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avundens frö
Ammari bint Hassan 

e  n människa utan minnen har inget ursprung. mina förfäder kom 
från öknen, och deras ögon var lika mörka som mina. ja, likaså sak

nade deras ögon pupiller, svarta stjärnor i svarta hamnar. min mormors 
bror steg en gång på en buss till västsahara och kom aldrig tillbaka; min 
farfar dog utan att jag någonsin hörde honom säga mitt namn. min 
ängsliga mor lämnde jag för länge sedan, i ett hav av oönskade barn och 
obegripliga dokument från socialtjänsten. och min far. min far. 

när jag kastar en blick bakom min axel – och det är sällan jag blickar
tillbaka – möter jag en ogenomtränglig avgrund.

jag såg honom röra vid sonens kind – med lätt hand smekte han den
unge mannens ansikte då den andre tog ett steg närmare. jag hörde inte 
vad de sade, trots att jag stod endast några steg ifrån dem, för allt jag 
kunde höra var rösten i mitt huvud som frågade: ”och jag då?”.

pastorn vände sig emot mig, hans hand vilande på sonens axel. jag 
insåg att jag hade dröjt alldeles för länge vid dörren in till personal
avdelningen.

”jag är glad att du är tillbaka, giovanni”, sade jag och tvingade fram 
ett leende som endast pastorn besvarade. sonen var knappast en ”känslo
visare”, men han nickade till svar. plötsligt kom jag ihåg varför jag hade 
lämnat min post vid kassan.

”en kund undrar hur mycket den här kostar”, sade jag och räck



76

te fram ett välbevarat exemplar av fjodor dostojevskijs brott och straff, 
 turkosblå med guldbrodyr längs ryggen. ”känner du igen den här upp
lagan?”

jag lade ner boken i pastorns händer. det var märkligt, hur han vände 
på bladen med mjuka, varsamma rörelser, precis på samma sätt som han 
för några sekunder sedan hade rört vid sonens ansikte.

”nej, faktiskt inte … men den är vacker”, han ryckte på axlarna och 
gav tillbaka boken, innan han sade: “vad säger du, stella? fem euro?”

tumme upp. jag skyndade mig tillbaka till kassan och förkunnade 
kunden om priset, som hon villigt accepterade. tiden förflöt sakta i en 
plats som denna – jag betraktade regnet som gled över fönsterrutorna vid 
entrén i väntan på att den långa arbetsdagen skulle ta slut. och likt reg
net gled i förutbestämda mönster, gled mina tankar tillbaka till samma 
minne för att återkalla, åter och åter igen, stunden då pastorns händer 
rörde vid giovannis ansikte. nog var jag medveten om irrationaliteten, 
barnsligheten bakom mina tankar, men jag kunde inte förhindra det.

någonstans djupt där nere, i en av hjärtats förglömda kammare, hade 
avundens frö hittat den bördiga jorden där dess rötter kunde gräva sig 
allt djupare in själens mjuka vävnad.

skulle jag riva bort kärnan innan växten steg upp ur jorden?

och min far. han var en kort man, baba, en sådan vars breda och stadiga
lemmar hade utvecklats under barndomens långa dagar i fälten. baba 
hade sandpappershänder. hans fingrar såg ut som små miniatyrer av 
hans ben – tjocka, korta, håriga. skapade för att gräva upp lök och kålrot 
och allt vad jorden kunde ge.

en dag tog baba bussen in till storstaden. han lämnade kullarna mel
lan vilka han och tiotals generationer före honom hade fötts, den bör
diga marken som han hade skördat i många år, olivträden och åsnorna 
och plogen, och moderns bittersöta myntate.

du förstår, baba drömde om att bli poet. i många år hade han läst 
och läst om böckerna som hans far hade lämnat efter sig, allt från 
 abdessalam yassine till dul qarnayn … men vad fanns det för mening 
med att skriva poesi i en by av analfabeter, där tidningar och böcker 
endast användes för att tända brasor? vem skulle läsa hans skildringar av 
årstidernas skiftningar och olivträdens förvridna grenar?

i storstaden fann han det han sökte.
han trivdes väl bland de välklädda akademikerna som samlades vid 

alqarawiyyins universitet efter varje fredagsbön. bland dem kunde 
baba, mitt i en hektisk diskussion om det regerande partiet, läsa upp 
en passande vers som han hade sparat i sitt minne för just detta tillfälle. 
och istället för att håna honom, likt byfolket hade gjort många gånger, 
kunde den opponerande parten berömma honom för hans vältalighet – 
eller ännu bättre! – svara med en poetisk inläggning i samma rim.

snart fick baba uppmärksamheten som hans själ krävde, uppmärk
samheten som, av okunniga, ofta misstogs för fåfänga. men jag och 
baba, vi förstår varandra. för oss är uppmärksamhet lika väsentligt som 
bröd och vatten, lika essentiellt som luften vi inandas! och det är samma 
primitiva begär som driver människan till att söka sig till det gudomliga 
– kravet att få höra ett svar från ovan!

hur som helst, det var nog på grund av detta behov – eller var det en
sjukdom? – som baba ännu en gång lät sig föras bort av en dröm. 

nog publicerades hans dikter, men de satt inklämda bland ett dussintal 
andra på tidningens sista sida. akademikerna delade gärna med sig av 
sina åsikter, vred och vände på verserna, gav beröm eller kritik, och detta 
gladde baba – men det var inte tillräckligt. baba drömde om ett land 
fullt av möjligheter, ett land där varje människa, vare sig de ville det eller 
inte, skulle känna till hans namn.

europa.

min käre baba, fann du någonsin det du sökte?
min käre klandestin, när du kastades ombord på italiens stränder, 

fann du det du sökte? när du, arbetslös och utmärglad, inte kunde göra 
annat än att gömma dig, från skugga till skugga, kände du dig som den 
ädla poeten de sade att du skulle bli? eller kände du dig som jordens 
avskum? fann du annat än klaustrofobiska städer och brutna löften i det 
vackra europa?

jo. det gjorde du.
du hittade en kvinna, som skulle ge dig barn och kärlek. det blev mer 

av det första än det andra, och allteftersom mina syskon ökade i antal, 
började du glömma. vad fanns det för mening med att komma ihåg ett 
språk som ingen annan än du talade? du log, skrattade, gjorde narr av 
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ditt elände. vad fanns det för mening med att skriva dikter, sa du, om 
du inte kunde göra det med dina egna ord? för ditt språk var dikternas 
språk, och dikternas språk var ditt.

stum hade du blivit, utan att du ens hade märkt det.
och vad är en människa utan ord?
vad är en människa utan minnen?
till slut var du tvungen att ge dig iväg. du sa, att du saknade de fagra 

olivträden, och molnens skiftningar då skymningens sol sjönk ner bak
om hemlandets grönskande kullar. mama klagade aldrig – hon föredrog 
att lida i tystnad.

kunde jag klandra dig? redan vid åtta års ålder förstod jag mycket väl 
att du aldrig hade passat in. när du lämnade mig med en kyss på pannan 
visste jag redan, att du aldrig skulle komma tillbaka.

nog var jag babas dotter.
av honom hade jag ärvt kärleken till litteraturen, men istället för att 

fascineras av dikternas mystik, drogs jag till prosan. fabler, legender och 
klassiker – jag läste allt inom räckhåll, och det var denna kärlek som fick 
mig att börja jobba i en bokhandel.

men av honom ärvde jag även den bördiga jorden, vari avundens 
frö kunde växa. av honom ärvde jag hungern – och vilken gåva! vilken 
gåva! – till skillnad från honom, var det dock inte hela världens upp
märksamhet jag ville ha.

bara hans.

pastorn satt orörlig i sin stol, ett glas kaffe mot läpparna, men han drack
inte. med frånvarande blick betraktade han den allt växande kön av 
kunder som slingrade sig kring butikens parkering.

plötsligt reste han sig upp. han harklade sig.
giovanni hade blivit antagen till en viss utbildning i milano – han 

specificerade inte vilken slags utbildning det var – och för att inte splitt
ra familjen, hade de bestämt sig för att flytta dit allesammans. han hade 
redan hittat en anställning, faktiskt: bland klanderstinerna i storstaden 
skulle han sprida evangeliet. ordet.

jag hörde inte det han sade därefter. milano är tre timmar bort. det 
spelade ingen roll. han lämnar oss. plötsligt och obarmhärtigt och utan 

förklaring, som om vi hade varit oönskvärda barn, skulle han lämna oss. 
och jag ville fråga varför, men jag visste redan svaret.

giovanni.

och vad har denna son gjort för att förtjäna din kärlek?
var det inte jag, som villigt stannade kvar efter varje arbetspass? var 

det inte jag, som varje morgon omsorgsfullt sorterade varje papper på 
ditt skrivbord i olika högar, trots att du aldrig bad mig om det, för att 
underlätta din arbetsbörda? var det inte jag som hämtade ditt kaffe varje 
morgon, mjölk, utan socker, bara för att höra dig säga ”tack, stella?” 

vad hade din son gjort för att förtjäna din kärlek?
skulle jag inte hata dem som hatar dig, herre?
allt detta ville jag säga, men liksom min far före mig, hade jag blivit 

stum utan att märka det. du misstog mina tårar för sorgens tårar: med 
dina långa fingrar kramade du om mina axlar och sade att du skulle 
komma tillbaka för att hälsa på, då och då.

”var inte ledsen, stella.”
men mina tårar var inte sorgens tårar, nej, mina var hatets tårar! de 

rann nerför min strupe, ner till den bördiga jorden där avundens frö 
väntade på sitt uppvaknande.

stella. stjärna.
kan du inte bara …
kan du inte bara kalla mig dotter?

vinden var en smekning från ovan. regnet, en blöt kyss. jag förlorade
mig själv i den annalkande stormen. vilken väg skulle jag ta, min kära? 
höger, till en ängslig mor, eller vänster, till en återfunnen far?

dold i ett fält av mörker stirrade jag på ett inramat löfte.
pastorn och hans fru satt vid köksbordet, väntande på att giovanni 

skulle duka färdigt inför måltiden de hade lagat tillsammans. och jag. 
jag hade tänkt, att jag skulle läsa under lyktan framför bokhandeln, som 
jag ofta gjorde.

men mina fötter hade fört mig hit. härifrån kunde jag betrakta allt 
ifrån ett skyddande hölje, som om pastorns liv hade varit en idyllisk tav
la, alltmedan avundens frö sträckte sig närmare och närmare ytan. och 
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plötsligt – när pastorn sträckte sig fram och tryckte en kyss av ömhet på 
sonens panna – brast växten ut ur jorden.

min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.

från avundens frö hade ett ståtligt olivträd växt fram.
då jag sträckte den tunga boken upp mot himlen, i väntan på ett 

svar från ovan, såg jag hur olivträdet förvreds ifrån sin natur så att dess 
grenar flätades samman till en enda spets. med all den kraft jag kunde 
besitta – med guds kraft! – slog jag ner bokens ryggrad. i hans panna.

nerför stammen rann nu floder av välluktande olja från de mogna 
oliverna; den trögflytande vätskan var så mörk, att man nästan hade 
kunnat missta det för blod. där, vid trädets stam, begravde jag honom.

din son, din älskade.
det var jag, som grävde upp myllan med grova naglar. mina fingrar 

skilde inte mellan prästkrage och ogräs: de drog bort varje blad från dess 
stjälk, och varje rot rev de loss ifrån dess moderjord. slutligen, när jag 
nådde själens mittpunkt, lät jag hans kropp falla in i mörkret.

bredvid honom begravde jag mitt förra jag, denna gång med varsam
ma händer för att inte väcka henne ur sin sömn.

stella, min älskade.
jag väntade, i hopp om att något skulle hindra mig från att begå den 

andra synden – synden jag ännu inte hade begått – tills jag insåg att 
hennes revben inte längre hade något att skydda, då barndomens hjärta 
sedan länge ruttnat ifrån dess stam.

där stod jag alltså, med spaden i handen vid gravens kant, då jag hör
de en röst från avgrundens gap. det var flickebarnet som, i en viskning, 
frågade, frågade, frågade:

”för vilken synd har vi mördats?”
och jag fann inget svar, förutom att hennes mord var oundvikligt, 

och likaså hade giovannis mord varit oundvikligt. ja, min käre pastor, 
var det inte du som sade att lammets död inte kunde vänta, ty ordet 
skulle uppfyllas? och om gud kunde offra sin egen son, varför kunde 
inte du?

varför kunde inte du?
var det jorden i hennes hals som slutligen fick henne att tystna, eller 

var det insikten om hennes ödes ofrånkomlighet? eller fann hon, kan
ske, en trygg tillflykt i jordens famn?

hon tystnade, i alla fall.
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Hjärtan som fruktar skuggor
Emma Leifler

Det går en mördare lös i stan, kom ihåg det. Om någonting går fel 
där på restaurangen eller på vägen hem, om du behöver en flykt-
bil, är allt du behöver göra att ringa. 

Taxichaufförens ord ekade i hennes öron medan Karina Falk krys
sade fram mellan borden i vad hon hoppades var en adelsdams makliga 
takt. Hennes klackskor dunkade dovt mot det mjuka underlaget och 
hon ägnade inte en tanke åt hur parketten under mådde av hennes sti
letter som hon valt dagen till ära, eller om mattan fick fuktskador när 
det tumtjocka lagret snö på hennes kappa började smälta. Det enda hon 
hade i åtanke var att hålla hakan högt, och se ut som om alla herrar som 
mötte hennes blick kunde vara hennes potentiella dejt.

Hur skulle mannen med oxfilén se ut om han blev cyanidförgiftad, 
kunde hon inte undgå att undra. Och skulle damen med reklamleendet 
ha lika vita tänder om hon kräktes och kräktes tills emaljen frättes bort? 
Men så mindes Karina varför hon var här, och rösterna i huvudet blev 
för en gångs skull tysta. 

Hon skulle aldrig glömma ansiktet med det besynnerliga leendet som 
lyst på hennes Sinderprofil för en månad sedan. Fotot var taget i Alperna, 
bara det ett tecken på hans djärvhet, och skidglasögonen var uppdragna i 
pannan för att avslöja två gnistrande ögon som tagna ur en säsong av Paradi
se Hotel. Kinderna var rödlätta av den tindrande kylan runt omkring. Hon 
hade många nätter sedan hon såg hans profil för första gången undrat vad 
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som egentligen dolde sig bakom de gåtfulla ögonen och  Mona  Lisaleendet, 
vem han egentligen var, men framförallt vem som hade tagit bilden.

Det var därför hon inte tvivlade ett hjärtslag på att hon skulle känna 
igen hans ansikte om hon såg honom, och det var därför hon, trots sina 
kontrollerade nerver från åren på kundtjänsten, spratt till när hon hörde 
stämman som brummade mot hennes rygg:

”Karina Falk, om jag får gissa.”
Han hade vänt sig om och hängde nu över stolen med ena armen 

slängd om ryggstödet, men trots den slappa hållningen strålade hans 
eleganta gestalt med formsydd kavaj och kammade lockar endast av 
pondus och sorglös nonchalans, som om alla varelser i det här rummet 
med en puls var långt under honom i näringsväven. Men Karina varken 
krympte under eller avskräcktes av hans blick, för om hans ögon var en 
röntgen som skärskådade alla lögner var hennes ögon speglar.

Inget grynigt foto kunde göra hans slående anletsdrag rättvisa. Hon 
hade bara känt honom i tre sekunder, men hon kunde redan se att den 
här mannen var vacker på ett sätt som kunde få gifta kvinnor att falla 
som stenar och hon kunde redan känna hur hans svarta hål till ögon sög 
in henne i fördärvet. Hon visste att ingen man med en sådan gravitation 
skulle leda till någonting gott. Karina tvivlade aldrig på sig själv. Men 
där och då undrade hon för ett hjärtslag hur många yngre och skönare 
kvinnor som suttit på andra sidan bordet före henne.

Vafan. Karina krängde av sig sin dyvåta pälskappa och slog sig ner 
på den utdragna stolen mitt emot i en enda rörelse. De andra flickorna 
kunde dra åt helvete.

Det var fördelen med Sinder jämfört med andra dejtingtjänster – det 
som fick två människor att matcha hade ingenting med intressen, bo
stadsort eller ålder att göra. Det var någonting långt mycket mer intimt 
och farligt. Någonting hon aldrig i sina mörkaste fantasier hade trott att 
hon skulle visa för någon annan.

Sin sökhistorik.
Och här satt de, författaren och främlingen, som inte ens kunde 

varandras namn men ändå på ett digitalt plan delade varandras liv.
”Jag antar att det är nu jag förväntas fråga hur du kunde veta mitt 

namn?” svarade hon graciöst.
”Fråga kan du ju alltid.” Hans röst var som en midnattshimmel.

”Har du stalkat mig?” frågade Karina med en ansträngning för att 
hålla rösten tillmötesgående.

De mörka ögonen var mer av ett leende än hans fasta läppar någon
sin kunde visa.

”Fyrtiotreårig excentriker som levt i ensamhushåll i Stockholms in
nerstad i tjugo år. Du var inte så svår att hitta.”

Hjärtat började slå hårdare utan att hon kunde hejda det. Hon hade 
alltid tänkt på hjärtat som en kladdig pump som fick göra kroppens 
smutsjobb, inte som ett objekt för kärlek eller som ett husrum för käns
lor. Men nu var allt hon kunde tänka på en förrädare.

Hon kunde svälja smaken av galla, hon kunde gräva in naglarna i 
handflatorna. Men han behövde inte få se det.

Hans mun kröktes i ett hjärtsmältande leende.
”Eller så har jag en gammal vän på intensiven som nämnde att du 

skulle på en blinddejt ikväll.”
Karina hade alltid svar på tal, men just nu kunde hon bara titta. Hon 

var ingenting som klyschorna i romanerna hon skrev, men visst var det 
en känsla av att drunkna när hennes blick smälte ihop med hans och …

”Vad får det lov att vara?”
Servitrisen log illmarigt, som om hon var mycket väl medveten om 

vilket ögonblick hon just avbrutit. Karina ville klösa ut hennes barbieögon. 
Men hennes dejt bara fyrade av ett lagom charmigt leende och förkunnade:

”En Dehesa la Granja, årgång 2003, för mig.”
Servitrisen antecknade inte ens, den bimbon. Dreglet praktiskt taget 

droppade från hennes särade läppar.
”Eller vad säger du, Karina, ska vi dela på en flaska?” fortsatte han. 

”Någonting säger mig att vi kan stanna här ett tag.”
Instinkten var att tacka nej, hon tog av princip aldrig emot några 

åsikter en man erbjöd henne, men det var någonting med hans leen
de och blicken servitrisen gav henne som fick Karina att njuta något 
syndfullt av att hon satt mitt emot just den här godbiten ikväll. Så hon 
bara lutade sig fram tills lågan i mitten av bordet nästan brände hennes 
hårslingor, och svarade:

”Det låter som en utmärkt idé, kära du.”
Servitrisen skyndade därifrån utan så mycket som ett ord. Med deras 

nyfunna avskildhet var Karina just på väg att be om hans namn, eller 
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kanske dra hela historien om den enfaldiga taxichauffören som nästan 
kört förbi henne på gatan, men avbröts när han hann före.

”Mitt namn är Mark Rosengren. Ja, jag kunde se frågan i dina ögon.”
”Är jag så lätt att läsa?”
”Ha mer än du visar, berätta mindre än du vet. Shakespeare”, tillade 

han med ett leende när han såg hennes min.
Om han bara visste hur rätt den döda poeten hade.
”Men förhoppningsvis vågar du berätta lite? Så”, han knöt händerna 

på bordet och lutade sig inåt, ”vad drömmer du om, Karina?”
”Jag … har ett bokkontrakt med Ordfront”, fick hon fram. ”Det är 

en deckare som ska komma ut till hösten.”
Hon borde varit bra på det här, med tanke på hur många dejter hon 

haft genom åren, men sanningen var att hon inte visste vad mer hon 
skulle säga. Men han bara nickade svagt och sade: ”Vad intressant. Så 
en författare alltså. Och hur går det med manuset, redo att skickas iväg 
till tryck antar jag?”

”Inte direkt, det förekommer vissa … problem i nuläget skulle man 
väl kunna säga.”

Hon drog sig undan från ljuslågan och lutade sig bakåt i stolen.
”Vilken sorts problem?” Hans röst var så len att den kunde glida 

genom vad som helst.
”Det är ett fenomen som många författare upplever, faktiskt. Inte 

bara lekmän och provapåare, och det är snart över, det är bara en fas …”
”Saknar du inspiration?” bröt han in.
Hur hade de kommit in på det här? Om han hade samma sökhis

torik som hon själv hade de oceaner av långt mycket behagligare och 
intressantare samtalsämnen att förkovra sig i.

”Tillbaka till dig”, sade hon därför. ”Du verkar ju veta nästan allt om 
mitt liv, men jag har inte hört ett ord om ditt eget.”

Mark nickade för sig själv innan han också lutade sig tillbaka. Luften 
kändes med ens lite kallare.
”Född och uppvuxen utanför Skåne, men det är inte den intressanta 
delen av mitt liv”, började han. ”Jag har bott här i Stockholm de senaste 
åren, pluggade till läkare och jobbar nu på Karolinska.”

”Jaså, vad gör du på KI?”
”Just nu är jag faktiskt tjänstledig men jag arbetade på bårhuset innan.”

Karina tvekade några ögonblick innan hon försiktigt frågade: ”Så du 
obducerar lik? Du är bra på kroppens anatomi?”

”Det skulle man kunna säga.”
Ja. Ja. Det här var precis vad hon behövde.
Men innan hon hann vräka ur sig alla frågor som klöste inom henne 

var det någonting i bröstet som hejdade henne. Han må jobba som ob
ducent, men vad visste hon om vad han egentligen tyckte om sitt yrke? 
Hon pratade aldrig om de sakerna hennes tunga kliade efter att få fråga, 
och det var av en anledning. Hjärtat slog ett till varnande slag, och hon 
insåg att hon inte ville att Mark skulle försvinna precis som alla andra 
män hon presenterat för den märkliga plats som var hennes sinne.

Så allt hon sa var: ”Har du läst om morden på Södermalm och i 
Hagastaden på sistone? Presskontakterna påstår envist att de inte har 
någonting med varandra att göra, men jag är övertygad om att det rör 
sig om en seriemördare.”

Hans ögon glittrade till i dunklet, kanske över möjligheten att byta 
samtalsämne.

”Vet du, jag har faktiskt kommit fram till precis samma slutsats.”
”Ja, för liken var inte bara dumpade vid mordplatsen, de var förflyt

tade och …”
”… iordninggjorda för att efterlikna offer från Shakespeares trage

dier.”
Karina kunde bara stirra. Hon hade aldrig kunnat tro att någon an

nan sett samma mönster som hon själv gjort den fredagskvällen framför 
tv:n. Men det tänkte hon inte erkänna, inte ens för Mark.

”Jag förstår inte varför polisen inte uppger att det finns en så tydlig 
koppling mellan morden”, fortsatte hon därför.

”Är det inte uppenbart?” Hans ögon riktigt sken. ”De är för rädda 
för att medge att de har en massmördare på halsen.”

”Inte massmördare, faktiskt. Det är en distinkt och ytterst viktig 
skillnad. Massmördare slaktar flera slumpvis utvalda offer vid ett och 
samma tillfälle. Seriemördare har långt mycket mer tankeverksamhet 
bakom sina dåd. De planerar, utför, och kommer undan med minst tre 
mord vid separata tidpunkter innan de till slut låter sig gripas. För er
kännandet är själva poängen, de blir kåta på uppmärksamheten av me
dia. Det finns en teori om att seriemördare mördar för att få psykologisk 
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tillfredsställelse, och morden har sällan politiska motiv. Seriemördarna 
är oftast psykopater eller andra med …”

Karina tystnade när hon såg hans blick. Men den var varken skräck
slagen eller fylld av avsmak, bara intensiv och … genuint fascinerad, 
insåg hon.

”Du har läst på, märker jag”, mumlade han och gled närmare bordet 
igen.

”Författande kräver research”, andades hon tillbaka. Helvete, hon 
kunde drunkna i de där ögonen.

”Men du glömde att många seriemördare visst har starka politiska 
motiv. Ted Bundy var aktiv republikan och Dorothea Puente var en av 
de största bidragsgivarna till det demokratiska partiet. Vissa mord var 
extremt utstuderade.”

Helvete. Hela kroppen bultade.
Hon kunde ha tagit honom över bordet där och då framför allas blickar.
”Du tycks ha läst en del böcker du med”, sa hon hest.
Någonting i hans ansikte sjönk. Slöt sig.
”Jag är inte mycket för teori, är jag rädd.”
”Bli inte blyg nu. Seså, hur kunde du lära dig allt det där utan ett 

digitalt lexikon?”
Han vätte läpparna, och för första gången på hela kvällen såg hon 

hans blick flacka och ständigt vika från hennes.
”Jag… tror att det är bättre om vi pratar om något annat.”
Hon hade pressat ytterligare om det inte hade slagit henne att han 

kanske blev äcklad av det här. Av henne. Och gud nåde henne, hon hade 
redan sagt för mycket …

Varför kunde hon aldrig bara prata om vädret?
”Vad gör du med seriemördarna du läser om? Tar du med dem i dina 

romaner?” frågade han till sist.
”Vi författare behöver få inspiration någonstans ifrån”, var allt hon 

svarade. Hon behövde komma på ett nytt samtalsämne, men tankarna 
var fast. Organ, kroppsvätskor, mordutredningar.

”Men någon gång tar den inspirationen slut, inte sant?”
”Ja, någon gång tar den slut”, ekade hon tonlöst.
Han mötte långsamt hennes blick.
”Och vad gör du då?”

”Då går jag på en dejt”, viskade hon. ”Då träffar jag en man och 
pratar tills …”

Tills tungan slinter och hon måste börja om på nytt. Hur ser en 
kropp verkligen ut inuti? Hur länge överlever man utan ett hjärta?

Internet hade aldrig räckt. Inte för henne. Hon kunde inte bara läsa 
en artikel, hon behövde få veta.

Men hon kunde inte göra så mot Mark. Det hade varit ett misstag 
att komma hit.

”En flaska vin till er och …”, servitrisen hällde upp den blodröda 
vätskan i Karinas glas, ”… får det lov att vara någonting mer så är det 
bara att vinka.”

Den smala flickan kryssade iväg mellan borden och så var det återi
gen bara de två. Karina lyfte tankspritt glaset och smuttade på den söta, 
bittra drycken. Lite alkohol kunde då inte förvärra någonting just nu.

”Jag gillar dig Karina. Det var inte vad jag väntade mig när jag kom 
hit, men det gör jag verkligen. Men nu vet jag inte hur jag ska tolka din 
tystnad.”

De andra borden med nykära par, gamla makar, och första dejter 
fortsatte sitt sorl av samtal runt omkring dem utan minsta aning om vad 
som försiggick runt det runda bordet inne i hörnet.

”Som Shakespeare sa – kärlek lyckas inte i hjärtan som fruktar skug
gor”, fortsatte Mark. ”Prata med mig.”

Hans ögon var vädjande, men hon kunde inte berätta för han skulle 
aldrig förstå.

Eller så var han den enda som kunde.
”Om magsäcken skärs upp, kan magsaften då användas för att fräta 

mördarens fingrar?” frågade hon till sist.
Av allt han kunde göra – frusta till, blekna, skjuta ut stolen eller 

gapskratta – var det enda han gjorde att betrakta henne vaksamt. Och 
så gjorde han någonting hon aldrig hade trott – han svarade långsamt: 
”Nej, syran är för utspädd. Du kan hålla kvar fingrarna i en kvart utan 
minsta sår.”

Hon vet inte varifrån det kom, men där var det. Modet att ställa 
nästa fråga.

”Och hur lång tid tar det att dö av två matskedar salt?”
”Kortare än det tog att lyssna igenom Der Ring des Nibelungen.”



Det här var helt perfekt. All skrivtorka, alla timmar av googlande 
utan framgång … Hon kunde redan känna lukten av bästsäljare i luften.

”Du är ingen vanlig obducent, visst är du inte?” dristade hon sig till 
att fråga.

”Och du är inte som alla andra författare.”
Visst, de behövde inte diskutera det.
”Om man slår någon hårt på näsan underifrån, kan brosket lossa och 

tränga in i hjärnan och på så vis döda en person?” frågade hon istället.
”Flirtar du eller fördriver du tiden tills polisen kommer?”
Hon visste att hon borde börja bli orolig. Ju mer de pratade desto 

mer sänkte sig insikten om att hon inte hade någon aning om vem den 
här mannen var över henne. Någon del av henne anade att han kunde 
döda henne. Om en vecka i en mörk gränd, eller här och nu.

Men hur mycket tankarna än rusade kunde hon inte förmå sig att 
bli rädd.

Så hon sträckte sig inte efter mobilen och taxichaufförens nummer 
som låg där, inbäddat i hennes kontaktbok, utan svarade: ”Jag ställde en 
fråga, Mark.”

”Jag vet inte.” En antydan till ett leende spelade i hans mungipa när 
han höjde glaset i en skål. ”Än.”

Och Karina log. Så brett att till och med tänderna hon inte visat 
på foto sedan lågstadiets klassbilder glänste i det dunkla ljuset. Glasen 
kysstes till en klingande skål samtidigt som hon mumlade: 

”Den här boken kommer bli min bästa hittills.”
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