes 
arga jag upp igen. ”Jag fattar i alla fall inte varför du drog, det 
var jävligt barnsligt!”  

Jag skäms över att jag stuckit och blir samtidigt lite rädd. 
Lilith kommer att vara arg på mig länge för detta.   

”Förlåt, Lilith, det var dumt. Jag kan komma tillbaka om du 
vill?” 

”Nej, det behöver du inte. Men skärp dig för fan till nästa 
gång! Nu måste jag sluta, grabbarna väntar på mig!” 

”Okej, hej då, ha så kul!” Jag lägger sakta ifrån mig telefonen 
och känner mig obehaglig till mods. Prinsen har stuckit ut i 
köket, han blev väl svartsjuk när jag pratade i telefon.  

Jag slår på TV:n för att få något annat att tänka på. SVT24:s 
sena sändning startar precis och när jag ser hans ögon i rutan vet 
jag det. Jag är kär igen.  
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Lilith 
 

Jag trycker irriterat av min mobil, Marion har dragit hem och jag 
svär till över hennes feghet. Jag har inte gett henne tillåtelse att 
gå hem, förstår hon inte att man hänger ihop när man går ut 
tillsammans? Ett tag funderar jag på om jag ska ringa upp henne 
och säga till henne att komma tillbaka, men sedan ändrar jag 
mig. Hon kommer trots allt vara i vägen om jag ska fortsätta 
med killarna. Det som känns värst är att killarna säkert kommer 
att undra varför jag är kvar själv, som om jag inte har några 
vänner. Tanken stör mig, det stör mig att jag fortfarande, vid 33 
års ålder, bryr mig om vad folk ska tänka. Det är egentligen inte 
likt mig. Åtminstone inte mitt vuxna jag.  

Jag är van vid att vara den som får all uppmärksamhet, den 
som alltid är i centrum och som alla vill vara med, sedan jag 
blev tonåring har det varit det naturliga tillståndet för mig. Det 
är aldrig någon som överger mig, det är inget jag tillåter och att 
nu Marion har gjort det irriterar mig. Hade hon frågat hade det 
aldrig blivit så. Marion, den mesen som alltid gör som man 
säger. Det känns som om jag har kommit av mig i min raggning.  

Jag står och väger mellan om jag ska dra hem själv eller 
fortsätta kvällen, men sedan säger jag mig att Marion inte ska få 
förstöra min kväll. Jag har bestämt mig för att ha en rolig kväll 
och klara mig utan Marion kan jag väl? 

Kvällen på Bolanche är dock över för min del, det bestämmer 
jag mig för. Nu är det dags att få med mig killarna hem. De är 
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de perfekta kandidaterna för kvällen och två killar är en bra 
utdelning.  

Jag går med bestämda steg in på toan, bättrar på mitt djupröda 
läppstift och kollar så att håret ligger som det ska. Mitt hår är 
kolsvart och tjockt. Det blänker svagt i det dova ljuset från 
badrumslamporna och jag betraktar nöjt mig själv. Vilken babe 
jag är! Jag betraktar i smyg de andra tjejerna runtomkring mig 
och ingen av dem når upp till min nivå. De flesta är lönnfeta och 
har likadana kläder, antagligen inköpta på Kapp Ahl. De 
försöker dölja fettet i byxor som sitter strategiskt högt uppe på 
höfterna eller så har de lågt skurna jeans så att arslet kikar fram. 
Jag mår illa och känner ett stort äckel inför fett och valkar, jag 
ser framför mig hur fettet dallrar där under kläderna och under 
huden. Jag frågar mig själv hur svårt det kan vara att hålla igen 
lite.  

Efter att ha konstaterat att jag är ställets snyggaste brud, går 
jag ut i folkvimlet och ut till den höga, pulserande musiken för 
att leta reda på killarna som trånar efter mig.  

Jag ser att de har lämnat sittplatserna där vi tidigare suttit och 
står nu och dansar en spastisk dans uppe på dansgolvet. Jag går 
över golvet i lokalen och noterar att de flesta killar vänder sig 
om efter mig där jag går. Vissa av dem känner igen mig, det ser 
jag i deras ögon, men dem ignorerar jag. Vissa av dem känner 
inte igen mig och dem tittar jag lite lagom ointresserat på. 
Kanske kan de få äran en annan kväll. Jag lämnar små löften här 
och där, där jag går, även till de killar jag aldrig skulle kunna 
tänka sig att ta med mig hem.  
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Musiken på dansgolvet är långt ifrån någon svensk gladpop, 
för tillfället spelas Rammstein.  

Där står mina killar för kvällen. De upptäcker mig och båda 
två ser ut som om de blivit av med lördagsgodiset men hittat det 
igen. De ler förföriskt och smörigt mot mig då jag närmar mig 
dem. Den blonda killens tänder lyser ikapp med hans vita 
skosnören i det onaturliga discoljuset.  

Jag längtar efter att se deras nakna kroppar i min säng, svettiga 
och kåta.  

”Tjena Lilith, hur gick det med din polare? Fick du tag på 
henne?” Jag har ingen lust att artigt konversera dessa killar 
något mer, så istället för att förklara vad som hänt med Marion 
säger jag: 

”Sugna på en trekant?” Killarna tittar förvånat, men glatt på 
mig. De tittar lite frågande på varandra, som för att ta reda på 
om den andra hört samma sak och som för att kolla om det är ok 
att svara ja eller om de gör bort sig då. Jag är van vid killars 
osäkerhet när det gäller att rumla runt i sänghalmen med sin 
kompis. De föredrar nog att vara ensam kille med två tjejer. 
Men nu är det mina behov och min önskan som står i centrum 
och jag vet att de kommer att välja att ändå följa med. Ingen 
kille kan stå emot mig, ingen.  

Som för att visa att jag menar allvar ställer jag mig mitt 
emellan killarna och börjar en sensuell dans och stryker mig mot 
han som heter Janne, samtidigt som jag tittar den andra killen 
djupt in i ögonen. Killarna hakar genast på och vi dansar en 



 

44 

 

erotisk parningsdans där på nattklubbens golv. Jag anser att det 
borde räcka för att övertyga dem och frågar viskande om de vill 
följa med mig hem. Två par ögon är vända mot mig och båda 
paren lyser upp vid mina ord och jag får bara kåta nickningar till 
svar.  

Snart tränger vi oss genom folksamlingen, ner till garderoben 
och sedan ut i friheten. Killarna verkar lite nervösa, men 
förväntansfulla och jag känner mig hög av lust och makt. Vi 
pratar inte mycket under taxifärden hem, det behövs inga ord 
längre.  

 

”Vad fint du bor!” säger Janne artigt när vi står i hallen. Han 
har tydligen inte förstått att han inte behöver vara artig längre. 
Jag svarar inte, utan försvinner istället in i sovrummet och 
lämnar killarna ensamma för en stund medan jag byter om.  

Mitt sovrum består i stort sett bara av en gigantisk järnsäng 
som tar upp hela rummet. Lakanen är bruna, mest av praktiska 
skäl. Blod är svårt att få bort och jag vill inte att mina äventyr 
ska lämna spår efter sig på lakanen. Min garderob är en enda 
oordning, dess innehåll består mest av sexiga kläder, de flesta 
köpta i specialaffärer över Internet eller i Stockholm. Jag öppnar 
dörren och rotar fram en av mina favoriter: en svart läderbody 
med smala läderband över bröstvårtorna. Till detta mina nya, 
svarta, höga stövlar. Jag speglar mig och ser en läcker kvinna 
som nu ska ut och ta hand om sina gäster.  
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Jag ser förvåningen i deras ansikten, när de ser vad jag håller i 
handen, men jag triggas bara av den. När de nu har kommit över 
tröskeln till mitt hem är de fångade mitt nät. Jag är som en 
honspindel som ska kalasa på mina flugoffer. Inte konstigt att de 
är förskräckta.  

Jag tittar uppfordrande på dem, kastar mina osynliga röda 
band kring deras kroppar och de förstår att de måste lyda mig.  

 

Efteråt, när de gått, ligger jag kvar i sängen och känner mig 
nöjd. Jag har fått det jag ville. Killarna var fumliga och ovana i 
början, men det triggade mig bara ännu mer. En av dem, jag tror 
det var han som hette Janne, klagade på att det gjorde ont, men 
då skar jag bara ännu djupare och då tystnade han. Han började 
till och med gråta under akten. Jävla nybörjare. Efteråt lämnade 
de tysta lägenheten.  

Trots att jag är nöjd är det ändå något som börjar leta sig fram 
i mitt medvetande, något mörkt och tomt. Jag försöker skjuta 
bort känslan genom att tänka på nästa helgs erövringar. Kanske 
kan jag få med mig tre killar nästa gång? Tre killar att dominera. 
Det mörka börjar försvinna och jag smeker mig själv till sömns, 
samtidigt som jag fantiserar om tre killar som lyder min minsta 
vink.  
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Jag vaknar dagen efter med en bitter eftersmak i munnen. Jag är 
bakis, alltså lika med sjuk och bestämmer mig för att stanna hela 
dagen i sängen. Mörkret från igår kommer tillbaka med dubbel 
kraft och övermannar mig där jag ligger i sängen. Demonerna på 
mina tavlor i vardagsrummet kryper ur bilden och kommer in i 
mitt sovrum och närmar sig sakta med sina långa, vassa naglar. 
Jag är förstelnad i min egen säng och kan inte röra mig och 
mörkret börjar omsluta mig från alla håll. En signal från min 
mobil skrämmer dock demonerna på flykten och jag andas 
andfått och ansträngt när jag svarar i telefonen.  

    ”Hej, det är Marion! Hur är läget?” Det är mesen. Hon låter 
hurtig på rösten.  

”Skit.” Jag svarar kortfattat, har ingen lust att prata med 
henne.  

”Hur gick det med killarna då, jag är så nyfiken så jag nästan 
spricker!” Jag tänker att Marion snarare är så avundsjuk så att 
hon nästan spricker och jag känner hur känslan av överlägsenhet 
kommer tillbaka. Det känns bra mitt i ångesten och bakfyllan. 
Jag har i alla fall ett liv, ångest eller inte, till skillnad mot 
Marion med sitt trista liv. Marion hade väl bara gått hem till sin 
tråkiga katt igår kväll. Och Prinsen, vilket fånigt namn. Som ett 
substitut för en kille, en drömprins. Marion är bra naiv som 
fortfarande drömmer om en prins på vit häst. Sådana finns inte.  

”Jodå, de var villiga båda två och vi hade en skön stund här 
igår. Men sedan fick de gå hem.” Jag har aldrig berättat för 
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Marion om mina kinky sexlekar, det skulle nog bli för mycket 
för ordentliga Marion.  

”Har du lust att ta en fika på Wasabryggeriet idag? Tänkte att 
jag kunde bjuda dig som kompensation för att jag bara stack 
igår.”  

”Nej, det orkar jag fan inte. Ska sova hela dagen idag.” Vad 
trodde hon, hur kunde hon inbilla sig att jag ens skulle orka sitta 
upprätt en dag som denna? Men själv är väl inte Marion det 
minsta bakfull som vanligt.  

Efter att vi lagt på suckar jag för mig själv och tänker att jag 
måste skaffa mig lite nya, roligare vänner. Jag är trött på 
Marion, men hon är användbar. Det är antagligen enda 
anledningen till att vi fortfarande håller kontakten. En dag ska 
jag ta ut den skuld som Marion är skyldig mig. Ser man krasst 
på det så räddade jag faktiskt hennes liv när hon var deprimerad. 
Och det är ju rätt stort. Jag väntar bara på rätt tillfälle.  
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Mary 
 

Tåget rör sig med ryckiga rörelser och människorna i vagnen är 
vanliga, men ändå ovanliga. Jag betraktar en familj med en ung 
mamma och två små barn. Mamman är vacker, hon har långt 
hår, fina ansiktsdrag och hennes rörelser är smidiga och 
bestämda. Det ena barnet sover och det andra leker själv, 
undersöker tågstolens tyg och kikar på människorna omkring 
sig. Ögonen vänds mot mig, kanske för att jag sitter och 
betraktar honom tillbaka och barnet tittar med forskande ögon 
på mitt hår och mina kläder. Det är som om han förstår att jag är 
utklädd, som om han genomskådar min utstyrsel. Jag vänder 
blicken ut mot landskapet istället för att bli av med det 
granskande barnet. Jag tänker att det är lättare att lura vuxna 
människor än barn. 

Innan, långt innan jag ens påbörjade min resa, var planen att 
åka till en stad långt ifrån landets huvudstad, så långt bort det 
bara gick. Men när nu huvudstadens höga byggnader för länge 
sedan bytts ut mot landsbygdens små röda stugor inser jag att 
jag nog inte behöver åka så långt för att komma till mindre, 
halvt bortglömda orter.  

”Nästa station, Borlänge, Borlänge nästa.” Rösten i högtalaren 
får mig att hoppa till. Ljudet är obegripligt för mig, men jag 
förstår av sammanhanget att vi är framme i en stad som heter 
något som låter som ”Borlaenge”. Jag undrar om namnet 
betyder något särskilt på detta främmande språk.  
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Jag tar ett snabbt beslut, plockar upp mitt lilla bagage och går 
mot utgången. Barnfamiljen ska också av och jag ser hur 
mamman börjar göra i ordning barnen. Den lilla pojken 
betraktar mig fortfarande, det verkar som om han har gjort det 
hela tiden. Jag vänder ryggen till och väntar otåligt på att tåget 
ska stanna. 

När jag kliver ut är det varmt som i en bastu. Perrongen är 
liten, mycket mindre än vad jag är van vid. Det är ett bra tecken. 
Ju mindre tågstation, desto mindre stad.  

Tillsammans med de övriga resande åker jag rulltrappan upp i 
stationsbyggnaden och kommer upp i en unken, sliten korridor, 
en sorts inbyggd bro som går tvärs över järnvägsspåren. Det 
luktar gammalt och värmen är nästan outhärdlig härinne i 
passagen. Jag fortsätter följa med strömmen av vanliga, men 
ovanliga, människor och kommer ut på framsidan av 
stationshuset. Några taxibilar står på rad och väntar, bilarna ser 
mer moderna ut här än vad de gör i England.  

Nu är jag framme, men vad är jag framme vid? Jag har, tills 
nu, haft en tydlig plan över min flykt, men nu när jag nått 
slutmålet har jag ingen aning om vad jag ska göra, vilket håll jag 
ska gå åt. Hela mitt liv har jag rört mig längs en snitslad bana 
och det har bara varit att följa med och inte titta för mycket åt 
sidorna. Nu, när jag har möjlighet att inte bara titta åt sidorna, 
utan även att gå åt det håll jag vill, känner jag mig nästan 
paralyserad. För en stund grips jag nästan av panik, där jag står 
med mina väskor i den heta solen. Men sedan vaknar jag ur mitt 
tillstånd och bestämmer mig för att ta ett steg i taget. Det 
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viktigaste just nu är att hitta någonstans att bo. När jag har 
någonstans att utgå ifrån kan jag ta nästa steg.  

Jag börjar gå mot det som verkar vara centrum. Mina steg är 
till en början tveksamma, vaksamma, men ju längre jag går, 
desto mer bestämda blir de. Jag passerar ett litet område med 
röda hus som inhyser små hantverksbutiker och jag blir glad och 
känner en exotisk känsla dra genom kroppen. Detta är verkligen 
spännande, denna nya miljö tillsammans med ovetskapen om 
vad som kommer att hända den närmaste tiden, vilka människor 
jag kommer att möta och hur mitt nya liv kommer att bli. 
Tveksamheten jag tidigare känt förvandlas nu till en 
förväntansfull känsla, en känsla av spänning och äventyr.  

Jag passerar en kyrka, byggd i gotisk stil. Den vittnar om 
trygghet, stabilitet. Kanske kan jag göra ett besök där någon 
dag, kanske någon dag när jag behöver känna mig trygg.  

När jag kommer in i centrum förvånas jag över hur lite folk 
det är på gatorna och jag undrar om jag missbedömt storleken på 
staden eller om folket har flytt sin stad av någon anledning. Här 
är byggnaderna inte alls så vackra som de första jag såg, här 
består de av stora betongklumpar, utslängda lite här och var utan 
någon form av utsmyckning. Centrumet känns kallt och 
ogästvänligt. Människorna ser gamla, trasiga och dystra ut. Min 
tveksamhet kommer tillbaka, men nu när jag ändå är här får jag 
undersöka staden och se om det är någon vits med att vara kvar 
eller inte.  
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Jag vandrar runt på måfå för att se om jag hittar något ställe 
jag kan bo på. Längre bort ser jag en större byggnad med orden 
”Hotell Galaxen” i stora bokstäver. Magkänslan säger mig att 
det är ett bra ställe, så jag styr mina steg ditåt.  

Receptionen är byggd i trä och i taket sitter små spotlighters 
som lyser upp den kvinnliga receptionistens ansikte på ett 
mindre fördelaktigt sätt. Jag undrar om kvinnan i den gröna 
kavajen är medveten om det.  

”Good day! I would like to book a room, please!”  

Receptionisten ser artigt och intresserat på mig.  

”För hur många nätter?” Jag inser att jag inte tänkt så långt. 
Jag kan inte bo på samma hotell allt för länge, det kommer att 
väcka misstankar.  

”Sju nätter, tack.” Jag hör hur väluppfostrad och överklass jag 
låter, men jag hoppas att det inte ska lysa igenom allt för 
mycket. Kanske måste jag ändra min dialekt. Cockney är bättre. 
Men det kommer bli svårt att vänja sig av med alla 
artighetsfraser. Jag är alltför väluppfostrad för att ta bort dem.  

”Och ditt namn?”  

Jag är tvungen att tänka efter, innan jag svarar på denna, 
annars, självklara fråga.  

”Eh, Julia McBrian.” Julia, som i Julia Roberts. Jag känner 
mig mycket nöjd med mitt beslut av namn, samtidigt som det 
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känns ovant. Det är dock något jag måste vänja mig vid nu, jag 
får absolut inte nämna mitt riktiga namn.  

Medan jag väntar på att kvinnan bakom disken ska göra klart 
min bokning, tänker jag att jag måste göra något åt mitt 
utseende, något radikalt. Färga håret och klippa det? Skaffa 
färgade linser? Det gör mycket för utseendet.  

Jag får nyckeln och en granskande blick, som om 
receptionisten plötsligt kommit på något. Paranoian jag känner 
är otäck, den dyker upp hela tiden och utlöses snabbt, så fort jag 
får en konstig blick. Jag bestämmer mig för att genast göra 
något åt mitt utseende.  

 

Några timmar senare känner jag mig bättre till mods, mitt hår 
har förvandlats till en kort och ljus page och min blick är 
numera klarblå istället för brun. Färgningen av håret var svår att 
få till, på sina håll skiftar det i orange och gult. Men jag säger 
mig själv att det snarare är bra att det ser lite slarvigt ut, det 
förstärker bara min nya image. Linserna var svåra att sätta i, jag 
fick stå i en halvtimme innan de var på plats och ögonen svider 
lite. 

Jag betraktar mig själv i spegeln och är glad över att jag har ett 
ganska alldagligt utseende. Att jag kommit så här långt är 
ofattbart, men jag antar att de som ser mig på stan inte förväntar 
sig att se mig där, alltså är jag på något vis anonym.  
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Nästa steg blir att inhandla en ny garderob. Staden hade dock 
varit tom på bra klädaffärer och jag har svårt att förstå det. Var 
handlar folk sina kläder? Är detta en så pass modern stad att 
man handlar det mesta över Internet? Men det stämmer inte. Jag 
börjar bläddra i den informationsbroschyr som ligger på 
skrivbordet i rummet. Där finner jag svaret. Ett stort köpcentrum 
ligger bara något stenkast från stan och innehåller ett hyfsat stort 
antal affärer. Inte så många som jag är van vid, men det verkar 
ändå finnas ett visst utbud. I foldern tipsas också om en 
nattklubb som kallas ”Bolanche” och om en musikfestival som 
heter ”Peace and love”. Nu börjar det likna någonting, kanske 
kommer jag finna det jag söker i denna stad trots allt. Nattklubb 
och festival är lika med många människor och många människor 
är lika med presumtiva vänner. Jag måste skaffa mig några 
allierade.  

 

Mina tankar går åter igen till min syster Daisy och vad hon 
skulle ha sagt och tyckt om mina förehavanden. Min vackra, 
men pliktskyldiga syster skulle ha skrattat åt mig, kallat mig 
naiv. Hon har aldrig förstått att man kan vara olika som systrar, 
aldrig förstått att jag inte velat gå samma vägar som hon, aldrig 
förstått sig på min frihetslängtan. I hennes ögon är jag korkad 
och naiv, i hennes värld passar jag inte in. Jag undrar om hon är 
orolig för mig nu eller om hon är glad över att slippa mig? 
Undrar hon var jag har tagit vägen eller har hon glömt mig? En 
sorg kommer över mig, en sorg över att vara så alienerad från 
min egen syster, min egen familj. Jag hör inte hemma där, hos 
dem. Målet med min resa är att ta reda på var jag hör hemma, 
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vilket liv som egentligen är mitt. Jag flyr från det gamla för att 
hitta det nya. Jag är fortfarande ung och har mycket av mitt liv 
kvar.  

 

Köpcentrat består av en stor, grå kupol invid de större 
färdvägarna. Allt är nära till hands i denna stad, det verkar vara 
gångavstånd till det mesta. Här är det betydligt fler människor 
än i centrum, trots att solen värmer och att de flesta borde vara 
utomhus och njuta av vädret.  

Första våningen består mest av inredningsbutiker och det är för 
mig egentligen ointressant för tillfället. Jag går ändå in i 
butikerna, jag tycker om heminredning och det är intressant att 
se vilka föremål och färger som är populära i denna del av 
världen och i denna prisklass. Många av affärerna är ganska lika 
och jag tröttnar snart då jag ändå inte ska köpa något. Jag åker 
upp till andra våningen, där jag till min lycka hittar flera 
klädaffärer som verkar rikta sig till yngre människor. Jag 
förvånas över de låga priserna och tänker att kläderna 
förmodligen håller ganska låg kvalitet.  

På Jeans Factory provar jag en rödorange velourklänning som 
jag gillar. Den är snygg och annorlunda, inte allt för billig och 
jag ser tuff ut i den. Jag betalar klänningen med kontanter, 
betalkorten har jag lämnat i det som förr var mitt hem.  

Det slår mig dock att jag kanske ska hålla mig till en lägre 
prisklass i kläderna, allt för att skaffa mig den vanliga image 
som jag strävar efter. Nästa butik får därför bli H&M. Kedjan 
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finns även i England, men trots det har jag bara varit där en enda 
gång. Jag provar ut några toppar och skjortor samt några par 
byxor och kjolar. Sedan känner jag mig nöjd och lämnar affären.  

Jag fortsätter vandra runt i den märkliga byggnaden. Tredje 
våningen har ett högt tak där man ser byggnadens kupol inifrån. 
Här trängs den ena telefonaffären med den andra. Några 
klädaffärer och skoaffärer finns också. Längst bort i hörnet, med 
utsikt över de blå bergen och en stor parkering, ligger caféet 
”Wayne’s coffee”. Jag känner igen loggan men kan inte 
påminna mig att det är i England jag sett den, trots det 
engelskklingande namnet.  

Jag bestämmer mig för att äta min lunch här och beställer en 
Chai latte och en stor varm smörgås med lax och grönsallad. Det 
är inte mycket folk på caféet och det passar mig ganska bra. Jag 
behöver lite lugn och ro för att tänka.  

Långsamt läppjar jag på mitt te och får syn på en tidning med 
namnet ”Dagens nyheter”. Jag drar nyfiket åt mig tidningen för 
att se om jag kan förstå några av de ord som jag har för avsikt 
att lära mig. Vissa ord liknar engelskans och texten innehåller en 
del engelska låneord. Men det är ändå svårt. Jag fastnar dock för 
en bild på förstasidan med en stor rubrik. Bilden föreställer en 
attraktiv man i 35-årsåldern som ler mot kameran. Han ser 
trevlig ut och jag undrar om han kanske är politiker eller artist. 
Men det är något som är oroväckande med bilden, något som 
döljer sig bakom hans ytliga leende. Jag kan dock inte komma 
på vad det är. Rubriken säger mig inte så mycket, den inleds 
med ett namn, Robert Svensson. Sedan följer tre obegripliga ord 
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med prickar över o:na. Jag fortsätter till bildtexten för att se om 
jag lyckas hitta någon annan ledtråd, men det säger mig inte 
heller någonting. I den löpande texten känner jag igen enstaka 
ord, men får inget grepp om sammanhanget.  

Jag ger upp och suckar för mig själv. Hur ska jag lära mig det 
nya språket? Jag ser mig omkring och lägger märke till två tjejer 
i min ålder som sitter vid ett bord inte långt från mitt och pratar. 
Jag spetsar öronen för att försöka höra om jag förstår något av 
deras konversation. Det är mest den ena, en snygg, svarthårig 
tjej med knallrosa läppar som pratar. Den andra, lite mer 
alldagliga tjejen sitter mest och lyssnar och hummar lite då och 
då, samtidigt som hon sitter och stirrar på en likadan tidning 
som den som jag nyss tittat i. Hennes blick verkar vara 
paralyserad på tidningen och bilden av den där mannen som det 
är något oroväckande med.  

Jag fastnar med blicken på den svarthåriga tjejens läppar och 
känner mig nästan hypnotiserad. En magisk dragningskraft, som 
inte har någon sexuell botten, strålar ut från kvinnan och jag 
slutar för en stund äta och sitter bara och tittar. Då och då tittar 
kvinnan kort mot mitt håll, som om hon undrar vad jag håller på 
med. Jag känner på mig att det är hon som är nyckeln, nyckeln 
till mitt nya liv och jag vet att jag måste prata med henne. 
Kanske kan hon hjälpa mig med språket? Jag ser ett bibliotek 
framför mig och det slår mig att det är en bra början på mitt 
problem med det nya språket. På ett bibliotek finns det 
läroböcker.  
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”Ursäkta mig, vet du var biblioteket ligger?” Frågan ställs 
automatiskt från mina läppar till kvinnan med de rosa läpparna. 
Hon tittar överlägset på mig, men svarar och ger mig en 
vägbeskrivning. Innan jag går tittar läpptjejen en sista gång på 
mig med sin överlägsna blick och vänder sedan överdrivet, 
nästan overkligt, långsamt tillbaka huvudet och 
uppmärksamheten mot den grå tjejen. Jag känner ett obehag i 
kroppen, som en stöt och jag tar mina kassar och lämnar caféet. 
Mitt inre är i uppror.  

 



 

58 

 

Lilith 
 

”Hej! Mitt namn är Christina och jag läste på din hemsida att 
du kan spå folk så jag undrar om du skulle vilja spå mig och vad 
det isåfall kostar??!!! Hälsningar Christina Nilsson”.  

Jag sitter hemma i soffan och går igenom min mailbox. När 
jag hittar detta meddelande från denna okända Christina, hajar 
jag till. Inte för att mejlet är slarvigt och barnsligt skrivet, utan 
för att det är något välbekant över det.  

Hon måste ha hittat mig via min hemsida. Jag har både en 
hemsida och en blogg. Min blogg är anonym, i den beskriver jag 
mitt liv ganska ingående och många verkar vara fascinerade av 
det. Jag får ofta kommentarer om att de känner igen sig, även då 
jag skriver ner mina onda tankar. Hemsidan, däremot, har en 
annan karaktär. Den finns framförallt för att marknadsföra mina 
tjänster som häxa och där kan folk kontakta mig direkt. Som nu 
denna Christina gjort.  

Jag läser mejlet om och om igen och för varje gång är det som 
en pusselbit i taget läggs på rätt plats. Jag ser att hon jobbar som 
frisör, har man och barn, men det är något mer. Namnet säger 
mig inte så mycket. Eller gör det? Plötsligt ser jag ett 11-årigt 
ansikte framför mig, ett barn med långt ljust hår och irriterande 
ögon. Chris! Det är Chris som, utan att verka veta vem hon vänt 
sig till, har kontaktat mig.  
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Detta är min chans till hämnd och att den bara landat i mitt 
knä på detta sätt har jag svårt att förstå. Jag har inte sett henne 
sen i 5:an, eftersom jag var mobbad fick jag byta skola i 6:an 
och då ändrades hela mitt liv. Efter det gick vi på olika skolor 
och trots att Borlänge inte är så stort har jag inte sett till henne i 
vuxen ålder, åtminstone inte vad jag vet. En våg av 
maktberusning sköljer genom mig och jag börjar se fram emot 
att få sätta dit henne. Jag skriver ivrigt ett svar och skickar iväg.  

Sedan börjar jag fundera på hur jag ska lägga upp det hela. För 
att kunna skrämma henne så mycket som möjligt är nog det 
bästa att inte avslöja vem jag är. Jag ska skrämma henne, utan 
att säga exakt vad som kommer att hända. Sedan kan jag 
arrangera så att min spådom slår in.  Det ena scenariot efter det 
andra passerar revy i min hjärna och mina onda planer tar sin 
form. Jag kommer att behöva hjälp, men det kommer inte att bli 
några problem.  

 

Två dagar senare, fem över sju, ringer det på dörren. Jag rycker 
till, trots att jag väntat på signalen och blir irriterad på mig själv 
för att jag verkar bli nervös. Nu ska det alltså ske, jag hoppas 
bara att hon inte känner igen mig. Jag har förberett mig 
minutiöst, lägenheten är dränkt i rökelsedoft för att skapa den 
rätta stämningen, svarta ljus är tända och de är de enda 
ljuskällorna så att det ska bli svårare för henne att känna igen 
mig. Jag själv är klädd i en svart klänning, har målat mina läppar 
blodröda och mitt svarta hår ligger draperat kring mitt ansikte. 
Allt detta är överdrivet, det är jag medveten om, men vad jag 
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kommer ihåg är Chris ganska enkelspårig och korkad och att 
hon kommer köpa detta är jag helt övertygad om.  

När dörren öppnas ser jag min gamla plågoande i ansiktet för 
första gången på 22 år. Jag ser att det är hon, men hon är inte 
lika söt som då, hon är inte lika smal som då, inte lika välklädd. 
Denna Chris som nu står framför mig har visserligen en modern, 
taggig frisyr men det är också det enda som är modernt på 
henne. Klädmässigt verkar hon ha fastnat i 80-talet, inte i det 
nya, fräscha 80-talsmodet, utan i trist och fult 80-tal. Byxorna är 
vita och breda och byxbenen slutar en bit ovanför anklarna. 
Tröjan är av collegemodell, rosa och grå med stor, fet text med 
orden ”Kiss me stupid”. Den är gräslig.  

Chris tittar på mig med uppspärrade ögon och för ett 
ögonblick är jag rädd att hon känner igen mig, men sedan 
trycker hon en fet och sval hand i min och presenterar sig. Jag 
pustar ut och känner mig genast i överläge. Jag är mycket 
snyggare än Chris någonsin har varit och det känns bra. Mycket 
bra.  

”Kom in”, säger jag kort och visar henne in i lägenheten.  

”Oj, jaha. Kan man inte tända här?” Chris pladdrar nervöst på. 
”Gud vad spännande! Hur länge har du hållit på med det här 
då?” Utan att vänta på svar kliver hon in i vardagsrummet och 
stirrar förskräckt på mina tavlor. Jag ser hur hon ryser till och 
hennes rädsla luktar illa i rummet. Jag låter henne förfasas en 
stund, ber henne sedan att slå sig ner på golvet där mina kort 
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ligger i en prydlig hög. Preparerad tarotlek. Men det är det bara 
jag som vet.  

”Berätta om dig själv och vad du vill veta av korten”, 
uppmanar jag henne samtidigt som hon kuperar kortleken. ”Jag 
vill varna dig för att jag kommer att säga allt som jag ser, även 
det negativa. Det är mitt sätt att jobba och om du inte tycker det 
är ok får du vända dig till någon annan.” Chris ser ett tag lite 
tveksam ut och jag ber tyst till världsgudarna att hon inte ska 
ångra sig.  

”Äsch”, säger Chris, till min lättnad, ”jag är inte så rädd av 
mig. Däremot är jag nyfiken.” Entusiasmen lyser i Chris ögon 
och jag känner igen blicken, den har etsat sig fast i mitt 
medvetande för alltid. Samma blick, men nu med en annan 
innebörd. Jag går in i min roll som häxa, men denna gång finns 
ytterligare en person närvarande i rummet. En liten, 11-årig 
flicka som ilsket står bakom min axel och tittar på Chris.  

”Jag har två barn, de är tre och fem år gamla, Cindy och 
Romeo heter de. Och så har jag en man. Såklart!” Chris fnittrar 
till, som om det vore en självklarhet. Hon har ett inskränkt 
resonerande, som om alla hade, eller ville ha, familj och barn. 
Cindy och Romeo, vad var det för namn förresten? Stackars 
barn.  

”Ja, och så jobbar jag som frisör, det är ett så roligt och 
underbart jobb, man träffar massor med folk, ja det gör väl du 
också i ditt arbete? Till hösten ska vi åka till Kanarieöarna 
och…” 
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”Tack det räcker så”, avbryter jag henne, det får vara någon 
måtta på pladdret. Jag är trött på att höra Chris kvittrande 
stämma. Jag börjar lägga ut korten under tystnad. Chris andas 
ansträngt där hon sitter, andetagen verkar tunga. Kanske beror 
det på hennes kroppshydda eller på nervositet.  

Jag lägger korten på ett annat sätt än jag brukar och de bilder 
som jag egentligen ser framför mig ignorerar jag, det jag nu 
säger är helt och hållet påhittat.  

”Ni kommer att få ett barn till, jag ser ett spädbarn.” 

”Åh, vad roligt! Ja, vi har ju pratat om det.” Chris låter som en 
kvittrande fågel. Jag vill kväva det där förbannade kvittret.  

”Ni kommer också att åka på en längre resa, men det visste du 
ju redan.” 

”Blir det en bra semester?” 

”Ja, det ser ut att bli trevligt.” Chris ser nöjd ut, alldeles för 
nöjd. Nu är det dags. ”Förutom… att din man döljer något för 
dig. Det kommer att uppdagas under semestern.” Jag ser upp på 
kvinnan mitt emot mig för att se hur hon reagerar på mina ord. 
Hon ser lite orolig ut.  

”Vadå, vad skulle han dölja för mig?” 

 ”Jag ser en annan kvinna som ställer sig i vägen mellan er.”  

”En kvinna?! Vem då?” Nu ser hon riktigt orolig ut. Jag njuter 
sadistiskt av känslan.  
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”Det kan jag tyvärr inte se.” Jag fortsätter att vända upp kortet. 
Ett välkänt kort kommer upp: Döden. Det är ingen slump. Jag 
har som sagt preparerat kortleken, med extra många Döden-kort. 
Chris ser rädd ut.  

”Något som är dig kärt kommer att skadas”, säger jag 
olycksbådande och frammanar en bekymmersrynka mellan mina 
ögonbryn samtidigt som jag tittar med beklagande blick på min 
fiende. Det här måste ta skruv. Nu ser Chris livrädd ut.  

”Vadå, vem?!” 

”Det ser jag heller inte tyvärr.” 

”Men något måste du väl se!” Chris låter arg.  

”Tyvärr. Nu kan jag inte se mer.” För att markera att sessionen 
är över, reser jag mig upp. Chris sitter kvar och stirrar framför 
sig.  

”Du kan ju inte säga A men inte B!”  

”Jag säger bara det jag kan se, jag ser tyvärr inte allt. Och jag 
varnade dig innan för att det kanske skulle komma upp negativa 
saker. Du visste vad du gav dig in på. Det blir 400 kronor tack!” 
Chris ser nu helt förstörd ut, men samlar sig och betalar. Sedan 
lämnar hon lägenheten utan ett ord.  

”Hej då Chris”, säger jag högt för mig själv då dörren har gått 
igen bakom henne.  



 

64 

 

Perfekt, det gjorde jag bra. Jag ser för min inre syn hur 
misstänksam Chris kommer vara mot sin man och hur de säkert 
kommer att bråka under semestern.  

Jag kikar ut genom köksfönstret och ser Chris gå med tunga 
steg mot sin lilla bil. Det är en snygg, vit cabriolet. Den får 
duga.  
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Marion 
 

Det där ansiktet, de där ögonen. De gjorde något med mig, något 
oförklarligt. En blick räckte, en blick som letade sig genom TV-
kamerans lins, genom kablar, via satelliter, in i min TV och 
därifrån in i mitt hjärta. En enda blick. Hela natten satt jag uppe 
och surfade, letade upp varenda liten sida med hans namn, 
varenda artikel om hans öde och hans person. Omvärlden 
försvann, min värld bestod bara av hans namn och hans blick.  

Denna morgon sitter jag fortfarande vid datorn, nu börjar dock 
informationen ta slut, nu har jag läst allt som finns att läsa om 
honom flera gånger om. Min skrivare har gått varm hela natten, 
den lade till och med av mot slutet, på grund av överhettning. 
Överhettad, det är så jag också känner mig. Överhettad. Besatt. 
Galen. Förälskad.  

Prinsen går oroligt runt, pockar på uppmärksamhet och 
sällskap. Jag har inte tid med honom nu, blir irriterad och 
ignorerar honom. Jag läser allt jag har skrivit ut en gång till. 
Historien är fullkomligt klar för mig och jag vet att han är 
oskyldig, det såg jag i hans blick redan igår. Tänk att bli 
oskyldigt dömd, slängd i fängelse och misstrodd för resten av 
livet. Jag ska ta hand om honom, hjälpa honom att bli fri, mitt 
hjärta säger mig att det måste vara min livsuppgift, det är 
anledningen till att jag ännu inte träffat någon vanlig kille. Jag är 
utvald till att hjälpa och stötta denna man, kanske är det Gud 
som har valt ut mig till detta. Jo, så måste det vara. För första 
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gången på några månader, ber jag till Gud och ber honom visa 
mig ett tecken, om det är så som jag tror.  

Skrivaren rasslar till, vaknar till liv efter sin överhettning. Ett 
papper skrivs ut. Jag håller andan. Är detta svaret, tecknet? 
Nervöst går jag fram till skrivaren, vänder sakta på papperet 
som den har spottat ur sig. ”Robert Svensson vädjar om hjälp” 
står det, sedan har skrivaren inte orkat fortsätta. Jag tittar på 
papperet, vänder på det och tittar på texten igen. Han har svarat! 
Gud har svarat att jag ska göra detta! Det börjar brusa i mig av 
lycka och nu vet jag att det är detta som är meningen. Nu vet jag 
vad jag ska göra.  

Första steget blir att skriva ett brev. Jag rör mig maniskt i 
lägenheten, letar efter penna och papper. Helst ska det vara 
brevpapper, ett vackert brevpapper, mitt första brev till honom 
ska verkligen spegla vem jag är, eller förresten, den jag är men i 
vanliga fall inte visar. För honom ska jag visa mitt rätta jag. 
Prinsen jamar och tittar svartsjukt på mig, jag ratar hans 
vädjande blickar, nu är det Robert som gäller, Robert Svensson. 
Jag börjar skriva ivrigt, otåligt. Bokstäverna flödar ur min penna 
och landar i prydliga rader på papperet.  

”Hej Robert! Jag vet att du är oskyldig, jag känner det med 
hela min kropp och jag vill träffa dig, hjälpa dig och…” jag är 
nära att skriva att jag vill gifta mig med honom, men det kan jag 
inte göra ännu, då kanske han blir rädd. ”Jag heter Marion och 
läser till lärare och bor i Borlänge.”  
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Jag hejdar mig ännu en gång. Vad tråkig jag låter. Tänk om jag 
hette Isabel, bodde i Stockholm och jobbade som modell? Min 
iver dämpas en aning. Jag kanske kan frisera sanningen lite? 
Byta namn och yrke? Han kan ändå inte kolla upp mig som läget 
är nu och sedan när han väl är ute och vi har blivit kära i 
varandra så kommer vi bara kunna skratta åt att jag hittade på 
det här. Jag kanske kan vara arkitekt? Och nyskild? Min iver 
kommer tillbaka och jag knölar ihop papperet jag nyss skrivit på 
och tar fram ett nytt, blankt. Jag skriver: 

”Hej Robert! Jag vet att du är oskyldig. Jag som skriver heter 
Isabel, är 28 år och arbetar som arkitekt. Jag har nyligen också 
gått ur ett förhållande, så jag tror att vi kan ha en del 
gemensamt. Kanske kan vi utbyta lite tankar via brevväxling? 
Med vänliga hälsningar,  

Isabel Lindh” 

Det låter inte desperat och jag framstår som en sval och 
behaglig person, just så som jag vill att folk ska uppfatta mig.  

Jag tittar nöjt på mitt brev. Isabel är så mycket vackrare och 
har en mycket yngre klang, jag avskyr mitt namn. Jag förstår 
inte vad mina föräldrar tänkte, om de tänkte alls. Jag måste dock 
komma ihåg att sätta upp en lapp på dörren om att det bor en 
Isabel här också, ifall jag får svar från honom. Men det är jag 
övertygad om att jag får.  

Jag slår upp Kumlaanstalten på Internet och hittar adressen. 
Det borde räcka om jag skriver hans namn och sedan adressen 
till anstalten. Tänk, vad glad han kommer att bli!  
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Några dagar senare träffar jag Lilith på Wayne’s coffee. Hon har 
ringt och sagt att det är något viktigt som hon vill prata med mig 
om. Något om ett uppdrag. Jag fick en orolig känsla i magen när 
hon uttalade just de orden i telefonen. Ett uppdrag. Det kan 
betyda i stort sett vad som helst, men jag känner på mig att det 
inte är någon liten småsak hon vill ha hjälp med. Jag påminner 
mig om spåsessionen då hon pratat om något stort jag ska 
genomföra och att jag måste vara modig. Jag undrar för mig 
själv om det var hennes spådom som uttalades då eller om det 
helt enkelt var hennes egna ord. Det som oroar mig mest är att 
jag vet att jag inte har något val, vad det än är hon kommer be 
mig att göra. Jag har inget val och det skrämmer mig. Hon kan 
egentligen be mig om precis vad som helst.  

Vi står vid disken, jag står bakom Lilith och betraktar hennes 
ansikte i profil då hon gör sin beställning. Hon beställer en kaffe 
av servitrisen bakom disken, snart kommer hon beställa ett 
uppdrag av mig, kvinnan som står bakom henne i kön. Jag kan 
inte bestämma mig för om jag ska ta kaffe eller te, egentligen 
spelar det nog ingen roll, drycken kommer inte smaka någonting 
i alla fall, eftersom min nervositet är så påtaglig att den stänger 
av mina sinnen. Men jag måste ha något enkelt att fokusera 
tankarna på nu när jag har det här stora, okända framför mig.  

När jag gör min beställning vid disken verkar jag nervös och 
stressad, har svårt att få upp betalkortet och fumlar när jag ska 
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dra det. Svett bryter fram i nacken och jag ser i ögonvrån att 
Lilith betraktar mig. Uttrycket i hennes ögon kan jag inte se, 
men jag anar att det är överlägset. Hon andas överlägsenhet.  

Vi sätter oss vid ett bord och jag lägger märke till Liliths höga 
stövlar, som får henne att se ännu längre ut än hon är. Jag blir 
avundsjuk på hennes långa ben.  

”Snygga stövlar”, säger jag underdånigt för att samla 
pluspoäng så att hon ska behandla mig väl.  

”Ja, visst är de? Köpte dem i Stockholm.”  

”Jag skulle aldrig få på mig ett par sådana där. Mina vader är 
nog för tjocka.”  

”Ja, kanske det”, svarar Lilith ointresserat och fortsätter sedan 
redogöra för sin senaste resa till Stockholm, som hon beskriver 
så ingående att min hjärna inte orkar lyssna längre.  

Min blick rör sig diskret över lokalen. Jag får inte ha min blick 
alltför mycket bortvänd, för då märker hon att jag inte lyssnar, 
men då och då tittar hon själv bort eller ner medan hon pratar 
och då passar jag på. Det är inte så många människor på caféet, 
en tjej som sitter och skriver i ett block längre bort, två mammor 
med barnvagnar med små bebisar i, ett äldre par och en ensam, 
blond tjej som verkar lite bortkommen.  

Min blick tittar då och då upp på Lilith, men sedan fastnar 
blicken på tidningen framför mig. Där är de igen, hans ögon! 
Hans underbara ögon, hans underbara blick som ska bli min. Jag 
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kan inte slita blicken från hans och efter en stund märker Lilith 
att jag tappat intresset för hennes historia och hon stannar upp 
mitt i en mening. Sedan säger hon, på sitt överlägsna vis: 

”Vad stirrar du på egentligen?” Jag sliter mina ögon från 
tidningen och tvingar mig att titta på henne.  

”Äh, ingenting. Tänkte på min bror bara.” Det är för tidigt att 
berätta för henne om Robert, jag vill ha honom för mig själv ett 
bra tag till. Det blir tyst en stund och jag glömmer nästan bort 
varför vi är här, varför jag varit så nervös hela dagen. Men när 
Lilith tar till orda igen trycks jag återigen in i hörnet.  

”Det var en sak jag tänkte be dig om.” Lilith har fått sin mörka 
röst igen, den som normalt bara dyker upp när hon är häxa. 
Kanske är det egentligen hennes riktiga röst. ”Det är så att jag 
har fått ett hotbrev från en tjej från mitt förflutna. En kvinna 
som heter Christina. Hon är fullkomligt galen och jag vill få tyst 
på henne. Jag tänkte skrämma henne och jag vill att du hjälper 
mig med det.” Lilith säger orden med samma självklarhet som 
om hon ber mig om att hämta en servett åt henne. Hennes ord är 
en beställning, eller mer än det, de är en order. Jag fryser i mitt 
linne, det blir kallt omkring oss och jag undrar om det är så här 
det känns att komma till helvetet. Inlåst på ett hemskt och kallt 
ställe utan någon möjlighet att slippa ut.  

”Jag vill att du skär upp däcken på hennes bil.” Lilith låter 
fullkomligt oberörd när hon uttalar orden och även om 
befallningen inte är något jag vill göra, känner jag ändå en 
lättnad över att det inte var något ännu värre. Jag hittar inte min 
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röst utan sitter bara och tittar ner och väntar på att resten ska 
komma. Men det kommer bara en instruktion. 

”Här är registreringsnumret. De bor i Bergslagsbyn, huset är 
enkelt att hitta. De har en vit cabriolet.” Lilith tar fram en lapp 
med registreringsnummer och adress på. Jag tar emot lappen, 
det är en mäktig kraft som får min hand att sluta sig om lappen 
och jag styr inte längre över min kropp och över mina 
handlingar. Detta är något jag ska göra. Den logiska delen av 
hjärnan arbetar fram en motfråga. 

 ”Vad händer om larmet går?” Det verkar som om Lilith inte 
tänkt på det för hon blir tyst. Sedan säger hon:  

”Vi gör så här. Du får välja själv vad du ska göra med bilen, 
men det måste vara något som förstör den.” Hon ger mig alltså 
ett val. Men jag är fortfarande tvungen att genomföra ett brott. 
Är det detta som ska få mig närmare Robert? Är det det som 
Liliths spådom handlar om? Att jag ska begå ett brott så att jag 
också hamnar i fängelse? Jag hör häxans ord om igen: ”Det 
kommer att föra er närmare varandra, antingen själsligt eller 
kroppsligt.” Jag stoppar ner lappen i fickan och andas ut. Nu är 
det över, åtminstone denna del av uppdraget – att få veta vad det 
är jag ska göra. Jag är glad över att hon inte bett mig att göra 
någon människa illa, det är alltid något.  

Lilith ser nöjd ut, tar upp tidningen med Roberts ansikte på 
och säger: 
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”Har du hört om den här mannen som dödat sin fru för att hon 
varit otrogen? Så jävla läskigt!” Alla mina sinnen skärps och nu 
går jag i försvar.  

”Jag vet att han är oskyldig”, svarar jag bestämt.  

”Vadå vet? Hur skulle du kunna veta något om det? Förresten 
är det ju helt fucking jävla uppenbart att han har gjort det! 
Lyssna på det här:  

 

’Robert Svensson dömdes i förra veckan för mord på sin förra 
hustru. Trots domen nekar han till anklagelserna. Det var i 
december i fjol som Pamela Nilsson blev bragt om livet. Hon 
var på väg hem från en fest då hennes exmake, den dömde 
Robert Svensson, överföll henne och högg ihjäl henne med en 
kniv. Vittnen styrker det inträffade och har pekat ut Svensson. 
Det hittades spår av hans DNA på kvinnans kläder och Svensson 
hade inget alibi för den aktuella natten. Trots bevis nekar 
Svensson fortfarande och hans advokat överklagade idag 
domen. Motivet tros vara den otrohetsaffär som uppdagades 
mellan kvinnan och en annan man.’” 

”Men han säger ju fortfarande att han är oskyldig, varför gör 
han det om det finns så uppenbara bevis?” 

”Han försöker väl med alla medel han kan. Skulle inte du göra 
det?” Lilith tittar med sina mörka ögon rakt in i mina. Det finns 
en varning i hennes blick.  
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”Jag vet inte. Jag tror i alla fall att han är oskyldig.”  

”Så som du försvarar honom skulle man ju nästan kunna tro 
att du är tänd på honom!” Lilith skrattar högt, men jag svarar 
inte. Ilskan blommar i min mage, vad vet Lilith om detta, jag har 
läst allt som finns att läsa om honom och jag vet hur det 
förhåller sig. Men det är ingen idé att säga något mer.  

”Excuse me, can you tell me where the library is?” Tjejen med 
fejkat blont hår, klippt i en slarvig frisyr, har omärkligt glidit 
fram till vårt bord. Hon ser inte ut som en person som brukar 
hänga på biblioteket. Lilith tar kommandot som vanligt och 
förklarar vägen. Jag betraktar min väninna och ser något 
föraktfullt i hennes blick och i hennes sätt att uppträda. Tjejen 
ser nästan skrämd ut av Liliths uppträdande. Jag förstår henne.  

”Vilken jävla loser”, säger Lilith då tjejen lämnat dem. ”Helt 
jävla bortkommen, satt och råglodde på mig i säkert en 
halvtimme!”  

”Hon kanske tyckte att du var snygg?” föreslår jag tyst. 

”Ja, man kan ju börja undra”.  

Fikastunden är över, kaffet är slut och uppdraget beställt. Vi 
skils åt utanför caféet utan ett ord. 
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Mary 
 

Jag ligger på mitt hotellrum och en känsla av uppror rumsterar i 
min kropp, något hände mig på caféet, något jag inte kan 
förklara, något obehagligt men ändå lockande. Jag tog mig till 
biblioteket men jag fann inget av värde där och jag tänker att 
levande människor är nog lättare att lära sig ett språk av än 
dammiga gamla böcker.  

Jag måste ta reda på vem kvinnan på caféet är, vad det är som 
gör att jag känner en så stark dragning till henne. Det känns som 
om ett osynligt rep fortfarande håller mig kvar hos henne, efter 
henne, intill henne fast jag nu inte kan se henne eller veta var 
hon är. Hon är nyckeln, hon är lösenordet till den nya världen, 
mitt nya liv.  

Varje gång jag tänker tanken att jag snart ska starta mitt nya 
liv, går tankarna även bakåt i tiden, till mitt gamla. Jag vill 
egentligen inte dit i tankarna, men obevekligt för de mig tillbaka 
och jag tvingas uppleva minnesbilderna ännu en gång. De biter 
sig fast i mitt minne och slår till mig med en kraft så stark att jag 
inte kan stå emot. När jag nu ligger på sängen och låter tankarna 
flyta iväg, tar de mig dit igen.  

Jag befinner mig i en annan dimension, i en annan tid, ett annat 
liv. Jag ligger i en annan säng, min kropp känns annorlunda, den 
gör ont och mina andetag är ansträngda. Det gör ont att andas 
och här och var ömmar kroppen av de blåmärken som pryder 
min kropp. Det är vitt omkring mig, alldeles sterilt vitt och det 



 

75 

 

är kallt. Jag fryser så tänderna hoppar mot varandra och det 
värker i min mage, men jag har för länge sedan lärt mig att 
ignorera just den värken. Den är inte viktig, säger jag mig, det är 
bara min kropps sätt att retas med mig, att göra mig irriterad, att 
bråka med mig. Magvärken är inte på riktigt, har aldrig varit. I 
min näsa sitter en slang som ger mig näring. Det är det de säger. 
Men det är bara en grej, det är bara en grej de har satt dit för att 
kunna kontrollera mig, styra mig. Den hjälper mig inte, de kan 
inte hjälpa mig, mat kan inte hjälpa mig, men det är det bara jag 
som vet om.  

De andra är dumma, korkade, de förstår inte. Det är min kropp 
det handlar om och ingen känner min kropp som jag. Jag 
försökte förklara det för dem i början, men det var ingen som 
förstod, ingen som ville se. De bara tittade frågande på mig, 
undrande, oroliga ögon som blev mer och mer granskande för 
varje dag.  

”Varför äter du ingenting?” började deras munnar fråga efter 
ett tag, samtidigt som de stoppade i sig sin mat.  

”Du börjar bli så smal, du måste äta!” Ju mer de tjatade, desto 
mindre åt jag. Jag ville inte att de skulle lägga sig i mitt liv, jag 
ville kunna göra som jag ville. Min syster var värst. Hon, som 
alltid varit smal och vacker, gnällde på mig, tjatade på mig, såg 
igenom mig. Men hon förstod mig aldrig, hon förstod aldrig 
varför jag inte ville äta, hon förstod inte att alla inte var lika 
lyckliga som hon.  
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”Du ser ut som en fågelskrämma, ingen kommer vilja umgås 
med dig om du ser ut så där. Förstår du inte det?” Hennes ögon, 
kalla som stål och hennes händer i sidorna, bestämt som en elak 
styvsyster.  

Jag förflyttas återigen i tiden, det är några år senare och jag har 
tillfrisknat, på något konstigt sätt har jag blivit frisk och jag 
ligger ute i solen och ser med blandade känslor att jag har fått 
tillbaka lite fett på magen. Det är ett friskhetstecken, nu vet jag 
det, men det stör mig fortfarande lite. Familjen beter sig som om 
jag aldrig har varit sjuk, som om det aldrig har funnits någon 
sjukdom hos oss, som om anledningen till att jag blev dålig är 
osynlig, trots att det borde vara så uppenbart. Jag är fortfarande 
ganska tyst, håller mig på min kant. Jag ser min syster och mina 
föräldrar på håll, de spelar tennis med en god vän till min far. 
Ingen har frågat om jag vill vara med, ingen ger mig längre 
någon uppmärksamhet, de är antagligen trötta på att tassa på tå 
för någon som betett sig så konstigt, matvägrat, trots att vi har så 
mycket pengar att vi skulle kunna äta ihjäl oss en miljon gånger 
om.  

”Det finns folk som svälter i världen för att de inte har någon 
mat”, sa min far en gång och jag insåg då att han aldrig skulle 
förstå min sjukdom. Han skulle aldrig förstå att det var alla krav 
på prestationer och utseende, alla middagar, bjudningar, 
arrangemang och press på mig som gjorde att jag slutade äta.  

När jag ligger där på min solstol och ser min främmande familj 
som aldrig kommer att förstå mig och när jag inser att det liv jag 
har fötts in i är det liv jag har fått, så bestämmer jag mig. Jag ska 
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inte stanna här. Jag ska bort härifrån, bli en vanlig person, bli en 
normal person med ett normalt jobb, normala vänner och utan 
särskilt mycket pengar. Jag ska fly från det här fängelset som 
har bundit fast mig alltför länge. Jag ska resa långt härifrån, till 
en plats där jag tillåts vara mig själv, vara den jag är och där jag 
får möjlighet att bestämma själv vad jag ska göra. Jag ska bli 
prinsessan som försvann.  

 

Jag kommer långsamt tillbaka till mig själv och det rummet som 
jag i verkligheten befinner mig i. Minnena smärtar, samtidigt 
som jag inser att jag verkligen har tagit mig ut och det ger mig 
styrka att fortsätta min resa. Min kropp bär en del spår efter 
sjukdomen, även om jag varit frisk under några år. Mitt hår är 
tunnare, min kropp smalare än den var innan jag blev sjuk och 
jag blir lättare trött än innan. Men för varje dag ska jag bli 
starkare och jag måste bara hitta någon sorts stabilitet här i 
Sverige för att må så bra som jag längtar efter.  

Jag ska skaffa mig vänner, det är mitt nästa steg. 

 

Jag står i en trång kö i ett land jag inte känner och knuffas runt 
hit och dit av fulla människor. Mina fötter gör ont, inklämda i 
mina nya stövlar, trots att jag bara gått några hundra meter i 
dem. Jag överväger om jag ska strunta i det här, kanske var det 
ett misstag att tro att jag ska lära känna människor på detta sätt?  
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Snart är jag dock framme vid de gulklädda vakterna och jag 
tvingar mig själv att le för att se världsvan ut. En av 
gulskjortorna talar till mig men jag förstår inte vad han säger. 
Jag förklarar för honom att jag inte pratar svenska. 

”Har du legitimation?” frågar han, nu på engelska. Nej, 
självklart har jag inte det, jag har inte haft en tanke på att det är 
något man måste visa om man ska ut på krogen. Jag tänker på 
mitt fejkade pass som ligger på hotellrummet men har ingen lust 
att gå tillbaka hela vägen för att hämta det. Diskret plockar jag 
upp en svensk tusenlapp ur fickan och försöker ge den till 
honom, samtidigt som jag viskar: 

”Jag tänker handla rätt mycket här inne. Och släpper inte du in 
mig tänker jag gå någon annanstans och aldrig komma tillbaka”. 
Det är ungefär samma sak som Richard Gere säger till 
butiksinnehavarna som inte vill sälja kläder till Julia Roberts i 
Pretty woman. Det borde göra susen. Men vakten har tydligen 
inte sett Pretty woman. Han är i vilket fall som helst inte 
samarbetsvillig.  

”Har du inte legitimation kommer du inte in, så enkelt är det”, 
säger han bestämt och ger tillbaka min tusenlapp. Besviket tar 
jag pengarna och känner mig övergiven, utkastad, utslängd, 
ovälkommen.  

Mina läppar börjar darra och innan jag hinner dölja det står jag 
på stället, mitt framför alla i kön och gråter. Genom tårarna ser 
jag något rött och suddigt. Ett par läppar. Och sedan – ett par 
ögon som fångar mina. Kvinnan från caféet. Hon närmar sig och 
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jag torkar ögonen rena från tårar och betraktar hennes steg mot 
mig. Utan att säga något lägger hon sin arm om mina axlar, 
vänder sig till vakten och säger något på svenska.  

Som genom ett under släpper han in oss. Smärtan i fötterna 
försvinner i samma stund som kvinnan lägger sin arm runt mig.  
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Marion 
 

”Jamen, kan vi inte köra drinkleken med spelkort?” 

”Nej! Den är så jävla trist!” 

”Jo, men kom igen nu!” 

Jag befinner mig mitt i en stormig diskussion om drinklekens 
vara eller inte vara, jag sitter i stormens mitt och skyddar mig 
själv genom att stirra rakt fram och inte delta. Jag har inte 
humör för denna typ av diskussioner, mina tankar kretsar kring 
Robert och jag försöker med telepati få kontakt med honom 
genom allt brus. Det går inte så bra.  

Ölen jag haft med mig är jag inte sugen på, den står på bordet, 
halvdrucken och besk. Brevet skickade jag iväg för några dagar 
sedan, det var en speciell känsla att lägga det på brevlådan, det 
var som om jag karvade ut en del av mig själv och slängde ner i 
det gula innandömet. När det väl var nere var det för sent att 
ångra sig, brevet var på väg och mina känslor hade lagts på låda 
och skickats till honom.  

Soffan jag sitter i är sliten och brun och gjord i manchestertyg. 
Den är placerad i ett korridorkök, i en unken del av Britsarvet i 
Falun. Utvalda delar av min klass har träffats här för att förfesta 
innan en kväll på Harry´s.  



 

81 

 

Vi är inte så många, de flesta har flytt stan nu under sommaren 
men några har Josefin ändå lyckats samla ihop. Alla vill komma 
på Josefins fester. Jag känner egentligen inte mina 
klasskompisar särskilt väl, jag umgås en del med Josefin och 
Anna ibland, men de två är bättre kompisar och jag känner mig 
ofta ganska utanför. De är ganska lika; blonda, smala och vackra 
och många tar dem för syskon. Jag känner en kluvenhet inför att 
umgås med dem, å ena sidan känner jag mig speciell och stolt 
över att få vara med så vackra människor, å andra sidan känner 
jag mig oftast ganska fet och ful i deras närhet.  

”Marion! Kom igen nu, du är väl med?” Josefin manar på mig 
med gäll och sprucken alkoholröst.  

”Nej, jag har ingen lust.” Jag hör hur trist jag låter, men jag 
har verkligen ingen lust. Det känns som om jag är fångad i ett 
liv som jag inte har valt själv. Inträngd av mina klasskompisar 
som spärrar in mig i den äckliga soffan.  

”Vad tråkig du är! Men ni andra är väl med?”  

Jag får ingen luft och mitt hjärta börjar rusa, det susar i öronen 
och jag får svårt att se klart. Desperat reser jag mig ur soffan, 
hoppar över de andras bara knän och går mot utgången. Röka, 
jag måste röka! Jag vänder mig om mot gruppen. 

”Josefin?” min röst är liten och svag. Så svag att Josefin inte 
hör mig. 

”Josefin!” säger jag med hög röst, onaturligt hög. Jag 
överraskar till och med mig själv. De andra tystnar och tittar på 
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mig och undrar. De undrar var jag fick luft ifrån, jag ser det på 
dem, men jag vill inte ha deras uppmärksamhet.  

”Ja?” Josefin låter förvånad över mitt utrop.   

”Jag behöver hämta min väska i ditt rum, tänkte ta en rök”, 
mumlar jag tyst.  

”Jaha, men varför sa du inte det på en gång? Kom då!” Vi går 
till Josefins rum och jag tar min väska.  

”Vänta, jag hänger med dig ut. Kan du bjussa på en cigg?” 
Nej, vill jag säga, nej, jag vill vara ifred, jag vill vara själv, men 
jag kan inte. Min mun klarar inte av att forma de ljuden.  

”Ja, självklart”, säger jag istället, motvilligt. Vi går förbi köket 
igen och Josefin ropar till de andra att hon strax är tillbaka. 
Retsamma röster klagar över att det faktiskt var hon som ville 
leka och nu drar hon bara. Josefin skrattar bara bekymmerslöst 
och kallar dem för gnällmånsar.  

Jag går före Josefin genom den gamla slitna korridoren. 
Byggnaden har tidigare fungerat som skola och känslan sitter 
fortfarande kvar i väggarna. Att någon vill bo här har jag svårt 
att förstå. Vi  kommer ut till framsidan och tänder var sin 
cigarett under tystnad. Det är Josefin som bryter tystnaden. 

”Hur är läget Marion? Du verkar inte riktigt vara i form.” Jag 
drar ett djupt halsbloss och puffar sedan ut röken i ett stort moln. 

”Det är väl bra. Lite trött bara.” 
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”Men du hänger väl med ut sen?” 

”Jag vet inte. Vi får se.” Det blir tyst igen. Egentligen vill jag 
berätta för Josefin om allt som jag tänker på: min nya 
förälskelse, min känsla av utanförskap. Jag vill berätta för henne 
om min längtan efter något annat, efter något mer. Jag vill 
berätta för henne om min tveksamhet inför att jobba som lärare, 
om min rädsla för barn och deras hårda ord. Men jag står bara 
där, tyst och intetsägande och drar djupa halsbloss.  

Josefin börjar istället prata om ytliga saker: om kläder, om 
folk som hon känner som är ute och reser i världen. Hon 
avslutar monologen med att prata om vädret och den värmebölja 
som nu är nära att strypa mig. Jag svarar bara med jakande eller 
nekande läten och när Josefins cigarett bara är färdigrökt till 
hälften, bryter hon halsen av den på marken och säger: 

”Jag går in till de andra en sväng, kommer du sen?”  

Jag nickar bara som svar. Josefin går in igen och jag tolkar det 
som att hon tycker att jag är tråkig. Det är jag också, men just nu 
så struntar jag i det.  

Tystnaden är ljuvlig när hon har gått härifrån. Jag känner mig 
lättad, nu behöver jag inte känna pressen att prata, vara rolig och 
trevlig. Kanske är det lika bra att åka hem? Robert kanske har 
ringt medan jag varit borta?  

Jag tar upp min mobil och skriver mitt andra smit-sms på en 
dryg vecka. Ölen kan de få behålla.  
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Jag lämnar Britsarvet bakom mig, går genom gatorna, förbi 
Kristine kyrka, passerar människor som har brunbrända armar 
och ben.  

När jag sitter på bussen är det något som börjar styra mina 
tankar, något som styr mina rörelser. Det är någon som har satt 
fast osynliga trådar på alla mina muskler och i min hjärna. 
Kroppen och huvudet agerar automatiskt, för sig själva och det 
enda jag kan göra är att hänga med. En artikel ur Expressen 
ligger uppslagen på sätet bredvid mig, mina händer tar upp 
tidningen och läser, äcklat men intresserat. Planen börjar ta form 
i mitt huvud, den formar sig automatiskt och logiskt, på ett annat 
sätt än jag är van vid.  

 

När jag kliver in i min lägenhet kommer Prinsen och möter mig 
i dörren, men när han får se mina ögon skjuter han upp ryggen 
och morrar. Jag har aldrig varit med om att Prinsen har morrat åt 
mig förut. Jag närmar mig honom sakta, men då sticker han ut i 
vardagsrummet och gömmer sig under soffan.  

”Skit i det då!” säger jag argt med en röst som inte är min.  

Jag går ut i köket för att förbereda. Mina rörelser är mer 
effektiva än vanligt, allt går fort och enkelt.  

Det första jag gör är att ta fram en 10-litershink i badrummet. 
Sedan går jag till köket och plockar fram allt som är ätbart och 
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som har en äcklig färg eller lukt. Jag tar fram varorna från 
kylskåpet och frysen och radar upp dem i en rät och prydlig rad 
på köksbordet.  

Jag känner Prinsens blick i nacken, han befinner sig 
någonstans i lägenheten och betraktar mig på avstånd. Han får 
hållas och jag sätter mig vid bordet och börjar systematiskt 
arbeta av raden med varor framför mig.  

Jag börjar med chokladglassen. Den är lite isig efter att ha stått 
i frysen för länge, men den smakar ändå helt ok. Det ilar lite i 
tänderna när jag tuggar och det krasar av de små iskornen. En 
kall känsla lägger sig nederst i min magsäck.  

Sedan övergår jag till korvarna. Det finns ingen anledning att 
laga till dem, så jag äter dem råa med mycket senap och ketchup 
på. Fem stycken Denniskorvar lägger sig i nästa skikt i min 
mage.  

Nu är det dags för de tyngre sakerna: ärtsoppa och pölsa. Jag 
häller upp en stor tallrik soppa och ett stort fat med pölsa. Sedan 
äter jag, växelvis, från de olika tallrikarna. En sked pölsa, en 
sked ärtsoppa, en sked pölsa, en sked ärtsoppa. En sked för 
mamma, en sked för pappa. Det börjar ta emot, illamåendet 
trycker på och maten tycks sätta sig i min hals. Men ännu är jag 
inte klar. Som pricken över i ska en lök och en Chorizo ner 
också.  

När nästan all mat på bordet är slut och har landat i min mage 
istället, känner jag hur den börjar vända och vrida sig och jag 
förstår att det är dags. Jag springer in på toan och en gröngul, 
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illaluktande kaskad med små lökbitar i sprutar ner i hinken. Jag 
spyr och spyr och mellan uppkastningarna är det som om 
trådarna i mina muskler och min hjärna förlorar lite av kraften 
och jag ser mig själv utifrån för ett ögonblick och undrar vad jag 
håller på med. 

Känslan försvinner dock lika fort som den kommer och när jag 
är färdig, torkar jag mig om munnen med toapapper. Sedan går 
jag ut i köket igen, tar fram alla matlådor jag har, tar sedan 
hinken och häller, med hjälp av en tratt, ner lagom stora 
portioner i lådorna. En känsla av tillfredsställelse sprids i min 
kropp, men det är inte mina egna känslor jag känner. Jag lägger 
lådorna längst ner i frysen och stänger dörren. Sedan ramlar jag 
ihop på golvet av trötthet, trådarna klipps av och min ork 
försvinner. 
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Lilith 
 

Jag får syn på henne framme vid vakterna där jag står i VIP-kön 
till Bolanche. Min polare Rickard jobbar som vakt i kväll och 
jag har tjatat mig till en VIP-plats. Hon står där och grinar, stora, 
overkliga tårar och hon ser ut som en älva i sin tunna vit-
orangea klänning. Ögonen är onaturligt blå. Vem är denna 
märkliga älva som dyker upp i mitt liv för andra gången på en 
vecka? Jag bestämmer mig för att ta hand om henne.  

Hon ser förvånat på mig när jag lägger armen om henne och då 
jag snackar med Rickard tittar hon storögt på mig, men hon 
verkar glad. Glad över att någon ser henne. Vi går in och jag 
köper oss var sin öl, sedan vill jag veta. 

”Vem är du egentligen?” Älvan ser tveksamt på mig, som om 
hon är lite osäker på vad hon ska säga. Men sedan verkar det 
som om hon skärper till sig, torkar bort den sista tåren från sin 
alldagliga kind och säger: 

”Julia Mc Brian, på väg mot nya äventyr.” Det låter som om 
taget ur en Harry Potter-film, tänker jag men tar hennes hand 
och känner att handslaget är fast, fastare än vad jag förväntat 
mig.  

”Det är jag med, jag heter Lilith, jag är här med mina 
killpolare men de får klara sig själva. Nu ska vi supa och ha 
roligt!” Jag vet inte om Julia hör allt jag säger genom 
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ljudväggen som har byggts upp härinne, men hon ser glad ut och 
vi skålar med våra ölflaskor och skrattar. 

”Vilken typ av äventyr är du ute efter?” frågar jag henne 
sedan. De overkliga ögonen glittrar när hon svarar: 

”Jag söker efter friheten”, säger hon och ingen av oss vet ännu 
på vilket sätt hon kommer nå sitt mål.   

”Ja, det kanske är samma sak. Frihet och äventyr, inte riktigt 
synonymer men nästan. Friheten äger jag men äventyr kan man 
aldrig få för mycket av.”  

När samtalet avstannar går vi och dansar en stund. Julia dansar 
en märklig, stel dans, det ser ut som om hon knappt har tagit ett 
danssteg i hela sitt liv. Torbjörn, Niklas och Wille dyker upp på 
dansgolvet och de tittar nyfiket på min nya bekantskap. Älvan 
ler och ler och det gör henne vackrare än vad hon egentligen är. 
Jag ser att Torbjörn slänger lystna blickar på henne och hur 
Niklas fylledansar och gör sig till så att Julia ska se honom.  

 

Efterfesten blir hemma hos mig, det brukar bli så. Jag har tagit 
med mig älvan från krogen, tillsammans med tre killar varav två 
bevakar hennes minsta rörelse. Egentligen förstår jag inte varför 
de är intresserade, hon är inte speciellt snygg, men ändå är det 
något lockande med henne, hon har något som vi andra inte har. 
Julia är en motpol till mig och egentligen borde vi stöta bort 
varandra, som två minuspoler som krockar, men det är den 
skillnaden som gör att jag blir nyfiken på henne, jag vill lära 
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känna henne och jag tänker att hon är ett bra substitut för 
Marion.  

Vi sitter alla fem i mitt vardagsrum. Torbjörn och Wille har 
stängt in Julia i soffan och de bråkar om hennes 
uppmärksamhet. Niklas har somnat i fåtöljen. Själv sitter jag på 
golvet och betraktar skådespelet framför mig, samtidigt som jag 
formar en plan. Jag bryter av mitt i en diskussion huruvida 
England är bättre än Sverige i fotboll: 

”Vad gör du i sommar? Under de närmaste veckorna?” Frågan 
är riktad till Julia. Hon tittar upp på mig och slänger sedan 
undrande blickar runt omkring sig.  

”Menar du mig?” säger hon förvånat, som om hon inte tror på 
att det är sant. Jag nickar. ”Inget särskilt, jag är öppen för alla 
förslag.” Torbjörn är snabb att haka på: 

”Får jag vara med?” Jag ignorerar honom och säger istället: 

”Bra. Jag har nämligen en idé.” Nu har Julia tappat intresset 
för killarna och jag ser att entusiasmen blinkar till i hennes 
ögon. ”Vad säger du om en roadtrip genom Sverige, en Thelma 
och Louise-resa? Endast avsedd för tjejer, så det är ingen idé att 
ni grabbar lägger er i.” Jag och Marion har snackat om en sådan 
resa ända sedan vi såg filmen för ett antal år sedan, men Marion 
har alltid bangat ur. Med Julia är det dock annorlunda, hon 
kommer att våga, det är jag säker på.  

”Det låter spännande, en riktig Thelma och Louise-resa, 
förutom att vi inte dödar några män då förstås!”  
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”Var inte så säker på det när Lilith är med”, säger Torbjörn 
rått och skrattar.  

”Håll käften!” varnar jag honom och går ut i köket för att 
hämta mer sprit.  

Det känns bra och spännande, jag är säker på att det var helt 
rätt val av mig att fånga upp älvan på Bolanche. När jag plockar 
fram en flaska Vodka ur kylen hör jag att min telefon ringer. Det 
är Marion, det måste det vara. Hon var ute på klassfest igår och 
ville därför inte hänga med ut ikväll. Lika bra var det, antagligen 
var det ödet som bestämde ut en ny vän åt mig ikväll. Jag tar 
upp min mobil och mycket riktigt: från displayen tittar Marions 
bleka ansikte uppfordrande på mig.  

”Tjena, Lilith här.” 

”Nu är det klart.” Marion låter inte som sig själv på rösten, 
den är dov och inte lika käck som vanligt. Jag förstår till en 
början inte vad hon menar.  

”Vad snackar du om?” Jag går in i sovrummet, detta är ett 
samtal jag inte vill att de andra ska höra.  

”Uppdraget, det är klart.” Hon låter fortfarande som en annan 
person, men nu går det upp för mig vad hon menar. Chris och 
bilen.  

”Det vet jag väl, du behöver inte ringa och berätta det för mig, 
självklart har jag sett vad du gjort.” Jag känner mig irriterad, 
som om jag måste förklara för ett barn, det mest självklara. Jag 
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såg när det hände, även om jag inte var fysiskt närvarande. Jag 
såg Marion, iklädd svarta kläder och svart huva närma sig den 
vita bilen. Jag såg henne ta upp låda efter låda som hon hade i 
en påse och slänga ner frysta klumpar spyor genom fönstret på 
bilen. Jag var där, jag betraktade scenen noga, det var jag som 
höll i trådarna.  

”Jaha?” Marion låter förvirrad. Sedan blir det tyst i luren.  

”Du gjorde det bra och jag hoppas att ingen såg dig?” Inget 
svar, det är alldeles tyst i andra ändan. ”Marion?” Inget svar. 
”Skit i att svara då!” säger jag och trycker av mobilen.  

Jag måste le för mig själv, mesiga, duktiga Marion har slängt 
sina spyor i Chris bil. Jag blir bättre och bättre på att utöva min 
makt och det verkar som om ingen kan stå emot. Mina 
möjligheter är oändliga. Ett elakt leende leker på mina läppar. 
Jag har fått min hämnd utan att göra så mycket själv och min 
överlägsenhet gentemot Chris strålar. Jag har dessutom, med 
allra största sannolikhet, förstört hennes förhållande också, i och 
med antydningarna om att hennes man var otrogen.  

Jag går ut till de andra med mobilen i handen, fortfarande 
leende. Jag är dock trött på efterfesten och säger åt dem alla att 
gå hem. Alla utom Julia. Killarna protesterar: Torbjörn ser 
upprörd ut över att bli avbruten när han har halva inne och Wille 
ser ut som om jag förstör hans livs romans. Konstigt att killar 
blir såhär så fort de är fulla och det bara finns en tjej att 
konkurrera om, tänker jag för mig själv.  

Jag viskar till Julia att jag vill diskutera resan med henne.  
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När killarna, under högljudda protester äntligen har gått och 
jag har Julia för mig själv, säger jag: 

”Nu ska du och jag ha en whisky och sen ska vi prata om vår 
resa.” Jag plockar fram en flaska Laphroaig, som jag har haft 
gömd så länge killarna varit här, och två dricksglas. När jag hällt 
upp drycken ger jag Julia det ena glaset och håller upp mitt mot 
hennes och skålar. 

”Skål! Så säger vi här i Sverige, det är bäst att du lär dig det!” 

”Skål!” svarar Julia och jag betraktar henne intresserat när hon 
tar drycken i sin mun. Jag vill se vad hon är gjord av, om hon är 
lika ömtålig som hon ser ut.  

”Mmm, perfekt rökighet, helt i min smak!” säger hon 
uppskattande och jag blir förvånad. Kanske är hon inte någon 
älva?  

”Bra, du har klarat första provet!” säger jag och jag ser på 
henne att hon inte förstår vad jag menar, så jag skrattar som om 
jag just skämtat. Det har jag inte.  

”Var vill du åka?” 

”Kanske söderut?” 

”Ja, det händer mer där, norrut händer det ingenting.” 

”Men inte till Stockholm”, säger Julia bestämt. 
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”Varför inte?” Jag blir nyfiken men Julia verkar inte vilja 
förklara. 

”Nej, inte Stockholm.” Jag blir fundersam, men säger inget 
mer om det. Istället tittar jag in i Julia för att se vad som döljer 
sig där, men hon är svår att läsa. Ordet ”flykt” dyker upp på min 
näthinna. Flyr hon från något? Har hon begått något brott? Julia 
är ett mysterium och jag ska lösa det mysteriet, det blir mitt 
syfte med den här resan.  
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Marion 
 

Jag är på väg hem till Lilith, min kropp rör sig, men min hjärna 
protesterar. Jag vill inte. Hon ringde igår, och i hennes röst låg 
en tydlig befallning när hon undrade om jag ville komma dit och 
käka tillsammans med henne och någon engelsk tjej hon lärt 
känna. Jag förstår inte varför jag ska dit, varför de vill ha mig 
med. Men min kropp rör sig ändå mot Liliths hus och jag kan 
inget göra.  

De senaste dagarna har varit konstiga, overkliga. Jag har inte 
varit i mig själv, det är någon annan som har tagit över mig och 
jag vet alltför väl vem det är. Ena stunden har jag agerat enligt 
Liliths plan, andra stunden har jag legat, näst intill medvetslös 
och förtvivlat försökt komma tillbaka till mig själv.  

De sista kraftansträngningarna gick åt till att ringa till henne 
och berätta att dådet var utfört. När meddelandet gått fram 
ramlade jag ihop igen och var borta i nästan ett dygn. Först sent 
på eftermiddagen, dagen därpå, vaknade jag upp, svettig och 
kall på samma gång, min kropp ömmade efter att ha legat i en 
konstig ställning på golvet hela natten och dagen och Prinsen 
gick runt och jamade och var orolig.  

När jag äntligen kommit tillbaka till mina sinnen var det som 
om en kall hand tog stryptag på min hals när jag insåg vad jag 
gjort natten innan. Jag har begått ett brott, dessutom ett äckligt 
och motbjudande brott. Nu går jag bara och väntar på att Polisen 
ska ringa på dörren och ta fast mig. Kanske ska jag ringa och 
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anmäla mig själv innan Lilith hittar på något ännu värre uppdrag 
åt mig? Men då kommer jag aldrig kunna träffa Robert. 

Robert har förresten fortfarande inte hört av sig, men jag vet 
att det bara är en tidsfråga. Att Gud talade till mig så tydligt och 
gav mig i uppdrag att hjälpa Robert kan bara betyda en sak: det 
kommer att bli jag och han.  

 

Jag går upp för trapporna i Liliths hus, det bär emot, det går 
tungt och min andhämtning är ansträngd. Jag borde verkligen 
göra något åt min vikt innan det är för sent.  

När det är en trappa kvar måste jag stanna och andas. Det susar 
i öronen och jag känner mig tung och otymplig. Kroppen manar 
dock på mig och musklerna gör en sista ansträngning och tar 
den sista trappan upp så jag hamnar framför hennes dörr.  

M Petersson står det på brevinkastet. M Petersson, häxa, 
galning och psykopat, vill jag tillägga. När jag ser namnet slår 
det mig att jag totalt glömt bort att sätta upp en lapp om att 
Isabel Lindh har flyttat hem till mig. Tänk om Isabel har fått ett 
brev från Robert, som inte har kunnat delas ut på grund av min 
miss? Jag bestämmer mig för att ringa Posten på en gång i 
morgon och fråga om något brev har kommit på villovägar. Och 
så måste jag sätta upp lappen på dörren.  

Jag ringer på och dörren öppnas av en uppenbart berusad 
Lilith.  



 

96 

 

”Tjena spybruden, kom in, vi har redan börjat lite!” Hon har 
tydligen hittat på ett nytt öknamn på mig och jag hatar henne för 
det.  

Lilith  håller upp ett glas med något grönt i, typiskt henne med 
skumma drinkblandningar. Jag ser henne framför mig där hon 
står med vårtor i ansiktet och en rykande gryta där hon slänger 
ner möss, grodor och inälvor. Jag hade trott att det skulle bli en 
lugn middag eftersom det är mitt i veckan. Men med Lilith är å 
andra sidan ingenting lugnt.  

Jag tar av mig mina gympaskor och kliver in i vardagsrummet. 
Det luktar rökelse och cigarettrök, alkohol och gammal mat som 
legat i kylen för länge. I Liliths soffa sitter en ljushårig tjej med 
en Sverigekarta framför sig. Det är något bekant med tjejen, har 
jag sett henne förut? På bordet står en mängd glas och ölburkar 
som verkar urdruckna. 

”Marion, vill du ha en limedrink?” Liliths röst ropar hest på 
mig från köket. Jag är inte alls sugen på alkohol, speciellt inte på 
någon sliskig drink. Men jag hör mig ändå svara: 

”Visst!” Min röst får tjejen i soffan att slita sig ur 
Sverigekartan och titta upp. Hon hälsar lojt och återgår sedan till 
att studera kartan igen. Ögonen är svajiga av sprit. Lilith 
kommer ut i vardagsrummet och håller min drink i den ena 
handen och sin i den andra. Hon räcker fram den, men när jag 
ska ta den drar hon tillbaka den igen.  

”Hahaha! Spybruden! Du får ingen, för det räckte inte. Den är 
till Julia.” Jag vill säga att jag ändå inte vill ha någon, men 
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rösten förmår inte forma orden. Hon går och sätter sig på golvet 
och ställer glasen på bordet. ”Julia och jag ska åka på en roadtrip 
fast vi har inte bestämt riktigt vart vi ska åka. Kanske har du 
något förslag?” 

Jag känner mig utanför, som ett femte hjul som snurrar utan 
att det har någon betydelse. Jag borde sluta snurra och gå 
härifrån. En roadtrip har jag och Lilith snackat om i flera år, 
men nu har ingen frågat mig om jag vill vara med. Jag vill dock 
inte visa min besvikelse och jag vill inte visa att jag blir upprörd 
över Liliths sätt att exkludera mig. Det gör att jag framstår som 
svag och svag vill jag inte vara.  

”Östergötland ska vara fint. Göta kanal kanske?” Jag försöker 
låta som vanligt på rösten.  

”Ja, kanske”, svarar Lilith ointresserat. ”Men nu är jag 
hungrig, dra ner till pizzerian och köp käk till oss Marion, jag 
ska ha en Cappriccosa, ta det till Julia också.” Det är en order, 
ingen idé att låtsas som att det inte är det. Jag känner mig platt, 
överkörd av en ångvält. Någonstans har jag ändå hoppats att jag 
skulle få mer respekt från Lilith efter det där med bilen, att det 
skulle komma något positivt ur det hemska. Men det är nästan 
som om det är tvärtom, nu har dessutom Julia tagit min plats 
som Liliths kompis och jag har reducerats till en hjälpreda.  

Något börjar göra sig påmint inom mig, en tydlig klump i 
halsen och brännande ögon. Jag måste skynda mig ut så att de 
inte ser hur min underläpp vrider sig i en onaturlig grimas.  
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Tyst lämnar jag lägenheten med min väska på armen. När jag 
stängt dörren rinner min energi av mig. Jag slänger en blick på 
väskan och den pin som sitter fastnitad på den med orden 
”B.I.T.C.H. Babe In Total Control Of Herself”. Inget kan vara 
mer fel. Jag sliter ilsket bort den och slänger den ifrån mig, som 
om den vore smittad. Nu måste jag skynda mig att springa ifrån 
gråten innan den hinner ikapp mig.  

Nedför trappan är det inga problem att gå. För att skrämma 
gråten på flykten ytterligare försöker jag tänka på något roligt. 
Reklamen för Ipren där Iprenmannen sitter och tittar på andra 
Ipren-män ute i världen. Den är kul, men inte tillräckligt. Stig i 
ICA-reklamen? Nej. Teliareklamen där familjen sitter och 
sjunger i bilen? Nej, det gör mig bara ännu mer ledsen. Den 
påminner mig om en gemenskap jag själv inte har. Aldrig har 
haft. Jag orkar inte tänka på det nu. Jag tänker på pizzan jag ska 
köpa istället. Och på glass och godis. Om jag bara kunde sitta 
hemma hos mig, i lugn och ro och äta detta. Slippa gå tillbaka 
till den unkna lägenheten, fylld med förakt och självgodhet. 
Men om jag drog nu skulle jag visa hur svag jag är och det är 
viktigare än något annat, jag får inte visa mig svag.  

En halvtimme senare går jag återigen alla de tunga trapporna 
upp med tre pizzor och en påse med glass och godis från OKQ8 
i handen. Även denna gång är jag tvungen att stanna till och 
pusta, även denna gång funderar jag på att försöka gå ner i vikt.  

”Hallå!” ropar jag glättigt när jag öppnar dörren till grottan 
igen. Känslan av gråt försvann när jag satt på pizzerian och 
väntade, kanske var det pizzadoften eller det faktum att jag fick 
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vara själv en stund. Dessutom hade ingen på pizzerian någon 
anledning att tycka synd om mig, de såg bara en tjej som 
beställde mat till sig och sina vänner.  

Lilith möter mig i dörren, rycker hungrigt till sig 
pizzakartongerna och lägger dem slarvigt på bordet i 
vardagsrummet. Några ölburkar trillar ner av det minskade 
utrymmet och brun öl rinner till en liten pöl på golvet. Lilith 
ignorerar den och slår sig istället ner och börjar äta.  

”Har ni bestämt var ni ska åka än?” Jag försöker låta artig på 
rösten, men hör hur rädd och liten den låter. Lilith och Julia 
tittar på varandra och skrattar i samförstånd.  

”Nej, det går inte så bra, vi åker nog dit vi känner för helt 
enkelt. Söderut är vi i alla fall överens om.” Jag känner mig 
bättre till mods av svaret och faktiskt glad över att jag inte ska 
med på resan. Jag skulle inte stå ut med tanken på att inte veta 
var man ska åka, jag behöver kontroll, veta var man ska bo, ha 
allt bokat och klart.  

”Jag har tänkt på det här länge”, säger Lilith ”att när man var 
liten hade man drömmar och visioner och man uppfann 
mysterier och drömde om allt man skulle kunna göra när man 
blev vuxen. Nu är man plötsligt vuxen och möjligheterna finns 
där, men vad gör man? Man sitter i sin lägenhet och glor på TV 
där allt det där som man en gång drömt om utspelar sig mitt 
framför ens ögon, men i någon annans universum.” Jag blir 
förvånad över Liliths ord, de är ljusare än vad de brukar vara. 
Något säger åt mig att vara misstänksam.  
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”Jag tänkte nog inte så mycket så när jag var liten. Det enda 
jag drömde om var en normal familj”, svarar jag och tänker på 
mina besvikna sommarlov och min hopplösa familj.  

”Jag drömde om att få göra vad jag ville, det har jag gjort i 
hela mitt liv. Och nu är det faktiskt verklighet, jag är just nu i 
min egen dröm!” Julia ler och skålar med oss. Jag har inget glas 
och tar istället en bit av min pizza.  

”Skål för det Julia! Du är i din dröm och jag vill vara i min! 
Du då Marion, var vill du vara?” Hemma, tänker jag för mig 
själv men svarar: 

”Jag vet inte, har inte tänkt så långt.” 

”Men något måste du väl vilja?” Lilith låter irriterad, 
uppmanande. Hon slickar bort lite pizzafett från fingrarna och 
det är något kattlikt i hennes rörelser. Men ingen snäll katt, hon 
är en lömsk katta. Jag känner mig plötsligt illamående. Jag vill 
också vara modig men jag vet inom mig att jag inte passar in i 
deras gränsfria värld. Jag är instängd i mig själv och insikten om 
det, tillsammans med den flottiga pizzan får mig nästan att 
kräkas. Jag är Spybruden.  

”Nu ska vi leka!” säger Lilith och hämtar en tom Cola-flaska. 
Rädslan slår mig i magen.  

”Sanning eller kånka, truth or dare. Den som flaskan pekar på 
ska göra något, får ett uppdrag. Eller så väljer hon sanning och 
måste svara på en fråga.” Ordet uppdrag slår mig också i magen. 
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Jag tycker inte om denna lek. Lilith snurrar flaskan som efter 
några varv stannar på Julia.  

”Sanning eller kånka?”  

”Kånka”, svarar Julia det låter märkligt när hon uttalar ordet.  

”Du ska… ge Marion en örfil!” Orden slår som en pisksnärt 
mot mitt öra. Julia tittar skrämt på Lilith. 

”Va? Nej, det kan jag inte göra.”  

”Jo, har man gett sig in i leken får man leken tåla!” säger 
Lilith som om det gällde blodigt allvar. Julia ser tveksamt på 
mig. Sedan är det som om hennes ögon blir någon annans och 
hennes rörelser förändras. Hon böjer sig fram, höjer handen och 
sedan känner jag bara en brännande känsla när hennes hand 
daskar till min kind. Det gör ont och det börjar tjuta i örat som 
också fått sig en smäll. Blinkande tittar jag upp och ser Lilith 
huka sig som en nöjd katt, medan Julia ser förvirrad och borta 
ut. Jag drar med handen över kinden, känner på det ömma och 
kommer ihåg. Jag påminns om min barndom. Lilith snurrar 
flaskan igen och skrattar ett lågt skratt. Vi är hennes marionetter 
nu, hon kan göra vad hon vill med oss och det är Lilith som styr 
över flaskan. Jag måste ta mig härifrån, men nu pekar flaskan 
obevekligen på mig och frågan som ställs hindrar min flyktväg.  

”Sanning eller kånka?” undrar Lilith ännu en gång.  

”Sanning”, säger jag, det kan inte vara lika farligt.  
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”Vem är du kär i?” undrar Lilith och det känns som om jag är 
tillbaka i skolan igen, till klassens discon med dessa hemska 
lekar.  

”Ingen”, svarar jag och tittar mot dörren. Någon gång måste 
Lilith gå på toa, då kan jag smita härifrån.  

”Men kom igen nu, Marion, någon är du väl kär i?” Jag känner 
pressen från Lilith, den liksom pressar ihop min hjärna och får 
mig att erkänna. 

”Han heter Robert.” 

”Robert, jag känner ingen Robert. Är det någon i din kurs?” 
Liliths röst har fått en ny skärpa, hon är arg över att hon inte vet 
vem jag pratar om, det hör jag tydligt. Då kan hon inte 
kontrollera mig på samma sätt. Jag är tvungen att ljuga. 

”Ja, han går i min klass.” Liliths grepp om mig släpper och jag 
känner att jag måste härifrån nu, innan jag kräks. 

”Jag mår inte riktigt bra”, säger jag och går med snabba, 
effektiva steg mot dörren. Skorna hinner jag inte ta på mig, jag 
flyr genom dörren, utan mina saker och springer ner för trappan. 
Jag måste bort, jag måste härifrån, innan jag går under och innan 
något ännu värre inträffar.  



 

103 

 

Mary 
 

Jag ser på dörren som just har slagit igen, sedan på Lilith som 
sitter mitt emot mig med en märklig min i ansiktet och sedan på 
min hand som blivit röd efter slaget. Vad var det som hände 
egentligen? Jag slog till Liliths kompis, men det var med en 
osynlig kraft, det var något som övermannade mig och fick mig 
att göra det. Mitt huvud känns tungt och jag känner mig lite 
förvirrad. Lilith reser på sig och går ut i köket. Jag sitter kvar i 
vardagsrummet och funderar. Vilken märklig lek. Vilken 
märklig sak att göra, be mig slå till sin kompis.  

Det är något obehagligt i luften, men det gör även att 
spänningen ökar, jag kan bara flyta med och hänga mig fast så 
känner jag på mig att Lilith kommer att ta med mig på en 
overklig och spännande resa. Om än något farlig.  

Lilith kommer tillbaka från köket och verkar disträ på något 
vis. Hon går fram och tillbaka utan att göra något och hennes 
blick har en hinna framför ögonen, som om de är oseende.  

Efter en stund börjar hon plocka med sakerna i rummet, en 
ölburk som trillat ner på golvet och pizzakartongerna som ligger 
på bordet. Hennes rörelser saknar dock effektivitet, och det är 
som om hon inte riktigt vet vad hon ska göra, som att allt hon 
gör är planlöst. Jag betraktar henne från min plats på golvet och 
jag hjälper inte till, det är inget jag är van vid att göra. Hemma 
har vi hjälp med sådant.  
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”Vad hände med Marion?” frågar jag för att bryta den 
märkliga stämningen.  

”Va?” Rösten kommer någonstans fjärran ifrån.  

”Din kompis, Marion? Varför gick hon?”  

”Äh, bry dig inte om henne, hon är konstig.” Det verkar som 
om hon är tillbaka i sina tankar igen. Deras vänskap verkar 
osund och jag måste veta vad som ligger bakom.  

”Hur länge har ni varit kompisar?” frågar jag. Lilith svarar inte 
först, hennes planlösa vandrande fortsätter en stund, innan hon 
sätter sig på golvet med ryggen mot väggen. 

”Fan, jag får inte dricka så mycket, allt snurrar. Vad sa du 
förresten? Hur länge vi varit polare? Sedan vi pluggade konst 
ihop i Falun för… fem år sedan eller något sådant. Vi var rätt 
bra vänner i början, men sedan svek hon mig så då sågs vi inte 
på ett tag. Sedan hjälpte jag upp henne ur självmordsträsket och 
sedan har vi väl varit kompisar. Antar jag. Fast jag är rätt trött 
på henne.” Det är alltså ett svek som ligger bakom denna 
konstiga relation.  

”På vilket sätt svek hon dig?” 

”Vill du inte ha lite mer sprit?” Lilith undviker att svara på min 
fråga och jag vill inte pressa henne.  

”Nej, det är bra för mig.” Det blir tyst en stund, sedan verkar 
det som om Lilith upptäcker att jag är där och i hennes ögon 
dyker en nyfiken glimt upp.  
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”Berätta om ditt liv!” säger hon och tittar på mig med mörk, 
genomträngande blick. Den är svår att motstå den där blicken 
och den tycks se genom allt. Jag får anstränga mig hårt för att 
inte avslöja mig. Kanske är det lika bra att inte säga något alls.  

”Inte idag, jag orkar inte prata om det. Vi tar det en annan dag. 
Vi kan prata om dig istället.” Jag måste få mer tid, jag måste 
hitta på en trovärdig story. Någon gång kommer Lilith kräva en 
förklaring, en berättelse, vare sig den är sann eller inte. Den 
behöver inte vara sann, men den måste vara genomtänkt och det 
är den inte ännu. Den är inte ens påbörjad.  

”Okej, vad vill du veta?” Lilith för ölburken till sina läppar. 
Idag är de röda.  

”Berätta om din familj!” 

Lilith sveper den bruna vätskan i ett enda drag och tittar sedan 
ner i burken som om hon skulle hitta en början, eller kanske ett 
svar, där.  

”När jag var tre år stack min farsa. Jag vet inte varför, morsan 
har aldrig berättat varför. Och jag har inte frågat, har inte 
mycket med henne att göra längre. För övrigt går det inte att ha 
normala konversationer med henne.”  

Detta är inte vad jag väntat mig och jag känner mig obehagligt 
berörd. Jag som trott att jag har problem. Detta är något helt 
annat.  
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”Jag kommer inte ihåg så mycket av farsan. Kommer ihåg 
svaga minnen av en rolig skjorta han hade, med en massa röda 
och svarta djur på. Sen en dag var han bara borta. Men jag 
tycker inte att det spelar så stor roll, jag var ju så liten. Min bror 
är nio år äldre. Vi hade aldrig någon riktig kontakt eftersom han 
var så pass mycket äldre. Morsan är galen, riktigt jävla galen. 
Ibland vet hon inte att det är jag som hälsar på, utan börjar 
skrika om häxor och utomjordingar. I och för sig har hon ju rätt 
om häxor, men ändå.”  

Vad svarar man på en sådan beskrivning? Jag ångrar nästan att 
jag frågat. Häxa, är Lilith häxa?  

”Häxor, hur menar du?”  

”Att jag är en häxa. Jag spår människors framtid, kan använda 
mig av vodoodockor, har seanser för att ta kontakt med döda 
andar och drömmer sanndrömmar. Det är både en förmåga jag 
har men mycket är inlärt. Att spå i tarotkort är inget man får 
med sig när man föds. Å andra sidan tror jag inte att någon som 
inte har förmågan kan lära sig att tala med de döda.”  

Jag blir både skrämd och fascinerad av hennes ord. Det är 
inget jag har väntat mig, men det kittlar samtidigt min 
nyfikenhet.  

”Kan du inte lära mig?”  

”Vilket då? Tala med de döda?” 

”Jag vet inte… allt! Det jag kan lära mig!” 
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”Vi får se.” Lilith ställer ifrån sig den tomma ölburken på 
golvet och reser sig upp igen. 

”Jag tycker vi drar imorgon.” 

 

Jag befinner mig i mitt hotellrum igen och packar ner mina 
kläder. Jag har trivts bra här men är lite trött på hotellmiljön. 
Högarna med kläder irriterar mig, att jag köpt på mig så mycket 
på så kort tid. Sedan, när jag skapat mig ett stabilt liv här kan jag 
börja handla igen, nu ska jag köpa så lite saker som möjligt. Nu 
ska jag ut på äventyr och då behöver jag inga prylar.  

Jag sätter mig tungt ner på sängen. En plötslig känsla av 
vemod kommer över mig. För första gången sedan jag åkte 
längtar jag hem. Nu – när allt verkar gå så bra. Jag tänker på 
mina föräldrar, om de undrar var jag har tagit vägen. Hur de 
undrar om jag blivit mördad, bortförd. Jag har sett inslag på 
nyheterna om hur de letar efter mig, många verkar tro att jag är 
död. Är det rätt att göra det jag gör? Jag känner en stark längtan 
efter att ringa hem, att säga att allt är bra, att jag håller på att 
skaffa mig ett intressant nytt liv och nya vänner. Men det kan 
jag inte, inte efter all min kamp för att bli fri. De får skylla sig 
själva som hållit så hårt i mig och tvingat mig in i ett 
förutbestämt liv, in i en färdigstöpt form. En hård, vit och kall 
gipsform, utan möjlighet att röra sig, eller växa eller förändras. 
Jag säger till mig själv att jag gjort rätt, att jag fortfarande gör 
rätt och att det här är mitt liv, mitt val.  

Sedan stänger jag igen väskan, checkar ut och lämnar hotellet.  
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Marion 
 

Det ligger ett brev på bordet i köket när jag kommer upp dagen 
efter kvällen hos Lilith. Resten av posten ligger i hallen, vilket 
är märkligt. En bunt reklam och en räkning från Telia, men 
brevet med handskriven text ligger på köksbordet.  

Har jag varit uppe tidigare och hittat brevet, tänkt läsa det och 
lagt det i köket för att sedan glömma bort det och gå och lägga 
mig igen? Det måste vara så. Gårdagskvällen, natten och 
morgonen är ett enda töcken för mig, jag kommer inte ihåg 
någonting av vad som hänt. Det är konstigt. Även de stunder då 
Lilith har styrt mig har jag ändå vetat efteråt vad jag gjort. Jag 
har spyorna i allt för färskt minne.  

Men nu ligger det alltså ett brev i mitt kök, hur det än har 
hamnat där, så måste jag öppna det. Då slår det mig – Robert! 
Det måste vara från Robert! Satte jag upp en lapp igår? Jag 
minns inte. För att kontrollera hur det förhåller sig, öppnar jag 
dörren och sticker ut huvudet. Jo, där sitter det en lapp, ovanför 
min. ”Isabel Lindh” med min handstil står det. Jag hoppas inte 
någon av grannarna har sett lappen och börjar undra vem denna 
Isabel är. Jag tror egentligen inte det, jag har ingen speciell 
kontakt med grannarna. Det är det vanliga – jag hälsar artigt när 
vi möts i trappen och det händer att jag tittar ut genom 
nyckelhålet för att se om det är tomt i trapphuset innan jag går 
ut. Jag är inte bra på ytliga konversationer. Jag vet aldrig vad jag 
ska säga och blir nervös och glättig. Jag är åtminstone glad att 
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jag inte behöver bo i ett hus med hiss. Att tvingas dela hiss och 
pinsam tystnad med främmande människor är inget som direkt 
lockar mig.  

Brevet ligger där och tittar på mig uppfordrande. Det är vitt 
med ett frimärke som föreställer en märkig hund med platt nos 
och skrynkligt ansikte. En mops. Har jag inte sett motivet förut? 
Det känns bekant. Namnet Isabel Lindh och min adress står med 
prydliga svarta bokstäver på kuvertet. Det är alltså från honom! 
Namnet Isabel är omgärdat av citationstecken. Varför? Som om 
han vet att det inte är mitt riktiga namn.  

Ingen avsändare på baksidan, men jag vet att det är han. En 
annan märklig sak är att brevet saknar stämpel. Men det kan ha 
sin naturliga förklaring, det viktigaste är att han har svarat och 
nu kan jag inte hålla mig längre, jag måste öppna det. Mina 
händer skakar när jag river upp kuvertet. Inuti ligger ett 
handskrivet brevpapper med samma prydliga stil som utanpå 
kuvertet. Brevpapperet är ljusblått och högst upp finns en bild 
av en vit strand med ett mörkblått hav. Ovanligt av en man att 
använda brevpapper, tänker jag. Det här brevet är viktigt för 
honom.  

”Kumla, den 10 juni 2008. 

Kära Marion! 

Du behöver inte låtsas för mig, jag vet vem du är. Tack så 

mycket för ditt brev! Det värmde mitt hjärta och min själ. Det 
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känns mycket bra att veta att det finns människor därute som 

vill mig väl. Det finns annars så många, så många som vill 

motsatsen. Människor som vill förgöra mig, som vill se mig 

död. Men du är inte sådan, Marion. Du är annorlunda. Även 

om du ljög för mig i ditt brev. Men jag förlåter dig. Och så 

mycket kan jag säga, att du aldrig behöver ljuga för mig. Du 

behöver inte göra dig till. Jag vet att du och jag kommer att 

bli mycket nära. Du vet det också. Jag vill gärna träffa dig så 

snart som möjligt. Du måste komma hit så fort du läser detta. 

Din, Robert” 

Jag drar efter andan. Det är något bekant med formuleringarna, 
men det kan bara betyda att vi är varandras tvillingsjälar. Gud 
har sänt mig denna man. Men hur kan han veta vem jag är och 
vad jag heter på riktigt? Kanske har han också kontakt med 
Gud? Jag minns den där känslan av att han såg på mig rakt 
igenom TV-rutan. Det var något magiskt med honom, det var 
väl det jag visste. Och nu vill han träffa mig. Så snart som 
möjligt.  

Jag tittar om han har lämnat något telefonnummer i brevet men 
det har han inte. Det kanske är bäst om jag bara åker dit. Ringa 
vet jag inte om jag vågar. Men först ska jag skriva ett till brev, 
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så att han lär känna mig lite mer innan vi ses. Jag känner en viss 
oro att han ska vänta sig för mycket av mig. Men samtidigt 
verkar han ju veta vem jag är.  

Jag letar fram mitt brevpapper igen och upptäcker något 
märkligt. Jag har samma brevpapper som det han har skrivit sitt 
brev på! Ett sammanträffande som också det tyder på att vi 
måste vara tvillingsjälar. På var sitt håll har vi någon gång valt 
ut exakt likadana brevpapper i en affär. Kanske till och med i 
samma affär, kanske samtidigt? Jag ler för mig själv vid tanken 
och börjar skriva. Prinsen hoppar upp på bordet och stryker sig 
mot pennan och jag blir irriterad.  

”Jag skriver brev nu Prinsen, jag har inte tid med dig.” Katten 
tittar på mig, stannar upp, ger mig en sur blick och hoppar ner 
på golvet.  

”Kära Robert! 

Jag visste väl att det var något magiskt mellan oss, jag kände 

det på mig, det var därför jag kontaktade dig. Men jag vill 

gärna berätta lite mer om mig själv innan vi ses. Så att du vet 

vem jag är och så. Du genomskådade mig, jag heter inte 

Isabel, utan Marion. Har aldrig tyckt om mitt namn, men 

egentligen heller aldrig tänkt på att byta det till något vackrare. 

Det känns mer bekvämt att ha kvar namnet. Hur som helst. Jag 
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är inte heller arkitekt, som du säkert också vet. Jag läser till 

lärare men har ärligt talat börjat tvivla på att det verkligen är 

det jag vill bli.”  

Här hejdar jag mig. Vad ärlig jag är, ärligare än jag någonsin 
varit i hela mitt liv. Men jag känner en trygghet i att berätta 
sanningen för Robert. Ivrigt fortsätter jag att skriva, så ivrigt att 
jag nästan får kramp i handen.  

”Men något ska man ju bli och jag är ändå 28. Jag kan inte 

strula hur länge som helst. Vi får väl se. Kanske upptäcker 

jag att undervisning är det bästa som finns. Jag växte upp i ett 

område i Borlänge som heter Skräddarbacken. Det var väl ett 

ok område. Jag har en yngre bror och föräldrar som är skilda. 

Men när jag var liten bodde vi alla tillsammans på Gös Eriks 

väg i ett rött radhus med en liten trädgård på baksidan. Jag 

var alltid rädd när jag var liten. Rädd för allt möjligt. Att jag 

skulle bli lämnad övergiven ute i skogen som i Hans och 

Greta. Att mamma skulle slå mig. Jag var rädd för igelkottar. 

Jag var rädd för vatten. Jag var rädd för Thomas med läppen 
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som bodde i området. Han var harmynt och var alltid arg och 

skrek och var elak mot oss yngre barn. Som sagt, jag var rädd 

för allt, vare sig det var befogat eller inte. Men det fanns 

roliga stunder också. Jag hade en bästa vän som jag lekte med 

varje dag. Vi utforskade skogen, lekte med Barbiedockor och 

spelade in oss själva på band då vi gjorde långa intervjuer 

med varandra och låtsades att vi var med i radio. Skolan var 

jag också rädd för. Eller snarare de som fanns i skolan – 

läskiga lärare med långa röda naglar och elaka barn med 

vassa tungor. Jag gick mycket in i mig själv under skoltiden 

för att stå ut med alla hårda ord. Därför minns jag egentligen 

inte mycket från skolan. När jag började högstadiet började 

min kropp att utvecklas och jag gick från att ha varit ett 

räddhågat litet barn till att bli en räddhågad ung kvinna. Jag 

märkte att killarna började få upp ögonen för mig, särskilt de 

som gick några årskurser över. Men jag var alltför rädd och 

blyg för att prata med någon kille och de gav oftast upp när 
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de upptäckte hur tråkig jag var. Rädslan inom mig fanns kvar 

ända upp i vuxen ålder. På gymnasiet yttrade den sig i 

ätstörningar, jag åt och spydde och åt och spydde. Vräkte i 

mig, för att sedan få dåligt samvete och för att sedan spy upp 

allting.”  

Jag hejdar mig igen. Ska jag verkligen berätta det här? Jo, nu 
ska allt ut, allt som jag aldrig har vågat berätta för någon, allt 
ska ut på papper och avslöjas. För det är ju för honom jag gör 
det, vänder ut och in på mig själv, tömmer mitt innandöme på ett 
blått brevpapper. En gång, men aldrig mer igen. Endast en gång. 
Endast denna gång. Endast för honom.  

”Sedan gymnasiet har jag flutit runt, tagit kurser här och där, 

jobbat lite här och där, men inget har blivit bestående. Jag 

känner att jag aldrig riktigt hittat det liv som jag vill leva, det 

som är jag. Jag står alltid tillbaka för det jag egentligen vill, 

jag vågar aldrig ta stegen fullt ut. Jag tvivlar, ger upp och 

faller. Men när jag såg dig på TV förstod jag att jag måste 

våga, åtminstone en enda gång i hela mitt liv. Jag måste våga 

släppa kontrollen och göra något jag är rädd för. Jag älskar dig 
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Robert. Jag älskar dig och vill dela resten av mitt liv med dig. 

Det kanske är för tidigt att säga detta redan men jag kan inte 

låta bli. Jag har hatat mig själv många gånger i mitt liv och jag 

har hatat andra. Jag hatar nästan alla. Men dig älskar jag. Jag 

älskar dig så mycket så jag kan dö!” 

Mina egna ord får mig att börja gråta, utan att jag förstår 
varför. Jag gråter, högt och ljudligt, samtidigt som jag läser vad 
jag skrivit. Så mycket smärta, olycka och lycka som döljer sig 
där bakom de svarta bokstäverna. Så mycket som har väntat på 
att få komma ut. Som en explosion, en vulkan som har kokat 
länge nog och som nu skjuter ut sin lava. En het lava av ord som 
man kan bränna sig på. Jag ska skicka de heta orden till honom 
nu, snabbt, innan jag hinner ångra mig.  

”Jag skriver mer nästa gång. Jag älskar dig.  

Din, Marion” 

Fortfarande gråtande viker jag ihop brevet och lägger det i ett 
kuvert. Adressen har jag memorerat.  
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Lilith 
 

Äntligen är vi på väg. På väg mot en ny frihet, en ny värld. Det 
är något i luften, det är något med älvan och vår resa som lockar. 
Solen lyser och värmer upp min gamla Volvo så den blir 
stekhet. Luftkonditionering vet den inte vad det är och fläkten är 
trasig, så vi åker med alla fyra rutorna nervevade och låter luften 
svalka våra varma ansikten. Bilen härstammar från 80-talet och 
jag har flera gånger tänkt göra mig av med den, men den har 
krampaktigt hållit sig fast i min ägo. Den tänker minsann inte 
lämna mig och nu är jag glad över att det är just den som bär 
mig och Julia genom de gröna skogarna och över de gråa, torra 
vägarna.  

Vi åker söderut, som planerat och vi har just passerat Ludvika. 
Slutmålet är ännu inte bestämt, men det är en del av 
frihetskänslan. Vi är fria, jag känner det så tydligt och jag 
känner att Julia har samma känsla i kroppen.  

Julias ögon är stora och betraktande, det är som om hon tycker 
varje liten gran är intressant att titta på. Jag har upptäckt något 
märkligt med hennes ögon. När vi först träffades var de blå, 
kornblå och märkliga. Nu är de bruna. Hon måste ha använt 
linser, men varför? Kanske är hon bara fåfäng eller så är hon 
någon annan än den hon utger sig för att vara.  

”Att ingen bor här, är inte det konstigt?” säger hon när vi åker 
genom den öde skogen mellan Ludvika och Grängesberg.  
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”Tja, det finns väl inte tillräckligt med folk. Vänta tills vi 
kommer fram till Grängesberg, vilken håla det är!” Att åka in i 
den gamla gruvstaden Grängesberg känns alltid som att åka in i 
gråheten. Jag minns en bok jag läste när jag var liten, ”Dagen då 
det regnade färger.” I den bodde några barn i en stad som var 
alldeles grå, tills en dag då det började regna färg över staden 
och den blev full av liv. Men i Grängesberg kommer det aldrig 
att regna färger, alla hus är gråa, gamla och slitna. Samhället 
som Gud glömde. Julia ser lite besviken ut när vi passerar de 
förstelnade husen.  

”Jag trodde hela Sverige var vackert”, säger hon.  

”Men vad fan!” En öppen cabriolet har precis kört om oss för 
att sedan sakta ner på farten. När jag försöker köra om den 
hindrar den mig genom att köra ut mot mittlinjen så att jag inte 
kommer förbi. ”Vilken jävla idiot!” Ilskan sliter tag i mig, inget 
gör mig så arg som idioter i trafiken. Jag gasar på och stöter till 
bilen framför i baken. En ljudlig krasch hörs och min gamla 
Volvo rycker till och både jag och Julia slungas framåt i 
stolarna. Jag ler nöjt och tar fart igen, men denna gång lyckas 
jag köra förbi cabben och tittar med ett leende på den kvaddade 
bakändan på bilen. Hur min bil ser ut där fram spelar ingen roll. 
Jag flinar upp mig mot bilisten som ser chockad ut, en blond 
rikemanskille med fett hår. Jag pekar glatt finger åt honom då vi 
passerar, den numera trasiga, cabrioleten.  

”Haha!” ropar jag i triumf och ser hur Julia tittar förvånat på 
mig.  
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”Det där var väl olagligt?” säger hon med ett visst okynne i 
blicken.  

”Äh, inte här i Sverige, här måste man sätta åt de som beter sig 
som puckon!” Jag ser att föraren bakom mig hunnit komma till 
sans igen och hur den röda bilen återigen närmar sig. Jag gasar 
på så att hastighetsmätaren går över 140-strecket. Min bil, 
gammal eller inte, kan också köra fort. När vägen svänger av 
saktar jag ner på farten, kör snabbt och slirigt in på en liten 
avtagsväg och kör en bit in i skogen så att jag inte är synlig från 
stora vägen. Jag stänger av motorn och tittar i backspegeln. 
Adrenalinet pumpar i kroppen och jag är nästan andfådd.  

”Haha, sommarens första biljakt! Bättre än på TV!” säger jag 
berusat och skrattar mot Julia. Julia börjar också skratta och 
tittar beundrande på mig.  

Det är något dubbelt i Julias natur. Å ena sidan verkar hon 
oskyldig och sårbar, för att i andra stunder verka tuff och orädd. 
Det är som om Julia genomgår ett försenat tonårsuppror. Det är 
det som är tjusningen med Julia, tänker jag sedan, att hon är en 
formbar försökskanin som inte är särskilt rädd eller töntig. Hade 
det varit Marion som varit med på resan hade hon inte klarat av 
en sådan här grej. Andra testet är alltså avklarat. Och Julia 
klarade det. Detta kommer bli en bra resa, bara jag får ha Julia 
för mig själv. 

Efter en stund kör vi ut på vägen igen och fortsätter resan. Den 
röda cabben syns inte till. Jag betraktar tyst min medpassagerare 
som sitter och sjunger med i skivan med Timo Räisänen. 



 

119 

 

”You’re fucking cold!” sjunger hon med en vacker stämma 
och plötsligt känner jag mig avundsjuk. Jag har aldrig kunnat 
sjunga. När jag var liten trodde jag det, men ju äldre jag blivit 
desto mer har jag lagt märke till hur folk reagerar då jag tar ton. 
Till slut tystnade jag helt. Nu för tiden sjunger jag aldrig, inte 
ens för mig själv. Gråta kan jag inte heller, det har jag inte 
kunnat sedan jag var liten.  

”And you must die again”. Julia är inne på nästa låt. En 
märkbar irritation börjar få fäste någonstans i min kropp. Den 
växer och växer och blir större och större för varje rad som Julia 
sjunger ikapp med Räisänen. Som en orange, elektrisk boll full 
med vassa tentakler som virvlar snabbare och snabbare inom 
mig tills jag inte står ut längre.  

”Håll käften!” ropar jag till slut, så häftigt att bilen kränger till. 
Julia tystnar genast och tittar förvånat på mig. Hennes ögon har 
fått en skymt av den rädsla jag allt som oftast ser i Marions 
ögon. En liten glimt bara, en skärva av annalkande skräck. Jag 
inser att hon börjar bli rädd för mig, som Marion är. Jag naglar 
fast henne med blicken och skickar mina osynliga röda band 
runt hennes kropp så att hon inte ska försvinna. Jag kan ju inte 
vara själv på min Thelma och Louise-resa. Högt säger jag, på 
svenska så att hon inte ska förstå: 

”Jag sänder på dig  

Sejdar på dig ulvgalenskap och ilsken kåthet 

Du skall aldrig få sitta 
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Aldrig få sova 

Älska mig 

Som du älskar dig själv!” 

”Vad sa du?” Julia tittar frågande på mig, men jag svarar inte, 
bara ger henne ett mörkt ögonkast. Hon ser fortfarande rädd ut, 
men uttrycket har förändrats, hon uttrycker rädsla blandat med 
lojalitet. Jag ser att hon är fast vid mig och det är bra. Det enda 
som kan ta henne bort från mig nu är en trollkarl, men risken är 
inte så stor att det ska inträffa.  

 

Vi stannar till på Mc Donalds för att få i oss lite mat. Jag tar ett 
stort bett av min hamburgare. Den smakar sådär, seg och grå.  

”Hur tror du människokött smakar?” frågar jag Julia som 
fundersamt tuggar på några pommes frites.  

”Va?”  

”Ja, tror du det smakar som rött eller vitt kött? Kanske som 
hamburgare, grått och trist.” 

”Jag vet inte”, mumlar Julia. Jag ler för mig själv av hennes 
ovilja att diskutera ämnet.  

”Snackar ni aldrig om sådant, du och dina polare i England?” 
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”Nej, det kan man inte påstå!” skrattar hon och rädslan verkar 
ha försvunnit en aning. Jag tittar forskande på Julia och undrar 
hur hennes polare ser ut, vad de är för typ av människor. Jag har 
svårt att placera henne i någon kategori. 

”Vad snackar du och dina polare om då?” Julia svarar med att 
bli blåblek. Hon döljer något. Kanske har hon begått något brott 
som hon flyr från. Jag får en idé.  

”Kolla inte nu, men det sitter en polis där borta och stirrar på 
oss.” Mina ord har effekt. Julias kroppsspråk förändras på en 
sekund. Hela hennes kropp spänns, ögonen ser ut som på ett 
rådjur som är hotad av en gevärspipa. Hon vänder sig om och 
blicken flackar, letar efter den påstådda polisen.  

”Äh, jag skämtade bara”, skrattar jag obekymrat och ratar den 
sista biten hamburgare. Julia tittar fortfarande oroligt omkring 
sig men när hon inser att jag bara lurat henne drar en lättnad 
genom hennes kropp. Sedan blir hon arg. 

”Varför skämtade du så där? Vad var det för roligt med det?” 
Chocken har lämnat kvar blåa fläckar på hennes hals, som stora 
blåmärken. Det ser onaturligt ut.  

”Man kan väl låtsas att man är med i en road movie i alla fall”. 
Jag låter allvarlig igen. Julia är avslöjad, hon har alltså polisen 
efter sig. Vad jag ska använda denna information vet jag ännu 
inte, men jag vet att jag har en hållhake på henne och jag är ett 
steg närmare mysteriet Julia.  
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Färden i frihetens tecken går vidare. Vi lämnar Örebro bakom 
oss och kör förbi utkanten av Kumla. En bild av Marion dyker 
upp i min hjärna. Har Marion en koppling till Kumla? Jag 
förstår inte de bilder som dyker upp på min näthinna. Marion 
utanför Kumlaanstalten. Marion med ett förväntansfullt ansikte. 
Sedan Marion i en cell, ensam, inlåst, gråtandes. Är det 
förhandsinformation jag får eller är det bara inbillning? Jag 
minns en dröm jag haft under vintern någon gång, jag drömde 
att Marion satt i fängelse. Men Kumla, där sitter ju bara män, så 
det stämmer inte heller.  

Min hjärna arbetar på högvarv. Jag minns att Marion nämnt en 
Robert som hon var kär i, som skulle gå i hennes klass. Eller, 
gjorde han verkligen det? Robert Svensson, dömd för mordet på 
sin fru, hade inte han hamnat på Kumlaanstalten? Och Marion 
hade försvarat honom den där dagen på caféet och trott att han 
var oskyldig. Stackars lilla naiva, blåögda Marion. Hon har gått 
och blivit kär i en mördare, vad fan tänker hon med?  

Vi passerar små städer som Askersund, Motala och kör in i 
Mjölby. Landskapet förändrades någonstans kring Lindesberg. 
Från att ha bestått mest av skog och berg, ersätts dessa med allt 
flackare mark, mindre skog och mer åkrar. Bergslagen är 
passerat, nu är det jordbrukslandskapet som dominerar och en 
och annan sjö.  

Mjölby verkar vara en liten och trist håla men Linköping 
ligger i närheten och jag bestämmer mig för att vi kan tillbringa 
natten här och ta oss in till Linköping med tåg. Jag bodde i 
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Linköping under en period i mitt liv, det är många år sedan nu, 
men jag tyckte om staden.  

”Ska vi ragga killar ikväll, jag är lite sugen”, säger Julia 
plötsligt, som om hon har läst mina planer. Jag blir lite förvånad 
över att höra dessa ord från henne och samtidigt lite nyfiken. 
Det är ingen vanlig tjej det här. Hon har en dubbel natur. En 
blandning mellan en älva och ett skogsrå. Det är nästan så jag 
misstänker att Julia har ett hål i ryggen.  
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Marion  
 

När jag lagt brevet på lådan känner jag en stor saknad. Det gör 
ont att lämna ifrån sig brevet, det gör ont att jag inte längre är i 
kontakt med honom. Mitt hjärta vill slitas ur bröstet och kastas 
ner i brevlådan och skickas till honom. Med långsamma steg går 
jag vägen tillbaka till min lägenhet. Det regnar på mig, det är en 
kall sommardag, den kallaste på länge. Som om hösten redan 
intagit sin boning i naturen.  

Lilith och den engelska tjejen är på sin roadtrip, jag är ensam 
kvar i stan och jag inser att jag saknar även Lilith, trots hennes 
otäcka sätt att visa vänskap på. Hon är ingen bra vän, ändå är jag 
knuten till henne med ett osynligt band. Jag undrar om jag har 
bett för lite till Gud den senaste tiden, kanske är Lilith Djävulens 
utsände och har tagit ett hårdhänt grepp om mig. Kanske kan jag 
befria mig från det greppet genom att ägna mig mer åt Gud? 

För mig är Gud en ny bekantskap. Under min uppväxt fanns 
han aldrig närvarande, mina föräldrar skydde honom som 
pesten. Han dök upp för bara några månader sedan då jag en 
kväll efter krogen passerade en buss med namnet ”Jesusbussen” 
i stora, röda bokstäver. En vänlig kvinna och en man med stora 
ögon tog tag i mig på gatan och undrade om jag ville ha fika och 
en dos av Guds nåd.  

Det var vår då och ganska kallt och jag kände mig ensam 
eftersom Lilith hade dragit med en kille och lämnat mig själv. 
En kopp kaffe och lite mänsklig kontakt lät som en bra idé och 
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jag satte mig i deras buss, lät mig dras med i deras entusiasm 
och de sa att jag såg ut som om jag behövde dem.  

De började med att fråga om jag kände mig ensam och för 
första gången på länge vågade jag vara ärlig och säga som det 
var. Allt rann ur mig, hur Lilith hade stuckit, hur kall jag kände 
mig, både på insidan och på utsidan och hur ledsen jag var över 
att jag inte träffat någon ny kille sedan Ronny. De lyssnade på 
mig, åtminstone till en början, sedan började de själva prata om 
Gud och hans son Jesus, som jag tidigare bara hört talas om i 
skolan och i psalmerna vi sjöng när det var skolavslutning.  

De sa att jag aldrig behövde vara ensam om jag gav mig själv 
till Jesus, att jag aldrig skulle behöva tänka själv för Jesus eller 
Gud eller båda två, jag förstod aldrig riktigt det där, hade en 
utstakad väg åt mig som det bara var att följa. Det enda jag 
skulle akta mig för var att dras in i Djävulens klor, han var farlig 
och han kunde dyka upp var som helst, när jag minst anade det 
men bara jag gav mig själv åt Jesus och trodde på att han var 
Guds son och bad till honom regelbundet så skulle Djävulen inte 
kunna nå mig.  

De frågade om de fick be för mig och jag sa att de fick det och 
då lade de sina händer på mig och rabblade konstiga ord, högt 
och entusiastiskt, galet och upphetsat. Jag blev lite rädd för jag 
förstod inte riktigt vad som hände med dem, men när det var 
över blev de sig själva igen och de log mot mig och vi samtalade 
lite till och de önskade mig lycka till innan jag gick ut ur 
Jesusbussen med nya kunskaper och erfarenheter. Jag kände mig 
omtumlad och dagen efter gick jag och köpte en Bibel på 
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bokhandeln som mannen och kvinnan hade rekommenderat mig, 
de sa att där skulle jag hitta all världens vishet för boken var 
skriven av den som skapat hela världen och visste hur saker och 
ting förhöll sig. Det var bara att läsa den och leva efter dess ord 
så skulle det gå mig väl.  

Jag kommer ihåg att jag läste med iver i början, men ju längre 
jag kom, desto mindre förstod jag vilken nytta jag skulle ha av 
den och jag mådde illa av att upptäcka hur mycket ondska som 
fanns i den, trots att det var Guds egna ord. Jag började istället 
be till Gud, som de sagt att jag skulle göra och här fann jag ändå 
något jag tyckte om. Jag förstod aldrig det där rabblandet av 
märkliga ord, istället började jag prata högt och berättade för 
Gud vad jag funderade på, på samma sätt som jag brukar prata 
med Prinsen. Att ge mig själv till Jesus begrep jag mig inte på, 
men att prata med Gud var enklare.  

På senare tid har dock Gud fått höra allt mindre och Prinsen 
desto mer av mina tankar. Men nu kommer de där människornas 
ord upp till ytan igen och deras prat om Djävulen och att han 
kan dyka upp när som helst. På samma sätt som det slog mig när 
jag såg Robert på TV och förstod att det måste vara Guds vilja 
att vi ska mötas och att jag ska hjälpa honom, på samma sätt 
måste det nu vara Gud som förklarar för mig att Lilith är en 
frukt av Djävulen och att jag måste undvika henne.  

När jag tänker efter så har hon själv antytt det, den där kvällen 
när hon spådde mig kallade hon sig själv för Djävulens 
hantlangare och när jag tänker efter så låg det ett visst allvar 
bakom orden. En skräck griper tag i mig när jag tänker på att jag 
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lät mig bli spådd av henne, om Gud har en plan för mig och mitt 
liv samtidigt som Djävulen talade genom Lilith och visade sin 
väg, vem har då rätt? Har jag gett mig själv till Djävulen genom 
att bli spådd? Skräcken rusar genom min kropp, likt sprit som 
sprider sina elaka molekyler i en kropp som har fått för mycket 
alkohol.  

Jag stannar till vid ett träd och lutar mig mot stammen. Mitt 
hjärta börjar rusa i kroppen, andhämtningen blir tung, det 
svartnar för ögonen. Ska jag dö nu? Är detta mitt straff? 
Kommer jag hamna i helvetet nu? Tankarna piskar mig i 
ansiktet och dödsskräcken rumsterar om i min kropp.  

Jag sjunker ihop i en hög på marken, intill trädet och jag gråter 
förtvivlat och högt, skräckslagen. Hjärtat lugnar så småningom 
ner sig och jag märker att jag fortfarande lever, tårarna hjälper 
till att lugna ner mig igen och min dödsskräck byts ut till stilla 
gråt. Människor passerar mig, tittar nyfiket eller äcklat, men 
ingen kommer fram. De ska vidare i livet, de har inte tid att 
stanna upp och ta hand om mig, och det är nog lika bra det. Jag 
vill vara ifred med min ångest och min skräck. Just nu struntar 
jag i vad de tänker, jag skärmar av mig och blir osynlig. Jag blir 
sittande i säkert en timme vid trädet, tiden försvinner och 
kroppen hindrar mig från att ta mig upp. Kroppen tvingar mig 
att vila, att ta det lugnt.  

Till slut orkar jag i alla fall resa mig och börjar gå hemåt igen. 
Chocken har lagt sig och ett beslut har formats i min hjärna. Jag 
ska inte ha någonting med Lilith att göra mer, jag ska aldrig mer 
träffa henne, inte svara när hon ringer, inte låta mig manipuleras 
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av hennes mörka sinne. Det är mitt första och viktigaste beslut. 
Jag ska även be till Gud regelbundet för att på så sätt hålla mig 
borta från allt det hemska. Och så ska jag hälsa på Robert och 
bli en stor del av hans liv. ”Du och jag kommer att bli mycket 
nära” skrev han i brevet. Det ska bli så, det är jag säker på.  
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Mary 
 

”Vad vill damerna ha?” Fredrik står och tittar uppmanande på 
oss och låter som om erbjudandet är en stor uppoffring och som 
om han är en riktig gentleman. Jag tänker att det inte är någon 
stor sak, som dessa svenskar verkar tycka, det är väl självklart 
att en kille bjuder en tjej på både mat och drink. Någon mat har 
de dock inte betalat till oss, trots att åtminstone jag är ganska 
hungrig efter den långa resdagen. Lilith verkar inte det minsta 
hungrig, konstigt nog. På något vis verkar det som om hon kan 
klara sig utan mat hur länge som helst, och som om hon äter 
bara för syns skull.  

Vi har träffat Fredrik och Jonas på ett uteställe i Linköping 
som Lilith har tagit oss till. Jonas är snygg, lång och ståtlig. 
Fredrik är liten, tjock och halvflint. De är ett udda kompispar 
och Lilith har redan lagt beslag på Jonas, det ser jag i hennes 
blickar och hennes rörelser. Han har inget att sätta emot hennes 
mäktiga krafter.  

Fredrik tittar då och då lite smörigt på mig så att jag mår illa. 
Det var inte riktigt så här jag hade tänkt mig utekvällen. Hela 
den här resan har inte blivit riktigt som jag tänkt mig. Det 
började i bilen på väg mot vår resa. Lilith fick plötsligt något ont 
och vilt i blicken och hon skrek åt mig och min förvåning blev 
så stor att jag bara blev tyst och rädd. Efter det var det som om 
hon började tycka illa om mig, samtidigt som jag kände en 
otroligt stark dragning till henne, jag känner det nästan som om 
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jag är förälskad i henne, men det är en overklig, otäck 
förälskelse, den gör ont och river och sliter i min kropp. Av 
hennes blickar blir jag upphetsad så att det gör ont i underlivet 
och det är ingen angenäm känsla. Ändå kan jag inte lämna 
hennes sida, jag känner mig fastbunden till henne.  

När jag ser hennes blickar på Jonas krossar hon mitt hjärta fast 
jag inte förstår varför. Jag har aldrig känt mig dragen till kvinnor 
och jag har aldrig haft en tanke på att jag skulle vara något annat 
än heterosexuell. Därför förstår jag inte de här känslorna som så 
hastigt dykt upp.  

För att skrämma de obekväma känslorna på flykten föreslog 
jag henne att vi skulle ut och ragga killar. De orden har jag 
aldrig någonsin tidigare tagit i min mun och de kändes ovana att 
uttala. Jag hade hoppats att känslan skulle gå över bara jag 
träffat en snygg kille, men känslorna finns fortfarande kvar och 
nu är jag dessutom utlämnad till en oattraktiv man som de andra 
har utsett åt mig. Det kunde inte kännas mer fel.  

Fredrik kommer tillbaka till vårt bord med två öl, Jonas bär de 
andra två.  

”Imponerande med tjejer som dricker öl, det gillar vi!” Fredrik 
ler mot mig på ett äckligt sätt, som om han kryper med blicken 
innanför mina kläder. Jag känner mig kallsvettig och kletig 
längs ryggen. Min mage är spänd och små pilar av sorg skickas 
då och då genom min kropp för varje gång som Lilith ler mot 
Jonas. Jag vänder blicken ifrån dem, jag tycker inte om Lilith 
och de känslor som hon av någon anledning väckt i mig. Istället 
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tvingar jag mig att ge Fredrik min uppmärksamhet, det är det 
enda jag kan göra nu, fastlåst mellan dessa människor. Jag tar en 
stor klunk av ölen, som jag egentligen inte tycker om.  

”Så, vad sysslar du med i England?” Frågan kommer så 
snabbt, slarvigt utslängd och som om han egentligen inte bryr 
sig om svaret. Jag blir stum och arg på mig själv över att jag inte 
har hittat på en story än, jag har ändå haft ganska mycket tid på 
mig. Vad säger jag? Lilith och Jonas har tystnat och tittar också 
uppfordrande på mig. Liliths ögon lyser av skadeglädje. 
Tystnaden vilar över oss lite för länge, de kommer bli 
misstänksamma om jag inte säger något snart.  

”Jag jobbar på H&M”, drar jag till slut till med och jag ser att 
killarna är nöjda med svaret medan Lilith ser att jag ljuger. Hon 
säger som tur är ingenting.  

”Är inte det en svensk kedja?” undrar Fredrik sedan, som om 
han kommit på att det är något som inte stämmer.  

”Jo, men den finns i England också.” 

”Jaså? Jaha. Ganska billig kvalitet va? Själv köper jag bara 
märkeskläder.” Fredriks röst är kall och triumferande, som om 
han vunnit en diskussion. Han skulle bara veta vilka märken jag 
i vanliga fall handlar, tänker jag irriterat och får lust att 
överglänsa honom. Jag kväver den impulsen, jag kan inte 
avslöja mig, måste verka vanlig. Om han bara vetat skulle han 
aldrig ha skrutit om sina så kallade märkeskläder.  
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Jag märker att mitt humör ändras av detta samtal och jag blir 
arg över att jag sitter fast i en lögn, en lögn som jag kommer få 
leva med om jag inte går tillbaka till mitt gamla liv. Lögn och 
frihet eller sanning och fängelse är det jag har att välja på. Det 
värsta är att sanningen är en del av friheten, lögnen är en del av 
ett fängelse. Men det lilla fängelset får jag offra för den stora 
friheten, säger jag mig.  

”Julia, hänger du med till toan?” Lilith avbryter mig i mina 
funderingar och hennes ord får mig att glömma mina tankar. Jag 
och Lilith inne på en toalett samtidigt? Tanken skrämmer mig, 
samtidigt som min kropp längtar. Kroppen styr sig själv, den 
följer med Lilith mot toaletterna och jag kan inget göra.  

Jag känner killarnas blickar bränna i ryggen, jag ser det inte, 
men det känns som att de dreglar där bakom oss, med stora, 
vidöppna ögon. Det snurrar till i mitt huvud av ölen och bristen 
på mat. Jag borde äta något men jag mår illa och just nu är det 
inte mat min kropp vill ha. Lilith drar mig med in på 
handikapptoaletten, hennes tag om min arm bränner som eld. 
Hon stänger dörren om oss och låser. Sedan tittar hon på mig 
och jag tvingas möta hennes ögon.  

”Vad är det med dig?” undrar hon irriterat.  

”Vadå?” jag förstår inte vad hon menar, mitt sinne är 
fördunklat och jag kan inte tänka klart.  

”Du verkar frånvarande. Du kanske är kär?” Ett snett, konstlat 
leende leker på hennes läppar samtidigt som hon närmar sig och 
tittar mig djupt in i ögonen. Jag slutar andas och lockas av 
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hennes ord. Hennes läppar närmar sig mina och hon trycker 
plötsligt och häftigt en hård kyss på min mun, samtidigt som 
hon med sylvass tunga gräver runt i min mun. Det är en skön, 
men samtidigt obehaglig känsla. En del av mig vill vara kvar, en 
del av mig vill springa därifrån och aldrig mer träffa henne. Lika 
häftigt som hon påbörjat kyssen, lika häftigt avbryter hon den 
och ställer sig i stället bakom mig, tar tag i mitt hår och drar mitt 
huvud bakåt. Sedan väser hon i mitt öra: 

”Jonas är min, hör du det?” Orden smärtar lika mycket som 
hårbotten då hon drar i håret.  

”J-ja”, stammar jag tyst och ser in i hennes ögon i spegeln 
mittemot. Jag ser två kvinnor, den ena blond och rädd, den andra 
svart och elak. I spegeln ser jag hennes rätta jag och min åtrå till 
henne försvinner i den stund jag möter hennes spegeljag. Vad 
har jag tänkt med, vad har det tagit åt mig? Jag måste härifrån, 
den här kvinnan är sjuk. Men så fort hon släpper taget om mig 
och jag ser henne i verkligheten igen återkommer 
dragningskraften och jag förmår inte ens låsa upp dörren. Istället 
står jag, utmattad, mot väggen och ser på när hon uträttar sina 
behov på toaletten. På hennes ben skymtar jag en tatuering – en 
vampyr med stora, mörka ögon.  

När Lilith är klar tvättar hon sakta och omsorgsfullt händerna. 
Jag vågar inte röra mig ur fläcken.  

”Jonas är min, bara så du vet det. Vi tar hotellrummet, du får 
följa med Fredrik hem. Det jag ska göra med Jonas har han 
aldrig varit med om i hela sitt liv.” Lilith skrattar ett dovt skratt 
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som inte låter mänskligt. Vad är det hon ska göra med honom? 
En otäck bild dyker upp i min hjärna: Lilith med en kniv, Jonas 
liggande fastbunden med bindel för ögonen på en säng, 
bedjande för sitt liv. Lilith med kniven i handen som närmar sig 
hans kropp. Hon skär honom på benen och på armarna. Han 
skriker, men hon skrattar bara sitt dova skratt. Hon hugger 
honom i bröstet, upprepade gånger tills han slutar skrika och 
Lilith slickar i sig hans blod. Jag ryser av tanken som tycks 
nagla fast mig, var får jag sådana otäcka bilder ifrån? Min fråga 
ställs från mitt undermedvetna, innan jag ens har hunnit stoppa 
orden svävar de i luften och tar sig in i Liliths medvetande. 

”Du skulle väl aldrig kunna döda någon?” Orden tycks eka 
inne på toaletten och jag försöker ta tillbaka dem, men det går 
inte. Lilith rycker till och tittar uppmärksamt på mig. Hon svarar 
inte men ilskan jag tidigare sett har försvunnit. Hennes brist på 
svar talar för sig själv. Det skulle hon alltså.  

 

Några timmar senare lämnar vi klubben tillsammans. Jag vet 
vad som väntar mig, Lilith och Jonas ska till vårt hotell medan 
jag är utelämnad till Fredrik. Jag har ingen annanstans att ta 
vägen, Lilith har våra pengar och nyckeln till hotellet och jag vet 
att jag inte får följa med henne även om min kropp vill det. 
Innan vi skiljs åt säger Lilith till mig: 

”Vi ses imorgon”. Orden är vanliga, enkla, men ögonen talar 
mer, de säger att jag inte har något val, de säger att jag är fastlåst 
vid henne nu, som ett plåster. De börjar gå åt sitt håll och 
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Fredrik lägger armen över mina axlar och vänder mig om och 
börjar gå. Det är något befallande över hans arm, som om han 
äger mig, om så bara för en natt. Jag tycker inte om armen där, 
men vet inte hur jag ska göra för att få bort den. Jag vill inte gå 
med Fredrik, varje steg känns som en pina och det tar emot 
något oerhört. En tanke dyker upp, en tröstande tanke. Kanske 
kan han hjälpa mig mot Lilith? Om jag berättar hur det ligger 
till?  

”Märkte du något konstigt med Lilith?” frågar jag därför för att 
leda samtalet in på den människa jag fruktar mest.  

”Nej, hur så? Hon var jävligt snygg. Det är alltid Jonas som får 
de snygga brudarna. Jag får ta det som blir över.” Även om jag 
inte är intresserad av Fredrik gör hans ord ont. Men det är något 
som är viktigare att prata om.  

”Jag är rädd för henne. Jag tror att hon skulle kunna döda 
Jonas.” Men Fredrik förstår inte min rädsla. Istället skrattar han 
bara.  

”Jag tror nog Jonas kan ta hand om sig. Var får du sådana 
tankar ifrån? Det är något skumt med dig.” Det verkar inte som 
om jag hittar någon förståelse hos honom. Vi går över stadens 
gator, i gathörnen sitter folk fortfarande utomhus och dricker 
kvällens sista öl. Det börjar gå upp för mig att min frihet har 
försvunnit, gått upp i rök. Jag trodde att Lilith var nyckeln till 
min frihet men den väg hon har lett mig in på har bara gjort mig 
mer låst, mer bunden, inte till ett liv utan till en person.  
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Hon bestämmer över mig och nu har hon bestämt att jag ska 
tillbringa natten med denne man som jag inte känner och som 
jag inte vill lära känna. Inte ens för en natt. Men jag har inget 
val. Tanken gör mig dyster och jag säger inget mer till Fredrik, 
om jag tiger kanske den här natten går snabbare och blir 
lindrigare. Han talar inte till mig heller och det är ett bra tecken. 
Hans arm kring mina axlar är inte det.  

 

Fredriks lägenhet ligger inte långt från stan och i mitt minne 
memorerar jag vägen, så att jag vet hur jag ska ta mig tillbaka 
till stationen. Jag har alltid haft ett bra lokalsinne och det 
kommer hjälpa mig denna gång. Jag betraktar människorna vi 
möter, mina ögon försöker hitta någon som kan hjälpa mig ur 
denna situation, men det tycks inte finnas någon förståelse hos 
dessa främmande människor heller. Alla är inne i sin egen 
bubbla, sin egen frihet, sitt eget liv.  

Är mitt liv som deras nu, har jag uppnått det liv, det vanliga liv 
jag så länge strävat efter? Det känns inte så, allt i mitt nya liv är 
otryggt, jag har en enda vän som skrämmer mig och som jag 
inte förstår mina egna känslor inför och nu går jag med armen 
om en man som jag skulle göra allt för att slippa. Å andra sidan 
är detta ett äventyr och äventyr är inte trygga, där kan vad som 
helst hända och man är aldrig riktigt säker. Det är ju så jag vill 
ha det. Men det känns inte bra.  
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Fredriks arm trycker in mig före sig in i porten till hans hus. 
Ett äldre stenhus med glänsande namnskyltar. När vi går upp för 
trappen känner jag en fet hand på min bak som klämmer till.  

”Det var inte mycket till kurvor”, mumlar Fredrik bakom mig. 
Jag känner mig bedömd och min gamla känsla av press på att 
vara fin och behaga dyker upp igen. Den gör ont. Dessutom 
skrämmer hans ord mig, jag fasar för vad natten kommer att ha i 
sitt sköte.  

När vi kommer in i lägenheten möts jag av ett spartanskt och 
minimalistiskt inrett hem, kalla blanka ytor, svarta möbler och 
inte ett dammkorn så långt ögat når. Mina tankar går till filmen 
”American Psycho” och skräcken griper tag i mig. Tänk om han 
dödar mig, liksom Lilith med Jonas. Tankarna kommer flygande 
och jag kan inte hejda dem. Jag sväljer högt där jag står i hallen 
och känner mig fastfrusen i golvet.  

”Vill du ha en whisky?” Fredrik går före mig i lägenheten och 
för ett ögonblick funderar jag på att dra härifrån, öppna dörren 
och fly. Men innan jag har hunnit röra mig kommer han tillbaka 
och tar tag i mina armar. 

”Du tänker väl inte dra? Nu när du är här ska vi ju ha lite kul.” 
Han verkar ha glömt whiskyn, hans kropp kommer närmare och 
jag känner hans ölstinkande andedräkt. Hans blanka panna är 
full av svettpärlor och hans feta läppar ler sliskigt och han 
trycker dem på min hals, ivrigt och hungrigt. Jag ryser av 
obehag, men kan inget göra, armarna är låsta efter mina sidor 
och han kysser och kysser mig och hans händer klämmer mig på 
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kroppen, först brösten, sedan magen och baken. Hela min kropp 
vill protestera, men jag kan knappast röra mig och min hjärna 
har på något vis stängt av det som händer. Han börjar ta av mig 
kläderna, samtidigt som han tar av sig sina, hela tiden håller han 
fast mig så att jag inte ska smita.  

”Nu går vi in i sovrummet”, säger han och drar mig in till en 
säng med exklusiva lakan, perfekt bäddad. Allt är perfekt, allt 
utom Fredrik.  

”Nu är du min”, säger han, slänger mig på sängen och ser på 
mig. 

”Jag är oskuld”, säger jag i ett sista försök att slippa från detta. 
Jag har levt i en skyddad värld och nu är jag utslängd i en 
oskyddad värld där vad som helst kan hända. Jag avskyr det. 
Fredrik skrattar till svar. 

”Då är det väl dags att göra något åt det?” 
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Lilith  
 

Jag hör hur dörren slår igen bakom Jonas. Jag har låtit honom 
löpa, han är fri att gå och han skyndade sig iväg så fort jag 
släppte mitt grepp om honom. Det gör mig ingenting att han är 
borta, jag har sugit ut det jag vill ha från honom och är nöjd. 
Tillfredsställelsen cirkulerar runt i kroppen och endorfinerna 
dansar runt i mig.  

Rummet är svagt upplyst av den ljusa, rosa sommarnatten. Jag 
ligger utslängd på den breda Queen-size-sängen med kritvita 
manglade lakan som nu är en härva och har mörkröda spår som 
snart kommer färgas bruna. Jonas blod. Jag petar lite förstrött på 
en av fläckarna, den ser ut som en hund. En hund gjord av blod 
med vassa tänder.  En omänsklig hund, en varelse, likt mig, 
törstande efter något annat än mat och dryck. Blodtörst.  

Jag sträcker på mig och njuter av att känna hur lederna spänns 
i kroppen och jag drar en djup, behaglig suck. Kanske ska jag 
sova en stund? Jag sveper med blicken över rummet. Ett 
ointressant skrivbord är placerat bredvid en löjligt liten TV. 
Utsikten från fönstret är inget vidare, Mjölby resecentrum ligger 
mittemot hotellet och lyser av tristess och vanlighet. Det luktar 
gamla möbler, rengöringsmedel, blod och vin i rummet.  En 
märklig blandning dofter, som liksom tar ut varandra, 
konkurrerar om samma lilla område. Genom taket hörs någon 
kissa ljudligt i en toalett. Någon mer som är vaken klockan fyra 
på natten, tänker jag.  
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På det lilla bordet vid fönstret står en vinflaska och två 
tandborstglas. Den traditionella mindre vinflaskan som brukar 
finnas på hotellrum står öppnad, men knappt påbörjad. Det var 
inget vi hann göra, lusten övermannade mig och det var 
knappast läge att avsluta akten med ett glas vin.  

Nu blir jag dock sugen på att ta en mun av det och reser mig ur 
sängen. Jag slänger en blick på de blodiga lakanen och det slår 
mig att städpersonalen kommer att undra. Men det finns inget 
jag kan göra åt saken, förresten kommer jag och Julia redan vara 
på väg när det upptäcks. Jag slår mig ner i en av de blå-lila 
fåtöljerna och häller upp ett glas vin. Den sträva druvsmaken 
värmer mina smaklökar. Den påminner en aning om smaken av 
blod.  

Jonas kallade mig för en ”jävla vampyr” innan han gick. Jag 
bara log lite för mig själv. Så enkelspårigt tänkt. Han kan inte ha 
haft mycket i huvudet. Som om det existerade vampyrer i 
verkligheten och som om man måste vara en vampyr för att 
dricka blod. Jag är ingen jävla vampyr och blodtörsten har inget 
med att jag är häxa att göra. Den finns bara där, jag är inte 
beroende av blodet och jag skräms inte bort av vitlök. 
Människor är alltför benägna att dela in saker i fack, i lådor för 
att få kontroll över livet. Men i verkligheten är människor 
komplexa och egenskaper i en människas person kan ibland 
motsäga varandra. Jag kan inte stoppas ner i något fack och det 
är jag väldigt glad för.  

Jag tar en stor, ilsken klunk av vinet och känner hur det 
bränner till i magsäcken. Jag börjar tänka på Julia och undrar 
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hur hon har det inatt. Ett tag var jag orolig att hon skulle hindra 
mig från att dra iväg med Jonas, men en ordentlig varning fick 
henne på andra tankar. Hon har något jag inte kan se, det är 
något hos henne som jag inte rår på men jag kan fortfarande inte 
komma på vad det är.  

Jag styr henne, men hon är halare än Marion, min makt 
fungerar inte på samma sätt, det är något i hennes natur som 
motsäger min natur och som gör att jag känner att jag inte har 
fullständig kontroll. Men min förtrollning av henne verkar ha 
hjälpt, för jag ser att hon är tänd på mig och det sporrar mig. Det 
är det som är tjusningen med förtrollningar, att man kan få vem 
som helst att känna eller bete sig på det sätt man själv väljer. Jag 
gillar att ha hennes uppmärksamhet och det kittlar mig lite att 
den är av sexuell natur, även om jag själv inte är särskilt 
attraherad av henne.  

Det är makten jag vill åt, berusningen maktkänslan ger, den 
kan inte mätas med varken stillandet av blodtörsten eller av 
sexuell tillfredsställelse. Jag ler för mig själv när jag tänker på 
att Julia fick den fula killen, att hon är fast med honom i natt, 
medan jag fick läckerbiten. Avundsjukan jag tidigare känt 
försvinner när jag tänker på att jag är snyggare än Julia, jag är 
snyggare, alltså får jag de killar jag vill ha. Med Jonas behövde 
jag inte använda någon förtrollning, det brukar jag inte behöva 
göra med killar.  

Vinet är slut och jag somnar nöjt, nästan i samma ögonblick 
som jag lägger mig ned.  



 

142 

 

 

Jag vaknar av försiktiga knackningar på dörren. Ljudet blandas 
med drömmen, jag drömmer att jag låst in mig i mitt gamla 
flickrum och att morsan står utanför och bankar på dörren. I 
drömmen håller jag krampaktigt för öronen så att ljudet inte ska 
nå mina öron. Ljudet av min morsas vansinniga skrik och 
svordomar. Hon har fått ett av sina utbrott och jagat in mig på 
toaletten med en kniv i handen.  

Knackningarna bara fortsätter och när jag kommer upp till ytan 
upptäcker jag att jag inte alls befinner mig i den snuskiga 
toaletten i mitt barndomshem, utan i ett hotellrum i en helt 
annan tid. För ett ögonblick vet jag inte riktigt var jag befinner 
mig, men så dyker gårdagen upp i mitt minne igen och jag inser 
att knackningarna måste komma från någon som står utanför 
dörren och vill in. Antagligen Julia. Fula Julia, tänker jag, fast 
hon inte är ful. Men det är ett bra smeknamn. Som Spybruden. 
Jag reser mig ur sängen, tittar på mig själv i spegeln och inser att 
jag för tillfället ser ut som den häxa jag är. Vinsmaken har 
stannat kvar i munnen och ger mig en sur och otäck andedräkt.  

Julia står utanför dörren och ser liten och blek ut. Det verkar 
inte som om hon heller har sovit särskilt bra, hon har mörka 
ringar under ögonen och håret är rufsigt. Jag undrar för mig 
själv om Fula Julia och Feta Fredrik har knullat.  

”Nu är jag tillbaka”, säger Julia, nästan som i trans. Som om 
jag bara väntat på henne hela natten. Det är snarare tvärtom.  

”Jaha? Vad är klockan egentligen?” 
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”Tio. Jag tror vi måste åka snart.” Julias röst är mekanisk, vore 
det inte för hennes slarviga utseende vore hon som hämtad ur 
”Stepford wives”. Jag lämnar min post vid dörren så att Julia 
kan komma in. Jag ser hur hennes ögon drar sig till sängen och 
de intorkade blodfläckarna. När våra blickar möts igen finns ett 
stänk av rädsla i hennes ögon, skräcken är större än förut. Jag 
bryr mig dock inte om att förklara, det gör inget att hon är rädd, 
hon kan i alla fall inte lämna mig. Julias rörelser blir ryckiga och 
nervösa, hon börjar packa i ordning sina saker, men hon gör det 
på ett fumligt sätt och jag roar mig med att betrakta henne. Hon 
märker det och blir ännu mer klumpig.  

”Klumpiga, fula Julia!” säger jag och skrattar. Sedan går jag in 
i badrummet och låser in mig. Jag tar av mig trosorna och t-
shirten och kliver in i duschen. Vattnet är hett och skållar mig 
nästan, men efter en stund är det lagom temperatur och jag tar 
lång tid på mig. Det känns skönt att värma kroppen i en dusch, 
speciellt eftersom jag känner av en viss baksmälla.  

När jag kliver ur duschen och torkar mig med handduken får 
jag en idé. Jag måste testa Julias dragning till mig. Jag puffar till 
håret, tvättar mig i ansiktet och lägger sedan bort handduken och 
betraktar min nakna kropp i spegeln. Mina bröst är lagom stora 
och toppiga, magen är vältränad, likaså mina lår. Vem som helst 
skulle tända på mig, förtrollning eller ej.  

Nöjt öppnar jag dörren och kliver ut i rummet.  

Julia sitter spänt på kanten av stolen och tittar ut genom 
fönstret. Jag går genom rummet och känner hennes blick på mig, 
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jag märker att hennes ögon ofrivilligt vill lägga sina blickar på 
min kropp och jag ler för mig själv. Jag stannar framför henne 
och till en början tittar hon bort, men jag tvingar hennes ansikte 
mot mitt och jag ser hur hon tittar på min kropp, hennes blick är 
lysten och nästan galen.  

”Ta på mig här”, säger jag och lägger hennes hand på mitt 
högra bröst. Julia flämtar till vid beröringen och jag tvingar 
hennes blick in i min. Jag njuter av att se hennes blandning av 
kåthet och ovilja, jag har så stor makt och hon kan inget göra. 
Efter att ha känt maktens sälta klär jag på mig och packar ihop 
mina saker. Sedan går vi.  

Jag går före ut till bilen, Julia går med nervösa, trippande steg 
bakom mig. Som om hon är min uppasserska bär hon alla våra 
saker. Mina röda band på hennes handleder finns där, jag kan se 
dem även om de är osynliga. Märkligt nog är hon ovanligt blek, 
nästan blåaktig i huden. Jag trodde hennes kinder skulle vara 
blossande efter mina närmanden på hotellrummet, men hennes 
kinder har en blåaktig ton som skrämmer mig en aning. Jag 
skakar av mig känslan, det är befängt att tänka att det är hon 
som skrämmer mig. Uppenbart är det tvärtom.  

Vi sitter i bilen och det är en kompakt tystnad, full av frågor 
och spänning. Julias blick dras till mig då och då och ibland ger 
jag henne ett ögonkast som säger åt henne att fortsätta vara tyst. 
Jag försöker läsa henne och det är lättare om ingen pratar. Men 
det är svårt, nästan omöjligt att läsa henne.  
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”Var ska vi åka? Har du någon plan?” Jag rycker till av frågan 
som så plötsligt hoppar ut ur Julias blåa mun. Frågan låter 
forcerad och jag anar panik under ytan. Det är dock det enda jag 
ser.  

”Tyst!” Jag har en plan men har ingen lust att dela med mig av 
den till Julia. Hon har förresten ingen aning om hur Sverige ser 
ut och var städer ligger i förhållande till varandra. Jag skulle lika 
gärna kunna föreslå att vi skulle åka till månen. Jag känner hur 
makten överväldigar mig igen, jag kan åka vart jag vill med oss 
och det känns bra. Efter min tillsägning tystnar Julia igen och vi 
tillbringar resten av de 60 milen till Kalmar i tystnad.  
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Mary 
 

Resan med Lilith är otäck. Jag dras mellan starka känslor att 
vilja ta på henne till stark ovilja att ens titta på henne. Jag vet att 
jag måste fly, för detta är ingen normal kvinna, detta är en häxa, 
en häxa av den typ jag aldrig hade trott existerade. Hon har på 
något vis förtrollat mig och jag har svårt att förstå vad som 
händer.  

Jag sitter i bilen och det gör ont i mig, det värker i underlivet 
efter Fredriks hårdhänthet, jag är fortfarande i chock efter natten 
men har inte möjlighet att ta hand om det nu, då min kropp 
tillhör Lilith och jag sitter som i ett skruvstäd av hat och åtrå.  

Mitt huvud gör ont och jag är hungrig och mår illa. Solen 
steker bilen och jag vill stanna och svalka mig men det går inte. 
Det är Lilith som kör bilen och jag har ingen makt. Det är hon 
som styr både bilen och mig. Skräckslagen håller jag mig 
krampaktigt fast i bilens stolsäte och tvingar mig att titta rakt 
fram på vägen. Det börjar snurra i mitt huvud, allt är upp och 
ner och ett plötsligt mörker sluter mig i sin famn. Otäcka tankar 
skapas i min hjärna då jag är borta, jag ser framför mig hur 
Lilith styr bilen av en bro, ner i det blåa vattnet, hur Lilith kör 
bilen in i en bergvägg, hur Lilith skrattar ett hånfullt skratt 
samtidigt som hon bränner mig med en cigarett. 

När jag vaknar vet jag inte hur länge jag har varit borta, jag är 
torr i munnen och ligger framåtlutad så att jag bara ser mina 
fötter. Jag lyfter på huvudet och tittar mig omkring. Lilith rör 
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inte en min, hon sitter fortfarande och kör. Hon ger mig en 
flaska vatten och det är den första vänliga gärning hon har gjort 
sedan hon lade armen om mig på den där nattklubben. Jag 
dricker vattnet men känner mig fortfarande yr och illamående.  

”Nu är vi framme”, säger Lilith och kör in på något som ser ut 
som en camping. Var vi är har jag ingen aning om. 

Med vacklande och trötta steg går jag efter Lilith till den stuga 
hon har bokat in oss på. Jag har inte ätit på hela dagen, klockan 
måste vara framåt sex på kvällen, men Lilith verkar helt 
oberörd.  

När vi kommer till stugan stupar jag på en av sängarna, 
utmattad och rädd.  

”Jag går till kiosken och handlar”, säger Lilith och lämnar mig 
äntligen ensam.  

Jag blundar en stund och tänker att jag borde sova, men sedan 
slår det mig: Lilith har för tillfället lämnat mig ensam och jag 
känner att dragningskraften till henne har avtagit. Nu kanske är 
min enda chans att fly? Trots min hunger och trötthet släpar jag 
mig ur sängen igen, dricker ett glas vatten och slänger lite vatten 
i ansiktet. Mat kan jag få tag på någon annanstans, nu gäller det 
att komma härifrån.  

Jag snubblar nästan över mina egna fötter då jag skyndar mig 
ut ur stugan. Det tar emot, det smärtar runt handlederna av 
någon konstig anledning då jag rör mig bort från stugan och jag 
är osäker på om jag verkligen har tagit mig loss från Lilith. Det 
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är fortfarande varmt och väldigt ljust och solen bränner mina 
armar och sticker mig i ögonen. Receptionen är ingen bra idé, 
där kan Lilith hålla till, så jag går åt motsatt håll, följer den 
asfalterade gången med stugor där människor sitter ute och 
dricker öl eller fikar och de tittar alla konstigt på mig. 

Jag rätar på ryggen och försöker se normal ut men jag vet inte 
till vem jag ska vända mig för att få hjälp. Vad ska jag säga? Jag 
kan inte be dem ringa polisen, då hittar de mig och jag är 
tillbaka i mitt gamla liv. Jag kan inte säga att det är en elak häxa 
som har förtrollat mig, då kommer de att ringa psyket. 
Människorna här ser för glada ut för att jag ska vilja störa dem 
med mitt problem och mina handleder värker. Blåa ränder, som 
blir tjockare och tjockare, har börjat visa sig på dem. Det ser 
äckligt ut och jag förstår inte var de kommer ifrån.  

Då får jag se en man sitta vid en stuga, han sitter själv och 
dricker en öl och han tittar på mig, han tycks se mig och min 
situation. Jag tittar mig omkring och vänder sedan blicken 
tillbaka till honom. Han reser på sig, närmar sig och sträcker 
fram handen.  

”Angenämt!” Han talar engelska och jag undrar om han 
känner igen mig. Känslan sänder rysningar genom kroppen. 
”Välkommen till min stuga, vad heter du?” En lättnad sprider 
sig i kroppen; han vet inte vem jag är.  

”Julia”, svarar jag förvånat och känner hur smärtan i 
handlederna sakta ebbar ut. Jag ser på mina handleder och ser de 
blåa strecken bli tunnare och tunnare ju mer värken släpper. 
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Samtidigt väller ett enormt illamående över mig när jag tänker 
på Lilith och att jag tagit på henne och lockats av henne. En 
spänning i kroppen släpper och jag känner hur magen börjar 
vända på sig och hur hulkningar startar i magsäcken för att 
sedan eskalera i form av kraftiga uppkastningar.  

Det är endast galla som kommer eftersom jag inte ätit på över 
ett dygn. Under hela tiden jag spyr kan jag inte släppa mina 
ögon från mannen framför mig, han har fångat min blick och 
trots att jag i normala fall skulle ha skämts över att spy inför en 
främmande person blir jag lugnad av hans blick och hans 
närvaro. Jag skäms inte. När attacken gått över faller jag omkull 
av trötthet på marken och det enda jag vill är att sova. Jag 
känner hur mannen sluter sina armar om min kropp och lyfter 
mig, som om jag inte väger någonting, och bär mig in i hans 
stuga. Han lägger mig på sängen, går till det lilla kylskåpet och 
hämtar någonting.  

”Ät det här, du behöver näring”, säger han och räcker fram en 
rund och knottrig svampliknande sak som luktar svagt av något 
jag inte kan definiera. Jag tittar förvånat på honom, vill att han 
ska förklara vad det är han erbjuder mig, men han blinkar bara 
betryggande och håller fram tingesten till min mun.  

Jag blundar och en ny kraft jag inte känner igen gör så att 
mina käkar öppnas och sluter sig om det odefinierbara. Det 
smakar salt och bränt och har en hård konsistens. Jag sväljer ner 
det och öppnar ögonen. Illamåendet, huvudvärken, smärtan, 
tröttheten, allt är borta och jag mår plötsligt väldigt bra, känner 
mig pigg och stark och frisk.  
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Jag ser på mannen framför mig och känner en miljon känslor 
dansa igenom kroppen, det börjar i fötterna, fortsätter upp i 
benen och strålar ut i hela min kropp. Jag är glad, sprudlande 
glad och jag känner mig förälskad i denne man som jag aldrig 
tidigare sett. Det är så här en kärlek väcks, jag känner det i varje 
molekyl i kroppen och jag vill vara med honom för alltid. En 
prins på en vit springare. Lilith är bortglömd, nu existerar bara 
min räddare.  

”Vad heter du?” undrar jag och betraktar hans kritvita tänder 
och gnistrande ögon.  

”Liothe”, svarar han och jag blir förvånad över hans ovanliga 
namn. 

”Var kommer du ifrån?” Han svarar inte utan skrattar bara och 
stryker mig på kinden. 

”Du är min nu”, säger han och jag vet inte om jag ska skratta 
eller gråta. Det är en mix av känslor inne i mig, sorgsna känslor, 
lyckliga känslor, skrämmande känslor. Vem är denne man som 
har så stor påverkan på mig? ”Du måste göra upp med henne. 
Du måste gå tillbaka till henne och visa att du är starkare.” 
Liothe har en mörk stämma, och den låter allvarlig. Hur kan han 
veta om mig och Lilith? För det måste väl vara henne han syftar 
på?  

”Men hon är farlig, hon är sjuk. Hon är sinnessjuk. Det är 
farligt att vara i hennes närhet, hon kontrollerar mig. Hur kan du 
veta vem hon är?”  
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”Lita på mig. Du ska gå tillbaka och visa dig.” Jag förstår inte 
vad han menar men jag inser att han har rätt. Naturligtvis har 
han rätt. Jag får inte visa mig svag och feg, då har hon vunnit. 
Jag måste kämpa emot henne. Jag reser mig från sängen.  

”Finns du kvar här och väntar på mig?” min röst är svag men 
beslutsam.  

”Självklart.” Liothe reser sig också och jag lägger nu märke 
till hur lång och stor han är. Han ser ut som en jätte, en vacker 
jätte med långt, glänsande hår, vackra anletsdrag och starka 
armar. Jag vänder mig om, mina steg går bestämt mot dörren, 
jag öppnar den och går ut i sommarkvällen igen. Jag ler säkert 
mot de människor jag nyss passerat och ett nytt självförtroende 
huserar i min kropp. Snart är jag tillbaka vid vår stuga och 
rädslan jag tidigare känt är som försvunnen. Jag öppnar dörren. 
Den ljusa kvällen är utestängd i stugan med hjälp av persienner 
och lamporna är släckta. Bara ett lätt ljus tränger försiktigt in 
från fönstret och först tror jag att stugan är tom.  

”Lilith?” säger jag för att försäkra mig om saken. Sedan tänder 
jag lampan i taket och rycker till när jag ser gestalten sitta vid 
bordet. Har hon suttit i mörkret för sig själv? Nu stirrar två 
mörka ögon på mig med ilska i blicken.  

”Var har du varit?” Liliths röst är mörk och arg och 
anklagande. Som om hon är en svartsjuk flickvän. Jag vet inte 
längre vad jag ska göra. Det tidigare grepp Lilith haft om mig 
har försvunnit av någon anledning, hennes makt är borta och 
kvar finns bara ett stort förakt och en viss rädsla för henne kvar. 
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Men vad menade Liothe med att jag ska göra upp med henne? 
När jag var hos honom kändes det självklart, nu vet jag inte 
längre vad jag sysslar med. Jag måste få tid att tänka, tid att 
förstå vad det är jag ska göra. Jag vet att jag inte kan återvända 
till honom innan jag gjort det jag ska med Lilith. Att på något 
sätt bli av med henne för alltid. Kanske kan jag ta henne till 
honom? 

”Jag satt hos några grabbar och snackade bara. De ville att vi 
skulle komma på fest hos dem imorgon kväll. Jag sa att vi ville 
det.” Jag undviker Liliths genomträngande blick.  

”Jag sa att vi ville det”, härmar Lilith mig. ”Vad vet du om 
vad jag vill?”  

”Jag trodde att du ville det. Hur som helst så tänkte jag borsta 
tänderna nu och lägga mig”, säger jag snabbt och smiter in i 
badrummet. Jag hör ingen reaktion, det är alldeles tyst därute. 
Sedan hör jag hur ytterdörren öppnas och stängs.  

 

En stickande, ofräsch lukt möter min näsa och gör att jag vaknar 
ur min drömsömn. Jag drömde att jag och Liothe satt i ett träd 
och pratade. Plötsligt försvann han och den otäcka svarta 
hunden dök upp i min dröm igen och stirrade på mig med sina 
gula ögon. Den där hunden igen, tänker jag för mig själv. Hur 
har den hittat in i mina drömmar?  

Men nu är det lukten som väcker mig, jag känner igen den, den 
känns bekant. Min hjärna kämpar med att få logiken att hänga 
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ihop och när jag äntligen är helt vaken och slår upp ögonen ser 
jag var lukten kommer ifrån. Det är cigarettrök som kommer i 
omgångar från en källa som jag mycket väl känner igen numera. 
Liliths röda läppar. Hon sitter i min säng och blåser rök på mig.  

”Har älvan vaknat nu?” Rösten låter hånfull och sarkastisk. 
Jag vaknar snabbt och sätter mig upp i sängen och viftar bort 
röken som lagt sig som en dimma i den lilla stugan. Lilith ser på 
mig, fimpar cigaretten på golvet och drar sedan i sitt linne så 
hennes bröst blottas.  

”Här, ta på mig!” säger hon uppfordrande, men jag äcklas bara 
av synen och knuffar bort henne från sängen. 

”Lägg av, jag är inte intresserad!” säger jag irriterat och 
förvånas själv över min djärvhet. Lilith ser förskräckt på mig 
och det verkar ta en stund innan hon kommer till sans igen. Hon 
börjar rabbla något på svenska som jag inte förstår samtidigt 
som hon stirrar på mig. När jag inte reagerar rabblar hon samma 
ramsa igen, om och om igen, till slut skriker hon den och för 
varje gång kommer hon närmare och närmare. Jag måste göra 
det igen, jag tar tag i hennes armar och stöter bort henne från 
mig.  

”Sluta! Låt mig vara ifred!” skriker jag och reser på mig.  

”Du ska aldrig lämna mig, hör du det!” Lilith låter desperat 
och hon rycker tag i mitt hår och drar det bakåt. ”Du ska aldrig 
lämna mig!” Hon släpper taget och slår mig sedan med full kraft 
i ryggen. Jag känner det knappt, vänder mig om och ger henne 
en örfil så att hon flyger genom rummet. Min förvåning 
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blommar upp igen, att jag är så stark hade jag ingen aning om. 
Lilith har satt sig upp och nu tittar hon lömskt på mig med 
axlarna uppdragna. Men hon är lugn, hon säger inget mer.  
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Lilith  
 

”Idag sårat, imorgon, helt, idag sårat imorgon helt”. Jag står 
framför spegeln och betraktar min rödblåa kind. Jag tvingar den 
att läka med mina ord men det går långsamt. Vem är hon, älvan, 
som står emot mina ramsor och som plötsligt har fått en styrka 
som en man i sin lilla smala kropp? Den stickande orangea 
bollen är tillbaka i min mage och cirkulerar i snabb takt därinne 
och får mig att vibrera inombords. Den lilla slampan har flirtat 
in sig hos några killar utan att fråga mig om jag vill vara med. 
Var i helvete fick hon den kraften ifrån?  

Nu är det dock dags att tysta henne, är grabbarna snygga är de 
mina båda två. Hon kan inte rå på mig när det gäller killar och 
deras intresse. Jag sminkar över märket på kinden och tänker att 
jag får skylla på att jag boxas, inte en chans att jag skulle 
erkänna för någon att den där lilla bruden har slagit mig.  

Jag är den som står vid dörren och den som knackar på, Julia 
står i bakgrunden och väntar. Det är så jag vill ha det.  

När dörren öppnas är jag inte mentalt förberedd på vad som 
ska möta mig. Det är en trollkarls blick och han suger in mig 
med hela sitt väsen och jag har ingen möjlighet att stå emot. Jag 
fryser fast i marken med mina ögon fästade på den vackre 
mannen framför mig och mina läppar är särade i en förvånad 
grimas och jag känner hur min mun vattnas. Jag kommer snart 
börja dregla om jag inte stänger munnen. Jag är kär, för första 
gången i mitt liv är jag kär, det är det enda jag vet, hur fånigt det 



 

156 

 

än låter och hur mycket jag än vill förneka det är det vad som 
har hänt. Min coolhet är borta, mina förföriska ögon har 
försvunnit och jag står bara och stirrar och förmår knappt säga 
mitt namn.  

Jag känner hur någon kommer bakifrån och trycker sig förbi 
mig, jag uppfattar att det är Julia och när hon kysser mannen 
framför mig på kinden börjar min kropp darra och stötar skickas 
från hjärnan och i plågsamma attacker ut i kroppen. Jag är 
tvungen att använda alla mina krafter för att lyckas flytta ögonen 
från mannen till Julia som gått förbi mig. Fula Julia. Idiotiska 
Julia. Äckliga Julia. Julia måste försvinna.  

”Välkommen.” Hans mörka stämma uttalar orden, samtidigt 
som han räcker mig sin hand. Först vet jag inte vad jag ska göra 
med den, jag bara tittar på den väldiga handen med perfekta 
fingrar. Sedan väcks jag ur mitt koma och tar hans hand. Det 
blixtrar till i mig när jag känner hans muskler mot mina och jag 
vet: han är min. Så är det bara.  

När den värsta chocken lagt sig är det bara att slå på charmen. 
Jag vet ju hur man gör, den finns ju där, någonstans i ryggraden. 
Ingen har tidigare knockat mig så fullständigt, jag har alltid haft 
kontroll över situationen. Men den här. Han är något annat, han 
är inte mänsklig. Och den här gången handlar det inte bara om 
sex, det är en förälskelse, så blixtsnabb och så stark att jag först 
nu förstår vad alla kärlekssånger handlat om, de tornar upp sig 
på rad i mitt sinne och spelar likt en jukebox i mina öron, låt på 
låt, sång på sång, fras på fras. En enda blick och hälsning har 
framkallat detta rus. Jag behöver alkohol. Nu, på en gång.  
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Vi sitter ute i den kvava kvällen i vita, billiga plastmöbler och 
dricker öl och äter chips. Men det som spelas upp inför mina 
ögon är en vacker festmåltid, ett ekbord med läckerheter som 
rökt ål, lax, hummer, exklusiva ostar, vindruvor och så mycket 
vin och champagne vi kan dricka. Julia är som bortblåst i min 
vision, det är endast jag och den vackre mannen som sitter här. 
Jag är klädd i en vacker, blodröd klänning och mitt ansikte är 
ljuvt och vackert.  

Mina ögon strålar och blinkar mot mannen. När jag tänker 
efter har han inte sagt vad han heter, men det spelar ingen roll, 
jag vill egentligen inte veta.  

”Kan jag hämta något till dig, Mary?” frågan kommer från 
mannens vackra läppar och det tar en stund innan jag förstår att 
orden inte är riktade till mig, utan till Julia. Henne hade jag 
nästan glömt. Varför kallar han henne för Mary förresten? Har 
de någon fånig lek för sig? 

”Ja”, svarar Julia med ett idiotiskt leende, utan att säga exakt 
vad hon vill ha. Mannen ler tillbaka och går iväg.  

”Mary? Vadå Mary?” säger jag och tittar uppfordrande på 
henne. ”Har den lilla bitchen ljugit för mig?” Julia eller Mary 
eller vad hon nu heter, tittar ner på sina händer. 

”Jag kallade mig Julia”, säger hon. 
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”Vad är det du har gjort egentligen, Mary?” För ett ögonblick 
är det något som fladdrar till i min hjärna, ett minne? En 
föraning? Jag vet inte, men det kom när jag uttalade älvans 
namn och det försvann lika fort som det kom. Någonstans har 
jag svaret, men det vill inte komma upp till mitt medvetande, det 
ligger fortfarande och irrar i mitt undermedvetna.  

”Inget.”  

”Du har ljugit om ditt namn och blivit livrädd för polisen, 
något måste du ju dölja?” Min ilska bränner i kroppen, inte nog 
med att hon har ljugit för mig, den här mannen har fått veta 
sanningen. Varför? Mary svarar inte och jag anstränger mig för 
att ta reda på hur det ligger till, men hon är omöjlig att läsa, så 
omöjlig att jag känner hur blodet börjar sippra ur näsan på mig. 
Jag ger upp, stryker med fingret under näsan, tittar på den röda 
vätskan och slickar sedan långsamt i mig den, samtidigt som jag 
tittar på Mary. Hon ser äcklad ut och tittar bort.  

Mannen kommer tillbaka med en öl, förtrollningen är bruten, 
bordet med alla godsaker är borta, de försvann i samma 
ögonblick som Mary gjorde sig påmind.  

”Tack!” Mary ler mot mannen, som ler tillbaka. De har ett 
grepp om varandra, jag ser det tydligt och måste bryta det. Den 
orangea bollen kommer tillbaka i mitt inre och hotar att 
explodera.  

Jag lutar mig fram mot mannen, gör min blick så sensuell som 
jag bara vet att jag kan, och säger på svenska, så att Mary inte 
ska förstå: 
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”Jag vill ha dig!”  

”Jaså?” Mannen tittar roat från mig till Mary. Sedan säger han: 

”A whitch or a princess, a princess or a whitch?” Han stannar 
upp med blicken, först på mig, sedan på Mary. Sedan stirrar han 
mig djupt in i ögonen och tar Marys hand, långsamt och 
dröjande. Utan att släppa mig med blicken kysser han henne på 
handen och jag ser hur hans ögon förvandlas.  

En besvikelse, så stor och kraftfull att den nästan slår mig på 
munnen, kommer över mig och den orangea bollen exploderar 
samtidigt i mitt inre och får mitt innanmäte i uppror. Jag reser 
mig, häftigt och tvärt från stolen, jag vet inte vad jag ska göra, 
bara att jag måste härifrån. När jag vänder mig om och går 
känner jag deras blickar i nacken, på samma sätt som jag för 
länge sedan kände frökens förvånade blick när jag lämnade 
matsalen den där gången. 

Vad mitt nästa drag ska bli vet jag ännu inte, men jag vet att 
det har vissa likheter med den där dagen då jag försökte förgifta 
hela skolan för att göra mig av med Chris. Men den här gången 
ska jag inte utföra dådet själv.  
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Mary 
 

”Du kanske behöver lite vin efter det här?” Liothe granskar 
mitt ansikte.  

”Vad sa hon till dig?” Han svarar inte, korkar istället upp 
flaskan han hämtat och häller upp ett glas till mig som han sedan 
håller fram. ”Vad sa hon?”  

”Hon är kär i mig, Mary, hon är förälskad. Som du.” Orden 
känns tunga att ta emot, har Lilith drabbats av samma häftiga 
förälskelse som jag själv? Hur har det gått till? Är mina känslor 
inte så unika som jag trodde? Det känns som om jag är ute på 
hal is, Lilith var uppenbart upprörd när hon lämnade oss och vad 
kommer att hända när vi ses igen?  

”Kan jag stanna hos dig?” Min röst är svag.  

”Självklart. Du stannar här.” Liothe tar själv ett glas vin och 
smuttar på. Sedan säger han: 

”De brukar bli kära i mig, det går ganska snabbt.” Jag tittar in i 
hans ögon, men det gör för ont så jag ser bort igen. ”Men du är 
som jag, Mary.”  

Orden kommer oväntat och som från ingenstans. Hans läppar 
har inte rört sig, det är jag säker på, trots att jag inte tittat på 
honom.  

”Vad menar du?” 
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”Magisk.” Hans läppar rör sig fortfarande inte men hans röst 
och ögon talar ändå till mig. ”Du är min prinsessa.” Mitt inre 
dunkar, mitt hjärta dansar disco i mitt bröst. Jag tittar på honom 
och nickar. Ja, jag är en prinsessa, prinsessa av England med 
blått blod flytande i kroppen.  

”Och Lilith är den onda häxan”, säger jag fundersamt. ”Som i 
en saga.” 

”Hur slutar den här sagan då?” Liothe ställer frågan ut i luften, 
inte direkt till mig, utan till något annat där ute.  

”Hur brukar sagor sluta?” 

”Det goda vinner över det onda. Men det här är ingen riktig 
saga och jag är ingen prins.” Orden Liothe uttalar sänder 
rysningar längs min ryggrad. Jag känner en ond föraning och 
något säger mig att denna saga inte kommer att ha ett lyckligt 
slut.  

”I vilket fall som helst är du min prinsessa”, säger han och 
böjer sig fram och kysser mig på munnen. Hans läppar är svala, 
nästan kalla och han luktar sand och tång. Hans hand söker sig 
under mitt hår och klämmer försiktigt om min nacke. Jag böjer 
mig bakåt för att se in i hans ögon igen och då ser jag något 
märkligt. Ögonen börjar skifta färg. Först är de mörkbruna, 
sedan ljusbruna, för att därefter bli gula och sedan klarblå. Jag 
flämtar till och mitt hjärta ändrar rytm. Han sluter försiktigt 
mina ögon med sina fingrar och kysser mig igen. Genast 
glömmer jag de märkliga ögonen.  
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Lilith  
 

Campinggästernas skratt ekar i mina öron och deras äckliga 
grillukt hotar att spränga min näsa. Jag rör mig framåt, snabbt 
och osynligt och knappt märkbart. Mina fötter nuddar inte 
marken, jag svävar några centimeter ovan. På det sättet tar jag 
mig fram snabbare. Människorna ser mig inte och tittar de på 
mig ser de bara en svart skugga som flyr genom landskapet.  

Inuti brinner jag, likt en 1600-talshäxa och huden har en 
glödgad färg och jag vet att mina pupiller är röda. Jag brinner av 
vrede, av olycklig kärlek och av hat. Dessa tre ingredienser har 
kokats ihop inuti mig och gjort mig till en eldhärd. 

 Jag flyr, ut i skogen, ut till världsandarna, ut till den 
mossbeväxta marken. Där sätter jag mig på marken och försöker 
stilla mina krafter som rusar runt i kroppen. Morrningar kommer 
ur min mun utan att jag kan hejda det och de följs åt av små 
eldar som hoppar ur min mun. Jag griper tag om mossan och 
rycker loss en kraftig bit, stoppar den sedan i munnen för att 
kväva elden. Det dämpar min ilska en aning.  

Sedan reser jag mig upp, böjer på benen och vrider mitt huvud 
så att min blick riktas bakåt, mellan benen och upp mot himlen. 
Himlastjärnorna visar mig hur jag ska göra. Jag ser dem, trots att 
det fortfarande är ljust ute, himlastjärnorna visar sig för mig och 
de målar upp bilder för hur min plan ska bli. När jag fått 
tillräcklig information rätar jag ut min kropp igen, nacken 
ömmar en aning. Sedan sätter jag mig och vilar och låter 
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andningen och elden stilla sig. Sedan kommer en ramsa ur min 
mun: 

”Marion, Marion, flyg genom land över vatten 

Marion, Marion, flyg till mitt helvete,  

Marion, Marion, flyg till mitt helvete och rädda mig 

Marion, Marion, rädda mig från olycklig kärlek, ilska och 

hat, 

Marion, Marion, flyg hit, flyg hit för att döda 

Flyg hit nu.” 
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Marion  
 

Tåget går med skakiga rörelser över rälsen, jag kan känna 
varenda ryckning i den stora farkosten. Den rör sig i samma takt 
som min förväntan skickar stötar genom kroppen.  

Jag färdas med ett av de stela Reginatågen. Jag gillar dem inte, 
sätena är obekväma, det luktar betong och något odefinierbart 
surt och tågets rörelser är klumpiga och ryckiga.  

Det är inte mycket folk i vagnen, ett par gymnasietjejer som 
sitter och fnittrar och skickar bilder till varandra med sina 
mobiltelefoner, ett äldre par som ser bistra och tysta ut samt en 
liten pojke som spelar Playstation portable.  

Dimman är tät utanför fönstret, kanske ska den spricka upp 
senare under dagen och låta solen värma marken, kanske inte.  

Resan är planerad sedan flera dagar. Jag är på väg till den man 
som kommer att göra mina gråa dagar mindre trista. Äntligen 
ska jag träffa honom!  

Jag vecklar upp det senaste brevet jag fått av honom och läser 
det med andakt. 

”Kära Marion,  
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Tack för ditt långa, innehållsrika brev. Jag blev rörd till tårar 
när jag läste om ditt liv och vad du har varit med om. Jag vill 
så gärna träffa dig och se dig. Kan du inte komma och hälsa 
på? Jag väntar. Din,  

 

Robert” 

 

Belåtet viker jag ihop brevet och lägger tillbaka det i kuvertet. 
Detta kuvert har inte heller något frimärke. Inte ens någon 
stämpel. Brevpapperet är det samma, likadant som det som jag 
har. Jag lägger kuvertet mot kinden och tittar drömmande ut 
genom fönstret. Nu kommer jag, tänker jag, nu är det du och jag 
Robert. 

Jag kommer att tänka på Liliths spådom igen. Vi ska komma 
närmare varandra, antingen psykiskt eller fysiskt, var det inte så 
hon sa? Kanske är det idag det ska hända? Jag ler för mig själv 
vid tanken. För varje ryckning i tågets kropp kommer jag 
närmare och närmare honom. Våra läppar är mil ifrån varandra, 
men om ett par timmar kommer de vara så nära att de kan 
mötas. Jag slickar mig lättjefullt om läpparna och känner sedan 
med fingrarna över den tunna huden som så lätt spricker om den 
blir torr.  

Gymnasietjejerna några säten bort har råkat se mig och de 
sitter nu och fnittrar och kikar åt mitt håll. Jag rycker till när jag 
märker deras blickar och känner hur min hals blir röd. Typiskt 
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att de skulle se mig när jag var inne i min egen värld. Jag tänker 
sedan triumferande att de nog i alla fall inte är på väg för att 
träffa några killar. Allra minst en man som har de finaste ögon 
jag någonsin sett.  

 

Några timmar senare står jag utanför den byggnad som gömmer 
min kommande man. En grå betongklump utslängd i Kumla. 
Förväntningarna som skickat stötar i min kropp tidigare har nu 
planterat sig i min mage, granne med nervositeten. Vad ska jag 
säga nu när vi ses för första gången? Vem ska jag vara? Vem 
kommer han att vara? Kommer han föra samtalet framåt? Det är 
ju han som har bett mig komma. Plötsligt skäms jag för de ord 
jag skrivit till honom, jag har redan avslöjat så mycket om mig 
själv och känner mig blyg över vad han ska tycka. Jag rycker 
upp mig och slutar tänka, låter fötterna bestämma och de börjar 
gå framåt, mot byggnaden.  

När jag kommer fram till vakten drabbas jag återigen av en våg 
av osäkerhet. Vad säger man? En fras som jag använde som 
barn när en kompis förälder öppnade dyker upp i mitt minne: 
Hej, är Robert hemma? Men det passar inte riktigt när man ska 
hälsa på någon som sitter i fängelse.  

”Hej, jag söker Robert Svensson.” Vakten tittar ointresserat på 
mig. Han är en liten, spenslig man som inte ser ut att jobba på 
ett fängelse. Jag hade trott att alla här skulle vara biffiga.  

”Ännu en beundrare. Har du någon besökstid?” Så långt har 
jag inte tänkt.   
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”Be-besökstid?” 

”Ja, vi kan ju inte ha brudar som du springande här dagarna i 
ända. Det är ju fan värre anstormning här än på en Beatles-
konsert.”  

”Nej, men vi har brevväxlat.” Jag hör hur svag min röst låter, 
den är knappt hörbar. För att bevisa mitt påstående tar jag upp 
brevet ur väskan och darrar lite på handen när jag håller fram 
det.  

”Han ville att jag skulle komma. Jag tänkte att det bara var att 
komma hit.”  

”Då får du tänka om.” Jag känner hur paniken börjar växa. Jag 
tittar mig omkring, som för att hitta något som kan lösa 
situationen. 

”Jag har åkt ända från Borlänge…” säger jag med klen röst 
och min läpp darrar. Hela förmiddagens spänningar och 
förväntningar släpps ut i en tyst gråt. Vakten tittar på mig och 
mjuknar en aning.  

”Men blev du så ledsen? Vänta, så ska jag försöka hjälpa dig.” 
Vakten tar upp en telefon och slår ett nummer.  

”Ja tjena. Jag har en tjej här som vill träffa Robert Svensson. 
Nej, hon har inte bokat någon tid. Jag ska höra…du tjejen”, 
vakten vänder sig mot mig, ”vad heter du?”  

”Marion Lindh.” Namnet kommer tillsammans med en 
snyftning.  
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”Marion Lindh. Ja, jag väntar.” Det blir tyst en stund och jag 
kan hämta andan. Snart, snart kommer jag få träffa honom. Vad 
glad han kommer att bli över att jag kommer! Han kommer 
torka bort mina tårar och krama mig, det är jag säker på.  

”Jaså? Jaha, det var konstigt.” Vakten pratar igen. ”Ja, det har 
väl blivit något missförstånd. Hörs! Hej!” Mannen stänger av 
telefonen och vänder sig mot mig igen.  

”Han kände ingen Marion Lindh, så tyvärr kan jag inte släppa 
in dig.” 

”Men…vi har ju brevväxlat. Och han visste att jag inte hette 
Isabel.” Vakten tittar på mig som om jag är galen.  

”Tyvärr, tjejen, du får åka hem till Borlänge igen.” Jag ger 
honom en sista desperat blick, men det finns inget mer att säga. 
Mitt inre är i uppror, varför sa han att han inte visste vem jag 
var, varför kom han inte ut, varför, varför, varför? Har han 
träffat en annan tjej som är bättre än jag, har han upptäckt något 
i mitt brev som han inte tycker om? Vad gick fel?  

 

När jag kommer hem igen är det kväll och jag är utmattad av 
sorg och besvikelse. Jag kan inte förstå vad som hände och 
Prinsen är den som får ta emot mina tårar. Jag river sönder 
Roberts brev och slänger dem i toaletten. Mitt i gråten är det 
något annat som tar sig in i mitt medvetande. Mina hulkningar 
avtar plötsligt och tårarna tar abrupt slut. Jag sätter mig, rak i 
ryggen och lyssnar inåt. Prinsen hoppar ur mitt knä och springer 
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och gömmer sig. Jag blundar och ser Lilith, jag ser att hon 
behöver hjälp, jag ser att jag ska ta ett flyg, jag ser att jag ska 
inhandla diverse saker, jag ser att jag ska genomföra ett 
uppdrag. Det är vad jag ser och jag måste göra det så fort som 
möjligt. Ske Liliths vilja såsom i himmelen så ock på jorden… 
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Robert  
 

Jag ska just gå på lunch, när en av vakterna, Dennis, kommer 
och frågar om jag känner till någon Marion Lindh. Namnet låter 
bekant på något vis, men det har ingen positiv klang, säkert 
någon galen käring. Jag har fått många brev efter att jag synts i 
TV, från alla möjliga typer av tjejer. Småbarnsmammor, gamla 
tanter, unga tjejer. De skriver alla samma sak: att de tycker att 
jag är snygg, att de är säkra på att jag är oskyldig och att de ska 
vänta på mig tills jag kommer ut igen.  

Den där Marion Lindh, var inte hon en av brevskriverskorna? 
Jag känner på mig att det inte är någon jag vill träffa. Men 
nyfikenheten driver mig ändå att ta fram högen med brev. 

Fan, såhär måste det vara att vara rockstjärna, tänker jag för 
mig själv när jag bläddrar igenom högen. Mitt i hittar jag en 
Lindh som avsändare, men hon heter Isabel. Längre ner i högen 
finns dock en Marion Lindh, med samma brevpapper som från 
Isabel. En prydlig handstil på ett brevpapper med ljusblått hav 
och en kritvit strand. Det måste vara från samma person. En 
märklig sak är dock att det andra brevet är skrivet som om 
bruden har fått ett svar. ”Du genomskådade mig, jag heter inte 
Isabel, utan Marion”, står det med svarta bokstäver. 
Genomskådat? Är kvinnan galen? Jag funderar på mysteriet en 
stund, stoppar sedan tillbaka breven i hyllan och går för att 
träna. Marion Lindh försvinner därefter ur mitt minne.  



 

171 

 

Mary 
 

En stark, manlig arm ligger över min mage när jag vaknar. För 
en sekund glömmer jag var jag befinner mig och jag vet inte 
vem armen tillhör. När min hjärna kommer ikapp och jag inser 
att det är Liothes arm som tynger min kropp, far en lyckokänsla 
igenom mig, den börjar i benen och letar sig sedan upp i 
bröstkorgen där den lägger sig skönt till rätta. Jag smeker sakta 
över hans håriga arm och känner på de sträva hårstråna som 
ligger i ett mönster över huden. Hans arm börjar långsamt röra 
sig och handen letar sig upp mot mina bröst, men istället för att 
smeka dem placerar han sin hand under det vänstra och viskar: 

”Jag älskar ditt blåa hjärta så jag kommer att stjäla det.” Hans 
röst är mörk och djup.  

”Det har du redan gjort”, svarar jag, omedveten om vad hans 
ord egentligen betyder.  

Jag lyfter på huvudet så att jag kan se in i hans ögon igen och 
den här gången skiftar de inte färg, men de har en besynnerlig 
ton, nästan gul. Jag har aldrig sett den färgen på en människa 
förut.  Han ler och hans tänder ser ovanligt vassa ut.  

”Vem är du som trollbundit mig så?” frågar jag utan att tänka 
mig för. Hans leende försvinner och han svarar inte.  

Snart tränger sig Liliths mörka gestalt in i mitt medvetande 
igen och jag sätter mig upp i sängen och har en känsla av att hon 
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närmar sig. Jag tittar på klockan och blir förvånad, den är redan 
tre på eftermiddagen.  

”Hur länge har vi sovit egentligen?” Det känns obehagligt att 
jag sovit så länge utan att märka det, jag brukar alltid vara 
morgonpigg och har aldrig sovit längre än till tio.  

”Oroa dig inte”, Liothes röst låter irriterad och för första 
gången sedan jag träffade honom känner jag ett visst obehag i 
hans närhet. Något i hans röst säger mig att jag inte ska fråga 
mer, så jag är tyst. Jag sitter upp i sängen med armarna om 
knäna och känner mig naken. Det är någonting som pågår 
ovanför mitt huvud men jag kan inte sätta fingret på det. Det är 
något ont som har släppts lös och jag vet snart inte vem jag kan 
lita på.  

Dörren öppnas och in kliver Lilith och hennes kompis, Marion. 
Det förvånar mig att Marion är här, hur kom hon hit? Jag ryggar 
för Liliths blick, men hennes röst låter fullkomligt normal och 
av gårdagens ilska finns inget spår, hur jag än söker. Ett tag 
funderar jag på om jag bara drömt alltihop, eller om det är så att 
jag drömmer nu. Det känns som om jag är inne i en surrealistisk 
dröm där jag inte har en aning om vad som händer härnäst. Det 
kanske bara är att flyta med.  

”God eftermiddag! Ska ni med ut på lite sightseeing?” Lilith 
slår sig ner på sängkanten och tittar på mig med intensiv blick. 
Liothe sätter sig långsamt upp i sängen, men är som vanligt 
tystlåten. Marion står kvar i dörröppningen och ser ut som om 
hon inte vet vad hon gör här.  
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”Tänkte vi skulle kolla in slottet i Kalmar. Det ska vara fint har 
jag hört!” 

”Jag vet inte…” säger jag och förstår inte situationen. 
Sightseeing? Med häxan? Det känns som om jag har missat 
något.  

”Jo, följ med du, Mary. Jag stannar här.” Jag blir förvånad 
över Liothes svar, jag hade trott att han skulle skydda mig från 
Lilith, att vi aldrig mer skulle ha någonting med Lilith att göra, 
men nu propsar han plötsligt på att jag ska bege mig iväg med 
henne.  

”Marion ska också med. Jag skjutsar er.” Jag tittar på Marion 
och på hennes ögon. De ser programmerade ut. Det sticker till i 
mina handleder och för första gången ser jag något jag inte sett 
förut. Jag har genomskinliga, ljusblå band runt dem. Små, fina, 
tunna sidenband. Jag ser vart de leder, de leder till honom, 
Liothe. Han har kopplat mig till sig. Jag vet inte om det gör mig 
lugnare, men då är jag i alla fall inte ihopkopplad med häxan. 
Det är alltid något. Han säger att jag ska följa med, då ska jag 
göra det.  

Jag reser mig ur sängen, klär på mig utan ett ord och sedan går 
vi ut ur stugan. Innan jag stänger dörren slänger jag ett sista 
ögonkast på Liothe och ser något skrämmande. Han har fullt 
med hår på kroppen, mycket mer än tidigare och hans tänder har 
växt.  

”Se inte på mig!” mumlar han med dov stämma och jag stelnar 
till av synen och hans röst. Snabbt stänger jag dörren bakom 
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mig, de blåa banden snörs åt om mina handleder och jag är 
skräckslagen. Vem är han egentligen? Vad är det jag är 
sammankopplad med?  

”Kom, nu går vi!” säger Lilith irriterat. De har inte sett Liothes 
förvandling och jag förmår inte säga något om det. Mina fötter 
vill fly, vart jag än går är jag otrygg, men kroppen lyder Liothe 
och följer efter Lilith och Marion. Jag går ryckigt, som om halva 
min kropp protesterar och den andra halvan vill framåt. Det 
värker i musklerna då de spänns.  

”Nu ska vi till slottet, slottet, slottet”, Lilith sjunger på en 
påhittad sång och hennes ögon är elaka och vassa. ”Och vad ska 
vi göra på slottet? Döda, döda!” Jag rycker till av hennes ord, 
men jag kan inget göra, min kropp följer häxan hack i häl. Efter 
mig går Marion och vi går på ett led, ett märkligt, ödesmättat 
led. Death row. Varför hjälper inte Liothe mig? Är han ännu 
farligare än Lilith? Vad har min frihetslängtan tagit mig med på 
för mardrömsresa?  

Vårt led skingras vid Liliths Volvo. Stel som en pinne, men 
utan egen makt, sätter jag mig i bilen och tar på mig bältet. Nu 
ska vi ut och åka. Lilith och Marion sitter fram, Lilith kör och 
Marion sitter och stirrar rakt framför sig och gnider händerna 
över knäna, om och om igen.  

”Sluta med det där!” uppmanar Lilith henne och hon slutar 
genast. Men fingrarna kan inte vara stilla och hon övergår till att 
gnugga tinningarna, nervöst och maniskt.  
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”Vad ska vi göra på slottet Marion?” Lilith har tagit upp sin 
kusliga sång igen.  

”Döda, döda”, viskar Marion med svag röst. Sedan är det som 
om hennes röst hakar upp sig och i takt med gnuggningen av 
tinningarna upprepar hon det enda ordet: Döda. Lilith ger upp 
ett högt skratt, som låter skriande i bilen, som en stor fiskmås 
som skrattar. Jag tittar från den ena till den andra och jag vill 
härifrån, jag vill hem, jag vill inte vara i det här landet längre, 
jag vill tillbaka till min familj och det trygga liv jag levde, vad 
som helst är bättre än att sitta i en bil med två sinnessjuka 
människor som pratar om att döda. Vem är det de ska döda? 
Varför ska jag vara med? Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. 

”Jag-vill-inte, jag-vill-inte, jag-vill-inte!” upprepar jag gång på 
gång för att stänga ute Marions dödsramsa och Liliths 
omänskliga skratt.  

”Vad är det du inte vill, älvan?” Lilith stirrar på mig med stora 
ögon via backspegeln.  

”Jag är ingen älva, jag lyder inte dig och jag vill inte vara med 
längre.” Lilith skrattar igen, ihåligt. 

”Hahaha! För sent! Som om du har ett val! Om du inte är en 
älva, vad är du då?” 

”Prinsessa”.  

”Haha! Det var det sämsta jag har hört! Skulle du vara en 
prinsessa? Med fejkblont hår? Vilket land då, Lettland eller?” 
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”England.” Lilith tystnar och ser länge på mig, så länge att det 
måste vara omöjligt för henne att se trafiken. Ändå kör hon 
säkert. Sedan säger hon: 

”I don’t believe you!”  

Jag blir plötsligt arg, mitt i rädslan. 

”Tro vad du vill, jag är i alla fall inte knuten till dig längre, så 
du har ingen makt över mig. Tror du inte jag förstår vad du 
försökte göra förut, när du uttalade ramsorna över mig. Men nu 
är det slut med det, jag tillhör Liothe nu.” Lilith tvärbromsar. 
Bilarna tutar omkring oss, men vår bil står still. Trots det är det 
ingen som kör på oss.  

”Vad sa du att han hette?” Frågan är ilsken, och jag anar ett 
stråk av rädsla i rösten. Lilith – rädd? Kan det vara möjligt? Jag 
upprepar hans namn. ”Säker på att du hört rätt?”  

”Ja?” Förvirringen känns i hela kroppen, jag tror fortfarande 
att jag drömmer, allt som händer är så osannolikt. Lilith tystnar 
och det är skönt att hon lugnat ner sig. Bilen rullar igen. Det 
enda som hörs är Volvons motorljud och Marion som 
fortfarande mumlar.  

 

Vi är framme vid slottet. Mina ben lyder mig inte, min kropp 
och vilja är inte min längre. Det är han som styr mig nu, och han 
styr mig mot slottet. Lilith står kvar vid bilen och viskar något 
till Marion innan vi går. Vad är det för charader vi leker? Varför 
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ska bara jag och Marion till slottet? Jag vänder mig om och tittar 
på Lilith, men hon står med ryggen till oss med blicken vänd åt 
andra hållet. Jag måste försöka få någon kontakt med Marion, 
hon är den enda jag nu kan lita på.  

”Vad är det vi ska göra därinne?” frågar jag henne och letar i 
hennes ansikte efter ett svar, en ryckning, någonting. Men 
hennes ögon är stela och det enda hon säger är: 

”Döda, döda, döda!”  

När vi kommer fram tystnar Marion, och blir stum och blek. 
Jag vet inte vad jag gör här, men min hjärna styr mig, vi köper 
biljetter och går med på en rundvandring. Guiden är en liten 
kvinna, klädd i 1600-talskläder och gruppen är liten, endast fyra 
personer förutom mig och Marion. Jag försöker signalera till 
guiden att jag behöver hjälp, men det är som om mina tankar 
och känslor är fastlåsta i min kropp och lyckas inte ta sig ut.  

På ytan verkar jag samlad och jag uppfattas troligen som en 
vanlig turist som är slottsintresserad. Inuti vill jag skrika åt 
dessa människor att de måste hjälpa mig, att någon måste ta mig 
härifrån och rädda mig från de galna människorna, att jag är 
fastlåst till en man som kan förvandlas och att jag inte vet hur 
jag ska ta mig härifrån, hur jag ska ta mig hem. Men det enda 
ljud som kommer över mina läppar är hummanden när guiden 
säger något och till och med en intelligent fråga ställs från min 
mun. Jag är fastlåst i min egen kropp.  

”Nu ska vi gå ner i fängelsehålan. Här hölls fångarna i häkte, 
det var alltså ett ställe där de väntade på sin dom innan de 
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flyttades till cellen. Kan ni tänka er hur dagarna såg ut för de 
fängslade: kallt, mörkt och eländigt och troligen bara vatten att 
dricka. Det enda dagsljuset kom från takhålet. Nu ska vi gå ner 
och titta!” Guiden är entusiastisk och visar oss vägen ner i hålan. 
Jag går före Marion, de andra gästerna går framför tillsammans 
med guiden.  

En jordig doft möter min näsa och jag känner hur 
klaustrofobin griper tag i min kropp när vi kommer ner i det 
mörka utrymmet. Jag trivs inte här, men jag kan inte vända mig 
och gå upp igen, mina ben tvingar mig kvar. De andra går upp 
igen och guiden fortsätter prata. Alla går upp, alla utom Marion 
och jag.  

”Tack för mig, då var guidningen slut!” Rösten hörs uppifrån 
och sedan blir det tyst. Jag kan inte längre röra mina ben. I 
mörkret urskiljer jag Marions robotögon och nu vänder hon dem 
mot mig. 

”Döda, döda”, säger hon och jag känner hur det bränner till 
som av tusen eldar i bröstet, om och om igen . . .  
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Marion  
 

När Lilith möter upp mig är jag inställd. Redo. Min blick känns 
grumlig och det är som det ligger ett tunt lager damm framför 
mina ögon. Lilith ser på mig långt bortifrån, och jag hör hennes 
röst, men den ekar och jag får inget sammanhang kring vad hon 
säger. Sina instruktioner ger hon med tankens kraft. Jag vet vad 
jag ska göra, jag ska döda. Inget kan komma i vägen för 
uppdraget och jag känner mig fullkomligt lugn. Det finns ingen 
tveksamhet i mina rörelser.  

När jag skulle säga adjö till Prinsen skrek han och sprang och 
gömde sig, till synes livrädd och jag förstår inte varför. Mitt 
agerande är lugnt och samlat. Jag kunde inte ta med mig kniven 
i bagaget eftersom jag flög hit, så den har jag köpt på ICA i 
Kalmar. En vanlig brödkniv, men ny och vass. Den kommer att 
ta bra.  

När Lilith möter upp mig är jag bestämd men tyst. Vi sätter oss 
i hennes Volvo och kör under tystnad över bron till Öland. Det 
är här Offret befinner sig, ovetande om vad som ska ske. 

”Lycka till.” Liliths ögon glänser när vi lämnar henne. Jag och 
Offret lämnar bilen och går mot slottet. Det är där det ska hända. 
Allt som sker, sker som i en dimma. Människornas röster 
runtomkring mig ekar och min kropp är förinställd. Jag bara 
lyder order. Mina egna tankar är borta, tillfälligt raderade ur min 
minnesbank. Offret går bredvid mig och hon tycks inte förstå 
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vad det är hon är. Hon har ingen aning om vad som ska hända, 
trots att jag svarar på hennes fråga. Hon vet inte vad död är, hon 
har aldrig tänkt på sig själv i det stadiet.  

Mina ben svävar fram över gatan, musklerna arbetar minimalt, 
min kropp rör sig utan att jag behöver anstränga mig. Det känns 
bra, mycket bra. Allt blir så mycket enklare.  

Vi går med på en guidning. Hela tiden känner jag knivens 
blanka blad mot mitt ben, den är nerkörd i stöveln, Liliths höga, 
svarta stövlar som jag fått låna dagen till ära. Offret verkar lugn, 
hon ställer frågor och är till synes intresserad av slottet.  

Turen avslutas i fängelsehålan och jag förbereder mig inför 
vad som ska ske. När de andra besökarna gått upp för trappen är 
det dags.  

Offret står med ryggen mot mig och tittar upp genom 
ljusinsläppet i taket. Jag smyger ner handen, drar upp kanten på 
byxorna så att kniven blottas och tar den i handen. Jag har valt 
en med tjock egg så att den inte ska vika sig.  

I mörkret ser inte Offret vad jag bär på och när jag stöter 
kniven i hennes bröst verkar hon inte förstå vad som händer. 
Hon är fortfarande ovetande om sin annalkande död. Jag hugger 
kniven, om och om igen i hennes bröstkorg och innan hon 
försvinner ser jag hennes blick och jag är plötsligt mig själv igen 
och en skräck far igenom min kropp över vad jag håller på med. 
Jag dödar en annan människa! Jag har dödat Julia! Min hand 
avslutar huggandet och jag slänger skrämt ifrån mig kniven. Vad 
är det jag har gjort och varför? Då ser jag något märkligt, Julias 
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blod är inte rött, det har en blåaktig ton som knappt syns i 
mörkret, men från det lilla ljusinsläppet i taket uppfattar jag 
ändå en blå färg. Hon har blått blod. Innan jag hunnit fundera 
mer över den saken hör jag en röst bakom mig. 

”Bra jobbat, Marion”. Det är Liliths röst, men jag kan inte se 
henne. Jag rycker till och vänder mig om.  

”Lilith?” Jag känner med händerna i hålan, känner om jag ska 
upptäcka Liliths kropp men det är tomt.  

”Bra jobbat Marion, min lilla marionett!” Hennes röst är där 
igen, nu kommer den från andra sidan fängelsehålan. Jag vänder 
mig tvärt om och letar förtvivlat. Jag måste härifrån! Jag har 
dödat Julia och jag måste härifrån! Då hör jag ett annat ljud 
bakom mig. Ett morrande och slaskande ljud. I hörnet, i mörkret 
stirrar ett par gula, självlysande ögon på mig. De skiftar sedan 
färg, svarta, bruna, för att till slut bli mörkblå. Jag känner igen 
blicken, även om det är så pass mörkt här i fängelsehålan så 
känner jag igen blicken. Det är Roberts blick, men samtidigt 
inte. Det är en blick från en varelse som måste ha tagit över 
Roberts kropp. Det är jag säker på.  

En stor hund kommer ut ur mörkret, en hund med stora, vassa 
tänder, gnistrande ögon och dreglande mun. Jag kväver ett skrik 
med handen, men den verkar inte vara intresserad av mig. 
Istället smyger den fram till Julias kropp, börjar gräva med sitt 
ansikte i henne och jag ser att han får tag på något som måste 
vara hennes hjärta som han tar i sin mun och rätt vad det är, är 
han borta.  
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