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Martin Berg låg på vardagsrumsgolvet med händerna knäppta 
över magen. Runtomkring honom var högar av papper utspridda. Vid 
hans huvud fanns en halvfärdig roman, vid hans fötter drivor av tjugo-
fem års samlade servettanteckningar. Höger armbåge snuddade vid en 
antologi med lovande sextiotalister, den enda bok han någonsin blivit 
publicerad i. Intill vänster armbåge var flera mindre buntar placerade, 
var och en hopknuten med snöre och märkt PARIS med rödpenna. 
Och mellan hans huvud och armbågar, och hans armbågar och fötter, 
låg papper och åter papper: skrivna med bläck, blyerts, på maskin, 
med kulspetskorrigeringar i marginalerna, datorutskrifter med dub-
belt radavstånd, kaffefläckiga och skrynkliga, släta och blanka, några 
hophäftade, vissa sammansatta med gem, andra bara lösa blad. Det 
var påbörjade noveller, essäer, romansynopsis, flera dramatikförsök, 
anteckningsböcker med omslag nötta efter ett liv i kavajens innerficka, 
högar med brev. 

Han hade flyttat undan soffbordet för att få plats. 

Det var en sommareftermiddag det år han skulle fylla femtio. Hettan 
skälvde över staden. Fönstren stod öppna mot gatan och han nåddes 
av barnskratt, cykelpling, det avlägsna dunkandet från en låt han inte 
kände igen, slamret från en spårvagn på väg nedför Karl Johansgatan. 
I parken utanför solade folk, orörliga likt strandade vita sälar. Tidi-
gare hade Martin fått en impuls att skrika åt dem genom fönstret, 
men allt ljud verkade sitta fast i halsen. Det kröp under huden och 
i magen fanns ett ständigt sugande, ett slukhål, och händerna var 
svettiga och darriga.

Han befann sig i en av historiens transportsträckor. Överflödig tid 
mellan två viktigare händelser. En sådan man hoppar över för att få flyt 
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och stuns i texten. Ingenting att göra förutom att vänta. På att barnen 
skulle komma hem. På begravningen. På besked. Man fick lust att ta 
fram sin rödpenna och stryka tjocka streck över hela pappret. Bort med 
skiten. Raymond Carvers redaktör slaktade stora delar av Vad jag pratar 
om när jag pratar om kärlek, klippte bort hela slut – de lyckliga – och se 
så bra det blev. 

Kanske borde han ha försökt upprätthålla normaliteten. Träffa 
någon, äta mat, gå och jobba några timmar. Han var trots allt fort-
farande förläggare, och förläggare Martin Berg hade alltid något som 
måste göras. Men istället hade han börjat samla ihop sina papper. Han 
hade tillbringat en lång stund uppe i vindsförrådet som var fyllt till 
bristningsgränsen av vinterjackor i barnstorlek, en cykel som behövde 
ny kedja, Elis gamla skateboard, Rakels balklänning från studenten i 
prosaiskt plasthölje, sovsäckar, ett tält, affischer som han var tvung-
en att rulla upp och titta på, Cecilias utslitna springskor. Hur många 
par skor hade den människan slitit ut, och varför hade hon inte bara 
slängt dem? Martin hade rotat medan svetten rann längs ryggen och 
låren för det var kokhett där uppe under taknocken. Till slut hade han 
dragit fram en kartong på vilken det stod Martins skriv med vad som 
omisskännligen var hans egen handstil. 

Martin var inte säker på hur länge han försökt nysta upp den tråd 
som löpte från hans nuvarande position tillbaka till något slags start-
punkt. Vid något tillfälle måste det ha förekommit vägskäl, men under 
lång tid tycktes han ha traskat på utan att kontrollera färdriktningen. 
Och när hade all den här tiden egentligen passerat? För det hade den 
bevisligen. Båda barnen hade gått från minderåriga till myndiga. För 
första gången på flera decennier var han inte någons vårdnadshavare. 

Elis, lille Elis som i detta nu befann sig på färd genom Europa – 
tack och lov i sällskap med sin syster – skulle förmodligen inte flytta 
hemifrån i första taget. Men han hade vänt blicken mot horisonten 
och förr eller senare skulle Martin bli tvungen att se på medan hans 
son packade ner sina kostymvästar och gav sig av till ett kollektiv på 
Hisingen, där han lyssnade på Jacques Brel med halvslutna ögon och 
inte längre behövde röka i smyg. Och då skulle det vara helt tomt. Det 
skulle vara slut. 



Rent rationellt, tänkte Martin där han låg på mattan, för han 
misstänkte att rationaliteten var det enda han hade att tillgå vid det 
här laget; rent rationellt förstod han att detta var en del av processen. 
Att barn växer upp hör till livets oundvikligheter. För trettio år sedan 
hade han själv gjort samma sak fast med mer tveksam frisyr. Det var 
sådant som skedde. Han hade bara inte varit beredd på att det skulle 
hända så snart. Han hade inte föreställt sig ödsligheten, inte förstått 
hur ensamheten skulle sprida sig genom rummen och ta över hela 
våningen, alltmedan hans hår grånade, benen blev smalare, hörseln 
sämre och åren försvann utan att ge något i utbyte. 

Och en dag skulle allt vara över. Lämnar efter sig högar med papper.
Martin blundade och såg Gustav Becker framför sig, fastän det var 

viktigt att inte tänka för mycket på Gustav. Särskilt inte på en Gustav 
som skrattade, på de smala händerna som slöt sig kring cigaretten, på 
ögonen som dröjde kvar tills man själv såg bort. 

Martin tittade åt höger (papper), åt vänster (papper), och fäste åter 
blicken i taket. Så vitt och jungfruligt det var, så oskrivet! 





Del 1

Biblioteket i Alexandria
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Väckarklockan ryckte honoM till liv. Det var mars må-
nad och fortfarande beckmörkt ute. Martin vältrade sig upp, tände 
sänglampan och stängde av alarmet. På mobilskärmen lyste ett sms 
från hans son, skrivet 03.51. Kommer snart. OBS undanber mig all upp-

vaktning. 
Martin suckade. Elis hade firat sin stundande födelsedag på Jazz-

huset, som tydligen inte var ett ställe för beskedlig pardans längre, 
och någonstans mellan krogen och hemmet hade han uppenbarligen 
ansett det nödvändigt att påminna sin pappa om att han inte ville bli 
sjungen för. 

På väg till badrummet knackade han på sonens dörr och fick en 
dämpad grymtning till svar. 

”Grattis på födelsedagen”, sa Martin. 
Han satte igång kaffekokaren. Han hämtade tidningarna på hallgol-

vet. Han rostade bröd och kokade ett ägg. Lagom till kultursidorna dök 
hans yngsta barn upp, gick raka vägen till diskbänken, hällde upp ett 
glas vatten och svepte det. 

De senaste åren hade Elis växt flera decimeter och det blev allt 
tydligare att han bråddes på sin mors gängliga, ljuslockiga fysionomi. 
Martins främsta bidrag till Elis genuppsättning var bruna ögon och, 
enligt vad Gustav påstod, en tendens att tjura men låtsas som om han 
inte tjurade. 

”Hade du kul igår?”
Elis nickade och drack ytterligare ett glas vatten. 
”Vill du ha dina presenter nu eller sen?”
Hans son funderade några ögonblick, så skälvde bröstkorgen i en 

kväljning. ”Sen”, kved han och rusade mot toaletten. 
Martin stjälpte i sig den sista slatten kaffe och gick för att klä sig. 
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Han undvek gestalten i garderobsdörrens spegel. Han visste myck-
et väl hur han såg ut. Håret på bröstet hade börjat gråna. Vaderna 
var spinkiga, knäna knotiga. Det spelade ingen roll att han tränade 
tre gånger i veckan på Göteborgs dyraste gym. Det var ett futilt 
försök att hålla stånd mot ofrånkomligheten. Kroppen hade förrått 
honom: den hade gett sken av att pågå som vanligt, men i själva 
verket hade den överlämnat sig till åldrandet. Bit för bit, medan 
han hade uppmärksamheten på annat. Förr tycktes det inte finnas 
någon motsättning med att tillbringa ena dagen med att vara mer 
eller mindre berusad från lunch, röka cigarett på cigarett och att 
nästa morgon vakna, upptäcka att det var Göteborgsvarvet, som man 
dessutom anmält sig till för skojs skull, leta fram sina löparskor och 
springa på två timmar. Man invaggades i tron om att det var på detta 
sätt kroppen fungerade. Och så togs allt ifrån en, lite i taget, utan att 
man märkte något. 

Svarta byxor, svart kavaj. Martin Berg klädde sig som en som tar 
emot syndernas förlåtelse.

*

I vanlig ordning kom han först till förlaget. Han tyckte om hur lam-
porna blinkade till, hur dagen vaknade och vecklade ut sig framför 
honom. 

Mitt på hans datorskärm satt en post-it-lapp. LOKAL 
25-ÅRSFESTEN – ÄR FRILAGRET OK??? Det var praktikanten 
Patricias runda, prydliga handstil. Ett minne av ett mejl han inte svarat 
på rörde sig i bakhuvudet. Han flyttade lappen till skärmkanten där 
det redan hängde ett överflöd av lappar som påminde om saker som 
han inte heller skulle ta itu med förrän det blev akut och absolut nöd-
vändigt. Det verkade inte spela någon roll hur mycket man arbetade: 
antalet saker som måste ske nu var konstant. Tjugofemårsjubileet var 
inte förrän i juni.

Martin lutade pannan mot fingertopparna, lyssnade på hårddiskens 
uppstartssurr. Elis hade franskaprov idag. Hade väl pluggat i kön till 
Jazzhuset. 
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Hans sons studieresultat var beklämmande på så vis att de varken 
var riktigt bra eller riktigt dåliga. Om de var dåliga hade det i alla 
fall varit ett faktum ingen av dem kunde förneka. Men betygen höll 
sig i närheten av medelmåttighetens meridian, för vid någon punkt 
tröttnade Elis alltid. La ifrån sig pennan och övergick till att titta ut 
genom fönstret istället för att gå igenom sina svar en extra gång. När 
man bad honom försöka lite till suckade han och fick den där plågade 
minen – som om man bett honom hämta ner månen eller tämja en 
isbjörn – och sa Ja ja, jag ska. Och Martin hörde sitt tonläge höjas när 
han pratade om arbetsmarknaden och högskolestudier, och gud vet 
hur det skulle bli med komvux nu när Björklund fått fritt spelrum för 
sina stollerier, och hur viktigt det var att han förstod att det här var 
viktigt. Sådant som man aldrig behövde tjata om med Rakel. Rakel 
hade haft högsta betyg i allt. 

Ytterdörren smällde igen och raska steg ljöd utanför. 
”God morgon!” hojtade Per. Han lät alltid som att han menade det. 

Martin måste ha visat lite för lite entusiasm, för några minuter senare 
dök hans kollega in på rummet med två koppar kaffe. Per Andrén 
var iförd oxblodsröd kavaj och blekrosa skjorta och han var obotligt 
morgonpigg. 

”Varför så tungsint, min vän? Titta vad vi fick igår”, sa han och 
räckte över en bok. ”Visst blev den fin?” 

Nyutgåvan av Ludwig Wittgensteins dagbok hade varit en hastigt 
påkommen idé. Den senaste upplagan var långtifrån slutsåld, men en 
stor svensk Wittgenstein-biografi skulle komma ut på annat förlag 
senare under året och kunde förhoppningsvis väcka nytt intresse för 
den österrikiske filosofen. De hade anlitat en idéhistoriker från Söder-
törn för att skriva ett nytt förord. 

”Väldigt fin”, sa Martin. Den inbundna boken var tung och vacker, 
med läsband i silke och breda marginaler. Han öppnade den och strök 
över det träfria, lätt gultonade bokpappret, men undvek att läsa något 
av texten, liksom han låtit bli att gå igenom den en sista gång innan 
den skickades till tryck. 

Per strålade. ”Amir har gjort ett utmärkt jobb med den gamla inla-
gan. Det borde du säga till honom.”
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”Jag misstänker att du redan har gjort det?” 
”Han vill höra det från dig.” 
Martin skrattade till. ”Tror du det?”
”De unga vill helst höra det från dig. Förresten, pilla i dig det där 

kaffet så du vaknar till liv innan resten av gänget kommer.”
En gång i tiden skulle Martin ha blivit bekymrad om han fått veta 

att Per Andrén trettio år senare skulle vara den vuxna person han träf-
fade mest. De hade lärt känna varandra när de i sin spensliga ungdom 
utgjorde den minst kompetenta halvan av ett rockband. Martin var 
övertygad om att han kunde spela gitarr, och denna förvissning skylde 
länge över det faktum att han inte var särskilt musikalisk. Per räddades 
inte av någon sådan tro. Böjd över basen så att det enda man såg var 
hans hopplöst icke-punkiga kalufs svettades han, fipplade och försökte, 
och ibland såg han upp med en min av djup förvirring i sitt månansikte. 
Huden på högerfingrarna hårdnade aldrig och han hade jämt blåsor. 
Men han läste varje nummer av Kris flera gånger, hade koll på all 
nyutgiven svensk litteratur och härstammade från tre generationers 
egenföretagare. Förlaget hade varit hans idé. På egen hand hade Martin 
förmodligen inte ens kommit på tanken. 

Per och hans fru hade också för vana att bjuda hem Martin på mid-
dag, med en stadig ökning i frekvens de senaste åren. De introducerade 
de där middagarna som informella, spontana tillställningar (”Vill du 
komma över på en bit mat på lördag?”), men det var alltid trerät-
tershistorier med en rad gäster, fladdrande ljuslågor, mer eller mindre 
intellektuell konversation, tjugofemårigt portvin från någon liten 
gård i Porto dit makarna Andrén hade släpat med sina förvånansvärt 
medgörliga barn föregående sommar. Martin hade för länge sedan 
genomskådat att de också alltid bjöd in någon kvinna som var singel 
och i socialt lämplig ålder. Martin föredrog ensamstående; han hade 
alltid tyckt att singel lät patetiskt. Det var ett ord som försökte dölja 
desperation med klämkäckhet. Detta civilstånd lät sig alltid förstås 
mellan raderna: ”Min före detta man och jag brukade …”, ”Det var 
när jag bodde på Brännö med min exman.” 

Själv sa han alltid Cecilia om Cecilia. Vad skulle han annars säga? 
Och Per gav honom en resignerad blick över bordet. 
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Förlagets övriga personal anlände. Först kom praktikanten Patricia, 
som dagligen torkade dammet från datorskärmen och vars skrivbord 
var så prydligt att man kunde undra vad hon egentligen sysslade med 
på jobbet. Men hon var duktig på sättning och korrektur, missade 
aldrig en osnyggt bruten rad eller ett felaktigt skiljetecken, och så fort 
något beredde henne problem i livet i tog hon sig an det medelst Excel-
dokument. Martin hade inte riktigt förstått sig på henne förrän hon 
bekände att Svindlande höjder var hennes största läsupplevelse i livet. 
Patricia, tänkte han, var definitivt ingen Cathy och någon sant Heath-
cliffsk typ skulle hon aldrig välja i verkligheten. Men något i hennes 
annars så välordnade väsen längtade efter sammanbrott och galenskap, 
och den längtan fann sin hemvist i Brontës roman. 

Därefter svepte Sanna in. Hon hade varit redaktör sedan de huserade 
i en före detta fabrikslokal, ringde från stationära telefoner och rökte 
inomhus. Nu ropade hon hej till alla och ingen, slängde ifrån sig yoga-
mattan, sparkade av sig kängorna till förmån för tofflor och gick för 
att göra en tallrik flingor som hon slevade i sig lutad mot köksbänken 
på tre minuter blankt. 

Martin hämtade kaffe lagom till att Sanna puttade igen diskmaski-
nen med foten. 

”Jag har läst Karins manus”, sa hon. ”Det är ju väldigt långt.” 
”Jag har pratat med henne om att stryka en del.”
”Vad betyder ’en del’? Jag tänkte typ tjugofem procent. Skulle hon 

bli kränkt av det?”
Martin begrundade saken. ”Finns en viss risk. Vi kan väl kolla på 

det sedan?”
Sanna suckade och tappade upp kaffe i den största mugg hon kunde 

hitta. 
Åter på sitt rum ägnade Martin en stund åt att leta reda på för-

stautgåvan av Wittgensteins dagbok. De senaste åren hade Berg & 
Andrén gett ut ett tjugotal titlar om året, och det började bli ont om 
plats i bokhyllan. Balanserande i en av Laminofåtöljerna fann han den 
högst upp, dammig och en smula solblekt. Annars hade boken klarat 
sig förvånansvärt väl trots att den tryckts med minimal budget 1988. 
Ryggen var limmad och pappret billigt men den hade ändå en sorts 
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stram elegans. Omslaget var enfärgat i en djup, kastanjebrun ton, med 
titel och författarnamn i svart. Baksidestexten avslutades med en rad 
om att översättningen gjorts av Cecilia Berg (f. 1963), doktorand i 
idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. I den nya utgåvan 
stod det bara översättning: Cecilia Berg. 

”Amir!” gastade Martin när han såg den unge mannen passera på 
väg till köket. Amir tvärstannade. Hans skjorta var knäppt hela vägen 
upp i halsen, men håret stod åt alla möjliga och omöjliga håll. Om 
Martin kände deras produktionsledare rätt hade han färdats till jobbet 
i halvsovande dvala som han ännu inte riktigt kommit ur. 

”Utmärkt jobb med Wittgensteinboken”, sa han. 
Amirs axlar sjönk och ett leende spred sig över hans ansikte. ”Tycker 

du?” Han var några år äldre än Rakel, närmre trettio än tjugofem. Han 
hade börjat som praktikant och inlett sin karriär med uppriktig förfä-
ran över deras hemsida (”När uppdaterade ni den senast? Du skojar?”). 
Sedan hade han löst det så som han löste saker och ting: innesluten 
i hörlurar som inte läckte ett uns av vad han nu lyssnade på, blicken 
fokuserad på skärmen, ett oupphörligt knatter från tangentbordet. När 
Amirs praktik var till ända var Per övertygad om att ingenting skulle 
fungera utan honom, så han anställde honom och köpte en svindyr 
dator.

Martin nickade. Amir sa tack och fortsatte mot köket. 
Dagen förflöt såsom dagarna vanligen gjorde: i ett pärlband av mejl 

och telefonsamtal, kaffekoppar, möten och beslut. Efter lunch träffade 
han en författare för att diskutera hennes nästan fortfarande oskrivna 
roman. Debuten hade fått fina recensioner och blivit prisbelönt, och nu 
var den svajiga människan paralyserad av förväntningarna på uppfölja-
ren. Martin funderade på att tala om för henne att det inte var så viktigt 
– hennes första bok hade sålt bra men de hade fortfarande åtskilliga 
kartonger av pocketupplagan nere på lagret – men det kunde lika gärna 
få motsatt effekt. Enligt Martins erfarenhet fungerade uppfostrings-
strategin att vara ömsom snäll, ömsom sträng lika bra på konstnärssjälar 
som på barn, men det gällde att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Lisa Ekman 
satt längst ut på soffkanten med jackan på och pillade oupphörligen med 
en snusdosa medan hon redogjorde för sitt nya projekt. 
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”Så det handlar om en tjej som börjar på en folkhögskola”, sa hon 
med blicken fäst på Gustavs stora Paristavla. ”Hon har liksom flytt dit 
lite spontant, och så träffar hon en kille och en tjej där. Det blir som 
ett jättedramatiskt triangeldrama men jag vet inte riktigt hur det ska 
sluta. Eller jag har några idéer. Jag tänker att jag ska skriva i sommar.”

”Det låter jättespännande”, sa Martin med sin vänliga röst. ”Du kan 
väl skicka det till mig när du är lite mer färdig så pratar vi då.”

Därefter vankade han av och an inne hos Per för att diskutera en bok 
om åttiotalets konstmarknad. De hade tänkt ha Dardels Den döende 
dandyn på omslaget, men tydligen skulle det komma ut en biografi hos 
Natur & Kultur som också hade det. Per föreslog någon av Gustavs 
målningar, eftersom Gustav trots allt fick sitt genombrott i och med 
den där konstbubblan. Det var ju i sig en bra idé. Men risken fanns 
att Gustav ogillade att sättas i samband med ”marknaden”, vilket han 
naturligtvis inte skulle säga. Han skulle säga ja eftersom det var Martin 
som frågade. Sedan skulle han bli sur och omöjlig och tiga. Man ville 
grabba tag i hans axlar och skaka honom och säga men för fan, det är 
bara en jävla bok, om du inte vill ha din jävla målning på framsidan 
så säg det då. 

”Och han kan lika gärna bli sur om vi inte frågar honom.” Martin 
suckade. ”Fortsättning följer. Jag måste till Saluhallen. Elis fyller år och 
har önskat lammkotletter.”

”Hade inte han blivit vegetarian?” sa Per. 
”Tydligen har han en specialklausul gällande lamm.” 
Det var fortfarande ljust ute. Martin kunde inte minnas när han 

senast gått från jobbet i dagsljus. 
Medan han plockade ihop sina saker föll hans blick på en hög med 

böcker han fått med sig från mässan i London. De engelska och franska 
titlarna skulle han gå igenom själv, men det fanns en tysk roman som 
någon annan måste titta på. Han hade genast tänkt på sin dotter. Hon 
kunde gott ta fler lektörsuppdrag.

Martin fann boken längst ner i högen. Den hette Ein Jahr der Liebe, 
vilket han kunde dechiffrera trots sina skrala kunskaper i tyska. Ett 
år av kärlek. Ingen vidare titel. Men han kände den tyska förläggaren 
Ulrike Ackermann sedan många år tillbaka och hon hade låtit ovanligt 
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enträgen när hon gav honom boken. ”Det är en väldigt fin roman”, 
hade hon sagt, ”jag tror verkligen den skulle passa er.” Det återstod att 
se. Den var knappt tvåhundra sidor lång. Rakel borde fixa uppdraget 
på några veckor. 

Fastän han inte begrep ett ord läste Martin några rader, och i hans 
öron ljöd Cecilias röst.

2

I Saluhallen steg sorlet mot det välvda taket. Ytterkläder knäpptes 
upp, halsdukar lindades av, och man höll sina handskar i handen när 
man lutade sig fram mot expediterna. Martin väntade på att få sina 
kotletter uppskurna när han skymtade en kvinnas gestalt i ögonvrån. 
Hon var i rätt längd och med lockig page, och i en sekund kändes som 
om han rasade genom golvet. Är det – 

Nej, sa Martin till sig själv. Det var det aldrig. Han skakade lätt på 
ett ben i taget för att återfå styrseln i dem. Så snart kvinnan vände sig 
om skulle all likhet försvinna. Se här, nu rör hon sig – 

Och hennes ansikte var förstås helt okänt. Hon hade vassa ögon och 
beslutsamma linjer mellan näsa och mun. Hon bar handskar i duvblå 
mocka och handväska i armvecket, och snart skulle hon väl hem till 
sin familj i Askim eller Billdal, sätta sig med ett glas vin, irritera sig på 
maken som stökade i köket, hans smällande och slamrande, det här 
eviga slamrandet, det spelade ingen roll hur många gånger hon för-
klarade att det skar i hennes öron, att det var rent smärtsamt, och hon 
skulle fråga sina barn hur det var i skolan utan att lyssna på vad de sa.

Hon mötte hans blick och han tittade vidare, som om han bara sett 
sig omkring och råkat fastna vid henne ett par sekunder. Han fick sina 
kotletter och skyndade sig ut. 

Solen stod lågt. Martin stod i en solstrimma med ögonen slutna mot 
det skarpa ljuset tills pulsen gått ner. Han skulle promenera hem. Det 
brukade hjälpa.
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Isen var ännu tjock i kanalerna och längs gatorna ilade råa vindar. I 
gathörn och parker låg smutsiga snöhögar från plogningen. De nakna 
träden spretade mot en blekblå himmel med sina pennstrecksgrenar. 
Martin passerade Hagabadet där han regelbundet inrättade sig i trä-
ningsmaskinernas exakta regim. Varje gång han steg in genom porten 
mindes han hur artonhundratalsbyggnaden tett sig innan den blev spa 
och gym, snuddade vid tanken som man rör vid en talisman. På den 
tiden fanns ett obskyrt skivbolagskontor som man bara nådde genom 
en krånglig bakväg, dit Gustav släpat med honom för att låna pengar 
av någon polare. För anständighetens skull fick de hänga där ett tag, 
nicka uppskattande till en platta med taggig elektronisk musik och 
dricka vermouth i plastglas. Nere i badet var bassängerna tomma och 
ibland hölls improviserade teaterföreställningar så att det ekade mellan 
kakelväggarna. 

Nuförtiden var Hagas gårdar stängda och städade, barnen hade 
randiga tröjor och på kullerstenarna rörde sig söndagsflanörer och 
turister som åt överdimensionerade kanelbullar. Sprängkullen hade 
blivit universitetsbyggnad istället för svartklubb. De enda av ens 
polare som fortfarande bodde kvar hade slutat röka hasch och blivit 
arkitekter. Och de enda som gick på Hagabadet var Martin Berg och 
andra som hade råd att betala sjuttonhundra spänn i månaden för 
att springa på ett löpband. Till en början hade han känt sig naken 
och fånig i träningstightsen och t-shirtarna i syntetiskt material som 
gjorde anspråk på att andas och avleda fukt (vart?). Hans tränings-
skor var helt rena och nya eftersom han aldrig burit dem utomhus. 
Han försökte att inte tänka på vad hans tjugofemåriga jag hade sagt. 
Efterhand hade han emellertid börjat se skönheten i det hela. Det var 
inte helt olikt att arbeta. Samma principer gällde: man pytsade in 
ett visst mått av ansträngning, x. Detta genererade ett visst utfall, y. 
Ibland var y bara upprätthållandet av status quo – man gick inte upp 
i vikt; omsättningen i företaget blev inte mindre. Det kunde krävas 
en hel del för att hålla y konstant. Det var faktiskt inte illa att hålla 
y konstant. För att öka y måste man också öka x. Irriterande nog var 
förhållandet dem emellan inte direkt. I världen utanför Hagabadet 
kunde man öka x hur mycket som helst utan att det verkade som om 
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det hände något alls med y. Där inne var sambandet mellan x och y 
mer linjärt. Man trampade på en crosstrainer i trettio minuter och 
det hade en direkt påverkan på ens fysiologi. Detta var ett faktum att 
hålla sig fast vid i en tillvaro där sådant blev alltmer sällsynt. 

Och efteråt var man behagligt utmattad. Man läste tills ens son kom 
hem vid tio, smällde i dörren och knappt sa hej. Man var tillräckligt 
trött för att inte ge sig in i några diskussioner, bara flyktigt notera att 
han värmde lasagne i mikron och tog med sig in på sitt rum. Tillräckligt 
trött för att somna när man släckte lyset. Tillräckligt trött för att sjunka 
ner i ett narkotiskt mörker tills väckarklockan ringde och drog en upp 
till ytan igen.

Den kyliga luften fick Martins huvud att klarna. Han hade alltid tyckt 
om att gå. Han hade gått och gått genom Paris tills han hittade utan 
karta, och sammantaget måste han gått tusentals mil genom Göte-
borgs kvarter. Men trots allt detta gående var det en gata han aldrig 
hamnade på.

Kastellgatan låg egentligen mitt i Martins gångmönster. Han pas-
serade dagligen Järntorget. Ofta gick han uppför Linnégatan eller ner 
längs Övre Husar. Ibland måste han ta sig mellan dessa gator, till exem-
pel via Risåsgatan eller Majorsgatan, men hur han än gick hamnade 
han aldrig på Kastellgatan. Så hade det varit i mer än ett decennium, 
med ett lysande undantag för den gången då han råkat hamna i Cecilias 
gamla etta. 

Det inträffade många år tidigare, under en period då han umgicks 
med en ganska trevlig grafisk designer. Hon släpade ideligen med 
honom på olika lägenhetsvisningar, möjligen för att demonstrera sitt 
oberoende. ”Jag tänkte köpa en lägenhet”, sa hon, och Martin blev 
aldrig klar över om hon därmed också ville säga något annat. Det var 
hur som helst alltid något fel på lägenheterna. En låg på bottenplan, 
en annan hade ett kök helt i mörkgrönt kakel. För dyr, för liten, för 
nybyggd. Medan hon pratade med mäklare om stambyten och balkong-
byggen strosade Martin runt i andra människors hem, iordningställda 
så att någon verkade bo-där-men-inte-riktigt, och roade sig med att 
försöka identifiera visningarnas algoritmer. I köket fanns alltid färska 
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kryddor i krukor med prislapp kvar i botten. I sofforna var vissa sorters 
kuddar utplacerade. På handfatet brann ett litet värmeljus. 

Det var en i grund och botten meningslös syssla, och följaktligen 
var det mycket nära att han inte följde med på just den visningen. 
Han gjorde det ändå eftersom ett nej skulle vara början på en massa 
andra nej. 

”Där är du”, sa den grafiska designern – hon hette Mimmi – när de 
träffades på Skanstorget. Hon kysste honom jäktat på kinden och satte 
av uppåt gatan. ”Jag ska bara kolla vilket nummer”, sa hon. Medan hon 
grävde i väskan infann sig en stilla visshet hos Martin. Det kommer att 
vara nummer 11.

”Elva!” sa Mimmi och drog i honom. ”Vad är det med dig? Det är 
väl inte ett av husen som har sjunkit ner i leran?”

De travade uppför trappan, som var svängd likt insidan av en snäcka. 
Det fanns tre dörrar på vart och ett av de sex våningsplanen. Chansen 
var en på arton. Hans puls ökade och han hörde Mimmis röst som på 
avstånd: ”Jag har för mig att det är högst upp.”

De kom till den sista trappavsatsen, och där stod Cecilias dörr på 
vid gavel. Den hölls öppen av mäklarfirmans skylt och en hink med 
blå skoöverdrag.

En ung man i polyesterkostym dök upp och slängde fram handen, 
och medan Mimmi tog hand om det sociala steg Martin in i lägenheten. 

I halltaket tindrade spotlights och den medfarna linoleummattan 
var ersatt med klinkers. Martin gläntade på toalettdörren, men där 
fanns naturligtvis inte ett spår av det spruckna handfatet eller por-
trättet av Haile Selassie med tillhörande lejon som hängt på en krok. 
Idel vitt kakel. På köksbänken stod ett fat med lime. I rummet var 
parketten blankslipad och väggarna nymålade. Sängen täcktes av ett 
berg med prydnadskuddar och en vit soffa vräkte sig över hela väggen 
där Cecilias bokhylla stått. 

Men utsikten – det var som att flyttas tillbaka i tiden. Plåttak och 
skorstenar, Skansen Kronan, älven och kranarna. 

Han stod i fönstret medan Mimmi inspekterade golvlister och föns-
terspröjs med smal blick. Hon gjorde slut några veckor senare, med 
motiveringen att det var ”helt sjukt” att han fortfarande hade på sig 
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vigselringen. ”Min terapeut säger att jag måste bli bättre på att sätta 
gränser för mig själv.”

Och han hade tänkt: Det tar ändå bara en massa tid, det här. 

3

När Martin kom hem fann han sin dotter i köket. Med armbågarna på 
bordet och hakan stödd mot ena handen satt Rakel lutad över en bok, 
försjunken så till den grad att hon inte noterade att han kom in i köket. 
Cecilia var likadan. Det var som om de knäppte av en strömbrytare. 
Hörde inget, såg inget. Man hade ingen aning om vad som pågick där 
inne. När Rakel var liten fick man säga hennes namn gång på gång, 
och när man höjt rösten tillräckligt för att hon skulle reagera blängde 
hon på en, slank iväg och gjorde vad man nu bett henne om – plockade 
undan leksakerna, bäddade sin säng.

Nu spratt hon till och erbjöd sig att hjälpa till med middagen. 
”Det är lugnt”, sa han. ”Vad läser du? Freud? Bortom lustprincipen. 

Herregud. Till skolan, hoppas jag?”
Hon sköt boken ifrån sig, men lät den ligga öppen. ”Är det skepsis 

jag anar i ditt tonfall?” sa hon. 
”Inte alls”, sa han och hällde ut potatis i diskhon. Men det måste 

man erkänna: han hade varit förvånad, för att inte säga tveksam, när 
Rakel ett eller ett par år tidigare envisades med att börja på psykolog-
programmet. Det var inte utbildningen i sig som var problemet – han 
hade förstått att det var lika svårt att komma in som på läkar- eller 
juristlinjen – utan det faktum att hon inte gjorde något av sin uppen-
bara talang för text och språk. All den tid som hon lagt på att lära 
sig tyska, och vad gjorde hon med sina språkkunskaper nu? Läste en 
snurrig gammal hjärnskrynklares teorier om människans driftsliv? 

Martin hade trott att hennes år i Berlin skulle föra henne i en mer 
litteratur-och-förlags-relaterad riktning. Han hade säkert kunnat ord-
na så att hon fick göra praktik hos Ulrike på Schmidt Verlag, om det 
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nu var så viktigt att bo just i Tyskland. Men även om hon nästan aldrig 
sa nej till sporadiska lektörsuppdrag engagerade hon sig inte mer än 
så i Berg & Andrén. Om han själv hade haft sådana möjligheter vid 
tjugofyra års ålder! Om Abbe varit förläggare istället för avdankad 
sjöman, och om han, Martin, hade kunnat kliva rakt in i en värld av 
litteratur och bildning … 

”Varför ser du så missnöjd ut?” 
”Det var väldigt många gröna potatisar … Förresten, jag har en 

sak till dig.” Han torkade händerna och gick för att hämta den tyska 
romanen. ”Jag undrar om den här kan vara något för oss att översätta. 
Du kan väl läsa och säga vad du tycker.” 

”Jag vet inte om jag har tid”, sa hon med blicken på baksidestexten. 
”Det är ingen större brådska.” Det var inte helt sant. Om han kände 

Ulrike Ackermann rätt skulle det inte dröja särskilt länge innan hon 
började ligga på om ett besked: hon behövde veta om de var intresse-
rade eller inte. 

”Det är mycket i skolan nu. Jag ska skriva en uppsats om den där – ” 
Hon nickade mot Freud.

Martin betraktade hennes händer när hon bläddrade, smala händer 
med långa fingrar, just som Cecilias. Annars var hon mest lik honom 
till utseendet.

”Bortom lustprincipen”, fnös han. ”Vad finns egentligen bortom lust-
principen?”

”Människans oavlåtliga färd mot död och upplösning, verkar det 
som.”

”Det var ju muntra utsikter. Du, skulle du vilja kolla om vi har någon 
grädde kvar?”

*

Efter middagen skingrades det lilla sällskapet fort. Elis försvann ut 
för att fira sin myndighetsålder en gång till, och Martin höll inne 
sina invändningar med den obehagliga insikten att orden han haft 
på tungan – ”du var ju faktiskt ute igår” – var direkt hämtade från 
en gammal schlager. Hans mamma Birgitta, som för många år sedan 
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transformerats till farmor, vägrade låta sig ringas en taxi eftersom tre-
an gick hela vägen. Rakel skulle träffa sina kompisar på Hagabion. 

”Bio?” sa han. ”Så här sent?” 
”Det är en bar också, pappa.”
Deras röster ekade i trapphuset och punkterades av portens smäll. 

Därefter lägrade sig en absolut tystnad. Och fastän Martin la ner all 
överbliven mat i olika plastburkar, fastän han fyllde diskmaskinen och 
diskade resten för hand, fastän han hällde upp ett glas vin och spelade 
Billie Holiday på vinyl rörde sig klockvisarna misstänkt långsamt. 

Han skulle kunna se en film. Han skulle kunna läsa något. Han 
skulle, och nu kände han något som liknade entusiasm, kunna ta upp 
William Wallace-projektet igen. 

Stående i burspråket med utsikt mot Allmänna vägens kullerstens-
backe och rangliga trähus formulerade han i tankarna sina argument 
för att ge ut William Wallace i nyöversättning. Men Per skulle sucka 
och ta av sig sina glasögon, runda sköldpaddsbågar som han skaffat 
strax innan alla började skaffa runda sköldpaddsbågar. Till och med 
Elis hade ett par, trots att hans minimala synfel inte hade besvärat 
honom det minsta under hans mer glasögonfientliga högstadietid. Per 
såg däremot ganska dåligt, och glasögonen åkte alltid av när han skulle 
framföra kritik eller en avvikande åsikt. ”Jag vet inte om det hade varit 
någon klok satsning rent ekonomiskt”, skulle han säga. 

”Men de här gamla översättningarna är väldigt okänsliga …”
”Skulle någon läsa även om de var bra då?”
Sen skulle det bli samma visa som alltid: Martin hävdade att Wallace 

var ett bortglömt geni, Per hävdade att han bara var bortglömd, punkt. 
Martin drog fram lyckade exempel på nyutgivningar av verk som fallit 
i glömska, Per kontrade med mindre framgångsrika fall. Martin fram-
höll vikten av att inte bara låta sig styras av ekonomi, Per påpekade 
att man måste döda sina darlings. Möjligen, sa han, möjligen kunde 
de överväga saken om William Wallace på något vis blev aktuell. Om 
det kom en film eller liknande. Men som läget var nu var han bara en 
mellankrigsförfattare i skuggan av Hemingway, Fitzgerald och Joyce. 

Numera låg nästan alla beslut gällande själva utgivningen i praktiken 
hos Martin, men just ifråga om Wallace var Per ovanligt bestämd. 
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Utan att besluta sig för vad han skulle ta sig för med tiden som åter-
stod tills han var tillräckligt trött för att somna vandrade Martin runt 
i våningen. När han och Cecilia flyttade in i slutet av åttiotalet hade 
huset på Djurgårdsgatan hyst minst två kollektiv, grannarna odlade med 
viss framgång marijuana på gården och porten mot gatan var ständigt 
nedklottrad. Sedan dess hade familjen under, vars bråk och fester hördes 
rakt upp genom golvet, flyttat någon annanstans för att bråka och festa. 
När de ombildade till bostadsrätter försvann alla studenter och allmänt 
ljusskygga gestalter från ettorna; de ersattes med mer välklippta yngling-
ar som var med på städdagarna. Alkisen på första våningen var borta, en 
direkt följd av att de präktigare föräldrarna i föreningen (inte Martin) 
hade gått ihop och krävt åtgärder mot hans skabbiga men i stort sett 
oförargliga schäfer med motiveringen att den ”skrämde barnen”. Efter 
millennieskiftet var antalet bakfyllegrillande punkare nere på noll och 
gården hade helt erövrats av Bullerbybarnen. Runt jul lös stjärnor i alla 
fönster. Ingen hade parabol. 

Martin gick från köket till vardagsrummet och från vardagsrummet 
till hallen. Dörren till Elis rum stod på glänt. Han öppnade den helt 
och dröjde en stund på tröskeln. Han kunde knappt minnas hur det 
sett ut när det fungerade som hans arbetsrum. 

Av inredningen att döma var rummet fångat i en metamorfos mel-
lan ett stadium i livscykeln (larv) och ett annat (fjäril). Väggarna var 
målade i den vänligt ljusgröna färg som han och Elis valt ut för snart 
tio år sedan och ärrade efter år av affischbyten samt en period under 
högstadiet då Elis intresserade sig för graffiti, en synnerligen olämplig 
sysselsättning för hans ängsliga sinnelag. Tidigare års popartister hade 
fått ge vika för en reproduktion av Magrittes pipa och två filmaffischer. 
Den ena var från Truffauts Jules et Jim, där Jules och Jim sprang över en 
bro med fladdrande kavajer strax bakom Jeanne Moreaus Cathérine i 
kolritad mustasch och håret instoppat under en keps. På den andra, Lost 
in Translation av Sofia Coppola, satt Bill Murray desillusionerat på en 
sängkant. Everybody wants to be found stod det ovanför titeln. 

Martin satte sig på sängen, mitt emot Bill Murray. 
Elis hade alltid haft exemplarisk ordning på sina grejer. När han var 

liten låg hans serietidningar i perfekta staplar och hans Transformers 
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stod i snörräta rader. Sängen var bäddad à la militärförläggning. 
Numera visade sig noggrannheten i hans ekipering: på en klädstång 
hängde rader av väluppfostrade skjortor och femtiotalsbyxor med 
pressveck, några västar, en kavaj han efter en veckas besatt vånda köpt 
på Ebay och sedan nästan aldrig använde. 

Skrivbordet var köpt till en kortare och spädare person. Häftapparat, 
hålslag, tejphållare och pennställ stod i givakt längs kanten. En vit, 
aningen skamfilad Macbook låg i snörrät vinkel mot några böcker. 
Martin böjde på huvudet så att han kunde läsa författarnamnen: Art-
hur Rimbaud och Charles Baudelaire. Minsann! När Elis var yngre 
läste han bara om han måste, förutom Harry Potter, som han gillade 
men verkade betrakta som en isolerad företeelse snarare än ett tecken 
på att det eventuellt fanns andra böcker han skulle kunna tycka om 
där ute. Alltså hade Martin blivit förvånad första gången – det var 
kanske ett halvår sedan – som han såg sin son rynka pannan över Resa 
till nattens ände samtidigt som han höll frukostmackan med svartvin-
bärsmarmelad i en vådlig vinkel. 

”Är det till skolan?” hade Martin frågat över tidningskanten. 
”Hmh?” sa Elis.
”Céline”, sa Martin och nickade mot boken. Elis hade kommit kan-

ske tjugo sidor av fyrahundrafemtio. ”Är det till någon grej i skolan?”
”Nej, jag har lånat den av Michel.”
Martin hällde upp kaffe. Borde han veta vem Michel var? Var det 

ignorant av honom att inte veta det? Var det ens en kille eller en tjej – 
Michelle? Och vilket av dessa kön var minst oroväckande?

”Vem är Michel?” sa han. 
”En kompis. Han läser litteraturvetenskap”, sa Elis i ett anfall av 

meddelsamhet. 
”På universitetet alltså.” Det var inte helt lätt att föreställa sig ton-

åringen Elis i samspråk med en litteraturvetare, men hans son nickade. 
”Jag trodde inte du gillade Céline”, sa Martin och vecklade upp 

tidningen igen.
”Jo, den är jättebra.”
”Men du tyckte att Resa till nattens ände var, om jag minns rätt, ’lite 

för långsam’ för dig.” 
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Elis såg upp med en min av lika delar irritation och ärlig förvirring. 
”Vad menar du?”

Martin skulle precis upplysa sin son om att han hade gett honom 
romanen på hans sextonårsdag, i egenskap av välmenande och för sin 
sons intellektuella utveckling intresserad far. Elis hade läst några sidor 
och sedan fällt sitt omdöme. Kanske, hade han lagt till, behövde han 
bli lite äldre innan han tog sig an den sortens böcker. ”Typ … trettio 
eller så.” Och om Elis gick in i sitt rum och tittade ordentligt i den 
där gudsförgätna konsolhyllan som löpte längs taket skulle han hitta 
boken där. Första svenska utgåvan från 1971 (Gebers), med hälsning 
på försättsbladet.

”Det var inget”, sa han istället. 
Elis höjde på ögonbrynen och fortsatte läsa.
Denna nya, Céline-läsande Elis tycktes ha ersatt den gamla 

Céline-förkastande Elis mer eller mindre över en natt. Plötsligt gick 
hans son runt i en noppig kofta från Myrorna och lät håret växa ut 
till den gloria av lockar som var dess naturliga strävan, och genom 
hans stängda dörr hördes en dag den belgiske sångaren Jacques Brels 
vibrerande stämma. Nya spellistor började dyka upp på Spotifykon-
tot. Det var Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, France Gall, Juliette 
Gréco; allt med svajigt grammofonsound, det sköra ljudet av förgångna 
parisiska höstar och boulevarder med gulnande plataner. 

Trots detta visade Elis ingen som helst vilja att ta del av sin fars reser-
voar av kunskap om döda europeiska manliga författare. Elis betedde 
sig som om han var den första som läst Främlingen, som om Främlingen 
var en ny tuff rockgrupp som äldre generationer i allmänhet och Mar-
tin i synnerhet bara inte skulle förödmjuka sig med att låtsas veta något 
om. (Martin hade lust att fråga: ”Varifrån tror du att låttiteln ’Killing 
an Arab’ kommer?” Men det var oklart om Elis överhuvudtaget kände 
till The Cure.) 

Det ironiska i det hela var att denne Michel, som Elis refererade 
till som ett slags mytiskt väsen, hade lett in Elis på precis samma spår 
som Martin själv skulle önskat leda in honom på. Elis hade ryggat 
och skyggat men i sin flykt sprungit i en cirkel och kommit tillbaka 
till utgångspunkten. Han hade tagit emot denna franska  tegelsten 
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som var Resa till nattens ände ur Michels händer enbart för att de var 
Michels. 

Och Martin betraktade sin son traggla sig igenom sin Céline, börja 
bära hängslen och väst, göra sina franskaläxor med koncentrerat ned-
hängande underläpp – och börja röka, och då var det inte längre lika 
rörande. 

”De är inte mina”, sa Elis när han konfronterades med ett paket 
Marlboro Lights som Martin hittat i en kavajficka. ”De är Oskars. Han 
kan inte ha dem hemma för hans mamma kör värsta Gestapo-stilen 
och rotar bland hans grejer. Som vissa andra föräldrar, uppenbarligen.”

”Du vet vad vi har sagt om det här.”
”Men de är ju inte mina! Du kan kolla med Oskar. Här. Ring. Fråga 

honom själv. Men säg inget till hans mamma, för då betalar hon inte 
hans körkort.”

Martin tittade på Elis, på mobilen som Elis sträckte fram, sedan på 
Elis igen.

”Det är Oskars ensak”, sa han till slut. ”Bara du vet vad som gäller.”
”Innan jag är arton får jag inte supa, röka, knarka, tatuera mig eller 

åka motorcykel”, sa Elis. Han hade den prövades slutna ögonlock me-
dan han räknade upp dessa budord på ena handens fingrar.

”Yes. Sedan är du myndig och då har jag tyvärr ingen bestämman-
derätt längre. Jag kan bara hoppas att riskbedömningsförmågan är 
någorlunda utvecklad vid det laget.”

”Du är ju störd.”
Han hade tänkt: det måste finnas regler. Ingen ska komma och säga 

att jag har låtit dem löpa vind för våg. Att jag inte har sett efter dem. 
Om ungdomarna tog någon cigg då och då, om de körde hela den 

här basker-och-svårmodighet-och-cigaretter-grejen var det kanske 
inte så farligt i sig. (”Kom igen”, stönade Gustav.) Martin hade själv 
börjat röka i tonåren, vilket hans föräldrar inte ens försökt hindra 
honom från. (”Men herregud”, sa Gustav. ”Det var på sjuttiotalet. De 
evigt glödande ciggens förlovade decennium.”) Sedan hade han rökt 
tills han insåg att han skulle fylla fyrtio. Det var den sortens insikt 
som kom i två steg – först det intellektuella steget och därefter det 
känslomässiga, mer släggbetonade steget. Hans kondition hade varit 
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obefintlig. Han hade fått för sig att skaffa skägg. Så han hade tagit sig 
i kragen och slutat, en på det hela taget kvalfull och sorglig process. 
Och kvalfulla och sorgliga processer var kanske inte något att rädas, 
men ju kvalfullare och sorgligare desto större risk att det inte blev 
något slutande alls. Den enda som Martin någonsin sett lägga av med 
cigaretter på det där hundraprocentiga, obevekliga sättet utan att 
vara gravid eller lungsjuk eller ha någon annan tvingande anledning, 
var Cecilia.

Som Martin såg det var det stora problemet att ungdomarna inte 
förstod att de skulle dö. De levde i illusionen att de hade all tid i värl-
den. Att inget kunde hända dem. Att livet skulle rullas ut för dem 
som en enda lång röd matta: välkommen, vi har väntat, blixtrande 
kameror, applåder. I själva verket representerade cigaretten en liten 
död, en påminnelse om den stora död som ska komma, men eftersom 
de inte kunde få in begreppet DÖD i sina hormonstinna hjärnor, allt-
för inställda på fortplantning för att kunna ha någon uppfattning om 
fortplantningens absoluta motpol – den ensamma, likgiltiga döden – 
förstod de inte tobakens inneboende destruktiva kraft, lika lite som de 
förstod att alkohol och droger i sig var ett slags fysiska manifestationer 
av den oundvikliga nedmontering av kroppen som bara kunde sluta 
på ett enda sätt. De var dumma nog att förväxla det bekymmerslösa 
rökandet, supandet och knarkandet med liv. De var generationer och 
åter generationer av små James Deans som körde mot ett stup och 
trodde att det innebar att de levde, fastän det i själva verket innebar att 
de var en bromspedal från att dö. 

Det var samma brist på urskillning och eftertanke som låg bakom 
tatueringarna. Vad, undrade Martin, var egentligen poängen med att 
för evigt märka sin kropp? Vad hoppades man uppnå? Frågan var om 
de genomtänkta tatueringarna inte var värre än de snabbt påkomna 
och förfärdigade motiven föreställande en menlös fjäril eller kinesiska 
tecken. Spontan idioti var mer ursäktligt än tron att man i ett givet 
ögonblick visste något som var så viktigt att förmedla till en äldre 
version av sig själv att man bara måste låta rista in det på sin hud. 
Unga människor trodde för det mesta att de i detta nu var klokare och 
mer erfarna än vad de någonsin varit tidigare, vilket förvisso kanske 



stämde. Men det slog dem sällan, i all deras klokskap och erfarenhet, 
att denna tro var konstant och att de därmed ständigt motbevisade 
sig själva.

På väggen vid sängens huvudände hade Elis nålat upp ett fotografi. 
Cecilia låg på rygg i soffan och läste en tidning. På hennes bröst sov 
ett spädbarn, och hon höll tidningen så att den bildade ett tak. Hennes 
ansikte var vänt mot kameran och blicken lyste. 

Det var bara det, tänkte Martin, att barnet på bilden inte var Elis. 
De hade slängt ut den där soffan -89. Den nyfödda måste i själva verket 
vara Rakel. 

Martin betraktade Cecilias svartvita ansikte. Hon såg ut att vara på 
vippen att säga någonting. 

Så reste han sig och lämnade dörren precis så mycket på glänt som 
den stått tidigare.

Han skulle kunna ringa Gustav i Stockholm. Faktum var att han 
skulle kunna åka till Stockholm – han skulle kunna boka en biljett, 
kanske tidigt imorgon bitti, sätta sig på tåget, åka hem söndag kväll. 
Eller vad fan. Han kunde stanna till måndag. De kunde gå ut och äta 
middag och ta några öl och prata. Luften skulle vara klarare och kallare 
där. 

Gustav svarade inte, men det var sent en fredagskväll; han var väl 
ute. Han hade ingen mobiltelefon. Martin talade in ett meddelande. 
Därefter blev han stående i fönstret och såg ut över de mörka gatorna 
och parken. 


