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Ett fartyg anländer 
 
M/S Ariadne hade varit på väg i två dygn. Det tog det med båt över havet 
för att komma till landet där staden låg där händelserna som de här 
skrönorna handlar om inträffade. Två dagar och två nätter. Men de flesta 
flög. Då tog det mindre än fyra timmar. Men många föredrog båtresan. 
Det var som en kryssning. Skeppet hade sköna hytter. Några sviter, en 
stor, redarsviten kallad. Det fanns hytter med utsikt och det fanns små 
hytter utan utsikt. Som vanligt. Allt uppdelat för dem som kunde betala 
och för dem som inte kunde lägga upp en liten förmögenhet för resan. 
Det var dyrt att ta båten. Flyget var billigare. Men som sagt, en båtresa 
var det ju. Rederiet hade ordnat en del aktiviteter för passagerarna att 
fördriva tiden med. Man kunde spela shuffleboard. Man kunde ta en 
simtur i bassängen, inte en så stor kanske, men en bassäng. Man kunde 
spela på det lilla kasinot, kortspel som poker, black jack och baccarat 
eller tärningsspel som crap, eller helt enkelt spela bort pengar på 
spelautomater, eller satsa på rouletten. Och man kunde ju bara sitta och 
njuta på däck om det var varmt och soligt. Baren var öppen hela dagen 
och hela kvällen för de som törstade. Det ingick förstås måltider, 
morgonbuffé, lunch, middag och nattmacka. Och däremellan snacks, 
kaffe och godis. Allt i överflöd, som det brukade vara på kryssningar. 
     Fartyget hade ungefär 1 000 passagerare. Det var inte större, men 
mysigare kanske. Nu stävade M/S Ariadne in i hamnen för att lägga till 
vid kaj 21, som den brukade. Passagerarna hade avätit frukostbuffén, den 
överdådiga. Nu höll de flesta på att packa sina tillhörigheter inför 
ankomsten till staden. Kaptenen annonserade i högtalaren att fartyget 
skulle anlända om en halvtimme till staden. Och att vädret var vackert 
och varmt, 25 grader och att fartyget skulle komma in till kaj 21. 
     Passagerarna var förväntansfulla inför ankomsten och lite spända 
inför passkontrollen och tullen. Sakta gled fartyget in mot kajen med 
hjälp av två av hamnens bogserbåtar. 
     Så var man framme. 
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Kirurgen 
 
Anthony Carson var snabbt genom passkontrollen och tullen. Han hade 
alla handlingar redo och i ordning. Han reste också med bara en liten 
väska. Han skulle inte stanna så länge i landet. 
     Carson visste sedan förut var nedgången till tunnelbanan låg vid kaj 
21. Han tog tåget mot centrum. Han hade ett uppdrag. Väl framme i 
själva centrum av staden gick han mot sjunde gatan. Nummer 431. Han 
gick upp de få trappstegen, läste namnen på hyresgästerna och skulle just 
trycka på ringklockan till herr M. Gazpacho när han såg att en hyresgäst 
var på väg ut mot ingången. Dörren öppnades och en man klev ut. 
     – Herr Gazpacho? frågade Carson. 
     – Nej, svarade mannen. Han bor på sjunde våningen. 
     – Ah. Jaha. Kan jag..? Carson gjorde en gest mot dörren. 
     – Javisst, sa mannen. Så var Carson inne. 
     Skönt att komma in utan att behöva bryta sig in. Han ville helst inte 
orsaka skadegörelse eller väcka uppmärksamhet genom att krossa en ruta 
eller bryta upp en dörrkarm. En vanlig dörr fixade han på ett par 
sekunder med dyrk. Dörrar med säkerhetslås tog längre tid att komma 
igenom. Och alltid fanns det någon som gärna kallade på polis vid 
oljudet. Polis ville han inte ha i närheten när han utförde sitt uppdrag. 
     Carson tog hissen upp till sjunde våningen. M. Gazpacho, stod det på 
en dörr. Lustigt namn, tänkte han. Men han visste ju allt om M. 
Gazpacho. Innan han åtog sig ett uppdrag gjorde han alltid research om 
offret. Och när han väl accepterat att utföra uppdraget, gjort upp om 
priset och om hur pengarna skulle överlämnas till honom, gjorde han en 
djupare research och gjorde noggranna förberedelser. I hans jobb ville 
han inte råka ut för några obehagliga överraskningar. Han hade ju ändå 
förberett sig på olika scenarios och tränat för dem hur han skulle agera. I 
branschen hade han topprykte. En del sa att han var världens bästa 
lönnmördare. Men han var också en av de dyraste. Detta uppdrag 
betingade ett pris av 1 000 000 dollar. 500 000 hade han redan fått. 
Resten skulle sättas in på ett av hans bankkonton i Schweiz. 
     Han tog fram sin lilla pistol ur sin lilla väska. Hans favoritvapen var 
just denna lilla pistol. Den var lätt att ta med, hade exakt korn och var 
nästan ljudlös. Han kunde skjuta prick på 200 meters håll, praktiskt taget 
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utan avvikelse från siktet. Han ville vara rätt nära offret för säkerhets 
skull men ändå så långt bort att han inte var i närheten av offret för 
säkerhets skull, brukade han säga. I branschen kallades han kirurgen för 
att uppdragen alltid utfördes med klinisk kirurgisk skärpa. 
     Ibland använde han ändå stickvapen. Särskilt en skalpell var ett fint 
vapen. Man måste visserligen vara i direkt kontakt med offret. Men i en 
folkmassa fungerade det. Carson visste exakt var han skulle sticka för att 
offret inte skulle känna någon smärta på ett par sekunder och inte hinna 
skrika eller segna ner. Och då var Carson redan långt borta och 
skalpellen nedsläppt i någon avloppsbrunn och borta. 
     Pistolen lät ju lite, så det kunde väcka uppmärksamhet. Så det gällde 
att förbereda även återtåget så att säga. Och det gjorde Carson alltid. I 
det här fallet skulle han helt enkelt snabbt bryta sig in genom M. 
Gazpachos dörr, skjuta honom, snabbt ta sig ut och försvinna i stadens 
vimmel. 
     Carson tog sats och sparkade in dörren. Den föll med ett brak efter två 
sparkar. Innanför den fällda dörren väntade två av M. Gazpachos 
livvakter. Snabbt sköt han en kula i vardera torpeds panna och de föll. 
Han gick lugnt in i salongen. Carson visste ju hur lägenheten såg ut och 
var M. Gazpacho brukade vara. Han satt i sin favoritfåtölj med en bok. 
Han tittade förvånat upp och fick ett litet hål i pannan och det sipprade ut 
lite blod och hjärna. Carson vände sig om och sköt den tredje torpeden, 
som kom ut från köket. Också i pannan. Hans favoritoperationsställe. 
     Det var det. Han gick snabbt ut ur lägenheten och tog trapporna ner. 
Det brukade oftast gå fortare än att kanske behöva vänta på en hiss. Han 
öppnade porten och klev ut. Han kände och hörde det bekanta ljudet från 
en passerande kula. Aha, tänkte han, uppdragsgivaren ville göra sig av 
med honom också. Svek. Det skulle stå honom dyrt. Han var förstås inte 
direkt inblandad i varken mordet på M. Gazpacho eller på honom. Nej, 
det överlät han på något eller några gäng i trakten. De fick stå för 
konsekvenserna. Men Carson visste väl vem hans uppdragsgivare var, 
tack vare research även på honom. Carson såg en man på andra sidan 
gatan med ett gevär. Det hade han sett förut. Ett snabbt skott och geväret 
och mannen som hållit i det föll mot gatan. Redan innan skottet tagit i 
mannen med geväret hade Carson försvunnit nerför gatan snabbt gående. 
Inte springande. Det väcker för mycket uppmärksamhet. 
     Carson anade i ögonvrån bakom honom att en svart bil sakta kom 
glidande. Den hade ena bakrutan lite nerdragen och något som såg ut 
som en pinne stack ut. Ytterligare ett gevär. Han vände sig om och kulan 
han sköt for in genom fönsterspringan och geväret föll in. Han sköt 
ytterligare en kula mot föraren och bilen rusade fram på gatan rakt in i en 
liten butik. 
     Fasen, tänkte han. Det blir för mycket uppmärksamhet. Nu kom två 
fordon med flera gängmedlemmar, antog han, hängande ut från bilen 
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både fram och bak. De sköt vilt. De träffade inte Carson, men kulorna 
ven och visslade runt honom. Det tog inte mer än ett par sekunder så 
hade de båda bilarna förvandlats till likbilar. De rullade utan någon 
levande förare, en mot ett träd och den andra nerför en källartrappa.     
     Sjutton, tänkte Carson. Enligt hans erfarenhet fanns det förmodligen 
fler av hans uppdragsgivare inhyrda mördare runt om, även om de hittills 
gjort ett dåligt jobb och förlorat sina liv. Han beslöt att avsluta 
spektaklet. Carson gick in i en liten park och satte sig på en bänk. Han 
hade ju kartan i huvudet. Ett antal bilar kom rullande mot parken. 
Torpederna eller vad man skulle kalla dem, klev ur och tog position runt 
honom. 
     Carson tog upp något ur sin lilla väska. Hans alternativförsäkring. 
Torpederna hann inte skjuta, inte resa sig upp, inte springa, inte göra 
något. Ett par krevader från hans specialtillverkade handgranater runt 
honom exploderade och utplånade torpederna och skadade ett stort antal. 
Jakten på Carson upphörde. 
     Carson var redan en bra bit från slakten, han skyndade sig fram, gick 
in i en liten butik och köpte en pastramismörgås och Coca-Cola. Han 
gick mot den stora parken mitt i stan och satte sig på en bänk. Då var han 
Simon Tupper, en bankmäklare, som hade sin lunch i det fria. Som 
Anthony Carson hade han haft en liten diskret mustasch, mörkt hår och 
en svart kavaj. Mustaschen och peruken hade han redan gjort sig av med 
i en av de så praktiska avloppsbrunnarna i stan, liksom pistolen. Nu, som 
Simon Tupper, hade han ingen mustasch, han hade ljust hår och bar en 
ljusblå jacka – den praktiskt vändbara kavajen. Simon njöt sin smörgås. 
Senare på kvällen skulle Simon Tupper gå ombord på M/S Ariadne för 
att återvända hem. 
     Han hade redan tänkt ut ett lämpligt sätt att ta sin svekfulle 
uppdragsgivare av daga. Gratis. 
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Hos Abraham 
 
Emilia och hennes två barn Gabriel och Agnes hade äntligen kommit av 
båten, gått genom passkontrollen och tullen. Det hade tagit lite tid för de 
hade med sig mycket bagage, två koffertar och ett par väskor. Barnen 
hade dessutom två stora väskor med sig. De innehöll allt de hade i denna 
värld nu när de skulle leva och bo hos morbror Abraham. Ett par karlar 
hade förbarmat sig över den lilla familjen och hjälpt dem med allt 
bagage, burit väskor och kånkat på koffertar. 
     Nu satt de utanför kaj 21 och väntade på att Abraham skulle möta 
dem. Han hade lovat att skicka bilen, hade han meddelat. De satt länge 
och väl och väntade. Så kom det en stor svart bil emot dem. Urgammal, 
typ, tänkte Gabriel. Den livréklädde äldre chauffören frågade: Emilia et 
al? 
     – Eh, ja, svarade Emilia. 
     – Varsågoda och stig in. De klev in i den stora bilen, eller egentligen 
klev de upp i bilen så som man hade gjort förr. 
     – Är allt det här ert bagage? frågade han. 
     – Ja. 
     – Då får vi låta skicka det med bud. Jag ordnar det. 
     – Han verkar snäll, sa Agnes. Men vad har han för kläder? 
     – Uniform, sa Emilia. Chaufförer hade det förr. Men det är nog lite 
ovanligt numera. Men morbror Abraham är väldigt gammaldags av sig. 
Ni måste också tänka på att uppföra er. Det är väldigt snällt av morbror 
Abraham att ta emot oss och låta oss bo hos honom. 
     – Okej, mamma, sa barnen. 
     Den gamla limousinen med den lilla familjen svängde in mellan två 
enorma järngrindar och upp mot ett stort hus. Ett mörkt, dystert, enormt 
hus med tinnar och torn. Detta var ett riktigt gammalt spökhus skulle 
Gabriel vilja säga. Men det sa han inte. Den stora en gång antagligen 
ljust grönmålade numera svartgröna porten gnisslade upp när en betjänt 
öppnade den. En till med uniform, tänkte Agnes. 
     – Välkomna till Villa Pärlemor, sa betjänten. 
     – Eh. Tack, sa Emilia. De blev visade till de rum de skulle bebo. 
Uppför den enorma, breda trappan med en matta som en gång i tiden 
hade lyst i bjärta färger. Nu var det en matt matta. 
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     Deras rum låg på andra våningen till vänster från trappan räknat. De 
skulle få en egen liten del i det enorma huset. Det bestod av två stora, 
dystert möblerade rum, ett stort badrum med ett gammaldags – förstås – 
badkar och två handfat med guldkranar kanske en gång. En stor mörk 
garderob kompletterade den lilla familjens del i huset. Barnen fick det 
ena rummet och mamma det andra. 
     – Hoppas att våra grejer kommer snart, sa Agnes. 
     – Ja, sa Gabriel. Jag vill ha mina spel och så. 
     – De kommer nog snart, sa Emilia. 
     En diskret hostning hördes. Herr Abraham önskar ert sällskap i blå 
salongen. Följ mig. De följde med den ålderstigne betjänten nerför 
trappan och in i det han hade kallat blå salongen. Den var liksom allt 
annat i huset mera svart. I en enorm fåtölj satt en gubbe. Den gamlaste 
hon hade sett, tänkte Agnes. Urgammal, typ, tänkte Gabriel. 
     – Jaha. Ni är här nu. Äntligen. Jag trodde ett tag att ni inte skulle 
hinna till lunchen, sa Abraham surt. Vi är noga med tiderna i det här 
huset. Vilka är det här då? Han pekade på Gabriel och Agnes. 
     Emilia klev fram för att kyssa sin morbror på kinden. 
     – Ähh. Tjafs, sa gubben och viftade bort Emilia. 
     – Det här är Gabriel. Han är tio år. Och det här är Agnes, som är sju 
år. Hälsa barn. 
     – Goddag morbror, sa barnen unisont. 
     – Går det bra att de kallar morbror för morbror, morbror? 
     – Bah. Det går väl bra. Även om jag är deras... Han grymtade. 
Gammelmorbror. Bah. 
     – Bah? undrade Gabriel vänd mot sin mor. 
     – Ja, morbror Abraham säger det. Ja, som du brukar säga typ. Gabriel 
tänkte lite. 
     – Seså. Nu är det lunch om sju minuter. Sebastian, min betjänt, visar 
er till matsalen om en stund. Gå nu. 
     Gabriel och Agnes ville gärna undersöka huset de skulle bo i och 
vandrade runt. 
     – Gå inte så långt. Vi får inte missa lunchen. Det är noga med tider. 
Så har det alltid varit med morbror Abraham, sa Emilia. 
     – Nejdå. 
     Efter ett par minuter ljöd en gonggong som förkunnade att lunchen 
var serverad. Sebastian visade den lilla familjen in i matsalen. Den var 
ovanligt ljus för att vara i detta mörka hus. Ljusa gardiner, vita dukar, 
ljusstakar, som inte var tända dock nu vid lunchen. Men kanske till 
middagen. De gick in och betjänten anvisade dem deras platser vid 
bordet. 
     – Så här sitter vi vid varje måltid i fortsättningen, grymtade Abraham 
åt familjen. Sebastian kan be Mary servera. Betjänten bugade sig och in 
kom en gammal dam med vitt förkläde på sig. Urgammal, typ, tänkte 
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Gabriel. Hon rullade en liten vagn med deras måltider. Sebastian 
serverade alla sin lunch. Mycket grönsaker, typ, tänkte Gabriel. Blä. En 
liten köttbit låg där också på tallriken, liksom lite gelé. Till måltiden 
serverades isvatten och för de vuxna vitt vin. 
     – Finns det Coca-Cola? frågade Gabriel. 
     – Bah. Förekommer icke i detta hus, svarade Abraham. 
     – Ät nu, barn. Tänk på hur snällt det är av morbror Abraham att ta 
hand om oss. Barnen tittade på varann och tänkte att jaha, ska vi behöva 
tänka på det jämt... 
     Lunchen förflöt tyst och bara ljudet från de skrapande besticken 
hördes och en del grymtningar från Abraham. 
     Så förkunnade Abraham att lunchen var slut. Mary kan duka av. 
     – Ja, herrn, sa Mary. Abraham och familjen gick ut från matsalen. 
     – Jag vilar alltid efter lunchen, sa Abraham. Sebastian kan visa er 
huset och vilka rutiner vi har. Rutiner som ska följas. Noga. Abraham 
började sakta gå uppför trappan lätt grymtande. 
 
Under eftermiddagen kom deras bagage. Barnen började glatt packa upp 
alla grejer de hade med sig, leksaker, kläder, ritblock, kritor. Gabriel 
gillade att rita och måla. Han tänkte att så fort de kunde skulle de köpa 
målargrejer, penslar, palettknivar och kanske ett staffli. Vad kul det 
skulle vara. De gjorde i ordning sina sängar under olika sorters 
grymtningar. Bah. Bah. Grymt. De fnissade. 
     Så småningom lärde sig familjen huset och de olika rutinerna. 
Frukostbuffé mellan klockan 8 och 9, lunch klockan 13, eftermiddagste 
klockan 16 och middag klockan 19. De lärde sig när de skulle vara lite 
tystare medan morbror Abraham vilade eller läste i blå salongen. De gick 
till deras nya skola i närheten, fick några kompisar och gjorde sitt rum 
mysigare med tavlor och teckningar som de gjort. Favoritnallar och 
dockor placerades på lämpliga ställen. Och ofta tittade Gabriel och 
Agnes på varandra och sa: Bah. Och fnittrade. De började vänja sig vid 
sitt nya liv även om huset var dystert och mörkt och urgammalt, typ, och 
morbror Abraham, var som han var. Bah. Och faktiskt fick barnen Coca-
Cola till måltiderna ibland. 
     Han hade klagat på Emilia för att hon hade gift sig med en skurk, som 
tagit hennes pengar och stuckit. Vad var det jag sa, hade han sagt. Du och 
dina saliga bröder har alltid varit mesar. Du är dock lite bättre, för du 
lever och har inte tagit den fega vägen ut, som de. Men det var väl bara 
väntat att min kära syster skulle få sån avkomma. Hon var en fjolla. Bah. 
 
En dag vinkade Abraham till sig Gabriel. Kom, hade han sagt. Jag vill 
visa dig en sak. 
     – Jag såg en målning som du tydligen hade gjort och som hängde 
utanför era rum. 
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     – Den med sjön och svanarna på? frågade Gabriel. 
     – Just det. Jag måste säga att jag blev imponerad. Och jag blir inte lätt 
imponerad. Bah. Var har du lärt dig måla så? 
     – Tja, jag bara gör det. Jag har alltid ritat och målat sedan jag var 
liten. Vill du se någ... Oj, jag menar vill morbror Abraham se några i 
vårat rum? 
     – Tja, gärna. Är det lika bra som tavlan utanför så... Förresten, 
Gabriel, du kan kalla mig Abraham. Jag heter ju faktiskt det. Och säg åt 
din syster att hon också kan säga Abraham till mig. 
     – Tack, morbror Abraham. Du. Ska mamma också säga du till dig? 
     – Hehe, nej, låt henne bli chockad när ni säger du till mig. Hehe. 
Gubben skrockade. Bah. 
     Gabriel visade Abraham in till deras rum. Abraham stannade och 
hakan föll ner. Han gick runt och tittade på teckningar som Gabriel hade 
gjort. Och målningar. Hur kan en liten unge rita så här? Och måla sånt? 
Det var ju mästerligt. Många stora konstnärer skulle blivit avundsjuka 
om de hade sett det här. Hans ögon tårades. Han tog om Gabriel och 
kramade honom. Gabriel blev lite generad. Oj. Bah. 
     – Gabriel, sa Abraham, som om han inte kunde förstå. Och det gjorde 
han ju inte heller. Gabriel. Jag vill visa dig någonting. Följ mig. De gick 
nerför trappan och stannade framför en dörr, som alltid varit stängd så 
länge de bott hos Abraham. Men då och då hade Abraham gått in där 
men alltid stängt dörren bakom sig. 
     Nu låste han upp dörren och öppnade. Han vred om ett par 
ljusknappar och där var en stor sal, en enorm sal med ljusröda möbler, 
några bord med virkade dukar, blommor och ljusa lätta gardiner för 
fönstren. Så olikt det övriga dystra huset. Men det som slog Gabriel var 
alla tavlor på väggarna, tavlor på stafflier, teckningar som låg överallt. 
Nu var det Gabriels tur att tappa hakan. Han gick från tavla till tavla och 
drog efter andan. Såå fint. Oj, man liksom dras in i den. Oh, en häst, sjö, 
fåglar. 
     – Har du målat allt? 
     – Ja, det är min lilla hobby. 
     – Oj, så fint. Tänk om jag kunde måla så fint. 
     – Jamen, min lille käre Gabriel, det kan du ju. Jag har aldrig sett 
något så fantastisk gjort av ett barn. 
     – Men det här, sa Gabriel och visade runt med handen. Han fick syn 
på ett par teckningar. Det var Gabriel och Agnes. Oj. Det är ju vi. 
     – Javisst. 
     – Men när har du gjort dem? 
     – Bah. När jag varit här inne förstås. Du ska gå konstskola. Fast det 
blir nog de som får lära sig av dig, Gabriel. 
 
Tio år senare, när gamle Abraham och hans betjäning gått ur tiden och 
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Gabriel tagit examen från konstakademin, hade han redan gjort sig ett 
namn i konstvärlden. Han var nu en erkänd konstnär. Hans teckningar 
kunde kosta åtskilliga tusen och hans tavlor det mångdubbla. Familjen 
hade ärvt huset. Det var numera mycket ljusare, moderniserat, mera 
glatt. Morbror Abrahams tavlor gick också för tusentals dollar. 
     Tack, morbror Abraham, du, hade Gabriel tänkt. Bah. 
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Professorn 
 
På båten hade barnen haft kul med den där farbrorn, som alltid tappade 
saker och glömde grejer överallt. De sprang och plockade upp och 
lämnade till farbrorn. Farbrorn blev alltid förvånad, oh, men ojdå, hehe, 
glömde jag det..? La jag det där..? Ja, hade barnen sagt unisont och 
skrattat. Farbrorn skrattade också och tog upp karamellpåsen från någon 
av fickorna i hans kläder. Fast han visste aldrig riktigt i vilken ficka... 
Kanske ni vill ha en Coca-Cola? Eller glass? hade han frågat. Jaa... 
     Farbrorn hette M. Alastair Bateman och han var, tja, vad kan jag säga, 
professor. Vilken klyscha. En glömsk och förvirrad professor. Nå nu var 
han det. Inte bara glömsk. Han levde till stor del i sin egen värld och 
liksom poppade upp i verkligheten då och då. Till hjälp hade han sin 
assistent Mr. Robinson, George Robinson. Robinson var inte bara 
assistent utan mer kanske någon slags skötare åt Alastair. Det var han 
som såg till att han klarade sig i verkligheten. Han påminde honom om 
möten och om saker professorn skulle göra. Han höll professorns 
almanacka. Han plockade fram kläder åt honom. Sa diskret till om, ehrm, 
lunch, ehrm, middagen. Javisst, ja, mumlade Alastair. 
     Alastair hade alltid varit sådan. Han var oerhört intelligent, hade 
skyhögt IQ. Men han levde liksom avskild från verkligheten. I skolan 
hade han höga betyg, de högsta. Men oftast satt han i sin egen värld. Och 
så plötsligt kunde han säga, jaha, bysantinerna, ja. Eller, njae, en sfinx, 
det är det inte. Eller, Cartesius, just det. De andra barnen retade honom. 
Men det bet inte på Alastair. Han förstod inte eller brydde sig inte om 
det. Han hade ju sin verklighet. Men ändå kunde han vakna upp och 
skriva högsta betyg på skrivningarna och han kunde alla svaren på 
lärarnas frågor. 
     Hade Alastair varit elev nu, hade han förmodligen haft någon diagnos. 
Någon sådan där med en massa bokstäver. 
     Nå, Alastair var synnerligen intresserad av språk och hade flera betyg 
i antika språk, gamla språk, avlägsna språk, underliga språk, ja, allt var 
språk hette. Han visste allt om koder, om hur man tyder och upprättar, 
talar och skriver koder och olika språk. Han hade varit ovärderlig i 
många undersökningar och avhandlingar om språk. Han hade löst många 
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gåtor vad gäller språk, som någon hittat, men gått bet på att tyda. Alastair 
kunde lösa det, tala om hur det skrivits, hur det talats och hur det 
använts. Han kunde läsa och skriva massvis med olika språk. Och han 
kunde tala åtskilliga, nu utdöda språk. Hans föreläsningar var intressanta 
tyckte studenterna. Gamla dammiga språk, kunde man tycka. Just 
dammigt, mossigt, trist. Men när Alastair föreläste levde han upp. Han 
visade klart hur språk var uppbyggda, hur de skrevs, och, det bästa tyckte 
studenterna, han talade språket och kunde gestalta konversationer på de 
gamla språken. Han kunde säga, ska vi ut och supa ikväll. Nej, min käre 
vän, då blir min professor sur. Äsch, han är en surkart i alla fall. Snygg 
böna, eller hur? Tror du jag kan få den bönan i säng..? Och sådant, som 
studenterna skrattade åt. Alastairs föreläsningar var roliga. Och andra 
studenter undrade alltid om de tog sig några huttar där inne för skratten 
rungade ofta. 
     Nu var Alastair på väg till stadens välrenommerade universitet för en 
professur i lingvistik. Hans doktorsavhandling hade hetat Analoga 
septolingvistiska uttryck i provinsiella occidentalvariationer, typ. 
     M. Alastair Bateman och Mr. Robinson var nu på väg från hamnen till 
universitetet i en droska och de svängde in genom universitetets 
imposanta portar. Trots att universitetet var ett av de yppersta i landet 
vad gäller utbildning och forskning var det rätt så förfallet. Donationer 
och avgifter räckte liksom inte till annat än undervisning, och den var, ja, 
ypperlig. Skötseln av byggnaderna och trädgården var eftersatta. Det 
märkte förstås inte Alastair. Han hade ett problem att lösa vad gällde 
nyupptäckta språkfragment från det inre av Afrika. 
     – Välkommen, hälsade rektorn. Alastair och Robinson visades till 
sina respektive lägenheter de skulle bebo. Robinson ordnade med 
bagaget och såg till att allt skulle klaffa för professorn inför hans 
tillträdande av tjänsten. 
     Snart nog hade Alastair börjat hålla sina föreläsningar och skratten 
rungade i den gamla föreläsningslokalen. Det var som om den hade blivit 
ljusare och, märkligt nog verkade den renare, mer välstädad. Studenterna 
var glada, de läste intensivt, de skrev uppsatser så det rök om det. Och de 
fick mycket höga betyg. 
     Utanför på campus började gräsmattan bli grön efter många års lite 
halvbrungröna ton. Blommorna slog ut i rabatten, den utanför rektors 
kontor på väg till universitets matsal. Alastair påmindes som vanligt om 
frukosten, lunchen och middagen av Robinson. 
     – Mycket trevligt, herr Green, att se rabatten så fin, hade rektorn sagt 
till trädgårdsmästaren. Det har ni gjort bra. 
     – Mjae, jag har väl vattnat kanske. 
     – Bra, bra. 
     I matsalen hade bord och stolar fått en välbehövlig upprustning. Nu 
fanns det fina dukar med blommor på varje bord. Maten smakade lika 
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ypperligt som betygen var höga på skolan. Hur det gått till visste då inte 
köks- och matsalspersonalen. Men fint var det ju. 
     Lärarna och den administrativa personalen verkade gladare. Utan 
anledning. Man hade samma bekymmer med ekonomin som förut. Men 
det var som om det fungerade ändå. Ofta hörde man skratt, både bland 
studenterna och personalen. De bland studenterna som hade 
kärleksbekymmer hittade lösningar och där blomstrade nu kärleken. 
Även bland personalen blommade små romanser. 
     Lycka. Bara ett par veckor efter det att Alastair hade börjat på 
universitet fick man en enorm donation att användas för utbildningen 
och för att hålla institutionen i välfungerande och tilltalande skick. Nu 
skulle man ha råd att underhålla byggnader och trädgård ordentligt. Man 
skulle till och med kunna öppna en byggnad som hade lagts i malpåse av 
ekonomiska skäl. Och kunna ta in fler studenter. 
     Vad berodde all denna positiva kraft på? Det kan man bara spekulera 
om. 
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Världens djupaste hål 
 
Jaha, nu var han på väg då. Frederic Lindow hade utan problem kommit 
genom passkontroll och tull vid kajplats 21. Han tog en taxi till 
centralstationen i staden. Hans tåg skulle ta honom till den lilla staden 
Penteville. Han var byggarbetare eller egentligen grävmaskinist. Frederic 
hade kört grävskopor, plogar, borrat, grävt med spade, hackat hål, murat 
och varit med att gräva djupa hål, borrat efter olja, efter vatten, jobbat i 
gruvor, ja, allt som hade med att gräva hål att göra. 
     I Penteville höll man just nu på med att gräva världens djupaste hål. 
Någonting en hålspecialist inte ville missa. Och dessutom var lönen 
väldigt bra. Grejen var att man hade gjort markundersökningar med 
drönare, ekolod och borrningar i Pentevillområdet. Man trodde att långt 
ner i jorden fanns en av världens största fyndigheter av olika mineraler, 
eftersökta, dyra mineraler. Väl värda att borra efter och utvinna. 
Problemet var att de eventuella fyndigheterna låg mycket djupt, så djupt 
att det skulle krävas att man borrade världens djupaste hål. Men det 
skulle vara görbart, trodde man. Borrexperter från hela världen kallades 
in och erbjöds bra villkor om man kom och förverkligade att borra 
världens djupaste hål. 
     I Penteville rådde nästan Klondykestämning. Hundratals borrare och 
grävexperter, ingenjörer och mineralexperter hade samlats där. Dessutom 
poppade det upp service runt arbetsplatsen, små affärer, barer, hotell, 
banker och andra serviceinrättningar. 
     Frederic hade blivit inbokad på ett av de nya hotellen. Ett bra ställe, 
nästan lyxigt. All mat ingick i arbetet, frukost, fika, lunch, fika, middag, 
nattmacka och allt snacks han kunde trycka i sig. Allt vad läsk heter 
fanns obegränsat, Coca-Cola och sånt. Det enda han behövde betala för 
var drinkar, öl och vin. Alkohol fick intas utom straxt före och under 
arbetet. Det var en strikt policy. Flera arbetare i projektet hade fått åka 
hem då de bröt mot alkoholförbudet på jobbet. 
     Han såg fram emot att få se hålet, eller hålen. Man borrade 
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huvudhålet men också ett antal evakueringshål för lufttillförsel, 
evakuering av skadliga gaser och som eventuella räddningskanaler om 
något skulle inträffa nere i hålet, ett ras eller så. 
     Allt det där var ju Frederic van vid. Han hade sett hål han. Stora, 
djupa, grunda, små, smala, enorma, snygga hål och fula hål. Javisst, ett 
hål är inte bara ett hål. Det skulle vara estetiskt, tyckte Frederic, 
välborrat, bra och effektivt armerat. När han till slut såg huvudhålet, 
baxnade han. Han hade aldrig sett ett sådant hål förut. Det var över 1000 
meter brett, med stegar, hissar, löplinor, traverser och stag och en så 
sofistikerad armering att han nästan brast i gråt. Ja, han var en riktig hål-
sucker. Hittills hade man kommit en kilometer ner. Det var omöjligt, sa 
en del. Jamen, kolla här då! Evakueringshålen, fyra till antalet var också 
imponerande. De var rak- och snedborrade, välstöttade och fint 
armerade. Man hade evakueringsövningar med jämna mellanrum. Denna 
borrning var ju ett högriskprojekt, tekniskt, ekonomiskt och för borrarna. 
     Nå, låt oss tala om varför man skulle borra. Vad var det för mineraler 
som kunde vara värda så mycket att man kostade på miljardtals dollar för 
ett så osäkert projekt. Faktum var att det egentligen inte var mineraler 
man ville hitta. Jo, nog fanns det mineraler där, som man kunde sälja 
dyrt. Men huvudsyftet var att utforska något mystiskt. Man hade hört, 
eller känt några märkliga vibrationer, eller någon slags energi, några 
elektromagnetiska vågor av okänt slag. De var starka och pulserande, 
som om de vore levande. Undra på att nyfikna forskare absolut ville ha 
reda på vad i helsicke det var för något. Att hitta och utvinna mineraler 
på vägen var ju ett bra skäl att borra och att finansiera det hela. Det var 
också en bra täckmantel. Man får tänka på att i detta land var man 
notoriskt rädd för allt okänt. Skulle allmänheten få reda på att man sökte 
något okänt skulle folk protestera och det skulle bli upplopp, kanske. 
     Frederic fick sin utrustning, hjälm, skyddskläder, geigermätare och 
någon annan slags mätare, allt för skydd under arbetet. Säkerhet – vårt 
främsta mål, som företaget sa. Det pirrade i honom när han första gången 
klev in i den enorma hissen, som skulle föra honom och ett antal andra 
arbetare ner i underjorden. Hissen smög igång mjukt och stabilt. 
Nerfärden tog nästan en kvart. Oj, så långt ner har jag aldrig varit, tänkte  
Frederic och tittade på djupmätaren. Otroligt. 
    Väl nere på Nivå 123-A/SEC, som den nivån kallades, blev han 
informerad om hur arbetet skulle göras, att man zick-zack-borrade, 
gjorde överborrningar, han informerades om den säkerhetsutrustning 
som fanns placerad överallt, andningsutrustning, skyddskapslar, plåster. 
Ja, allt var noga planerat in i minsta detalj. 
     Här nere visade mätare på en synnerligen stark energi, de 
elektromagnetiska vågorna gjorde att kommunikationsutrustning ofta 
fallerade. Samtalen fördes med korta koder, det sprakade, tystnade, 
väste, pep och skrek i kommradion. Då och då tjöt ett larm. Då upphörde 
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allt arbete och alla på den nivån tog sig till platserna med 
säkerhetsutrustning. Man fick göra en boostning med andningsluft, 
snabbevakuera eventuella gaser eller åtgärder mot vad nu larmet 
orsakades av. 
     Ändå borrade man åtskilliga meter ner varje dag. Här nere var inte 
hålet så brett som vid ytan, förstås. Det smalnade av mer och mer. Det 
skulle bli lagom hade man räknat ut när man kommit ner till det som 
forskarna kallade kärnan. Det var inte så långt kvar nu, faktiskt. 
Spänningen hos arbetarna, och framför allt hos ledningen och forskarna 
steg ju närmare gåtans lösning man kom. 
     Efter första dagen var Frederic helt slut. Det var påfrestande att jobba 
på de nivåerna där borrningen pågick. Man jobbade varannan dag, med 
en ledig dag mellan arbetspassen för vila. Frederic såg i alla fall fram 
emot att åka ner till jobbet nästa gång. Så höll det på då i två veckor 
ungefär. 
     Men tisdagen den 22 september kom ett meddelande från ledningen 
att man hade tre dagars ledighet. Man var framme. Vid nästa 
borrningspass skulle man nå kärnan. Alla var uppspelta, ivriga att ta sista 
steget. En del var oroliga. Vad skulle hända? Hur skulle det gå? 
     Frederic kunde nästan inte hålla sig. Och de flesta ville bara se 
resultatet. Vad var det för något? Men man ville att alla skulle vara 
utvilade och alerta, då man ju inte visste vad som skulle kunna hända. 
Och till all lycka var Frederic en av dem som skulle utföra den sista 
borrningen. De flesta fick följa äventyret via storbildsteve vid ytan. 
 
Frederic och tolv andra arbetare, och ett flertal forskare steg in i hissen 
och for ner i underjorden. Det tog över tjugo minuter att nå Nivå Zero-
1/SAM. Alla klev ur hissen med förväntan, oro, undran, en del var lite 
rädda, andra uppspelta. Här nere var det nu ett konstant oväsen. Det tjöt, 
det vibrerade, det visslade, det väste och skrek, ibland kom det en puls 
som fick alla att nästan falla omkull. De hade hörselskydd på sig och 
skyddsglasögon som skulle användas vid genombrottet. De startade 
borrmaskinen Tjocka Berta. De tolv arbetarna bemannade åbäket. Det 
vibrerade igång, borrarna började snurra, fortare och fortare. De hade fått 
nya, fräscha borreggar, bestående av diamant och andra av de hårdaste 
material som fanns. 
     Maskinen skakade och borren sänkte sin ner mot golvet. Den började 
penetrera stenen och gnistor for runt, det sprutade grus och småsten, 
vatten spolades över för att minska dammet, maskinen skakade och det 
var som golvet inte ville ge upp. Det kved i maskinen, arbetarna 
svettades. De tog på skyddsglasögonen, för snart. Snart. 
     Så... 
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Här kommer nu två versioner av slut på historien, beroende på vilket 
läsaren vill ha. Jag menar, du är en lika bra författare som jag. 
 
The End One 
Borren bröt igenom det som var en skorpa verkade det som. Oväsendet 
tilltog och blev än mer frenetisk. Man skickade ner en kamera, en som 
tålde all hetta man kan tänka sig och all kyla man kan tänka sig. Det var 
mörkt. Kamerans strålkastare tändes. Det syntes egentligen inget. Det 
var mörkt, trots strålkastarljuset. Allt vibrerade och skakade. 
     Så gick en enorm stötvåg genom kärnan, upp genom borrhålet, ljudet 
blev så högt, så intensivt och starkt, att det inte gick att skydda sig emot 
det. Personerna på Nivå Zero/SAM skakade sönder, blodet sprutade ur 
ögon, mun, näsa och stjärt, magarna sprack. Personernas insida vändes 
ut. De övergick till blodiga pölar. Ljudet, och energin for upp genom det 
stora borrhålet och ut i evakueringshålen. Väggarna rasade ihop, 
borrhålet liksom krympte, smälte ihop. Hålet liksom bara försvann. All 
personal vid ytan märkte först bara att det blev varmare och hetare. 
Sedan kom vågen, som förvandlade alla till blodiga högar, som fort 
brändes bort. Alla byggnader raserades. De föll ihop som om en jätte 
hade trampat på dem. De pulveriserades. 
     Vågen fortsatte över hela arbetsplatsen, över den nya byn som hade 
byggts för projektet. Alla förintades, hus rasade, skog föll ihop, blev till 
grus och bråte. Samhället Penteville försvann. Det hela var över på några 
minuter. 
 
The End Two 
Borren bröt igenom det som var en skorpa verkade det som. Oväsendet 
tilltog och blev än mer frenetisk. Man skickade ner en kamera, en som 
tålde all hetta man kan tänka sig och all kyla man kan tänka sig. Det var 
mörkt. Kamerans strålkastare tändes. Det syntes egentligen inget. Det 
var mörkt, trots strålkastarljuset. Allt vibrerade och skakade. 
     Men nu skymtade man någonting. Det såg ut som något mjukt och 
varmt. Vilka färger. Oh, vad det såg inbjudande ut. Härligt. Alla på Nivå 
Zero/SAM samlades runt hålet ner till kärnan. Vad var det där? De kände 
sig varma och sköna. Det var så mjukt inombords. Jag behöver inget 
annat, tänkte de. En del började krama varann. Oh, jag vill stanna här för 
alltid. Några satte sig ner och började gråta. Gråta av lycka. De andra 
kramade dem. På ytan kände personalen det varmt och skönt. Oj, så 
mjukt, tänkte många. En del bara satte sig och kände lycka. Vilket 
underbart liv. Jag behöver inget. Jag ger bort mina pengar. Oh, en kudde, 
ojoj, en kudde. Så fantastiskt. Hur kan den där skogen vara så underbar, 
sååå un-der-bar, var det några som sa och kramades. 
     I Penteville fick man de varor man behövde gratis. Det var gratis 
kaffe på kaféet, ja, va sjutton, allt var gratis. Man kramades. Man älskade 
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alla människor. De var så underbara. Man bara njöt av livet, av naturen, 
av andra människors lukt, av bina, av det mjuka gräset, av, ja, allt. Man 
tyckte att livet var underbart, un-der-bart. 
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Stråkkvartetten 
 
De skulle spela ett antal konserter på stadens opera- och konserthus. 
Stråkkvartetten Strings Attached – hehe, en liten vits där, hehehe... Det 
var två violiner, en viola och en cello. De hade spelat ihop ett antal år nu, 
var väl samspelta, skickliga och ansedda som en av världens bästa 
stråkkvartetter. De skulle bland annat spela Brahms stråkkvartett nr 3 i 
B-dur, opus 67, ni vet. 
     – Glöm inte Tjocka Berta, sa violin ett till cellon. 
     – Fnys, sa cellon. 
     Faktum var att alla deras instrument sändes med fartyget i en 
specialcontainer. Det var dyra instrument. Violin ett hade en 
Stradivarius, som han spelade fela på. (Violin, heter det!). Prislappen var 
ett par miljoner. De andras instrument stod inte långt efter prismässigt. 
Inbjudan hade kommit för ett halvår sedan. Kvartetten var egentligen 
tröttkörd efter en lång turné. Men pengarna, pengarna som erbjöds 
gjorde det omöjligt att tacka nej. Dessutom var ju stadens opera- och 
konserthus världsberömt. Så det var en merit att ha spelat där. Nu såg de 
fram emot det och hade övat in en fin repertoar med blandat innehåll, 
romantiskt, wienklassicistiskt och något lite modernare. Bra program, 
tyckte de. Även om cellon vill ha klatschigare och modernare, så han 
kunde riva loss lite cellosolos. Riva loss? hade violin ett och två, samt 
violan sagt. Man river inte loss. Man spelar, hade de hävdat. 
     Kvartetten, alla fyra, kom igenom tull och pass utan vidare. Detta 
trots att violin två hade ett förflutet, som född i ett land som detta land de 
nu anlände till hade ansträngda förbindelser med. De åkte till och 
checkade in på Hilton. I morgon skulle de åka till opera- och 
konserthuset för att öva (jag tror att jag kallar opera- och konserthuset 
för OAC, det gjorde nästan alla andra). 
     De väntade bara på att den lilla specialcontainern skulle komma till 
hotellet. De ville kolla sina instrument innan, att allt var i ordning och att 
instrumenten var felfria och oskadda. Och putsa lite på dem, kolla 
stråkarna och allt tagel de hade med sig. Containern anlände till hotellet. 
De gick ner till mottagningen och öppnade containern. Äntligen, min 
kära violin! gånger två, resp min kära viola! resp min kära cello! Deras 
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instrument var ju som deras barn, som de inte sett på så länge. Flera 
timmar. Violin två öppnade och ut föll en giraff. Ja, inte en riktig, 
levande giraff, tok. Och inte en sådan där jättestor, som brukade beta på 
teve och pippa lite. Njae, en liten gullig giraff. Uppstoppad. 
     – Va? utbrast cellon. Vad i helvete. Vad är meningen med det här. En 
giraff. 
     – Ja, sa violin två, som var välskolad och visste mycket om djur och 
natur och sånt. Och kände sin Linné väl, en giraffa camelopardalis, en 
juvenil. 
     – Juvenil?! Var. Är. Min. Cello? 
     – Ja, var är våra violiner respektive vår viola? 
     I containern fanns förutom den förut nämnda juvenila giraffen även 
ett vildsvin, troligen, och en gam och några babygnuer. Allt fint 
uppstoppat. 
     – Men, för helvete, sa cellon, de kan stoppa upp allt vad uppstoppat 
heter i, ehrm... Jag vill ha min cello. Jag kan inte leva utan den. Och 
framför allt kan jag inte spela utan den. Man kan väl inte spela på en 
giraff, ehuru liten? 
     – Njae, sa violin ett. Vi måste ha våra instrument. Search Party. 
     – Ja, vi måste hitta dem. Annars är ju allt förlorat. 
     – Ja, särskilt våra instrument. 
     Det behövdes att man sökte reda på dem. Andra stråkkvartetter 
kanske skulle fallit ihop i gråt över att förlora sina instrument, så där 
bara hux flux. Och kanske bara ligga på golv eller andra lite hårdare 
underlag som dallrande och skälvande högar. Men icke Strings Attached 
(hehe). De var starka, de var vackra, de flög... Nej, men de var 
initiativrika, företagsamma och parata att söka. Så ske. Hur skulle man 
gå tillväga? 
     – Tja, förmodligen, sa violin ett, som var praktiskt och realistiskt 
lagd, är det en enkel förväxlingshistoria. Vi har historiska naturmuseets 
uppstoppade kadaver, juvenila och andra. Och de har våra dyra, fina, 
härliga, gosiga, mjuka, smeksamma, välljudande, underbara, sköna... 
     – Hallå, sa violan. Här! Nu! Snap out of it! 
     – Javisst ja. De har våra instrument. Vi har deras djur, uppstoppade, 
tack och lov. Vi åker dit och byter. 
     – Vart? sa den ibland trögtänkte cellon. 
     – Till Disneyland, sa violin två och skrattade rått. Till museet, förstås. 
     – Javisst, ja. 
     De fick in alla uppstoppade djur i hotellets lilla lastbil, som de hade 
fått låna och körde nu mot naturhistoriska museet, troliga ägare av 
uppstoppningarna. I en taxi följde själva stråkkvartetten. 
     Nu snart. Äntligen skulle de få återse sina barn, de båda violinerna, 
violan och cellon. I museet talade de med chefen, som sa att visserligen 
hade en container anlänt från fartyget i morse, som de hade trott skulle 
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innehålla några av de finaste taxidermiska verken från ett av de finaste 
museerna i Europa. Döm, mina herrar musiker, om vår förvåning då det 
visade sig innehålla ett tusental flaggor från olika länder. 
     – Flaggor? sa violin ett klentroget. 
     – Ja, flaggor. Ja, vi är lika förbluffade som ni. Men om ni har våra 
djur, kanske vi kan få dem. 
     –  Men våra instrument, då? 
     – Tja, sa chefen, möjligen ska flaggspelet till stadshuset eller 
egentligen till deras förråd. Ni får söka där. 
     – Men, ska vi behöva åka runt hela stan för att få våra kära 
instrument. 
     – Mitt hjärta blöder för er, sa museichefen. Kan vi få våra djur? 
     – Ja, ta dem bara. Vi behöver dem ju inte. 
     –  Bra. Bra. 
     Jaha, den lilla nu tomma lastbilen och en ny taxi körde till stadshusets 
förråd med stråkkvartetten, som nu blivit detektiver, verkade det som. 
Stadshusets förrådsanläggning låg en liten bit utanför stan. 
     – Det är vackert här, sa cellon. Jag menar landskapet. 
     – Vackert!? Landskap!? Jag vill ha min viola, sa violan. 
     – Ja, jag med. Min cello, menar jag, sa cellon. 
     Förrådsförmannen som ansvarade för stadens förråd av parkbänkar, 
stolar, bord, traktorer, gräsklippare, lakan, bordsdukar, bestick, servetter, 
telefoner, papper, pennor, flaggor, ja, allt som en stadsförvaltning 
behöver – och det är mycket – tog emot den lilla delegationen musiker. 
     – Flaggorna, ja, sa han. Vad bra att ni kommer med dem. Vi behöver 
dem till festivalen nästa vecka. Vi måste börja sätta upp dem. Våra 
europeiska vänner förväntar sig nog det. Bra. Bra. 
     – Vi har inga flaggor. Vi är musiker, stråkkvartetten Strings Attached, 
om ni har hört talas om oss? 
     – Strings Attached? Nej. Hehe, Strings Attached, hehe... Fyndigt. Men 
nej. Varför har ni våra flaggor? 
     – Vi har inte era flaggor. Vi fick en container med uppstoppade djur. 
     – Uppstoppade djur? Vad spelar ni för något? 
     – Vi ska inte ha uppstoppade djur. Vi har två violiner, en viola och en 
cello. 
     – Just det. En stråkkvartett. Uppstoppade djur? 
     – Ja, dem skulle ju museet ha. Vi fick dem av misstag. Så nu saknar vi 
våra instrument. Ni skulle ha flaggor men dem fick museet. De är där nu. 
     – Jamen, då måste vi hämta dem. Bra. Bra. 
     – Men var är våra instrument? 
     – Tja, det finns ju flera musikaffärer. Jag skulle rekommendera 
Nelsons. De är visst experter på just stråkinstrument. Och violin och 
viola och cello är väl stråkinstrument? 
     – Ja-a, suckade violin ett. Vi får åka dit. Kan du säga vilken väg vi 
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ska ta. 
     – Javisst. Bra. Bra. 
     Nelsons låg mitt i centrum. Den lilla lastbilen och en ny taxi stannade 
utanför och kvartetten ramlade in i affären 
     – Våra instrument, sa violin ett. 
     – Vi har många, många instrument, sa bodbetjänten. Något särskilt? 
     – Ja, våra. Vi är Strings Attached. Och våra instrument har 
förkommit. Har ni dem? Snälla!? 
     – Strings Attached, utropade bodbetjänten. Strings Attached. Är ni 
Strings Attached. Ni är min favoritstråkkvartett. Ni är bara världens 
bästa. Strings Attached, hehe... 
     – Oh, så trevligt. Vill du ha våra autografer? 
     – Oh. Kan jag!? Får jag!? Snälla! 
     – Hallå, ettan, sa violin två. Våra instrument. 
     – Javisst, ja. Vi skriver våra autografer först. Sedan kollar vi. 
     – Okej, då. 
     Nej, några instrument i en container det hade inte Nelsons. Däremot 
hade någon ringt och pladdrat om instrument, som de undrade över, 
visst. Men det gjorde ju alltid någon varje dag. Nelsons var ju 
specialister på stråkinstrument. 
     – Varifrån hade de ringt? undrade ettan. 
     – Eh, vänta nu, hmm. Museet tror jag. 
     – Museet? Vilket museum? 
     – Musikmuseet förstås, svarade bodbetjänten. 
     – Vi får åka dit, sa violin ett. Han var van nu och visste hur en 
släpkärra ska dras, eller vad det heter. 
     Musikmuseet var välbesökt, hade tre våningar med instrument från 
olika tidsepoker och regioner i världen, och musikhistoriska 
memorabilier. Fri entré. Besök gärna vår cafeteria i entrévåningen. 
     Stråkkvartetten gick in fritt i musikmuseet och besökte först toaletten. 
De hade åkt mycket nu. Och sedan chefen. Besöktes. 
     – Nej, jag kan inte säga att era instrument skulle vara här. Vi har 
många, många, många instrument här, hehe. Men inte era, tyvärr. Är ni 
verkligen Strings Attached? Jag har biljett till er på onsdag. Men era 
instrument, nej. Men ni måste ju ha dem på konserten. 
     – Ja. Då förstår du vårt dilemma. 
     – Nej, utropade museichefen. Det var torsdag. Jag har biljetter till 
eran konsert på torsdag, var det. 
     – Suck. 
     – Möjligen kan antikvariatet på sjunde avenyn veta något. Om det är 
något antikvariatet på sjunde avenyn vet så är det allt, allt om 
stråkinstrument. De vet vilka som finns i stan, var de är, om det kommer 
nya snart, vilka som sålts, ja, allt, helt enkelt. Åk dit. Det de inte vet om 
stråkinstrument det är inte värt, eh, vad det nu heter. 
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     – Okej, sa den lite trötta violinen ett. 
     – Ta gärna lite förfriskningar i cafeterian. Vi bjuder. En Coca-Cola, 
eller nåt. Strings Attached, hehe... Bra. Bra. 
 
Efter att ha tagit lite förfriskningar i musikmuseets trevliga cafeteria, 
livades stråkkvartetten upp lite. Mot antikvariatet på sjunde avenyn. Det 
låg inte så långt bort. Den lilla lastbilen, en taxi. Ja, ni vet, bla, bla. 
     De knackade på den lilla stängda butiken. En gardin drogs ifrån och 
en personliknande sak frågade, vem söks? 
     – Stråkinstrument, sa violin ett. Våra stråkinstrument. 
     – De har väl ni, sa saken. 
     – Grejen är att de är förkomna. 
     – Förkomna stråkinstrument! Vilken styggelse! Kom in. Kom in. 
     Saken innanför dörren visade sig vara en gubbe, eller en äldre herre. 
Han skrockade. Instrument. Men är de förkomna. Borta? 
     – Ja. 
     – Jag beklagar sorgen. Men låt mig se. Är inte ni Strings Attached? 
     – Jodå. 
     – Vilken lycka att träffa er. Vilken sorg att ni inte har era instrument. 
Då kan ni ju inte spela. 
     – Precis så är det. 
     – Det måste vi ordna, sa gubben. Ni kan få låna om ni behöver. Men 
ni vill väl hellre ha era egna. Hehe, Strings Attached. Få se. Stradivarius, 
Michaela, 1720. Hm. Amati, 1711. Girolami. Hm. Guarneri. Och en 
Guarneri till, hehe. 
     – Oj, vet du våra instrument? 
     – Det är klart. Det vi inte vet om stråkinstrument det är inte värt, tja, 
vad det nu är. Jag ska göra några telefonsamtal och höra lite. Spela gärna 
lite under tiden. 
     – Tja, varför inte. Vi behöver öva. Vi har förlorat mycket tid på att 
leka detektiver. Gubben ringde i sin telefon med en sån där petmoj, 
snurra. Han ringde flera samtal. Kvartetten hade hittat instrument. Det 
var ju inte så konstigt i ett musikantikvariat. Riktigt bra exemplar 
violiner, viola och cello. De övade på Brahms. 
     – Ah, sa gubben, Brahms tredje stråkkvartett, B-dur, väl. 
     – Bra, sa violin ett. Bra. Bra. Nu började han låta som alla de hade 
träffat. 
     – Jag fick ett napp. En av mina ehrm, agenter, informatörer eller vad 
man vill kalla dem, hade hört något från någon som hade hört att någon 
sett att det kommit en container eller nåt till den här adressen. Han gav 
en liten lapp med en adress skrivet med spretig still, till violin ett. 
Äntligen. Kanske. 
     – Tja, sa gubben. Jag är övertygad om att denna information är rätt. 
Det vi inte vet om stråkinstrument i stan det är inte, äh, strunt i det. 
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Strings Attached, hehe... Bra. Bra. 
     Lilla lastbilen, taxi, bla, bla. Nu hade de åkt i nästan alla taxibilar i 
stan, tyckte de. De kom fram till adressen, som var... 
 
Upplösningen är självklar. Jag skriver den baklänges: 
.tesuhtresnok hco -arepo ,CAO llit tkerid stalsrof gon tmävkeb edah 
tnemurtsni ,eheh ,sdehcattA sgnirtS nettetravkkårtS 
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Försäkringar mot oknytt, spöken, demoner, 
poltergeistar, jävulen, satanister, okända energier, och 
annat skrömt och övernaturliga väsen. Garanterat. 
 
Elvis Prästleöy, a k a Snippe, hade försökt sälja försäkringar mot spöken 
etc. under flera år. Det hade inte gått så bra. Några stycken, så där, här 
och där. Men det gick inte att leva på det, det måste till mera en 
massförsäljning. Han kom på den briljanta idén att försöka sälja i det 
land han just hade anlänt till, till kaj 21. Här trodde folk obetingat på 
spöken och oknytt och sånt. Perfekt. I det här landet sjunker 
fastighetspriserna i området om någon säger att ett hus är hemsökt. Det 
är klart att de nog skulle vilja ha en försäkring mot det. Alltså, här 
kommer Elvis. 
     Han hade med sin väska med broschyrer, intyg från nöjda kunder, en 
smörgås han hade gjort på frukosten och lite konstiga instrument och 
apparater, som skulle vara som skydd mot just spöken. 
     Tullen undrade om just apparaterna. Bomber? Terrorist? Nej, hade 
han svarat. Spöklarm. Spökfångare. Ektoplasamabehållare och sånt. 
Jaha, det hade tullen förstått. Kanske skulle man köpa en sån där 
försäkring. Ja, frugan, alltså, hon är lite rädd för spöken. Hon har sett en 
poltergeist hemma, säger hon. Det kan ordnas, hade Elvis sagt. 
     Jaha, fösta köpet klart, och jag har inte ens börjat sälja, tänkte Elvis. 
Mums. Han behövde inte ens göra reklam. Det fanns många, många, 
många tv-program, som avhandlade spökproblem. Ni vet, de där där de 
smyger omkring i mörkret och viskar och så säger nån: Vad var det där? 
Och alla ryser. Några spöken får man aldrig någonsin se. Men man får 
väl föreställa sig, herregud. Det här ska nog ordna sig, tänkte Elvis. 
     Jadå, det var lätt att sälja. Folk gick på vad som helst. Installera det 
här högteknologiska, avancerade larmet, kopplat med den här lika 
högteknologiska, avancerade spökfångarprodukten. Så är ditt hus säkert 
och garanterat spökfritt så länge du betalar årsavgiften för försäkringen. 
Den var visserligen hög, men den garanterade ju absolut spökfrihet. 
Hittills hade inte ett enda spöke invaderat något hus där hans 
spökutrustning var installerad. Han hade intyg från många kunder som 
aldrig hade sett ett enda spöke sedan de köpt försäkringen. 
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     Då och då pep spöklarmet, för att visa att nu kanske det är något 
oknytt på gång. Det fungerade ungefär som en brandvarnare med lågt 
batteri. 
     Elvis betade av staden. Han sålde tusentals försäkringar. Folk var så 
nöjda. Inte ett enda spöke hade setts eller förnummits efter att 
försäkringen betalats. Försäkringen fungerade tydligen felfritt. Bara det 
var ju reklam. Köp försäkringen, absolut spökfritt. 
 
Under första året i staden hade Elvis sålt massvis med försäkringar och 
tjänat grova pengar på det. Han hade köpt hus, ett spökslott, skulle några 
säga. Ja, han hade råd att köpa ett enormt hus. Han var ju miljonär. Han 
köpte sig en gammal Rolls-Royce, en Silver Wraith 1952, som han 
använde på fritiden. Med chaufför. I tjänsten körde han en mer diskret 
kärra. Livet var gott. Han hade haft, hehe, övernaturlig tur. Ghostbusters 
hade gått i konkurs. Elvis hade i princip monopol på spökförsäkringar. 
Andra hade försökt imitera honom. Men misslyckats. Spöken, det var 
livet, det. 
 
Så den där natten. Natten då allt ändrades. Elvis sov på söta örat, då 
någon knackade honom på axeln. Ett spöke är det man först kommer att 
tänka på, då det blev väldigt kallt. Han satte sig upp med ett, eller ett par 
ryck. Vad!? 
     – Vi skulle vilja prata med dig, sa en ihålig röst. Spöket talade. Spöket 
var en gammal avdankad sjöofficer, kanske, att döma av den förfallna, 
bleka, sönderrivna klädseln och spindelväven. 
     – Vad är det? Vem är det. Varför? Hur går det här till? Kan jag få en 
smörgås? 
     – Många frågor där, sa spöket. Men vi ska säga dig hur saken ligger 
till. Nu såg Elvis att det stod ett antal, tja, spöken, skulle man kunna tro, 
bakom sjöofficeren, eh, ex-sjöofficeren, som verkade vara deras 
talesperson, eh, talesspöke..? Du måste sluta sälja spökförsäkringar. Det 
är inte bra för oss. Spökfångaren gör ont. Vi dör ju inte. Vi är ju redan 
döda, hehe... Men det gör ont i oss. Ja menar, vi ska väl också få leva, 
tja, du vet vad jag menar. 
     – Nej, ni är ju spöken. Om ni nu är det. Inga spöken på min vakt, 
tack. Jag lever ju på det. 
     – Om vi är spöken? Jag kan visa, så du förstår. Sjöofficeren flöt mot 
Elvis i sängen och genom sängen och genom honom. Det blev extra kallt 
och en svag ruttendoft kändes. Blä. Okej? sa spöket. Tänk dig själv. Här 
har vi spökat, vandrat vår tysta ban och, det erkännes, skrämt en och 
annan tant. Men egentligen vill vi ju bara leva, tja, du vet vad ja menar, 
våra liv, tja, du vet vad jag menar. 
     – Men..? sa Elvis. Nää, sjuttsingen att jag förstår. Ni är ju döda. 
Döda! Var döda då. Vi ska ju alla den vägen vandra. 
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     – Det är inte så lätt. Man vill ju inte släppa taget. Och ett litet spökliv, 
tja, du vet vad jag menar, det borde man väl få ha. Nu är vi portade från 
massvis med förut så trevliga spökvänliga hus. Det är ett elände. Du 
skulle se poltergeistarna. De är förtvivlade. Det enda de vill är ju att få 
leka, få snurra lite möbler i luften, se lite böcker och cyklar och sånt 
snurra runt i rummet. Sen är det ju skrömtet. Suck. Jag orkar nästan inte 
tala om det. Förut var det så livligt, så drömmande, så skirt, så lyckligt 
för sitt liv, tja, du vet vad jag menar. Nu. Nu är det så-å sorgligt. Det är så 
hopsjunket, så förkrympt, så obetydligt. Vi är rädda att det försvinner 
och dör, tja, du vet vad jag menar. Och, det värsta av allt, jag hade samtal 
från djävulen. Han var förbannad. Han är ju ond, men nu kan han inte 
utföra sina onda gärningar. Tänk dig, djävulen utestängd från att utföra 
sin ondska, han kommer inte åt folk, som han kan vara jävlig mot. 
     – Ehh, det där att du fick samtal, hur går det till i spökvärlden? 
undrade Elvis. 
     – Va? Tja, som vanligt antar jag. Är det det du tycker är viktigast i 
min rörande berättelse, min berättelse om sorgsna, vilsna, irrande själar? 
Det enda vi vill är ju att få vara sorgsna, vilsna och irrande varelser, tja, 
du vet vad jag menar. 
     – Men, alltså, jag lever ju, ursäkta... 
     – För all del. 
     – Ja, jag lever ju på att sälja spökförsäkringar. Det är mitt levebröd, 
mitt liv, min livsinspiration. 
     – Sluta säg liv så mycket. 
     – Ursäkta. Men vad skulle jag göra istället. Jag vet ju så mycket om 
spöken och sånt, att det vore synd att kasta bort det. Alltså, spökvarnaren 
och -fångaren fungerar alltså!? Att det inte syns några spöken, det 
förväntade jag mig ju. Men att det verkligen funkar. Alltså. Otroligt. Det 
livar upp mig. Oh, ursäkta. 
     – Suck, sa sjöofficeren. 
     Det blev tyst ett tag. Både spöket och Elvis tänkte. Och det gjorde 
spökets entourage också, kunde man tro. De som kunde tänka, som var 
något sånär levande, tja, ni vet vad jag menar. 
     – Vi måste lösa det här, sa Elvis. Problemet är, ett, jag måste få sälja 
spökförsäkringar, och, två, ni måste få spöka. Ett olösligt problem kunde 
man tro. 
     – Ja, höll sjöofficeren med. De andra spökena nickade. De som hade 
huvud. 
     – Tänk om man… 
     – Jaa... 
     – Näe, det går nog inte. Men vänta. 
     – Jaa... 
     – Njae. Jo, vänta. 
     – Suck. Vi kan inte vänta hur länge som helst. Det är ju snart morgon, 
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då måste vi försvinna liksom så där spöklikt, hehe. Suck. 
     – Disneyland, äventyr och sånt. 
     – Hm, nu har han fått sån där spökfrossa eller nåt, sa sjöofficeren och 
de andra nickade och skakade på huvudena. De som hade huvud. 
     –Tänk om man skulle göra om det här huset till något Spökland, eller 
nåt, Ghostland. Nog skulle väl folk vilja se spöken och sånt? Och betala 
för det? Och slippa dem hemma? 
     – Hm, låter intressant. Skulle vi få spöka ordentligt där, eller här? 
     – Så mycket ni vill. Av hjärtans lust. 
     – Ja, några hjärtan har vi ju inte. Men att få spöka fritt, oj, jag blir till 
mig. Jag känner en spirande framtidstro. Jag känner mig levande. Ojdå. 
Men du då? Ska du bo kvar här? 
     – Njae, jag skulle vilja flytta till en lägenhet mitt i stan, högt upp. 
Huset är lite väl stort för mig, tycker jag. Ni skulle få ha det för er själva. 
Fast jag måste ju förstås ordna det praktiska, entréavgifter, toaletter, 
stängsel, inhägnader, spökvandringar, café, gift shop... Ja, som en 
levande företrädare för er, spöken. 
     – Det vore underbart. Alla spöken och olika slags varelser och 
energier i rummet nickade och log, en del log faktiskt. Man skulle få 
känna sig som ett spöke igen. Men, du, det måste vara öppet på nätterna. 
     – Självklart. Det blir en del av upplevelsen. Spöken gör sig bäst 
nattetid. 
     – Ja, vi får inte vara uppe så sent om morgnarna. Vilka härliga nätter 
vi ska ha... Spökena log drömmande. Oj, vilket liv det skulle bli, tja, ni 
vet vad jag menar. 
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En riktig tavla 
 
Han höll den hårt under ena armen. Hårt. Han ville inte förlora den. Han 
ville bli av med den. 
     Jamen, om han vill bli av med den, då är det väl bara att slänga den, 
förstöra den, kasta, slunga iväg. Njae, så lätt är det inte. Han skulle inte 
bli av med den ens om han slängde den. Han var tvungen att få någon att 
köpa den. Dyrt. 
     Det är lika bra att berätta från början. 
     På våren köpte Fredrik L. en tavla i ett galleri. Han tyckte den var så 
vacker, så härlig och fin, och så målande. Det var ett landskap, ett 
pastoralt landskap med en liten stuga, en liten röd stuga. Det var precis 
så som han tänkte sig att en stuga på landet skulle vara, i hans fantasi. 
Oh, så underbart. Den kostade mycket för konstnären började bli rätt 
känd. Men han ville betala det. Och gjorde det. Han var lycklig. Han 
visste precis var han skulle hänga den. Den passade perfekt ovanför 
soffan till höger i rummet. Han skulle ersätta den tavla han hade 
hängande där, den med de pokerspelande hundarna. 
     Han kunde inte se sig mätt på tavlan. Ett bra köp, tyckte han. För 
varje dag tyckte han mer och mer om den. 
    Framåt sommaren hände något. Han hade fått ett samtal från sin 
syster, som bodde i södra landet. Det var oroande. Hon hade fått cancer. 
Men det skulle nog gå att få bukt med, hade läkarna sagt, tröstade hon 
Fredrik. Det lät ju bra, men oroad det var han. Han älskade sin lillasyster. 
Jaha, något som gnagde var det ju, när han tänkte på henne. 
     Han tyckte att tavlan hade blivit lite mörkare. Omöjligt. I det här 
ljuset. Men, jo, det hade kommit en dov ton över den lilla stugan, som 
verkade vara mer förfallen. Vad? En tavla är väl en tavla, målad och klar. 
     Den sjunde augusti, just när Fredrik hade vaknat och gått in i rummet 
där tavlan hängde, tittade han på den med fasa. Den sköna idyllen var 
borta. Nu var det en målning med vad som såg ut att vara en begravning. 
Han gick fram till tavlan och stirrade klentroget på den. Det... Det såg ut 
som en begravning, med honom, med syskonen och syskonbarnen. Men 
utan hans älskade lillasyster. Han brast ut i gråt. Vad..!? Han hulkade och 
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sjönk ihop. Han måste ringa syrran. 
     En månad senare var det över. Begravningen och allt. Tavlan visade 
återigen idyllen med stugan. Märkligt. Den var ju fin, men... 
     Han suckade och blev oroad. Tavlan hade återigen mörknat. Nu var 
stugan raserad verkade det som. Vad var det här? Obehagligt. 
     Han kom ut från chefen på fredagseftermiddagen. Han hade fått 
sparken. Nej, du har inte fått sparken, det kan man inte säga, hade chefen 
sagt. Vi är tvungna att dra ner på kostnaderna. Vinsten är inte hög nog. 
Ägarna vill ha en högre avkastning. Det enda jag ser som möjligt är att 
minska kostnaderna och, som du vet, personalkostnaderna är vår högsta 
utgiftspost. Så vi måste skära ner på personalen. Bildligt, förstås. Vi 
måste friställa personal. Och tyvärr drabbar det dig. Bland andra. Bland 
många andra, det vill jag säga. Men var inte orolig, om ägarna vill ha lite 
lägre vinst i framtiden, då ska vi tänka på dig. Lägre vinst, hade han 
tänkt. När det blir ett par extra torsdagar i veckan. Tjosan, du. Du får 
förstås ett rejält avgångsvederlag. Och blommor. Och en vas. En vas med 
företagets logga på, det fick han. Och några tusenlappar i 
avgångsvederlag. Vederlaget blåste han på travet och på en fin flaska 
single-malt whisky. Vasen krossades och åkte direkt i papperskorgen på 
före detta jobbet. Blommorna behöll han. 
     Tavlan visade en grå, trist, mörk och deprimerande vy, en stad i 
förfall, utslagna människor i trasor, tiggande, glädjelösa. Han söp. 
     Men så ryckte han upp sig en dag. Jag måste i alla fall försöka, tänkte 
han. Tavlan visade nu återigen den där förbannade sommaridyllen med 
stugjäveln. Fredrik fick ett nytt jobb, att plocka varor på Coop. Ja, tänkte 
han, det är ju inte helt dåligt. Många plockar varor, för varor måste 
plockas, ställas upp på hyllor, vräkas ner i störtmontrar och så. Han 
trivdes också. Arbetskompisarna var trevliga. En del av dem hade haft 
höga poster i företag, varit chefer, haft fast jobb, men hade blivit 
friställda, med några jävla blommor och vaser, som tack. De hade en del 
gemensamt, han och flera av arbetskamraterna. Och tavlan lyste med sin 
idyll. 
     Han trivdes på jobbet, han hade några romanser, han drack lite 
whisky och spelade på travet. Allt måttligt. Han kände sig bra tills tavlan 
återigen blev mörk och, ja, det var hästar som sprang, som snubblade, 
som föll. Oj, tur att någon som älskar hästar inte ser det här, tänkte 
Fredrik. Han spelade på travet, satsade en liten slant på ett stalltips han 
fått. Skulle det slå in skulle det bli en rejäl slant. Och, tro det eller ej, 
hans häst vann, odds 35-1, över tiotusen kronor! Tjoho! 
     Tills målfoto och dopningsprover var över. Då blev vinnaren diskad. 
Där rök hans tiotusen. Fan. Jävla tavla. Nå, inget värre ändå. 
     Jaha, han visste det bara, taveljäveln mörknade återigen. Vad nu då..? 
tänkte han. Suck, jag vill inte veta vad som händer. Alltid är det något 
jävligt. Han gick till galleriet med tavlan. Galleriägaren satte upp 
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handen. Absolut inte, sade han kategoriskt. Aldrig i livet. Jag har köpt 
tillbaks den flera gånger. Och alltid händer något gräsligt eller äckligt. 
Den där blir svår att bli av med. Släng den, hade han föreslagit. Ja, hade 
Fredrik sagt. Jag HAR slängt den, men likt förbannat kommer den 
tillbaks. Någon hittar den och lämnar tillbaks den. Och förväntar sig 
hittelön. En bra hittelön är en fet smäll. Ibland står den bara i hallen och 
liksom väntar på mig och på elände. En gång vann jag en tävling. Och 
vad var priset? Taveljäveln! Jag får försöka längre bort. I ett annat land. 
På en annan kontinent. På en annan planet. Bra idé, hade galleriägaren 
sagt. 
 
Ja, därför stod nu Fredrik på kaj 21. Han hade passerat passkontroll och 
tull utan vidare. Var skulle han nu försöka avyttra den förb... Ett galleri 
verkade bra. Sagt och gjort. Galleri Futura på fjärde gatan kunde väl 
passa om något. Galleriägaren tog emot honom och studerade tavlan. 
Sedan mörknade han och sa, nej, tack. Vi har haft nog av sånt. Vad då? 
hade Fredrik frågat. Galleriägaren höll upp tavlan mot Fredrik. Tavlan 
visade galleriägaren hängd i ett rep, just i galleriet. Vad i helv..? Han blev 
utkastad. 
    Han prövade att sälja tavlan, eller ge bort den, till flera gallerier. Men 
alla sa nej, tack. En del bara kastade ut honom. Och tavlan. Och satte 
upp Stängt-skylten. Han började förtvivla. Skulle han behöva dras med 
tavlan för alltid? Fredrik kom på en liten elak idé. Om jag ger tavlan till 
ett litet barn? Och så åker jag hem igen, snabbt. Det var elakt, men nöden 
har ingen lag. 
     Han tittade sig omkring i stan om han kunde hitta något litet naivt 
barn han kunde pracka på tavlan. Han frågade en liten gosse. Lilla gosse, 
hade han sagt. Vill du ha en tavla? Han visade upp den. Gubbjävel, hade 
gossen sagt och gått därifrån. En liten flicka kom förbi med en glass i 
handen. Vill du ha en tavla, lilla tös? Jag får inte prata med farbröder, 
hade hon sagt, svängt om och skuttat iväg med hästsvansen virvlande 
bakom sig. En dam som höll en pojke i handen, passerade. Fredrik sa, 
psst. Han visste direkt att det var ju inte precis det rätta att säga till ett 
barn, särskilt med en vuxen vid sin sida. Damen slog honom med sin 
väska. Inte en liten nätt handväska, nej, en rejäl bag fylld med 
tegelstenar, troligen. Det däckade honom. Nu började han bli förbannad. 
Och förtvivla. Jag. Vill. Inte. Ha. Tavlan. 
     Det var lika bra att supa ner sig. Han skulle nog inte bli av med 
tavlan, hur han än försökte. Han tog in på ett litet hotell, lite avsides och 
inte för dyrt. Men det verkade rätt fint. Hotellägaren tog emot honom 
med öppna armar. Just då var det lite låg beläggning. Eller det var det 
egentligen alltid. Ni ska få det finaste rummet vi har, hade han sagt, på 
sjätte våningen, rum 666. Det verkade passande, hade Fredrik tänkt. 
Jävulskt passande, hehe, skrattade han rått inombords. Glöm inte tavlan. 
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Oj, okej, tack. 
     Men... Vilken fin tavla, hade hotellägaren sagt. Lite dyster men den 
passar nog i loungen. Loungen är lite dov i färgerna, mörkt trä, stora 
mörka skinnfåtöljer och så. Skulle passa, faktiskt med den där elden på. 
Lyser upp lite, på ett märkligt sätt. Tavlan visade nu en eldsvåda, den 
som hotellägaren hade tyckt var en brasa som skulle lysa upp loungen. 
Fredrik piggnade till. Ni kan få köpa den, om ni vill, hade han sagt. Men 
oj, gärna. Vad kostar den. Den är grat... eh, rumspriset för en natt, skulle 
det fungera? föreslog Fredrik. Absolut. Är det säkert? Javisst. Då är det 
köpt. Tack, tack. Hotellägaren log nöjt, tog tavlan och hängde upp den i 
Loungen. Snyggt, va..? Jo. Jovisst. Fredrik suckade av lättnad. Jo. 
Jovisst. 
 
Nyheter i morgonväkten: En förödande brand utbröt i natt vid tvåtiden i 
Hotell Avenire på nittonde gatan. Brandkåren säger att det enda vi kan 
göra är att låta fastigheten brinna ner och försöka rädda intilliggande 
byggnader. Dessvärre omkom ett antal personer i branden. Det är fyra 
personal och en hotellgäst. Orsaken till branden är i nuläget okänd. 
Utredningen får visa den korrekta orsaken. Det vi vet är att branden 
förmodligen började i hotellets bar eller lounge. 
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Mördarens lön 
 
Stephen Cullen hette han. Hans namn fanns på alla tidningars förstasida i 
hans hemland. En mördare väcker en del uppseende och nyfikenhet. Här, 
i den här staden, i det här landet var det få som visste vem han var. Eller 
skulle känna igen honom. 
     Så fort det hade börjat osa hund hade han stuckit. Köpt biljett till 
Ariadne. Det skulle vara lättare att komma undan på en båtresa än med 
flyget med alla sina omständliga och noggranna kontroller. Nej, båt var 
bäst. Nu hette han också Frederic Lindow. En helt annan än han. 
     Det första han skulle göra var att skaffa sig en lägenhet, en liten 
lägenhet mitt i stan. Där skulle han kunna smälta in liksom obemärkt. 
Det skulle ordna sig. 
 
Det som hade hänt var följande. Han och ett flertal av hans släktingar, 
kusiner, bryllingar och allt vad de var, och några bekanta och inbjudna 
gäster befann sig på godset Twicke House under förra helgen. Värdparet 
på herrgården Twicke House var lord och lady Bottoms. Lord Bottoms, 
Leonard, Len kallad, var Stephen Cullens farfarsbror. Han skulle ärva 
honom eftersom herrskapet inte hade några egna barn. Stephen var 
närmaste släkt. 
     De övriga som var där nu på helgen var sura Timothy, en brylling 
eller nåt till Stephen, och hans lika snipiga och sura fru Edna. De skulle 
naturligtvis, som alltid, tigga pengar av käre gamle Len. Kalla mig 
Leonard, brukade lord Bottoms rätta Timothy. Han gillade inte Timothy. 
Och Timothy gillade inte farbror Len, som ju också var en sur och elak 
gubbe. Stephen väntade egentligen bara på att Len skulle kila vidare, ta 
in dörrmattan, gå på lunch, stänga affären, tja, dö, helt enkelt. Men tills 
dess gällde att smöra för gubben. 
     – Oj, vad roligt att se farbror, hade han sagt. Han kallade Len farbror, 
för enkelhetens skull. 
     – Äh, hade gubben fnyst, skitprat, du väntar bara på att jag ska sätta 
upp skylten, dra täcket över huvudet, spola efter mig, tja, dö, alltså. Nu 
är du här för att smöra. Ähh. Bah... 
     På godset befann sig också lady Fnaskhe-Tyhlers, som var en 
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bedagad äldre dam, änka efter sin lord. Hur gammal hon var visste inte 
Stephen. Och ingen annan heller, verkade det som. Fasen vet om hon 
visste det själv. 
     – Såå roligt att se dig Carlton, hade hon sagt till honom. 
     – Men moster, Stephen kära du, det är Stephen. 
     – Javisst, naturligtvis, såå roligt, sååå roligt. 
     Där fanns också en ung och stilig man, Eric Mancer. Han var som 
alltid välklädd, snofsig och frapperande färgglatt klädd. Hans klädkonto 
var nog av det mer digra slaget. Dock var hans inkomster och hans 
förmögenhet av det magra slaget. Han skulle naturligtvis försöka smöra 
för gubben, för att få ett litet handlån. Ett handlån i hans fall var en rätt 
diger summa. Ja, vigga av gubben, det var liksom ett kännemärke bland 
hans släktingar. Och han själv. Han behövde en liten slant, så att säga, för 
att betala av tidigare lån och för några hästar, som inte iddes springa på, 
när de skulle springa på. Där hade en stor summa av hans surt 
förvärvade, tja, pengar, flugit sin kos likt Pegaser. Så hette det väl, 
flygande hästar, i motsats till de där öken som hellre stod i princip still 
istället för att springa när det behövdes. Det var naturligtvis också viggat 
kapital. 
     – Jaha, smördags igen då, sa Eric Mancer. Tid att få gubbjäveln att 
hosta upp lite kosing. Han har ju sånt, såsom andra har, tja, gräs, om man 
hade haft det. 
     – Du menar min käre farbror Leonard, antar jag, sa jag. Ja, gräs har 
han massvis, men pengar. Där får han nog hålla igen lite är jag rädd. 
     – Jaså, du tänker vigga också. Jaja, fast jag tror mest att du försöker 
hålla i din kommande förmögenhet. Du ska ju ta över hela skiten, godset, 
pengarna, allt. Varför kan jag inte för mitt liv begripa. Jag är ju släkt 
också. 
     – Tja, det är ju bara att förstå arvsreglerna. Och de säger klart och 
tydligt vem som är arvinge, universalarvinge. Och det är, helt enkelt, jag. 
     Med på godset var också paret Miller. Det visade sig att Miller var 
lordens advokat. Varför skulle en advokat vara med under en 
familjehelg, det förstod han inte. Han var ju inte precis en muntergök. 
Och inte hans fru heller. Lorden och hans advokat umgicks nog inte 
socialt. Ingen av dem var sociala. Faktum var ju att Leonard hatade 
människor. Han behövde heller inte smöra. Han var liksom redan i 
smöret. Faktum är att alla på godset i helgen var surpuppor, inklusive 
han själv. Utom möjligen då moster Lady Fnaskhe-Tyhlers. Hon 
pladdrade alltid. Meningslöst pladder men ändå lite roligt. Ett tag. 
     Samlingen på Twicke House kompletterades av godsets personal, 
betjänt, butler, husor, hovmästarinna eller vad de nu var alla. Och de 
passade precis in, sura, tvära, högdragna, åtminstone butlern och 
betjänten. Han fattade inte riktigt vad skillnaden var. Spelar heller ingen 
roll. De var personal, helt enkelt. 
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     Middagen var precis som den skulle vara på ett lantgods. Cocktail 
före maten. I Eric Mancers fall massvis med cocktails. Betjänten/ 
butlern,? slog i gonggongen och middagen satte igång. Soppa, ostron, 
rostbiff med potatis, ostar, Creme Brulée och kaffe, cognac och cigarrer, 
I fråga om maten var inte lorden snål. Han gillade att smörja kråset och 
också visa att han hade råd. Fast han sa alltid att vi, hans släktingar, 
skulle sätta honom på fattigstugan med våra ständiga krav på pengar från 
honom. Han lånade ju ut, men till hög ränta, snålgubben. Han gillade att 
liksom reta folk. Han gillade att se dem slingra sig som en mask på en 
metkrok. Och att bli smörad för. Att se folk som kräla i stoftet, det var en 
favoritsysselsättning för gamle, käre farbror Len. 
     Vid efterrätten kom då dråpslaget, straxt innan herrarna gick till 
biblioteket för cognac och cigarrer och damerna till sitt kafferum. 
     – Ehrm, hade Leonard, lorden, harklat sig. Det var en liten sak, som 
jag måste tala om för er, kära (sarkastiskt) släkt och vänner. Som ni vet 
har jag och min eh, kära, hustru inga barn. Vi har inte blivit välsignade 
med det. Eller vi har sluppit det, hehe, som man kan säga. Nu har jag och 
min fru i alla fall talat ut. Något som vi väl aldrig har gjort förut. Saken 
är den, att när jag var en ung man, en ung, stilig, smärt och välklädd ung 
herre och inte en gammal utsliten gubbe, som nu. Tja, eh, då träffade jag 
en ung dam, en dansös i Paris. Det var innan jag träffade min blivande 
fru. 
     En harkling hördes från lady Bottoms. 
     – Jaja, jag hade kanske träffat henne, min fru alltså. En harkling till. 
Tja, vi var väl redan gifta kan man säga. Nå. Saken är den att jag och 
dansösen blev välsignade med ett barn, en pojke vid namn Francois, har 
jag fått erfara. 
     Det var inte ett enda ansikte i salen, som inte hade en gapande mun 
och en tappad haka. Ett barn, har gubbjäveln ett barn. Och varför har vi 
inte fått veta det förrän nu? Är han verkligen lordens äkta son? Det var 
som fan. Mest förbluffad och upprörd var nog jag. Där såg jag arvet 
flyga sin kos. Inga pengar efter gubben. 
     – Ja, det kanske är lite hårdsmält, sa Leonard lite elakt. Men 
acceptera. Det är bara att acceptera. Min fru har gjort det. Motvilligt, 
förstås, men accepterat. Enligt våra konstiga arvslagar blir inte en son 
född utom äktenskapet automatiskt bröstarvinge utan det måste skrivas 
in i ett testamente. Och min käre son ska få min förmögenhet. Det är inte 
mer än rätt. Han är ju i alla fall min älskade son. Hehe. Jag skriver om 
mitt testamente och ska skriva under det i morgon. Därför är herr Miller 
med. Han har hjälpt mig att formulera det nya testamentet. Men som 
sagt, från och med imorgon, är Francois min universalarvinge. Ett litet 
dråpslag för dig, eller hur, Stephen. Men acceptera. 
     Jag kokade inombords. Kokade. Inget arv. Inga pengar. Nej, fan 
alltså. Gubbens pengar är ju mina. Nej, fasen om nån grodätare skulle få 
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förmögenheten. Och Twicke House. Nej, alltså. Över min döda kropp. 
Döda kropp. Det bästa för alla, eller för mig, vore väl om gubbjäveln dog 
på fläcken. Nu, genast. Eller i alla fall innan han hinner skriva under 
testamentet. 
     Den tanken frodades i mitt sinne. Ta gubben av daga. Tja, varför inte. 
Han är gammal, snål, elak och ful, en svikare, sviker sin riktiga familj 
och släkt, en ockrare som tar hutlöst betalt i ränta för de få slantar han 
gnidigt och motvilligt lånar ut. Nej, fan, gubben ska dö. Ska dö. Och jag 
ska ha ihjäl honom. Gamle Len, vifta goodbye. Det är din arvinge som 
talar. 
     Nu gällde det att genomföra dådet, planera och utföra. Det enklaste 
vore väl att bara gå in till gubben i natt och hugga några snygga snitt i 
honom. Ja, så får det bli. Men jag kommer väl att bli huvudmisstänkt, 
som den riktige universalarvingen. Några villospår måste till. Något 
klädesplagg från till exempel Eric Mancer. Ja, det blir bra. Något riktigt 
färggrant så den tuppen får svårt att förklara varför hans näsdukar eller 
nån skjorta eller nåt, gärna med lite lordligt blod på, ligger i lordens rum, 
där sagde lord just blivit avdagatagen. Perfekt. Tja, det drabbar inte 
någon oskyldig. Han var skyldig lorden massvis med pengar. 
     Det skulle kunna fungera perfekt. Ja, nu skulle han norpa till sig lite 
klädesplagg från sprätten. Och sedan invänta nattens mörker, där en 
mörksens gärning skulle utföras. Hahaha. 
 
Det hade kanske inte gått, som planerat. Vem visste att lady Fnaskhe-
Tyhlers var sömngångare. Och till på köpet en sömngångare som vaknar 
mitt under en sömngångarsejour. Hon hade sett så förvånad ut när han 
kommit ut ur lordens rum med skjortan nedblodad. Han hade ryckt till, 
fattas bara. Måste han ha ihjäl tanten också? Ja, lika bra. Hon hade ju sett 
honom. Sagt och gjort. Han rusade fram till ladyn och ströp henne. Det 
var lite obehagligt. Det var ju första gången han ströp någon. Hon dog 
långsamt, alldeles för långsamt, tyckte han. Som tur var hade han ju ett 
litet lager med snobbens klädespersedlar. Han placerade ett av dem där. 
Så gick han mot sitt rum. Precis när han passerade lady Bottoms dörr, 
öppnades den och ladyn tittade ut. Tydligen sov hon lätt. 
     – Vad är det för oväsen, undrade ladyn. Vad är det? Är det där blod? 
Vad menas? Jaha, måste han ta ihjäl igen då? Ja, tydligen. Det var 
nödvändigt att röja vittnen ur vägen. Det hade han ju läst i några deckare. 
Han läste ju inte så mycket, men det hade han snappat upp. Vittnen är 
inte en tillgång för en förövare vid en rättegång. Rättegång skulle det inte 
bli. Nu hade han fått lite vana vid att strypa. Det gick liksom lättare nu 
när han var erfaren. En grönaktig näsduk med initialerna E.M. hamnade 
vid lady Bottoms livlösa kropp. 
      Men alltså, vad är det här? tänkte Stephen när butlern, eller betjänten, 
dök upp i en nattsärk, fint broderad i kanterna, typ. 
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     – Lady Bottoms ringde, sa en förbluffad betjänt/butler. Vad är det här? 
Är det där lady Bottoms? 
     – Lady Bottoms är lite indisponerad, sa Stephen, lätt förargad. Dags 
igen då. Han tog ner svärdet som hängde vid en Bottoms-förfaders 
rustning och stack det genom butlern/betjänten, eller exbutlern 
/exbetjänten. Som smör. Nu behövde han inte undra längre, egentligen, 
butler/betjänt. Tja, lite omväxling förnöjer, sa han tyst för sig själv, när 
han drog ut svärdet ur den magra butler/betjäntkroppen. 
     Ur tomma intet, brukar man säga, kom så Eric Mencer. Han stod i en 
synnerligen färgglad nattsärk med broderier och tofsar och band och han 
höll ett svärd i handen, ett förfaderssvärd. Förbaskat att gamla lordar 
alltid ska ha rustningar och svärd och obehagliga grejer. Suck. Så då får 
det bli fäktning då. Vad inte Eric Mencer visste att i sin ungdom hade 
Stephen varit ungdomsmästare i fäktning, svärd, florett och sabel. Välj 
vapen. Stephen behövde inte många sekunder på sig att skiva f d Eric 
Mencers kropp. Ett par eleganta och ett par mindre eleganta snitt. Poff. 
Borta. 
     Eftertankens kranka blekhet. Han hade dödat sin utvalde mördare, 
hans alibi. Dessutom hade han slut på Eric Mencers persedlar. Fast 
sådana hade ju den avlidne snobben på sig själv. Men nu blir det knepigt. 
Han hörde också hur hela huset vaknade till. Nyfikna ansikten tittade ut 
ur olika rum, personal kom upp, nyfikna och undrande. Suck. Nu hade ju 
Stephen fått vana vid mördande dock, så det vara bara att köra igång. En 
orgie, en virvlande dans, en konsert av svärdshugg, knuffande utför 
långa trappor, mer svärd, blod som skvätte, rann, flöt, skrik som hördes 
ackompanjerade av svärdssvingarljud, såna där man hör på film, men 
aldrig i verkligheten. På ett par minuter hade Stephen decimerat Twicke 
Houses befolkning till noll. Ja, undantagandes honom själv då. Och han 
tänkte då inte vara kvar när polisen kom. Det var då säkert. Och, om man 
tänker efter så hade kanske han, Stephen, aldrig varit på Twicke House 
under helgen. 
     Stephen hade fel. Han var den förste att bli utnämnd till 
massmördaren på Twicke House. Han hade lämnat alldeles för många 
spår som knöts till just honom. Efterlysning gick ut, en människojakt 
sattes igång, Han fanns på alla tidningars förstasidor, i alla media, han 
fick en sång uppkallad efter sig, efter honom, Stephen, Slaktaren på 
Twicke House, som las upp på YouTube och fick miljontals tittningar. 
Nog var han känd. Vad skulle han göra? 
     Det var då han kom på Ariadne. Han hade en gång fått gjort ett pass åt 
sig med namnet Frederic Lindow. Det skulle han bli och åka iväg. 
 
Nu hade Fredric Lindow skaffat sig en lägenhet mitt i staden dit han 
hade flytt. Han skulle smälta in i stadens liv. Han hade förstås inga 
pengar men heller inga skulder. Stephen Cullen fanns ju inte mer. Men 
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om det var något Stephen/Fredric kunde så var det att vigga pengar, 
skaffa sig kosing på allehanda sätt. De flesta inte särskilt lagliga eller 
rumsrena. Han hade redan till ett halvt års hyra och till whisky och lite 
sånt livsnödvändigt. Han mådde efter omständigheterna rätt bra. Polisen 
hemma kunde gärna leta efter en man som inte fanns. Hehe. 
     På sena eftermiddagar brukade han gå ut och ta en eller annan öl, 
kanske en whisky, på någon bar i närheten. Han gillade speciellt Sam’s 
Place, en bar som låg runt hörnet från hans lägenhet. Dit gick han denna 
eftermiddag. En dubbel whisky, två öl hände. 
     Plötsligt var det någon som klappade honom på axeln. Så stod en man 
framför honom. Och. Till hans fasa var det en gammal kompis från hans 
och kompisens vilda ungdom, George. George Wilson. Om det var 
någon han inte ville träffa nu så var det någon han kände. 
     – Stephen!? Jovisst. Jovisst är det Stephen. En försvunnen mördare 
från det gamla landet. Så det är här du gömmer dig. 
     – Schhh… Jag ligger lågt. 
     – Ja, det förstår jag. Att du är väldigt efterlyst. Och känd. Och så är du 
här. Hur är det? 
     – Tja. Hyfsat. 
     – Du vet väl att du är värd rätt mycket. Jag menar om man anger dig 
till polisen. 
     – Jaha, det är det du vill. 
     – Nej för sjutton. Polisen och jag är inte riktigt kontanta. Nej, nej, jag 
tänker inte ange dig. Men en whisky får du bjuda på. 
     – Jadå. 
     – Schyst. Oj, Stephen. Gamla tider. Kommer du ihåg Åsnan. Haha. 
Han har nog inte hämtat sig än. 
     – Förmodligen inte. Men det gjorde du snabbt, om jag minns rätt. 
     – Jadå. Där tjänade jag min första tusenlapp. Mycket pengar för en 
fattig student på den tiden. 
     – Javisst. Eh, vad gör du nu för tiden då, gamle tyngdlyftare? 
     – Tja, lite av varje. Ränderna går aldrig ur. Jag gör lite affärer. 
Skumma ibland. Legala ibland. Man har det rätt bra i princip. Men du 
ligger lågt ett tag. Var det Fredric du hette nu? 
     – Ja. Hm… 
     De båda gamla kompisarna tog några whisky till. Och några öl. Långt 
senare lämnade de Sam’s Place och vinglade ut på trottoaren. I det 
ögonblicket nyktrade George till ordentligt. Framför dem på trottoaren 
stod en stor man med en långrock på sig. George ryckte till. 
     – Fan. Fan. Helvete. Big Arizona. Helvetes skit. 
     Och det var ett adekvat uttryck i situationen. Big Arizona och George 
hade haft ett affärsutbyte till ett mycket stort belopp. George hade, tja, 
liksom, lurat Big Arizona. Nu var Big Arizona beloppslös, han kände sig 
förfördelad och var på krigsstigen. Han skulle hämnas. Ett massivt gevär 
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fanns nu i Big Arizonas stora händer. Pipan riktades mot George. Ett 
skott brände av. George hann dra Stephen framför sig. Kulan slog in i 
bröstet på Stephen och avslutade hans liv med ett massivt sprutande av 
blod. Han föll till marken livlös. Ett skott till som genomborrade 
Georges hals. Blod igen. Och George fanns heller inte mer. 
 
Jaha, sensmoralen i det här är helt enkelt: Ha inte ihjäl nån, för sjutton! 
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Staden från ovan 
 
Emma Johnson. Författarinna. Anländer staden, tullar, visar pass och 
andra inresehandlingar. Tar taxi till sin lägenhet högt upp på fjärde 
avenyn. Lägenheten har en tillbyggnad en trappa upp. Den har hon inrett 
som en skrivarlya. Med utsikt över staden. Där ska hon nu skriva. Hon 
vill vara ensam. Hon har världens uppslag till en bok. Hemma i det 
gamla landet får hon inte vara ifred; ungar, släkt, försäljare, kreti och 
pleti. Här, lugnt, bra miljö att skriva boken. Eller Boken. Alltså med stort 
B. Kupan var ett fyrkantigt rum med fönster på alla sidor. En fyr. Hon 
ska försöka få in något om ett sådant unikt rum i boken. Utsikten är 
makalös. Man ser hela staden. Där kan hon se solen gå upp, solen gå 
ned. Ljuset. Mörkret med alla stadens ljus, gatlyktor, fönster, 
neonskyltar, billyktor. Ljusspåren efter avgående och ankommande flyg 
till stadens flygplatser. Vilket rum. 
     Hon slår sig ner vid skrivbordet. Tar fram laptopen. Loggar in. 
Öppnar Word och filen Staden från ovan. Bara en arbetstitel. Den riktiga 
titeln får komma sen. Inledningen var klar: Denna oktoberdag skulle 
antagligen bli hennes sista dag i livet. Det förstod hon när hon sett de 
båda männen i den gråvita Toyotan. Hon ryste när hon läste det. Det var 
bra. En bra inledning. En bra inledning var viktig för en bok. Och bra att 
citera. Hoppas att fortsättningen lever upp till inledningen. Hon började 
skriva. Hon skrev på. Märkte inte att dagen gick. Åt inte. Kom inte ihåg 
det i sin egen bokvärld. Nu började det närma sig hjältinnans sista suck. 
Hon skulle dö. Så enkelt var det. Hon skulle bli mördad. Men det svåra 
var sedan att försöka förklara för läsarna varför. Det skulle ta en hel del 
möda, det förstod hon. 
     Så vaknade hon upp ur skrivandet. Klockan var halv nio på kvällen. 
Hela dagen hade gått. Men hon hade skrivit lysande prosa. Enligt henne 
själv. Hon sparade Staden från ovan. Stängde laptopen. Gick ut till en 
närbelägen restaurang. Satte sig. Beställde en pasta carbonara och ett 
glas vin. Åt. Gick hem. Tog fram en bok hon tänkte hon skulle läsa på 
kvällarna. Slog upp ett glas marsalavin. Började läsa. Somnade. 
     Dagen efter gick skrivandet lysande. Det flödade text ur hennes 
huvud, ner till fingrarna och genom tangenterna till Worddokumentet. 
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Hon grät lite ibland när hon tänkte på hjältinnans öde. Hennes liv. Och 
död. Skrattade när hjältinnan hade roligt. Hade haft roligt. Hon glömde 
av förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, middag. Sent på kvällen 
vaknade hon upp ur skrivkoman. Oj, så sent. Men oj, vad med text det 
hade flödat. Gick till samma restaurang. De började känna igen henne. 
Hon åt en liten biff med en god sallad till. Vin. Gick hem. Läste. 
Somnade. 
     Dagarna och nätterna gick. 
     Ett antal dagar senare. Samma sak. Gick det så här bra. Med denna 
fart. Då skulle hon snart vara klar. Hon hade räknat med två månader. Nu 
efter en månad var hon nästan klar. Titeln började utkristallisera sig. Det 
skulle bli Tornrummet. Rummet där hjältinnan blev mördad. Ett liknande 
rum som hon skrev boken i. Nu visste hon precis varför hon hade blivit 
skjuten. Självklart. 
     Vilka var de två männen i den gråvita Toyotan? Varför ville de mörda 
hjältinnan? Jag ska berätta. En hemlighet. Hon hade kommit över ett 
antal dokument. Dokument som var mycket komprometterande för de 
två männen i den gråvita Toyotan. Och för den organisation de 
representerade. Hon måste dö. Dokumenten måste återtas.    
     Männen funderade och tänkte ut hur de skulle ha ihjäl henne. Hon 
hölls ofta i ett tornrum där hon skrev. Något. De visste inte vad. Hon var 
väl någon slags skribent. Antagligen. Bra. Att spränga ett tornrum skulle 
vara enkelt. Aptera en laddning medan hon var ute. Sedan med ett tryck. 
Pang. Eller boom, eller nåt. Den tjuvaktiga kvinnan skulle sluta existera. 
Och dokumenten också. Vilket var bra. Ingen behövde de dokumenten. 
Utom polisen då och säkerhetspolisen och kanske en del andra. Tja, 
egentligen var det många som ville ha de dokumenten. Men de var inte 
bra för organisationen. Eller för de två männen i den gråvita Toyotan. 
     Sagt och planerat, förberett och apterat. Sprängladdningen installerad 
och klar i tornrummet. Kvinnan, tjuven, hade varit ute och handlat lite i 
den lilla affären på hörnet. De två männen i den gråvita Toyotan hade 
letat efter de komprometterande dokumenten i kvinnans lägenhet. Men 
inte hittat dem. Men de skulle förintas i explosionen. Den skulle bli rätt 
kraftig. Nej. Inte rätt kraftig. Mycket kraftig. De två männen i den 
gråvita Toyotan satt i sin gråvita Toyota nedanför kvinnans lägenhet och 
väntade på att hon skulle synas i tornrummet. Så de kunde explodera 
henne. Expediera henne. Snart så. 
     Kvinnan hade varit i den lilla affären på hörnet. Hon hade handlat lite. 
Mat. Marsalavin. Några kakor. Damartiklar. En dagstidning. Hon hade 
kommit upp till sin lägenhet med tornrummet. Ringt till Emma, hennes 
dotter. Pratat en lång stund. Hon gick upp till tornrummet. Hon hade en 
klar idé om vad hon skulle skriva idag. Idag skulle hon skriva om hur, 
var och när de skulle mörda hjältinnan. Det var fiffigt, tyckte hon själv. 
     Explosionen kom oväntat. Det är ju meningen med en explosion 
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avsedd att eliminera en person. En hatad person. Splitter flög omkring. 
Människodelar av olika storlekar flög också omkring. Glassplitter. 
Metalldelar. Eldsflammor. Rök. Mycket rök. Ett stort hål fanns där nu 
bara. Ingenting fanns kvar. 
 
Hon gick ner när explosionen kom. Ut på gatan. För ett par minuter 
sedan hade det funnits en gråvit Toyota med två män i på gatan utanför 
hennes lägenhet med tornrummet. Men nu fanns det ingen gråvit Toyota. 
Det fanns inga män, som suttit i den gråvita Toyotan. Det fanns 
ingenting. Utom ett stort hål där den gråvita Toyotan varit parkerad. 
     Tja, vad kan man säga. Vår författarinna, som skulle skriva Boken, 
var egentligen vår hjältinna. Hon hade kommit över ett antal 
komprometterande dokument hennes man hade i sin ägo. Han var en 
bov. Det visste hon. Hon hatade organisationen han jobbade för. Hon 
hade bett honom att sluta vara bov. Många gånger. Men han ville inte. 
Kunde inte. Han var alltför insyltad. De skulle eliminera honom om han 
ville sluta. Eliminerad d v s bli mördad. Att fixa en sprängladdning var 
enkelt för henne. Hennes man hade flera, dussintals, färdiga att använda. 
Att lägga den i de två männens gråvita Toyota när de var i hennes 
lägenhet var en enkel sak. Att trycka på utlösningsknappen på den app 
som tillhörde sprängladdningen var en enkel sak.   
     Dokumenten, de beryktade dokumenten hade skickats till polisen och 
säkerhetspolisen. De hade tagit emot dem och organisation var nu inte en 
organisation så mycket utan fastmer bara spillror. Spillror av en mördar-, 
stöld-, utpressings-, kidnappnings- och bedrägeriorganisation. 
     En vecka senare for författarinnan hem igen med M/S Ariadne. 
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Fram och tillbaka – i rum – i tid 
 
Henry hade upptäckt det för, tja, ett par år sedan. Han kunde resa i tiden. 
Inte bara byta lokalitet i rummet utan också i tiden. Han hade rest någon 
timme bakåt, eller framåt. Rest hundra år bakåt. Rest framåt några sekel. 
Rest, förresten. Kan man säga resa? Förflyttat sig kanske vore mer 
adekvat. Han hade tjänat en hel del pengar på att satsa på vinnande 
hästar i lopp i den nära framtiden. Han hade investerat i aktier som skulle 
bli mycket värdefulla om några år. Han hade sett hur det var på 
sjuttonhundratalet. Det var dystert. Det var ju bara några få som hade det 
bra, överklassen, i sina palats. Men det luktade konstigt, unket, smutsigt, 
konstiga parfymer. Maten smakade uselt, dåligt kryddat. Tja, kryddor var 
mycket värdefulla förr. Mer värdefulla än guld ibland. Han hade varit 
med om napoleonkrigen. Sett slag, som bara finns i böcker och på film. I 
verkligheten var det inte så trevligt, precis. 
     Henry hade varit i framtiden. Det var både trevligt och inte trevligt. 
Men människor hankade sig fram. Tja, en del var ju bra, en del dåligt. 
Precis som det är nu och alltid har varit. 
     Nu hade Henry bestämt sig för att resa i nutiden, typ. Han skulle åka 
med M/S Ariadne till det nya landet. Han skulle ta båten för ett par 
veckor sedan. Då var det fint väder och mycket billigare. Han var lite 
snål ändå, trots att han hade pengar och lätt kunde skaffa det med en liten 
tidsresa. 
     Det var mycket fint ombord på M/S Ariadne. Han trivdes. Åt gott, 
drack gott, spelade däcksspel, pratade med sina medresenärer. 
     Han iakttog roat när barnen följde efter en herre, som såg ut som en 
professor, och som tappade eller glömde saker efter sig. Saker som 
barnen hämtade åt professorn. Då fick de glass eller godis. Det var det de 
ville, hehe. 
     Han tittade på en man som såg ut som om han försökte smälta in. När 
han försökte konversera med honom svarade han korthugget. Inte 
avspisande, men ändå. Hm, tänkte Henry, något skumt på gång..? 
     Han såg mamman med sina två barn. De sprang omkring och lekte 
och såg ut att ha roligt, de båda barnen. Pojken kluddade på servetterna 
och på papper hans mamma försåg honom med. Han ritade riktigt bra. 
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När de satt i solstolarna, såg de nästan ut som en familj som skulle 
immigrera till USA. 
     Han frågade flera gånger men Henry sa nej, han ville INTE köpa 
tavlan, hur billig den än var. Den var nästan ful, rent av. Motivet var 
någon slags figur på en båt, lite eld, bråte, kaos. Inte något man vill ha 
hängande över soffan hemma. Nej, sa han. 
     De fyra satt alltid ihop. Oskiljaktiga, liksom. Vi är Strings Attached, 
sa en av dem, när de presenterade sig. Vi är en stråkkvartett. Har du hört 
talas om oss? Nej, det kunde ju Henry inte säga. Strings Attached, hehe. 
Han var inte så intresserad av musik. Och inte av klassisk musik. Han 
förstod att en stråkkvartett spelade klassisk musik. Men ni är ju fyra, sa 
han. Eh, ja, sa medlemmen av stråkkvartetten. 
     Han och Fredric Lindow trivdes ihop. De satt ofta och samtalade om 
ditt och datt. Konverserade. Fredric var någon slags byggare, körde 
grävmaskiner och sånt. Han berättade intressant om olika byggen han 
hade varit på. De skrattade mycket, drack några öl och hade trevligt. 
Henry berättade om historiska saker han snappat upp under sina 
tidsresor. Han sa förstås inte att han tidsrest, eller tidsförflyttat sig, utan 
att han var historiskt intresserad. 
     En annan man han först var lite irriterad på var en som försökte sälja 
på honom en försäkring mot spöken. Har man hört på maken. Spöken! 
När han sa att nåt sånt trodde han inte på, hade mannen sagt, att de hade 
de inte heller i det gamla landet. Men att i det nya landet trodde de flesta 
på det. De var ju så rädda där, för allt, och så enfaldiga att de utan vidare 
skulle gå på det. Det var i alla fall vad mannen hoppades på. Ja, lycka 
till, hade Henry sagt. Tackar. 
     Kvinnan han samtalat med några gånger sa att hon skulle skriva 
Boken. Boken med stor B. Jaha, en aspirerande författare till då. Hur 
många ska inte skriva sin stora roman. Han hade försökt själv. Han hade 
till och med pratat med Dickens om att skriva. Han hade blivit näst intill 
utskälld. Kom inte hit med att du ska skriva Den Stora Romanen. Bah. 
Du är förbanne mig den hundrade eller så, som frågar mig. Bah. Jag blir 
så trött och förbannad… Nå, kvinnan, lycka till i alla fall. 
     En annan man han såg, men inte talade med var en man som också 
hette Fredric Lindow, märkligt nog. Han smög liksom omkring, tittade 
sig bakåt ibland, runt om. Var han rädd? Hm, suspekt. Kanske en kändis? 
Han kände inte till så många kändisar. Numera fanns det ju så många, 
otaliga. Och han hade ingen aning. 
 
Det började som en skakning på nedre däck. Henry blev mer häpen än 
rädd. Han förstod inte riktigt orsaken till att M/S Ariadne hade sprungit 
läck. Rederiet skröt ju med att det var en av världens modernaste och 
säkraste fartyg. Han samlade ihop en del av sina saker han packat, 
klockan, en tröja, en jacka och laptopen. När han kom upp på däck såg 
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han hur vattnet börjat strömma in, över däck, ner i korridorerna där 
hytterna låg. Passagerarna skulle till sina tilldelade livbåtar. Hans var 
nummer 12. Här var den. Några ur besättningen försökte få loss livbåten. 
Men kaptenen sa efter ett tag att livbåten inte gick att få i sjön. Det var 
visst kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Henry 
och några av de passagerare han hade lärt känna gick till baren. De fick 
ett gratis glas champagne. Nu började fartyget att sjunka snabbare och 
lutningen var rätt stor. Många hoppade i vattnet men vi i baren beslöt att 
stanna kvar ombord. Vi tänkte att havet är alltför stort och kallt och vilt. 
Över internradion spelades Abba:s S.O.S, som av en händelse eller som 
ett direktreferat av händelsen. Nu hade alla förlorat den sista gnuttan 
hopp. 
 
M/S Aridne gick till botten med alla sina passagerare. Inte en enda själ 
fanns kvar efter någon timme eller så. Havet låg nu lugnt igen om än 
med tonvis med bråte som flöt omkring i det stora och kalla och vilda 
havet. 
 
Ja, så slutar alltså Ett fartyg anländer med den mycket tragiska 
händelsen, som ju gör att vi är tillbaks till början igen. Eller till slutet. 
Den avslutande lilla snutten är en pastisch på Mikaels Wiehes Titanic, 
som en del förstår. Passande då det som hände var likartat. 
 
 


