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9

ett 

Morgonen då en av de försvunna tvillingarna återvände 
till Mallard sprang Lou LeBon hela vägen till dinern 

för att meddela nyheten, och än i dag, många år senare, minns 
alla chocken när den svettige Lou kom instörtande genom glas-
dörrarna, andfådd, med halslinningen mörk efter ansträngning-
en. De sömndruckna frukostgästerna skockades runt honom, tio 
stycken ungefär, men fler än så skulle senare ljuga och säga att de 
också varit där, bara för att kunna låtsas att de för en gångs skull 
hade bevittnat något verkligt spännande. I den lantliga lilla stan 
hände aldrig något överraskande, inte sedan tvillingarna Vignes 
försvann. Men den morgonen i april 1968, på väg till jobbet, 
hade Lou fått syn på Desiree Vignes som gick längs Partridge 
Road och bar på en liten resväska i läder. Hon såg exakt ut som 
när hon hade lämnat stan vid sexton års ålder – lika ljushyllt, 
hennes hud hade samma färg som knappt fuktad sand. Hennes 
smalhöftade gestalt påminde om en gren fångad i hård vind. Hon 
var jäktad, gick med huvudet nerböjt och – här avbröt sig Lou, 
som var något av en showman – hon höll en flicka i handen, sju 
eller åtta år gammal, och svart som tjära. 

”Blåsvart”, sa han. ”Som om hon flugit in direkt från Afrika.” 
Lou’s Egg House splittrades upp i ett dussin olika konversa-

tioner. Kocken undrade om det verkligen hade varit Desiree med 
tanke på att Lou skulle fylla sextio i maj och fortfarande var för 
fåfäng för att bära glasögon. Servitrisen sa att det måste ha varit 
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det – till och med en blind skulle känna igen en Vignesflicka och 
det kunde omöjligen ha varit den där andra. Dinergästerna som 
vid det här laget hade övergivit sina frukosttallrikar med ägg och 
majsgröt på bardisken brydde sig inte om några Vignesdum-
heter – vem i fridens namn var det mörka barnet? Kunde hon 
verkligen vara Desirees? 

”Ja, vems annars skulle det vara?” sa Lou. Han grabbade åt 
sig en handfull servetter ur hållaren och torkade sin våta panna. 

”Kan hon ha gått och tagit sig en föräldralös?”
”Jag kan bara inte tro att nåt så svart skulle ha kommit ur 

Desiree.” 
”Tror ni Desiree skulle vara den som tog sig en föräldralös?” 
Så klart inte. Hon var en självisk flicka. Om de mindes något 

av Desiree var det just det och de flesta mindes inte mycket mer 
än så. Tvillingarna hade varit borta i fjorton år, nästan lika länge 
som någon hade känt dem. Försvunnit spårlöst ur sängen efter 
dansen på Stadsgrundarens dag medan deras mor låg och sov en 
bit längre bort i korridoren. Ena morgonen trängdes tvillingarna 
framför badrumsspegeln, fyra identiska flickor som fixade med 
håret. Och nästa morgon var sängen tom och lakanen nervikta 
som vilken dag som helst, stramt när Stella hade bäddat, skrynk-
ligt när det var Desiree. Stan ägnade hela förmiddagen åt att 
söka efter dem, ropa deras namn i skogen, enfaldigt undra om de 
blivit bortrövade. Deras försvinnande föreföll lika oväntat som 
Uppryckandet till himmelriket, med alla i Mallard kvarlämnade 
likt syndare. 

Naturligtvis var sanningen varken ohygglig eller mystisk; 
tvillingarna dök snart upp i New Orleans, två själviska flickor 
som flydde från ansvar. De skulle inte bli borta länge. Stadslivet 
skulle trötta ut dem. De skulle få slut på pengar och fräckhet 
och komma snörvlande hem till moderns veranda. Men de kom 
aldrig tillbaka. I stället skildes tvillingarna åt efter något år, deras 
liv klövs lika jämnt på mitten som deras delade ägg. Stella blev 
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vit och Desiree gifte sig med den mörkaste karl hon kunde hitta. 
Nu var hon tillbaka, Gud vet varför. Hemlängtan kanske. 

Saknade sin mor efter alla dessa år eller ville visa upp sin mörka 
dotter. I Mallard gifte man sig inte mörkt. Man åkte inte därifrån 
heller, men det hade Desiree redan gjort. Att gifta sig med en 
mörk man och släpa omkring på hans blåsvarta barn över hela 
stan var att gå för långt. 

På Lou’s Egg House upplöstes trängseln, kocken plockade 
med hårnätet, servitrisen räknade femcentare på bordet, karlar 
i overaller stjälpte i sig kaffet innan de begav sig bort till raffina-
deriet. Lou lutade sig mot den kladdiga fönsterrutan och stirrade 
ut på vägen. Han borde ringa Adele Vignes. Kändes inte rätt att 
hon skulle bli överrumplad av sin egen dotter, inte efter allt hon 
redan gått igenom. Och nu Desiree och det mörka barnet. Du 
store. Han sträckte sig efter telefonen. 

”Tänker de sig att stanna, tror du?” frågade kocken. 
”Vem vet? Men hon såg bra jäktad ut”, sa Lou. ”Undrar vad 

hon hade så bråttom till. Såg rakt förbi mig, vinkade inte, ingen-
ting.”

”Mallig. Och vad har hon att vara mallig för?”
”Du store”, sa Lou. ”Aldrig förr har jag sett ett så svart barn.” 

Det var en märklig stad. 
Mallard, uppkallad efter gräsänderna som höll till på risfält 

och i våtmarker. En stad som, likt de flesta, var mer en tanke 
än en plats. Tanken hade kommit till Alphonse Decuir 1848 när 
han stod ute på sockerrörsfälten som han ärvt efter fadern som 
en gång ägde honom. Med fadern död önskade den nu frigivne 
sonen bygga något på dessa tunnland som skulle finnas kvar för 
framtida sekler. En stad för människor som han själv, som aldrig 
skulle accepteras som vita men vägrade att bli behandlade som 
negrer. En tredje sorts plats. Hans mor, frid över hennes minne, 
hade avskytt hans ljushyllthet; när han var barn hade hon knuffat 
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ut honom i solen, bönfallit honom att mörkna. Det kanske var 
det som först fick honom att börja drömma om staden. Ljushyllt-
het, likt allt som ärvs till ett högt pris, var en ensam gåva. Han 
hade gift sig med en mulatt som var ännu ljusare än han själv. 
Hon var havande då med deras första barn och han föreställde 
sig sina barnbarnsbarn allt ljusare, som en kopp kaffe som sakta 
späds ut med grädde. En perfektare neger. Varje generation mer 
ljushyad än den föregående. 

Snart anslöt andra. Snart blev tanke och plats oskiljaktiga 
och Mallard upptog så småningom hela St. Landrys församling. 
Färgade människor viskade om staden, förundrades över den. 
Vita människor kunde inte ens tro att den existerade. När St. 
Catherines uppfördes 1938 skickade biskopsstiftet dit en ung 
präst från Dublin som vid ankomsten var övertygad om att han 
hamnat fel. Hade inte biskopen sagt att Mallard var en färgad 
stad? Vilka var då människorna som gick omkring där? Ljusa och 
blonda och rödhåriga, den mörkaste inte mer svartmuskig än en 
grek? Var det sådana som räknades till färgade i Amerika, som 
de vita ville hålla åtskilda? Hur kunde de ens se någon skillnad? 

Vid tiden för tvillingflickorna Vignes födelse var Alphonse 
Decuir död sedan länge. Men hans barnbarns barnbarn förde 
arvet vidare, vare sig de ville det eller ej. Till och med Desiree, 
som alltid beklagade sig inför picknicken på Stadsgrundarens 
dag och som himlade med ögonen så fort grundaren nämndes 
i skolan, som om inget av det där hade med henne att göra. 
Det levde vidare efter tvillingarnas försvinnande. Att Desiree 
aldrig velat vara en del av stan som var hennes arvsrätt. Hennes 
övertygelse att man kunde slå ifrån sig historien lika lätt som 
man skakar av sig en hand på axeln. Man kan fly från en stad men 
man kan inte fly från blodsband. Av någon anledning trodde 
tvillingarna Vignes att de var i stånd till bådadera. 

Och ändå, om Alphonse Decuir hade kunnat spatsera genom 
staden han en gång fantiserat ihop skulle han ha blivit hänförd 
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över åsynen av sina barnbarns barnbarn. Tvillingflickor, grädd-
vit hy, ljusbruna ögon, lockigt hår. Han hade varit salig. Om 
barnen blev aningen mer perfekta än föräldrarna. Vad kunde 
vara mer underbart än det?

Tvillingarna Vignes gick upp i rök den fjortonde augusti 1954, 
direkt efter dansen på Stadsgrundarens dag och det, insåg alla 
efteråt, hade varit deras plan hela tiden. Stella, den intelligenta 
av dem, måste ha förutsett att stans invånare skulle ha tankar-
na på annat håll. Solberusade efter den utdragna barbecuen 
på stora torget där Willie Lee, slaktaren, hade stått och grillat 
revbensspjäll och oxbringa och kryddstarka korvar. Sedan var 
det borgmästare Fontenots tal och när Fader Cavanaugh skul-
le välsigna maten hade barnen blivit rastlösa och börjat nalla 
små bitar av knaprigt kycklingskinn från tallrikarna som deras 
bedjande föräldrar höll i händerna. Efter hela den långa efter-
middagens festligheter till orkesterns musicerande avslutades 
kvällen med dans i skolans gymnastiksal, och de vuxna raglade 
hem efter alltför många muggar Trinity Thierrys rom med juice 
sedan de korta timmarna i gympasalen ömsint låtit dem närma 
sig sina yngre jag.

Vilken annan kväll som helst kunde Sal Delafosse ha kikat 
ut från sitt fönster och sett de två flickorna traska iväg i mån-
skenet. Adele Vignes skulle ha hört golvbrädorna knarra. Även 
Lou LeBon kunde ha fått syn på tvillingarna genom de immiga 
glasrutorna när han höll på att stänga dinern. Men på Stads-
grundarens dag stängde Lou’s Egg House tidigt. Sal, som kände 
sig oväntat pigg, vaggade sig till sömns med sin fru. Adele snar-
kade sig igenom romdrinkarna, drömde om när hon dansat med 
sin make på skolbalen. Ingen såg när tvillingarna smet ut, exakt 
som de hade planerat.

Idén hade inte alls varit Stellas – den där sista sommaren var 
det Desiree som hade bestämt sig för att rymma efter picknicken. 
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Vilket kanske inte borde ha kommit som någon överraskning. 
Hade hon inte i åratal sagt till alla som ville höra på att hon 
knappt kunde bärga sig tills hon fick lämna Mallard? Oftast sa 
hon det till Stella som skämde bort henne med tålamodet hos 
en flicka som sedan länge var van att lyssna till självbedrägerier. 
För Stella var det lika otänkbart att lämna Mallard som att flyga 
till Kina. Tekniskt möjligt, men det innebar inte att hon kunde 
föreställa sig att hon någonsin skulle göra det. Men Desiree 
hade alltid fantiserat om livet utanför den lilla bondhålan. När 
tvillingarna var och såg Prinsessa på vift på bion i Opelousas kun-
de hon knappt uppfatta dialogen genom larmet från de andra 
färgade barnen på balkongen, som bråkiga och uttråkade satt 
och kastade popcorn på de vita nedanför. Men hon hade suttit 
pressad mot räcket, trollbunden, och fantiserat om att sväva iväg 
ovan molnen till någon avlägsen plats, som Paris eller Rom. Hon 
hade inte ens varit i New Orleans som bara låg två timmar bort.

”Det enda som väntar er där ute är vettlöshet”, hade hen-
nes mor alltid sagt, vilket förstås bara fick Desiree att vilja åka 
dit ännu mer. Tvillingarna kände en flicka vid namn Farrah 
 Thibodeaux som ett år tidigare hade flytt till stan och det lät 
så enkelt. Hur svårt kunde det vara att ge sig av om Farrah, 
bara ett år äldre än de, hade gjort det? Desiree föreställde sig att 
hon rymde till stan för att bli skådespelerska. Hon hade bara 
spelat huvudrollen i en enda teaterpjäs i sitt liv – Romeo och Julia 
första året på high school – men när hon klev ut på scenen hade 
hon under en sekund känt att Mallard kanske ändå inte var den 
tristaste stan i Amerika. Medan klasskamraterna applåderade 
och Stella drog sig undan i gymnastiksalens mörker hade Desiree 
känt sig som enbart sig själv för en gångs skull, inte en tvilling, 
inte ena halvan av ett ofullständigt par. Men året efter förlora-
de hon rollen som Viola i Trettondagsafton till borgmästarens 
dotter efter att hennes far gjort en sista minuten-donation till 
skolan, och efter en kvälls tjurande i kulisserna medan Mary 
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Lou  Fontenot strålade och vinkade åt publiken anförtrodde hon 
systern att hon inte kunde bärga sig tills hon fick lämna Mallard.

”Det säger du alltid”, sa Stella.
”För att det alltid är sant.”
Men det var det inte, inte egentligen. Det handlade inte om att 

hon avskydde Mallard så mycket som att hon kände sig instängd 
i stans litenhet. Hon hade trampat runt på samma grusvägar i 
hela sitt liv; hon hade ristat sina initialer i skolbänkar där hennes 
mor en gång suttit, där hennes barn en gång skulle sitta och följa 
hennes inristade streck med fingrarna. Och skolan låg i samma 
byggnad som den alltid legat i, alla årskurser tillsammans, så 
inte ens när hon började i Mallard High kändes det som ett 
framsteg, bara ett kliv tvärs över korridoren. Kanske hade hon 
kunnat stå ut med alltihop om det inte varit för att alla var så 
fixerade vid ljus hy. Syl Guillory och Jack Richard som satt och 
grälade hos frisören om vems fru som var ljusast, hennes mor 
som alltid ropade efter henne att ta på sig en hatt, att folk trodde 
på fånigheter som att ens barn kunde bli mörkt om man drack 
kaffe eller åt choklad när man var havande. Hennes far hade varit 
så ljus att hon en kylig morgon kunnat vända på hans arm och 
urskilja de blå ådrorna. Men inget av det där hade spelat någon 
roll när de vita gav sig på honom, så hur skulle hon kunna bry 
sig om ljushyllthet efter det?

Hon kom knappt ihåg honom längre; det skrämde henne lite. 
Livet innan han dog kändes bara som en saga som någon hade 
berättat. En tid då hennes mor inte hade klivit upp i gryningen 
för att städa vita människors hem eller tagit emot extra tvätt 
på helgerna, då tvättlinor inte hängde kors och tvärs över hela 
vardagsrummet. Tvillingarna hade älskat att gömma sig bland 
lapptäcken och lakan tills Desiree insåg hur förödmjukande det 
var, att ens hem alltid var fullt med främmande människors 
smutsiga saker.

”Om det var sant skulle du göra nåt åt det”, sa Stella.
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Hon var alltid så praktisk. På söndagskvällarna stod Stella 
och strök kläder åt sig själv för hela veckan, till skillnad från 
Desiree som varje morgon rusade omkring för att försöka hitta 
en ren klänning och göra klart läxan som låg nertryckt i botten 
på skolväskan. Stella gillade skolan. Hon hade haft högsta betyg 
i matematik ända sedan småskolan och under andra året i high 
school hade mrs Belton till och med låtit henne undervisa några 
lektioner för de yngre klasserna. Hon skänkte Stella en sliten 
lärobok i infinitesimalkalkyl från sin egen tid på Spelman, och i 
flera veckor låg Stella i sängen och försökte tyda de besynnerliga 
figurerna och långa serierna med siffror inbäddade i parenteser. 
En gång bläddrade Desiree igenom boken, men ekvationerna 
bredde ut sig som ett uråldrigt språk och Stella slet tillbaka bok-
en, som om Desiree enbart genom att titta i den hade besudlat 
den på något sätt.

Stella ville bli lärare på Mallard High en dag. Men varje gång 
Desiree föreställde sig sin egen framtid i Mallard, där livet för 
evigt pågick som det alltid hade gjort, kände hon hur något 
klöste henne i strupen. När hon pratade om att åka därifrån ville 
Stella aldrig diskutera saken.

”Vi kan inte lämna Mama”, sa hon alltid och Desiree tystnade, 
kväst. Hon har redan förlorat så mycket, var något som aldrig 
behövde sägas.

Sista dagen under andra året i high school kom deras mor hem 
från arbetet och meddelade att tvillingarna inte skulle återvända 
till skolan på hösten. De hade fått tillräckligt med utbildning, 
sa hon och sjönk försiktigt ner i soffan för att vila fötterna, och 
nu var de tvungna att arbeta. Tvillingarna var sexton då och de 
blev chockade, fastän Stella kanske borde ha lagt märke till att 
räkningarna kom allt oftare, och Desiree kanske borde ha und-
rat varför deras mor enbart under den senaste månaden hade 
skickat dem till Fontenot’s två gånger för att be om mer kredit. 
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Trots det stirrade flickorna på varandra under tystnad medan 
deras mor knöt upp sina skosnören. Stella såg ut som om hon 
fått ett slag i magen.

”Men jag kan arbeta och gå i skolan samtidigt”, sa hon. ”Jag 
ska tänka ut nåt sätt …”

”Det kan du inte, raring”, sa hennes mor. ”Du måste vara där 
på dagarna. Du vet att jag inte skulle göra så här om jag inte var 
tvungen.”

”Jag vet, men …”
”Och Nancy Bolton har ju låtit dig undervisa. Vad mer behö-

ver du lära dig?”
Hon hade redan ordnat jobb åt dem, de skulle städa ett hus i 

Opelousas och de skulle börja nästa morgon. Desiree avskydde 
att hjälpa sin mor att städa. Sänka ner händerna i smutsigt disk-
vatten, huka över en mopp, veta att en dag skulle även hennes 
fingrar bli svullna och knotiga av att skrubba kläder åt vita. Men 
hon skulle åtminstone slippa proven och pluggandet och innan-
tillinlärningen, inget mer lyssnande på lektioner, uttråkad till 
döds. Hon var vuxen nu. Äntligen skulle livet börja på allvar. 
Men när tvillingarna började laga middag stod Stella tyst och 
nedstämd och sköljde morötter i vasken.

”Jag trodde …”, sa hon. ”Jag antar att jag helt enkelt trod-
de …”

Hon ville läsa på college en dag och självklart skulle hon ha 
kommit in på Spelman eller Howard eller var hon än velat gå. 
Tanken gjorde alltid Desiree livrädd, att Stella skulle flytta till 
Atlanta eller Washington D.C. utan henne. En liten del av henne 
var lättad; nu kunde Stella omöjligen lämna henne. Samtidigt 
avskydde hon att se sin syster ledsen.

”Du kan fortfarande åka”, sa Desiree. ”Senare, menar jag.”
”Hur då? Man måste gå ut high school först.”
”Då får du väl göra det. Kvällskurser eller nåt. Du skulle klara 

det på nolltid, det vet du.”
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Stella tystnade igen, hackade morötter till grytan. Hon visste 
hur desperat deras mor var och skulle aldrig trotsa hennes beslut. 
Men hon var så skakad att kniven slant och hon skar sig i fingret 
i stället.

”Helvete!” viskade hon ljudligt, vilket fick Desiree som stod 
bredvid att hoppa högt. Stella svor nästan aldrig, särskilt inte 
när deras mor skulle kunna höra. Hon tappade kniven, ett tunt 
rött streck av blod vällde upp ur pekfingret och utan att tänka 
stoppade Desiree Stellas blödande finger i sin egen mun, som 
hon hade gjort när de var små och Stella inte kunde sluta gråta. 
Hon visste att de var alldeles för gamla för sådant nu men hon 
höll ändå kvar Stellas finger i munnen och kände den metalliska 
smaken av hennes blod. Stella iakttog henne tyst. Hennes ögon 
såg fuktiga ut, men hon grät inte.

”Vad äckligt”, sa Stella, men hon drog sig inte undan.

Hela sommaren tog tvillingarna morgonbussen in till Opelou-
sas och inställde sig i ett gigantiskt vitt hus som doldes bakom 
järngrindar krönta av vita marmorlejon. Utsmyckningen var 
så teatraliskt absurd att Desiree började skratta första gången 
hon såg dem, men Stella stirrade bara ängsligt, som om lejonen 
kunde vakna till liv när som helst och riva henne. När deras 
mor berättade för dem om jobbet hade Desiree förstått att 
familjen skulle vara rik och vit. Men hon hade aldrig räknat 
med ett sådant hus: en kristallkrona som hängde så högt att 
hon var tvungen att stå på en stege för att damma den; en lång 
svängd trappa som gav henne svindel när hon drog dammtrasan 
längs ledstången; ett stort kök där hon moppade golvet framför 
apparater så futuristiska och nya att hon inte ens förstod vad de 
skulle användas till.

Ibland tappade hon bort Stella och blev tvungen att gå runt 
och leta efter henne, ville ropa hennes namn men vågade inte låta 
rösten eka mot taken. En gång hittade hon henne i sovrummet 
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där hon stod och polerade toalettbordet med blicken förlorad i 
spegeln som omgavs av små flaskor med olika krämer, som om 
hon velat sjunka ner på den stoppade pallen och smörja in hän-
derna med parfymerad lotion som Audrey Hepburn kunde ha 
gjort. Beundra sig själv bara för sakens skull, som om hon levde 
i en värld där kvinnor gjorde sådant. Men då uppenbarade sig 
Desirees spegelbild bakom henne och Stella tittade bort, nästan 
skamsen över att ha blivit påkommen medan hon drömde om 
vad som helst.

Familjen hette Dupont. En hustru med fjunigt blont hår som 
mest satt och gjorde ingenting hela eftermiddagarna, med tunga 
ögonlock, uttråkad. En make som arbetade på St. Landry Bank 
& Trust. Två pojkar som knuffades framför färgteven – hon hade 
aldrig sett en sådan tidigare – och ett skalligt spädbarn med kolik. 
Under deras första dag iakttog hustrun tvillingarna en minut 
och sa sedan tankspritt till sin man: ”Vilka söta flickor. Så ljusa, 
visst är de?”

Mr Dupont bara nickade. Han var en klumpig, fumlig man 
som bar Coca-Cola-bottnade glasögon med så tjocka linser att 
hans ögon förvandlades till pärlor. Varje gång han gick förbi 
Desiree lutade han huvudet bakåt som om han förhörde sig själv.

”Vem är du nu igen?” brukade han fråga.
”Stella”, svarade hon ibland på skoj. Hon hade alltid varit 

en skicklig lögnare. Enda skillnaden mellan att ljuga och spela 
teater var om publiken var med på noterna eller inte, men det 
handlade ändå bara om att spela en roll. Stella ville aldrig byta 
plats med henne. Hon var alltid övertygad om att de skulle bli 
upptäckta, men att ljuga – eller skådespela – var bara möjligt om 
man hängav sig fullkomligt. Desiree hade tillbringat åratal med 
att studera Stella. Hur hon lekte med sin klänningsfåll, drog 
håret bakom örat och avvaktande tittade upp innan hon sa hej. 
Hon kunde imitera sin syster, härma hennes röst, flytta in hen-
nes kropp i sin egen. Det fick henne att känna sig speciell, att 

Bennett_Hjartlinjer_inlaga.indd   19Bennett_Hjartlinjer_inlaga.indd   19 2020-10-04   11:112020-10-04   11:11



20

veta att hon kunde låtsas vara Stella men att Stella aldrig kunde 
bli hon.

Hela sommaren befann sig tvillingarna utom synhåll. Inga 
flickor strosade nerför Partridge Road eller hasade in i ett bås 
längst in på Lou’s eller gick ner till fotbollsplanen för att titta på 
när pojkarna tränade. Varje morgon försvann tvillingarna in till 
familjen Dupont och på kvällarna lämnade de huset, utmattade 
med svullna fötter, och Desiree satt hopsjunken mot bussfönstret 
under färden hem. Sommaren var nästan över och hon kunde 
inte förmå sig att tänka på hösten då hon skulle skrubba bad-
rumsgolv medan hennes vänner skvallrade i lunchrummet och 
gjorde upp planer för skolbalens danser. Skulle det här vara res-
ten av hennes liv? Begränsad till ett hus som uppslukade henne 
så fort hon steg in i det?

Det fanns en väg ut. Hon visste det – hon hade alltid vetat 
det – och när det blev augusti tänkte hon oupphörligt på New 
Orleans. Redan på morgonen på Stadsgrundarens dag kände 
hon sådan ovilja mot att återvända till familjen Dupont att hon 
petade till Stella på andra sidan sängen och sa: ”Vi sticker.”

Stella grymtade och rullade runt med lakanen snurrade runt 
fötterna. Hon hade alltid varit vild i sömnen och drömde ofta 
mardrömmar som hon aldrig pratade om.

”Vart?” sa Stella.
”Du vet vart. Jag är trött på att prata om det, vi sticker bara.”
Det började kännas som om en flyktväg hade dykt upp fram-

för henne och om hon väntade längre skulle den försvinna för 
alltid. Men hon kunde inte åka utan Stella. Hon hade aldrig varit 
utan sin syster och en del av henne undrade om hon ens skulle 
överleva separationen.

”Kom igen”, sa hon. ”Vill du verkligen städa åt familjen 
Dupont i all evighet?” 

Hon skulle aldrig helt förstå vad det var som avgjorde saken. 
Kanske Stella också var uttråkad. Kanske insåg Stella, praktisk 
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som hon var, att de kunde tjäna mer pengar i New Orleans och 
skicka hem dem och hjälpa Mama bättre på det viset. Eller kan-
ske hade hon också insett att flyktvägen började försvinna och 
att allt det hon ville ha fanns utanför Mallard. Och vem brydde 
sig om varför hon ändrade sig? Det enda som spelade någon roll 
var att Stella till sist sa: ”Okej.”

Hela eftermiddagen medan tvillingarna släntrade runt på 
Stadsgrundarens picknick kände sig Desiree som om hon snart 
skulle explodera av att bära runt på deras hemlighet. Men Stella 
såg lika lugn ut som vanligt. Hon var den enda som Desiree 
någonsin delade sina hemligheter med. Stella kände till alla prov 
som Desiree fått underkänt på; hon hade förfalskat moderns 
signatur på baksidan i stället för att visa upp dem för henne. Hon 
kände till småsakerna som Desiree stulit från Fontenot’s – ett 
läppstift, en ask knappar, en manschettknapp i silver – bara för 
att hon kunde, för att det kändes bra när borgmästarens dotter 
fladdrade förbi, vetskapen om att hon hade tagit något från hen-
ne. Stella lyssnade, fördömde ibland men skvallrade aldrig och 
det var det viktigaste. Att berätta en hemlighet för Stella var som 
att viska i en burk och skruva på locket hårt. Hon läckte aldrig. 
Desiree hade bara inte kunnat föreställa sig att Stella hade egna 
hemligheter.

Ett par dagar efter att tvillingarna Vignes lämnade Mallard 
svämmade floden över och förvandlade alla vägar till lervälling. 
Om de väntat längre skulle stormen ha tvingat dem tillbaka. 
Och om inte regnet, så gyttjan. De skulle ha klafsat halvvägs 
nerför Partridge Road och sedan tänkt: glöm det. De var inga 
tuffa flickor. Hade inte klarat en mil på leriga landsvägar – de 
skulle ha återvänt hem, genomvåta, och somnat i sin säng efter 
att Desiree erkänt att hon varit impulsiv och Stella att hon bara 
varit lojal. Men det regnade inte den natten. Himlen var klar när 
tvillingarna lämnade hemmet utan att se sig om.
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Morgonen då Desiree återvände lyckades hon nästan villa bort 
sig på vägen till sin mors hus. Att nästan villa bort sig var värre 
än att villa bort sig totalt – det var omöjligt att veta vilken halva 
av en som mindes vägen. Partridge Road försvann ut i skogen, 
men sedan då? En sväng nere vid floden men åt vilket håll? 
En stad ser alltid helt annorlunda ut när man till sist återvän-
der, som ett hem där alla möbler har flyttats någon decimeter. 
Man skulle aldrig missta det för ett främmande hus, men ändå 
fortsätter man att dunka i smalbenen överallt. Hon tvekade i 
skogsbrynet, överväldigad av tallarna som fortsatte i all oändlig-
het. Hon försökte upptäcka något välbekant och fingrade på sin 
scarf. Genom det skira blå tyget kunde blåmärket knappt anas.

”Mamma?” sa Jude. ”Är vi framme snart?”
Hon tittade upp mot Desiree med sina stora månögon, så lik 

Sam att Desiree vände bort blicken.
”Ja”, sa hon. ”Snart.”
”Hur långt är det kvar?”
”Bara en bit till, gumman. Det ligger rakt in i skogen här. 

Mamma måste bara orientera sig lite, det är allt.”
Redan när Sam slog henne första gången hade Desiree börjat 

fundera på att återvända hem. De hade varit gifta i tre år då men 
hon tyckte fortfarande att det kändes som en smekmånad. Sam 
fick henne fortfarande att darra när han slickade glasyr från hen-
nes finger eller kysste henne i nacken medan hon plutade med 
munnen mot läppstiftet. Washington D.C. hade börjat kännas 
som ett slags hem där hon kunde se resten av sitt liv utspela sig 
utan Stella i det. Sedan, en vårkväll för sex år sedan, hade hon 
glömt att sy fast en knapp i hans skjorta och när han påminde 
henne sa hon att hon hade fullt upp med att laga middag, han 
fick sy fast den själv. Hon var trött efter jobbet; det var redan 
så pass sent att hon kunde höra The Ed Sullivan Show från var-
dagsrummet, Diahann Carroll drillade fram ”It had to be you”. 
Hon böjde sig fram för att stoppa in kycklingen i ugnen och 
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när hon vände sig om brände Sams hand hårt mot hennes mun. 
Hon var tjugofyra år gammal. Hon hade aldrig blivit slagen i 
ansiktet förut.

”Lämna honom”, sa hennes vän Roberta på telefon. ”Om du 
stannar tror han att han kan komma undan med det.”

”Det är inte så enkelt”, sa Desiree. Hon sneglade mot sitt lilla 
barns rum, rörde vid sin svullna läpp. Plötsligt såg hon Stellas 
ansikte framför sig, sitt eget fast oskadat.

”Varför?” sa Roberta. ”För att du älskar honom? Och han 
älskar dig så mycket att han slår av huvudet från axlarna på dig?”

”Det var inte så farligt”, sa hon.
”Tänker du stanna tills det blir det?”
När Desiree till sist samlade mod för att lämna honom hade 

hon inte talat med Stella sedan innan hon börjat passera som 
vit. Hon hade ingen möjlighet att kontakta henne och visste inte 
ens var hon bodde nu. Ändå, medan hon kryssade fram genom 
Union Station med dottern förvirrat klängande vid armen, ville 
hon inget hellre än att ringa sin syster. Några timmar tidigare, 
under ytterligare ett gräl, hade Sam huggit tag om hennes hals 
och siktat med sin pistol mot hennes ansikte, med lika klar blick 
som första gången han kysste henne. Han skulle döda henne en 
dag. Hon hade insett det även efter att han släppt henne och hon 
flämtande rullade över på sidan. Den kvällen låtsades hon somna 
bredvid honom och sedan, för andra gången i sitt liv, packade 
hon en väska i mörkret. På tågstationen rusade hon fram till 
biljettluckan med sedlarna hon stulit ur Sams plånbok, kramade 
sin dotters hand, andades så häftigt att hon fick ont i magen.

Och nu då, frågade hon Stella i sitt huvud. Vart ska jag ta 
vägen? Men Stella svarade förstås inte. Och det fanns förstås 
bara ett ställe att åka till.

”Hur långt kvar?”
”En liten bit, gumman. Nästan framme.”
Nästan hemma, men vad betydde det ens längre? Hennes mor 
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skulle kanske kasta ut henne redan innan hon hann fram till 
verandatrappan. Hon skulle bara ge Jude en blick och sedan 
peka åt dem att försvinna bort längs vägen. Klart den svarta karln 
slog dig. Vad hade du väntat dig? Hämndäktenskap varar aldrig. Hon 
böjde sig ner för att lyfta sin dotter, hystade upp henne på höften. 
Vandrade vidare utan att tänka, bara för att röra på kroppen. 
Kanske var det ett misstag att återvända till Mallard. Kanske 
skulle de ha åkt någon annanstans, börjat om från början. Men 
det var för sent att ångra sig. Hon kunde redan höra floden. Hon 
började gå i riktning mot den, dottern höll hårt om hennes hals. 
Floden skulle leda henne rätt. Hon skulle stå vid flodstranden 
och minnas den rätta vägen.

I D.C. hade Desiree Vignes lärt sig att tyda fingeravtryck.
Hon hade aldrig ens vetat att det var något man kunde lära 

sig, förrän våren 1956 då hon promenerade på Canal Street och 
fick syn på en affisch som satt uppklistrad i ett bagerifönster 
med information om att de federala myndigheterna nu anställ-
de. Hon stannade till framför dörröppningen och stirrade på 
anslaget. Stella hade varit borta i sex månader då, tiden gled 
iväg i ett långsamt, rytmiskt droppande. Hon glömde bort det 
ibland, hur konstigt det än lät. Hon kunde höra ett roligt skämt 
på spårvagnen eller gå förbi en bekant som de känt en gång 
och vända sig mot henne: ”Stella, har du …”, innan hon kom 
ihåg att hon var borta. Att hon för första gången någonsin hade 
lämnat Desiree ensam.

Och trots det, ännu efter sex månader, höll Desiree hoppet 
levande. Stella skulle ringa. Hon skulle skicka ett brev. Men varje 
kväll trevade hon i den tomma brevlådan och väntade vid en tele-
fon som vägrade ringa. Stella hade gett sig iväg för att skapa ett 
nytt liv där hon inte fanns med och Desiree levde olycklig i den 
stad där Stella hade övergivit henne. Så hon skrev upp numret 
från den gula affischen som satt uppklistrad i bagerifönstret och 
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begav sig till rekryteringsbyrån så fort hon hade slutat på jobbet.
Rekryteraren som tvivlade på att hon skulle lyckas hitta någon 

med god karaktär i hela stan förvånades över den prydliga unga 
kvinnan som slagit sig ner framför henne. Hon sneglade på 
hennes ansökan och snubblade till där flickan hade kryssat i 
”färgad”. Sedan knackade hon med pennan på rutan med rub-
riken hemstad.

”Mallard”, sa hon. ”Jag har aldrig hört talas om stället.”
”Det är bara en småstad”, sa Desiree. ”Norrut härifrån.”
”Mr Hoover gillar småstäder. De bästa människorna kommer 

från småstäder, brukar han säga.”
”Jo”, sa Desiree, ”Mallard är så liten en stad kan bli.”

I D.C. försökte hon begrava sin sorg. Hon hyrde ett rum av den 
enda andra färgade kvinnan på fingeravtrycksenheten,  Roberta 
Thomas. Mer en källare än ett rum egentligen – mörkt och 
fönsterlöst men rent, och viktigast av allt, till ett överkomligt 
pris. ”Det är inte mycket”, sa Roberta till henne första dagen 
på jobbet. ”Men om du verkligen behöver nåt.” Hon erbjöd 
rummet tvekande, som om hon hoppades att Desiree kanske 
skulle tacka nej. Hon var slutkörd, med tre barn och allt, och 
ärligt talat kändes Desiree bara som ytterligare en att ta hand 
om. Men hon tyckte synd om flickan, knappt arton år, ensam i 
en ny stad, så källaren blev det: en enkelsäng, en byrå, elementet 
som skramlade henne till sömns varje kväll. 

Desiree intalade sig att hon började om på nytt men hon tänkte 
på Stella ännu mer nu, och undrade vad hon skulle ha tyckt om 
den nya stan. Hon hade lämnat New Orleans för att undfly min-
net av henne, men hon kunde fortfarande inte somna utan att 
vända sig och känna efter om Stella låg där i sängen intill henne.

På Byrån fick Desiree lära sig allt om bågar och slingor och 
virvlar. En radial slinga öppnade sig mot tummen till skillnad 
från en ulnar slinga som öppnade sig mot lillfingret. En central 
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fickvirvel skiljde sig från en dubbel virvel. Ett ungt finger skiljde 
sig från ett gammalt, vars åsar slipats ner av ålder. Hon kunde 
identifiera en människa på miljonen genom att studera en ås: 
dess bredd, struktur, porer, kurva, avslut och sprickor. På hennes 
skrivbord låg varje morgon fingeravtryck som tagits från stulna 
bilar och patronhylsor, krossade fönster och dörrhandtag och 
knivar. Hon analyserade fingeravtryck från antikrigsdemon-
stranter och identifierade kvarlevorna efter döda soldater som 
fraktats hem fastspända över kolsyreis. Hon satt och studerade 
fingeravtryck som tagits från ett stulet vapen första gången som 
Sam Winston gick förbi. Han hade på sig en lavendelblå slips 
med matchande näsduk i siden och hon blev alldeles tagen av 
slipsens lysande nyans och kuraget hos den kolsvarta brodern 
som hade funnit modet att bära den. Senare, när hon såg honom 
äta lunch med de andra advokaterna, vände hon sig till Roberta 
och sa: ”Jag visste inte att det fanns färgade åklagare.”

Roberta fnös. ”Klart att det finns”, sa hon. ”Det här är inte 
som avkroken du kommer ifrån.”

Roberta hade aldrig hört talas om Mallard. Det hade ingen 
utanför St. Landrys församling och när Desiree berättade för Sam 
om stan fick han anstränga sig för att ens kunna föreställa sig den.

”Du skojar”, sa han. ”En hel stad med folk lika ljusa som du?”
Han hade bjudit ut henne på lunch en eftermiddag, lutat sig 

fram över hennes avbalkning när han gick förbi för att fråga om 
en uppsättning fingeravtryck. Senare berättade han att det inte 
alls varit så brådskande med de där avtrycken, han hade bara 
velat ha en anledning att presentera sig. Nu satt de i Botaniska 
trädgården och tittade på ankorna som gled fram över dammen.

”Ljusare till och med”, sa hon och tänkte på mrs Fontenot som 
alltid skröt om att hennes barn hade samma nyans som filbunke.

Sam skrattade. ”Du måste verkligen ta med mig dit ner nån 
gång”, sa han. ”Jag måste få se den där ljushyade stan med egna 
ögon.”
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Men han flirtade bara. Han var född i Ohio och hade ald-
rig vågat sig längre söderut än Virginia. Hans mor ville skicka 
honom till Morehouse men nej, han hade varit en Ohio State 
Buckeye långt innan alla studenthem slutade vara segregerade. 
Han hade suttit i föreläsningssalar där vita lärare vägrat svara 
på hans frågor. Han hade skrapat pissgul snö från vindrutan 
varenda vinter. Dejtat ljusa tjejer som inte ville hålla handen med 
honom ute bland folk. Nordstatsrasismen var han bekant med. 
Den sydliga sorten var en annan femma. Vad honom anbelang-
ade hade hans föräldrar flytt från Södern av en anledning, och 
vem var han att ifrågasätta deras omdöme? De vita bondlurkarna 
där nere skulle knappast låta honom resa hem igen, brukade han 
skoja. Om han åkte ner på besök kunde det sluta med att han 
blev kvar för att rensa bomull.

”Du skulle inte gilla Mallard”, sa hon till honom.
”Varför?”
”Därför. De är knasiga där nere. Hudfärgstokiga. Det var 

därför jag stack.”
Inte riktigt, men hon ville få honom att tro att hon inte alls 

liknade platsen hon kom ifrån. Hon ville att han skulle tro på vad 
som helst utom sanningen: att hon bara varit ung och uttråkad 
och hade släpat med sig sin syster till en stad där hon slagit sig 
fri. Han satt tyst en minut, funderade på det, och sedan vinklade 
han påsen med brödsmulor åt hennes håll. Han hade smulat 
sönder kanterna på sin smörgås så att hon kunde mata ankorna, 
den sortens diskreta artighet som hon kom att älska hos honom. 
Hon log och stoppade handen i påsen.

Hon sa till honom att hon aldrig hade varit med en man som 
han förut, men sanningen var att hon aldrig hade varit med 
någon man överhuvudtaget. Så hon blev överraskad och förtjust 
över hans minsta gest: Sam eskorterade henne till restauranger 
med vita bordsdukar och snirkliga silverbestick; Sam bjöd henne 
på teater, överraskade henne med biljetter till Ella Fitzgerald. 
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När han bjöd hem henne första gången gick hon runt i hans 
ungkarlslägenhet och häpnade över hans prydliga lakan, hans 
färgmatchade kläder, hans breda rymliga säng. Hon nästan grät 
när hon återvände till Robertas källare efteråt.

Han skulle aldrig mer föreslå ett besök i hennes hemstad. Hon 
skulle aldrig fråga honom igen. I början sa hon att hon hatade 
Mallard.

”Det tror jag inte på”, sa han. De låg i hans säng och lyssnade 
till regnet.

”Vad menar du med tror på? Jag säger bara vad jag känner.”
”Vi negrer älskar alltid våra hemtrakter”, sa han. ”Fast vi alltid 

kommer från de värsta ställena. Bara de vita har friheten att 
avsky sina hem.”

Han hade vuxit upp i ett fattigt område i Cleveland och äls-
kade stan med raseriet hos någon som aldrig fått särskilt mycket 
kärlek. Hon hade bara tilldelats en stad som hon alltid velat fly 
ifrån och en mor som varit tydlig med att hon inte var välkom-
men tillbaka. Hon hade inte berättat för Sam om Stella än – det 
kändes som ytterligare en sak med Mallard som han inte skulle 
förstå. Men när regnet började trumma mot brandtrappan i 
metall vände hon sig mot honom och sa att hon hade en tvilling-
syster som bestämt sig för att bli någon annan.

”Hon kommer att tröttna på de där förställningskonsterna”, 
sa han. ”Slår vad om att hon snart kommer rännande tillbaka 
och känner sig fånig. Du är alldeles för bra för att någon skulle 
kunna hålla sig borta.”

Han kysste hennes panna och hon kramade honom hårdare, 
hans hjärta dunkade mot hennes öra. Det var precis i början. 
Innan hans händer förvreds till knytnävar, innan han började 
säga din malliga gula apa eller lika fnoskig som din syster eller borta 
och leker vit nu igen. Precis när hon insåg att hon hade börjat lita 
på honom.
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