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Abstrakt 
 

Möt Alice, en snäll och öppensinnad person som omfamnar livet 

medan hon kämpar genom vardagen. 

 

Meet Alice, a kind and open-minded person who embraces life as she 

struggles through everyday life. 
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1. 

 

Snapp. 

 Alice stirrar på snörstumpen som skurit in i fingrarna. Hon lirkar in pekfingret 

under joggingskons tunga och försöker pilla fram den andra änden. Hennes 

andetag är ansträngda, vilket gör henne extra irriterad. 

 Med en duns landar ändan på hallgolvet och hon sparkar av sig skon. Svetten 

fuktar pannan medan hon knyter ihop snörändorna. Helt jävla nya skor och det 

första som händer är att snöret går av. Det är Lisas fel. Om hon inte förmanade 

henne att dra åt dem hårt för att undvika skoskav. Om hon inte lyssnat på Lisa 

överhuvudtaget, hade hon inte suttit på hallgolvet med svettig panna och flåsigt 

röda kinder, innan hon ens hunnit ta ett enda joggingsteg. 

 Alice studerar sina ben. Hon är kurvig, men inte tjock. Hon reser sig upp 

framför spegeln. Spegelbilden tittar hånfullt tillbaka på henne med rödblossiga 

kinder som matchar den rosa sportjackan. Bättre kondition skulle inte skada!  

  

Den svala kvällsluften känns skön och redan innan hon hunnit utanför 

hyreshusområdet börjar hon jogga. Grannarna kan gott se att hon försöker hålla 

sig i form. Det går bra i första uppförsbacken och ända tills hon avklarat den andra 

lilla backen på gångvägen Sedan tar det stopp och flåsande kastar hon sig in i 

vägtunneln för att ställa sig dubbelvikt, kvidande mot väggen. 

 En äldre dam blickar stint framåt medan hon släpar sin nyfikna mops i rask 

takt förbi Alice. Hunden viftar glatt med hela rumpan och tycks säga, vad du än 

leker så verkar det vara roligt och jag vill vara med.  

 Hon har håll, det känns som om tarmarna har slagit knut på sig och hon aldrig 

kan ta ett steg igen. Med stöd mot väggen flyttar hon en fot i taget och utanför 

tunneln börjar hon stapplande jogga igen. Hon svänger in på genvägen genom 

skogen. Bara några kliv in så inser hon sitt misstag. Det är becksvart. Hon 

fokuserar på vägbelysningen i slutet av stigen men snubblar och faller handlöst. 
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Snabbt tar hon sig upp och biter ihop. Joggar några steg men när hon snubblar 

igen, inser hon att det är bäst att gå.  

 Alice försöker se stigen men inte ens hennes vita joggingskor syns. Trevande 

med fötterna fortsätter hon målmedvetet framåt. Skuggor börjar framträda och blir 

skarpare ju närmare belysningen hon kommer.  

 När hon kommer upp på vägen hör hon hur det prasslar någonstans snett 

bakom henne. Alice stannar och kisar in mot buskaget. En skugga rör sig och 

precis framför henne hoppar han ut på stigen. 

 Det är en han, det går inte att ta miste på, med det resliga ståndet han blottar 

under sin isärdragna rock. Hon fnissar till. Han står blickstilla, bara två meter 

framför henne. Han har en snusnäsduk över munnen som får henne att tänka på 

Clint Eastwood. 

 ”Förlåt”, fnissar hon fram. ”Jag menar, det är väl nu jag borde skrika så du får 

din sexuella tillfredställelse.” 

 ”V-va?”  

 Hans röst är hes. 

 ”Ja.” Hon funderar. ”Är det inte så det går till?” Hon stirrar på hans stånd som 

börjat sloka. ”Är det inte därför du gör det?” 

 ”Så jävla typiskt”, muttrar han. 

 Hon ser honom försvinna i mörkret. Först tänker hon ropa förlåt efter honom 

men vet inte riktigt vad hon ber om ursäkt för. Kanske för att hon var så 

avtändande? 

 

Ute på asfalten börjar hon jogga igen. Hon har fortfarande håll men nu som en 

molande kramp som går att uthärda. Precis när hon rundat knuten till hyreshuset 

tar foten stopp. Hon faller handlöst framlänges och känner hur knäet träffar 

asfalten. Alice ligger kvar och väntar på smärtan. 

 ”Hur gick det?”  

 Granntanten lutar sig ut från sin balkong på andra våningen. Alice kravlar sig 

upp och ser skosnöret. 

 ”Det gick bra. Bara skosnöret som gick upp”, gastar hon. 
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 ”Du borde ha kardborreband. Det har jag. Då slipper man hålla på med 

skosnören som går upp.” 

 Granntanten stryker sig över sitt kortklippta gråa hår och vinkar, innan hon 

försvinner in. 

 Hon skulle ha köpt skor med kardborreband om det inte var för den där 

förbannade Lisa. Alice haltar mot porten och för varje bultande steg hon tar så 

skickar hon Lisa till en het plats. 

  



 

 

 

- 4 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

 

2. 

 

Den är inte så illa. Hon smuttar på den gröna drycken. Hälsosam är den också. 

Belåtet ställer hon den på badkarskanten och sjunker ner under vattnet. Hon ska 

minsann bli ett sådant strålande hälsofreak att männen vänder sig om efter henne 

på gatan… åtminstone ler i mataffären. Det kan man väl begära? 

 Hon stryker bak håret och lutar nacken mot handduken som hon vikt mot den 

hårda kanten. Var den inte ganska stor? Hans lem… Lem? Man säger väl inte så? 

Kuk, det låter så… Porr… Penis, den pissar man med. Snopp, snopp har små 

pojkar. Lem, lem låter bra i hennes mun… I hennes mun… Hon provar låta 

handen glida ner längs magen. Ner mot… Mot vad? 

 Hon sätter sig rakt upp och tar schampoflaskan. Trycker ut mer än vad hon 

behöver och fördelar den glansiga vätskan i håret. Varför ska schampo vara 

glansigt? Varför ska hon alltid analysera sönder allting? 

 

Inlindad i den rosa plyschbadrocken sätter hon sig tillrätta framför teven. Zappar 

mellan kanalerna. Krig – mord – poliser – humor, nåja, åtminstone mekaniska 

skrattmaskiner som förklarar hur roligt det borde vara. Hon fastnar i mitten av en 

film, men tappar lusten i andra reklampausen. Istället hämtar hon laptopen och 

sätter sig på nytt tillrätta i soffan. Det borde finnas någon att skriva med. Efter att 

ha gillat några inlägg på facebook ger hon upp. Inte en enda intressant person att 

chatta med. Hon surfar runt i cyberrymden utan mål när en sida fångar hennes 

intresse. Träffa människor från hela världen. Det kan väl vara något. Hon klickar 

in på sidan och söker runt en stund innan hon bestämmer sig för att skaffa ett 

konto.  

 Username? Ally, blir bra. Hon fyller i e-postadressen efter att ha försäkrat sig 

om att den inte syns för någon annan. Interests? Vad ska hon skriva? Helst så 

neutralt som möjligt. Medan hon funderar letar hon efter en lämplig profilbild, 

ingen närbild, helst en på längre håll, lite suddig… Hon hittar den perfekta bilden 

när hon sitter i en gunga på lekplatsen. Hon ser mycket yngre ut. Den blir bra.  
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Hon hinner bara logga in så ramlar det in meddelanden. Det pirrar i magen, som 

om hon gjorde något förbjudet. Hon svarar artigt på de första meddelandena med 

ett kort ”Hi” eller ”hello”. Engelskan är lite ringrostig och hon öppnar upp google 

översätt i en ny flik. Nyfiket går hon in och studerar profilerna som skickar 

meddelanden till henne. De flesta är i tjugoårsåldern.  

 En amerikansk militär fångar hennes intresse. Han är trettiotvå och muskulös 

på bilden. Hon klickar på meddelandet från honom. 

 Woodi: Hi. I like your picture pretty.  

 Ally: Hi and thanks. 

 Woodi: My name is John and I´m a US soldier stationed in Irak. 

 Vad ska hon svara? Hon börjar skriva so exciting, men raderar det. För 

barnsligt. Hon måste komma på något. Alla blinkande meddelanden gör henne 

stressad och hon är helt tom i skallen. Det tar för lång tid…  

 Woodi: What do you do for a living and how is your relationships 

 Alice andas ut. 

 Ally: I´m working at a police station and I´m single. 

 Woodi: thats cool hope we could be friends 

 Ally: Yes it would be nice 

  Woodi: can we meet up on facebook? 

 Ally: Well I got fb but not in my phone so I´m hopeless to talk to through fb 

 Woodi: ok, but you have to have it on your phone, its easier there 

 Ally: Yes I know... I have to buy a new phone first 

 Woodi: whats wrong with your phone 

 Ally: It´s too old but I´m kind of like it. It´s small and easy to carry in my 

pocket. But no internet 

 Woodi: I need you on facebook, so i could talk to you when am back at base 

 Ally: Well then I must buy a phone then 

 Woodi:  can you do that by tomorow? 

 Ally: Maybe 

 Woodi: ok there, will expect to see you on facebook tomorrow 

 Ally: I will do my best to make it happen 

 Woodi: tell me, how long have you been here 
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 Ally: Well a few hours. I should go and sleep 

 Woodie: what time is it over there? 

 Ally: 1:45 at night 

 Woodi: ok, let me know before you go to bed 

 Ally: Yes sir 

 Woodi: lol… am just john 

 Om hon kunde så skulle hon springa ut och köpa en telefon nu. Istället öppnar 

hon sporadiskt upp andra meddelanden och svarar. Men ingen fångar hennes 

intresse som John. Hon hoppas att han ska skriva något mer, men efter en 

halvtimma ger hon upp väntan. 

 Ally: :) just John, I wish you a good day or night and hopefully we will meet 

again 

 Woodi: ok dear, will expect to hear from you tomorrow 

 Hon tittar på orden, det pirrar underligt i magen när hon loggar ut. I morgon 

köper hon en telefon. Innerst inne vet hon att han lika väl kan vara någon helt 

annan. Med en rysning tänker hon på en av granngubbarna som brukar stå med 

hängbyxor och ölmage vid porten och tigga cigaretter.  

 Medan Alice borstar tänderna studerar hon sin spegelbild. I det dunkla skenet 

ser hon barnslig ut.  

 När hon senare kryper in under täcket är känslan där, samma känsla som när 

hon var tonåring och äntligen vågat säga hej till skolans snygging. 
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3. 

 

I fikarummets fönster reflekteras flottiga fläckar och solen gör sitt bästa för att 

tränga igenom. Berit och Veronika sitter vid det runda lilla bordet i hörnet och 

tittar upp mot Alice som haltar fram till kaffebryggaren. Bengt och Anders sitter i 

full mundering, alltid på språng, tänker Alice medan hon söker i kylen efter mjölk. 

Hon sniffar misstänksamt på ett paket som enligt datumet har gått ut för två dagar 

sedan. 

 ”Vad fan har du gjort då?” mullrar Bengt och kisar mot hennes ben som om 

han ska upptäcka en synlig skada någonstans. 

 ”Hon har börjat jogga.” 

 Blickarna vandrar mellan Alice ben och Lisa som just kommit in i 

fikarummet med sitt blonda hår svepande i en kaskad medan hon skrattande går 

fram till kylen och tar fram sin hälsosmoothie. Hon ser ut som någon jävla 

schamporeklam, konstaterar Alice och haltar fram till Bengt och Anders bord. 

 ”Vad har hänt med dig då?” 

 Gud vad hon var less på den frågan. Nu är det den unga och välklädda chefen 

som står i fikarumsdörren med en bekymrad rynka i pannan. Veronika och Berit 

fnissar när Lisa sätter sig vid deras bord med ryggen mot Alice. Alice misstänker 

att Lisa, som vanligt, gjort någon väl anpassad min för att förlöjliga situationen 

mer. 

 ”Jag snubblade”, svarar Alice med hopp om att ämnet ska passera. 

 ”Hon har börjat jogga”, fyller då Bengt i.  

 Om blickar kunnat mörda så hade Bengt i detta ögonblick segnat ner på 

golvet i svåra kramper. 

 ”Jogga! Varför det?” Chefen stannar upp och stirrar på Alice som bara rycker 

på axlarna. ”Du har ju alla kurvor på rätta stället, inte ska du hålla på med sådana 

dumheter.” Han drar leende ut stolen mitt emot Alice och ser sig omkring. ”Låt du 

dem som måste hålla på med sådant.” 
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 Han ser rakt i hennes ögon med en glimt som vilken kvinna som helst skulle 

smälta av. Och det gör hon. Alice ser ner i kaffemuggen.   

 Alice hade alltid umgåtts lättare med pojkar, det var något otvunget, enkelt, i 

deras sätt att vara mot varandra som gjorde att hon kände sig som en av 

grabbarna.  

 Ända fram till den sommaren då allt förändrades.  

 Hennes pappa kallade den för the big bang sommaren och hade alltid väldigt 

roligt åt det minnet. Hennes mamma, som var mer förstående, led med den lilla 

pojkflickan som förvandlades till en kurvig tonåring. Allt blev svårare att utföra 

och spiken i kistan för hennes pojkflickperiod kom en regnig dag på fotbollsplan.  

 Som alltid så spelade de fotboll oavsett väder. Halkade omkring på planen 

som blev lerigare för varje mål. De hade samma målvakt eftersom de oftast bara 

var sju ivriga utespelare.  

 Kenta stod i mål. Kenta som fick alla tjejer att fnissa nervöst. Kenta med sin 

blonda kalufs som täckte hans havsblå ögon. Kenta som hon hade brottats med så 

många gånger i gyttjan. Kenta som var hennes bästa vän.  

 Nu var hon fri med bollen och sprang, slirade, dribblade på det hala gräset 

mot Kenta i målet. Han gjorde sig beredd, visste att hon sköt hårt. Hon laddade 

och fick in en fullträff rätt i magen på Kenta. Han blev röd om kinderna och höll 

bollen i ett stadigt grepp. 

 ”Oj, förlåt”, sa hon när hon såg en tår rinna ner för hans kind. 

 Kenta vände sig hastigt om och sköt iväg bollen. 

 ”Du borde ta på dig en bh.” 

 Hon hade stirrat på hans ryggtavla och sedan ner på sina bröst. T-shirten låg 

slickad över hennes överkropp och två mjuka runda kullar avgränsade synen ner 

till magen. Hennes kinder blev röda. 

 ”Förlåt”, mumlade hon innan hon sprang. Bakom sig hörde hon rop men det 

enda hon kunde urskilja var Kentas röst. 

 ”Hon måste hem. De ska fara bort.” 

 Fina Kenta. 

 Alice tittar upp på sin bordsgranne. Anders har blicken fäst en bit nedanför 

hennes haka och blir rödflammig om kinderna när han möter hennes blick. Hon 
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kan förlåta honom, han är ung, nykläckt som Bengt brukar mullra när han 

beskriver sin aspirant. Bengt rynkar ögonbrynen ogillande. Chefen tar en klunk av 

sitt te och försöker dölja ett leende. 

 ”Nä”, säger Bengt. Han reser sig i sin fulla längd och torkar av mustaschen 

med handen. ”Då var det dags.” 

 Anders bara nickar och tar i förbifarten även Bengts kaffemugg från bordet. 

Chefen ser efter dem och tittar sen på Alice.  

 ”Hur länge har du varit skild?” 

 Varför låter allt som kommer från hans mun som skamliga förslag? Alice 

biter sig i läppen. 

 ”Lite över två år, tror jag…” 

 ”Tror?”  

 Frågan kunde uppfattas som hånfull men tonfallet är mjukt och vänligt, som 

en smekning på kinden. Alice drar efter andan. Hon försöker räkna efter mer 

noggrant. 

 ”Herregud”, utbrister hon, ”det är över tre år sedan!” 

 Chefen höjer på ögonbrynen och nickar. 

 

Köpa en telefon! 

 Alice stirrar på lappen som hon klistrat upp på skrivbordslampan. Det känns 

inte så viktigt längre, inte nu när verkligheten är nära. Hon samlar ihop pappren i 

datumordning och lägger in dem i mappen. Hon blundar och går igenom det 

beskrivna händelseförloppet. Så gör hon alltid innan ett förhör. Det får hennes 

hjärna att bearbeta frågor fram till det att hon sitter där i stolen och tålmodigt 

väntar på förlösande svar. Mappen låser hon in i skåpet och tar ut handväskan. De 

andra skrattar åt hennes idé att låsa in handväskan under arbetstid. Hon ljuger att 

det blev en vana under den tid hon slutade röka. Hon låste in cigaretterna under 

arbetstid och fick inte röka förrän hon var på väg till bussen. Det är delvis sant, 

men hon började låsa in väskan långt före det. För att aldrig mer uppleva det igen. 

Anklaga en annan arbetskamrat för stöld. 
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Alice tittar på klockan. Det är tjugo minuter till bussen går. Hon tittar upp på 

reklamskylten utanför affären på andra sidan gatan. Få en iphone 4 gratis. Vad 

kan hållhaken vara? Alice småspringer över vägen och synar skylten närmare.  

 Tjugo minuter senare springer hon tillbaka till den väntande bussen med en 

ny iphone 4 i handen. Hon slänger sig ner på ett ledigt säte och pillar på den 

blanka skärmen. Om alla butiksbiträden var så effektiva som han, skulle Sverige 

vara bäst på service. Alice bläddrar omkring försiktigt med pekfingret. Hur ska 

hon hitta John? Hon loggar in på chattsidan och ser att hon har 57 meddelanden. 

Men till hennes besvikelse så är inget från John. Hon trycker fram meddelandena 

från honom och läser igenom dem. Pirret kommer tillbaka och hon håller på att 

missa sin hållplats. Hela vägen in försöker hon skriva ett meddelande till honom, 

men bokstäverna blir inte detsamma som hon trycker. Hennes fingrar måste vara 

för knubbiga. Till slut får hon nöja sig med ett hello och tittar förvånat på 

lyktstolpen som hamnat framför hennes näsa. Generat stoppar hon ner telefonen i 

väskan och tänker på hur många gånger hon hoppats att telefonnördar ska krocka 

med en stolpe.  

  



 

 

 

- 11 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

 

4. 

 

”Trehundrasextio kronor.” 

 Kassörskan stirrar med en frånvarande blick förbi Alice som sträcker fram en 

femhundring. Med en mekanisk rörelse har kassörskan matat in sedeln och får ut 

nya samtidigt som det klirrar till i myntkoppen. 

 Alice stoppar ner pengarna i börsen och skakar in luft i påsen. Medan hon 

plockar i vara för vara hör hon kassörskans mekaniska röst. 

 ”Tvåhundratjugo kronor.” 

 ”Fan, jag har bara tvåhundra.” 

 Den hesa mansrösten får henne att titta upp rakt in i ett ansikte som rycker till 

i en orolig grimas när deras ögon möts. De är havsblå. Håret är blont och hänger 

ner i ögonen. Det är som att färdas tillbaka i tiden. 

 ”Kenta?” säger hon och sträcker fram en tjuga till kassörskan som inte verkar 

bry sig om var den kommer ifrån, utan matar in den i maskinen och låter bandet 

rulla. 

 Kenta flackar med blicken när han plockar ihop varorna i famnen. 

 ”Tack, Alice”, säger han och skyndar ut. 

 Först så tänker hon springa efter, men kommer ihåg sina varor och slänger 

hastigt ner de sista i påsen. 

 När hon kommer ut är han spårlöst försvunnen. Hon känner sig sviken. Alice 

rotar med handen i påsen och hittar chokladkakan. Hon tar en stor tugga och 

börjar gå. I förbifarten räcker hon ut tungan åt en liten pojke som storögt tittar på 

när hon tar ytterligare en stor tugga. 

 Hon är framme vid hyreshuset när telefonen ringer. Okänt nummer. Först 

tänker hon inte svara, men ångrar sig, hon kan gärna prata med en försäljare nu. 

 ”Alice.” 

 “Hej… Du, förlåt.” 

 Den hesa mansrösten går inte att ta miste på. Blottaren. 

 “Förlåt för vad?” 
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 Hon tycker faktiskt frågan är berättigad och vill nästan be om ursäkt själv. 

 ”Jag skulle inte ha stuckit sådär.” 

 ”Det fanns väl ingen anledning att stanna… Jag menar… Du blev ju liksom 

avtänd…” 

 Alice hör hur hon flåsar medan hon tråcklar sig in genom porten med påsen. 

Hon måste köpa en sådan där handsfree. 

 ”V-va? Fan jag hade hoppats du inte skulle känna igen mig. Varför betalade 

du?” 

 Alice stannar mitt i trappan, telefonen glider ur hennes hand och försvinner 

ner mellan trappstegen. Hon hör hur den dunsar mot något innan den landar med 

ett otäckt krasch längst ner på källarplan. Långsamt fortsätter hon upp för trappan. 

 

Alice stirrar på tepåsen i muggen, flyttar den åt sidan och tar en djup klunk. Hon 

grimaserar, teet har blivit kallt. Kenta? Hur? Varför? Hon kan inte tänka klart och 

svett rinner ner vid tinningen. Alice öppnar knapparna i duffeln och sparkar av sig 

stövlarna. Den ena träffar matkassen som ligger mitt på köksgolvet. Hon tar en 

klunk till och rynkar på näsan åt den kalla beska vätskan.  

 Medan hon kränger sig ur duffeln går hon till soffan och sätter igång 

laptopen. En stund stirrar hon bara på den. Sedan skriver hon in Kent Andersson, 

det blir trettonmiljoneretthundratusen resultat. Hon går in på Hitta.se och söker på 

hyresområdet. Två träffar. En Kent Sten Andersson i trappuppgång 22 A, 

sextiosju år gammal och en Kent Peter Andersson i trappuppgång 14 C, fyrtiotvå 

år gammal. Pulsen ökar och hon hoppar högt när dörrklockan ringer. 

 Alice plockar upp duffeln från golvet och går ut i hallen. Misstroget stirrar 

hon på dörren medan hon hänger upp duffeln på en galge. Det kanske var 

grannens? Halvvägs mot köket ringer dörrklockan igen.  Hon fortsätter in i köket 

och plockar upp skorna från golvet. Ställer dem under kappan och stirrar på 

dörren. Hon har aldrig använt titthålet, men nu sätter hon sakta ögat mot hålet när 

dörren öppnas och hon står ansikte mot ansikte med Kenta. 

 ”F-förlåt”, säger han och släpper dörrhandtaget som om det bränt honom och 

backar några steg. 

 Alice går förbi honom ut i trapphuset och börjar springa ner för trapporna. 
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 ”Alice vänta!” 

 Han är tätt bakom henne och hon fortsätter ner till källaren. Där stannar hon 

och tittar på sin nya iphone 4 som ligger i flera delar. Kenta har hunnit efter henne 

och står bredvid. 

 ”Är det din?” 

 Alice nickar och samlar ihop delarna som hon bär med sig hela vägen upp till 

andra våningen igen. Kenta följer tyst efter. Hon lägger delarna på köksbordet och 

plockar upp matkassen från golvet. Medan hon plockar in maten står han i köket 

och skruvar sig som en liten pojke – som den lilla Kenta alltid gjorde när han var 

nervös. 

 ”Har du ätit?” 

 Frågan förvånar henne själv lika mycket som Kenta och han skakar sakta på 

det blonda huvudet. Hon pekar mot stolen. 

 ”Jag tänkte bara värma rester.” 

 Sedan plockar hon in och ut mat ur kylskåpet och blir stående, stirrande på 

spisen. En hand läggs på hennes axel och för henne mot en stol. 

 ”Sitt. Jag fixar det”, säger Kenta och hon sätter sig hjälplöst ner. 

  

Kenta skär omsorgsfullt en korvbit och fyller upp gaffeln med potatis innan han 

stoppar in den i munnen. Alice kan inte låta bli att le och funderar om han 

fortfarande är lika omständlig när han äter en glasstrut.  

 ”Jag måste få förklara”, säger han plötsligt och lägger ner besticken. 

 Alice nickar och lägger ner sina bestick. 

 ”Jag är inget monster. Jag vet inte varför… Jo, det vet jag.” Kenta suckar och 

skruvar på sig i stolen. ”Det hela började den sommaren.” 

 ”Vilken?” 

 ”Du vet? The big bang sommaren.” 

 Men han ler inte som Alice pappa gör när den sommaren kommer på tal. 

Kenta får något avlägset i blicken, skrämt.  

 ”Du hade ju dina problem den sommaren och jag fick mina.” 
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 Kenta tar gaffeln och sticker fast en korvbit som han stoppar in i munnen och 

tuggar sakta. Han påminner om kockarna i matlagningsprogrammen som 

provsmakar en rätt. Alice väntar tålmodigt tills han sväljer. 

 ”Du hade ju dina problem.” 

 ”Ja.” 

 ”Du vet Jenny?” 

 Alice nickar vid minnet av en blond tjej som tillhörde den grupp av tjejer på 

skolan som ofta hade en trogen flock runt sig. 

 ”Jenny och hennes kusin, Anna tror jag hon hette eller Ann? Nåja, dem i alla 

fall, brukade spionera på mig.” 

 Alice nickar bara, inget ovanligt med det, hon hade själv varit med och spiat 

på Stefan. 

 ”Jag visste om det och jag upptäckte att jag tyckte om det. Mer än man borde 

kanske?” 

 Stefans pappa hade då inte uppskattat fem fnissiga tonårstjejer i 

trädgårdsbuskarna när han kom cyklande hem från jobbet. 

 ”Jag brukade klä av mig, när jag visste att de var utanför så lämnade jag en 

glipa mellan gardinerna.” Kenta ser en stund på Alice som rycker på axlarna. 

 ”Alla gjorde det, Kenta.” 

 ”Men jag tyckte om det.” 

 Han reser sig hastigt och Alice blir orolig att han tänker gå och känner sig 

lättad när han går till vattenkranen och fyller på sitt glas.  

 ”Jag fick en kick av det”, säger han sakligt och tar några djupa klunkar. ”En 

ordentlig adrenalinkick.” 

 Han fyller glaset igen och går tillbaka till sin stol.  

 ”Som en adrenalinjunkie”, säger han och spetsar en ny korvbit på gaffeln. 

 ”Va?”  

 ”Ja, du vet. Som en knarkare.” 

 Alice skrattar till. 

 ”Jag visste inte att man kunde bli hög av…” skrattet fastnar någonstans i 

mellangärdet och en kall röst upprepar ett mantra i hennes tankar, hon blundar och 

där är han, den kalla blicken. Ögon som hon föreställer sig tillhöra en död. 
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 ”Jag gör dig illa till mods.” 

 Kenta skjuter bak stolen och Alice håller ut handen för att få honom att sitta 

kvar. 

 ”Alice, du är vit som ett lakan i ansiktet”, säger Kenta och reser sig. 

 ”Nej, snälla, vänta.” Alice skakar av sig tanken. ”Det är inte du”, säger hon 

och ser på Kenta som inte kan bestämma vilket ben han ska stödja på. ”Snälla, sätt 

dig.” 

 Han sätter sig. 

 ”Det var bara en grej som hände på jobbet.” 

 Han nickar. 

 ”Fortsätt.” 

 Kenta sneglar ut genom fönstret. Letar efter orden. Harklar sig. 

 ”Jag slutade.” 

 ”Slutade klä av dig?” 

 ”Nej, nej.” 

 Kenta skakar på huvudet och försöker dölja ett leende med handen.  

 ”Jag förstår inte. Vad slutade du med?” 

 ”Jag slutade… nej… de slutade stå utanför.” 

 Alice nickar och tänker på Stefans pappa. Herregud vad de fick springa. Hon 

kommer ihåg adrenalinet som pumpade och spänningen av att kanske inte hinna 

undan. 

 ”Sen när jag flyttade till Skogholm så hände det bara, av en slump.” 

 Kenta lägger händerna över ansiktet. 

 ”Jag hade varit på en fest och blev pissnödig.” 

 Alice nickar för att han ska fortsätta. 

 ”Jag stod där, hade just pissat klart när det kom en kvinna gående.” Kenta 

lyfter blicken och ser på Alice. ”Jag bara vänder mig om liksom. Hon skriker och 

springer därifrån.”  

 ”Jamen det var ju inte meningen.” 

 ”Nej, inte då. Men sedan, alla de andra gångerna. Jag kunde inte sluta.” 

 Alice vet inte vad hon ska säga. Hon vill trösta Kenta som har sjunkit ihop 

med axlarna som en rädd hund. 
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 ”Till slut sökte jag hjälp.” 

 ”Vad bra.”  

 Det låter lika dumt i hennes öron som hon känner sig men Kenta verkar inte 

uppfatta det utan nickar instämmande. 

 ”Psykologen var bra. Ärlig. Han förklarade det hela för mig. När han 

berättade att risken att jag skulle utveckla det hela… han sa att det är som knark… 

man behöver mer för att få samma kick. Det var han som sa att jag var en 

adrenalinjunkie.” 

 ”Var det svårt att sluta?” 

 ”Nej, egentligen inte. Det gäller att sysselsätta sig.” 

 ”Hur?” 

 ”Jag började spela innebandy och så träffade jag Jonna.” 

 ”Jonna?” 

 ”Min fru.” 

 ”Är du gift?” 

 ”Mm”, säger Kenta och det glimmar till i hans blå ögon. 

 ”Men…” 

 ”Hon är inte här.” 

 ”Var är hon? Jonna.” 

 Alice måste pröva säga hennes namn. 

 ”Hon jobbar som läkare för läkare utan gränser. Nu är hon i Nigeria och 

kommer hem om två veckor.” 

 ”Men bor ni här?”  

 ”Jag flyttade oss hit”, säger Kenta med ett leende. ”Jonna ska jobba på akuten 

här när hon kommer.” 

 ”Vet hon om…” 

 ”Jo, jag var tvungen att berätta.” 

 ”Tvungen?” 

 ”Tanken på att hon skulle få reda på det på något annat sätt gjorde mig 

tvungen.” 

 ”Bra.” 



 

 

 

- 17 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

 Alice tar sin tallrik och stoppar ner den i diskhon. Kenta har rest sig upp och 

hon tar emot hans tallrik. 

 ”Jag tänker gå nu. Tack för maten.” 

 ”Redan?” 

 ”Du behöver få tänka på det här. Jag kommer gärna och pratar igen om jag 

får, men… du behöver tänka”, säger Kenta medan han går mot hallen. 

 Alice följer efter och höjer handen till ett hejdå när Kenta kastar en blick över 

axeln och försvinner bort från dörren som glider igen med ett klick. 

 

Tankarna snurrar medan händerna mekaniskt rör sig i diskhon. Hon torkar bordet 

och plockar undan medan badkaret fylls. Inte förrän hon glider ner i det varma 

vattnet och skummet lägger sig runt hennes kropp slutar det snurra. Hon 

bestämmer sig för att inte tänka något mer på Kenta, inte tänka på de kalla döda 

ögonen som hon försökt få svar ifrån på jobbet. Alice reser sig så skummet 

skvalpar över kanten och tassar ut i rummet efter sin laptop. Försiktigt glider hon 

ner i vattnet igen och ställer datorn på det lilla badkarsbordet.  

 Hon hoppas att John har svarat men inget mer meddelande syns från Woodi. 

Alice läser igenom konversationen. Hon ser hans stavning och inser med en liten 

besvikelse att han antagligen inte är den hon hoppades på. Han är antagligen inte 

ens amerikan med den stavningen. Undertiden har det rasat in meddelanden. Hon 

börjar halvhjärtat svara på de första meddelandena. En av dem har en bild på en 

ung kille. Han ser ut att vara knappt tjugo och påstår sig vara amerikan. En till. 

Hon skriver artiga svar och frågor och Adam som han kallar sig börjar flirta. Hon 

förklarar att han antagligen är alldeles för ung för henne. Han ber henne glömma 

åldern. Han ber henne att skypa. Hon kan inte. Han frågar om de kan ha sexing.  

 Adam: Please let me try. I’m good. 

 Adam: I push u onto the bed hard and slip my hand down your pants to finger 

your wet.... 

 Ally: Okej 

 Adam:  yeah. Are you ok if I continue? 

 Alice funderar. Varför inte? 

 Ally: I’m vaiting...  
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5. 

 

Alice vaknar före väckarklockan och känner sig utvilad. Kinderna hettar vid 

tanken. Det var det bästa sex hon haft på evigheter. Fast det är ju evigheter sen 

hon hade sex. Då med gubben. In – ut – klart. Herregud, det måste vara en evighet 

sedan.  

 Hela dagen går hon som i ett rus av energi. Hon känner att det strålar om 

henne. Chefen ger henne en charmig blinkning genom rutan till konferensrummet 

där han har eftermiddagsbön, som han kallar det, med de som jobbar i 

verkligheten. 

 

På hemvägen släntrar Alice in i målarbutiken och rycker åt sig en kölapp. Hon 

söker bland broschyrerna och hittar en passande med rubriken, Gör hallen 

välkommande. Medan hon bläddrar bland idéerna så kommer en yngre man med 

namnbricka på skjortan fram till henne. Hon ser på namnet, Nicklas, och försöker 

avgöra om han passar till det med sitt bruna snaggade hår och glasögon. Han ler 

och verkar inte bli generad över hennes granskning. 

 ”Kan jag hjälpa till?” 

 ”Jag ska tapetsera min hall, det är väl inte så svårt?” Det sista säger hon mer 

till sig själv. 

 Han håller ut handen mot ett intilliggande rum och hon går in bland pärmar 

och tapeter. 

 

Nöjd och belåten kliver Alice av bussen och stånkar med påsarna genom 

hyresområdet. Vid porten har hon tur, den trevliga unga grannen som hon i smyg 

kallar för vampyren, bara för att han är mörk, snygg och inte kommer ut förrän 

solen gått ner, håller upp dörren med ett uppskattat flin. 

 ”Här ska det renoveras.” 

 ”Japp”, flåsar hon fram och kan känna doften av rakvatten när hon pressar sig 

genom porten. 
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Lägenheten är mörk och tyst och hon har hela helgen på sig att bara ägna sig åt 

tapeterna. Hon låter påsarna ligga kvar i hallen och dukar upp sushin.  

 Mellan tuggorna bläddrar hon i kvällstidningen som börjar darra. Någonstans 

under tidningarna ligger hennes telefon. Alice rotar runt med handen och Anna 

lyser från displayen. 

 ”Alice.” 

 ”Mamma, snälla, kan du ta Max? Bara över lördag?” 

 ”Visst”, säger Alice och sneglar på påsen med tapetrullar. 

 ”Du är en ängel. Vad gör du?” 

 ”Jag sitter och äter.” 

 ”Jaha. Vi pratar mer i morgon. Kommer vid tolvtiden.” 

 ”Visst hjärtat.” 

 ”Puss.” 

 Så är hon borta. 

 

Hon skär försiktigt av tapeten med det vassa rakbladet. 

 ”Hallå?” 

 Ytter dörren går igen med en smäll och hon hör dotterns förtvivlade ”Nej, 

MAX!” samtidigt som den stora lurviga schäfern kommer sladdande runt 

köksknuten med kopplet flängande efter. Hon släpper tapeten som med ett 

froppande rullar ihop sig, vilket får Max att hugga tag i den medan han gör en 

tvärvändning ut mot teverummet i samma hastighet. 

 Anna hinner få tag i koppeländan och lyckas få en motvillig Max att släppa 

sin fångst. Tapetrullen har fått tandavtryck och Alice skyndar sig att rädda de 

övriga rullarna upp på diskbänken. 

 ”Men mamma, du kunde väl ha sagt att du… ” 

 Alice håller upp handen. 

 ”Det löser sig, Anna. Jag kan fortsätta senare när han lugnat ner sig. ” 

 Max som blivit befriad från sitt koppel kommer kärvänligt fram till Alice som 

omfamnar bjässen.  

 ”Jaha, du och jag då”, säger hon och rufsar om honom. ”Vill du ha kaffe?” 
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 ”Ja, det vill han säkert”, muttrar Anna. ”Men jag måste rusa.” 

 Alice följer efter Anna mot ytterdörren med Max vid sin sida och vinkar tafatt 

efter henne när hon försvinner ut. Dörren går igen men öppnas lika fort. 

 ”Mamma, håll honom kort när du är ute. Han är i värsta slyngelåldern och 

glömmer bort att någon är i andra änden.” 

 ”Det ordnar sig”, ler Alice.  

 Anna ser på henne med en bekymrad blick. 

 ”Sköt dig, Max”, beordrar hon med pekfingret mot hunden som lägger 

huvudet på sned. 

 Dörren stängs och Alice och Max hör hur Anna skyndar ner för trappan. 

 ”Kaffe och bullar?” 

 Max reser sig och viftar på svansen så att papprena på den låga hallbyrån 

sprids som en matta över golvet. 

 

Ritch. 

 Alice stirrar ner på revan i tapeten. Max drar i hennes skosnöre och stolen 

vinglar till.  

 ”Nej.” 

 Förnärmat nappar han åt sig tapetborsten och springer iväg. Alice känner hur 

svetten rinner längs ryggen medan hon ställer sig på tå och försöker få lös tapeten. 

Stolen vickar och det oundvikliga händer. Innan hon har hunnit tänka ligger hon 

på golvet tillsammans med en hög av tapeter med en överlycklig Max över sig. 

Hon försöker kämpa sig upp och handen hamnar rakt i limburken som glider iväg 

och välter. Hund och människa halkar omkring mot olika mål. Till slut ger Alice 

upp och lägger sig raklång. Tårarna rinner i en ström ner för kinderna och hon 

snörvlar högt. Max lägger huvudet på sned och börjar tvätta hennes kinder med en 

tunga som luktar tapetklister. Alice lägger armen över ansiktet och ömkar sig 

hulkande. Hon känner hur den stora hunden sjunker ner vid hennes sida och 

lägger huvudet på bröstkorgen.  

 Alice tar bort armen och tittar upp mot väggen. En tapetvåd har hon lyckats få 

på plats. Den andra är sned och resten ser ut som de är på väg ner. Hon kliar Max 
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förstrött bakom örat. Undra vad en hantverkare kostar? Max reser sig och går till 

dörren där han sätter sig ner med ett olyckligt gnällande. 

 ”Behöver du gå ut?” 

 Alice kravlar sig upp. Skyfflar med handen in klister i burken och sätter på 

locket. Hon halkar omkring i tapetklistret mot toaletten. Efter att ha lämnat 

kläderna i en hög i badkaret kryper hon omkring med en handduk över hallgolvet 

för att torka upp det värsta. Max sitter vid ytterdörren och tittar på henne, gnäller 

ynkligt då och då. Hon trycker ner handduken i soppåsen och drar på sig kläderna 

påhejad av en trummande hundsvans. 

 

Alice är glad att hon bestämde sig för att gå den längre promenaden genom 

skogen. Max kan springa lös och hon kastar pinnar som han outtröttligt kommer 

tillbaka med. När de närmar sig vägen så kopplar hon honom. Även om han är 

lika snäll mot allt och alla så är han stor och i sin lycka har han skrämt mer än en 

människa på flykt. 

 Han sköter sig exemplariskt tills de rundar husknuten och porten blir synlig. 

En mörk gestalt kommer gående från andra hållet och ropar ett glatt ”Hej”. 

 Det förlösande ordet tar Max som en invit och glömmer bort den stackars 

människan i slutet av kopplet när han ystert rusar fram till den förvånade mannen. 

Alice känner hur fötterna förlorar kontakten med marken när hon likt superman 

flyger fram efter hunden. Om landningen hade varit lika snygg som starten så 

hade även Alice blivit imponerad, men hon landar platt på mage med hakan mot 

asfalten så att tänderna skallrar.  

 ”Hur gick det?” 

 En hand tar tag i hennes axel och vänder henne. Ett tag undrar hon om hon är 

död och han är en ängel men inser att den ljusa glorian bara är lampan utanför 

porten. Max sitter lugnt bredvid och tittar. Hon börjar storgråta. Vampyren hjälper 

henne upp i sittande ställning och omfamnar henne.  

 ”Gjorde du dig illa?” mumlar han intill hennes öra. Han känns så trygg och 

luktar så gott och innan hon hinner tänka har allt runnit ur henne. Tapeterna, 

hunden, klistret. Alice känner hur han skakar. 

 ”Förlåt. Det är inte meningen att göra dig ledsen”, avslutar hon. 
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 Han håller henne en bit ifrån sig och brister ut i gapskratt. Han försöker säga 

något men det är omöjligt att höra. Alice får några uppmuntrande slick från Max 

när hon reser sig upp. Hon drar upp den fnissande mannen. 

 ”Jag är glad att jag roar”, muttrar hon och öppnar porten. 

 ”Förlåt. Du, vänta.” 

 Vampyren skyndar sig efter henne in i trapphuset.  

 ”Förlåt. Låt mig gottgöra det.” 

 Alice sneglar på honom. Den bleka vampyren har förvandlats och har nu 

rosiga kinder och skrattande ögon. 

 ”Jag hjälper dig med tapeterna om du bjuder på fika.” 

 ”Självklart.” 

 ”Mats”, säger han och sträcker fram handen. 

 ”Alice.” 

 Handslaget är fast och varmt.  

 ”Och det här är Max, min dotters hund.” 

 Han kliar Max på huvudet som belåtet viftar på svansen. När Alice öppnar 

dörren och ser förödelsen på nytt sneglar hon oroligt mot Mats. Men han skakar 

bara leende på huvudet och hänger av sig ytterkläderna. Skorna behåller han på. 

Alice skyndar sig att städa upp medan han arbetar. Tapetklistret kräver massor av 

diskmedel innan golvet börjar få en normal yta och två timmar senare är tapeter på 

plats och de sätter sig med varsin kaffemugg vid bordet. Mats tar en stor tugga av 

en nyvärmd bulle och himlar med ögonen. 

 ”Gud vad länge sen jag åt bullar.” 

 ”Hallå?” 

 Annas röst hörs i hallen och Max störtar ut för att välkomna. 

 ”Men gud vad snyggt!”  

 Hon kommer in i köket och ler när hon får syn på Mats. 

 ”Misstänkte det. Hej, Anna”, säger hon och sträcker fram handen till Mats 

som tar den med ett strålande leende. 

 ”Mats.” 

 Anna slänger av sig jackan på soffan och hämtar en mugg med kaffe innan 

hon sätter sig vid bordet. Mats och Anna pratar på som om de känt varandra hela 
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sitt liv. Max som också känner sig lite överflödig lägger huvudet i Alice knä och 

hon stryker honom förstrött medan hon studerar tapeterna i hallen.  

 Gud vad snyggt det blev.  
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6. 

 

Hon kommer från ett litet kustsamhälle där människor inte drömmer stort och 

nöjer sig med det lilla. Hon är inte född där, vilket gör att det är ännu mer 

märkligt i hennes ögon. Hon har levt halva, nej mer än halva livet, i hopp om att 

det blir nog bättre. 

 Men det blev inte bättre.   

 

Alice stänger igen kartongen, vägglampan var inte var där heller. Bara hon inte 

glömt att ta med den när hon flyttade. Hon skulle kunna köpa en ny men hennes 

mormors gamla lampa skulle passa perfekt i den nytapetserade hallen. Hon ser sig 

runt i förrådet och får syn på en kartong som är inskjuten under det fula 

soffbordet. Hon borde ha slängt det. 

 Kartongen gör ett segt motstånd. När hon viker upp kanterna inser hon att det 

inte är hennes grejer. Ett diplom ligger överst. Årets företagare. Hon måste lämna 

tillbaka kartongen till gubben. Alice tar tag i hålen på kartongens sidor och i 

samma stund som kartongen lämnar golvet känner hon att den blir lättare.  

 Alice försöker sätta ned kartongen men botten har vikts ut. Istället rycker hon 

till så allt åker ut på golvet. Hon trampar nästan på en pokal i plastigt guld när hon 

kämpar med att vika ihop kartongen till ett mer lätthanterligt format.  

 Hon tar en tom kartong som blivit kvar sen flytten. Varsamt lägger hon ner 

sakerna.  

 Alice blick fastnar på diplomet.  

 

Firmafesten hade precis börjat. Middagen med rensadel och riven potatis i en allt 

för salt gratäng var över. Hennes bordsgranne som under hela middagen smackat 

förtjust åt varje tugga, samtidigt som hon minsann upplyste Alice om att hennes 

Pommes Duchesse minsann var mycket godare och hon brukade ha lingonsylt till 

inte det här rårörda blasket.  
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 Alice hade bara nickat och hummat, vad annat kunde hon göra? Vad hon 

visste så brukade Pommes Duchesse vara gjord på mosad potatis och inte riven, 

men hon var inte säker. Någon satte igång en tjutande mikrofon och alla klagade 

högljutt. Mannen på hennes andra sida, som inte hade ägnat en blick åt henne 

under hela middagen, ropade högt: 

 ”Allan. Bara för att din hörsel är förstörd så behöver du inte ge dig på vår.” 

 Fler spydigheter avlöste och stämningen steg medan Allan fick kontroll på 

volymen. Han knackade på mikrofonen och såg sig omkring bland 

middagsgästerna.  

 ”Jag hoppas att alla ätit gott och…” 

 Någonstans där slog Alice av fokus och sökte med blicken bland människor. 

Hennes man satt vid det andra bordet och hon konstaterade att han fortfarande inte 

såg henne. Hon fäste blicken och stirrade. Borde han inte känna det? Hon försökte 

med mental kraft få honom att se på henne. Han reste sig upp. Männen runt 

honom dunkade honom i ryggen och klappade honom på axeln. Evelina gav 

honom en varm kram och han började bana väg upp på scen. 

 Hon visste redan vad det var frågan om. Det var Alice som anmält honom till 

årets företagare. Han tog emot priset och skakade händer medan fotoblixtrar 

avlöste varandra. Inte en blick avvarade han åt hennes håll. 

 Människor började resa sig ur sina stolar. Många skyndade iväg för att ta en 

efterlängtad cigarett. Alice följde strömmen. Hon stannade till framför sin man 

och gav honom en kram och en puss på munnen, medan hon mumlade ett grattis 

mot hans öra.  

 Han var stel som en pappersfigur och ägnade inte henne en blick. Hon kunde 

lika gärna ha bedyrat sin stolthet till betongpelaren.  

 För hon var stolt. Hon hade hjälpt honom att komma såhär långt. Det var väl 

därför likgiltigheten från honom gjorde henne så sårbar.  

 Alice gick generat därifrån. Tog sin kappa i garderoben, skyndade genom 

rökmolnet utanför dörren. Hon ville verkligen inte prata med någon. Men vid 

närmare eftertanke så var nog risken liten.  
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Alice tar med sig kartongen in i lägenheten. Det blir en bra ursäkt att fara till 

gubben och se om lampan blev kvar där.  
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7. 

 

Alice lutar sig tillbaka i stolen. Sträcker sig efter kaffemuggen och tar en klunk. 

Kaffet har hunnit kallna. Hon läser igenom förhörsrapporten innan hon sparar den 

och skickar den vidare till Klas.  

 Utanför strilar droppar ner från den grå himlen. Det knackar till på dörren och 

Klas spensliga kropp står där med slitna jeans och marinblå collegetröja.  

 ”Han erkände?” 

 Alice nickar. 

 ”Bra. Klok grabb.” Han blir lite röd om kinderna och flackar med blicken. 

”Jag menar… han var inte så klok som gjorde det…” 

 ”Men klok att erkänna det”, säger Alice. 

 Klas nickar lättat. 

 ”Då så. Då meddelar jag åklagaren.” 

 Alice hör hur han visslar när han avlägsnar sig ner för korridoren. Hon tycker 

om Klas, mycket bättre än den gamla stofilen som var förhörsledare när hon 

började sin anställning. En elak jävel. Men Klas, trots sina unga år så är han en 

fröjd att jobba för. Inte så auktoritär men det behöver han inte vara. Alla som 

hamnat i diskussion med Klas respekterar honom. Inte bara för hans otroliga 

kunskap, utan mer för hans förmåga att låta människor behålla ansiktet i en 

diskussion.  

 Klok grabb. Ja, man kan nog säga det. Han hade suttit rak i ryggen utan att 

vika med blicken. Gröna ögon hade hon lagt märke till. Kanske för att det var det 

enda som hade färg i det bleka ansiktet inramat av svart spretigt hår. Sjutton år 

och våldtäktsman. Han hade erkänt allt utan omsvep. Innan han lämnat 

förhörsrummet hade han vänt sig om och sett henne rakt i ögonen. 

 ”Du ska inte tro att jag inte ångrar det.” 

 Hon hade bara nickat. 
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Alice tar väskan ur skåpet och kränger på sig duffeln medan hon vandrar ut i 

korridoren. Hon vinkar hastigt till chefen som sitter på sitt rum med telefonen mot 

örat när hon passerar. 

 ”Alice.” 

 ”Ja?” 

 ”Kan du komma in till mig?” 

 Alice känner hur pulsen ökar. Det är något som inte stämmer i hans röst. 

 ”Stänger du dörren?” 

 Hon stänger dörren efter sig och sätter sig på stolen som han håller ut handen 

mot. 

 ”Jag vill bara vara den som berättar det för dig.” 

 Alice håller andan. Det är konstigt vad mycket som hinner skölja genom 

tankarna på ingen tid alls. 

 ”Astrid är död. Hon har tagit sitt liv.”  

 Alice vet inte vad hon känner. Hon sitter bara och stirrar dumt på chefen.  

 ”Du hade rätt, Alice. Vi gjorde henne bara en björntjänst.” 

 Alice drar in ett djupt andetag. Astrid är död. 

 ”Alice.” Chefen rullar sin stol närmare och lägger sina händer på hennes. 

”Min fru har rätt. Du borde bestämma här. Du borde vara chef.” Han kramar 

hennes händer. ”Om jag hade lyssnat på dig så hade Astrid kanske levt nu.” 

 ”Det är inte säkert”, säger Alice och ser ner på deras händer. ”Det är inget 

man kan veta.” 

 ”Hon hade fått en chans i alla fall.” 

 ”Hon fick en annan chans.” 

 ”Vi hjälpte henne att ljuga, Alice. Vi hjälpte henne att låtsas att allt var bra. 

Det var bara du som ville att …” 

 Chefen släpper Alice händer och vänder sig mot fönstret. Hon ser en tår 

glimma till i ögonvrån på honom. 

 Hon drar in ett ljudligt andetag och ställer sig upp. 

 ”Jag måste få tänka.” 

 I dörren stannar hon. 

 ”Det var inte ditt fel.”  
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Vid kassan ligger prydligt uppradade påsar med fikabröd. Alice plockar ner en 

bullkrans i förbifarten. Hela lunchtimmen har snart gått och hon har inte ätit. 

Tankspritt har hon gått från ena lunchresturangen till den andra. För mycket 

människor. Snabbköpet fick bli lösningen. 

 När Alice stänger dörren till sitt rum stirrar hon en stund på låset innan hon 

vrider runt det. När hon ställer väskan i skåpet känner hon hur håret på armarna 

reser sig. Hon borde ha tagit kontakt med Astrid efteråt. Efteråt. Alice sätter sig 

ner på stolen och vecklar upp den inplastade baguetten. Den unkna lukten av 

köttbullar slår emot henne. Hur kan något som luktar så illa vara så gott? 

 Hon tar en stor tugga, men den växer i munnen. Fan ta dig Astrid. Brödet får 

henne att kvälja och hon spottar ut det i papperskorgen, lindar tillbaka plasten runt 

baguetten och byter den i påsen mot drickyoghurten. Alice lutar sig tillbaka i 

stolen och blundar. Fan ta dig Astrid. 

 

Priset hon fick betala, för att ha köpt snygga skor, var att tassa barfota i korridoren 

på grund av skoskav. Alice slank in på sitt arbetsrum. Det hade tagit en stund 

innan hon förstod vad hon såg. Astrid hade frusit mitt i rörelsen. I ena handen 

hade hon Alice börs. I den andra handen en sedelbunt.  

 De hade stirrat på varandra utan ett ord. Astrids händer hade öppnat sig och 

sedlarna regnat ner mot golvet. Börsen hade landat tryggt i Alice väska. Astrid 

hade sett förbi Alice, gått ut genom dörren och stängt den tyst. Alice hade plockat 

ihop sedlarna och tryckt ner dem i väskan. Låst upp dokumentskåpet, och ställt in 

väskan. En snabb knackning och chefen hade klivit in.  

 ”Alice, kan du… Vad har hänt?” 

 ”Jag tror jag har hittat tjuven.” 

 Någonstans där borde hon ha gjort något. Hon borde ha släpat med sig chefen 

in till Astrid och ställt henne mot väggen. Vad som helst. Hon borde inte ha låtit 

dem tysta ner det. Fått alla att tro på orsaken till Astrids hastiga avsked var ett nytt 

jobb.  

 Men istället hade hon gått med på allt.  
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Tre snabba knackningar och handtaget trycks ned. Alice hand tappar greppet om 

yoghurten som landar uppochner på golvet. 

 ”Alice?” 

 Hon tänker inte svara. 

 ”Alice, hur är det?” Det knackar till hårdare på dörren. ”Alice, öppna nu”, 

uppmanar Bengt med sin polisröst. 

 ”Jag är okej, Bengt. Vill bara vara ifred en stund.” 

 ”Nu öppnar du dörren, Alice.” 

 Handtaget trycks hårt ner och dörren får en knuff. Alice skyndar fram och 

vrider om låset. Jävla gubbpolis. 

 Bengt stiger in högröd i ansiktet. Rekognoserar hastigt terrängen och 

fokuserar på Alice. Med ett kliv så sluter han in henne i sin björnfamn. Kramar 

henne hårt. Tar ett stadigt tag om hennes axlar och ser på henne. 

 ”De borde ha lyssnat på dig.” 

 Han studerar henne en stund, avgörande. Vänder hastigt om och försvinner ut 

genom dörren. Alice stänger den och sjunker ner på stolen. Känner hur foten 

halkar till och stirrar på den utsmetade yoghurten. 

 

”Har du hört?” 

 Berit lutar sig närmare Alice vid kaffebryggaren. 

 ”Om Astrid?” 

 ”Ja.” 

 ”Jo, chefen berättade.” 

 ”Hon hade tydligen flera miljoner i spelskulder.” 

 Alice nickar och lägger upp fikabrödet på ett fat. 

 ”Konstigt att ingen märkte något”, säger Berit och skär en bit. 

 Det vrider sig i magen.  

 ”Märkt vadå?”  

 Klas kommer in i köket och plockar ner en kaffemugg från hyllan. 

 ”Märkt att en av våra tidigare kollegor var spelberoende”, säger Berit när hon 

går förbi ut till fikarummet. ”Hon tog livet av sig igår.” 

 ”Du hann inte träffa henne. Hon slutade här innan dig.”  
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 Alice försöker hålla rösten stadig. 

 ”Innan jag började jobba här?” undrar Klas, medan han skär en stor bit av 

bullkransen. 

 Hon nickar och tar sin kaffemugg, sätter sig mittemot Berit och Klas sätter sig 

bredvid. 

 ”Man kan inte veta allt. En del människor är bra på sina hemligheter.” Klas 

ser på Alice. ”Det är inte många som vet att min sambo har samma kön.” 

 ”Är du bög!” 

 Orden bara flyger ur Berits mun. Klas börjar skratta. 

 ”Så kan man uttrycka det.” Han vänder sig mot Alice. ”Visste du om det?” 

 Alice begrundar frågan. Visste hon om det? 

 ”Nej, men det har väl ingen betydelse?” 

 ”För en del.” 

 ”Nå, inte för mig heller”, säger Lisa som uppenbarat sig i dörröppningen. 

”Det är bara synd att så många unga snygga pojkar föredrar andra pojkar. Jag 

menar… vad blir det kvar till oss?” 

 ”Finns det inget fika kvar?”  

 Veronika skyndar efter Lisa in i köket.  

 Lisa kommer ut med en lilafärgad dryck och sätter sig vid ett eget bord. 

Veronika stannar och tycks överlägga innan hon går fram och sätter sig bredvid 

Lisa. Alice hör Astrids namn i deras lågmälda konversation. Berit skruvar på sig 

innan hon reser sig för att hämta en påtår. Klas telefon ringer och han försvinner 

iväg med sin kaffemugg. Alice ser hur Berit sneglar på henne när hon går förbi.  

 ”Jag hörde att hon har flera miljoner i skuld.” Hör hon Berit säga till Lisa och 

Veronika där de sitter bakom hennes rygg. 

 Alice tar sitt orörda kaffe och går in i köket.  
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8. 

 

När hon kliver av bussen kommer Alice på att hon glömt handla. Hon försöker 

visualisera kylskåpet. Fanns det verkligen inget hon kan få ihop till middag? Men 

inser att det är oundvikligt. Går hon upp kommer hon bara att få vända när hon 

konstaterat att det inte finns någon mat. Även om hon hittar något ätbart så skulle 

hon få dricka kaffet utan mjölk på morgonen. Det avgör det.  

 Hon kliver in i närbutiken och hälsar på biträdet som är en äldre dam. Snabbt 

rafsar hon åt sig ägg, mjölk, fralla och en korvbit. Hon lägger varorna på disken. 

 ”Vi har slut kassar”, säger damen. 

 ”Det gör inget. Jag kan ta dem i famnen.” 

 Damen läser av varorna och Alice betalar. Hon hjälper till att öppna dörren åt 

Alice som skyndar hemåt. 

 Alice lirkar upp porten med de fingrar som inte krampaktigt håller i 

matvarorna och kliver in. Hon hinner ta ett steg i trappen när porten öppnas och 

Anna kliver in. 

 ”Vilken trevlig överraskning”, säger Alice och funderar om korv och 

makaroner duger att bjuda på. 

 ”Lessen mamma, men jag ska inte till dig.” 

 ”Jasså?” Så går det upp för henne. ”Jasså”, säger hon med ett brett leende. 

 ”Du mår nu, va?” Men Anna kan inte dölja glädjen i sin röst. ”Jag ska bjuda 

Mats på restaurang.” 

 ”Vad trevligt. Tror du att du kan öppna åt mig?” 

 Anna fiskar fram nyckelknippan ur jackfickan och låser upp dörren. Hon 

öppnar den samtidigt som dörren mittemot öppnas och Mats sticker ut huvudet. 

En underbar doft sprider sig i trapphuset. 

 ”Jag tyckte väl att det var bekanta röster”, säger han med ett snett leende. 

 ”Hej”, säger Alice. ”Och tack för senast.” 

 ”Jag gör vad som helst för hembakade bullar. Säg bara till.” 
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 ”Ha så trevligt”, säger Alice när dörren går igen bakom henne. Hon hör 

Annas skratt.  

 

Alice trycker ut mer ketchup över korven och de överkokta makaronerna. Hon 

skär en korvbit med skeden och slevar upp makaroner, men innan de nått munnen 

har ketchupiga makaroner trillar ner på reklambladet. Hon river av en bit 

hushållspapper och torkar av ordet hundkurs. Alice tittar på bilden av en rödhårig 

leende kvinna som kramar en svart labrador. Välkommen på hundkurs. 5 träffar. 

Anmälan på plats, läser hon. Tänk om… 

 Hela kvällen har Alice gått fram och tillbaka i lägenheten. Plockat lite här, 

sopat lite där och lyssnat. Nu äntligen, hör hon porten slå igen. Spänt smyger hon 

fram till dörrens titthål. Hon hör energiska steg och Mats blir synlig. Ingen Anna. 

Hon ser hans ryggtavla medan han låser upp dörren och försvinner in i lägenheten. 

 Alice hämtar telefonen som ligger på laddning och ringer upp Anna. 

Röstbrevlådan går igång. 

 ”Hej, det är mamma. Ring när du har tid.” 

 Hon sätter sig i soffan och knäpper på teven. Bläddrar mellan kanalerna. Ser 

på väderkartan och undrar om det är metrologens egna kläder eller om de har en 

garderob på jobbet att välja ifrån. Den svarta kavajen buktar ut vid bysten när hon 

böjer sig fram för att visa en frontzon över södra delarna av landet. Det ser inte ut 

som om hon har något under kavajen. 

 Alice trycker på ring-upp och sätter telefonen mot örat. Hon tänker precis 

lägga på när Anna svarar. 

 ”Mamma.” 

 ”Ja.” 

 Anna börjar skratta. 

 ”Jag hade jätte trevligt och ja, vi ska ses igen.” 

 ”Vad bra, gumman. Men det var inte det jag ville.” 

 ”Jasså?” 

 ”Jag tänkte om jag kunde få låna Max.” 

 ”Max?” 
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 ”Jag tänkte att eftersom jag brukar vara barnvakt åt honom så kanske vi skulle 

träna lite.” 

 ”Träna?” 

 ”Det är en hundkurs med fem träffar.” 

 ”Tja, varför inte?” 

 ”I morgon är den första träffen klockan sex. Så om jag hämtar Max just efter 

fem. ” 

 ”Jaha och jag som trodde du var nyfiken på mitt kärleksliv.” 

 ”Klart jag är. Hade ni trevligt.” 

 Anna skrattar till. 

 ”Jo. Du, mamma, jag ska gå ut med Max nu. Om du kommer tidigare så 

bjuder jag på mat.” 

 ”Det låter bra. Syns vid halv fem då?” 

 ”Det gör vi. Nej, Max. Sluta! Hej.” 

 Det klickar till i luren. 
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9. 

 

Om det finns kärlek vid första ögonkastet så hände det två gånger den kvällen. 

Fast det var nog bara den ena som fick bekräftelsen.  

  

Alice var i lagom tid till hundträffen. Inte för tidig så Max skulle hinna ladda upp 

för mycket glädje och inte en minut för sen. Hon såg skaran med hundar och 

människor som samlats på grusplanen. Det var en brokig skara och Max verkade 

vara en av de största hundarna, konstaterade Alice när hon närmade sig. 

 En kvinna med långt, rött och väldigt lockigt hår, gick mellan ekipagen av 

hund och förare. Alice antog att hon samlade in uppgifter eftersom hon hade ett 

litet anteckningsblock i handen som hon då och då skrev i. Allt verkade lugnt tills 

de fick syn på varandra.  

 Max som nyfiket men sansat närmat sig skaran av hundar och människor 

började gny hjärtskärande. Gnyendet besvarades av en schäfer som stod lite 

avsides, med sin unga ägarinna. Alice muttrade åt Max att han skulle vara tyst. 

Max sneglade upp på henne och ökande sitt gnyende och la till lätta darrningar i 

kroppen. Alice tog ett stadigare tag i kopplet men katastrofen var redan 

förutspådd. Schäfern, som Max fattat tycke för, sjönk ner med frambenen för att 

sedan ta ett språng framåt. Matte försökte hålla emot och hade kanske lyckats om 

inte Max gjort likadant i nästa ögonblick och än en gång kände Alice hur hon 

lättade och även hon tog ett språng framåt.  

 Landningen blev hård och gruset yrde runt henne, där hon likt en väghyvel 

drog fram över grusplanen. Det lyckliga paret träffades någonstans på mitten av 

grusplan och dansade ystert runt varandra med glatt gläfs och noggrann 

undersökning.  

 Alice släpper kopplet då hon inser att det är lönlöst att hålla i eftersom de 

båda hundarna ändå är insnärjda i varandra. Den unga matte kravlar sig upp och 

ser chockat på Alice som också rest sig. 
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 ”Hur gick det?” frågar den rödhåriga kvinnan som kommit fram till de ystra 

hundarna. Hon knäpper lös kopplen från deras halsband och börjar trassla ut dem. 

Hundarna som just har kommit på att de hade sällskap dit, uppsöker tillsammans 

en matte i sänder. Glada och svansviftande presenterar de varandra. 

 Alice börjar skratta.  

 ”Förlåt”, lyckas hon haspla fram till den unga matten som fortfarande ser rätt 

tagen ut. ”Hur gick det? Gjorde du dig illa?”  

 Tjejen skakar på huvudet skrattar till. ”Shit. Vad hände?” 

 ”Jag tror Felicia har hittat en pojkvän”, säger den rödhåriga och kopplar 

schäfer tiken. Hon sträcker över kopplet till Felicias matte. Sen vänder hon sig 

mot Alice. 

 ”Hej. Välkommen. Emma heter jag.” 

 Alice tar Emmas utsträckta hand. Den är varm. Alice hand är smutsig av grus. 

 ”Oj, förlåt”, säger Alice och släpper hastigt för att torka bort gruset mot 

byxorna.  

 ”Alice. Jag heter Alice. Och den här odågan är Max.” 

 När Max hör sitt namn kommer han fram och sätter sig vid Alice fötter. 

Emma sätter sig på huk och rufsar om honom. 

 ”Dig gillar jag. Du har hjärtat på rätta stället”, säger hon medan hon kopplar 

fast honom. Max svarar artigt med några snabba slickar innan han vänder sig mot 

Alice med viftande svans. 

 Emma reser sig upp och sträcker över kopplet till Alice. För ett ögonblick 

möts deras ögon. Alice hjärta tar ett skutt och ökar takten.  

 ”Jag kan ta dina uppgifter sedan. Nu är det hög tid vi kör igång”, säger Emma 

och den ljusblåa irisen lyser upp så Alice måste tänka på att andas.  
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10. 

 

Alice ser honom vid grönsakerna. Svart spretigt hår och svarta kläder. Om det inte 

var för de ovanligt gröna ögonen som gav färg åt hela honom så skulle Alice inte 

ha lagt märke till honom.  

 Han är i sällskap med en tjej i samma ålder. Hon ser ut att vara hans raka 

motsats. Ingen skulle tro att de var ett par om man inte såg dem tillsammans. Men 

deras ögon avslöjar. Leenden som utväxlas, små beröringar.  

 Någonstans mellan salladen och kolhuvudena möter Alice hans blick. En 

hastig nick av igenkännande, sedan fortsätter han följa den unga tjejens sorterande 

mellan grönsakerna. 

 Alice undrar om hon vet.  

  

När hon lämnar affären hör hon någon ropa. 

 ”Hallå.” 

 Alice vänder sig förvånat mot den unga tjejen som kommer springande.  

 ”Jag måste få förklara så du inte missuppfattar”, säger hon. 

 Alice nickar. 

 ”Jag tänker inte ta tillbaka anmälan. Han får ta sitt straff.” 

 Alice kommer inte på något vettigt att säga. Hon bara studerar den unga 

blonda flicka som står framför henne. 

 ”Det är hans sista chans.” Hon måste se tveksamheten i Alice blick. ”Han 

hade tagit droger, fast han lovat… det spårade ur… men nu har han slutat.” 

 Alice försöker få ordning på sina tankar. Säga något klokt. 

 ”Jag vet vad du tror. Men jag älskar honom. Jag kan inte leva utan honom.” 

 Alice hör desperationen i hennes röst. Tänker på förhöret. Och någonstans 

inom sig känner hon att det är rätt. Det kommer gå bra. Han står vid utgången med 

en kasse i handen. Samma stadiga blick som när han lämnade hennes arbetsrum. 

 ”Jag hoppas det. Verkligen”, säger Alice. 
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 Som om hon kände hans blick vänder den unga tjejen sig om och lyser upp. 

Så det är så kärlek ser ut, tänker Alice. 

 ”Jag ville bara att du skulle veta”, säger tjejen och ger Alice ett hastigt leende 

innan hon skyndar fram till den mötande famnen. 

 

Alice vet mycket väl vad medberoende innebär. En del av henne skriker att hon 

borde tala med flickan och en del av henne bara vet att det kommer gå bra för 

dem. Hon är nästan hemma när foten vickar snett på en sten och hon snubblar till. 

 ”Behöver du hjälp?” 

 ”Va?” 

 En spenslig man pekar på hennes kasse. 

 ”Åh, nej tack”, säger Alice. 

 ”Jag har inga vänner. Vad heter du?” 

 ”Alice.” 

 ”Jag heter Fendro.” 

 ”Hej.” 

 ”Hej. Kan du komma och prata?” 

 ”Var?” 

 ”Komma hälsa på mig? Inga vänner kommer.” 

 Alice tänker ge honom en lögn men ångrar sig. Det kan väl inte skada att 

hälsa på en granne? 

 

Hon kliver in i en lägenhet som är likadan men ändå helt annorlunda. Tapeterna är 

fläckiga och en brun matta täcker hela hallgolvet. Alice tvekar med skorna, det 

känns inte som någon idé att ta av dem. Hon hänger upp duffeln och kassen på 

den nästan tomma hatthyllan. Inga andra möbler finns i hallen och när hon kliver 

in i vardagsrummet ekar det lika tomt. 

 ”Nej, kom, kom.” 

 Han tar hennes hand och leder henne mot sovrummet. Alice tvekar och kastar 

en blick in i köket. Den enda möbeln består av en hög barstol som står framför 

spisen. Inne i sovrummet finns det bara en säng som Fendro sätter sig på. Han 
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klappar med handen på en plats bredvid. Alice ätter sig ner. Fendro lutar sig fram 

med trutande läppar. Alice stirrade storögt på honom.  

 ”Snälla”, säger Fendro och tar hennes hand. 

 Alice reser sig upp med hetta på kinderna. Utan ett ord går hon mot dörren. 

 ”Snälla. Vänta.” 

 Hon sneglar över axeln och snubblar till på hallmattan. Fendro står med sin 

styva penis i ett stadigt grepp. 

 ”Snälla. Den är stor. Jag har inte träffat kvinna på ett år.” 

 Hon hakar ner duffeln och kassen från kroken och får med sig en halsduk som 

hon slänger in genom dörren innan hon stänger den. Ett eko från Alice fötter följer 

henne ner för trapporna.  

 Ute drar hon ett djupt andetag. Herre gud. Vad hände? 

 Hon ser upp mot Fendros fönster, skrattet bubblar upp och hon kan inte sluta. 

Det kommer i små bubblande attacker och inte förrän hon står lutad över 

tvättstället och känner det iskalla vattnet mot ansiktet så slutar det bubbla.  

  



 

 

 

- 40 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

 

11.  

 

”Mamma?” 

 Alice känner på en gång att något är fel. Tankar pulserar och det enda hon 

önskar är att, vad det än är, så får det inte vara något alvarligt med Anna. 

 ”Men mamma, du är alldeles blek. Hur är det?” 

 ”Fantasin skenar. Berätta.” 

 ”Du vet kursen jag var på i våras med Max?” 

 ”Ja?” 

 ”Han har blivit antagen. Vi ska börja utbilda honom till knarkhund. Jag ska 

börja jobba som hundförare.” 

 ”Men, Anna! Det är ju jättekul.” 

 Alice reser så stolen ramlar baklänges och kastar sig över Anna med armarna 

öppna. Max som uppfattat glädjen i situationen börjar dansa runt och försöker 

vara med. När han misslyckas att ta sig in i omfamningen tar han tag i stolsbenet 

och släpar ut sitt offer mot hallen. 

 ”Max!” 

 Alice släpper Anna för att undsätta stolen. 

 ”Jag trodde det var dåliga nyheter”, säger Alice medan hon studerar 

tuggmärkena på stolsbenet. 

 ”Jo. Till viss del. Jag måste flytta.” 

 ”Var?” 

 ”Stockholm.”  

 De sätter sig samtidigt. 

 ”Men var ska du bo?” 

 ”Vi ska börja med att hyra en lägenhet i andra hand. Mats har en kompis som 

ska jobba utomlands ett år.” 

 ”Mats?” 

 ”Ja. Jo. Det var ju det också.” Anna skrattar till. ”Mats kommer med.” 



 

 

 

- 41 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

 Alice känner hur allt släpper och hon skrattar. Det bara bubblar fram och 

ögonen tåras. Max kommer fram till henne och slickar uppmuntrande på alla delar 

av bar hud han kommer åt. Alice lutar sig fram och rufsar om honom. 

 ”Jag kommer sakna er.” 

 ”Jag vet. Men du klarade det bra när jag gick grundutbildningen till tullare.” 

 ”Hur länge är utbildningen?” 

 ”Ett år. Sedan är vi tillbaka.” 

 ”Anna. Jag klarar mig. Även om du får jobb nere i söder så finns det telefon.” 

 ”Och tåg.” 

 Anna hämtar kaffepannan och fyller på kopparna. 

 ”Mats”, säger Alice. ”Vad ska han göra?” 

 ”Hans vikariat som nattvakt är ändå slut. Han får vara hemmafru i början. 

Sedan får han väl hitta på något.” 

 ”Ja, tänka sig. Du och vampyren.” 

 ”Va?” 

 

Pekfingret följer över raden av böcker. Alice har läst alla minst en gång. Hon 

behöver något som distraherar henne. Något lättläst. Fingret krokar fast i 

bokryggen på Tracys hämnd.  

 Hon sätter kuddarna till rätta och tänder sänglampan. Kryper ner under täcket. 

För första gången känner hon sig ensam. Alice studerar sängen. Det är ingen 

dubbelsäng men tillräckligt bred för två att ligga nära. Hon lägger boken på täcket 

och blundar. Vad är det hon saknar? Värmen från en annan kropp. Hon hade känt 

värmen när Emma lutat sig över henne medan hon skrev ner sin adress. Hennes 

varma spontana kram när de skildes åt. Det lilla kittlet i magen när hennes fingrar 

som hastigast råkat nudda hennes kind.  

 Alice öppnar boken.  

 Till Barry. Första delen. 1. New Orleans torsdag 20 februari klockan 23.00. 

Hon klädde långsamt av sig. Och när hon var naken valde hon ut ett klarrött 

nattlinne att sätta på sig för att blodet inte skulle synas.  
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12. 

 

”Vad tänker du på?” 

 Dimman framför Alice ögon får konturer av Annas ansikte. 

 ”Tänkte bara på ett gammalt förhör”, säger Alice och tar en stor tugga av 

pizzan. 

 Anna nickar. Hennes telefon ger ifrån sig en glad melodi och samtidigt som  

Anna svarar, framträder en lätt rodnad över hennes kinder. Det måste vara Mats. 

Alice ser ut genom fönstret. Några barn sparkar en blå boll mellan sig.  

 Hon måste släppa det. 

 

Alice hade börjat jobba när Anna fyllde tio år. Gubben tyckte det var bra att hon 

hade något att göra på dagarna. I början jobbade hon i receptionen på polisstation 

men blev snart erbjuden att gå utbildning som civilutredare. Hennes blivande 

chef, utredningsledare Haglund, hade inte gjort livet allt för lätt. Men Alice lärde 

sig snabbt att utreda även kritiken från honom. Hon älskade sitt jobb. Enda 

gången hon tänkt sluta var efter förhör 1307.  

 Siffran har etsats fast i hennes minne. 

 Mannen hade begått våldtäkter. De åtta våldtäkter som han skulle förhöras för 

hade blivit brutalare för varje offer. Alice skulle själv förhöra honom hade 

Haglund bestämt. Hon hade antagit utmaningen; naiv hade hon varit. 

 Mannen satt bakom ett bord när hon kom in i förhörsrummet. Hon hade sett 

hur han synat henne, sakta nerifrån tills deras ögon möttes. För ett ögonblick var 

hon helt säker, om Satan fanns, så satt han nu framför henne. Hon hade pratat med 

bandspelaren. Låtsas som att han inte satt där. Innan hon fäste blicken på hans 

ansikte för att kunna inleda förhöret. Alice har ingen minnesbild av vad som sades 

de första tio minuterna. Men det han berättade senare har frätts fast i hennes 

minne. Som ett brännmärke.  

 Hans ansikte hade haft en frid över sig medan han pratat. Hela tiden ryckte ett 

retsamt leende i mungipan. Hade man bara sett honom och inte uppfattat orden 
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som kom ur hans mun så skulle man anta att han var en sympatisk person. En 

riktigt stilig man. 

 När han väl hade börjat prata gick det inte att få stopp på honom. Advokaten 

försökte flera gånger men han hade bara hållit upp handen för att tysta honom och 

lågmält fortsatt sin berättelse. Utan inlevelse hade han detaljerat beskrivit våldtäkt 

efter våldtäkt. Alice hade tappat räkningen och kände sig illamående. När han 

kom till den sista våldtäkten blev han mycket noggrann i sin beskrivning. Flickan 

hade varit elva år. Han hade lyckats hålla henne vid liv i fyra timmar, tills han till 

slut hade avslutat hennes lidande, som han uttryckte det. Alice hade stängt av 

bandspelaren och rest sig upp. Advokaten stod med ansiktet mot väggen, som om 

han hade ställt sig själv i skamvrån. När hon var på väg ut ur rummet hade 

mannen lågmält sagt hennes namn. Hon kände hur allt hår på kroppen fick 

laddning. Han log när han sa: ”Jag ska visa dig, Alice. Någon gång ska jag visa 

dig hur adrenalinet kan få en att göra otroliga saker.” 

 Hans ögon hade varit som kol. Inget liv. Bara svarta och stilla. 

 ”Jag skulle inte tro det”, hade Bengt mullrat när han klev in och resolut gått 

fram till mannen. 

 

”Mamma!” 

 Alice hoppar till. 

 ”Herre gud. Du sitter och ser ut som om du sett ett spöke.” 

 Anna stirrar ut genom fönstret för att få syn på spöken som kan ha skrämt 

Alice. 

 ”Är det Nero du ser?” 

 Utanför går en yngre man med en stor rottweiler. Alice skrattar till. 

 ”Nero. Må han vila i frid.” 

 ”Ja, bättre tolvårspresent kunde jag inte ha fått”, säger Anna och sneglar på 

Max som har rullat över på rygg och leker matta. 

 Alice har aldrig berättat varför hon fick en fullvuxen rottweiler och varför hon 

propsade på att det var bra att hunden fick följa med Anna överallt. Han var en 

trygghet för Alice. När han var med Anna så kunde hon vara lugn. Hon kunde 

intala sig att den stora klunsen skulle kunna skydda Anna mot allt ont. Även om 
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Alice innerst inne visste att inget kan skydda mot ren ondska så fick det henne att 

kunna leva vidare. 

 ”Skulle inte ni på kurs?” 

 Alice studsar upp från stolen. 

 ”Kom igen, Max. Nu får vi skynda oss.” 

 

Emma har flätat ihop sitt lockiga hår som gör tydligt motstånd mot 

gummisnodden. Alice vill dra bort gummisnodden. Låta de ostyriga lockarna 

fladdra i vinden. Patetiskt. Hennes känslor stormar runt som om hon var tonåring. 

Max gnäller och sneglar upp på henne. Hans trånande blick är på Felicia som 

galant följer sin matte genom plastskynken och förbi svarta sopsäckar med 

renhud.  

 ”Okej, det räcker för idag. Hopp och lek”, säger Emma och klappar händerna. 

 Sofie som Felicias matte heter kommer fram till Alice och Max. 

 ”Kan de få leka en stund?” 

 ”Visst.” 

 Alice kopplar lös yrvädret Max som virvlar iväg med Felicia ut på ängen. 

Sofie plockar upp sin telefon och följer sakta efter. 

  ”Ska inte du också kolla vad du missat?” 

 Alice vänder sig mot Emma.  

 ”Nej. Jag gav upp en sådan telefon. Eller rättare sagt den gav upp mig.” 

 ”Jasså?” 

 ”Jag tappade den i trapphuset någon timma efter jag köpte den.” 

 ”Min telefon fick också ett hemskt slut.” Emma tar upp en gammal hopvikbar 

telefon ur fickan. ”Jag köpte en sådan där smartphone och blev helt fast. Men 

lyckligtvis så har jag en väldigt svartsjuk katt hemma.” 

 Alice höjer frågande på ögonbrynen. 

 ”Jag hittade min smartphone i en pöl av katturin.” 

 ”Vissa är tydliga med sina åsikter”, skrattar Alice. 

 ”Kom får du hälsa på Bea.” 
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 Emma öppnar koffertluckan på sin bil. En svart överlycklig labrador står och 

viftar med hela kroppen. Alice går fram och kliar Bea som uppmuntrande tvättar 

hennes kind. 

 ”Hon börjar bli till åren”, säger Emma och stryker labradoren ömt över 

huvudet. Emma lyfter ut en pall som hon sätter nedanför. Bea kliver försiktigt ner 

och ruskar på sig innan hon vandrar iväg mot diket. Max som upptäckt en ny 

kompis kommer rusande fram till Bea. I alldeles för hög fart, enligt den gamla 

damen, som med ett rytande får den stora besten att ynkligt krypa ihop. Bea nosar 

igenom Max som ligger som förstenad. Med en fnysning lämnar hon honom för 

att nosa på intressantare saker i diket. Felicia som sett allt på avstånd väljer att gå 

fram till sin matte. 

 ”Är det dags att gå hem?” Sofie kopplar upp Felicia och vinkar åt Emma och 

Alice innan hon ger telefonen sin uppmärksamhet igen. 

 Max som inte riktigt vet vad han ska göra ligger fortfarande med benen i 

vädret.  

 ”Kom din kluns”, lockar Alice och han flyger upp som om förhäxningen 

äntligen var bruten. 

 Emma sätter sig på huk och Max välter henne nästan i sina ömhetsbetygelser.  

 ”Nej, det är väl bäst man börjar fara hem innan dottern skickar polisen på en.” 

 ”Är du gift?” 

 Emmas fråga får Alice kinder att bli röda.  

 ”Nej. Skild och helt ensam.” 

 Emma ler när hon ställer sig upp. 

 ”Vi kanske kan ta en fika någon dag?” 

 ”Ja. Jättegärna.” 

  Alice känner att kinderna hettar ännu mer. Hon fumlar fast kopplet i Max 

halsband.  

 ”Kom nu klunsen, så går vi hem till din matte.” Alice ser Emmas frågande 

blick. ”Det är min dotters hund.” 

 

”Hej. Vad länge ni var borta.” 
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 ”Ja, vi började prata. Du vet hur det blir. Dessutom fick Max leka en stund 

med Felicia.” 

 ”Jasså det fick du”, säger Anna och rufsar honom när hon tar av kopplet. 

 ”Anna?” 

 ”Ja?” 

 ”Kan jag låna din bil imorgon?” 

 ”Visst. Kommer du ihåg hur man kör?” 

 Alice ger Anna en sårad blick. 

 ”Det är ett tag sedan”, säger Anna. 

 ”Det är en automat. Det går bra.” 

 ”Får man fråga vart du ska?” 

 ”Jag ska hälsa på pappa.” För första gången känns det ovant att kalla honom 

pappa.  

 ”Jasså?” 

 ”Har råkat få med en kartong som är hans. Och tänkte se om jag hittar 

gammelmormors lampa. Om inte du har den?” 

 ”Den där vägglampan med kristaller?” 

 ”Ja. Just den.” 

 ”Nej, den har jag inte sett på evigheter.” 

 ”Jag tror jag vet var den är”, säger Alice medan hon visualiserar i sitt inre en 

bokhylla på kallvinden. 

 Anna letar i jackfickan och håller fram en nyckelknippa. 

 ”Det är väl lika bra du tar den nu?” 

 ”Tack. Kommer med den i morgon.” 

 Max som uttråkat har somnat på rygg med benen i vädret sneglar mot Alice 

när hon kramar om Anna och försvinner ut genom dörröppningen. 
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13. 

 

Gräsmattan är välkrattad och kanterna runt gångstenarna nedklippta. Med 

nagelsax antar Alice. Det känns bekant, men ändå som i en dröm som skett för 

länge sedan. Hon går upp för brotrappan och knackar på dörren. Det enda tecken 

på att hon någonsin varit här är kransen med den lilla skylten välkommen, som 

hänger på dörren. Ska hon vänta tills han öppnar eller bara kliva in? Han kanske 

inte är ensam. Alice tvekar med handen på dörrhandtaget. En skugga närmar sig 

på insidan och hon backar undan ett steg. 

 ”Hej.” 

 ”Jasså det är du. Är du ensam?” 

 Alice vet att han antagligen hört bilen på gården och antog att det var Anna 

som kom, när han spanade ut genom köksfönstret.  

 ”Jag har med en kartong som råkade komma med i flytten.” 

 Alice skyndar tillbaka mot bilen och baxar ut kartongen. Han har följt efter 

henne och tar den från henne. 

 ”Jaha. Tack då.”  

 ”Bjuder du på en kopp kaffe?” 

 Han stirrar på henne innan han muttrar något som liknar ett ja i Alice öron 

och hon följer efter honom in. 

 

Alice ser sig omkring i köket. Allt är sig likt.  

  

”Hur går företaget då?” 

 ”Jo. Bara bra”, säger han och sörplar i sig kaffe. ”Jag har anställt Evelina på 

heltid nu.” 

 Det sticker till i hjärtat och luften känns tunnare. 

 ”Vad bra.” 

 ”Vi funderar på att flytta ihop.” 

 Alice nickar. Hon borde inte bli förvånad men ändå… 
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 ”Jag har träffat en tjej.” Hon ångrar sig. 

 ”Jamen det förklarar allt”, säger gubben och lutar sig tillbaka mot stolsryggen 

som knakar. 

 ”Hur menar du?” 

 ”Jamen varför du lämnade mig.” 

 Alice öppnar munnen men stänger den igen. Så klart. Han behöver en 

anledning som går att förstå. En anledning som inte har med honom att göra. 

Något som inte går att påverka.  

 ”Har du varit det hela tiden?” 

 ”Varit vad?” 

 ”En flata?” Han spottar ut orden. Instinkten säger res dig upp och gå. Men 

Alice sitter kvar. Hon ser på honom. Hon tycker synd om honom. Sörjer hans 

trångsinta ego. När blev han sådan? Eller har han alltid varit sådan? 

 ”Jag tror inte det har med kön att göra egentligen.” 

 Han fnyser till svar. 

 ”Jag tror att maskulina egenskaper och feminina egenskaper egentligen bara 

är det. Egenskaper.” 

 ”Du menar att en man kan ha feminina egenskaper utan att vara bög?” 

 Alice funderar. Här gäller det att lägga orden rätt om hon ska kunna söka efter 

lampan. 

 ”Ja, det menar jag. Man dras till en viss typ av egenskap oavsett kön. Men 

vissa kön har mer av en egenskap så därför är det vanligast att dras till det.” 

 ”Då måste den här flatan som du dras till vara maskulin värre”, säger han med 

ett belåtet flin. 

 Alice ser Emma framför sig. Nej, definitivt inte. Eller? Hon tänker på hur lätt 

hon hanterar hundarna med en auktoritet som verkar vara inbyggd. Men hennes 

utstrålning är inte maskulin. Hon är mjuk, varm… Alice känner hur kinderna 

hettar. Han stirrar stint på henne. 

 ”Mer kaffe?” 

 ”Nej. Tack, det är bra.” 

 Han ställer bort kopparna på den blanka diskbänken och lägger armarna i kors 

över bröstet.  
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 ”Det var en sak till.” 

 Alice ser att hans tålamod är slut. 

 ”Mormors gamla vägglampa. Den blev nog kvar här.” 

 Han muttrar något och går iväg. Alice sitter kvar och lyssnar hur han rotar 

runt och efter en stund så kommer han med en kartong i famnen. 

 ”Jag hade tänkt slänga den.” 

 Hon reser sig upp och tar på sig skorna. Han kommer efter henne ut i bilen 

och ställer kartongen i baksätet. 

 ”Tack. Och tack för kaffet.” 

 Han lyfter handen till svar utan att vända sig om och dörren går igen. Kransen 

med välkommen gungar till.   
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14. 

 

Alice tar sin kaffemugg och en kaka ur kartongen som står på diskbänken. Anders 

och Bengt har redan bunkrat varsin hög vid sina muggar. Alice tar en tugga och 

borstar bort smulorna som droppar ner på bröstkorgen. När hon sätter sig ner ser 

hon hur Anders snabbt sänker blicken med röda kinder. Herre gud. Hon har inte 

ens urringat. 

 ”Har du slutat flänga runt i gympaskor?” mullrar Bengt. 

 Alice nickar. 

 ”Ja. Skaderisken är för hög. Eller hur, Anders?” säger Bengt och slukar två 

kakor. 

 ”Jag joggade inte”, muttrar Anders. 

 ”Nej, du sprang som en gasell.” 

 Alice tittar nyfiket på Anders. 

 ”Han sprang efter några ungdomar på moppe. Halkade med ena benet och 

gick ner i spagat.” 

 ”Vi fick dem. Eller hur?” 

 Bengt börjar skratta. 

 ”Ja. Han vrålade rätt ut av smärta, så pojkstackaren på moppen körde i diket.” 

 ”Bara vi inte får ett skadestånd på halsen”, hörs chefens skrattfyllda röst från 

köket. Han kommer ut med handen full av kakor och en mugg. 

 ”Nej då. Det visade sig att det inte var hans moppe. Den var stulen. Så Anders 

är dagens hjälte.” 

 Bengt gör honnör åt Anders som inte kan låta bli att dra på munnen. 

 ”Har någon sett Lisa?” säger Berit plötsligt. 

 Alice har inte lagt märke till henne och Veronika vid hörnbordet. De har suttit 

ovanligt tysta. 

 ”Hon pratar väl i telefon”, säger chefen och slukar en kaka. Han sträcker över 

en kaka till Alice. ”Man blir lycklig av choklad.” 

 Alice tar emot den.  
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Alice går ner för trappan till arkivrummet. Hon ska precis trycka in koden i det 

elektriska dörrlåset när hon hör något. Det låter som om någon gråter. Hon följer 

ljudet mot toaletterna. Försiktigt gläntar hon på dörren och ser mot tvättställena. 

 Lisa står med ryggen mot och skakar. En hög snyftning och tårfyllda ögon 

möter Alice i spegeln. 

 ”Du börjar inte alls bli tjock”, snörvlar hon. ”Min psykolog säger att jag säger 

sådana saker för att jag inte mår bra. När jag trycker ner andra känner jag mig 

åtminstone bättre än dem.” 

 Lisa vänder sig om och Alice skyndar sig fram och lägger armarna om henne. 

 ”Det svinet. Han trodde inte jag skulle… i vår säng… hur grym kan man 

vara?” hulkar Lisa. 

 Alice kramar henne hårdare. 

 ”Vet du? Han är inte värd dina tårar.” 

 ”Jag vet. Men det gör så ont.” 

 ”Jag vet”, säger Alice och känner hur det bränner bakom ögonlocken. 

 

Alice raderar och skriver om. Hon kan inte koncentrera sig. Telefonen piper till 

och irriterat trycker hon fram meddelandet. Härmed är du bjuden på middag 

ikväll kl.17.00 i trappuppgång 14 C. Om du mot förmodan inte kan komma hör av 

dig, annars Varmt Välkommen. Kenta o Jonna. 

 Alice ser på klockan. Om två timmar. Hon får ändå ingenting gjort idag. Hon 

samlar ihop mappar och låser datorn. 

 

Det känns lite konstigt att stå innanför dörren hos Kenta. Ett tag stirrar de bara på 

varandra. Osäkra på var de har hamnat. Jonna kommer ut i hallen och utstrålar en 

värme och energi som får all nervositet att flyga sin väg. Alice sträcker fram 

vinflaskan. 

 ”Jag vet inte om ni dricker vin? Ni kanske inte dricker alkohol…” 

 Jonna avbryter henne med en kram. 

 ”Den här blir perfekt till köttet.” 
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 Alice hänger av sig duffeln och ser sig nyfiket omkring när hon går mot 

köket. Lägenheten är större än hennes och det luktar nymålat. Kartonger står 

uppradade på sina ställen. Färgerna går i ljusgrön och brunbege.  

 ”Det är Kenta som målat och tapetserat”, säger Jonna när Alice kommer in i 

köket. 

 Kenta drar ut en stol och Alice sätter sig. 

  

”Jag hörde att du råkat ut för Kentas återfall”, säger Jonna och sträcker sig efter 

ännu ett vitlöksbröd som hon drar runt i resterna på tallriken. 

 Alice möter Kentas blick.  

 ”Ja, men det var nog inte så lyckat”, säger hon fundersamt. 

 ”Inge illa ment, Alice. Men jag tror jag blev botad.” 

 Jonna ser från Kenta till Alice. 

 ”Vad svarar man på det? Glad jag kan hjälpa till”, säger Alice och tömmer 

glaset. 

 ”Förlåt. Det där blev fel.” Kenta lägger sin hand över hennes och klämmer 

till. ”Jag har saknat dig.” 

 ”Ja. Det var synd att vi tappade bort varandra.” 

 ”Men nu är ni återförenade. Halleluja!”, säger Jonna och håller upp armarna. 

 Kenta lyfter sitt glas. 

 ”Skål. För Alice.” 

 Alice sveper i sig det sista vinet i glaset. 

 ”Nåja. Vi får fortsätta någon annan kväll. Jag bjuder. Jobb imorgon”, säger 

hon och tar med sig tallriken och glaset till diskbänken. ”Tack för maten.” 

 Jonna ger henne en längre kram.  

 ”Det var roligt att äntligen få träffa dig.” 

 

Alice ser att taklampan lyser i Fendros lägenhet. Undra om han har skaffat några 

möbler. När hon går förbi porten ser hon att mattan är i kläm så den står lite på 

glänt. Hon tar ett djupt andetag, stärkt av vinet och går in. Småspringande tar hon 

sig upp för trapporna och ringer på. Ingen återvändo. Fendro öppnar och ser 

förvånad ut. Sen spricker han upp i ett leende. 
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 ”Alice.”  

 ”Vi behöver prata”, säger hon och kliver in. Hon hänger upp duffeln på en 

ledig krok men behåller skorna på. Går från rum till rum. Lika tomt. Lika ensam. 

Alice sätter sig i skräddarställning mitt på golvet i det tomma vardagsrummet och 

klappar med handen på golvet. 

 Fendro sätter sig. 

 ”Hur länge har du varit i Sverige, Fendro?” 

 ”Snart två år.” 

 ”Du sa att du ville ha en vän.” 

 Fendro nickar. 

 ”Fendro, jag kan bli din vän. Men inget annat. Förstår du?” 

 ”Jag är lessen, Alice.” 

 ”Vill du inte vara min vän?” 

 ”Jo. Jo. Jag lessen för att jag förstod fel. Gjorde dig rädd.” 

 ”Gör ni så i ditt hemland?” 

 Fendro reser sig hastig och går fram till fönstret. 

 ”Mitt hemland är fucktup.” 

 ”Ja. Men nu är du här.” 

 ”Men ingen tycker om mig. De är bara arga. Jag får inte ha ramadan, utan 

måste jobba.” 

 Alice blundar. Hur ska hon förklara? 

 ”Fendro. Tänk dig att du har ett stort fint hus.” 

 Fendro tittar fortfarande ut, men nickar sakta. 

 ”Det har många rum och många av dina vänner och barn bor där. Även 

människor som du inte känner så väl bor där. Men det går bra, för ni har regler 

som alla följer.” 

 Nu vänder sig Fendro mot henne. 

 ”Det fungerar bra”, fortsätter Alice. ”För ni har kommit överens om regler. 

Regler, hur ni ska hålla ordning, laga mat, städa, handla. Ja allt möjligt. Mer och 

mer människor vill bo i ditt hus. Du bestämmer att alla får komma och bo om de 

följer reglerna.” Alice gör en paus för att se om Fendro hänger med innan hon 

fortsätter. ”Men om någon flyttar in och inte vill följa reglerna, utan gör egna 
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regler eller bara struntar i alla regler, så fungerar det inte. Då vill du inte ha kvar 

den personen i ditt hus.”  

 Fendro sjunker ner på golvet med ryggen mot väggen. 

 ”Sverige är vårt hus. Alla får komma och bo här, men de måste följa reglerna 

som vi kommit överens om. Förstår du?”  

 Han nickar. 

 ”Även om reglerna är konstiga eller dumma, så måste man följa dem. Eller se 

till att reglerna ändras.” 

 ”Men om jag inte äter på dagen så blir jag trött och arg. Jag kan inte jobba.” 

 ”Du menar ramadan?” Alice drar efter andan.”Fendro, det är ditt val att inte 

äta. Det är ditt val att följa den religionen och jag antar att det ska vara en 

prövning, eller hur?” 

 ”Ja, det är prövning.” 

 ”Då så.” Hon får ont i ändan av golvet och reser sig upp. ”Du behöver 

möbler, Fendro. Det måste vi fixa.”  
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15. 

 

”Hej. Jag behöver prata med någon som har hand om integration.” 

 Damen bakom kommunens informationsdisk ser på henne en lång stund. 

 ”Hur menar du?” 

 ”Jag vill prata med den som har hand om integrering av nysvenskar i 

kommunen.” 

 ”Jaha”, säger damen och bläddrar med sina röda naglar bland inplastade blad 

på en ställning. ”Det ska nog vara Åke Blom… vi ska höra om han har tid.  

 Hon trycker på en knapp och vänder sig från Alice. 

 ”Jag har en dam här som vill prata med dig om integrering.”  Hon vänder sig 

mot Alice med ett leende. ”Javisst.” Hon trycker på en knapp med sin röda nagel. 

”Det blir en trappa upp och korridoren till höger.” 

 ”Tack.” 

 En man i rutig skjorta står i korridoren till höger när hon kommer upp för 

trappan.  

 ”Åke”, säger han och sträcker fram handen. ”Det var väl du som ville prata 

med mig?” 

 ”Ja. Alice.” Hon tar hans hand. 

 ”Ja det var ju tur annars hade det blivit awkward.”  

 Han visar in henne på ett litet kontorsrum med endast ett skrivbord och två 

stolar.  

 ”Vad kan jag belysa damen om?” 

 ”Jag har hört att ni har en verksamhet för integrering.” 

 ”Ja, vi har ett försöksprojekt. Gode vän.” 

 ”Jag har en vän som behöver en manlig förebild.” 

 

Alice känner sig nöjd. Hon har avslutat flera ärenden på jobbet. Ordnat så Fendro 

får hjälp med integrationen och till helgen ska de bära över en del av Mats möbler 

till Fendro. Resten får han köpa på återvinningen. Hon är nästan hemma. 



 

 

 

- 56 - 

Alice tur och retur. 

Nina Jägare 2017 © 

Vägbelysningen har precis blinkat igång. Det var skönt att promenera istället för 

att ta bussen, det borde hon göra oftare. Ett ljud bryter sig in i funderingarna. 

 Alice lyssnar. Där är ljudet igen. Ett ljust pipande ljud, som en fågelunge eller 

en kattunge? Hon spanar utmed vägrenen. En påse ligger hopknuten och hjärtat 

klappar fortare när hon förstår varifrån ljudet kommer. 

 Försiktigt sneddar hon ner längs dikeskanten fram till påsen. Alice petar 

försiktigt till påsen med skon. Den rör på sig. Ett nytt hjärtskärande pip. Försiktigt 

knyter hon upp påsen. Tårarna strömmar ner för hennes kind. Den är full med 

kattungar, döda kattungar.  Utom en. Den har krupit ihop och tittar med stora 

ögon upp mot Alice. Hon sätter ner handen och känner på kattungarna en efter en 

men den enda som har hjärtslag och utstrålar värme är den ynkliga grå. 

 Alice tar upp katten i handen. Den piper till. Hon öppnar duffeln och håller 

den mot kroppen. Små kalla tassar. En kråka kraxar bakom hennes rygg. Den är 

inte ensam. Hon vill inte se och skyndar därifrån. 
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16. 

 

Hon kanske har misstagit sig. Emma har inte sett på henne en enda gång under 

hela kvällen. Hon har blivit behandlad som de andra. Inte känt sig så där speciell 

som tidigare. Allt kanske var inbillning. Hon har varit ensam för länge. 

 ”Tänker du stå där hela natten?” 

 Emma har släppt ut Bea från bilen. Max gör ingen ansats att vilja springa 

fram. Även han tycker att kvällen har varit för alldaglig. Sofie har meddelat hon är 

sjuk. Ingen Felicia. 

 Alice släpper lös Max och går mot Emma. Max närmar sig Bea väldigt 

försiktigt. Den gamla damen står och undersöker en lyktstolpe. Den här gången 

får Max godkänt och en hastig slick på nosen innan hon fortsätter sin 

undersökning.  

 Alice ser en tår på Emmas kind. Hon lägger armarna om henne. Snyftande 

lutar Emma huvudet mot Alice axel. 

 ”Förlåt”, snyftar hon. 

 ”Du behöver inte be om förlåtelse.” 

 ”Jo. Nu har jag snorat ner din jacka också”, säger Emma och försöker skratta. 

 ”Vad är det som har hänt?” 

 Emma begraver ansiktet i Alice jacka och hon har svårt att höra om hon 

skrattar eller gråter. 

 ”Emma. Hur är det?” 

 ”Kattskrället är död.” 

 Alice kramar om henne lite hårdare och lättar sen så hon kan se Emmas 

ansikte. Det är rödrandigt av tårar men ändå ler hon. 

 ”Åh. Gud. Jag har så blandade känslor.” Hon torkar ögonen med ärmen. ”Han 

var ju tjugotvå år.” 

 ”Ja, då har han levt länge”, säger Alice. Hon ser efter Max som följer i Beas 

fotspår och nosar på samma saker. 

 ”Vet du var jag hittade honom?” 
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 Alice skakar på huvudet. 

 ”I min säng. Jag la mig på honom.” Emma skakar på huvudet som om det inte 

är sant. ”Han hade lagt sig under min huvudkudde. Jag tyckte den var knölig… 

när jag stack in handen höll han på att skrämma ihjäl mig.” 

 Alice vänder sig bort för att inte skratta men det går inte när hon hör Emma 

fortsätta. 

 ”Jag gallskrek. Inte fan vet jag vad jag trodde det var.” 

 Nu skrattar båda. Alice blir till slut tvungen att lägga sig på rygg för att lätta 

på magknipet. Emma lägger sig bredvid. Tysta stirrar de upp på himlen.  

 ”Jag är ledsen för katten”, säger Alice tillslut. 

 ”Jag också.” 

 


