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Han undrade när den skulle börja lukta. Frågan var om han skulle märka när den väl
började göra det. Risken fanns att han inte skulle göra det. Han tänkte på hur man vänjer
sig vid olika lukter och när de kommer smygande, som den förmodligen skulle göra i det
här fallet, så skulle han vant sig innan han tog notis om den. Han sjönk ner i den
obekväma råttingfotöljen intill fönstret och tände en av de få cigaretter han hade kvar.
Den var krokig i änden av det tillknycklade paketet den legat i. Han tände den med
tändaren som snart var slut på gas. Flera gången tvingades han dra tummen över den
räfflade cylindern innan den blå lilla tändaren äntligen flammade till och brann med
flämtande låga. Cigaretten smakade hemskt. Han fick känslan av att lukten från objektet i
sängen satt sig i tobaken och det fick honom att må illa. Han tryckte den pyrande
cigaretten mot det låga soffbordet bredvid honom. Ett svart märke bildades i den glansiga
ytan men det spelade ingen roll. Inget spelade någon roll längre. 

Solens strålar letade sig in mellan persiennraderna och stack honom i nacken. Det
kändes obehagligt och han reste sig för att vinkla igen dem. Utanför hördes upprymda
skrik och skratt från lekplatsen intill. Han knöt nävarna, öppnade dem och knöt dem igen
för att behärska sig. Han hatade dem. Deras äckliga glädje och skratt fick en intensiv
(intensiv smärta gnager inte) smärta att gnaga innanför pannan. I strålarna från ljuset såg
han dammet som for omkring i luften. Damm bestående av hudflagor från den döda
kroppen. Det kändes som om tanken skulle göra honom galen så han sträckte ut handen
och vred på den vita knoppen. Det blev nästan genast mörkt. Han vände sig om och
sjönk ner i fotöljen igen. Den utnötta råttingen protesterade under tyngden. Hans blick
for över ojämnheterna i sängen där kroppen låg. I dunklet såg det annorlunda ut och
plötsligt fick han en ingivelse att hon skulle resa sig upp och titta anklagande på honom.
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plötsligt fick han en ingivelse att hon skulle resa sig upp och titta anklagande på honom.

Men naturligtvis var det bara inbillning. Hon var död och skulle aldrig mer röra sig eller
se på honom.

Han lutade sig fram mellan knäna och vred händerna mot varandra. De darrade lätt av
anspänningen och han reste sig upp för att slappna av. Rummet var avlångt och smalt och
mot den ena väggen var sängen placerad. Mittemot stod en byrå med några lådor
staplade på varandra(vaddå staplade på varandra?). Ovanpå den stod några svartvita
fotografier som föreställde henne. När han gick fram till byrån undvek han att se på
hennes forskande ögon. I dunklet hade hennes anlete förändrats och han kunde svära på
att de hade samma anklagande uttryck som han föreställde sig att hans älskling skulle
haft nu. Han drog ut den översta lådan och lät händerna vila på föremålet. Det var svalt
och hårt och påminde honom om hur lätt det hade varit. På ett ögonblicks sekund hade
hon slutat kämpa emot och legat livlös på golvet framför hans fötter. En svag doft av
fernissa kom från den svartlackade byrån och stack honom i ögonen. Han blinkade bort
en tår ur ögonvrån och vände sig hastigt om. Han kunde svurit på att det rörde sig bakom
honom men då inget fanns där log han osäkert och skrattade till. Det fick den analkande
fasan att släppa en aning och han backade ett steg och sköt igen lådan med ryggen.

Han såg sig omkring och funderade över vad han borde göra. Hur länge hade han
varit i rummet tillsammans med henne? Han mindes inte längre. De första timmarna hade
varit värst - det var då han fortfarande var övertygad om att hon levde. Gång på gång
hade han ruskat henne och skrikit hennes namn. När den fruktansvärda sanningen sjunkit
in hade han gråtit. Långa, utdragna jämranden som hotat att dra uppmärksamhet till sig.
Till slut hade han apatiskt suttit och hållit om henne, tills i morse då han vaknat till sans
och insett att hon börjat förändras. Hon hade svällt upp och verkade porös i hans armar.
Då hade han svept henne i lakanet och dolt det anklagande ansiktet. 

Han visste att han måste få ut henne härifrån och finna en plats för hennes sista vila
men hade ingen aning om hur det skulle gå till. Som för att få det sista påståendet
bekräftat för sig steg han fram till dörren och kände på handtaget. Den var fortfarande
låst. Lika låst som den alltid varit men det var första gången han verkligen försökte finna
vägen ut. Han lade örat intill och lyssnade. Inga ljud kom från köket eller
vardagsrummet. Han undrade om det gett sig iväg? Ibland fick han känslan av att det höll
sig tyst för att lura honom. Att han kunde fly den vägen. Han tryckte ner handtaget och
knuffade lätt på den massiva dörren - den rörde sig inte och var förmodligen omöjlig att
få upp. Han vände sig om och stirrade mot den nedvinklade persiennen. Det var enda
vägen ut. Hur han skulle lyckas forsla en död kropp ut genom fönstret och ned fyra
våningar fick bli en senare fråga. I ett första läge gällde det att vänja sig vid tanken. Han
blundade och försökte visualisera händelseförloppet. När han kände sig nöjd och relativt
övertygad om att det skulle gå gick han bort och ställde sig bredvid henne. 

Kroppens konturer syntes genom det tunna lakanet han svept över henne. Svepningen
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Kroppens konturer syntes genom det tunna lakanet han svept över henne. Svepningen

var förmodligen det närmaste hon skulle komma en riktig begravning. Han såg på henne
ett ögonblick utan att blotta henne. Det var svårt att föreställa sig att byltet framför
honom en gång varit fyllt av liv. Hennes leende hade fått honom att känna den där
underliga känslan i magen. En känsla så levande och näst intill hänryckande. Sist han
upplevt den var en blåsig dag längs strandremsan. De hade kört dit i jeepen och under
hela färden hade hon pratat på om allt mellan himmel och jord, vad som hänt på jobbet
och om hennes väninnors relationer. Efter varje uppehåll i hennes berättelser hade hon
vänt sig mot honom med där leendet som fortfarande fanns kvar på hans näthinna. Han
hade nickat bekräftande åt henne och hon hade vridit på huvudet igen och sett ut mot de
öppna vågorna (Öppna vågor?). Hennes hår hade ostyrigt fladdrat i den hårda vinden.
Hon hade skrattat och pekat ut en plats där hon ville att de skulle stanna. 

När han tog ut packningen ur bakluckan på jeepen hade hon sprungit i förväg och då
han gick över krönet som skiljde stranden från vägen hade hon redan förlorat sig i
vågorna. Hon stod med vatten upp till knäna och skrek och skrattade när varje ny våg
rullade in och blötte hennes knän och lår. Han mindes hur han stått och betraktat henne
och hur ett fånigt leende smugit sig över hans läppar. Hon hade varit så vacker och
perfekt i motljuset från solen som reflekterade sig i de brusande vågorna. 

Men så plötsligt hade allt förändrats inför hans blick. Vattnet runt hennes knän hade
färgats rött och till sin fasa förstod han att något fruktansvärt skulle komma att hända.
Han hade skuggat ögonen med handen för att slippa se och då hon kom springande upp
ur vattnet i riktning mot honom glömde han den fasansfulla bilden. Hans liv tillsammans
med henne hade varit för perfekt för att grusas av en vansinnig ögonblicksbild som
smugit sig in i medvetandet och då han några minuter senare till hennes upphetsade skrik
trängde in i henne hade han glömt den - tills nu.

Någon slog i en dörr i trapphuset och tvingade honom tillbaka till verkligheten. Men
det var något annat också. En dunst från byltet i sängen fick honom nästan att rygga
tillbaka. Lukten från kroppen hade blivit kvävande och han lyfte upp handen till näsan
för att försöka stänga den ute. Han backade flera steg och ryggade mot väggen. Den kom
alltså inte smygande, stanken, och man vande sig inte. Förruttnelsen från hans älskade
fick inte förstöra de vackra bilderna han hade kvar. Strukturtapeten kändes sträv och
obehaglig mot ryggen och han kunde nästan ha svurit på att den rörde sig och vibrerade
bakom honom. Han vände sig om, lade örat mot väggen och lyssnade. Ett svagt surrande
och avlägset ljud tydde på att de hade börjat. Hur lång tid skulle det dröja innan de tagit
sig in genom väggen? En timme kanske - knappast mer. 

Han fattade ett snabbt beslut och gick fram till det stängda och förvinklade (kan läsas
fel) fönstret, öppnade det och drog in den iskalla vinterluften i lungorna. Till höger fanns
en brandtrappa som skulle användas vid nödlägen. Det här var ett sådant. Marken låg
kanske tjugo meter under honom och innergården var tom (avfolkad?) sånär som på en



When the devil goes into the details

3

kanske tjugo meter under honom och innergården var tom (avfolkad?) sånär som på en

äldre dam som satt på en av bänkarna. De var placerade i en fyrkant i anslutning till en
gångtunnel som ledde in på nästa gård. Hon tycktes stirra tomt framför sig och han
bestämde sig därför att det fick bära eller brista. Hade han tur skulle hon varken komma
ihåg eller ens lägga märke till mannen som passerade henne med en död kropp i famnen.
Visserligen kunde det komma andra men vad hade han för val? Att stanna och invänta
det som kom genom väggen? Knappast. Han gick bort till sin älskade och mumlade ett
tyst förlåt innan han placerade armarna under kroppen och lyfte. Stanken blev än mer
outhärdlig och han hindrade en impuls att kasta upp. På darriga ben bar han henne mot
fönstret och brandtrappan. Han lyfte upp henne och placerade henne på det breda
fönsterblecket innan han tog ett kliv över kroppen och hävde sig över till den lilla
avsatsen som fanns på deras våningsplan. Vinden friskade i och blåste nästan omkull
honom när han vände sig om för att dra kroppen mot sig. Hon var fortfarande svept och
täckt i lakanen. 

Vem som helst kunde stå i ett fönster i något av husen på andra sidan gården och se
honom när han baxade kroppen nedför de åtta trapporna - två trappor för varje
våningsplan. Han tog tag runt hennes axlar och började dra den tunga kroppen mot sig.
Halvvägs tycktes hon fastna i någonting och han fick ta i rejält för att få kroppen att börja
röra sig igen. Han grimaserade av avsmak över känslan av det döda köttet som sakta
släpades över fönsterblecket och över till plattformen. Då hon äntligen låg bredvid
honom satte han sig ner för att vila. Bröstet hävde sig och hjärtat slog hårt. Han var i
dålig form. Hade han vetat att han skulle tvingas bära ner en kropp fyra våningar och in i
jeepen som stod en bit bort på parkeringen kanske han hade tränat lite mer. Som när
Tyson gick ett av sina tungviktsmöten. Han tränade alltid hårt inför sina matcher och
kanske var det just därför han vann dem. Om han själv hade tränat mer skulle hans
chanser att undgå upptäckt förmodligen ha ökat. 

Han suckade och ryckte på axlarna. Nåja, det gick inte att göra något åt nu. Att han
var i dålig form fick han acceptera. Kanske turen skulle rädda honom till slut. Han reste
sig upp och andades djupt några gånger innan han satte sig ner på huk för att lyfta upp
henne. Den här gången kändes hon ännu tyngre och då han lyckats ställa sig upp på raka
ben vacklade han till och var nära att falla omkull. Han lutade sig tungt mot fasaden
bakom sig och samlade ny kraft för att påbörja den långa färden nedför brandtrappan.
Den friska luften svepte i alla fall bort den dåliga lukten från henne. Han stålsatte sig och
började den mödosamma vandringen neråt. Flera gånger var han tvungen att stanna och
ta nytt tag. Hon var hal, tung och otymplig och då han steg ner på marken hade två stora
ringar av svett markerats på skjortan. 

Han blev stående en stund för att hämta andan och lät blicken glida längs den väg han
nyss kommit. Fönstret på fjärde våningen stod på vid gavel och det var svårt att föreställa
sig att han släpat ner en död kropp för de trånga trapporna som virvlade sig nerför
fasaden. Istället vred han på huvudet och såg sig omkring. Han var fortfarande ensam så
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fasaden. Istället vred han på huvudet och såg sig omkring. Han var fortfarande ensam så

när som på den gamla damen på parkbänken ett stenkast från honom. Hennes huvud hade
sjunkit ner mot bröstet och vinklats en aning åt sidan. Det såg ut som om hon sov eller
vad död. Han hoppades på det senare men insåg att det var för otroligt med två döda
kroppar inom en radie av endast ett fåtal meter. Han suckade tung och började röra sig i
riktning mot bänken. 

Hon hade en orange mössa neddragen över öronen och den stod i stark kontrast till
den vita snö som låg i drivor omkring henne. På det snöbetäckta gräset bakom bänken
satt två skator och kraxade upprört. Han kunde inte se orsaken till deras intresse med då
han närmade sig bredde de ut vingarna, flaxade oroligt upp i luften och flög till ett av de
närbelägna hustaken. Där slog de sig ner för att ha uppsikt över platsen de just lämnat.

 En skugga låg kvar i snön där fåglarna suttit och han anade att det var det som
intresserat dem. Han titta bort för att slippa se vad det var och gick den sista biten fram
till bänken där hon satt. Han satte sig på ena kanten, så långt ifrån damen med mössan
som möjligt. Kroppen placerade han över knät och trots att hans älskling låg i sin fulla
längd kom hon inte åt deras bänkgranne. Hans älskling hade varit kortväxt. Sakta lät han
händerna glida över ryggpartiet och stjärten samtidigt som han  mindes de varma stunder
de haft tillsammans i sängen. Efteråt hade han ofta legat och smekte henne just så innan
hon slutligen avbröt honom med ett utdraget fnitter. Han suckade och lutade huvudet
bakåt. Tunga svarta moln drog in från väster och tonade ner den redan grådisiga himlen.
Temperaturen var några grader under noll och en tunn slöja av rykande andedräkt kom
från hans mun. Inom några minuter skulle det säkert börja snöa. 

Han sneglade på den gamla damen. Hon hade ett fridsamt uttryck i ansiktet. Huvudet
hängde fortfarande slappt ned mot bröstet och ur ena mungipan hördes ett vibrerande
utdraget ljud som tydde på att hon sov tungt. Hon måste tillhöra något äldreboende i
närheten - antingen kvarglömd eller på rymmen tänkte han. 

Hon hade en mörkgrön vinterkappa av ull, knäppt ner till knähöjd, innan ett par bleka
strumpbyxor med åtskilliga upprepade maskor tog vid. Han slog generat bort blicken då
han insåg vad det var han såg. En gång i tiden kanske hennes ben varit föremål för mäns
lystna blickar men nu, med tidens och kroppens nedbrytning, låg det snarare något
sorgligt över det faktum att en fläck vit hud syntes under de upprepade maskorna.
Skatorna från hustaket kraxade bakom honom och då han oroligt vred på huvudet kände
han hur skuggan i snön trängde sig in i hans medvetande. 

Han rätade nervöst till det skrynkliga lakanet och lät fingrarna  stryka ut de sista
vecken. Plötsligt kände han sig iakttagen och då han vred på huvudet igen satt kvinnan i
den gröna kappan av ull och såg på honom. Då han mötte hennes blick sprack hon upp i
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den gröna kappan av ull och såg på honom. Då han mötte hennes blick sprack hon upp i

ett tandlöst leende. Hennes ansikte var täckt av ett finmaskigt nät av rynkor som fick
henne att se insiktsfull ut. Hade hon barnbarn påminde ansiktet säkert dem om en
mormors eller farmors trygghet som ingen mor eller far kan erbjuda. 

- Jag såg dig redan när du kom ut genom fönstret sa hon och plirade mot honom. 

Äldre människor är då direkta tänkte han. Det är som om att de inte längre har tid att
gå den vanliga sociala vägen. Som yngre människor gör, att först börja kallprata innan
det är dags för presentation, var inte för henne - hon överrumplade honom direkt.

- Jasså, sa han och väntade på en fortsättning.

- Jag blev nyfiken på hur det kunde komma sig att du valde just den vägen fortsatte
hon. 

- Tja, jag vet inte riktigt svarade han. Jag kanske är trött på att gå den vanliga vägen
och ville prova något nytt.

- Kanske, sa hon. Eller så har det något med det där att göra. 

Hon pekade på byltet i hans knä och i samma ögonblick blev han iskall inombords.
För några få sekunder tänkte han på hur han skulle fortsätta men hittade inget bra att säga
och förblev därför tyst. Till hans förvåning skrockade den gamla kvinnan förnöjt. 

- Om du har gjort det jag misstänker så måste du vara snabbare i huvudet än så. Om
det varit någon annan än mig du träffat på hade du behövt en godtagbar förklaring. Det
här måste vara din lyckodag pysen (grabben).

Hon talade med stor energi i rösten och andedräkten luktade surt. Är hon full? tänkte
han. Han stirrade frågande på henne - osäker på vad hon menade. Byltet i hans knä
tyngde mer än någonsin och skuggan på marken bakom honom växte. 

- V…vad menar du lyckades han till slut få ur sig. 

Hon började skratta högt och så länge att hon till slut skakade. Attacken avslutades
med en utdragen rossling som fick honom att tro hon skulle kvävas till döds. När hon
återfått kontrollen vände hon sig mot honom - högröd i ansiktet.

- Jag menar bara att det kan vara så att du och jag har mer gemensamt än vad jag först
anade. Vad har hänt? frågade hon och pekade på byltet igen.

Han stirrade på henne och förundrades över att uppfattningen han först fått var som
bortblåst. Kvar fanns bara en elak gammal gumma som knappast hade något med
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bortblåst. Kvar fanns bara en elak gammal gumma som knappast hade något med

idealbilden av en mormor eller farmor att göra. 

- Jag vet inte sa han. Jag minns ingenting. Plötsligt låg hon bara på golvet framför
mig… han tystnade och insåg att han höll på att avslöja mer än han ville. 

Den här gången nickade hon bara till svar och fortsatte titta på honom. 

- Men du, sa hon och såg sig omkring. Tycker du inte att det är en aning riskabelt att
ge dig ut med det där i ett bostadsområde mitt på ljusa dan? 

- Kanske, svarade han. Men jag hade inget val. Det höll på att ta sig genom väggen.

Hon såg misstänksamt på honom en lång stund och fuktade läpparna med en liten
rosa tunga som ideligen for ut ur ena mungipan. Plötsligt lyfte hon handen och klappade
byltet han hade i knät.

- Nåja sa hon. Jag tror att du behöver komma härifrån. Hade du någon plan innan du
dödsföraktat gav dig ut genom fönstret med det här i famnen?

- Bilen viskade han svagt. Jag skulle ta henne härifrån i bilen. Jag hade tänkt ge mig
ut i skogen och gräva en grop. 

- Det är omöjligt sa hon. Tjälen har redan gått djupt ner i myllan. Det skulle ta veckor
att ta sig genom det hårda skiktet. Du måste hitta på något annat. 

Han stirrade förskräckt på henne. Hur visste hon allt det här? Och hur kunde hon veta
vad han hade under lakanen?

- Då vet jag inte viskade han. Kanske sitter jag kvar här och bara väntar…

Hon vände på huvudet och stirrade till synes tomt framför sig. Vid parkbänken där de
satt fanns en rabatt med meterhöga växter och bortom den ett stort fält där barnen
sommartid lekte och sparkade fotboll. Det avlägsna ljudet från riksvägen vid fältets
bortre ända nådde fram till dem och skapade en ljudbild svår att urskilja från de vanliga
missljuden i omgivningen.(vad vill du säga med att urskilja ljudet?) En kall vindil smekte
(hellre genomborrade! ;-) deras kroppar och fick honom att skaka av köld. Hon vaknade
till ur sitt komaliknande tillstånd.

- Vi måste komma härifrån sa hon. Nu med detsamma. Du får följa med hem till mig
och sedan får vi bestämma vad vi ska göra härnäst. Hon lyfte handen, drog av den orange
mössan hon haft på huvudet och släppte ut sitt grå hår. Det var vackert och för ett kort
ögonblick såg han hur hon sett ut då hon var ung. Likheten var slående och han såg
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ögonblick såg han hur hon sett ut då hon var ung. Likheten var slående och han såg

förskräckt ner på byltet i knät.

Hon reste sig upp och vaggade iväg längs gångstigen in till den andra gården. När
han inte genast reste sig och följde efter vände hon sig om.

- Tycker du att du har något val längre? frågade hon.

Han skakade på huvudet, reste sig och följde efter med byltet i famnen. När han kom
ifatt henne frågade han:

- Vad heter du?
- Signild Norlander svarade hon. Men det flesta kallar mig bara Signe. 
- Vilka är de flesta?
- De som känner mig bäst.

Han nickade till svar och fortsatte bredvid henne.

- Och du? frågade hon efter en stund.

De hade kommit in på den andra gården och sneddade över gårdsplanen till en utgång
på andra sidan. I mitten fanns en stor tom lekplats. Det var därifrån han tidigare hört de
glada utropen. Men nu låg den öde. Faktum var att det var folktomt överallt och det
förbryllade honom en aning. För tillfället var det bara han och Signild - och byltet
förstås. 

- Vaddå jag? frågade han och tog ett nytt tag om den tunga, slappa kroppen.
- Ja, vad heter du? sa hon. När någon annan avslöjat sitt namn så brukar man uppge

sitt eget utan att man får frågan. 
- Aha, förlåt. Eddy - kalla mig bara Eddy.

Hon nickade och vände ansiktet mot honom. Han var huvudet längre än henne. 

- Nå Eddy, hur dödade du henne?
- Hur kan du vara så säker på att det är en hon?
- Det är det nästan alltid.
- Okej, jag vet inte. Faktum är att det var någon annan som gjorde det. 
- Så brukar de flesta säga sa hon och förde handen till sidan av håret och slätade ut en

av lockarna som fallit ut när hon tog av sig mössan.
- Kanske, men i det här fallet är det så. 
- Som du vill svarade hon och pekade på ett hus strax framför dem. Där bor i alla fall

jag. 
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På andra sidan en bred gång- och cykelväg låg några låga hus byggda i vad som
påminde om engelsk kolonial stil. Signe pekade på det andra från vänster. Det hade det
karaktäristiska mörkröda teglet och en bred, grå helgjuten trappa som ledde upp till en
massiv mörkbrun dörr.

Eddy visslade till.

- Snyggt sa han då de gick över cykelvägen. Han tittade åt båda håll men ingen
verkade finnas i närheten som kunde se det udda paret som bar på vad som såg ut att vara
en kropp. 

Signild gick före honom och svängde upp den tunga grinden till gården för att släppa
in honom. Eddy gick in och väntade på en möjlighet att för ett ögonblick lägga ifrån sig
sin tunga börda. Signe gick före uppför trappan och stack in en liten nyckel i låset på den
tunga dörren. Hon steg åt sidan och släppte in honom. Eddy tog de sista stegen uppför
trappan och klev över tröskeln till en mörk hall, endast upplyst av en liten lampa på ena
väggen. Under den fanns en låg hallmöbel där Signe satt för att ta av sig skorna. Rakt
fram fanns en vit trappa till övervåningen och vid sidan av den en korridor som ledde in i
husets skrymslen. 

Försiktigt lade han ner byltet intill den ena väggen. Med ett högljutt grymtande
sträckte han ut den plågade muskulaturen i kors- och ländrygg. Han förbluffades över att
han orkat bära det ända hit med tanke på hur tungt det känts redan i början. Signe
öppnade en garderob som var infälld i trappan och hängde av sig sin gröna yllekappa på
en galge.

- Vill du ha en kopp te? frågade hon, vände sig mot Eddy och lade till rätta ännu en
lock av det ostyriga håret.

- Ja varför inte svarade han. De här sista dagarna har varit en aning omtumlande så
lite te skulle smaka gott.

- Jag tror att vi låter det ligga kvar där sa Signe och pekade på byltet som låg utsträckt
på hallgolvet. Om en stund ska vi ta oss an det. 

Eddy nickade. Sedan han träffat Signe på parkbänken hade allt verkat surrealistiskt
och han hade därför bestämt  att han skulle spela med vad som än hände. Han gick efter
henne genom den smala korridoren vidare in i huset.

 

På korridorens ena sida fanns ett antal rum. I den andra dörren vek Signe av in till ett
pittoreskt litet kök som tycktes symbolisera den första uppfattningen han fått av henne. I
det lilla fönstret ovanför vasken hängde söta gardiner med blomstermotiv. De matchade
duken som låg över köksbordet mitt i rummet. Det hela gav intryck av att en äldre dam
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duken som låg över köksbordet mitt i rummet. Det hela gav intryck av att en äldre dam

med smak för detaljer bodde där. På rummets båda långsidor var köksskåp upphängda.
Eddy föreställde sig att Signe behövde stå på tå för att plocka fram kaffeservisen eller
matporslinet. Hon pekade på en av stolarna närmast dörren. 

- Sätt dig så ska teet snart vara färdigt. Jag hoppas att du gillar Earl Grey?
- Vad du än har hemma blir bra svarade han och satte sig.

Hennes axlar guppade upp och ner och han förstod att hon skrockade på samma sätt
som när de satt på bänken.

- Så, sa hon och reste sig mycket riktigt på tå för att öppna ett av skåpen. Om jag
hade haft en burk cyanid hemma hade du inte tackat nej till det heller?

Han såg på henne en stund innan han svarade. Hon hade ett lustigt sätt att röra sig.
Inte alls som man föreställer sig en äldre dam med krökt rygg. Istället vaggade hon fram
till bordet med de två koppar hon tagit fram. Han noterade att mönstret på porslinet gick i
samma färg och stil som gardinen och duken. Hennes sinne för vad som passade ihop
fick honom nästan obehaglig till mods. Med ryckiga rörelser dukade hon ut de två
kopparna och då hon vände sig om för att hämta resten av kaffeservisen sa han:

- Kanske. Eller nej jag hade förmodligen inte tackat nej till det heller.

Hon hejdade sig i steget men vände sig inte om.

- Jag antar att hon har något med det att göra? Hon gjorde en gest mot korridoren
utanför. 

- Så är det nog - om det nu är en hon.

Hon suckade, gick fram till skåpet och tog fram sockerskål och tekanna. 

- Det är det alltid sa hon och dukade ut resten av servisen.

 Istället för att gå till spisen och sätta på tevatten sjönk hon ner på en av stolarna
mittemot honom. Eftertänksamt plockade hon fram ett litet silveretui från en ficka på
klänningen och bjöd honom en av de perfekt ordnade cigaretterna som låg i den. Först
tvekade han men så tog han en och stoppade den i mungipan.

- Jag måste varna dig sa hon. De här cigaretterna är inget för den ovana rökaren.
- Hur kan det komma sig att du röker just dem? frågade han och lutade sig fram över

bordet då hon erbjöd honom eld från en brinnande tändsticka. 
- Jag vet inte svarade hon och skakade ut lågan. Jag antar att jag måste ha dem för att

lugna nerverna. Jag minns att jag rökte svagare cigaretter förrut men ju längre jag
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lugna nerverna. Jag minns att jag rökte svagare cigaretter förrut men ju längre jag

kommit i mitt arbete, eller snarare avsaknaden av arbete, har jag behövt allt starkare
saker. 

Han nickade och drog det första halsblosset. Då den tjocka röken nådde halsen och
lungorna fick han känslan av att han behövde kräkas. Men han behärskade sig och gav
gumman på andra sidan bordet ett svagt leende. 

- De var lite pikanta i smaken sa han och tog ett bloss till. Den här gången utan att dra
ner röken i lungorna. 

Hon skrockade till igen och reste sig upp. Till Eddys stora förvåning gick hon fram
till skåpet och plockade fram en stor flaska som var fyllde till tre fjärdedelar från skåpet
och satte fram på bordet. Då han såg från flaskan till henne ryckte hon på axlarna.

- Det vi ska tala om kräver inte bara starka cigaretter utan även en rejäl whiskey. 

Eddy mindes stanken från hennes andedräkt från bänken. Det var som han misstänkte
- tanten skåpsuper dagarna i ändan. Här gäller det att sortera och granska allt hon säger.
En hostattack startade i samma ögonblick som hon skruvade av korken på flaskan och
fyllde de blommiga kopparna. Hennes ögon tårades och först när han tagit den första
klunken upphörde det och hon kunde luta sig tillbaka.

- Det låter inte alls bra sa han. 
- Strunt i det svarade hon. Vi är inte hör för att prata om min hälsa. 

Han funderade en stund. Nickade långsamt och såg på henne över koppkanten medan
han smuttade på den starka spritdrycken. Den var rökig och fyllig och passade bra ihop
med de starka cigaretterna. Han var övertygad som att hon hade känsla för det också på
samma sätt som med servisen, duken och gardinerna. 

- Vad är vi här för att prata om? frågade han och ställde från sig glaset. Med små
rörelser lät han pekfingret följa porslinskanten medan han såg på henne ur ena ögonvrån. 

- Vi är här för att tala om ditt lik sa hon. Och vad vi bör göra med det. 
- Så du är säker på att det är ett lik? Som även är definierat som död kropp frågade

han och plockade upp spritkoppen igen. Den här gången snurrade han det bara ett par
varv i handen innan han satte ner det igen. Han tänkte inte bli berusad. Han vill inte
tappa omdömet. Absolut inte i den här underliga situationen. 

- Tämligen svarade Signe och glodde surt på honom över bordet.  
- Så vad är det vi bör prata om? fortsatte han.
- Jag ställde en fråga till dig som du fortfarande inte har svarat på.
- Och hur löd den?
- Hur och varför dödade du henne?



When the devil goes into the details

11

I rummet intill fanns en klocka med pendel som slog fram och tillbaka i takt med han
väntade med att svara. Ljudet ljöd slutligen så högt att han tvingades resa sig och gå fram
till fönstret ovanför vasken. Till hans fasa fanns det inget där utanför förrutom en
uppmurad vägg en halv meter utanför fönstret. Den var av samma färg och tegelstenar
som resten av huset. Han kände hur Signes blickar brände honom i ryggen därför frågade
han:

- Hur kan det komma sig att det är en mur här utanför. Det verkar en aning opraktiskt
om du frågar mig. Svagt mindes han en annan vägg som det inte gick att ta sig igenom. 

- Det är för att ingen ska kunna ta sig ut den vägen svarade hon. 
- Är det vad du är rädd för? frågade han och snurrade runt för att konfrontera henne. 
- Efter så många år har jag lärt mig en del metoder sade hon med viss triumf i rösten. 

En svettdroppe hade trängt sig fram i Eddys panna, den rann nedför nästippen och in
i hans mun. Det smakade bittert salt. Men det fanns något annat också, en annan ton i
smaken som nästan påminde honom om rädslan. Den var tillbaka. Den var tillbaka med
full kraft och var av samma art som tvingar honom att ta fönstervägen tidigare och
tvingade honom att se bort från skuggan på marken. Det skulle inte gå den här gången.
Det hade hon satt stopp för. Han såg ner i golvet och funderade över sina alternativ -
insåg att han inte hade några, gick runt bordet och satte sig igen. 

- Okej, Okej sa han och tömde spritkoppen i ett enda svep. Jag ska berätta. Jag antar
att du har väntat tillräckligt länge. 

Hon nickade och log sitt tandlösa leende ännu en gång. 

- Det har jag sannerligen sa hon. Hon tände en ny cigarett och lutade sig tillbaka. 
- Jag lyssnar sa hon, tog ett bloss på det starka rökverket och blåste sakta ut röken

genom näsan.  

När han var klar blev hon sittande en stund. Efter en stund började hon skrocka igen
och den här gången skrockade han tillsammans med henne. De satt så säkert i flera
minuter och skrattade allt högre tillsammans. Efter att ha famlat så länge var det så
befriande och hon antog att det var just därför hon hade så svårt att sluta. Flera minuter
senare med tårarna rinnande nedför kinderna lyckades hon resa sig upp på darrande ben.
Hon tog glasen och sköljde ur dem under kranen i vasken.

När hon var klar började klockan att slå i rummet intill. Tolv dova slag mynnade ut i
det tomma och tysta huset innan de slutligen upphörde. Det fick liv i henne. Hon
återvände till korridoren utanför och styrde stegen mot trappan till övervåningen. Hans
röst och tillkännagivande låg fortfarande färskt i hennes medvetande men hon visste att
det var bråttom för att detaljerna skulle finnas kvar. Precis som med gardinen, duken och
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det var bråttom för att detaljerna skulle finnas kvar. Precis som med gardinen, duken och

porslinet. 

När hon svängde runt kröken och uppför de breda trappstegen svepte hennes blick
över hallgolvet. Den vita väggen stod i perfekt kontrast till det mörkbruna ekgolvet som
var tomt. Hon var stolt över sitt hus och den väg hon hade tagit för att skaffa det och nu
kände hon återigen det där spirande hoppet som lämnat henne för så många år sedan. När
hon kom upp till övervåningen och gick genom den korta hallen passerade hon ett antal
mörka bokhyllor längs väggen. Titlarna trängdes om platsen och vissa av dem låg huller
om buller slarvigt slängda i hörnen. Men i en av sektionerna stod ett antal röda böcker
inbundna i skin. De stod lite för sig själv som om de var speciella för henne.
Ryggsidorna skvallrade om titlarnas spännande innehåll och författarnamnet var bekant.

Hon var framme vid den dörr hon sökte. Försiktigt öppnande hon den och steg in.
Det var mörkt där inne och dammet som virvlade upp från golvet gav henne en hosta
som hon lyckades kväva med handen. Hon trevade sig fram till stolen vid skrivbordet.
Där slog hon sig ner och hennes ådriga händer och fingrar sökte tangenterna som det låg
ett tjockt lager med damm över. En skärm på skrivbordet framför henne lyste upp och
markören till vänster blinkade lika taktfast som klockpendeln på nedervåningen. Hon
fortsatte på den mening som hon lämnat flera år tidigare. När de reumatiska händerna till
slut for allt snabbare över tangenterna smög sig ett självsäkert leende över hennes läppar.

Eddy var en av hennes mest spännande romanfigurer och hon var glad över att hon
väntat så länge för att han skulle avslöja sin hemlighet. Han hade haft rätt hela tiden - han
dödade henne inte. Det var hon…

och det här skulle bli Signilds Norlins sprackande comeback.

Slut


