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Det är en liten vit tablett, oval och delbar.

Jag vaknar vid fem eller ibland sex på morgonen när 
behovet är som störst, det är dagens mest smärtsamma 
ögonblick. Det första jag gör är att sätta igång den elek-
triska kaffebryggaren; dagen före har jag fyllt på vatten 
i behållaren och hällt färdigmalt kaffe i filtret (oftast 
 Malongo, när det gäller kaffe har jag fortfarande vissa 
krav). Jag tänder inte cigaretten förrän jag har druckit 
den första klunken, det är en begränsning jag ålägger mig 
själv, en daglig seger som har blivit min främsta källa till 
stolthet (det bör dock nämnas att den elektriska kaffe-
bryggaren är snabb). Lättnaden som det första blosset för 
med sig är omedelbar och förbluffande våldsam. Nikotin 
är en perfekt drog, en enkel och sträng drog som inte 
medför någon njutning och som helt och hållet definieras 
av brist, och av bristens upphävande.

Några minuter senare, efter två eller tre cigaretter, tar jag 
en tablett Captorix med ett fjärdedels glas mineralvatten 
– oftast Volvic. 
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Jag är fyrtiosex år, jag heter Florent-Claude Labrouste 
och jag avskyr mitt förnamn, jag tror att det kommer från 
två familjemedlemmar som min mor och far var och en 
ville hedra; desto mer beklagligt eftersom jag i övrigt inte 
har någonting att beskylla mina föräldrar för, de har på 
alla sätt varit utmärkta föräldrar, de gjorde sitt bästa för 
att ge mig de nödvändiga vapnen till kampen för överlev-
nad, och om jag till sist har misslyckats och mitt liv slutar 
i sorg och lidande kan jag inte anklaga dem för det, utan 
snarare en olycklig följd av tillfälligheter som jag kommer 
få anledning att återkomma till – och som faktiskt kan 
sägas vara själva ämnet för denna bok – jag har absolut 
ingenting att anklaga mina föräldrar för utom den här 
lilla, förargliga historien med förnamnet. Jag finner inte 
bara kombinationen Florent-Claude löjlig utan tycker 
även illa om de enskilda delarna, sammantaget betraktar 
jag mitt förnamn som fullständigt misslyckat. Florent är 
för milt, för nära femininformen Florence, på sätt och vis 
nästan androgynt. Det speglar inte alls mina kraftfulla 
och i vissa vinklar nästan brutala drag, mitt ansikte har 
ofta (åtminstone av vissa kvinnor) ansetts virilt och inte 
alls, verkligen inte alls som ansiktet på någon Botticelli-
fikus. Claude ska vi inte ens tala om, jag får omedelbart 
veka och slampiga associationer och en otäck bild av en 
gammal Claude François-video på repeat under någon 
tillställning för gamla bögar flimrar genast förbi så fort 
jag hör det där Claudenamnet uttalas. 

Att byta förnamn är inte svårt – då menar jag alltså 
inte rent byråkratiskt, rent byråkratiskt är nästan ingen-
ting möjligt, byråkratins mål är att begränsa våra livs-
möjligheter så mycket det går när den inte lyckas förstöra 
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dem helt, rent byråkratiskt är en god medborgare en död 
medborgare – jag menar bara rent praktiskt: det räcker 
med att presentera sig med ett nytt förnamn och efter 
några månader eller veckor vänjer sig alla, det faller inte 
ens folk in att man skulle ha kunnat heta något annat 
förut. I mitt fall skulle proceduren ha varit ovanligt enkel 
eftersom mitt andranamn, Pierre, perfekt motsvarade 
bilden av styrka och virilitet som jag skulle ha velat för-
medla till världen. Men jag har aldrig gjort någonting åt 
det, jag har fortsatt att låta mig kallas det där avskyvär-
da namnet Florent-Claude, allt jag uppnådde av vissa 
kvinnor (närmare bestämt Camille och Kate, men jag 
återkommer till det, jag återkommer till det) var att de 
höll sig till Florent. I samhället i stort har jag inte uppnått 
någonting, precis som med allt annat har jag låtit mig 
fösas omkring av omständigheterna, jag har uppvisat en 
oförmåga att ta livet i egna händer och den virilitet som 
mitt kantiga, skarpt skurna ansikte och mina fårade drag 
verkade utstråla var i själva verket bara en illusion, en 
bluff helt enkelt – det var visserligen inte bara mitt fel, 
Gud hade gjort sitt men jag var inte, jag var i praktiken 
inte, jag hade aldrig varit någonting annat än en karak-
tärslös fjolla och nu var jag redan fyrtiosex år gammal, jag 
hade aldrig klarat av att styra mitt eget liv, det verkade 
kort sagt som att den andra hälften av min existens, precis 
som den första, inte skulle bli något mer än ett slappt och 
smärtsamt sönderfall. 

De första kända antidepressiva läkemedlen (Seroplex, Pro-
zac) ökade serotoninhalten i blodet genom att blockera 
upptaget i 5-HT1-neuronerna. I början av 2017 upptäcktes 



Capton D-L, som skulle bereda väg för en ny generation 
antidepressiva med en i grunden enklare funktion, som 
gick ut på att främja det exocytotiska frigörandet av sero-
tonin i tarmslemhinnan. Sedan årsskiftet marknadsfördes 
Capton D-L under namnet Captorix. Preparatet skulle ge-
nast visa sig vara överraskande effektivt och underlättade 
för patienterna att anpassa sig till de viktigaste ritualerna 
i ett normalt liv inom ramen för det utvecklade samhäl-
let (personlig hygien, sociala kontakter med åtminstone 
de närmaste grannarna, enklare administrativa åtgärder) 
utan att på något sätt, till skillnad från de tidigare genera-
tionernas antidepressiva mediciner, öka tendenserna till 
självmord eller självskadebeteende. 

De vanligaste oönskade biverkningarna som observera-
des vid användandet av Captorix var illamående, förlorad 
libido och impotens. 

Jag har aldrig lidit av illamående. 
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Historien börjar i Spanien, i Almeríaprovinsen precis fem 
kilometer norr om El Alquían, på väg 340. Det var i bör-
jan av sommaren, kanske mitten av juli, någon gång i slu-
tet av 2010-talet – jag vill minnas att Emmanuel Macron 
var president. Vädret var vackert och extremt varmt, som 
alltid i södra Spanien under den här årstiden. Det var 
tidig eftermiddag och min stadsjeep, en  Mercedes G 350 
TD, stod parkerad på Repsolmackens parkering. Jag hade 
just fyllt tanken med diesel och lutade mig mot karossen 
medan jag långsamt drack min Cola Zero med tilltagan-
de dysterhet vid tanken på att Yuzu skulle anlända följande 
dag, när en folkabubbla ställde sig vid luftpumpen.

Två tjejer i tjugoårsåldern klev ut, redan på avstånd 
syntes det att de var förtjusande, på senare tid hade jag 
glömt hur förtjusande kvinnor kunde vara, det slog mig 
på ett ödesmättat, teatraliskt vis. Luften var så varm 
att den dallrade lätt och tycktes levande, samma sak 
med asfalten på parkeringen, det var precis den sortens 
omständigheter som skapar hägringar. Tjejerna var dock 
verkliga och jag greps av lätt panik när en av dem gick 
emot mig. Hon hade långt, rödblont hår, en aning vågigt, 
runt pannan satt ett tunt läderband med färgglada geo-
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metriska mönster. En vit bomullstopp dolde mer eller 
mindre brösten och hennes korta, fladdrande kjol, som 
också den var i vit bomull, såg ut att kunna lyftas av 
minsta vindpust – men det kom ingen vindpust, Gud är 
mild och barmhärtig. 

Hon var lugn, log och verkade inte det minsta rädd 
– rädslan var ärligt talat på min sida. Hennes blick var 
full av godhet och lycka – så snart jag såg henne förstod 
jag att hon inte haft annat än lyckliga erfarenheter av 
djur, män eller ens arbetsgivare i sitt liv. Varför kom 
hon emot mig, så ung och åtråvärd, denna sommar-
eftermiddag? Hon och hennes väninna ville ta reda på 
om de var tillräckligt pumpade (det vill säga om bildäck-
en var tillräckligt pumpade, jag uttrycker mig otydligt). 
Det är en försiktighetsåtgärd som rekommenderas av 
trafiksäkerhetsorganisationerna i de någorlunda civi-
liserade länderna, och även i en del andra. Därmed var 
den unga kvinnan inte bara åtråvärd och god, hon var 
dessutom försiktig och klok och min beundran för hen-
ne steg för var sekund. Kunde jag neka henne min hjälp? 
Självklart inte. 

Hennes sällskap påminde mer om den förväntade 
spanska typen; håret var nattsvart, ögonen mörkbruna, 
huden matt. Hennes stil var lite mindre hippieaktig, men 
hon verkade vara en rätt cool tjej hon också, fast mer 
slampig än hippie, i vänstra näsborren satt en silverring, 
tygstycket över brösten hade starka färger i ett aggressivt 
mönster med slagord kors och tvärs som man kunde defi-
niera som punk eller rock, jag har glömt vilket som är 
vilket; låt oss för enkelhetens skull kalla det punkrock. Till 
skillnad från sitt sällskap hade hon shorts och det gjorde 
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allting ännu värre, jag vet inte varför man gör så där åt -
sittande shorts, det var omöjligt att inte bli hypnotiserad av 
hennes röv. Det var omöjligt, jag klarade det inte, men jag 
lyckades rätt snabbt koncentrera mig på uppgiften igen. 
Det första man behövde ta reda på, förklarade jag, var det 
rekommenderade lufttrycket för den aktuella bilmodel-
len: för det mesta stod det på en liten metallskylt som satt 
fastskruvad längst ned på vänstra framdörren.

Skylten fanns mycket riktigt just där och jag kunde kän-
na hur deras aktning för mina manliga förmågor växte. 
Eftersom deras bil inte var särskilt tungt lastad – de hade 
faktiskt förvånansvärt lite packning, två lätta väskor som 
antagligen innehöll några stringtrosor och de vanliga skön-
hetsprodukterna – borde ett tryck på 2,2 kbar vara fullt 
tillräckligt. 

Nu återstod själva pumpmomentet. Jag kunde genast 
konstatera att lufttrycket i vänstra framdäcket bara var 
1,0 kbar. Jag talade allvarligt till dem, det vill säga med 
den milda stränghet som tillkom min ålder, det var tur 
att de hade bett mig om hjälp, det var i sista stund, 
utan att vara medvetna om det hade de befunnit sig i 
verklig fara: undertrycket skulle ha kunnat försämra 
väggreppet och gjort däcken obalanserade, en olycka 
skulle ha varit nästan oundviklig. De reagerade käns-
losamt och oskuldsfullt, den rödblonda lade handen på 
min underarm.

Det ska erkännas att de där prylarna är svåra att använ-
da, man måste lyssna efter visslingarna från mekaniken 
och ofta känna sig fram innan man placerar munstycket 
mot ventilen, faktum är att det är enklare att knulla, mer 
intuitivt, jag var säker på att de skulle ha hållit med mig, 
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hur som helst fixade jag det vänstra framhjulet och sedan 
det vänstra bakhjulet av bara farten, de satt på huk intill 
mig och följde mina rörelser med extrem uppmärksamhet 
medan de kvittrade fram olika »Chulo« och »Claro que 
sí« på sitt språk, därefter räckte jag över munstycket och 
uppmuntrade dem att ta itu med de kvarvarande däcken 
under mitt faderliga överinseende. 

Den svarthåriga var mer impulsiv, det kände jag tyd-
ligt, hon satte genast igång med det högra framdäcket 
och nu blev det riktigt jobbigt; när hon satte sig på knä 
framhävde minishortsen skinkornas perfekta rundning 
och de rörde sig medan hon försökte få kontroll över 
munstycket, den rödblonda hyste medlidande med mina 
plågor tror jag, hon lade försiktigt armen runt midjan på 
mig, en systerlig arm. 

Så var det till slut dags för det högra backdäcket, som 
den rödblonda skulle ta hand om. Den erotiska spänning-
en avtog men ersattes av en milt romantisk stämning, ty 
vi visste alla tre att det här var det sista däcket, nu hade 
de inget annat val än att köra vidare. 

De dröjde sig ändå kvar i några minuter och blandade 
sina tacksägelser med graciösa rörelser och det var nog 
inte bara artighet från deras sida, i alla fall inte när jag 
tänker på det nu flera år efteråt och då och då påminns 
om att jag en gång i tiden hade ett sexliv. De förhörde 
sig om min nationalitet – fransk, jag tror inte jag hade 
nämnt det – om vad jag tyckte om trakten och om jag 
kände till några trevliga ställen. För all del, ja, det fanns 
en tapasbar som också serverade enorma frukostar, precis 
mitt emot där jag bodde. Lite längre bort fanns också 
en nattklubb som man i stort sett kunde beskriva som 
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trevlig. Och så fanns ju mitt ställe, dit hade de kunnat få 
komma, i alla fall för en natt, jag hade känslan av (men 
jag fantiserar kanske, så här efteråt) att i så fall hade det 
kunnat bli riktigt trevligt. Men jag sa ingenting av allt 
det där, jag förklarade i korthet att området på det stora 
hela var behagligt (vilket var sant) och att jag kände mig 
lycklig här (vilket var falskt, och Yuzus snara ankomst 
skulle inte förbättra saken). 

Till sist gav de sig av, med stora armviftningar, folkabubb-
lan gjorde helt om på parkeringsplatsen och körde ut på 
påfarten till motorvägen. Där skulle flera saker ha kunnat 
hända. Om vi hade befunnit oss i en romantisk komedi 
skulle jag efter några sekunders dramatisk tvekan (i det 
skedet är aktörens skådespelartalang avgörande, jag tror 
att Kev Adams skulle ha kunnat klara det) ha kastat mig 
in i min Mercedesjeep och snabbt kört ikapp folkabubb-
lan på motorvägen, jag skulle ha passerat den med stora 
och lite korkade gester (som romkomskådespelare brukar 
använda sig av), de skulle ha stannat till vid närmaste 
nödstopp i vägrenen (i en klassisk romkom skulle det 
troligen ha varit bara en tjej, antagligen den rödblonda), 
och olika rörande mänskliga handlingar skulle ha följt i 
vinddraget från den tunga trafiken, som körde förbi någ-
ra meter ifrån oss. Dialogförfattaren till den här scenen 
skulle ha behövt vara skicklig. 

Om vi hade befunnit oss i en porrfilm skulle fortsätt-
ningen ha varit ännu mer förutsägbar, men dialogen 
skulle ha spelat mindre roll. Alla män vill ha läckra, miljö-
medvetna och trekantssugna tjejer – nåja, nästan alla män, 
i alla fall jag. 



Vi befann oss i verkligheten, och därmed åkte jag hem. 
Jag hade stånd, vilket knappast var förvånande med tanke 
på eftermiddagens händelser. Jag tog hand om det på det 
vanliga sättet. 
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De här unga tjejerna, särskilt den rödblonda, skulle ha 
kunnat ge en mening åt min spanska vistelse, och den 
nedslående och banala slutsatsen av min eftermiddag 
underströk bara ett grymt faktum: jag hade ingenting 
här att göra. Jag hade köpt den här lägenheten tillsam-
mans med, och till, Camille. Det var på den tiden då vi 
planerade olika parprojekt, en förankring för oss som 
familj, en romantisk motor eller vad man ska kalla det, 
det enda vi inte planerade var kanske barnalstring – och 
en gång hade det ändå varit nära. Det var mitt första och 
faktiskt fortfarande enda bostadsköp. 

Hon hade tyckt om stället från första början. Det var 
ett litet nudistområde, lugnt och avskilt från de enor-
ma turistkomplexen som bredde ut sig från Andalusien 
till Levanten, där befolkningen huvudsakligen bestod 
av nordeuropeiska pensionärer – tyskar, holländare, 
en och annan skandinav och så förstås de oundvikliga 
engelsmännen, däremot märkligt nog inga belgare trots 
att allt annat i området – paviljongernas arkitektur, 
köpcentrumen, barernas möblemang – verkade påkal-
la deras närvaro, det var verkligen ett typiskt belgiskt 
ställe. De flesta invånarna hade gjort akademisk karriär, 
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de var statstjänstemän i vid mening, mellanchefer. Nu 
fullbordade de fridfullt sina liv, de kom sällan sist till 
eftermiddagsdrinken, de promenerade godmodigt med 
hängande skinkor, överflödiga bröst och inaktiva kukar 
från baren till stranden och från stranden till baren. De 
ställde inte till med någonting, gav inte upphov till några 
grannkonflikter, de lade ansvarsfullt servetter på plastsä-
tena på No problemo innan de med överdriven uppmärk-
samhet började utforska den ändå rätt begränsade menyn 
(det var en underförstådd artighet i området att med 
hjälp av en utplacerad servett undvika kontakt mellan de 
kollektivt utnyttjade inventarierna och konsumenternas 
intima och möjligen fuktiga kroppsdelar). 

En annan, mindre, men mer aktiv del av klientelet 
bestod av spanska hippies (följdriktigt representerat, min-
des jag sorgset, av de två unga kvinnorna som tagit mig 
i anspråk för att pumpa bildäcken). En kort tillbakablick 
på den spanska samtidshistorien kan vara på sin plats. 
När general Franco dog 1975 stod Spanien (närmare 
bestämt de spanska ungdomarna) mellan två motsatta 
strömningar. Den ena var direkt sprungen ur sextiotalsrö-
relsen och hyllade fri kärlek, nakenhet, arbetarnas frigö-
relse och den sortens saker. Den andra, som på åttio talet 
till sist skulle bli den segrande, värderade å andra sidan 
konkurrens, hårdporr, cynism och aktiemarknaden. Jag 
förenklar förstås, men om man inte förenklar kommer 
man aldrig fram till någonting. Representanterna för den 
förstnämnda strömningen rörde sig allt mer mot skydda-
de naturområden som den här nudistorten, där jag köpt 
min lägenhet. Hade förresten den där påstådda reträtten 
egentligen ägt rum? Vissa fenomen som uppstod långt 
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efter general Francos död, till exempel Indignados-rörel-
sen, skulle kunna peka på motsatsen. Hade jag alltså helt 
nyligen när jag träffade de två unga tjejerna på Repsol-
macken i El Alquían den där upphetsade och ödesdigra 
eftermiddagen – kunde man kalla en kvinnlig indignado 
en indignada? – i själva verket mött två förtjusande indig-
nadas? Det skulle jag aldrig få veta, jag hade inte lyckats 
föra ihop våra liv, jag kunde åtminstone ha erbjudit dem 
att besöka min nudiststrand, där skulle de ha befunnit 
sig i sitt naturliga element, den svarthåriga skulle kanske 
ha gett sig av men jag skulle ha varit lycklig tillsammans 
med den rödblonda, nåja, det där började bli lite luddigt 
i min ålder, löften om lycka, men flera nätter efter det 
där mötet drömde jag att den rödblonda ringde på min 
dörr. Hon hade kommit tillbaka för att träffa mig, mitt 
irrande i världen hade nått sitt slut, hon hade återvänt för 
att på en och samma gång rädda min kuk, min existens 
och min själ, och »som härskarinna djärvt och fritt, träd 
nu in i huset mitt«. I vissa av drömmarna förklarade hon 
att hennes mörkhåriga väninna väntade i bilen för att få 
veta om hon kunde komma in till oss; men den versionen 
återkom allt mer sällan, scenariot förenklades och mot 
slutet var det inte ens något scenario, så snart jag hade 
öppnat dörren påbörjade vi penetrationen i ett ljust, obe-
skrivbart rum. De här fantasierna avlöste varandra i lite 
mer än två år – men låt oss inte gå händelserna i förväg. 

Nästa eftermiddag var det i alla fall dags att hämta Yuzu 
på flygplatsen i Almería. Hon hade aldrig kommit hit 
förut, men jag var säker på att hon skulle hata stället. 
De nordiska pensionärerna skulle bara fylla henne med 
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avsky, de spanska hippierna bara med förakt, ingen av 
dessa kategorier (som samsades utan större svårigheter) 
höll måttet för hennes elitistiska vision av hur ett socialt 
liv eller folk i allmänhet skulle vara, alla de här männi-
skorna saknade definitivt klass, och jag hade förresten inte 
heller någon klass, däremot hade jag pengar, rätt gott om 
pengar faktiskt, som en följd av omständigheter vilka jag 
möjligen kan beskriva senare om jag får tid, och därmed 
har jag egentligen sagt allt som finns att säga om mitt för-
hållande med Yuzu, jag skulle givetvis lämna henne, det 
var uppenbart och vi borde aldrig ha fått ihop det över 
huvud taget, men som jag redan har berättat behövde jag 
mycket tid, väldigt mycket tid för att kunna ta tag i mitt 
liv, och ändå klarade jag det oftast inte.

Det var lätt att hitta en plats på flygplatsen, parkerings-
platsen var överdimensionerad, allting i regionen var 
för övrigt överdimensionerat, anpassat för en kolossal 
ökning av turismen som aldrig hade blivit av. 

Det var flera månader sedan jag hade legat med Yuzu 
och jag tänkte verkligen inte börja igen, inte under någ-
ra omständigheter, av olika skäl som jag kanske kommer 
att förklara senare, innerst inne förstod jag inte alls 
varför jag hade bokat den här semestern och jag hade 
redan där jag satt på min plastbänk i ankomsthallen en 
tanke om att avsluta den i förtid – jag hade planerat för 
två veckor; en vecka skulle vara mer än nog, jag skulle 
ljuga om mina yrkesmässiga skyldigheter, det skulle 
hon inte kunna säga någonting om den slampan, hon 
var helt beroende av mina stålar, det gav mig i alla fall 
vissa rättigheter. 
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Flyget från Paris-Orly var i tid och den behagligt luft-
konditionerade ankomsthallen var nästan helt öde – 
turismen dalade allt mer i Almeríaprovinsen. När den 
elektroniska tavlan meddelade att flygplanet höll på att 
landa var jag på vippen att resa mig och gå mot parke-
ringen – hon kände inte till adressen och skulle inte ha en 
chans att komma efter mig. Jag behärskade mig snabbt: 
förr eller senare skulle jag vara tvungen att återvända 
till Paris, om så bara av yrkesmässiga skäl, för övrigt var 
jag lika äcklad av mitt arbete på jordbruksdepartementet 
som av min japanska flickvän, jag gick helt enkelt igenom 
en dålig period, det finns folk som tar livet av sig för 
mindre än så. 

Hon var som vanligt skoningslöst sminkad, nästan 
målad. Ett scharlakansrött läppstift och en violett ögon-
skugga förstärkte hennes bleka hy, hennes »porslinshy« 
som det heter i Yves Simons romaner, i det ögonblick-
et mindes jag att hon aldrig utsatte sig för sol, japaner 
betraktade glåmig hy (eller porslinshy med Yves Simons 
ord) som höjden av elegans, och vad gör man i en spansk 
badort om man vägrar utsätta sig för sol? Det här semes-
terprojektet var uppenbart absurt, jag skulle redan ikväll 
boka om hotellvistelserna för hemresan, en vecka var 
redan det för mycket, varför inte spara några dagar till 
våren och körsbärsblomningen i Kyoto? 

Med den rödblonda skulle allt ha varit annorlunda, 
hon skulle oförbittrat och tillitsfullt ha klätt av sig på 
stranden, som ett lydigt Israels barn, hon skulle inte ha 
låtit sig störas av de feta, tyska pensionärsfruarnas fett-
valkar (hon visste att det var kvinnans öde, fram till Kristi 
återkomst i härlighet), hon skulle ha bjudit solen (och de 
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tyska pensionärerna, som inte skulle ha gått miste om 
en enda smula) på den härliga åsynen av sina perfekt 
rundade skinkor, sin oskuldsfulla men ändå välrakade 
fitta (ty Gud tillåter utsmyckning), och jag skulle ha fått 
stånd igen, jag skulle ha fått stånd som ett däggdjur, men 
hon skulle inte ha sugit av mig direkt där på stranden, 
det var en plats för nudistfamiljer, hon skulle ha undvikit 
att chockera de tyska pensionärsfruarna som gjorde sina 
hatha yoga-övningar i soluppgången på stranden, men 
jag skulle ändå ha känt av hennes åtrå och min virilitet 
skulle ha fötts på nytt, men hon skulle ha väntat tills vi 
var i vattnet, ungefär femtio meter från stranden (det 
var en mycket långgrund strand), där hon skulle ha öpp-
nat sina fuktiga delar för min triumferande fallos, och 
senare skulle vi ha ätit arroz con bogavante till middag 
på en restaurang i Garrucha, romantik och pornografi 
skulle inte längre vara åtskilda, Skaparens godhet skulle 
ha manifesterats med full kraft, kort sagt gick tankarna 
än hit, än dit men jag lyckades i alla fall imitera ett halvt 
tillfredsställt ansiktsuttryck när jag fick syn på Yuzu som 
knuffade sig fram i ankomsthallen genom en tät flock av 
australiska backpackers. 

Vi antydde en kyss, det vill säga våra kinder snudda-
de vid varandra men tydligen var redan det för mycket, 
hon satte sig genast ned, öppnade sin sminkväska (vars 
innehåll var strikt anpassat till flygbolagens regler för 
handbagage) och började bättra på sitt puder utan att 
ägna den minsta uppmärksamhet åt bagagebandet, tyd-
ligen var det mitt jobb att kånka på allting. 

Av naturliga skäl var jag väl bekant med hennes väskor, 
de var av ett känt märke som jag hade glömt namnet på, 



Zadig och Voltaire eller kanske Pascal och Blaise, deras 
koncept gick ut på att till varje pris visa upp någon av sina 
geografiska renässanskartor där jorden representerades 
i högst ungefärlig form, men med vintageartade tecken-
förklaringar av typen: »här måste det finnas tigrar«, 
tjusiga väskor var det hur som helst och deras exklusivitet 
förstärktes av det faktum att de saknade hjul, till skillnad 
från de vulgära Samsoniteväskorna för tjänstemän, man 
måste alltså helt enkelt kånka på dem, precis som de fina 
damernas koffertar under den viktorianska eran. 

Likt alla länder i västvärlden befann sig Spanien mitt 
i den ökade produktivitetens dödliga utveckling, vilken 
stegvis hade avvecklat alla de okvalificerade yrkena som 
förr bidragit till att göra livet en liten aning mindre obe-
hagligt, och därmed dömt större delen av befolkningen 
till massarbetslöshet. Oavsett om de var märkta Zadig 
och Voltaire eller kanske Pascal och Blaise, var den här 
sortens bagage bara rimligt i ett samhälle där yrket bärare 
ännu fanns kvar. 

Detta var uppenbarligen inte längre fallet, men på sätt 
och vis var det ändå så, tänkte jag medan jag lyfte bort 
den ena efter den andra av Yuzus väskor från bandet (en 
resväska och en bag som var nästan lika tung, tillsammans 
måste de ha vägt omkring fyrtio kilo): bäraren, det var jag. 
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Jag tjänstgjorde även som chaufför. Strax efter att vi hade 
kommit upp på motorväg A7 satte hon på sin Iphone och 
stoppade in hörlurarna innan hon täckte ögonen med en 
mask indränkt i en avsvällande aloe vera-lotion. I sydlig 
riktning, den riktning som ledde till flygplatsen, fanns 
en motorväg som kunde vara farlig, det var inte ovan-
ligt att en förare av någon tung, lettisk lastbil tappade 
kontrollen över sitt fordon. I motsatt riktning påbörjade 
flottiljer av lastbilar fyllda med föda till Nordeuropa just 
sina resor, deras förare led ännu inte av sömnbrist, jag 
körde om ett trettiotal lastbilar utan att stöta på pro-
blem innan jag närmade mig avfart 537. I början av en 
lång kurva som ledde till viadukten som höjde sig över 
Rambla del Tesoro saknades skyddsräcke på en sträcka 
om lite mer än femhundra meter; för att göra slut på 
det hela skulle jag bara behöva låta bli att vrida på rat-
ten. Lutningen var mycket brant här; med tanke på den 
uppnådda hastigheten kunde man förvänta sig en per-
fekt båge, bilen skulle inte ens rasa nedför den klippiga 
branten utan krossas direkt hundra meter längre bort, ett 
ögonblick av ren skräck och sedan skulle det vara över, 
jag skulle överlämna min grubblande själ till Herren. 



Vädret var ljust och stilla, jag närmade mig infarten 
till kurvan med hög hastighet. Jag slöt ögonen och knöt 
händerna hårt om ratten, det uppstod några sekunder 
av paradoxal jämvikt och fullständigt lugn, säkert minst 
fem, då jag hade känslan av att ha hamnat utanför tiden. 

Med en krampaktig rörelse, helt och hållet ofrivilligt, 
styrde jag häftigt åt vänster. Det var i sista stund, höger 
framhjul snuddade lätt vid den steniga branten. Yuzu 
slet av sig masken och hörlurarna. »Vad var det där? Vad 
var det där?« upprepade hon ilsket, men också med ett 
stråk av rädsla och jag började spela på den rädslan. »Allt 
är bra …«, sa jag så stillsamt jag kunde, med den civili-
serade seriemördarens lena röst; Anthony Hopkins var 
förebilden, charmerande och nästan omöjlig att undkom-
ma, den sortens man som man helt enkelt behöver möta 
i ett visst skede i livet. Jag upprepade ännu stillsammare, 
nästan subliminalt: »Allt är bra …«

I själva verket var det inte alls bra, jag hade just miss-
lyckats med mitt andra flyktförsök.



24

Som väntat tog Yuzu, bortsett från ansträngningen att 
inte visa sig alltför nöjd, lugnt emot mitt beslut att för-
korta semestern med en vecka, och mina jobbrelaterade 
förklaringar verkade omedelbart övertyga henne; san-
ningen var att hon sket fullkomligt i dem. 

Det var för övrigt inte bara ursäkter, jag hade faktiskt 
rest bort innan jag hunnit lämna in min sammanfattande 
kommentar om aprikosproducenterna i Roussillon, äcklad 
som jag var av uppdragets fåfänglighet, det var uppenbart 
att så snart frihandelsavtalet som just nu framförhandla-
des med Mercosurländerna undertecknades, skulle apri-
kosförsäljarna i Roussillon inte längre ha någon chans, 
den skyddade ursprungsbeteckningen »röd aprikos från 
Roussillon« var inget mer än en löjlig fars, de argentinska 
aprikosernas invasion var oundviklig, man kunde redan 
nu betrakta Roussillons aprikosproducenter som praktiskt 
taget döda, det skulle inte bli någon kvar, inte en enda, inte 
ens en överlevande som kunde räkna liken. 

Jag tror inte jag har berättat att jag var anställd på 
jordbruksdepartementet och min huvudsakliga uppgift 
bestod i att skriva sammanfattningar och rapporter som 
underlag till förhandlare, vilka allt oftare var knutna till 
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den europeiska förvaltningen, ibland inom ramen för 
större handelsöverenskommelser där min roll bestod i 
att »definiera, framhålla och representera det franska 
jordbrukets positioner«. Min ställning som kontrakts-
anställd gav mig fördelen att jag fick en ansenlig lön, 
mycket högre än vad en ämbetsman skulle ha tjänat på 
texterna. Lönen var på sätt och vis berättigad, det franska 
jordbruket är komplext och mångsidigt, bara ett fåtal har 
förståelse för vad som står på spel i varje enskild näring, 
och mina rapporter blev oftast uppskattade, man lov-
ordade min förmåga att lyfta fram kärnpunkterna och 
inte förlora mig i myllret av siffror, utan tvärtom kunna 
isolera ett litet antal nyckelelement. Å andra sidan kunde 
jag bara peka på en överväldigande rad av misslyckan-
den i mitt försvar för det franska jordbrukets positioner, 
men misslyckandena var i grund och botten inte mina, 
de berodde mycket mer på förhandlarna, ett märkligt 
och fåfängt släkte vars upprepade fiaskon inte minskade 
deras uppblåsthet ett dugg, jag hade träffat några av dem 
(ganska sällan, vanligen kommunicerade vi per mejl) och 
jag lämnade dessa möten modlös, det rörde sig oftast inte 
om agronomer utan om tidigare elever från handelshög-
skolorna, och jag kände redan från början bara förakt 
för marknaden och allt som utspelar sig där, tanken på 
»högre handelsstudier« var enligt min åsikt en hädelse 
mot själva begreppet studier, men i slutändan var det 
logiskt att man gav de rådgivande förhandlingsuppdra-
gen till folk som härstammade från de högre handels-
studierna, en förhandling är alltid likadan, vare sig det 
rör sig om aprikoser, glaserad mandelkonfekt från Aix, 
mobiltelefoner eller Arianeraketer, förhandlingen är ett 
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autonomt universum som lyder sina egna lagar, ett uni-
versum som är för evigt slutet för icke-förhandlare.

Hur som helst fortsatte jag med min text om aprikos-
producenterna i Roussillon, jag satte mig i rummet på 
övervåningen (det var en etagelägenhet) och det sluta-
de med att jag knappt såg till Yuzu på hela veckan. De 
två första dagarna bemödade jag mig om att gå ned till 
henne och upprätthålla illusionen om en äktenskaplig 
bädd, sedan gav jag upp, jag tog för vana att äta ensam i 
den där rätt trevliga tapasbaren där jag hade gått miste 
om möjligheten att sätta mig med den rödblonda från El 
Alquían, och allt eftersom dagarna gick fann jag mig i att 
tillbringa alla mina eftermiddagar där, under de där kom-
mersiellt svårdefinierade timmarna som i Europa skiljer 
lunchen från middagen. En avslappnad stämning rådde, 
där fanns folk som jag men i sämre skick, i betydelsen 
att de var tjugo eller trettio år äldre än jag och att deras 
dom hade fallit: de var besegrade, på eftermiddagen satt 
många änklingar i tapasbaren, nudister drabbas också 
av änklingskap, eller det fanns framför allt änkor, och 
rätt gott om homosexuella änklingar, där den ömtåligare 
partnern hade seglat bort till bögarnas paradis; i denna 
tapasbar där majoriteten uppenbarligen bestod av seni-
orer i färd med att avrunda sina liv verkade alla tecken 
på sexuell orientering för övrigt ha avdunstat, till förmån 
för blekare tecken för nationalitet: på uteserveringen var 
det lätt att se skillnad på engelsmännens del och tyskar-
nas, jag var den enda fransmannen, holländarna däremot 
var riktiga slampor som satte sig var som helst, de där 
holländarna är ett folk av polyglotta handelsmän och 
opportunister, det kan aldrig betonas tillräckligt. Och 
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allt detta avtrubbades förmildrande av cerveza och platos 
combinados, stämningen var för det mesta mycket stillsam 
och samtalstonen väl avvägd. Men då och då störtade en 
våg av unga indignados in direkt från stranden, tjejer-
nas hår var ännu fuktigt och ljudnivån steg ett snäpp på 
serveringen. Jag vet inte vad Yuzu hade för sig eftersom 
hon inte utsatte sig för solsken, antagligen tittade hon 
på japanska tv-serier på nätet, jag undrar fortfarande vad 
hon kan ha haft för behållning av alltihop. En enkel gaijin 
som jag, som inte ens härstammade från någon speciell 
miljö och bara nätt och jämnt klarade att skrapa ihop en 
bekväm om än inte fantastisk lön, borde i normala fall ha 
känt sig oändligt hedrad av att få dela tillvaron med en 
japanska, och dessutom med en ung och sexig japanska 
från en framstående japansk familj, och som därtill var i 
kontakt med de konstnärliga miljöerna i båda de kultu-
rella sfärerna, i teorin var det oantastligt, det sa sig självt 
att jag knappt var värdig att knyta upp hennes sandaler, 
problemet var att jag visade en allt grövre likgiltighet 
inför vår statusskillnad, en kväll när jag skulle hämta öl 
i kylen på nedervåningen knuffade jag till henne i köket 
och hävde ur mig ett »Flytta på dig, jävla subba«, innan 
jag tog mitt sexpack San Miguel och en bit chorizo, kort 
sagt kände hon sig kanske lite bragd ur fattningen den 
där veckan, att påminna någon om sin upphöjda sociala 
ställning är inte direkt självklart när den andra riskerar 
att svara med att rapa eller prutta i ansiktet på en, hon 
hade förstås gott om personer som hon kunde beklaga 
sig för, inte sin familj som omedelbart skulle ha vänt 
situationen till sin fördel och dragit slutsatsen att det var 
dags för henne att återvända till Japan, men helt säkert 



28

vänner, vänner eller bekanta, och jag tror att hon använ-
de Skype en hel del under de där dagarna då jag tillät mig 
att överge aprikosproducenterna i Roussillon på deras 
väg mot utplåningen, idag tycks mig likgiltigheten jag 
kände inför aprikosproducenterna i Roussillon under den 
här perioden som ett förebud om likgiltigheten jag i det 
avgörande ögonblicket skulle uppvisa inför mjölkprodu-
centerna i Calvados och La Manche, liksom den djupare 
likgiltighet jag senare kom att utveckla i förhållande till 
mitt eget öde, och som för närvarande fick mig att glupskt 
söka seniorernas sällskap, vilket paradoxalt nog inte var 
så enkelt, de avslöjade mig snabbt som en falsk senior, jag 
fick i synnerhet några avsnäsningar från engelska pen-
sionärer (vilket inte gjorde så mycket, man blir nästan 
aldrig väl bemött av engelsmän, engelsmän är nästan 
lika rasistiska som japaner, vilka de på sätt och vis är en 
enklare version av) men även av holländare, vilka givetvis 
inte stötte ut mig på grund av främlingsfientlighet (hur 
skulle en holländare kunna vara främlingsfientlig? det 
vore en direkt självmotsägelse, Holland är mer ett företag 
än ett land), de gav mig snarare inte tillträde till deras 
seniortillvaro, jag hade inte genomgått proven, de kunde 
inte lättsamt öppna sig för mig och tala om sina prostata-
problem eller bypassoperationer, jag hade förvånansvärt 
nog större chans att bli välkomnad av los indignados, 
deras ungdom åtföljdes av äkta oskuldsfullhet och under 
de där dagarna skulle jag ha kunnat låta mig förföras, jag 
skulle ha behövt låta mig förföras, det var sista chansen 
och samtidigt hade jag mycket att lära dem, jag visste 
allt om jordbruksindustrins vanstyre, deras militarism 
skulle ha gynnats av min kontakt med verkligheten, inte 



minst med tanke på Spaniens tvivelaktiga förhållande 
till genmodifierade organismer, GMO, Spanien var ett 
av de mest liberala och oansvariga länderna i Europa när 
det gällde GMO, det var hela Spanien, varenda spansk 
campo som riskerade att från den ena dagen till den andra 
förvandlas till en genetisk bomb, det hade egentligen 
räckt med en tjej, det räcker alltid med en tjej, men inget 
hände som kunde få mig att glömma den rödblonda från 
El Alquían, och i backspegeln anklagar jag inte ens las 
indignadas som fanns där, jag kan inte ens riktigt komma 
ihåg hur de var mot mig, när jag tänker tillbaka minns 
jag en skenbar välvilja, men jag antar att jag själv bara 
var skenbart tillgänglig, Yuzus återkomst hade förstört 
mig, det var uppenbart att jag måste göra mig av med 
henne och att det måste ske så fort som möjligt, jag för-
mådde inte riktigt öppna mig för las indignadas och även 
om jag hade gjort det kunde jag inte tro på äktheten i 
deras behag, de var som ett vattenfall i Berner Oberland, 
upplagt på internet av någon somalisk flykting. Mina 
dagar rann förbi allt tyngre i brist på konkreta händelser 
och skäl att leva, mot slutet hade jag även helt gett upp 
aprikosproducenterna i Roussillon och jag gick allt mer 
sällan till serveringen av rädsla för att konfronteras med 
någon barbröstad indignada. Jag betraktade solens gång 
över stenläggningen och hällde i mig flaska efter flaska av 
Cardenal Mendozabrandy, det var i princip allt. 
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Trots dagarnas outhärdliga tomhet såg jag med fasa fram 
emot hemresan, då jag under flera dagar skulle bli tvung-
en att dela säng med Yuzu, vi kunde ju ändå inte ta varsitt 
rum, jag kände mig oförmögen att rubba receptionister-
nas och den samlade hotellpersonalens Welt anschauung 
så direkt, så till den grad, alltså skulle vi vara konstant 
sammanlänkade tjugofyra timmar om dygnet och pinan 
skulle pågå i hela fyra dygn. På Camilles tid räckte det 
med två dagar för att klara av sträckan, framför allt för 
att hon också körde och kunde avlösa mig när som helst, 
men också för att man ännu inte brydde sig om has-
tighetsgränser i Spanien, poängsystemet på körkortet 
hade inte införts än och samordningen av de europeiska 
byrå kratierna var hur som helst inte så genomförd, alltså 
fanns en allmänt spridd tolerans när det gällde mindre 
trafikförseelser bland utlänningar. En hastighet på 150 
eller 160 kilometer i timmen – i stället för den här löj-
liga gränsen på 120 – minskade förstås antalet timmar 
på vägen, och framför allt blev det möjligt att köra både 
längre och säkrare på de här ändlösa och nästan öde 
spanska motorvägarna som sträckte sig spikrakt under 
den tryckande solen genom ett totalt intetsägande land-
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skap – särskilt mellan Valencia och Barcelona; men att ta 
inlandsvägen förbättrade verkligen ingenting, sträckan 
mellan Albacete och Madrid var också fullkomligt ned-
slående – på de spanska motorvägarna hjälpte det inte 
ens att titt som tätt dricka café solo eller att röka cigarett 
efter cigarett för att inte somna, efter två eller tre tim-
mars enformig körning slöt sig ögonen oundvikligen 
och det var bara adrenalinet från en hög hastighet som 
kunde hålla uppmärksamheten uppe, den där absurda 
hastighetsbegränsningen var i praktiken direkt orsak till 
den kraftiga ökningen av dödsolyckor på de spanska väg-
arna, och utöver risken för en dödsolycka – något som 
egentligen skulle ha kunnat vara en lösning – var jag nu 
tvungen att inskränka mig till 50 eller 60 mil om dagen.

Redan på Camilles tid var det svårt att hitta hotell som 
tillät rökning längs vägen, men av skäl som jag redan 
nämnt behövde vi då bara en dag för att ta oss igenom 
Spanien och ytterligare en för att komma fram till Paris 
och vi hade upptäckt några dissidentställen, ett på den 
baskiska kusten och ett annat på Côte Vermeille, ett tred-
je i Pyrenées-Orientales men längre in i landet, närmare 
bestämt i Bagnères-de-Luchon, ända uppe i bergen, och 
det var kanske det senare, Château de Riell, som jag hade 
de mest förtjusande minnena av på grund av den ovän-
tade, kitschiga och kvasiexotiska inredningen i alla rum. 

Den förtryckande lagen var inte lika heltäckande på 
den tiden, det fanns fortfarande några maskor i nätet, 
dessutom var jag yngre, jag hade ambitionen att hålla 
mig inom lagens gränser och trodde ännu på rättvisan i 
mitt land, jag hade förtroende för lagens i stort sett väl-
villiga karaktär och jag hade ännu inte tillägnat mig den 
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gerillaartade listighet som senare fått mig att behandla 
rökdetektorer kallsinnigt: så snart man skruvat av locket 
till anordningen slår man till den rejält två gånger med 
en avbitartång för att bryta strömmen i larmet och sedan 
är det inte mer med det. Det är svårare att kringgå stä-
derskorna, vilkas vältränade luktsinne sällan har några 
svagheter, den enda lösningen i de lägena är mutor, en 
generös dricks kan alltid köpa deras tystnad, men i de 
fallen kan vistelsen förstås bli dyr, och man kan aldrig 
gardera sig mot förräderi. 

Jag hade bokat vår första övernattning i Parador de Chin-
chón. Det var ett säkert val, paradorerna är i allmänhet 
säkra val och just den här var särskilt välbevarad, inhyst i 
ett 1500-talskloster och rummen hade utsikt mot en sten-
lagd patio där en fontän porlade; överallt i korridorerna 
och till och med i receptionen fanns magnifika spanska 
fåtöljer i mörkt trä att sätta sig i. Yuzu satte sig ned och 
lade benen i kors med sin vanliga uttråkade överlägsen-
het och satte på sin Iphone utan att ägna någon som helst 
uppmärksamhet åt inredningen, redan beredd att klaga 
på bristen på uppkoppling. Det fanns uppkoppling, vilket 
var en god nyhet, det skulle hålla henne sysselsatt under 
kvällen. Hon reste sig dock med demonstrativ irritation 
eftersom hon var tvungen att själv visa upp sitt pass och 
sitt uppehållstillstånd i Frankrike och skriva under på 
den anvisade linjen på sammanlagt tre olika dokument 
som hotellreceptionisten lade fram, hotellets adminis-
trativa system hade bevarat en märkligt pedantisk och 
byråkratisk sida som gick tvärs emot den västerländska 
turistens föreställningar om mottagandet i ett livsstils-
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hotell, välkomstdrinkar var inte deras stil, det var säkert 
inte mycket som hade ändrats sedan Francos tid, ändå 
var paradorerna riktiga livsstilshotell, de motsvarade 
faktiskt arketypen nästan perfekt, allt det spanska som 
ännu fanns kvar i till exempel medeltidsfort eller renäs-
sanskloster fanns samlat i livsstilshotellen. Den politiska 
vision som etablerats 1928 hade nått full styrka längre 
fram när en viss man kom till makten, oavsett en del 
mer diskutabla aspekter av hans politiska gärning kunde 
Francisco Franco betraktas som livsstilsturismens grund-
are globalt sett, och inte bara det, denna världsomspän-
nande tanke skulle senare lägga grunden för den verk-
liga massturismen (Våra drömmar om Benidorm! våra 
drömmar om Torremolinos! fanns det någonting under 
sextiotalet som över huvud taget gick att jämföra med 
dem?), Francisco Franco var faktiskt en riktig turistjätte 
och det är med det måttet man slutligen kommer att 
omvärdera honom, omvärderingen hade förresten redan 
påbörjats i några schweiziska hotellskolor, och faktum 
var att franco tidens ekonomi på senare tid hade varit 
föremål för ett antal intressanta arbeten vid Harvard och 
Yale, där det visats hur El Caudillo, när han förutsåg att 
Spanien aldrig skulle kunna haka på tåget med den in-
dustriella revolutionen som landet ärligt talat totalt hade 
missat, djärvt hade beslutat att gå händelserna i förväg 
genom att satsa på den tredje fasen, den sista fasen i den 
europeiska ekonomin nämligen tjänstesektorn, turism 
och service – och därmed gav han sitt land ett avgörande 
försprång just när löntagarna i de nya industriländerna 
uppnådde en större köpkraft som de gärna ville förbruka 
i Europa, antingen genom livsstilsturismen eller mass-
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turismen,  beroende på samhällsskikt, för närvarande fanns 
däremot inga kineser i Parador de Chinchón, ett högst 
ordinärt brittiskt akademikerpar väntade bakom oss på 
sin tur men kineserna skulle komma, de skulle garanterat 
komma, jag tvivlade inte på deras ankomst, det enda som 
krävdes var möjligen att man förenklade formaliteterna 
vid incheckningen, oavsett vilken respekt man borde ha 
för El Caudillos verk inom turismen hade saker och ting 
förändrats, nu för tiden var det föga troligt att spioner-
na som kom in från kylan drömde om att glida in i den 
oskyldiga skaran av vanliga turister, spionerna som kom 
in från kylan hade själva blivit vanliga turister i likhet 
med sin ledare Vladimir Putin, den främste ibland dem. 

När formaliteterna väl var avklarade och alla hotellets 
informationsblanketter undertecknade fick jag ännu ett 
ögonblick av masochistisk njutning då jag lade märke till 
Yuzus ironiska, för att inte säga föraktfulla, blick på mig 
när jag räckte receptionisten mitt Amigos de paradores -
kort för att kunna samla poäng, hon ville inte slösa mer 
tid på att vänta. Jag drog min Samsoniteväska mot vårt 
rum, hon lämnade sina två Zadig och Voltaireväskor 
(eller om det var Pascal och Blaise, jag minns inte) mitt 
i hotellfoajén och följde mig med högburet huvud. Jag 
låtsades inte märka något och så snart vi kom in på rum-
met tog jag en Cruzcampo från minibaren och tände 
en cigarett – jag behövde inte oroa mig, erfarenheten 
hade övertygat mig om att paradorernas rökdetektorer 
också var från francotiden, framför allt slutet av franco-
tiden, och att alla struntade i dem, det rörde sig bara om 
en fördröjd och skenbar eftergift till de internationella 
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turistnormerna som byggde på föreställningen om ett 
amerikanskt klientel som hur som helst aldrig skulle 
komma till Europa och absolut inte till paradorerna, 
Venedig var den enda platsen i Europa som ännu kunde 
skryta med ett litet antal amerikanska besökare, numera 
var det dags för aktörerna inom den europeiska turist-
näringen att vända sig mot de nyare och mer frustrerade 
länderna, där lungcancer bara ansågs vara en marginell 
olägenhet utan särskilda belägg. De närmaste tio minu-
terna hände ingenting eller nästan ingenting, Yuzu var 
rastlös, hon kollade att hennes mobil fortfarande hade 
täckning, att ingen av dryckerna i minibaren levde upp 
till hennes krav: det fanns öl, vanlig cola (inte ens cola 
light) och mineralvatten. Sedan sa hon med en ton som 
inte ens lyckades låta särskilt frågande: »Hämtar de 
inte bagaget?« »Ingen aning«, svarade jag och öppnade 
ännu en Cruzcampo. Japaner kan inte riktigt rodna, den 
psykologiska funktionen finns men resultatet blir mer 
ockrafärgat, till slut svalde hon förolämpningen, det 
måste jag erkänna, hon vände sig om utan ett ord och 
gick mot dörren. Några minuter senare kom hon till-
baka och släpade på den ena resväskan medan jag drack 
upp min öl. När hon kom med den andra väskan efter 
fem minuter hade jag börjat på min tredje öl, resan hade 
verkligen gjort mig törstig. Eftersom jag inte räknade 
med att hon skulle tala med mig mer den kvällen kunde 
jag koncentrera mig på maten. Förutom att man tog 
vara på det arkitektoniska kulturarvet har para dorerna 
alltid sett till att lyfta fram de regionala spanska rätterna 
i ljuset, och resultaten var i min mening ofta delikata, 
om än ofta lite feta. 
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Inför resans andra övernattning hade jag höjt  insatserna 
genom att välja ett Relais & Châteauxhotell, nämligen 
 Château de Brindos, som låg i Angletdistriktet inte långt 
från Biarritz. Den här gången fanns det välkomstdrinkar 
och ett överflöd av tjänstvillig personal, caneléer och 
makroner stod framställda i porslinsskålar, i miniba-
ren väntade en kyld flaska Ruinart, det var kort sagt ett 
förbannat fint Relais & Châteaux på den här förbannat 
fina baskiska kusten, allt hade kunnat gå bra om jag inte 
plötsligt – just när vi gick genom biblioteket där djupa 
öronlappsfåtöljer stod placerade runt bord som pryddes 
av högar med Figaro Magazine, Côte Basque, Vanity Fair 
och andra tidskrifter – hade kommit på att jag varit på 
det här hotellet tidigare med Camille, i slutet av den 
sista sommaren innan vi separerade, i slutet av vår sista 
sommar. Den minimala och mycket kortvarigt återfun-
na välvilligheten jag skulle ha kunnat känna gentemot 
Yuzu (som i den mer fördelaktiga omgivningen hade 
fått en sorts återställare och nästan börjat spinna igen, 
hon hade redan börjat sprida ut några plagg på säng-
en i den uppenbara avsikten att vara bländande i tid för 
middagen) hade omedelbart gått om intet genom den 
ofrånkomliga jämförelsen mellan deras olika inställning. 
Camille hade gått med gapande mun genom salarna och 
noggrant undersökt tavlorna i ramarna, stenväggarna 
och de ornamenterade golvlamporna. När hon kom in 
i rummet hade hon imponerat stannat upp framför den 
enorma king size-sängen innan hon blygt satte sig på 
kanten för att känna hur mjuk och fluffig den var. Vår 
juniorsvit hade haft utsikt mot sjön och hon hade genast 
velat ta ett foto av oss två, och när jag öppnade dörren 
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till minibaren hade jag frågat om hon ville ha ett glas 
champagne och hon hade utropat: »Åh, jaaaaa!« med ett 
uttryck av fullkomlig lycka, en övre medelklasslycka som 
jag visste att hon skulle ta vara på varenda sekund av, till 
skillnad från mig som redan hade haft tillgång till den 
här sortens hotell. Det var i den här typen av hotell min 
far tog in när vi for på semester till Méribel och bodde 
på Château d’Igé i Saône-et-Loire eller på Domaine de 
Clairefontaine i Chonas-l’Amballan, jag tillhörde själv 
den övre medelklassen medan hon var ett barn av den 
medelmåttiga medelklassen, som ärligt talat blivit mer 
eller mindre barskrapad av krisen. 

Jag hade inte ens lust att ta en promenad vid sjön i 
väntan på middagen längre, blotta tanken var lika avsky-
värd som en hädelse och jag tog tveksamt på mig jackan 
(efter att i alla fall ha tömt champagneflaskan) för att 
gå till hotellrestaurangen som enligt Michelinguiden var 
enstjärnig, och där John Argand med egna ord återupptäckte 
de baskiska rätterna på ett kreativt sätt i en meny han kallade 
» Johns marknad«. Den här sortens restauranger skulle 
för övrigt ha varit uthärdliga om inte servitörerna på 
senare tid hade lagt sig till med att redovisa kompositio-
nen av varenda liten aptitretare med uppblåst och halvt 
gastronomisk, halvt litterär ton, medan de vaktade på 
minsta tecken på intresse eller delaktighet hos sina gäster, 
jag antar att avsikten var att göra måltiden till en gemyt-
lig sammankomst men redan deras sätt att säga »Smaklig 
måltid!« i slutet av den gastronomiska utläggningen 
var oftast tillräckligt för att jag skulle förlora all aptit. 

Ytterligare en, ännu värre, nyhet sedan jag var här med 
Camille var att man hade installerat rökdetektorer på 
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rummen. Jag hade lagt märke till dem så snart jag steg 
in, samtidigt som jag noterade att det med tanke på tak-
höjden – minst tre meter eller snarare fyra – skulle vara 
omöjligt för mig att avaktivera dem. Efter att ha velat i 
en eller två timmar hittade jag några extra täcken i ett 
skåp och bäddade åt mig på balkongen – lyckligtvis var 
det en ljum natt, jag hade varit med om mycket värre 
under en kongress om svinproduktion i Stockholm. En av 
porslinsskålarna för bakelser fick tjänstgöra som askfat, 
jag skulle bara behöva diska den på morgonen och sprida 
ut fimparna i någon hortensiarabatt.

Den tredje resdagen tycktes oändlig, det verkade vara 
vägarbeten längs nästan hela A10:an och det var två tim-
mars trafikstockning vid utfarten från Bordeaux. Det var 
i ett tillstånd av långt framskridet ursinne som jag kom 
till Niort, en av de fulaste städer jag någonsin tvingats 
se. Yuzu kunde inte dölja sin bestörta min när hon insåg 
att dagens körning tog oss till Hotell Mercure Marais 
Poitevin. Varför förödmjukade jag henne på det viset? En 
onödig förödmjukelse dessutom, då hotellet nyligen »på 
kundernas begäran« hade blivit 100 % rökfritt, vilket re-
ceptionisten med tydlig skadeglädje meddelade mig – ja, 
det stämde, hemsidan hade inte uppdaterats ännu, hon 
var medveten om det. 

För första gången i livet såg jag med lättnad de parisiska 
förorterna dyka upp följande eftermiddag. Som ung man 
hade jag varje söndag lämnat Senlis, där jag genomlevt en 
mycket skyddad barndom, och återvänt till mina studier 
i centrala Paris, och när jag for igenom Villiers-le-Bel 



och därefter Sarcelles och därefter Pierrefitte-sur-Seine 
och därefter Saint-Denis – när jag allt eftersom kunde 
se befolkningen tätna och byggnaderna växa, och i bus-
sen hörde våldsamheten i samtalen öka och risken för 
fara steg för blotta ögat – hade jag varje gång en känsla 
som bäst kan beskrivas som att återvända till helvetet, ett 
helvete skapat av människan till sitt behag. Nu var det 
annorlunda, en god om än inte särskilt glansfull social ut-
veckling hade gjort det möjligt för mig att slippa, för gott 
hoppades jag, både den fysiska och visuella kontakten 
med de farliga klasserna, jag levde nu i mitt eget helvete 
som jag skapat till mitt behag. 
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Vi bodde i en stor trea på 29:e våningen i Tour Totem, 
en sorts pipstruktur av betong och glas som stod på 
fyra enorma pelare av råbetong, det påminde om de där 
svamparna som ser motbjudande ut men som tydligen 
ska vara delikata och som jag tror kallas murklor. Tour 
Totem var placerat i hjärtat av Beaugrenellekvarteret, 
precis mitt emot Île aux Cygnes. Jag avskydde det där 
tornet och jag avskydde Beaugrenellekvarteret, men 
Yuzu avgudade den där gigantiska betongmurklan, 
hon hade »omedelbart blivit förälskad« i stället, det 
var vad hon berättade för alla våra gäster åtminstone 
den första tiden, det kanske hon fortfarande berättade 
förresten men jag hade för länge sedan slutat beblan-
da mig med Yuzus gäster, så snart de kom stängde jag 
in mig på rummet och kom inte ut därifrån på hela 
kvällen.

Sedan några månader hade vi separata sovrum, jag hade 
låtit henne få the master bedroom (ett master bedroom 
är som ett vanligt sovrum fast med klädkammare och 
badrum, jag förtydligar det för mina läsare från de lägre 
samhällsskikten) för att själv installera mig i »gästrum-
met« och använda tvättrummet, ett tvättrum var fullt 
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tillräckligt för mig, jag borstade tänderna och duschade 
snabbt, sedan var jag klar. 

Vårt förhållande var i slutfasen, ingenting  skulle ha 
kunnat rädda det och det var förresten inte ens önsk-
värt, ändå samsades vi ännu om vad man brukar kalla 
en »strålande utsikt«. Både vardagsrummet och lägen-
hetens master bedroom vette mot floden Seine och 
bortom 16:e arrondissementet mot Boulogneskogen, 
Saint-Cloudparken, i vackert väder kunde man längre 
bort ana Versailles. Från mitt rum såg man rakt ut på 
Hotell Novotel på mindre än en kabellängds avstånd, och 
sedan mot större delen av Paris men utsikten intresserade 
mig inte, jag hade alltid de dubbla gardinerna fördragna. 
Jag avskydde inte bara Beaugrenellekvarteret utan hela 
Paris, jag äcklades av denna stad full av miljömedveten 
medelklass, jag var kanske medelklass men jag var inte 
miljömedveten, jag körde fyrhjulsdriven diesel – kanske 
hade jag inte uträttat särskilt mycket i livet, men jag 
hade åtminstone bidragit till att förstöra planeten – och 
jag saboterade systematiskt sopsorteringssystemet som 
ställts i ordning av husets bostadsrättsförening, genom 
att slänga tomma vinflaskor i behållaren för papper och 
kartong och matavfall i glasbehållaren. Jag var lite stolt 
över min brist på samhällsansvar men det var också min 
småaktiga hämnd för den oanständigt ökande hyran 
och de övriga avgifterna – när jag väl hade betalat hyran 
och avgifterna och sänt Yuzu det månatliga underhållet 
hon begärt för »hushållsutgifter« (mestadels sushibe-
ställningar) hade jag gjort av med exakt 90 % av min 
månadslön, mitt vuxna liv byggde alltså på att jag sakta 
naggade på arvet efter min far, det hade han inte för-
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tjänat och det var verkligen dags att jag satte stopp för 
de här dumheterna. 

Ända sedan jag lärt känna Yuzu hade hon jobbat på Japan-
ska kulturcentret på Quai Branly, det låg femhundra 
meter från lägenheten men hon cyklade ändå på sin dum-
ma holländska citycykel som hon sedan måste ta med i 
hissen och parkera i vardagsrummet. Jag antar att det 
var hennes föräldrar som hade uppfostrat henne till att 
bli så där lat. Jag visste inte exakt vad hennes föräldrar 
jobbade med men de var utan tvekan rika (ett ensambarn 
till rika föräldrar blir som Yuzu, oavsett vilket land eller 
vilken kultur hon kommer ifrån), troligen inte excep-
tionellt rika, jag kan inte föreställa mig hennes far som 
styrelseordförande för Sony eller Toyota utan snarare 
som statstjänsteman, en högt uppsatt sådan.

Hon hade anställts, förklarade hon, för att »för yngra 
och modernisera« det kulturella programmet. Det 
var ingen onödig lyx: foldern jag tog första gången jag 
hälsade på henne på kulturcentret var dödligt tråkig: 
origamiverkstäder, ikebana och tenkoku, kamishibai-
föreställningar och jōmontrummor, föreläsningar om 
go-spel och te (Urasenke-skolan, Omotosenke-skolan). 
De sällsynta japanska gästerna var knappt levande 
nationalklenoder, de flesta var minst nittio år gamla och 
borde mer adekvat ha kallats döende nationalklenoder. 
Det räckte kort sagt med att ordna en eller två manga-
utställningar och en eller två festivaler på temat nya 
tendenser i japansk pornografi för att uppfylla avtalet; 
it was quite an easy job. 
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Det var ett halvår sedan jag hade slutat besöka utställ-
ningarna som Yuzu anordnade, efter den om Daikichi 
Amano. Han var en fotograf och videokonstnär som 
ställde ut nakna flickor täckta av olika äckliga djur som 
ålar, bläckfiskar, kackerlackor och ringmaskar … På en 
video syntes en japansk kvinna som fångade en bläckfisk 
med tänderna, just när den var på väg upp ur en toalett. 
Jag tror aldrig jag har sett någonting så äckligt. Tyvärr 
hade jag som vanligt börjat med buffén innan jag intres-
serade mig för de utställda verken och två minuter senare 
rusade jag mot kulturcentrets toalett för att kräkas upp 
riset och den råa fisken.

Helgerna var alltid en pina, men utöver dem kunde jag 
ta mig igenom veckorna nästan helt utan att stöta på 
Yuzu. När jag gick till jordbruksdepartementet sov hon 
fortfarande – hon gick sällan upp före lunch. Och när jag 
kom hem vid sju på kvällen var hon nästan aldrig hemma. 
Det var troligen inte jobbet som uppehöll henne så sent, 
det var trots allt naturligt, hon var bara tjugosex och jag 
var tjugo år äldre, behovet av ett socialt liv minskar när 
man mognar, till slut tycker man att man har gjort sitt i 
frågan, dessutom hade jag installerat en SFR-box på mitt 
rum så jag kunde se sportkanalerna och följa de franska, 
engelska, tyska, spanska och italienska fotbollsmäster-
skapen, det kunde underhålla mig i många timmar, om 
Pascal hade haft SFR-box skulle kanske saker ha sett 
annorlunda ut, och allt detta till samma pris som de 
andra operatörerna, jag begrep inte varför SFR inte lyfte 
fram det fantastiska sportutbudet i reklamen, men var 
och en jobbar på sitt vis. 
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Mer diskutabelt med tanke på den allmänt accepterade 
moralen var kanske att Yuzu, det var jag övertygad om, 
ganska ofta deltog i »swingerskvällar«. Jag hade följt 
med en gång alldeles i början av vårt förhållande. De 
hölls i en större privat byggnad vid Quai de Béthune på 
Île Saint-Louis. Jag kunde inte ens föreställa mig vad ett 
sådant hus skulle vara värt på marknaden, kanske tjugo 
miljoner euro, jag hade i alla fall aldrig sett något liknan-
de. Där fanns ett hundratal deltagare, ungefär två män 
per kvinna, männen var i allmänhet yngre än kvinnorna 
och från en mycket lägre socialgrupp, de flesta såg faktiskt 
ut att komma från förorten. De får säkert betalt, tänkte 
jag ett ögonblick, men å andra sidan troligen inte, de fles-
ta män passar på när de får knulla gratis, dessutom fanns 
det champagne och petit-fourer i de tre sammanlänkade 
salarna där jag tillbringade kvällen.

Ingenting sexuellt utspelade sig i de tre salarna, men 
kvinnornas extremt erotiska klädsel och det faktum att 
par eller grupper regelbundet gick antingen mot trappor-
na som ledde till sovrummen eller till källaren, lämnade 
inga tvivel om vad det var för sorts tillställning. 

Efter ungefär en timme, när det blev uppenbart att jag 
inte hade några avsikter att utforska det som planerades 
eller utväxlades utöver buffén, beställde Yuzu en Uber. 
På hemvägen kritiserade hon mig inte men hon visade 
heller ingen ånger, ingen skam, hon sa över huvud taget 
ingenting om kvällen och skulle faktiskt aldrig göra det.

Hennes tystnad verkade bekräfta min hypotes att hon 
inte hade gett upp de här aktiviteterna och en kväll fick 
jag för mig att jag skulle skaffa klarhet i saken, det var 
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vansinnigt, hon skulle kunna komma hem när som helst, 
och att snoka i sin partners dator dessutom, vad kunde 
vara mer skamligt, det där behovet av att få veta är märk-
ligt, eller ordet behov kanske är för starkt, låt oss säga 
att matcherna hade varit en besvikelse den där kvällen. 

Genom att sortera hennes mejl i storleksordning kunde 
jag enkelt hitta dem som innehöll bifogade filmer. I den 
första var min sambo föremål för ett klassiskt gangbang: 
hon runkade, sög av och lät sig penetreras av ungefär 
femton män som utan brådska väntade på sin tur och 
använde kondom vid vaginala och anala penetrationer, 
ingen av dem sa ett ord. Vid ett tillfälle försökte hon ta 
två kukar i munnen samtidigt men lyckades inte riktigt. I 
ett senare parti ejakulerade deltagarna på hennes ansikte 
som allt mer täcktes av sperma, efter ett tag blundade 
hon. 

Så långt var allt gott och väl, eller jag menar, låt oss 
säga att jag inte var direkt förvånad, det var något annat 
som störde mig mer: jag hade omedelbart känt igen 
inredningen, videon hade spelats in i min lägenhet och 
närmare bestämt i the master bedroom, det gillade jag 
inte riktigt. Hon måste ha passat på någon gång när jag 
varit placerad i Bryssel och dit hade jag slutat åka för över 
ett år sedan, alltså måste det ha skett alldeles i början av 
vårt förhållande, det vill säga på den tiden då vi fortfa-
rande knullade och dessutom en hel del, jag tror inte jag 
någonsin har knullat så mycket i hela mitt liv, hon var 
i princip konstant tillgänglig för att knulla och jag hade 
därmed slutit mig till att hon var kär i mig, det var kanske 
en feltolkning men i så fall en ganska vanlig feltolkning 
bland män, det är så de flesta kvinnor fungerar (enligt 
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de populärvetenskapliga böckerna), det finns i deras pro-
gramvara (enligt de politiska diskussionerna på Public 
Sénat), Yuzu måste alltså vara ett särfall. 

Hon var mycket riktigt ett särfall, det avslöjade den 
andra videon. Den här gången utspelade det sig inte 
hos mig, och inte i det stora huset på Île Saint-Louis. 
Medan inredningen i huset på Île Saint-Louis hade varit 
smakfull och minimalistisk i svart och vitt, var det nya 
stället lyxigt, medelklassigt, Chippendale, det förde tan-
karna till Avenue Foch, någon rik gynekolog eller kanske 
framgångsrik programledare på tv. Vilket det nu var så 
onanerade Yuzu på en ottoman och gled sedan ned på 
golvet som täcktes av en matta med någon sorts persiskt 
motiv, där en gammal dobermann penetrerade henne 
med rasens typiska vigör. Sedan ändrades kameravinkeln 
och medan dobermannen fortsatte kämpa med Yuzu (i 
naturligt tillstånd ejakulerar hundar ändå mycket snabbt, 
men den kvinnliga fittan måste skilja sig betydligt från 
honhundens, han var på okänd mark), kittlade Yuzu 
ollonet på en bullterrier innan hon tog det i munnen. 
Bullterriern var kanske yngre, den ejakulerade på mindre 
än en minut innan den ersattes av en boxer. 

Efter detta lilla hund-gangbang avbröt jag tittandet, 
jag var äcklad, framför allt för hundarnas skull, samti-
digt kunde jag inte låta bli att tänka att för en japanska 
(efter allt jag har kunnat observera kring det här folkets 
mentalitet) är sex med en västerlänning nästan likvärdigt 
med att ha sex med djur. Innan jag gick ut ur the master 
bedroom sparade jag alla filmerna på en usb-sticka. Yuzus 
ansikte var helt igenkännbart och i tankarna började 
jag skissa på en ny befrielseplan, som helt enkelt (goda 
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 idéer är alltid enkla) gick ut på att kasta ut henne genom 
fönstret.

Rent praktiskt skulle det knappast vara några problem. 
Först gällde det att få henne att dricka, under förevänd-
ningen att drycken var av en häpnadsväckande kvalitet, låt 
säga en gåva från en liten lokal plommonvinsproducent 
i Vogeserna, hon var väldigt mottaglig för den sortens 
argument, på det sättet var hon verkligen fortfarande en 
turist. Japaner och asiater tål i allmänhet alkohol väldigt 
illa, på grund av en brist på enzymet aldehyddehydroge-
nas som omvandlar etanolen till ättiksyra. Efter mindre 
än fem minuter skulle hon vara stupfull, jag hade varit 
med om det förut, därefter skulle jag bara behöva öppna 
fönstret och flytta kroppen, hon vägde knappt femtio 
kilo (ungefär lika mycket som hennes bagage), jag skulle 
utan problem kunna släpa henne och tjugonio våningar 
var inte att leka med. 

Jag kunde förstås försöka få det att verka som en fylle-
olycka, alltihop verkade ganska trovärdigt, men jag hade 
ett enormt och kanske överdrivet förtroende för polisen i 
mitt land, och mitt första val skulle nog vara att erkänna: 
jag föreställde mig att videofilmerna utgjorde förmildran-
de omständigheter. I brottsbalken från 1810, artikel 324, 
stipuleras att »ett mord som begåtts av en make på hans 
maka, eller på honom av henne, är oförlåtligt (…) ändock, 
i fall av äktenskapsbrott, så som föreskrivits i  artikel 336, 
är ett mord som begås av en make på hans maka och 
därtill hennes medbrottsling, i det fall då han tar dem 
på bar gärning i det gemensamma hemmet, förlåtligt«. 
Om jag alltså hade gett mig ut med en kalasjnikov den 
där kvällen då sexorgien ägt rum, och om vi hade levt på 
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Napoleons tid, skulle jag ha blivit frikänd utan problem. 
Men vi levde inte längre på Napoleons tid, inte ens i 
samma tid som Skilsmässa på italienska, och en snabb sök-
ning på internet informerade mig om att medelstraffet 
för ett svartsjukebrott inom äktenskapet var sjutton år, 
vissa feminister ville gå ännu längre och göra det möjligt 
att avkunna hårdare domar genom att införa begreppet 
féminicide – kvinnomord – i brottsbalken, något jag fann 
ganska lustigt, det förde tankarna till pesticider och rått-
gift. Men sjutton år verkade ändå länge. 

Samtidigt har man det kanske inte så illa i fängelse, 
tänkte jag. Alla byråkratiska problem upphör och man får 
dessutom medicinsk vård, det största obehaget är att man 
hela tiden blir nedslagen och sodomiserad av de andra 
internerna, men om man tänker efter var det kanske 
framför allt pedofiler som blev förnedrade och påsatta 
av andra fångar, eller de unga, söta killarna med sina små 
änglarövar, ömtåliga societetsungdomar som åkt dit för 
en fånig lina kola, själv var jag kraftig, satt och lätt alko-
holiserad, jag var snarare en typisk medel åtalad. De för-
ödmjukade och de påsatta, det var en bra titel, en  trashigare 
Dostojevskij, för övrigt hade väl Dostojevskij skrivit om 
fängelsevärlden, kanske fanns det något att hämta där, 
men hur som helst hann jag inte undersöka saken, jag 
måste bestämma mig snabbt och jag hade känslan av 
att en kille som dödat sin kvinna för att »återkräva sin 
heder« borde förtjäna viss respekt från medfångarna, det 
var vad mina vaga kunskaper om fängelsemiljön sa mig. 

Å andra sidan fanns det ändå saker jag gillade här ute, 
till exempel en liten sväng till G20, de hade fjorton olika 
sorters hummus, eller en skogspromenad, när jag var barn 



älskade jag att gå i skogen, jag borde ha gjort det oftare, 
jag hade tappat kontakten med min barndom alltför 
mycket, hur som helst var en lång fängelsedom kanske 
inte den bästa lösningen, men jag tror att det var hum-
musen som avgjorde frågan. Vid sidan av de moraliska 
aspekterna av ett mord förstås. 
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Lustigt nog var det när jag tittade på Public Sénat – en 
kanal jag inte hade särskilt höga förväntningar på, och 
verkligen inte när det gällde något av det här slaget – 
som lösningen äntligen uppenbarade sig. En dokumen-
tär med titeln Frivilligt försvunna skildrade vägvalen hos 
ett antal människor som en dag, på ett fullständigt oför-
utsägbart vis, hade bestämt sig för att bryta med sin fa-
milj, sina vänner och sitt yrke: det var en kille som hade 
lämnat bilen på en järnvägsparkering när han var på väg 
till jobbet en måndagsmorgon och tagit första bästa tåg 
för att låta slumpen bestämma målet, en annan som kom 
ut från en fest och i stället för att gå hem hade han ta-
git ett rum på första bästa hotell för att sedan irra runt 
i månader mellan olika Parishotell och med ny adress 
varje vecka. 

Siffrorna var imponerande: mer än tolvtusen personer 
väljer att försvinna i Frankrike varje år, de överger sina 
familjer och startar om sitt liv, ibland i andra änden av 
världen och ibland utan att lämna stan. Jag var fasci-
nerad och tillbringade resten av natten på internet för 
att lära mig mer, allt mer övertygad om att ha stött på 
mitt eget öde: jag skulle också bli frivilligt försvunnen, i 
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mitt fall var det ovanligt enkelt eftersom jag inte behövde 
smita från någon fru, någon familj eller något tålmo-
digt uppbyggt socialt sammanhang utan bara en simpel 
utländsk älskarinna som inte hade någon rätt att söka 
efter mig. Varenda artikel på nätet underströk faktiskt 
något som dokumentären också lyft fram: i Frankrike 
var alla myndiga personer fria att komma och gå som de 
ville, att överge familjen var inget brott. Man borde rista 
in meningen: Att överge familjen är inget brott i Frankrike 
med stora bokstäver på alla offentliga byggnader. Man 
framhöll den här punkten starkt och underbyggde den 
med överväldigande bevis: i de fall då en person som 
anmälts försvunnen blev kontrollerad av polis eller gend-
armer var det förbjudet för dessa att meddela personens 
nya adress utan ett medgivande, och 2013 hade man 
slutat göra eftersökningar på familjers begäran. Det var 
häpnadsväckande att det land där den individuella frihe-
ten år efter år hade kringskurits hade hållit fast vid denna 
grundläggande företeelse, enligt min mening ännu mer 
grundläggande och filosofiskt sett mer problematisk än 
självmord.

Jag sov inte den natten, och så snart det blev morgon 
satte jag igång med de nödvändiga åtgärderna. Utan att 
ha något särskilt mål för ögonen föreställde jag mig att 
livet nu skulle föra mig mot landsbygden, alltså valde jag 
Crédit Agricole. Att öppna ett konto gick blixtsnabbt 
men jag var tvungen att vänta en vecka för att kunna 
logga in på nätet och få mitt checkhäfte. Att stänga mitt 
bankkonto i BNP tog en kvart och överföringen av saldot 
till mitt nya konto skedde omedelbart. Att flytta de fasta 



52

överföringar jag ville behålla (bilförsäkring, sjukförsäk-
ring) kunde ordnas med några mejl. Lägenheten tog lite 
längre tid, jag fick för mig att det skulle vara en god idé 
att hitta på en historia om ett nytt jobb som väntade 
på en enorm vingård i Mendozaprovinsen i Argentina, 
alla hos fastighetsvärden tyckte att det var fantastiskt, 
så snart man talar om att lämna Frankrike tycker alla 
fransmän att det är fantastiskt, det är ett karaktärsdrag, 
även om det är för att åka till Grönland tycker man att 
det är fantastiskt så Argentina ska vi inte ens tala om, om 
det hade varit Brasilien tror jag att den kundansvariga 
skulle ha svimmat. Jag hade två månaders uppsägningstid 
som jag skulle betala med en banköverföring, när det 
gällde lägenhetsbesiktningen kunde jag förstås inte vara 
på plats, men det var heller inte nödvändigt. 

Så återstod frågan om mitt arbete. Jag var kontraktsan-
ställd på jordbruksdepartementet och mitt avtal för-
nyades årsvis med början i augusti. Min avdelningschef 
verkade förvånad över att jag ringde under semestern 
men gick med på att ses samma dag. För en man med 
goda kunskaper i jordbruksfrågor skulle en mer sofisti-
kerad lögn, om än besläktad med den förra, bli nödvän-
dig. Jag hittade alltså på en historia om ett konsultjobb 
inom »jordbruksexport« på ambassaden i Argentina. 
»Åh, Argentina …«, sa han dystert. Den argentinska 
jordbruksexporten hade bokstavligen exploderat på alla 
områden sedan några år tillbaka, och än var det inte över, 
experterna uppskattade att Argentina med sin befolkning 
på fyrtiofyra miljoner invånare skulle kunna producera 
föda för sexhundra miljoner människor och den nya rege-
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ringen hade mycket väl förstått att med deras devalverings-
politik skulle de jävlarna bokstavligen dränka Europa i 
sina produkter, dessutom hade de inga som helst lagliga 
begränsningar för GMO, med andra ord låg vi risigt till. 
»Deras kött är utsökt …«, invände jag med förmildrande 
röst. »Om det ändå bara vore köttet …«, svarade han, 
allt dystrare: spannmålet, sojan, solrosorna, sockret, 
jordnötterna, hela fruktproduktionen,  köttet förstås och 
till och med mjölken: på alla de områdena skulle Argenti-
na kunna skada Europa ordentligt, och det på väldigt kort 
tid. »Med andra ord går ni över till fienden …«, avslu-
tade han med en skenbart skämtsam röst, men märkt av 
äkta bitterhet; jag valde att hålla tyst. »Ni är en av våra 
bästa experter; jag antar att deras erbjudande är ekono-
miskt intressant …«, fortsatte han med en röst som gav 
oroväckande signaler om en rejäl löneökning; inte heller 
där tyckte jag att det var till min fördel att svara, men jag 
försökte mig på en samtidigt bekräftande, beklagande, 
införstådd och ödmjuk min – hur som helst en min som 
det var svårt att lyckas med.

»Nå …«, han trummade med fingrarna i bordet. Det 
var alltså så att jag var ledig, och ledigheten låg i slutet av 
min kontraktsperiod: tekniskt sett behövde jag därmed 
inte komma tillbaka. Han var förstås lite bekymrad, lite 
tagen på sängen, men det var knappast första gången. 
Jordbruksdepartementet betalar sina kontraktsanställda 
väldigt bra så snart man hittar någon med tillräckligt 
god kompetens, man betalar dem mycket mer än de 
vanliga anställda men man kan förstås inte mäta sig 
med den privata sektorn, inte ens med en främmande 
ambassad så fort den har bestämt sig för att sätta en riktig 
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erövringsplan i verket, jag minns en kompis på samma 
nivå som jag som hade fått en mindre förmögenhet för att 
komma till USA, för övrigt hade han misslyckats totalt 
med sitt uppdrag, kaliforniska viner sålde fortfarande lika 
dåligt i Frankrike och nötköttet från Mellanvästern käm-
pade för att locka kunder medan det argentinska köttet 
höll på att lyckas, en sådan sak går inte att begripa, konsu-
menterna är små impulsstyrda varelser, mer impulsstyrda 
än nötkreatur, vissa kommunikationsexperter hade ändå 
upprättat ett trovärdigt scenario, bilden av cowboyen var 
enligt dem kraftigt överexploaterad, varenda människa 
visste vid det här laget att Mellanvästern var ett otydligt, 
anonymt territorium där köttfabrikerna stod på rad, det 
var så många hamburgare som skulle serveras dagligen 
att något annat inte var möjligt, man måste vara realis-
tisk, att fånga djuren med lasso hade blivit otänkbart. 
Bilden av gauchon väckte däremot fortfarande de euro-
peiska konsumenternas fantasi (kanske var någon sorts 
latinomagi inblandad?), de föreställde sig öppna prärier 
så långt ögat nådde, stolta och fria djur som galopperade 
över pampas (i den mån en tjur nu kan galoppera, det 
behövde kanske kollas upp), hur som helst stod vägen 
öppen för det argentinska nötköttet. 

Min före detta chef tog mig trots allt i hand, och innan 
jag lämnade hans kontor var han ändå storsint nog att 
önska mig lycka till i mitt nya yrkesliv. 

Att röja mitt arbetsrum tog knappt tio minuter. Kloc k  an 
var nästan fyra, på mindre än en dag hade jag nu lagt om 
mitt liv. 
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Jag hade utplånat spåren av mitt tidigare liv utan några 
egentliga problem, saker och ting hade verkligen blivit 
enklare med internet. Alla räkningar, inkomstdeklara-
tioner och andra praktiska saker kunde numera behand-
las elektroniskt, det hade blivit onödigt med en fysisk 
adress, en e-postadress räckte till allt. Samtidigt hade jag 
fortfarande en kropp och en kropp hade vissa behov, det 
svåraste med min flykt var faktiskt att hitta ett parishotell 
som tillät rökning. Jag fick ringa omkring hundra samtal 
där jag varje gång måste stå ut med växeltelefonisternas 
triumferande förakt och påtagliga njutning när de ska-
deglatt fick tillfälle att meddela: »Nej, min herre, det är 
omöjligt, hotellet är helt och hållet rökfritt, tack för sam-
talet«, jag ägnade två hela dagar åt efterfrågningar och 
det var först i gryningen den tredje dagen, när jag över-
vägde att bli uteliggare (en uteliggare med sjuhundra-
tusen euro på kontot, det var originellt på gränsen till 
kittlande) som jag kom att tänka på att Hotell Mercure i 
Niort-Marais Poitevin fortfarande hade tillåtit rökning 
för ett tag sedan, kanske fanns det en möjlighet där. 

Efter några timmars googlande fick jag mycket rik-
tigt reda på att även om nästan samtliga Mercurehotell 
i Paris hade en strikt rökfri policy, fanns det undantag. 
Frigörelsen kom alltså inte ens från en oberoende aktör 
utan från en underordnads motvilja mot att respektera de 
begränsningar som hierarkin ålade honom, en sorts väg-
ran att underkasta sig, det var det individuella samvetets 
moraliska uppror, som redan beskrivits i flera existentia-
listiska teaterpjäser efter andra världskriget. 

Hotellet låg på Avenue de la Sœur-Rosalie i 13:e 
arrondissementet, nära Place d’Italie. Jag kände inte till 



den där avenyn eller den där sœur Rosalie men Place de 
l’Italie passade mig fint, det var tillräckligt långt från 
Beau grenelle, det fanns ingen risk att jag skulle råka stö-
ta på Yuzu av en slump, hon tog sig aldrig längre bort 
än till Marais när hon skulle ut och om man lade till 
vissa oanständiga tillställningar i 16:e eller det fina 17:e 
arrondissementet hade man koll på alla hennes rörelser, 
jag skulle sitta lika lugnt vid Place de l’Italie som om jag 
hade befunnit mig i Vesoul, eller Romorantin. 
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Jag hade bestämt mig för att ge mig av måndagen den 
1 augusti. På kvällen den 31 juli satte jag mig i vardags-
rummet och väntade på att Yuzu skulle komma hem. 
Jag undrade hur lång tid det skulle ta för henne att inse 
hur det låg till, inse att jag gett mig av för gott och att jag 
aldrig skulle komma tillbaka. Hennes fortsatta vistelse i 
Frankrike, hur den nu skulle bli, var avhängig lägenhe-
tens uppsägningstid på två månader. Jag visste inte exakt 
vad hon hade för lön på Japanska kulturcentret, men det 
räckte helt säkert inte till vår hyra och jag hade svårt att 
tänka mig att hon skulle finna sig i att bo i någon usel 
etta, till att börja med skulle hon vara tvungen att göra 
sig av med tre fjärdedelar av sina kläder och skönhets-
produkter, klädkammaren och badrummet som hörde 
till hennes master bedroom hade varit fullproppade, hon 
hade lyckats fylla varenda hylla till brädden. Mängden 
prylar som var oundgängliga för att hon skulle kunna 
upprätthålla sin ställning som kvinna var verkligen häp-
nadsväckande, kvinnor vet oftast inte om detta men det 
här är något som män tycker illa om och som till och med 
äcklar dem, det ger dem känslan av att ha fått hem en 
förfalskning, vars skönhet bara kan upprätthållas genom 
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ändlösa konster, konster som männen snabbt (trots det 
inledande överseende som en machoman kan uppvisa 
inför den långa listan av feminina brister) börjar uppfat-
ta som oetiska, och det faktum att hon kunde tillbringa 
en sanslöst lång tid i badrummet – jag hade upptäckt det 
under våra gemensamma semestrar: mellan morgontoa-
letten (vid tolvtiden), den mer summariska uppiffningen 
på eftermiddagen och den oändligt långa och irriteran-
de ceremonin kring kvällstoaletten (en gång hade hon 
anförtrott mig att hon använde arton olika krämer och 
salvor på en och samma dag) hade jag räknat ut att hon 
tillbringade sex timmar om dagen därinne – och vad som 
gjorde det ännu mer oattraktivt var att alla kvinnor inte 
var sådana, det fanns motbevis och jag greps av hjärtsli-
tande sorg när jag tänkte på den rödblonda i El Alquían 
och hennes lätta packning, vissa kvinnor ger intryck av 
att vara mer naturliga, i mer naturlig harmoni med värl-
den, de lyckas ibland till och med ge sken av att vara 
likgiltiga inför sin egen skönhet, det rör sig förstås om en 
extra förslagenhet men resultatet finns ändå där, Camille 
tillbringade till exempel max en halvtimme om dagen i 
vårt badrum och jag var säker på att det skulle ha varit 
likadant med den rödblonda i El Alquían.

När hon inte kunde betala hyran skulle Yuzu bli tvungen 
att resa hem till Japan, om hon inte möjligen bestämde 
sig för att prostituera sig, hon hade vissa nödvändiga 
talanger, hennes sexuella prestationsförmåga var på en 
mycket hög nivå, särskilt när det gällde de avgörande 
avsugningarna, hon slickade ivrigt ollonet utan att för 
ett ögonblick glömma bort pungkulorna, när det gällde 
»långt ned i halsen« var hon begränsad, kanske eftersom 
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hennes mun var så liten, men i min mening var »långt 
ned i halsen« en fix idé hos en liten grupp besatta; vill 
man nu ha kuken helt omsluten av kött, ja då finns ju 
fittan, det är det den är till för, munnens överlägsenhet 
beror på tungan som ju ändå försvinner långt ned i hal-
sen där den automatiskt blir av med all handlingsförmå-
ga, nåja, vi ska inte gå i polemik men faktum är att Yuzu 
var bra på att ta hand om kuken och att hon gärna gjorde 
det i vilken situation som helst (hur många av mina flyg-
resor hade inte förskönats av hennes överraskande små 
avrunkningar!) och hon var framför allt mycket begåvad 
på det anala området, hennes röv var både mottaglig och 
lättillgänglig och hon erbjöd den för övrigt alltid bered-
villigt, och eftersom analen alltid medför en extra avgift 
i eskortverksamhet skulle hon i praktiken kunna begära 
mycket mer än en vanlig hora med anal, jag beräknade 
hennes taxa till omkring 700 euro i timmen eller 5 000 
euro per natt: hennes äkta elegans och begränsade men 
tillräckliga kulturella förfining skulle kunna göra henne 
till en trovärdig eskort, en kvinna man utan svårighet 
kunde ta med sig på middagsbjudningar, till och med 
viktiga affärsmiddagar, och då har vi ändå inte nämnt 
hennes konstnärliga arbete, en källa till behagliga kon-
versationer, i affärskretsar är man svag för konstnärliga 
konversationer, och jag visste dessutom att vissa av mina 
kollegor hade misstänkt att jag var med Yuzu av just de 
skälen, en japanska har hur som helst alltid en viss stil 
mer eller mindre per definition, men jag kunde utan 
falsk ödmjukhet säga att hon var en ovanligt stilfull 
japanska, jag hade fått en del beundran för hennes skull 
men jag vill ändå erkänna – och tro mig, så här nära 
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slutet har jag helt tappat lusten att ljuga – det var inte 
hennes »högklassiga« eskorttalanger som hade fått mig 
att bli förälskad i Yuzu utan helt enkelt hennes förmågor 
som enkel hora.

Men innerst inne trodde jag inte riktigt på Yuzu som 
hora. Jag hade varit med många horor, ibland ensam 
och ibland tillsammans med kvinnorna i mitt liv, och 
Yuzu saknade den mest grundläggande egenskapen i 
detta makalösa yrke: generositet. En hora väljer inte sina 
kunder, det är grundprincipen, axiomet, hon skänker 
njutning till alla utan åtskillnad, det är på det sättet hon 
uppnår sin storhet. 

Yuzu hade visserligen kunnat vara i centrum för gang-
bangs, men då handlade det om en specifik situation där 
det är mängden kukar till hennes tjänst som störtar kvin-
nan in i ett tillstånd av narcissistisk berusning, det mest 
upphetsande var kanske att vara omgiven av män som 
runkade medan de väntade på sin tur, jag drar mig i alla 
fall till minnes hur bestämd Catherine Millet var i sina 
böcker på den punkten, men utanför gruppsexet valde 
Yuzu alltid sina älskare, hon valde dem omsorgsfullt, jag 
hade träffat några av dem, det rörde sig ofta om konstnä-
rer (men inte särskilt missförstådda konstnärer, snarare 
tvärtom faktiskt) eller ibland någon kulturbyråkrat, hur 
som helst män som var hyfsat unga, hyfsat snygga, hyfsat 
eleganta och hyfsat rika, vilket stämde in på rätt många 
människor i en stad som Paris, det finns i varje stund 
tusentals män som passar in på en sådan fantombild, jag 
skulle nog dra till med femtontusen men hon hade varit 
med färre än så, kanske några hundra, och under vår rela-
tion kanske tjugo, trettio stycken, man kunde hur som 
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helst säga att hon roat sig ordentligt i Frankrike, men nu 
var det över, festen var över.

Så länge vi hade varit tillsammans hade hon aldrig rest 
tillbaka till Japan eller planerat att göra det, jag hade hört 
några av telefonsamtalen med hennes föräldrar, de ver-
kade formella och kyliga, i alla fall korta, samtalen var 
åtminstone en utgift man inte kunde beskylla henne 
för. Jag misstänkte (inte för att hon öppnade sig för mig, 
men verkligheten hade skymtat fram under middagarna 
vi bjudit på i början av vårt förhållande, på den tiden då 
vi fortfarande hade ambitionen att ha vänner, att inord-
na oss i ett raffinerat, varmt och kräset socialt nätverk; 
verkligheten hade skymtat fram eftersom andra kvinnor 
som hon antog kom från en miljö som liknade hennes 
fanns där, till exempel modeskapare eller talangscouter, 
och dessa kvinnors närvaro hade troligen varit nödvändiga 
för hennes plötsliga bekännelser), jag misstänkte alltså att 
hennes föräldrar, från djupet av detta vaga Japan, hyste 
äktenskapsplaner för henne, och faktiskt mycket specifika 
äktenskapsplaner (det verkade bara finnas två tänkbara 
intressenter, kanske till och med bara en), och så snart 
hon på nytt befann sig under deras vingar skulle det vara 
extremt svårt för henne att smita undan om hon inte ville 
ställa till med en kanjei och hamna i en hiroku- situation (nu 
hittar jag på orden lite grann, men inte helt, jag minns ljud-
kombinationerna från telefonsamtalen), kort sagt skulle 
hennes öde vara beseglat i samma stund som hon satte ned 
fötterna på Naritas internationella flygplats.

Sånt är livet.
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Så här långt kommen är det kanske nödvändigt att jag be-
tonar några saker som handlar om kärlek, huvudsakligen 
adresserade till kvinnor eftersom kvinnor har dålig för-
ståelse för mäns kärlek, de blir hela tiden förbryllade över 
männens inställning och beteende och kommer ibland 
till den felaktiga slutsatsen att män saknar förmågan att 
älska, kvinnorna uppfattar sällan att det gemensamma 
ordet kärlek döljer två radikalt olika verkligheter för män 
och kvinnor. 

För kvinnan är kärleken en kraft, en alstrande, tekto-
nisk kraft som när den visar sig hos henne är en av de 
mest imponerande naturkrafter vi någonsin kan få skåda. 
Den bör betraktas med fruktan, den är en skapande kraft 
på samma nivå som en jordbävning eller klimatkatastrof, 
den bottnar i ett annat ekosystem, en annan miljö, ett 
annat universum, av denna kärlek skapar kvinnan en ny 
värld och utifrån de små separata varelser som plaskat 
omkring i varsin osäker tillvaro skapar hon livsförut-
sättningarna för ett par: en ny social, känslomässig och 
genetisk enhet vars syfte är att utplåna varje spår av de 
forna individerna, den nya enhetens essens är redan per-
fekt, som om den frammanats av Platon, den kan ibland 
kompliceras till en familj men det är nästan en bisak, 
tvärt emot vad Schopenhauer tänkte, kvinnan engagerar 
sig hur som helst totalt i den här uppgiften, hon dyker 
ned i den, hon engagerar sig till kropp och själ som det 
heter och för övrigt skiljer hon inte riktigt på de sakerna; 
för henne är skillnaden mellan kropp och själ bara ett 
manligt hårklyveri utan konsekvenser. Hon skulle utan 
att tveka offra sitt liv för det som för henne inte är en 
uppgift utan ett förkroppsligande av den rena livskraften. 
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Mannen är mer reserverad i början, han beundrar och 
respekterar den känslomässiga händelseutvecklingen 
utan att helt förstå den, för honom verkar det lite märk-
ligt att ta i så där. Men bit för bit förändras han, bit för 
bit sugs han in i den virvel av passion och njutning som 
kvinnan har skapat, mer precist uttryckt känner han 
av hennes vilja, hennes villkorslösa och rena vilja och 
han förstår att den viljan – även om kvinnan kräver att 
uppvaktas med regelbundna och helst dagliga vaginala 
penetrationer, eftersom det är det enkla villkoret för 
kärlekens befästande – att viljan i sig är helt och hållet 
god och att fallosen, kärnan i hans egen varelse, ändrar 
status eftersom även den blir ett villkor för att möjliggöra 
kärlekens befästande – mannen har inte så mycket mer 
att komma med – och genom denna märkliga omväg blir 
fallosens lycka ett mål i sig för kvinnan, ett mål vars medel 
nästan inte har några begränsningar. Sakta men säkert 
börjar mannen förändras av den gränslösa njutningen 
som kvinnan ger honom, han känner sig bekräftad och 
beundrad, hans världsbild förändras på det för honom 
oväntade sättet att han inträder i den kantianska dimen-
sionen respekt, och sakta men säkert börjar han betrakta 
världen på ett nytt sätt, där livet utan kvinnan (utan just 
den här kvinnan, som ger honom så mycket njutning) blir 
praktiskt taget omöjligt och som en karikatyr av ett liv; 
det är i den stunden mannen verkligen börjar älska. För 
mannen är kärleken alltså ett mål, någonting som upp-
nås, och inte som för kvinnan en början eller en födelse: 
det är det man behöver ta hänsyn till. 

Det förekommer däremot i sällsynta fall, bland de 
känsligaste och mest fantasifulla männen, att kärleken 
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uppenbarar sig från första ögonblicket, love at first sight är 
med andra ord inte bara en myt; det händer när mannen 
genom en ofantlig, mental, föregripande rörelse redan 
har föreställt sig den sammantagna njutningen som kvin-
nan under årens lopp (och till dess döden skiljer dem åt, 
som det heter) skulle kunna överösa honom med och då 
mannen redan (alltid redan, som Heidegger skulle ha sagt 
under sina mer gladlynta dagar) har fått en föraning om 
det strålande slutet, och det var denna oändlighet, denna 
strålande oändlighet av delade njutningar som jag fått en 
skymt av i Camilles blick (men jag ska återkomma till 
henne), och därtill mer slumpartat (och även lite mindre 
intensivt, men det är sant att jag var tio år äldre och att 
sex redan hade försvunnit totalt ur mitt liv när vi träffa-
des, det hade ingen plats längre, jag hade redan gett upp, 
jag var inte riktigt någon man längre) i blicken som jag 
alltför kortvarigt mötte hos den rödblonda i El Alquían, 
smärtans eviga rödblonda i El Alquían, den senaste och 
troligen sista chansen till lycka som livet hade placerat 
på min väg. 

Jag hade inte känt någonting av detta med Yuzu, hon 
hade bara erövrat mig gradvis, och det var dessutom med 
sekundära medel, genom att lyfta fram vad man vanligen 
kallar perversioner, framför allt skamlöshet, genom sitt 
sätt att runka av mig (och sig själv) i alla möjliga situa-
tioner, när det gällde resten var jag inte lika övertygad, 
jag hade sett snyggare fittor, hennes var lite för komplice-
rad, för många hudveck (och ur vissa vinklar kunde den 
betraktas som hängande, trots hennes unga ålder), när 
jag tänkte tillbaka var det bästa med henne nog röven 
och dess konstanta och skenbart uppriktiga tillgänglighet 
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som i själva verket varit så svekfull, man hade hela tiden 
ett fritt val mellan hennes tre hål, om hur många kvinnor 
kan man säga det? 

Man kanske kommer att anklaga mig för att lägga 
alltför stor vikt vid sex, men jag tror inte det. Även om 
jag är medveten om att andra nöjen gradvis tar dess plats 
genom livets naturliga framåtrörelse, är sex fortfarande 
det enda ögonblicket då man direkt och personligen 
involverar sina kroppsorgan, alltså är den sexuella vägen, 
det intensiva sexet, fortfarande en nödvändig väg för för-
älskelsens sammansmältning, inget kan ske utan det och 
allt det övriga växer oftast ur det. Därtill innehåller sex 
ett korn av fara, ett avgörande korn som höjer insatserna. 
Jag talar inte specifikt om aids, även om dödsfaran skulle 
kunna utgöra en verklig krydda, utan snarare om fort-
plantning, en fara som i sig är desto allvarligare, jag hade 
slutat använda kondomer så fort som möjligt i alla mina 
relationer, ärligt talat hade det blivit nödvändigt att låta 
bli kondom för min sexlust, där risken för befruktning 
spelade en betydlig roll, och jag var säker på att den väs-
terländska människans olycka berodde på den effektiva 
åtskillnaden mellan fortplantning och sex; vilket ledde 
till att man fördömde inte bara fortplantningen utan i 
samma handling både sexet och sig själv, det var vad de 
indentitära katolikerna hade förutsett, även om deras 
inställning i övrigt ledde till underliga etiska absurdi-
teter som motståndet mot sådana oskyldiga handlingar 
som trekanter eller sodomi, men nu avvek jag allt mer 
från ämnet på grund av glasen med konjak jag drack i 
väntan på Yuzu, som hur som helst varken var katolik 
eller identitär katolik, klockan var redan tio, jag tänkte 



66

inte sitta här hela natten men det störde mig ändå lite att 
ge mig av utan att ta farväl, jag gjorde en tonfisksmörgås 
medan jag väntade, konjaken hade jag gjort slut på men 
det fanns en flaska calvados kvar. 

Mina tankegångar djupnade tack vare calvadosen, calva-
dos är en stark och fyllig sprit som blivit orättvist bort-
glömd. Självklart hade Yuzus otroheter (för att uttrycka 
det milt) sårat mig, min manliga fåfänga hade kränkts, 
och framför allt hade jag drabbats av tvivel: gillade hon 
alla kukar lika mycket som min; där har ni den klassis-
ka frågan som män ställer sig vid sådana här tillfällen 
och även jag ställde den innan jag tyvärr besvarade den 
jakande, vår kärlek hade verkligen solkats ned av detta 
och komplimangerna jag fått för min kuk, som gjort mig 
så stolt i början av vårt förhållande (bekväm men inte 
överdrivet stor, exceptionellt uthållig) såg jag nu ur en 
annan synvinkel, jag såg summan av en kall, objektiv 
bedömning, ett resultat av täta möten med mängder av 
kukar, snarare än en lyrisk föreställning hos en förälskad 
kvinna, vilket jag helt ödmjukt erkänner att jag skulle 
ha föredragit, jag hade inga särskilda ambitioner när det 
gällde min kuk, det räckte med att någon gillade den så 
gillade jag den också, så var det med mig och min kuk. 

Ändå var det inte på grund av detta som min kärlek till 
Yuzu till sist hade slocknat, utan genom en till synes mer 
bagatellartad och i alla fall mer kortvarig incident, vår 
ordväxling hade inte varat mer än någon minut och följt 
direkt på ett av de långa telefonsamtal som Yuzu hade 
med sina föräldrar varannan månad. I samtalet hade hon 
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tagit upp frågan om att återvända till Japan, jag misstog 
mig inte och naturligtvis frågade jag henne om saken 
men hennes svar var avsett att lugna mig, hemresan låg 
långt fram i tiden, och jag skulle hur som helst inte be-
höva bry mig om den. Det var då jag förstod, på en milli-
sekund, en sorts oerhört vitt sken slog ut mitt normala 
medvetande, sedan återgick jag till mitt vanliga tillstånd 
och förhörde hastigt mig själv för att snabbt kunna be-
kräfta min inledande misstanke: I föreställningen om 
sitt ideala liv hade hon redan planerat sin återkomst till 
Japan, men det skulle bli om cirka tjugo eller trettio år, 
det skulle närmare bestämt ske efter min död, hon hade 
alltså redan planerat in min död i visionen av sitt fram-
tida liv, hon hade räknat med den.

Min reaktion var kanske irrationell, hon var tjugo år 
yngre än jag och allt pekade på att hon skulle överleva 
mig och det med marginal, men just det där är en sak 
som den ovillkorliga kärleken försöker glömma eller 
faktiskt direkt förneka, den ovillkorliga kärleken bygger 
på den omöjligheten, den förnekelsen, och om den har 
bekräftats i Kristi namn eller i en tro på det odödliga 
Google spelar i det avseendet liten roll, i den ovillkorliga 
kärleken kan den älskade varelsen inte dö, han är per 
definition odödlig, Yuzus realism var ett uttryck för brist 
på kärlek och den svagheten, den bristen hade en defi-
nitiv karaktär, den steg på en millisekund ur ramen för 
den ovillkorliga kärleken för att placera sig inom ramen 
för ett arrangemang, och så snart jag begrep det var det 
slut för min del, vårt förhållande var över, nu måste 
det faktiskt upphöra så snart som möjligt, för jag hade 
känslan av att det inte längre var en kvinna jag hade vid 



min sida utan en sorts spindel, en spindel som närde sig 
på min livsvätska men som likväl framträdde i kvinnlig 
dräkt, hon hade bröst, hon hade en röv (som jag redan 
har haft tillfälle att lovsjunga) och även en fitta (om vilken 
jag uttryckt vissa reservationer), men inget av det spelade 
längre någon roll, i mina ögon hade hon blivit en spindel, 
en bitande och giftig spindel som dag efter dag injicerade 
mig med en förlamande och dödlig vätska, det var av 
största vikt att hon försvann ur mitt liv så fort som möjligt. 

Flaskan med calvados var också slut, klockan var över elva, 
att ge mig av utan att ta farväl var kanske den bästa lös-
ningen trots allt. Jag gick fram till perspektivfönstret: 
en turistbåt, kanske dagens sista, gjorde sin u-sväng runt 
udden på Île aux Cygnes; det var då jag insåg att jag skulle 
glömma henne mycket snabbt. 
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Det blev en dålig natt, full av obehagliga drömmar där jag 
var nära att missa flyget, vilket tvingade mig till olika 
farliga handlingar som att kasta mig ut från högsta vå-
ningen på Tour Totem för att försöka nå Roissyflygplat-
sen luftvägen – ibland behövde jag flaxa med armarna, 
ibland bara glidflyga, det var på håret att jag klarade det, 
minsta svacka i koncentrationen skulle ha fått mig att 
störta, i ett svagt ögonblick precis över Jardin des Plantes 
förlorade jag flera meters höjd, det var knappt att jag 
lyckades ta mig över inhägnaden för de stora rovdjuren. 
Tolkningen av denna idiotiska men spektakulära dröm 
var antagligen kristallklar: jag var rädd att jag inte skulle 
lyckas komma undan.

Jag vaknade prick klockan fem och längtade efter en 
kaffe men jag kunde inte ta risken att föra oväsen i köket. 
Yuzu hade högst sannolikt kommit hem. Oavsett hur hon 
tillbringade sina nätter hände det aldrig att hon sov borta, 
att somna utan att ha smort in sig med de arton skön-
hetskrämerna var otänkbart. Hon sov troligen redan men 
klockan fem var ännu lite för tidigt, det var vid sju eller 
åtta hennes sömn var som djupast, jag måste avvakta. Jag 
hade valt alternativet tidig incheckning på Hotell Mercure 
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och skulle få tillgång till mitt rum från och med klockan 
nio, jag skulle säkert kunna hitta ett öppet café i kvarteret.

Jag hade packat min resväska kvällen före, det var ing-
enting mer som behövde ordnas innan jag gav mig av. 
Det var lite sorgligt att konstatera att jag inte hade några 
minnessaker att ta med mig: inga brev, inga foton eller 
ens någon bok, allt det där fanns på min Macbook Air, 
en tunn parallellepiped i borstad aluminium: mitt för-
flutna vägde 1 100 gram. Jag insåg också att under vårt 
två år långa förhållande hade Yuzu aldrig gett mig någon 
present – absolut ingenting, inte en enda. 

Därefter blev jag medveten om någonting mycket mer 
överraskande, nämligen att jag under gårdagskvällen, 
besatt som jag var av Yuzus outtalade likgiltighet för min 
död, för några minuter hade glömt omständigheterna 
kring mina föräldrars död. Det fanns faktiskt en tred-
je lösning för romantiska älskande, oberoende av den 
transhumanistiska hypotesen om odödlighet och det lika 
hypotetiska himmelska Jerusalem; en lösning som var 
omedelbart tillämplig och som varken krävde genetiska 
studier på hög nivå eller brinnande böner till Herren, 
just den lösningen mina föräldrar hade valt för ungefär 
tjugo år sedan. 

En notarie från Senlis, med alla stadens framstående 
personer bland sitt klientel, och en före detta student 
från École du Louvre som senare hade funnit sig i sin roll 
som hemmafru: ytligt sett var det ingenting hos mina 
föräldrar som förde tankarna till passionerad kärlek. Jag 
hade konstaterat att skenet sällan bedrar, men i det här 
fallet gjorde det det. 
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Dagen före sin sextiofjärde födelsedag, efter att i flera veck-
or ha lidit av envis huvudvärk, hade min far besökt hus-
läkaren och blivit remitterad till skiktröntgen. Tre dagar 
senare fick han veta resultaten: bilderna visade en stor 
tumör men i det här stadiet gick det inte att avgöra om 
den var elakartad eller inte, det var nödvändigt med biopsi. 

En vecka senare visade resultaten av biopsin med per-
fekt tydlighet att det mycket riktigt rörde sig om cancer, 
det var en aggressiv tumör som växte snabbt, en blandning 
av glioblastom och pilocytisk astrocytom. Cancer i hjärnan 
är relativt ovanligt men mycket ofta dödligt, chansen att 
överleva är mindre än 10 %, orsakerna till sjukdomens 
uppkomst är okända. 

Tumörens placering gjorde att det var otänkbart att 
 operera; cellgifter och strålning kunde ibland ge vissa 
resultat. 

Det är anmärkningsvärt att varken min far eller min 
mor ansåg att de behövde informera mig om de här saker-
na, jag fick reda på dem av en ren slump under ett besök 
i Senlis när jag frågade min mamma om ett kuvert från 
laboratoriet som hon hade glömt röja bort. 

Ytterligare en sak som gav mig en hel del att tänka på 
efteråt, var att dagen då jag var på besök hade de troligen 
redan bestämt sig, kanske till och med redan beställt 
produkterna på internet. 

Man fann dem en vecka senare, utsträckta bredvid var-
andra på den äktenskapliga sängen. Min far, som all-
tid var lika mån om att inte ställa till med besvär, hade 
förvarnat gendarmeriet via brev och till och med lagt 
extranyckeln i kuvertet. 
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De hade tagit produkterna tidigt på kvällen, det var 
deras fyrtionde bröllopsdag. Döden hade kommit has-
tigt, försäkrade mig gendarmen vänligt, hastigt men inte 
omedelbart, av deras ställningar på sängen kunde man 
ana att de velat hålla varandra i handen ända till slutet, 
men under dödskampens konvulsioner hade händerna 
tappat taget. 

Hur de hade skaffat produkterna skulle man aldrig få 
reda på, min mor hade raderat sökhistoriken i hemmada-
torn (det var helt säkert hon som hade tagit tag i saken, 
min far avskydde datorer och i allmänhet allt som kunde 
påminna om teknisk utveckling, han hade stretat emot 
allt han kunde innan han gav efter och utrustade konto-
ret och det var hans sekreterare som använde allting, själv 
hade han aldrig rört ett tangentbord). Om man verkligen 
ville, sa gendarmen, kunde man förstås finna spår efter 
deras beställning, ingenting raderas fullständigt i mol-
net; det var möjligt, men var det egentligen nödvändigt? 

Jag visste inte att två personer kunde begravas i sam-
ma kista, det finns så många hygienföreskrifter om allt 
och inget att man lätt föreställer sig att i princip allt 
är förbjudet, men nej, den här gången var det tydligen 
möjligt, om nu inte min far post mortem hade utnyttjat 
sina kontakter genom att skriva några brev, han kände 
som sagt nästan alla framstående personer i staden och 
även de flesta i styrande position, hur han nu än gjort för 
att få till detta sänktes de i jorden i samma kista, i norra 
hörnet av Senlis kyrkogård. Min mor var femtionio år 
när hon dog och vid perfekt hälsa. Prästen hade irriterat 
mig lite under begravningsceremonin, med sina enkla 
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poänger om den mänskliga kärlekens storslagenhet som 
ett preludium inför den ännu mer storslagna gudomliga 
kärleken, jag tyckte det var lite osmakligt att den katol-
ska kyrkan försökte dra fördel av dem, om han ställs inför 
ett fall av äkta kärlek ska en präst hålla käften, det var 
vad jag hade lust att säga honom, vad kunde väl den där 
pajasen begripa om mina föräldrars kärlek? Jag var själv 
inte säker på att jag verkligen förstod mig på den, jag 
hade alltid anat något uteslutande och privat i deras ges-
ter och leenden, någonting som jag aldrig helt och hållet 
skulle ha tillgång till. Med det vill jag inte säga att de 
inte älskade mig, de älskade mig tveklöst och var ur alla 
aspekter förträffliga föräldrar, uppmärksamma, närva-
rande utan att överdriva, generösa när det var nödvän-
digt, men det var inte samma kärlek och jag skulle alltid 
stå utanför den magiska, övernaturliga cirkeln som de 
utgjorde tillsammans (deras förmåga att kommunicera 
var verkligen häpnadsväckande, jag är säker på att jag 
varit med om minst två fall av regelrätt telepati mellan 
dem). De fick inga fler barn och jag minns det året när 
jag kom hem efter min examen från den förberedande 
jordbrukskursen på Henri IV-gymnasiet, och medde-
lade att med tanke på de dåliga trafikförbindelserna till 
Senlis skulle det vara mer praktiskt om jag hyrde ett 
rum i Paris, jag minns klart och tydligt att jag kom på 
min mor med en flyktig men otvetydig åtbörd av lätt-
nad: den första tanken som dök upp hos henne var att 
de äntligen skulle kunna vara ensamma med varandra. 
Min far i sin tur försökte knappt dölja sin förtjusning, 
han hade genast tagit tag i saken och en vecka senare 
flyttade jag in i en onödigt lyxig etta – mycket större, 



insåg jag genast, än de små jungfrukammare mina kam-
rater höll till i – mitt på Rue des Écoles, fem minuters 
gångväg från skolan. 
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Jag steg upp exakt klockan sju och gick ljudlöst genom 
vardagsrummet. Till och med den kraftiga pansardörren 
till lägenheten var tyst som en kassaskåpsdörr.

Denna första dag i augusti flöt paristrafiken obe-
hindrat, jag hittade till och med en parkeringsplats på 
Avenue de la Sœur-Rosalie, några meter från hotellet. 
Till skillnad från de viktigaste lederna (Avenue d’Italie, 
Avenue des Gobelins, boulevarderna Auguste-Blanqui 
och Vincent-Auriol) som med början vid Place d’Italie 
samlade den mesta trafiken från Paris sydvästra förorter, 
tog Avenue de la Sœur-Rosalie slut efter femtio meter vid 
Rue Abel-Hovelacque, som även den var av ringa bety-
delse. Avenystatusen hade kunnat verka obefogad om 
det inte varit för den häpnadsväckande och meningslösa 
bredden, samt mittremsan med träd som planterats för 
att skilja på vägbanorna som för närvarande var nästan 
tomma på trafik, på sätt och vis liknade Avenue de la 
Sœur-Rosalie mer en privat aveny, den påminde om de 
där pseudoavenyerna (Vélasquez, Van Dyck, Ruysdael) 
man stöter på längs med Monceauparken, sammantaget 
hade den något lyxigt över sig och intrycket förstärktes 
ytterligare av entrén till Hotell Mercure, som var märk-
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ligt komponerad med en stor portal som ledde till en 
innergård full av statyer, en dekor man snarare skulle 
ha förväntat sig i ett medelfint palats. Klockan var halv 
åtta och tre caféer på Place d’Italie hade redan öppet: 
Café de France, Café Margeride (med specialiteter från 
Cantal, men det var lite för tidigt för specialiteter från 
Cantal) och Café O’Jules i hörnet av Rue Bobillot. Jag 
valde det senare trots det fåniga namnet, eftersom ägarna 
haft den originella idén att översätta happy hour, som 
här blev »lyckliga timmen«, jag var säker på att Alain 
Finkielkraut skulle ha stöttat mitt val. 

Caféets meny gjorde mig genast entusiastisk och fick 
mig att omvärdera mina första fördomar om dess namn: 
användandet av namnet Jules gav faktiskt utrymme för 
ett mycket uppfinningsrikt menysystem, där de kreativa 
namnen kopplades till en bärande geografisk kontext, 
vilket redan salladsdelen vittnade om genom att placera 
»Jules i Södern« (sallad, tomater, ägg, räkor, ris, oliver, 
ansjovis, paprika) intill »Jules i Norge« (sallad, toma-
ter, rökt lax, räkor, pocherat ägg, toast). För egen del 
kände jag tydligt att det inte skulle dröja länge (kanske 
redan till lunch) innan jag gav efter för lockelserna från 
»Jules på bondgården« (sallad, rökt skinka, melon, stekt 
potatis, valnötskärnor, hårdkokt ägg), eller varför inte 
från »Herden Jules« (sallad, tomater, grillad chèvre, 
honung, bacon).

De erbjudna rätterna struntade genomgående i föråld-
rade kontroverser och drog upp linjerna för en fridfull 
samexistens mellan det traditionella köket (gratinerad 
löksoppa, sill med ljummen potatis) och nyskapande 
matlagning (friterade räkor med salsa verde, aveyron-
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bagel). Samma vilja till syntes anades på cocktailmenyn, 
som vid sidan av den klassiska samlingen innehöll någ-
ra riktiga kreationer såsom »grönt helvete« (Malibu, 
 vodka, mjölk, ananasjuice, mintlikör), »zombie« (mörk 
rom, aprikoslikör, citronsaft, ananasjuice, grenadin) och 
den överraskande men mycket enkla »Bobillot beach« 
(vodka, ananasjuice, jordgubbskoncentrat). Kort sagt 
anade jag att jag inte bara skulle tillbringa timmar utan 
dagar, veckor, för att inte säga år av lycka på det här 
stället. 

Vid niotiden, när jag hade avslutat frukosten från lan-
dets regioner och lämnat en tillräckligt stor dricks för 
att försäkra mig om servitörernas välvilja, tog jag mig 
till receptionen i Hotell Mercure, där mottagandet i hög 
grad motsvarade mina förväntningar. Hotellportieren 
bekräftade det innan hon ens bett om mitt Visakort och 
föregrep mina önskemål: man hade mycket riktigt reser-
verat ett rum för rökare, som jag hade önskat. »Blir ni vår 
gäst hela veckan?« fortsatte hon med en utsökt frågande 
ton: jag svarade ja.

Jag hade sagt en vecka men kunde lika gärna ha sagt nå-
got annat, min enda plan hade varit att befria mig från 
en giftig relation som varit på väg att ta livet av mig, min 
föresats att försvinna frivilligt hade lyckats fullständigt 
och nu hade jag nått hit, en västerländsk man mitt i livet 
med behoven tillgodosedda för ett antal år framåt, utan 
närstående eller vänner, utan personliga ambitioner eller 
egentliga intressen, djupt besviken på mitt tidigare yrkes-
liv, med varierande erfarenheter på det känslomässiga 
planet men samtliga med det gemensamt att de avbrutits, 
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kunna dra nytta av detta för att starta om, för att »kom-
ma igen« som man så lustigt uttryckte det i tv-program 
och artiklar i specialtidningarna som behandlade den 
mänskliga psykologin; jag skulle också kunna låta mig 
själv glida ned i en letargisk inaktivitet. Jag insåg med en 
gång att mitt hotellrum pekade i den senare riktningen: 
det var verkligen pyttelitet, totalt tio kvadratmeter skulle 
jag gissa, dubbelsängen tog upp nästan hela utrymmet, 
man kunde röra sig runt den men inte mer än så; på 
en smal konsoll mitt emot den stod den oumbärliga tv- 
apparaten och en bricka för självbetjäning (det vill säga 
en vattenkokare, pappersmuggar och dosförpackningar 
med pulverkaffe). I det begränsade utrymmet hade man 
också lyckats få plats med en minibar och en stol som 
stod vänd mot en spegel trettio centimeter framför den 
och ja, det var allt. Detta var mitt nya hem. 
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Hade jag förmågan att vara lycklig i ensamhet? Jag trod-
de inte det. Hade jag förmågan att vara lycklig över hu-
vud taget? Det är den sortens frågor jag tror man bör 
undvika att ställa sig.

Den enda svårigheten med hotellivet är att man dagligen 
måste lämna rummet – och därmed också sin säng – för att 
städerskan ska kunna göra sitt jobb. Tiden man måste vara 
ute är i princip obestämd, hotellstäderskornas schema 
meddelas aldrig kunden. Eftersom jag vet att städning 
aldrig tar särskilt lång tid skulle jag ha föredragit att man 
gav mig en tidpunkt när det var dags att gå ut, men det 
var inte så det fungerade och på sätt och vis förstod jag 
det, det skulle inte ha rimmat väl med hotellets värde-
ringar utan snarare ha påmint om hur det fungerar i till 
exempel ett fängelse. Jag måste alltså lita till min – eller 
snarare mina – städerskors förmåga till initiativtagande 
och gensvar. 

Jag kunde emellertid hjälpa dem, ge dem ett tecken när 
jag vände på den lilla skylten som hängde på dörrhandta-
get, från läget »Sssch, jag sover – Please do not disturb« 
(ett tillstånd som symboliserades av en engelsk bulldog 
som slumrade på en heltäckningsmatta) till läget »Jag är 
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vaken – Please make up the room« (den här gången hade 
man fotograferat två hönor mot en teaterridå, klarvakna 
och nästan aggressiva).

Efter några trevanden de första dagarna slöt jag mig till 
att en frånvaro på två timmar var tillräcklig. Det dröjde 
inte länge förrän jag lagt mig till med en liten rundtur 
som började med O’Jules, där det var få besökare mellan 
tio och tolv. Därefter gick jag vidare längs Avenue de la 
Sœur-Rosalie som ledde till en sorts liten rondell med 
träd, om det var vackert väder satte jag mig på någon 
av bänkarna mellan träden, oftast var jag ensam men då 
och då satt det en pensionär på en av bänkarna, ibland i 
sällskap av en liten hund. Därefter svängde jag till höger 
på Rue Abel-Hovelacque, i hörnet Avenue des Gobelins, 
jag undlät aldrig att stanna till vid Carrefour City. Redan 
vid mitt första besök hade jag instinktivt känt att den här 
affären skulle spela en viktig roll i mitt nya liv. Hyllan för 
orientaliska rätter nådde inte lyxnivån på G20 i närheten 
av Tour Totem, där jag varit stamgäst bara några dagar 
tidigare, men de radade ändå upp åtta olika sorters hum-
mus, däribland Abu Gosh premium, Misadot, Za’atar 
och den sällsynta Masabacha, vad sandwichavdelningen 
beträffar undrar jag om den inte var bättre. Fram till dess 
hade jag trott att mataffärerna i Paris och La Couronne 
helt och hållet dominerades av Monoprix, jag borde 
ha förstått att ett företag som Carrefour, vilket deras 
styrelseordförande nyligen påminde om i en intervju i 
Challengers, »inte hade kommit in på den nya marknaden 
för att agera statist«.

De enastående långa öppettiderna vittnade om sam-
ma erövringslust: från 7 till 23 på veckodagar och från 
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8 till 13 på söndagar, inte ens de små kvartersbutikerna 
hade lyckats med det. Ändå var söndagarnas begränsade 
öppettider resultatet av en hård konflikt, fick jag veta 
av ett anslag som satts upp i butiken och som med häp-
nadsväckande giftighet fördömde tingsrättens »absurda 
beslut« som med hot om »så orimligt höga böter att det 
skulle ha hotat hela er närbutik« till sist tvingat butiken 
att underordna sig. Handelns, och i förlängningen kon-
sumentens frihet, hade därmed förlorat ett slag; men av 
den stridslystna tonen på anslaget anade man att kriget 
var långt ifrån över. 

Jag gick sällan till Café La Manufacture som låg mitt 
emot Carrefour City, en del av brasseriets ölsorter verka-
de lockande men jag hade inte mycket till övers för den 
där överarbetade arbetarpubimitationen, i ett kvarter där 
de sista arbetarna troligen hade försvunnit runt 1920. Det 
skulle inte dröja länge innan jag stötte på värre ställen, 
när mina steg senare skulle föra mig till Butte-aux-Cailles 
dystra områden, men det visste jag ännu ingenting om. 

Därefter gick jag ett hundratal meter tillbaka längs 
Avenue des Gobelins och kom tillbaka till Avenue de la 
Sœur-Rosalie, och detta utgjorde rundturens enda riktigt 
urbana del, där jag genom den ökande trafiken av fot-
gängare och fordon kunde känna att vi närmade oss den 
15:e augusti, den första delen av övergången till det socia-
la livets återkomst, inför den mer slutgiltiga 1 september.

Var jag egentligen så olycklig? Om någon av männi-
skorna som jag kom i kontakt med (receptionisten på 
Hotell Mercure, servitörerna på O’Jules, kassörskan på 
Carrefour City) händelsevis skulle förhöra sig om mitt 
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humör skulle jag snarare varit benägen att definiera det 
som »sorgsen«, men det rörde sig om en lugn och stabil 
sorgsenhet som inte kunde påverkas utifrån, en sorg-
senhet som av allt att döma alltså kunde betraktas som 
slutgiltig. Jag gick dock inte i den fällan; jag visste att 
livet fortfarande kunde ha många överraskningar kvar åt 
mig, fruktansvärda eller upphetsande sådana beroende 
på deras innehåll.

Med det sagt hade jag för närvarande inget begär, 
något många filosofer i alla fall som jag uppfattat det 
hade betraktat som ett önskvärt tillstånd, buddisterna 
var mer eller mindre inne på samma sak. Men andra 
filosofer, däribland alla psykologer, ansåg tvärtom att 
denna brist på begär var patologisk och osund. Efter 
en månads vistelse på Hotell Mercure kände jag mig 
fortfarande oförmögen att välja sida i denna klassis-
ka meningsskiljaktighet. Jag förlängde vistelsen varje 
vecka för att kunna bibehålla ett tillstånd av frihet (ett 
tillstånd som ansågs önskvärt av samtliga existerande 
filosofer). Enligt min åsikt hade jag det inte så illa. Det 
var i praktiken bara på en punkt som mitt mentala 
tillstånd vållade riktiga bekymmer och det gällde den 
personliga hygienen, till och med att bara tvätta av 
mig. Jag lyckades med nöd och näppe borsta tänderna, 
det var fortfarande görbart, men tanken på att duscha 
eller bada var direkt motbjudande, egentligen skulle jag 
helst inte vilja ha någon kropp längre, tanken på att 
jag hade en kropp som jag var tvungen att vårda och 
uppmärksamma kändes allt mer outhärdlig, och även 
om den imponerande ökningen av hemlösa hade fått de 
västerländska samhällena att mjuka upp sina kriterier på 
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det här området, visste jag att ett alltför stinkande tillstånd 
till sist skulle utmärka mig på ett besvärande sätt.

Jag hade aldrig gått till någon psykiatriker och innerst 
inne trodde jag inte så mycket på yrkesgruppens effek-
tivitet, alltså hittade jag en behandlare på nätet som 
hade praktik i 13:e arrondissementet, för att åtminstone 
begränsa restiden. 

Att lämna Rue Bobillot och vika in på Rue de la 
 Butte-aux-Cailles (gatorna möts vid Place Verlaine) var 
som att lämna den normala konsumtionens universum 
för att tränga in i en värld av veganska crêperier och alter-
nativa barer (»Körsbärsblommans tid« och »Den retsam-
ma koltrasten« låg praktiskt taget mitt emot varandra) 
med inskjutna ekologiska rättvisebutiker och butiker 
som erbjöd piercing eller afroklippning; jag hade alltid 
haft på känn att sjuttiotalet inte hade lämnat Frankrike, 
att det bara hade smugit undan. En del av grafittin var 
inte så dålig och jag följde gatan till slutet och missade 
först svängen till Rue des Cinq-Diamants, där doktor 
Lelièvre hade sin mottagning. 

Han såg ut lite som en husockupant, tänkte jag när jag 
först fick se honom, med sitt halvlånga, lockiga hår som 
började invaderas av vita stråk, men flugan och det dyrba-
ra möblemanget på mottagningen motverkade det första 
intrycket lite, så jag omprövade min ståndpunkt, han var 
på sin höjd sympatisör. 

När jag hade rekapitulerat den senaste delen av mitt liv 
för honom ansåg han att jag uppenbart hade stort behov 
av hans vård och frågade om jag haft självmordstankar. 
Nej, svarade jag, döden intresserar mig inte. Han under-
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tryckte en missnöjd min och fortsatte med skarp ton, det 
var uppenbart att han fann mig osympatisk: det fanns en 
antidepressiv medicin av den nyare generationen (det 
var första gången jag hörde namnet Captorix som skulle 
komma att spela en så viktig roll i mitt liv) som kunde 
visa sig framgångsrik i mitt fall, man måste räkna med 
en eller två veckor innan man kände av de första effek-
terna, men det var ett läkemedel som krävde noggrann 
medicinsk uppföljning, jag var absolut tvungen att boka 
in ett nytt besök om en månad. 

Jag samtyckte tjänstvilligt och ansträngde mig för att 
inte slita åt mig receptet alltför snabbt, jag var fast beslu-
ten att aldrig träffa den där idioten igen.

När jag kom hem igen, jag menar till hotellrummet, stu-
derade jag bipacksedeln noggrant och fick veta att jag tro-
ligen skulle bli impotent och att libidon skulle försvinna. 
Captorix verkade genom att öka serotoninutsöndringen, 
men informationen jag kunde inhämta på internet gav 
ett förvirrat och motsägelsefullt intryck. Det fanns vissa 
kommentarer som utgick från sunt förnuft, av typen »ett 
däggdjur beslutar inte varje morgon när det vaknar om 
det ska stanna i gruppen eller ge sig av för att leva sitt eget 
liv«, eller: »En reptil har ingen samhörighetskänsla med 
andra reptiler, ödlor litar inte på ödlor.« Serotoninet var 
mer specifikt ett hormon som hade med självförtroen-
de och gruppkänsla att göra. Vidare producerades det 
huvudsakligen i tarmsystemet och det rapporterades att 
det förekom hos ett stort antal levande djur, däribland 
amöbor. Vad hade amöbor för nytta av självförtroende? 
Av gruppkänsla? Den allt tydligare slutsatsen var att läke-
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konsten ännu befann sig i det dunkla och approximativa i 
den här frågan, och att antidepressiva mediciner tillhörde 
de stora mängder läkemedel som fungerade (eller inte) 
utan att man riktigt visste varför. 

I mitt fall verkade det fungera, en dusch var visserligen 
för våldsamt men efter ett tag lyckades jag ta ett ljummet 
bad och till och med tvåla in mig lite fumligt. Och när 
det gällde libidon gjorde det ingen större skillnad, jag 
hade ändå inte känt någonting som liknade ett sexuellt 
begär efter den rödblonda i El Alquían, den oförglömliga 
rödblonda i El Alquían.

Det var med andra ord inte något sinnligt ryck som fick 
mig att några dagar senare ringa Claire, mitt på eftermid-
dagen. Vad var det då som fick mig till det? Jag hade 
ingen som helst aning. Det var mer än tio år sedan vi 
haft någon kontakt, ärligt talat förväntade jag mig att 
hon skulle ha bytt telefonnummer. Men nej, hon hade 
inte bytt. Hon hade inte bytt adress heller – men det var 
inte konstigt. Hon verkade förvånad över att höra min 
röst – men egentligen kanske inte så mycket ändå, och 
hon föreslog att vi skulle äta middag tillsammans samma 
kväll på en restaurang i hennes kvarter. 

När jag lärde känna Claire var jag tjugosju år och hade 
lämnat studieåren bakom mig, jag hade haft en hel del 
tjejer – mest utländska. Man måste förstå att på den här 
tiden fanns inte Erasmus, som senare skulle förenkla det 
sexuella utbytet mellan europeiska studenter så mycket, 
och ett av få ställen där man kunde ragga utländska 
studenter var på Cité Internationale Universitaire på 
Boulevard Jourdan, där agronomerna disponerade en 
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byggnad och där det var konserter och fester dagligen. 
Jag lärde alltså köttsligen känna unga tjejer från olika 
länder och blev övertygad om att kärleken bara kan ut-
vecklas med grund i en viss skillnad, att en like aldrig 
blir förälskad i sin like, många olika sorters skillnader 
kan förstås duga i praktiken: en extrem åldersskillnad 
kan ge upphov till oerhört våldsamma passioner, det 
vet man, och enkla nationella eller språkliga skillnader 
ska inte heller underskattas. Det är inte bra om älskan-
de talar samma språk, det är inte bra om de verkligen 
kan förstå varandra, om de kan uttrycka sig med hjälp 
av ord, för ordens uppgift är inte att skapa kärlek utan 
splittring och hat, ju mer orden utsägs desto mer åtskill-
nad skapar de – men ett formlöst, förälskat halvspråk-
ligt pladder där vi talar med vår kvinna eller man som 
vi skulle tala med vår hund, skapar förutsättningar för 
en ovillkorlig och beständig kärlek. Om vi åtminstone 
kunde begränsa oss till omedelbara och konkreta ämnen 
– var är garagenyckeln? när kommer elektrikern? – så 
skulle det kunna gå, men därefter tar oenighetens rike 
vid, kärlekens upphörande och skilsmässan. 

Det förekom alltså olika kvinnor, huvudsakligen span-
jorskor och tyskor, några sydamerikanskor, och även en 
aptitretande och rund holländska som verkligen såg ut 
som en reklam för goudaost. Och så till slut Kate, den 
sista av mina ungdomskärlekar, den sista och allvarli-
gaste, efter henne kan man säga att min ungdom var 
slut, jag har aldrig mer befunnit mig i de mentala till-
stånd man vanligen associerar med ordet »ungdom«, 
den där förtjusande sorglösheten (eller, om man före-
drar, den där motbjudande oansvarigheten), den där 
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känslan av att världen är oändlig, öppen; efter henne 
hade verkligheten en gång för alla slutit sig för mig. 

Kate var danska och troligen den mest intelligenta män-
niska jag någonsin träffat, jag säger inte det för att det 
spelar någon egentlig roll, intellektuella förmågor spe-
lar sällan någon roll i vänskapsrelationer och givetvis 
ännu mindre i kärleksrelationer, de har ingen betydel-
se för hjärtats godhet, jag nämner det bara eftersom 
hennes otroliga intellektuella rörlighet och osedvanligt 
stora anpassningsförmåga verkligen var en kuriositet, 
ett fenomen. Hon var tjugosju när vi träffades – det vill 
säga fem år äldre än jag – och hennes livserfarenhet var 
betydligt mer omfattande, jag kände mig som en liten 
pojke bredvid henne. Efter juridikstudierna som hon 
avslutat med rekordhastighet hade hon blivit affärsjurist 
på ett advokatkontor i London. »So, you should have met 
some kind of yuppies …«, minns jag att jag sa morgonen 
efter vår första kärleksnatt. »Florent, I was a yuppie«, sva-
rade hon mjukt, jag minns svaret och jag minns hennes 
små fasta bröst i morgonljuset, varje gång detta dyker 
upp i minnet grips jag av en stark lust att dö, nåja nog 
om det. Efter två år hade hon böjt sig för fakta: yuppie-
livet stämde inte alls med hennes ambitioner, hennes 
intressen, hennes sätt att se på livet i stort. Hon hade 
också beslutat sig för att börja studera igen, den här 
gången medicin. Jag minns inte längre riktigt vad det 
var hon gjorde i Paris, jag tror att ett parisiskt sjukhus 
hade ett framstående internationellt rykte inom någon 
tropisk sjukdom, jag minns inte längre vilken, det var 
anledningen till att hon var där. För att säga något om 
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den här tjejens förmågor: kvällen då vi träffades – hon 
stötte på mig av en slump, jag hade närmare bestämt 
erbjudit mig att hjälpa henne att bära packningen till 
hennes rum på tredje våningen i det danska student-
hemmet, därefter drack vi en eller två öl, och så vidare 
– så hade hon anlänt till Paris samma morgon och kunde 
inte ett enda ord franska; två veckor senare behärskade 
hon språket obehindrat.

Mitt sista foto av Kate måste ligga någonstans i datorn 
men jag behöver inte sätta på den för att minnas, det 
räcker med att blunda. Vi hade just tillbringat julhelgen 
hos henne, det vill säga hos hennes föräldrar, det var 
inte i Köpenhamn, jag har glömt namnet på staden, hur 
som helst ville jag återvända till Frankrike långsamt, 
med tåg, början av resan var egendomlig, tåget gick 
på Östersjöns yta, bara två meter skilde oss från den 
gråa vattenytan, ibland slog en våg som var kraftigare 
än de andra mot fönstret till vår kupé, vi var ensamma 
i tågvagnen mitt emellan två abstrakta oändligheter, 
himlen och havet, jag hade aldrig varit så lycklig i hela 
mitt liv och förmodligen borde mitt liv ha tagit slut där, 
en grunddyning, Östersjön, våra kroppar sammanblan-
dade en gång för alla, men så skulle det inte bli, vårt tåg 
nådde fram till sin slutstation (var det Rostock eller 
Stralsund?), Kate hade bestämt sig för att följa med mig 
några dagar,  hennes universitets termin började nästa 
dag, men det skulle ordna sig.

Mitt sista foto av Kate är taget i slottsparken i Schwerin, 
en liten tysk stad som är huvudstad i delstaten Mecklen-
burg-Vorpommern och alléerna i parken var täckta av 
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tjock snö, de små slottstornen syntes på avstånd. Kate 
vänder sig mot mig och ler, jag har antagligen ropat 
åt henne att hon ska vända sig om så att jag kan ta ett 
kort, hon ser på mig och hennes blick är full av kärlek 
men också av överseende och sorg för hon har troligen 
redan förstått att jag kommer att bedra henne, och att 
förhållandet kommer att ta slut. 

Samma kväll åt vi middag på ett brasserie i Schwerin, 
jag minns servitören, en mager, nervös och olycklig man 
i fyrtioårsåldern som troligen blev rörd av vår ungdom 
och kärleken som strålade från oss båda eller ärligt talat 
mest från henne, servitören som släppte arbetet så fort 
han hade ställt ned tallrikarna för att vända sig mot mig 
(eller mot oss båda men framför allt mig, han kände 
säkert att det var jag som var den svagare länken) och 
säga på franska (han var troligen själv fransman, hur nu 
en fransman kunde hamna som servitör på ett brasserie 
i Schwerin, människans liv är ett mysterium), hur som 
helst för att säga med ovanligt, heligt allvar: »Fortsätt 
att vara så här, ni två. Jag ber er, fortsätt att vara så här.«

Vi skulle ha kunnat rädda världen, och vi skulle ha 
räddat den på ett ögonblick, in einem Augenblick, men 
vi gjorde det inte, eller jag gjorde det inte, och kärleken 
segrade inte, jag förrådde kärleken och ofta när jag inte 
kan somna, det vill säga i princip varje kväll, hör jag 
hennes telefonsvararmeddelande i mitt stackars huvud: 
»Hello this is Kate leave me a message«, och hennes röst 
var så klar, den var som att dyka under ett vattenfall i 
slutet av en dammig sommareftermiddag, man kände 
sig genast renad från all smuts, från all övergivenhet, 
från allt ont. 
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De sista sekunderna ägde rum på centralstationen i 
Frankfurt, Frankfurter Hauptbahnhof, och den här gång-
en var hon verkligen tvungen att återvända till Köpen-
hamn och sina plikter på universitetet, hon hade redan 
tänjt på gränserna, hon skulle ändå inte under några 
omständigheter kunna göra mig sällskap i Paris, jag ser 
mig själv stå i dörren till tågvagnen och hon på per-
rongen, vi hade knullat hela natten och fram till elva 
på morgonen, ända tills det verkligen var dags att gå 
till stationen, hon hade knullat och sugit av mig med 
all sin kraft och hennes krafter var stora, och jag hade 
på den här tiden också lätt att få stånd, jag vill alltså 
säga att det är inte det som är problemet, det är inte 
det i grunden, det är snarare att Kate vid ett ögonblick 
där på perrongen började gråta, storgråta, några tårar 
rann över ansiktet och hon såg på mig, hon såg på mig 
i mer än en minut, ända tills tåget gick, hennes blick 
lämnade inte min en enda sekund och vid ett tillfälle 
började tårarna rinna utan att hon kunde hjälpa det, och 
jag rörde mig inte, jag hoppade inte ned på perrongen, 
jag väntade tills vagnsdörrarna stängdes. 

På grund av detta förtjänar jag att dö och även värre 
bestraffningar än så, jag kan inte dölja det för mig själv: 
jag kommer att sluta mitt liv som en olycklig, vresig och 
ensam man och jag kommer att ha förtjänat det. Hur 
kunde en man överge Kate, efter att ha känt henne? Det 
är ofattbart. Jag ringde henne till slut, efter att ha lämnat 
jag vet inte hur många meddelanden utan svar, och allt 
detta för en vidrig brasilianska som skulle glömma mig 
dagen efter att hon återvände till São Paulo, jag ringde 
Kate och jag ringde precis för sent, nästa dag skulle hon 



resa till Uganda, hon hade tagit ett humanitärt uppdrag, 
västerlänningarna hade uppenbarligen gjort henne besvi-
ken, och framför allt jag. 
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Till slut funderar man alltid över omkostnaderna. Claire 
hade fått sin beskärda del av det melodramatiska och hon 
hade haft några oroliga år utan att egentligen komma 
närmare lyckan – men vem gör egentligen det? tänkte 
hon. Ingen kommer att bli lycklig i västvärlden, tänk-
te hon vidare, aldrig mer, idag måste vi betrakta lyckan 
som en föråldrad dröm, de historiska förutsättningarna 
finns helt enkelt inte här längre. 

Hon var otillfredsställd och på det personliga planet 
rentav desperat, men bostadsmässigt hade Claire ändå 
mött lyckan. När hennes mor hade återlämnat sin elaka 
lilla själ till Gud – eller mer sannolikt till Intet – hade 
det tredje millenniet just inletts, och för västvärlden som 
tidigare definierats som judeokristet var det kanske ett 
millennium för mycket, på samma sätt som man talar om 
en match för mycket när det gäller boxare, idén var hur 
som helst allmänt spridd i västvärlden som tidigare defi-
nierats som judeokristet, jag nämner det för att placera 
skeendena på ett historiskt plan, men Claire brydde sig 
inte det minsta om det där med västvärlden, hon hade 
helt andra bekymmer i huvudet, framför allt sin skåde-
spelarkarriär – problemet med omkostnaderna hade dock 
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tagit en allt mer dominerande plats i hennes liv, men låt 
oss inte gå händelserna i förväg. 

Jag hade mött henne på nyårsaftonen 1999, som jag fira-
de hos en kriskommunikationsexpert jag lärt känna på 
jobbet – på den tiden arbetade jag hos Monsanto, och 
Monsanto befann sig mer eller mindre konstant i ett 
kristillstånd. Jag vet inte hur han kände Claire, jag tror 
faktiskt inte han kände henne utan att han låg med en av 
hennes väninnor – eller väninna var kanske inte rätt ord, 
låt oss säga en annan skådespelerska i samma teaterpjäs. 

Claire stod då inför sin första stora teatersuccé – den 
som för övrigt också skulle bli hennes sista. Dittills hade 
hon fått nöja sig med statistroller i franska låg- och mel-
lanbudgetfilmer och några radiopjäser på France Culture. 
Den här gången spelade hon den kvinnliga huvudrollen 
i en teaterpjäs av Georges Bataille – fast det var inte pre-
cis eller faktiskt inte alls någon teaterpjäs av Georges 
Bataille, regissören hade gjort en adaptation utifrån olika 
texter av Georges Bataille, en del fiktion och andra teo-
retiska. Han förklarade i flera intervjuer att hans projekt 
gick ut på att läsa om Bataille i ljuset av de nya, virtuella 
sexualiteterna. Han förklarade sig vara särskilt fascinerad 
av onani. Han var inte ute efter att dölja skillnaden, för 
att inte säga motsättningen mellan Batailles och Genets 
positioner. Det hela sattes upp i en subventionerad teater 
i östra Paris. Kort sagt kunde man vänta sig omfattande 
reaktioner i media den här gången.

Jag gick till premiären. Jag hade bara legat med Claire 
i lite mer än två månader, men hon hade redan flyttat 
in hos mig, det hör till saken att rummet där hon bodde 
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var direkt bedrövligt, duschen som hon delade med ett 
tjugotal hyresgäster på samma våning var så snuskig att 
hon till sist hade skrivit in sig på Club Med Gym enbart 
för att kunna tvätta sig. Jag var inte särskilt imponerad 
av föreställningen – men däremot av Claire, under hela 
pjäsen utstrålade hon en sorts kylig erotik, kostymören 
och ljussättaren hade gjort ett bra jobb, det var inte så 
mycket att man fick lust att knulla henne som att man 
fick lust att bli knullad av henne, man anade att det var 
en kvinna som från det ena ögonblicket till det andra 
kunde drabbas av en oemotståndlig impuls att knulla en, 
och det var för övrigt vad som hände i vårt dagliga liv, 
hennes ansikte avslöjade ingenting och plötsligt lade hon 
sin hand på min kuk, drog ned gylfen på några sekunder 
och gick ned på knä för att suga av mig, eller, i en annan 
variant tog hon av sig trosorna och började smeka sig 
själv, och som jag minns det kunde det hända i princip 
var som helst, däribland en gång i väntsalen på det lokala 
skattekontoret, där satt en svart kvinna med två barn 
och verkade en smula chockerad, kort sagt uppehöll hon 
konstant den sexuella spänningen. Kritiken var enhälligt 
hyllande, föreställningen fick en helsida i kulturdelen av 
Le Monde och två i Libération. En stor del av kören av lov-
ord handlade om Claire, framför allt Libération jämförde 
henne med Hitchcocks blonda och kyliga men innerst 
inne glödande hjältinnor, hur som helst en jämförelse av 
typen nordisk skönhet som jag redan läst tiotals gånger 
och därför kunde jag genast se vad det var frågan om, 
utan att ha sett någon enda Hitchcockfilm, jag hörde mer 
till Mad Max-generationen, men hur det nu var så stämde 
det ganska bra in på Claire. 
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I pjäsens näst sista scen, som regissören uppenbarligen 
ansåg vara en nyckelscen, lyfte Claire upp kjolen, särade 
benen mot publiken och onanerade medan en annan 
skådespelerska läste upp en lång text av Georges Bataille, 
som främst handlade om anus, tycktes det mig. Kritikern 
i Le Monde hade njutit alldeles särskilt av den här scenen 
och hyllade »det hieratiska« i Claires tolkning. Ordet 
hieratiskt var väl starkt tyckte jag, men låt oss säga att 
hon var lugn och inte verkade det minsta upphetsad – det 
var hon för övrigt inte heller, berättade hon på kvällen 
efter premiären. 

Hennes karriär hade alltså tagit fart och denna första 
glädje kompletterades av en andra när Air France- flighten 
AF232 mot Rio de Janeiro kraschade mitt i södra Atlanten 
en söndag i mars. Det fanns inga överlevande och Claires 
mor var en av passagerarna. En krisgrupp organiserades 
genast för offrens anhöriga. »Det var då jag insåg att 
jag var en bra skådespelerska …«, sa Claire på kvällen 
efter sitt första möte med psykologerna, »jag spelade den 
knäckta, förkrossade dottern, jag tror verkligen att jag 
lyckades dölja min glädje.« 

Faktum var att hon trots deras ömsesidiga hat kände 
på sig att hennes mor varit alltför egocentrisk för att ha 
brytt sig om att skriva något testamente eller ha ägnat 
en enda minut åt att fundera på vad som skulle kunna 
ske efter hennes död, och det är hur som helst rätt svårt 
att göra sina barn arvlösa och som ensambarn hade hon 
den lagliga och oavhändliga rätten till en arvslott om 
50 %, Claire hade kort sagt inget att oroa sig för och en 
månad efter den här mirakulösa flygkraschen hade hon 
mycket riktigt fått ut sitt arv, vilket huvudsakligen bestod 
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av en magnifik våning på Passage du Ruisseau-de-Ménil-
montant i 20:e arrondissementet. Vi flyttade två veckor 
senare så snart vi gjort oss av med den gamla kvinnans 
saker – hon var för övrigt inte särskilt gammal, fyrtionio 
år, och flygkraschen som hade kostat henne livet hade 
inträffat när hon var på väg till en semester i Brasilien 
med en kille på tjugosex år, precis min ålder.

Lägenheten låg i ett före detta tråddrageri som hade 
stängt portarna i början av sjuttiotalet och stått tomt 
några år innan det köptes av Claires far, en arkitekt och 
entreprenör som snabbt kunde ana en lönsam affär och 
som gjort ateljélägenheter av den. Ingången var en stor 
port innanför ett galler med enorma stänger, portkoden 
hade nyligen bytts mot en irisskanner, för besökare fanns 
en snabbtelefon som var kopplad till en videokamera. 

När man väl passerat detta hinder kom man in på en 
stor stenlagd gård, omgiven av de gamla industribyggna-
derna – det fanns ett tjugotal andelsägare. Ateljévåningen 
som tillhört Claires mor var en av de större och bestod 
av en stor, öppen yta om hundra kvadratmeter – med en 
takhöjd på sex meter – som vette mot ett öppet kök med 
en köksö i mitten, ett stort badrum med rymlig dusch 
och jacuzzi, två sovrum varav ett loft och det andra med 
tillhörande klädkammare, samt ett arbetsrum som öpp-
nade sig mot en liten trädgård. Tillsammans blev det lite 
mer än tvåhundra kvadratmeter. 

Även om uttrycket ännu inte var så spritt vid den här 
tiden var de andra ägarna vad man senare skulle kalla 
bobos, bohemisk medelklass, och de gladdes förstås åt 
att få en teaterskådespelerska som granne, vad vore väl 
teatern utan den bohemiska medelklassen kan man  fråga 
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sig, tidningen Libération lästes vid den här tiden inte 
enbart av arbetslösa artister utan även av en del (om än 
minskande) av deras publik, och Le Monde upprätthöll 
ännu mer eller mindre sina upplagor och sin status, kort 
sagt välkomnades Claire med entusiasm i huset. Jag var 
medveten om att det kunde vara känsligare i mitt fall. 
Monsanto måste framstå som ett ungefär lika hedervärt 
företag som CIA. En god lögn lånar alltid vissa element 
från verkligheten, jag gjorde snabbt känt att jag arbetade 
med genetisk forskning om obotliga sjukdomar, ingen 
kan ge sig på de obotliga sjukdomarna, man föreställer sig 
genast antingen en autist eller ett av de där stackars små 
barnen som lider av progeria och som vid tolv års ålder 
redan ser ut som gamlingar, jag hade inte kunskaperna 
för att arbeta inom det området men jag visste tillräckligt 
om genetik för att hålla vilken bobo som helst i schack, till 
och med en bildad sådan. 

Ärligt talat kände jag mig allt mer obekväm på min 
arbetsplats. Det fanns ingen forskning som tydligt fast-
ställde riskerna med GMO och de radikala miljövännerna 
var för det mesta okunniga idioter, men det fanns heller 
ingen forskning som fastställde att det var oskadligt, och 
mina chefer i företagsledningen var helt enkelt patologiska 
lögnare. Sanningen är att man inte visste någonting, eller 
nästan inte någonting, om långtidseffekterna av GMO, 
men i mina ögon var det inte ens där problemet låg, utan 
i att utsädet, gödningsmedlen och bekämpningsmedlen 
genom blotta sin existens spelade en destruktiv och död-
lig roll i jordbruket; samt i att det intensiva jordbruket 
som baserades på ofantlig exploatering och maximering 
av avkastningen per hektar, att denna jordbruksindustri, 
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som helt baserades på export och på åtskillnaden mellan 
jordbruk och uppodling, i mina ögon var precis mot-
satsen till vad som måste göras om man ville uppnå en 
rimlig utveckling, man borde tvärtom prioritera kvalitet, 
konsumera och producera lokalt, skydda jordarna och 
grundvattnet genom att återgå till växelbruk och börja 
använda animaliska gödningsämnen igen. Jag måste 
ha förvånat åtskilliga personer under det stora antalet 
granndrinkar som följde de första månaderna efter att 
vi flyttat in, genom mina häftiga och extremt väl under-
byggda inlägg i de här frågorna, de tyckte förstås som jag 
men utan att veta någonting om saken, ärligt talat av ren 
vänsterkonformism, jag hade alltid haft idéer och kanske 
till och med ideal, det var ingen slump att jag hade valt 
agronomutbildningen framför en mer allmän utbildning 
som Polytekniska skolan eller Handelshögskolan i Paris, 
kort sagt hade jag haft ideal men jag höll på att svika dem. 

Ändå var det otänkbart att jag skulle säga upp mig, min 
lön var nödvändig för vår överlevnad eftersom Claires 
karriär, trots kritikerframgångarna för den där bearbeta-
de Georges Bataillepjäsen, befann sig i ett envist dödlä-
ge. Hennes bakgrund begränsade henne till finkulturen 
och det var ett missförstånd eftersom hon drömde om 
att arbeta med film och underhållning, för egen del såg 
hon bara filmer som var tillgängliga för vem som helst, 
hon hade älskat Det stora blå och ännu mer Visitörerna 
medan hon däremot hade tyckt att Batailletexten var 
»fullständigt idiotisk« och det var likadant med en text 
av Leiris som hon blev indragen i lite senare, men det 
värsta var troligen en entimmesuppläsning av Blanchot 
för France Culture, hon hade aldrig kunnat föreställa sig 
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att det existerade sådan skit, berättade hon för mig, det 
var förbluffande, sa hon, att man har mage att bjuda den 
franska publiken på sådana där dumheter. Själv hade 
jag inga åsikter om Blanchot, jag minns bara en lustig 
passage av Cioran där han förklarar att Blanchot är den 
idealiska författaren när man ska lära sig maskinskriv-
ning, eftersom man inte blir »störd av betydelsen«.

Olyckligt nog för Claire pekade hennes utseende åt 
samma håll som hennes cv: den blonda, eleganta och 
kyliga skönheten verkade förutbestämd för texter som 
skulle läsas med tonlös röst på någon subventionerad 
teaterscen, den tunga underhållningsindustrin föredrog 
vid den här tiden latinamerikanska bombnedslag eller 
småslampiga mestiser, kort sagt var hon verkligen inte 
inne och under året som följde fick hon inte en enda roll 
utöver kulturuppdragen jag nämnde, trots att hon regel-
bundet läste branschtidningen Film français, trots att hon 
hängivet visade sig på varenda tänkbar casting. Inte ens 
i reklamfilmer för deodoranter fanns det tydligen plats 
för nordiska skönheter. Paradoxalt nog skulle hon kanske 
ha haft störst möjligheter inom porrindustrin, utan att 
för den skull underskatta latinamerikanska bombnedslag 
eller svarta sådana, ansträngde sig branschen för att upp-
rätthålla en fysisk och etnisk variation bland sina skåde-
spelerskor. Utan mig skulle hon kanske ha beslutat sig för 
det, även om hon mycket väl visste att en porrfilmskarriär 
aldrig hade mynnat ut i en karriär som skådespelerska i 
den vanliga filmindustrin, men jag tror att för en likvär-
dig lön skulle hon ändå ha föredragit det framför att läsa 
Blanchot i France Culture. Det skulle hur som helst inte 
ha blivit särskilt långvarigt, porr industrin genomlevde 
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sina sista månader innan den skulle förgöras av amatör-
porren på internet, Youporn skulle krossa porrindustrin 
ännu snabbare än Youtube krossade musikindustrin, 
porren har alltid varit i frontlinjen för den tekniska 
utvecklingen, vilket ett flertal essäister för övrigt redan 
har uppmärksammat utan att någon av dem funderat 
på paradoxen i det konstaterandet, för när allt kommer 
omkring är pornografin ändå den mänskliga aktivitet där 
nyskapandet tar minst plats, allt man kan föreställa sig i 
ämnet pornografi fanns redan gott och väl i den grekiska 
eller romerska antiken. 

För egen del började Monsanto verkligen gå mig på 
nerverna, jag började läsa platsannonserna på allvar i 
princip alla kategorier som stod till buds för någon med 
agronomutbildning, särskilt sådana som förmedlades 
av föreningen för alumner, men det dröjde till början 
av november innan det dök upp något som var riktigt 
intressant, från Regionala skogs- och jordbruksmyndig-
heten i Basse-Normandie. Uppdraget var att skapa en ny 
struktur för fransk ostexport. Jag skickade mitt cv och 
blev snabbt kallad till intervju, jag reste fram och tillbaka 
till Caen på en och samma dag. Chefen på myndigheten 
var också tidigare elev på agronomutbildningen, väldigt 
ung, jag kände igen honom, han hade gått andra året när 
jag gick första. Jag vet inte var han hade gjort sin slutprak-
tik men han hade behållit en vana (föga spridd inom den 
franska byråkratin) att tämligen onödigt använda sig av 
anglosaxiska termer. Hans utgångspunkt var att fransk 
ost fortfarande exporterades nästan enbart inom Europa 
och att dess ställning fortfarande var obetydlig i USA, och 
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till skillnad från vinet (här höll han ett långt lovtal till vi-
nerna från Bordeaux, och betonade det goda samarbetet 
mellan olika yrkesgrupper där) hade ostproducenterna 
inte kunnat förutse de nya konkurrenterna från framför 
allt Ryssland men snart även Kina och i framtiden tro-
ligen även Indien. Det här gällde alla franska ostar men 
vi befann oss i Normandie, underströk han med rätta, 
och den task force han föreställde sig skulle ha som första 
mål att marknadsföra »den normandiska mästartrion«: 
camem bert, pont-l’évêque och livarot. Hittills var det 
bara camemberten som åtnjöt någon verklig internatio-
nell ryktbarhet, av historiska skäl som för övrigt var fasci-
nerande men som han inte hade tid att orda om just nu, 
livaroten och även pont-l’évêquen var ännu fullständigt 
okända i Ryssland och Kina, han hade inte obegränsade 
medel men hade ändå lyckats få loss den budget som be-
hövdes för att kunna anställa fem personer, och vad han 
till att börja med sökte var chefen för denna task force, var 
jag intresserad av the job? 

Det var jag, intygade jag med en lämplig blandning av 
professionalism och entusiasm. En första idé hade slagit 
mig som jag tyckte att jag skulle dela med mig av: ett 
stort antal amerikaner, eller stort antal visste jag inte 
precis, men i alla fall amerikaner, kom varje år för att 
besöka landstigningsstränderna där deras familjemed-
lemmar och ibland deras egna föräldrar hade gjort den 
största möjliga uppoffringen. Man måste förstås respek-
tera andaktsstunden, det var inte fråga om att arrangera 
ostprovning i utgångarna från militärkyrkogårdarna, 
men äter gör man ju alltid förr eller senare och var det 
säkert att den normandiska ostbranschen utnyttjade den 
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här krigsturismen tillräckligt? Han blev entusiastisk: det 
var precis den här sortens saker han ville få till skott, 
och det gällde generellt att låta fantasin flöda; chansen 
var inte så stor att synergieffekterna som vinodlarna från 
Champenoise hade lyckats utveckla med den franska 
lyxindustrin var direkt överförbara: man föreställde sig 
kanske till exempel knappast Gisele Bündchen med en 
livarot (däremot ett glas Moët & Chandon)? Kort sagt 
hade jag mer eller mindre fria händer, han ville inte 
tygla min kreativitet, mitt arbete på Monsanto torde 
inte heller ha varit så lätt (i själva verket behövde jag 
inte anstränga mig särskilt mycket, ökningen av mäng-
den utsäde som hade beslutats var brutalt simpel: utan 
GMO skulle vi inte kunna föda den konstant växande 
mänskliga befolkningen; valet stod helt enkelt mellan 
Monsanto och svält). Hur som helst, när jag steg ut från 
hans kontor visste jag redan, framför allt genom hans sätt 
att tala om mitt arbete på Monsanto i förfluten tid, att 
jag hade fått jobbet. 

Min anställning påbörjades den 1:a januari 2001. Efter 
några veckor på hotell hittade jag ett fint hus som jag 
kunde hyra, det låg för sig självt i ett kuperat landskap 
med spridda träd och betesmarker, två kilometer från 
byn Clécy, som skröt med den lite överdrivna titeln »hu-
vudstad i det normandiska Schweiz«. Det var verkligen 
ett förtjusande korsvirkeshus, det fanns ett stort vardags-
rum på bottenvåningen med golvplattor av terracotta, tre 
sovrum med parkettgolv och ett arbetsrum. Annexet var 
en gammal ombyggd vinpress som kunde användas som 
gästhus och man hade installerat fjärrvärme.
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Det var ett underbart hus och jag kände under hela 
visningen att ägaren hade älskat det mycket, att han hade 
underhållit det med minutiös omsorg, det var en liten 
och alldeles skrumpen gubbe mellan sjuttiofem och åttio-
fem år, han hade haft ett bra liv här sa han genast till mig 
men nu gick det inte längre, han behövde regelbunden 
medicinsk vård och fick hembesök av en sjuksköterska tre 
gånger i veckan och under de svårare perioderna varje dag, 
alltså var det förnuftigare med en lägenhet i Caen, han 
hade tur, det vill säga hans barn tog väl hand om honom, 
hans dotter hade insisterat på att själv välja sjuksköterska, 
för att leva i vår tid hade han haft tur, det var bara det att 
sedan hans fru dog var det inte detsamma, och det skulle 
aldrig mer bli detsamma, han var uppenbart religiös och 
självmord var något han aldrig skulle kunna tänka sig 
men ibland tyckte han att Gud dröjde lite väl länge med 
att kalla honom till sig, vad skulle det vara bra för i hans 
ålder, jag hade tårar i ögonen under hela besöket. 

Det var ett förtjusande hus men jag skulle bo ensam. 
Vid tanken på att flytta till en by i Basse-Normandie 
hade Claire vägrat tydligt och bestämt. Ett tag hade jag 
tänkt föreslå att hon kunde »resa tillbaka till Paris för 
castingarna« innan jag insåg det absurda i det, hon gick 
på nästan tio castingar i veckan, det var helt orimligt, att 
flytta till landet skulle vara ett karriärmässigt självmord, 
men var det å andra sidan så farligt med självmord för 
någonting som redan dött? Så funderade jag innerst inne 
men jag kunde förstås inte säga det till henne, inte så 
direkt och hur skulle det kunna sägas indirekt? Jag såg 
ingen lösning. 
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Vi gjorde alltså, skenbart förnuftigt, upp att det var jag 
som skulle resa tillbaka till Paris på helgerna, troligen 
hade vi den gemensamma illusionen att den här separa-
tionen och de veckovisa återföreningarna skulle blåsa liv 
och energi i parlivet, att varje helg skulle bli en hyllning 
till kärleken, och så vidare.

Det blev aldrig något avslut mellan oss, inget tydligt och 
slutgiltigt avslut. Att ta tåget mellan Caen och Paris är 
inte komplicerat, det är ett direkttåg och tar lite mer än 
två timmar, det blev bara så att jag tog det allt mer säl-
lan, i början under förevändning att det var mycket att 
göra på jobbet, senare utan några förevändningar alls, 
och efter några månader var det slut. Innerst inne hade 
jag aldrig gett upp tanken på att Claire skulle flytta in 
i huset tillsammans med mig, att hon skulle avstå från 
sin osannolika skådespelarkarriär, att hon skulle nöja sig 
med att bara vara min kvinna. Flera gånger hade jag till 
och med skickat foton av huset, tagna i vackert väder med 
fönstren på vid gavel mot betesmarkerna och träden, jag 
skämdes lite när jag tänkte på det. 

Så här i efterhand är det mest anmärkningsvärda att pre-
cis som med Yuzu tjugo år senare, rymdes mina samlade 
ägodelar i en resväska. Uppenbarligen hade jag inget in-
tresse för jordiska ägodelar; något som i vissa grekiska 
filosofers ögon (epikuréer? stoiker? kyniker? lite grann 
alla tre?) var en mycket önskvärd egenskap, motsatsen 
tycktes mig sällan ha fått stöd; i just den här frågan var 
det alltså konsensus bland filosoferna – något som är till-
räckligt ovanligt för att understrykas. 
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Klockan var ungefär fem när Claire och jag lade på, jag 
hade tre timmar att slå ihjäl före middagen. Ganska 
snabbt, efter bara några minuter, började jag undra om 
det här mötet verkligen var någon bra idé. Det skulle 
säkert inte leda till något gott, det skulle bara väcka käns-
lorna av besvikelse och bitterhet som vi efter tjugo år 
mer eller mindre hade lyckats begrava. Att livet är bittert 
och svekfullt visste vi båda två redan tillräckligt om, var 
det verkligen nödvändigt att betala en taxi och en res-
taurangnota för att få ytterligare bekräftelse? Hade jag 
verkligen lust att få reda på vad det hade blivit av Claire? 
Troligen ingenting fantastiskt, åtminstone ingenting 
som levde upp till hennes förhoppningar, i så fall skulle 
jag ha fått reda på det bara genom att se på filmaffischerna 
på gatan. Mina egna yrkesmässiga ambitioner hade inte 
varit lika klart definierade, misslyckandet blev därmed 
mindre synligt, även om jag också hade den rätt tydliga 
känslan av att vara en förlorare. Ett möte mellan två lo-
sers och före detta älskare, det kunde ha varit en magnifik 
scen ur någon fransk film med lämpliga skådespelare, låt 
säga Benoît Poelvoorde och Isabelle Huppert, men hade 
jag så stor lust med det i verkliga livet?

I vissa kritiska situationer i mitt liv har jag tillgripit en 
sorts slumpmetod som jag mig veterligen har uppfunnit 
själv. När riddarna på medeltiden, och senare puritaner-
na i New England, skulle fatta ett svårt beslut öppnade 
de Bibeln på en slumpmässig sida, satte slumpmässigt 
ned fingret och försökte tolka den utpekade versen för att 
kunna fatta beslut i den riktning som Gud anvisat dem. 
På samma sätt hände det att jag satte på tv:n slumpmäs-



sigt (utan att välja kanal, jag fick bara trycka på on-knap-
pen) och försökte tolka bilderna som sändes till mig. 

Exakt klockan 18.30 tryckte jag på on-knappen i mitt 
rum på Hotell Mercure. Resultatet tycktes mig först för-
bryllande och svårtolkat (men det hände även riddarna 
på medeltiden ibland, och även puritanerna i New Eng-
land): jag hade satt på ett hyllningsprogram om Laurent 
Baffie, vilket i sig var överraskande (hade han dött? han 
var fortfarande ung, men en del programledare rycks bort 
när framgångarna är som störst och blir brutalt bortförda 
från sina fans kärlek, sånt är livet). Tonen var i alla fall 
hyllande, och alla deltagare betonade Laurents »djupa 
medmänsklighet«, för vissa var han en »toppenkompis, 
kungen av humor, helt vild«, andra som känt honom 
längre lyfte fram det »oklanderligt professionella«; detta 
välorkestrerade, polyfona montage blev en riktig nytolk-
ning av Laurent Baffies arbete och ledde på symfoniskt 
vis med hjälp av halvt körmässiga omtagningar fram till 
ett påstående där deltagarna var helt överens: Oavsett 
vilken ände man började i var Laurent en »fantastisk män-
niska«. Klockan 19.20 ringde jag efter en taxi. 
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Exakt klockan åtta kom jag fram till Bistrot du Parisien 
på Rue Pelleport. Claire hade tydligen bokat bord, det 
var en positiv sak men jag anade redan de första sekun-
derna, bara genom att gå genom den halvtomma restau-
rangen – fast det var förstås söndag kväll – att det skulle 
vara kvällens enda bokning. 

Efter tio minuter kom en servitör och frågade om jag 
ville ha något att dricka medan jag väntade. Han verkade 
vara en engagerad och vänligt sinnad typ och jag miss-
tänkte genast att han förutsåg en middag med problem 
(som servitör på en bistro i 20:e arrondissementet måste 
man förstås vara lite av en shaman, eller rentav psyko-
pomp) och jag kände att han skulle stå på min sida under 
kvällen (hade han redan känt av min stigande ångest? jag 
hade hunnit proppa i mig stora mängder grissini), så jag 
tog en Jack Daniels, en tredubbel. 

Claire dök upp runt halv nio, hon gick med försiktiga 
steg och stödde sig mot två bord innan hon kom fram 
till vårt, det syntes att hon redan var ganska berusad. Var 
tanken på att träffa mig så skakande; var påminnelsen om 
livets svikna löften om lycka så smärtsam? För några se-
kunder greps jag av ett sådant hopp, två eller tre, inte fler, 
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sedan kom en mer realistisk tanke, nämligen att Claire 
troligen befann sig i det här tillståndet varje dag vid den 
här tiden, i nästan identisk grad av berusning. 

Jag slog entusiastiskt ut med armarna och sa att hon såg 
ut att vara i fin form, att hon inte hade förändrats ett 
dugg, jag vet inte varifrån jag fått den här fallenheten 
för lögner, åtminstone inte från mina föräldrar, kanske 
från mina första år i gymnasiet, men faktum var att hon 
såg fruktansvärt sliten ut, det vällde ut fett lite överallt 
och ansiktet var helt angripet av rosacea, hennes första 
blick verkade lite misstänksam, troligen var hennes första 
tanke att jag drev med henne men det varade bara i tio 
sekunder, hon sänkte snabbt ansiktet och lyfte det igen 
och nu var uttrycket förändrat, hon blinkade nästan flir-
tigt till mig. 

Jag tillät mig att försjunka en god stund i den trevliga 
bistromenyn. Till slut valde jag en liten panna sniglar 
(sex stycken) från Bourgogne i vitlökssmör, följt av pil-
grimsmusslor frästa i olivolja med tagliatelle. På så sätt 
hoppades jag komma undan det traditionella dilemmat 
jord/hav (rött eller vitt vin) genom ett val som skulle 
tillåta oss att ta en flaska av varje. Claire verkade tänka 
likadant eftersom hon bestämde sig för en märgbenstoast 
med Guérande-salt följt av en provensalsk marulksgryta 
med aioli.

Jag var rädd att jag skulle behöva säga något person-
ligt, behöva berätta om mitt liv men så blev det inte, så 
snart vi beställt gav sig Claire in i en lång berättelse med 
det enkla syftet att sammanfatta de cirka tjugo åren som 
gått sedan vi sågs sist. Hon drack snabbt, det blev snart 
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tydligt att vi skulle behöva två flaskor rött (och lite senare 
även två flaskor vitt). Efter att jag flyttat hade ingenting 
ordnat sig till det bättre, sökandet efter roller blev allt 
mer tröstlöst och hennes situation hade till sist blivit 
smått bisarr, mellan 2002 och 2007 hade bostadspriserna 
i Paris fördubblats och i hennes kvarter hade de ökat ännu 
snabbare, Rue de Ménilmontant blev mer och mer hype 
och ryktet gick att Vincent Cassel nyligen hade flyttat dit, 
strax följd av Kad Merad och Béatrice Dalle; att dricka 
kaffe på samma ställe som Vincent Cassel var ett avsevärt 
privilegium och det odementerade ryktet hade tvingat 
upp priserna ytterligare, runt 2003, 2004 hade hon insett 
att hennes lägenhet tjänade betydligt mer än hon själv 
varje månad, hon måste absolut hålla fast vid den, att 
sälja nu skulle ha varit motsvarigheten till bostadsmäs-
sigt självmord och hon tog till desperata lösningar, som 
en serie cd-inspelningar av Maurice Blanchot-texter för 
France Culture, hon darrade mer och mer när hon berät-
tade detta, hon såg på mig med en vild blick och gnagde 
bokstavligen på sitt märgben, jag tecknade åt servitören 
att skynda på med serveringen. 

Marulksgrytan lugnade ned henne en aning, vilket 
sammanföll med en stillsammare del av berättelsen. I 
början av 2008 hade hon tackat ja till ett erbjudande från 
arbetsförmedlingen: man hade erbjudit henne att starta 
en serie självförtroendestärkande teaterworkshops för 
arbetslösa, lönen var inte så stor men den kom regel-
bundet varje månad och det var så hon hade försörjt sig 
i nästan tio år nu, på arbetsförmedlingen var hon en del 
av inventarierna och nu i efterhand kunde hon säga att 
tanken inte varit så dum ändå, det fungerade i alla fall 
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bättre än terapi, det var sant att långtidsarbetslösa ound-
vikligen förvandlades till små hopkurade och stumma 
varelser och att teatern, framför allt vaudevilleteatern 
av någon underlig anledning, återgav de bedrövliga 
varelserna det minimum av social otvungenhet som 
krävdes för att klara en anställningsintervju, hur som 
helst skulle hon vid det här laget ha kunnat klara sig 
på den här blygsamma men regelbundna inkomsten 
om det inte varit för problemet med omkostnaderna, 
eftersom de övriga ägarna i bostadsrättsföreningen i 
berusning över Ménilmontantkvarterens blixtsnabba 
gentrifiering hade fått för sig att sätta igång fullständigt 
galna investeringar, att byta portkoden mot en irisskan-
ner hade bara varit inledningen till en serie vansinniga 
projekt som att byta ut den stenlagda innergården mot 
en zenträdgård med små fontäner och granitblock som 
direktimporterats från Côtes-d’Armor, allt detta under 
överinseende av en japansk mästare som var känd från 
tv. Nu var beslutet fattat, inte minst som den parisiska 
bostadsmarknaden efter en andra och mer kortvarig 
upphettning runt 2015–2017 hade mättats för gott, hon 
skulle sälja, och faktum var att hon just hade kontaktat 
en första mäklare. 

På det känslomässiga planet hade hon mindre att 
be rätta, hon hade haft några relationer och även gjort två 
försök att bo ihop, hon lyckades uppbåda tillräckligt med 
känslor för att tala om det, men ändå kunde hon inte 
dölja för sig själv att de båda männen (två skådespelare, 
ungefär lika framgångsrika som hon själv) som velat dela 
hennes liv hade varit mycket mindre förälskade i henne 
än i lägenheten. I grund och botten var jag den enda 
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mannen som verkligen hade älskat henne, avslutade hon 
med viss förvåning. Jag avstod från att rätta henne. 

Trots berättelsens besvikna eller rentav sorgsna karak-
tär njöt jag av mina pilgrimsmusslor och böjde mig intres-
serat över dessertmenyn. Glasstårtan med hallonbotten 
väckte genast min uppmärksamhet och Claire valde fyll-
da petit-chouer i chokladsås, en klassiker, jag beställde en 
tredje flaska vitt vin. Jag började verkligen undra om hon 
inte någon gång skulle fråga: »Och du då?«, kort sagt 
sådant man brukar säga i den här sortens situationer, i 
alla fall på film och även, tänkte jag, i verkliga livet.

Med tanke på hur kvällen utvecklats skulle jag i norma-
la fall ha tackat nej till »ett sista glas« hemma hos henne 
och jag undrar än idag vad som fick mig att säga ja. Kan-
ske var det delvis en nyfikenhet på att få se lägenheten 
där jag ändå hade tillbringat ett år av mitt liv, men jag 
började också undra vad det var jag hade sett hos den här 
kvinnan. Det måste väl ha varit något mer än bara sex, 
eller också inte, det var en skrämmande tanke, kanske 
hade det bara varit sex.

Hennes avsikter var i alla fall otvetydiga, och efter att 
hon bjudit på ett glas konjak tog hon itu med mig på 
sitt eget direkta vis. Beredvilligt drog jag ned byxorna 
och kalsongerna för att underlätta för henne att ta mig 
i munnen, men egentligen hade jag redan en oroande 
föraning och när hon hade smaskat på mitt orörliga organ 
i två eller tre minuter bekände jag att jag för närvarande 
tog antidepressiva (»kraftiga doser« av antidepressiva, 
tillade jag för säkerhets skull) och att det medförde olä-
genheten att min libido försvann helt. 

Mina ord fick en nästan magisk effekt, hon verkade 
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genast lättad, man vill förstås alltid skylla på den andras 
antidepressiva mediciner hellre än på sina egna fettval-
kar men dessutom kom ett stråk av äkta medkänsla över 
hennes ansikte, för första gången på hela kvällen verkade 
hon intressera sig för mig och frågade om jag gick igenom 
en depressiv period, varför och sedan när.

Så jag gjorde ett sammandrag av mina senaste relatio-
nella missöden, där jag berättade mer eller mindre san-
ningen om det mesta (förutom Yuzus hundäventyr som 
jag bedömde som överflödiga för förståelsen av helheten), 
den enda större skillnaden var att det i min framställning 
var Yuzu som till sist hade bestämt sig för att återvända 
till Japan och ge efter för sin familjs enträgna önskningar, 
i den versionen blev alltihop ganska vackert, en klassisk 
konflikt mellan kärleken och familjen  och/eller de sociala 
plikterna (som någon vänsterförfattare skulle ha kunnat 
skriva på sjuttiotalet), det var lite grann som en roman av 
Theodor Fontane beskrev jag för Claire, som dock inte 
verkade känna till författaren. 

Japanskan gav äventyret en exotisk prägel à la Loti, 
eller kanske à la Segalen, jag blandar ihop dem, hur som 
helt verkade hon tycka mycket om min berättelse. När 
jag såg hennes kvinnliga tankegångar djupna med hjälp 
av ett andra glas konjak, passade jag på att dra mig undan 
och just när jag drog upp gylfen slog det mig att det nu 
var den 1:a oktober, sista dagen i uppsägningsperioden 
för lägenheten i Tour Totem. Yuzu hade garanterat dröjt 
kvar till sista dagen och troligen satt hon just nu på ett 
plan till Tokyo, kanske var planet till och med på väg ned 
för landning på Narita och hennes föräldrar stod redan 
på andra sidan staketet i ankomsthallen, fästmannen vän-
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allt skulle nu fullbordas, och kanske var det just därför 
som jag hade ringt till Claire, fram tills för bara några 
minuter sedan hade jag glömt att det var den 1:a okto-
ber men någonting inom mig, mitt omedvetna kanske, 
hade inte glömt; vi lever under inflytandet av opålitliga 
gudomar, »vägen som dessa unga flickor ledde oss in på 
var fullständigt bedräglig, till råga på allt regnade det«, 
som Nerval möjligen har skrivit någonstans, jag tänkte 
inte så ofta på Nerval längre, ändå hade han hängt sig vid 
fyrtiosex års ålder och även Baudelaire hade dött i den 
åldern, det var inte någon lätt ålder. 

Claires huvud vilade nu mot bröstet och snarkningarna 
steg i strupen på henne, hon var uppenbart aspackad och 
egentligen borde jag ha gått då, men jag hade det be-
kvämt i den gigantiska soffan i det stora rummet och jag 
greps av en enorm trötthet vid tanken på att åka genom 
Paris, så jag lade mig ned på soffan och vände mig om för 
att slippa se henne, en minut senare somnade jag. 
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Det fanns bara pulverkaffe i det här huset, vilket var en 
skandal i sig, för om det inte fanns espressomaskin i en 
sådan här lägenhet var skulle det då finnas undrar man, 
hur som helst tog jag pulverkaffe, en blek dager filtrera-
des genom persiennerna och trots all försiktighet stötte 
jag till några möbler, genast dök Claire upp på kökströs-
keln, hennes korta, halvt genomskinliga nattlinne dolde 
hennes kroppsformer illa, lyckligtvis verkade hon ha tan-
karna på annat håll och tog emot glaset med pulverkaffe 
som jag räckte henne, hon hade för fan inte ens koppar, 
en enda klunk räckte för att hon omedelbart skulle bör-
ja prata, det var lustigt att jag bodde i Tour Totem sa 
hon (jag hade inte nämnt min senaste flytt till Hotell 
Mercure) eftersom hennes far hade varit med i början av 
projektet, han hade arbetat för en av de två arkitekterna, 
hon hade inte känt sin far särskilt väl eftersom han dog 
när hon var sex år men hon mindes att hennes mor hade 
sparat ett tidningsurklipp där han försvarade sig mot kri-
tiken som väckts mot konstruktionen, Tour Totem hade 
flera gånger klassats som en av de fulaste byggnaderna i 
Paris, om än inte i nivå med Tour Montparnasse som re-
gelbundet pekades ut i opinionsundersökningarna som 
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den fulaste byggnaden i Frankrike, och som i en under-
sökning i Touristworld nyligen valdes till fulast i världen, 
näst efter stadshuset i Boston. 

Hon gick till det stora rummet och två minuter senare 
återkom hon till min lätta förskräckelse med ett fotoal-
bum som såg ut att kunna bli utgångspunkt för en lång 
livsberättelse. Under det avlägsna sextiotalet verkade 
hennes far av allt att döma ha varit en sorts dandy, foton 
av honom i Renomakostym på väg ut från Bus Palla-
dium pekade tydligt på det, han hade på det hela taget 
levt en sorgfri ung sextiotalsmans sorgfria liv och var 
för övrigt lite lik Jacques Dutronc, därefter hade han 
blivit en företagsam arkitekt (möjligen även med viss 
profithunger) under Pompidous och Giscards år, innan 
han dog i en trafikolycka med sin Ferrari 308 GTB på 
väg hem från en weekend i Deauville med sin svenska 
älskarinna, precis samma dag som François Mitterrand 
valdes till president. Hans redan mycket respektabla kar-
riär skulle då ha kunnat få ett nytt uppsving, han hade 
många vänner i socialistpartiet och François Mitterrand 
var en byggande president, det fanns inget som hindrade 
att han skulle kunna nå den högsta nivån inom yrket, 
men en trettiofemtonnare som råkat över mittlinjen hade 
beslutat annorlunda. 

Hennes mor hade saknat sin ombytliga men generösa 
make, som dessutom hade gett henne en hel del frihet för 
egen del, men framför allt stod hon inte ut med tanken på 
att bli ensam med dottern, hennes make hade visserligen 
varit en horbock men han var samtidigt en ganska ömsint 
far som tog en stor del i omsorgerna om barnet; själv hade 
hon inte en enda moderlig känsla i kroppen, verkligen 
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inte en enda och när det gäller barn blir det antingen på 
det ena eller andra sättet med mödrar: antingen hänger 
man sig totalt åt dem och glömmer sin egen lycka för att 
helt ägna sig åt deras eller så sker det motsatta, barnen 
blir bara en först besvärande och snart fientlig närvaro. 

Vid sju års ålder hade Claire placerats på en internat-
skola för flickor i Ribeauvillé som drevs av den Gudom-
liga Försynens systrar, den här delen av historien var jag 
redan bekant med och det fanns inte ens croissanter, inte 
ens bullar, ingenting, Claire tog ett glas vodka och så 
började det, hon startade på första kicken klockan sju på 
morgonen. »Du flydde när du var elva år …«, avbröt jag 
för att korta av historien. Jag mindes hennes flykt, det 
var ett starkt ögonblick i hennes hjältesaga, i hennes fri-
hetskamp, hon hade liftat tillbaka till Paris och det hade 
faktiskt varit riskabelt, vad som helst hade kunnat hända 
eftersom hon, med egna ord, allvarligt börjat »intressera 
sig för kukar«, men ingenting hade hänt henne, hon såg 
det som ett tecken och i det ögonblicket såg jag berättel-
sen leda mot hennes relation till modern så jag tog mod 
till mig och föreslog att vi skulle gå till ett café för att få 
oss en riktig frukost, en dubbel espresso med några smör-
gåsar och kanske till och med en skinkomelett, jag var 
hungrig påstod jag klagande, jag var verkligen hungrig. 

Hon drog en kappa över nattlinnet, det var tydligen 
allt som behövdes på Rue Ménilmontant, kanske skulle 
vi ha turen att få se Vincent Cassel till bords över en liten 
kalvfilé, vi kom i alla fall ut ur lägenheten, det var alltid 
något, utanför var det höst i luften, en blåsig och lite kylig 
morgon, om det här skulle bli långdraget planerade jag 
att säga något om ett läkarbesök senare på förmiddagen. 



117

Till min stora överraskning återvände Claire till hi-
storien om »min japanska« så snart vi hade satt oss, hon 
ville veta mer, sammanträffandet med Tour Totem hade 
varit slående. »Sammanträffanden är blinkningar från 
Gud«, var det Vauvenargues eller Chamfort, jag mindes 
inte, kanske Rochefoucauld eller ingen alls, hur som helst 
kunde jag hålla låda om Japan en lång stund, jag hade 
redan experimenterat med den saken, jag brukade börja 
med att subtilt säga: »Japan är ett mer traditionellt sam-
hälle än man kan tro«, sedan skulle jag kunna fortsätta i 
två timmar utan att riskera att bli motsagd, det var i alla 
fall ingen som fattade någonting om vare sig Japan eller 
japanerna. 

Efter två minuter insåg jag att det tröttade ut mig mer 
att tala än att lyssna, mitt problem var mänskliga rela-
tioner i allmänhet och mänskliga relationer med Claire 
i synnerhet, så jag överlämnade samtalstärningen till 
henne, caféets inredning var behaglig men serveringen 
lite seg, vi fördjupade oss än en gång i Claire som elvaår-
ing medan kunderna, som allihop såg ut som arbetslösa 
skådespelare, allt mer fyllde caféet. 

Med ens hade en kamp med hennes mor påbörjats, 
en kamp som hade pågått i nästan sju år, en rasande 
kamp som framför allt handlade om sexuell konkurrens 
på alla plan. Jag kände till vissa omvälvande händelser, 
som den då Claire hade hittat preventivmedel när hon 
rotade i moderns handväska och kallat modern »gammal 
hora«. Vad jag vetat mindre om men som jag fick veta 
nu var att Claire, genom att liksom koppla samman ord 
och handling, hade satt igång med att förföra de flesta av 
moderns älskare med samma enkla men effektiva  taktik 
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som hon använt på mig. Vad jag vetat ännu mindre om 
var att Claires mor, i en motattack – med hjälp av de 
mer avancerade metoder som den äldre kvinnan lärt sig 
genom att läsa tantsnusk – i sin tur hade börjat ligga med 
Claires pojkvänner. 

I en Youpornfilm kunde det ha resulterat i en scen av 
typen Mom teaches daughter, men verkligheten var som 
vanligt inget att skratta åt. Croissanterna kom ganska 
snabbt men skinkomeletten tog längre tid, den kom pre-
cis när Claire nådde fjorton års ålder och jag hade ätit upp 
den när hon firade sin sextonårsdag, nu var jag på säker 
mark och kände mig rätt väl till mods, det verkade plöts-
ligt möjligt att korta ned historien genom att med ett 
engagerat och glatt tonläge sammanfatta: »Och på din 
artonde födelsedag gav du dig av, du fick jobb på en bar 
vid Bastille och ett eget rum och sedan möttes vi; raring, 
jag glömde säga det men jag har tid hos min kardiolog 
klockan tio så ta hand om dig nu, vi hörs snart«, jag hade 
redan lagt en tjugoeurosedel på bordet, hon hade ingen 
chans. Hon gav mig en lite märklig blick, lite stukad, 
när jag vilt viftande med handen gick ut från caféet, i en 
eller två sekunder kämpade jag emot en sista impuls av 
medkänsla, sedan gav jag mig snabbt iväg nedför Rue 
de Ménilmontant. Av ren reflex vek jag av på Rue des 
Pyrenées, jag fortsatte i rask takt och på mindre än fem 
minuter nådde jag tunnelbanestationen Gambetta, det 
var uppenbart att det var kört för henne, hennes alkohol-
konsumtion skulle fortsätta öka och det skulle snabbt bli 
otillräckligt för henne, hon skulle börja med mediciner 
och hjärtat skulle till slut ge upp och man skulle hitta 
henne kvävd av sina egna spyor i hennes lilla tvåa mot 
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gården på Boulevard Vincent-Lindon. Inte nog med att 
jag inte var i stånd att rädda Claire, ingen var längre i 
stånd att rädda Claire, utom möjligen vissa medlemmar 
av de kristna sekterna (samma som välkomnar eller låtsas 
välkomna gamlingar, handikappade och utslagna som 
bröder i Kristus) som Claire ändå inte ville höra talas 
om, deras broderliga medkänsla stack henne omedelbart i 
ögonen, vad hon behövde var vanlig äktenskaplig ömhet 
och mer akut en kuk i fittan, men det var just det som 
inte gick längre, den vanliga äktenskapliga ömheten kun-
de bara komma som följd av en mättad sexualitet, den 
behövde definitivt passera »sexrutan«, som numera och 
för alltid var stängd för henne. 

Det var förstås väldigt sorgligt, i ett par år, innan hon 
slutligen försjönk i alkoholism, måste Claire ändå ha varit 
en strålande fyrtioåring, kanske till och med någonting 
av en cougar eller MILF, fast en MILF utan barn, jag 
var hur som helst säker på att hennes fitta behållit fuk-
tigheten länge, så illa hade hennes liv inte varit ändå. 
Som kontrast mindes jag att jag tre år tidigare, precis 
innan jag fastnade i Yuzus klor, hade fått den beklagliga 
idén att träffa Marie-Hélène igen, jag befann mig i en av 
många perioder av sexuell apati och troligen tänkte jag 
bara ta reda på hur hon hade det, antagligen tänkte jag 
inte ens på att få ett ligg eller i så fall verkligen bara om 
rätt tillfälle uppstod och det verkade inte troligt med den 
stackars Marie-Hélène, när jag ringde på dörren förvän-
tade jag mig det värsta men det var ännu värre än jag 
kunnat föreställa mig, hon hade just drabbats av någon 
sorts psykisk kris, om det var bipolaritet eller schizofreni 
minns jag inte längre, det hade försvagat henne oerhört, 
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hon bodde i ett tryggt bostadsområde på Avenue Réné-
Coty, händerna skakade oavbrutet och hon var bokstav-
ligen rädd för allt, genmodifierad soja, att Le Pen skulle 
komma till makten, små partiklar i luften … Hon levde 
på grönt te och linfrön och under den halvtimme som jag 
besökte henne pratade hon uteslutande om sin handi-
kappersättning. Jag gick därifrån med ett sug efter öl och 
fläsksmörgåsar, och var samtidigt medveten om att hon 
skulle kunna leva länge på det där viset, till nittio års 
ålder minst, hon skulle troligen överleva mig med råge, 
darrigare och darrigare, allt mer utmärglad och rädd, 
hon skulle oavbrutet hamna i bråk med grannarna men i 
praktiken var hon redan död, jag hade lockats att »doppa 
näsan i den dödas fitta« för att låna det talande uttryck-
et som jag hade läst någonstans, troligen i en roman av 
Thomas Disch, en sience fictionförfattare och poet som 
hade haft en viss storhetstid, idag orättvist bortglömd 
och död i självmord den 4:e juli något år, delvis för att 
hans partner just hade dött av aids men också för att hans 
författarinkomster helt enkelt inte gick att leva på längre, 
och genom det symboliska valet av datum ville han visa 
vilket öde Amerika dömde sina författare till. 

I jämförelse med det mådde Claire ganska bra, hon 
hade ändå fortfarande möjlighet att gå med i Anonyma 
Alkoholister, de uppnådde ibland förbluffande resultat 
och dessutom, insåg jag när jag kom tillbaka till Hotell 
Mercure, skulle Claire visserligen dö ensam och olycklig 
men hon skulle åtminstone inte dö fattig. Med tanke på 
marknadspriset skulle hon efter att ha sålt sin ateljévå-
ning ha tre gånger så mycket pengar som jag. Därmed 
hade en enda fastighetsaffär varit tillräcklig för att hennes 
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far skulle tjäna rejält mycket mer än vad min far lyckats 
skrapa ihop under fyrtio år, genom att skriva köpekon-
trakt och registrera inteckningar, arbete har aldrig gått 
att mäta med pengar, de har strängt taget ingenting med 
varandra att göra, inget mänskligt samhälle har någonsin 
belönat arbete, Marx hade förenklat principen om för-
delningen av rikedomar till denna perfekt ihåliga formu-
lering: »Åt var och en efter behov«, en källa till ändlöst 
bråk och käbbel om någon olyckligtvis skulle försöka 
göra verklighet av det, men lyckligtvis skulle det aldrig 
ske, varken i de kommunistiska länderna eller de andra, 
pengar sökte sig till pengar och därefter följde makten, 
så lydde det sociala systemets sista ord. 

Efter separationen från Claire hade mitt öde mildrats 
betydligt genom mötet med de normandiska korna, de 
hade varit en tröst, nästan en uppenbarelse för mig. Ändå 
var kor inget nytt för mig, när jag var barn bodde vi i 
Méribel en månad varje sommar, där min far köpt in 
sig i ett andelshus. Medan mina föräldrar ägnade dagar-
na åt att vandra i bergen på tu man hand tittade jag på 
tv, särskilt Tour de France vilket skulle utvecklas till ett 
varaktigt beroende. Ibland gick jag ändå ut, vad det var 
som intresserade de vuxna var ett mysterium för mig, 
det måste uppenbarligen finnas någon mening med att 
gå kors och tvärs över de där höga bergen tänkte jag, 
eftersom så många, även mina egna föräldrar, gjorde det.

Jag lyckades inte få någon verklig skönhetsupplevel-
se av de alpina landskapen men jag fäste mig vid kor-
na som jag ofta mötte i hjordar när de rörde sig från 
det ena sommarbetet till det andra. Det rörde sig om 
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rasen Tarentaise, små och livliga kor med gulbrun päls, 
utmärkta vandringsdjur med ett impulsivt temperament; 
de skuttade ofta fram på bergsstigarna och från de små 
klockorna som hängde runt nacken på dem klingade ett 
vackert ljud innan man ens fick syn på dem. 

I jämförelse var det otänkbart att en normandisk ko 
skulle börja skutta, blotta tanken hade något vanvördigt 
över sig, en ökning av gånghastigheten skulle enligt min 
mening bara kunna ske vid extrem livsfara. De fylliga och 
majestätiska normandiska korna bara var, det verkade fullt 
tillräckligt för dem, det var först när jag blev bekant med 
de normandiska korna som jag förstod varför hinduerna 
håller dessa djur för heliga. Under mina ensamma helger 
i Clécy räckte det med att titta tio minuter på någon av 
hjordarna som gick förbi i omgivningarna för att jag skulle 
glömma Rue Ménilmontant, castingarna, Vincent Cassel, 
Claires desperata försök att bli accepterad i en miljö som 
inte ville veta av henne, och till sist Claire själv. 

Jag var inte ens trettio år men gick allt djupare in i ett 
vintermörker som inte släppte in ljus till ett enda kär-
leksminne, ett enda hopp om att återfinna miraklet, 
den känslomässiga kraftlösheten dubblerades av mitt 
växande ointresse för arbetet, vår task force urvattnades 
allt mer, det fanns ännu några gnistor, några princip-
förklaringar, särskilt när det var dags för afterwork med 
kollegorna (vilket skedde minst en gång i veckan på Re-
gionala skogs- och jordbruksmyndigheten), den enda 
möjliga slutsatsen var att normanderna inte kunde sälja 
sina produkter, calvadosen hade till exempel alla de nöd-
vändiga egenskaperna för att bli en berömd spritsort, en 
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god calvados kunde jämföras med en bas-armagnac eller 
till och med en konjak, ändå syntes den hundra gånger 
mer sällan i duty free-butikerna på flygplatserna runt-
om i världen, och även i de franska matbutikerna fick 
den oftast ett högst symboliskt utrymme. Cidern ska vi 
inte ens tala om, cidern var praktiskt taget osynlig på 
den stora marknaden, den syntes knappt till på barerna. 
Under dessa afterworkkvällar gjordes fortfarande starka 
positionsmarkeringar, vi lovade varandra att handla sna-
rast, sedan föll det sakta i glömska i raden av identiska 
och inte helt obehagliga veckor, tanken att man ändå inte 
kan göra någonting åt någonting tog till sist stillsamt 
över och chefen, som själv varit så offensiv och ivrig när 
jag anställdes, lade på sig allt mer, han hade nyss gift sig 
och talade mest om hur han skulle inreda gården han just 
köpt för att få plats med sin blivande familj. Det blev lite 
mer liv under några månader när en kurvig, libanesisk 
kvinna kom till oss för en kort praktik, hon läckte bland 
annat ett foto av George W. Bush som gjorde honnör 
framför en gigantisk ostbricka, ett foto som skulle pro-
vocera fram en pytteliten polemik i några amerikanska 
medier, den där idioten Bush hade tydligen inte begripit 
att import av ost på opastöriserad mjölk hade förbjudits 
i hans land, det hade alltså gett en viss medial effekt men 
inte tillräckligt för att få fart på försäljningen, och de re-
gelbundna sändningarna av livarot och pont-l’évêque till 
Vladimir Putin hade inte heller gett något vidare resultat. 

Jag var inte till någon särskild nytta men jag gjorde ingen 
skada heller, det var i alla fall ett framsteg i jämförelse 
med Monsanto och om morgnarna när jag var på väg till 
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jobbet och satt bakom ratten på min G 350 och körde 
genom dimmorna som svävade över landskapet, kunde 
jag fortfarande intala mig att mitt liv inte var helt miss-
lyckat. Varje gång jag körde genom byn Thury-Harcourt 
undrade jag om det fanns någon koppling till Aymeric 
och till slut sökte jag på internet, det var lite besvärligare 
på den tiden för nätet var inte lika utvecklat, men till 
slut fann jag svaret på den nystartade sajten Patrimoine 
Normand, »en tidskrift om historia och livsstil i Norman-
die«. Ja, det fanns en koppling, en mycket direkt kopp-
ling till och med. Byn hade ursprungligen hetat Thury 
och därefter Harcourt efter familjen, under revolutionen 
blev det Thury igen tills den fick sitt nuvarande namn 
Thury-Harcourt i ett försök till försoning mellan »de två 
Frankrike«. Under Ludvig XIII:s dagar hade man byggt 
ett enormt slott som ibland kallats ett »normandiskt 
Versailles« och som tjänade som residens för hertigarna 
av Harcourt som på den tiden styrde provinsen. Slottet 
hade klarat sig undan revolutionen men i augusti 1944 
brann det när divisionen »das Reich« gjorde reträtt och 
stoppades i en kniptångsmanöver av det 59:e kompaniet 
från Staffordshire. 

Under mina tre studieår på Agronomen var Aymeric 
d’Harcourt-Olonde min enda riktiga vän och mina finaste 
kvällar tillbringade jag på hans rum – först i Grignon, där-
efter i agronomernas paviljong i Cité Internationale – där 
vi hällde i oss lådvis med öl och rökte gräs (fast det var mest 
han som rökte, jag föredrog egentligen öl; han låg nog på 
en trettio jointar om dagen och måste ha varit pårökt mer 
eller mindre konstant under sina två första studieår) men 
framför allt lyssnade vi på skivor. Med sitt långa, blonda, 
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lockiga hår och sina kanadensiska skogshuggarskjortor 
hade Aymeric en ganska typisk grungelook, men för 
honom gick det mycket längre än till Nirvana och Pearl 
Jam, han hade verkligen gått på djupet och varenda hylla 
på rummet var fullproppad med hundratals vinylskivor 
från sextio- och sjuttiotalet: Deep Purple, Led Zeppelin, 
Pink Floyd, The Who, han hade till och med The Doors, 
Procol Harum, Jimi Hendrix, Van de Graaf Generator. 
Youtube fanns inte ännu och nästan ingen kom ihåg de 
här banden på den tiden, för mig var det i alla fall helt nya 
bekantskaper och helt fantastiska sådana.

Oftast var det bara vi på kvällarna, ibland kom en eller 
två killar till från vår årskurs – inga minnesvärda typer, jag 
har svårt att komma ihåg deras ansikten och namnen har 
jag glömt totalt – däremot var det aldrig några tjejer, det 
är konstigt när jag tänker på det, jag kan inte påminna mig 
Aymeric i något kärleksförhållande. Han var inte oskuld, 
jag tror i alla fall inte det, han verkade inte rädd för kvinnor 
utan tycktes snarare ha tankarna på annat håll, kanske på 
sitt kommande yrkesliv, det fanns ett allvar i honom som 
jag troligen inte lade märke till på den tiden eftersom jag 
för egen del sket fullkomligt i mitt kommande yrkesliv, jag 
tror inte jag slösade mer än en halv minuts tanke på det, 
för mig verkade det otroligt att man kunde intressera sig 
seriöst för någonting annat än tjejer – och det värsta är 
att jag vid fyrtiosex års ålder insåg att jag haft rätt på den 
tiden, kvinnor kan visserligen vara horor, det är ett sätt att 
se på saken, men arbetet är en betydligt värre hora, som 
dessutom inte ger någon njutning.

I slutet av andra året förväntade jag mig att Aymeric 
liksom jag skulle välja någon tramsinriktning, som lands-
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bygdssociologi eller ekologi, men han skrev tvärtom in 
sig på husdjursvetenskap som ansågs vara en inriktning 
för plugghästar. Vid kursstarten i september kom han 
tillbaka med kortklippt hår och en helt ny garderob, och 
när han gjorde slutpraktik hos Danone hade han till och 
med kostym och slips. Vi sågs lite mindre det året, som 
jag minns mer eller mindre som ett sabbatsår, jag hade 
till sist valt ekologisk inriktning och vi ägnade tiden åt 
att resa kors och tvärs genom Frankrike för att studera 
den ena eller andra växtsammansättningen på plats. I 
slutet av läsåret hade jag lärt mig de olika växtsamman-
sättningarna i Frankrike och kunde förutse var de skulle 
uppstå med hjälp av en geologisk karta och de lokala 
meteorologiska parametrarna och det var i princip allt, 
även om det var praktiskt när jag skulle täppa till käften 
på militanta miljöaktivister då samtalen rörde sig mot de 
reella konsekvenserna av den globala uppvärmningen. 
Han hade däremot tillbringat en stor del av sin praktik på 
Danones marknadsavdelning och det förväntades rimligen 
att hans karriär skulle ägnas åt att ta fram koncept för 
nya drickyoghurtar eller smoothies. Han skulle förvåna 
mig ännu en gång kvällen efter diplomutdelningen, när 
han berättade att han tänkte starta jordbruk i La Manche. 
Agronomer finns representerade i princip alla grenar av 
livsmedelsindustrin, ibland på tekniska befattningar men 
oftast i ledande ställningar, det händer i princip aldrig att 
de själva blir jordbrukare; när jag letade efter hans adress 
i matrikeln för tidigare elever på Agronomen insåg jag att 
Aymeric var den enda i vår årgång som hade gjort det valet. 

Han bodde i Canville-la-Rocque och han förberedde 
mig i telefonen på att jag skulle få svårt att hitta och 



att jag måste fråga invånarna i Château d’Olonde. Ja, 
det tillhörde också hans familj men det var långt före 
Thury-Harcourt, slottet hade förstörts första gången 
1204 och sedan återuppbyggts i mitten av 1200-talet. I 
övrigt hade han gift sig året innan och hade trehundra 
mjölkkor på sina marker, det hade krävt en hel del inves-
teringar, vi fick prata mer om det senare. Nej, han hade 
inte träffat någon från Agronomen sedan flytten dit. 
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Jag kom till Château d’Olonde i skymningen. Det var 
inte så mycket ett slott som en rörig samling byggnader 
i varierande skick. Det var svårt att rekonstruera den ur-
sprungliga idén bakom konstruktionen; i mitten fanns 
en rektangulär och massiv huvudbyggnad som fortfaran-
de verkade relativt välbehållen, växter och mossa hade 
börjat äta på stenarna men det var tjocka granitblock, 
det skulle behövas flera århundraden för att angripa dem 
på allvar. Baktill fanns ett cylindriskt slottstorn, högt och 
smalt och till synes välbevarat, men närmare ingången 
stod det största tornet som måste ha varit fyrsidigt och 
utgjort den militära kärnan på slottet; fönstren och 
takläggningen var borta, de kvarvarande murarna var 
blanka och nötta av erosionen, de närmade sig stillsamt 
sitt geologiska öde. Ett hundratal meter bort stod en 
hangarliknande byggnad och en silo och skar sig mot 
landskapet med sina metalliska blänk, jag tror det var de 
första moderna byggnaderna jag sett på nästan fem mil. 

Aymeric hade långt hår igen och hade återgått till sina 
stora rutiga skjortor, men den här gången hade de fått 
tillbaka sin ursprungliga funktion som arbetskläder. 
»Här utspelade sig Barbey d’Aurevillys sista roman, 
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Une histoire sans nom«, berättade han. »Barbey beskrev 
det 1882 som ett ’gammalt, nästan förfallet slott’ och som 
du kan se har det inte blivit bättre sedan dess.« 

»Får du inget stöd från Riksantikvarieämbetet?«
»Inte direkt. Vi står inskrivna i listan för byggnads-

minnen, men det är ovanligt att man får något stöd. Min 
fru Cécile skulle vilja sätta igång stora renoveringsarbe-
ten för att göra om det till hotell. Det finns ju ett fyrtiotal 
obebodda rum, vi värmer bara upp fem av dem. Vad vill 
du dricka?«

Jag tackade ja till ett glas Chablis. Jag visste inte om det 
fanns någon rimlighet i det där hotellprojektet, men mat-
salen var i alla fall ett välkomnande och trevligt rum med 
en stor öppen spis och djupa fåtöljer i buteljgrönt skinn, 
det berodde garanterat inte på Aymeric, vars ointresse 
för inredning var totalt, hans rum på Agronomen hade 
varit det mest opersonliga jag någonsin sett, det såg ut 
som ett provisoriskt soldatläger – bortsett från skivorna. 

Här upptog de en hel vägg, det var imponerande. »Jag 
räknade om dem i vintras, jag har lite mer än femtusen …«, 
sa Aymeric. Han hade fortfarande samma skivspelare, en 
Technics MK2, men högtalarna hade jag aldrig sett – två 
enorma parallellepipeder i obehandlat valnötsträ, över en 
meter höga. »Det är Klipschorn«, sa Aymeric, »de första 
och kanske bästa högtalarna som Klipsch gjorde: min 
farfar köpte dem 1949, han var opera fanatiker. När han 
dog gav min far dem till mig, han har själv aldrig varit 
intresserad av musik.«

Jag fick en känsla av att den här utrustningen inte 
användes särskilt ofta längre, ett tunt dammlager låg på 
locket till MK2:an. »Jo, det stämmer …«, bekräftade 
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Aymeric, han måste ha sett något i min blick, »jag orkar 
inte riktigt lyssna på musik längre. Det är svårt vet du, 
redan från början hade jag problem med att få ekonomin 
att gå ihop så på kvällarna sitter jag och grubblar och går 
igenom siffrorna, men nu när du är här ska vi sätta på en 
låt, häll upp ett glas till så länge.«

När han hade bläddrat i hyllorna en eller två minuter 
tog han fram Ummagumma: »Koskivan, det passar ju 
bra …«, kommenterade han innan han placerade pick-
upen i början av »Grantchester Meadows«. Det var 
enastående, jag hade aldrig hört eller ens anat att det 
kunde finnas en sådan ljudkvalité; varenda fågelsång och 
vartenda flodskvalp var perfekt urskiljbart, basljuden var 
utdragna och kraftfulla, diskanterna hade en ofattbar 
renhet. 

»Cécile kommer snart«, fortsatte han, »hon var på 
möte med banken om sitt hotellprojekt.«

»Jag får en känsla av att du inte tror så mycket på det.«
»Jag vet inte, tycker du att du ser många turister i 

trakten?«
»Inte en enda, tror jag.« 
»Ja, då fattar du … Men jag håller med henne om 

en sak: någonting måste göras. Vi kan inte fortsätta att 
förlora pengar så här, år efter år. Om vi klarar oss eko-
nomiskt är det enbart tack vare arrendena och framför 
allt markförsäljningen.«

»Har du mycket mark?«
»Tusentals hektar, vi ägde i princip hela området 

mellan Carentan och Carteret. Nåja, jag säger ’vi ’, allt-
ihop tillhör fortfarande min far, men när jag startade 
jordbruket bestämde han sig för att låta mig få vinsten 
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för arrendena, trots det måste jag ändå ofta lägga ut en 
jordlott till försäljning. Det värsta är att jag inte ens säljer 
till lokala jordbrukare utan till utländska investerare.« 

»Från vilket land?«
»Framför allt belgare och holländare och allt oftare 

kineser. Förra året sålde jag femtio hektar till ett kinesiskt 
konglomerat, de var beredda att köpa tio gånger mer till 
dubbla marknadspriset. De lokala jordbrukarna kan inte 
betala lika mycket, de har redan problem med att betala 
lånen och arrendena, det är hela tiden någon som ger upp 
och lägger ned verksamheten och när de har problem är 
det svårt för mig att sätta press på dem, jag förstår dem 
ju så väl, jag är i samma läge som dem nu. För min far var 
det lättare, han hade bott länge i Paris innan han drog sig 
tillbaka till Bayeux, han var ju ändå hertig … Så jo, jag 
vet inte när det gäller det där hotellprojektet, men det 
kan kanske vara ett sätt …«

Medan han pratade tänkte jag hela tiden på vad jag 
skulle säga till Aymeric om mina uppgifter på Regionala 
skogs- och jordbruksmyndigheten. Jag ville helst inte 
avslöja att jag var direkt inblandad i projektet som skul-
le främja exporten av de normandiska ostarna, det som 
måste kallas mitt misslyckande i projektet med att främja 
exporten av de normandiska ostarna. I stället betona-
de jag de mer byråkratiska uppgifterna som handlade 
om överföringen av franska ursprungsmärkningar till 
europeiska; det var förresten inte helt osant, mitt arbete 
bestod mer och mer av irriterande frågor kring juridisk 
formalisering, man måste hela tiden »vara i fas« men jag 
hade aldrig riktigt förstått med vad, det finns verkligen 
ingen mänsklig aktivitet som utstrålar en sådan leda som 
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juridiken. Men i slutändan hade jag ändå nått en viss 
framgång i mina nya uppgifter, till exempel med en av 
rekommendationerna som jag formulerat i en slutrap-
port, som några år senare skulle ge upphov till regelverket 
för ursprungsmärkningen av livarot, och som stipulerar 
att osten enbart får produceras av mjölk från norman-
diska kor. Och för närvarande höll jag på att vinna en 
konflikt med Lactalisgruppen och kooperativet Isigny 
Sainte-Mère, som ville göra det obligatoriskt att använda 
opastöriserad mjölk vid tillverkningen av camembert.

Jag var mitt i mina förklaringar när Cécile kom. Hon 
var en vacker brunett, smal och elegant men med ett 
spänt drag i ansiktet, nästan ett lidande, hon hade uppen-
barligen haft en hård dag. Ändå var hon trevlig mot mig 
och gjorde sitt bästa för att fixa fram mat åt oss men jag 
kände att det var en stor ansträngning för henne och att 
om inte jag hade varit där när hon kom hem skulle det 
första hon gjorde vara att gå och lägga sig med några 
smärtstillande. Hon var glad över att Aymeric fick besök 
sa hon, han jobbade för mycket och träffade ingen längre, 
han grävde ned sig trots att han inte ens var trettio år. 
Ärligt talat var det likadant för mig och detta trots min 
inte särskilt betungande arbetsbörda, i grund och botten 
var det kanske likadant för alla människor, studieåren 
är de enda lyckliga åren, de enda åren när framtiden 
verkar stå öppen eller när allt verkar möjligt, vuxenlivet 
och arbetslivet är sedan bara en långsam och gradvis 
förtvining, kanske är det därför de tidiga vänskaperna 
man knyter i studieåren – och som i själva verket är de 
enda riktiga vänskaperna – aldrig överlever övergången 
till vuxenlivet, man undviker sina ungdomsvänner för 
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att undvika att konfronteras med vittnen till ens egna 
krossade förhoppningar, beviset på att man själv krossats. 

Allt som allt var det här besöket hos Aymeric ett miss-
tag, men inte något särskilt allvarligt sådant, vi lyckades 
hålla god min i två dagar, efter måltiden satte han på ski-
van med Jimi Hendrix-konserten på Isle of Wight, det 
var verkligen inte hans bästa konsert men det var den 
sista, mindre än två veckor senare dog han. Jag kände 
att Aymerics återuppväckta förflutna äcklade Cécile en 
smula, hon själv hade garanterat inte varit grunge när 
det begav sig, jag föreställde mig henne mer som en över-
klassig Versaillestyp, fast nedtonad, konservativ men inte 
överdrivet, Aymeric hade gift sig inom sin samhällsgrupp, 
det blir oftast så i slutändan och det är i regel det som ger 
bäst resultat, det är i alla fall vad jag har hört, problemet 
med mig var att jag inte tillhörde någon samhällsgrupp, 
ingen tydlig sådan. 

Nästa morgon gick jag upp vid nio och hittade honom 
till bords framför en enorm frukost bestående av stekt 
ägg, grillad korv och bacon, till det drack han först kaffe, 
därefter calvados. Hans dag hade börjat för länge sedan 
förklarade han, han gick upp varje morgon klockan fem 
för att mjölka, han hade inte köpt någon mjölknings-
robot, det var en överdriven investering tyckte han, de 
flesta av hans kollegor som skaffat en sådan hade gett upp 
kort därefter och dessutom tyckte korna om att mjölkas 
av människohänder, det var i alla fall vad han trodde, 
han hade en känslosam sida också. Han erbjöd mig att 
komma och se på djuren. 

Den blanka nya metallbyggnaden som jag fått syn på 
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när jag kom kvällen innan var mycket riktigt en ladugård, 
nästan alla de fyra raderna med djurboxar var upptagna 
och nästan uteslutande av normandiska kor, kunde jag 
genast se. »Ja, det är ett val jag har gjort«, bekräftade 
Aymeric, »de ger lite mindre avkastning än Prim’Holstein 
men jag tycker att deras mjölk är bättre, jag blev nyfiken på 
det du sa igår om en ursprungsmärkning för livarot – även 
om jag för närvarande säljer mest till pont-l’évêque-pro-
ducenter.«

Längst in bakom skiljeväggarna i plywood fanns ett litet 
kontor med dator, skrivare och ett antal papperssamlare i 
metall. »Använder du datorn för att styra utfodringen?« 
frågade jag.

»Delvis, datorn kan styra tillförseln av ensilage till mat-
behållarna, jag kan också programmera in vitamin tillskott, 
behållarna är uppkopplade. Fast det är mest tekniklek-
saker, i praktiken har jag datorn mest till bokföringen.« 

Blotta användningen av ordet »bokföring« verkade 
göra honom dyster. Vi gick ut under den fridfulla, klarblå 
himlen. 

»Innan jag kom till Regionala skogs- och jordbruksmyn-
digheten jobbade jag på Monsanto«, bekände jag. »Men 
jag antar att du inte använder GMO.«

»Nej, jag håller mig till reglerna för ekologisk produk-
tion, dessutom försöker jag begränsa mängden majs, en 
ko ska först och främst äta gräs. Jag försöker göra allt 
rätt, det här är verkligen ingen industriell produktion, du 
kunde se att korna har gott om plats och de går ut nästan 
varje dag, till och med på vintern. Men ju mer jag försöker 
göra rätt, desto svårare blir det att få det att gå runt.« 
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Vad kunde jag svara på det? Å ena sidan enormt mycket, 
jag skulle ha kunnat hålla igång en tre timmar lång de-
batt om de här frågorna på vilken nyhetskanal som helst. 
Men till Aymeric, just Aymeric där han befann sig, kunde 
jag inte säga särskilt mycket, han visste lika mycket som 
jag om de olika faktorerna. Himlen var så klar den här 
morgonen att man kunde se havet på långt avstånd. »I 
slutet av min praktikperiod fick jag ett erbjudande om 
att bli kvar hos Danone …«, sa han tankfullt. 

Resten av dagen tittade jag på slottet, det fanns 
ett kapell där d’Harcourts herrar måste ha hållit sina 
andakter, men det mest imponerande var en matsal 
av  gigantiska mått, väggarna var helt täckta av förfä-
dernas porträtt och det fanns en sju meter bred öppen 
spis där man enkelt kunde föreställa sig att det grillades 
vildsvin eller kronhjort under de oändligt långa medel-
tida festmåltiderna, tanken på ett livsstilshotell fick lite 
mer tyngd, jag vågade inte säga det till Aymeric men det 
verkade knappast troligt att uppfödarnas situation var 
på väg att förbättras, jag hade hört rykten om att frågan 
om att begränsa mjölkkvoterna hade väckts i Bryssel – 
beslutet som skulle störta tusentals franska uppfödare i 
fattigdom och tvinga dem i konkurs antogs inte slutgil-
tigt förrän 2015 under president François Hollande, men 
införlivandet av tio nya EU-länder sedan 2002 till följd 
av Atenfördraget, skulle genom att försätta Frankrike 
i en tydlig minoritetsposition göra det i princip ound-
vikligt. Det blev på det hela taget allt svårare för mig att 
prata med Aymeric, trots att jordbrukarna hade all min 
medkänsla och jag stod beredd att försvara dem i vilken 
situation som helst, tvingades jag inse att jag numera 



stod på den franska statens sida, vi befann oss inte alls i 
samma läger längre. 

Jag reste nästa dag efter frukost, under en strålande sön-
dagssol som kontrasterade mot min växande nedstämd-
het. Idag förvånar det mig att jag minns min nedstämdhet 
där jag körde i låg fart genom de övergivna La Manche-
regionerna. Man vill gärna att det ska finnas föraningar 
eller tecken men för det mesta finns det inga, och under 
den där soliga och döda eftermiddagen fanns det ingenting 
som hade kunnat få mig att förutspå att jag morgonen 
därpå skulle träffa Camille, och att den måndagsmorgonen 
skulle vara inledningen till de bästa åren i mitt liv. 
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Låt oss, innan vi går in på hur jag mötte Camille, gå till-
baka till en helt annan novembermånad nästan tjugo 
år senare, en påtagligt dystrare novembermånad i den 
 meningen att mina förväntningar på livet (så som man 
talar om förväntad överlevnad) redan var i princip slut. I 
slutet av månaden översvämmades köpcentret Italie II 
av juldekorationer och jag började undra om jag skulle 
stanna på Hotell Mercure över helgerna. Jag hade inget 
riktigt skäl att ge mig av utöver skammen, men även det 
är ett allvarligt skäl, att erkänna att man är absolut en-
sam är inte lätt ens i våra dagar och jag började fundera 
på olika resmål, kloster var det mest uppenbara, många 
är de som under sina dagar av lovsånger till Frälsarens 
födelse också vänder sig inåt, det var i alla fall vad jag 
hade läst i ett specialnummer av Pilgrimsmagasinet, och 
i de fallen är ensamheten inte bara naturlig utan även 
rekommenderad, ja det var den bästa lösningen, redan 
idag skulle jag leta reda på några möjliga kloster, det var 
hög tid, det var faktiskt mer än hög tid fick jag veta efter 
en första sökning på internet (vilket det där numret av 
Pilgrimsmagasinet redan hade fått mig att ana), alla klos-
ter jag sökte på var redan fullbokade. 
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Ett annat och mer omedelbart problem var att jag 
behövde förnya mitt recept på Captorix, det gick inte att 
blunda för nyttan av den här medicinen, tack vare den var 
mitt sociala liv nu konfliktfritt, varje morgon utförde jag 
en minimal men tillräcklig tvagning, jag hälsade varmt 
och familjärt på servitörerna hos O’Jules, det var bara 
det att jag inte hade någon som helst lust att träffa en 
psykiatriker igen, givetvis inte den där karikatyren till 
psykiatriker på Rue des Cinq-Diamants, men inte någon 
annan psykiatriker heller, över huvud taget gav de mig 
kväljningar; det var då jag kom att tänka på doktor Azote. 

Allmänläkaren med det konstiga namnet hade sin 
mottagning på Rue d’Athènes alldeles i närheten av tåg-
stationen Saint-Lazare, jag hade gått till honom en gång 
med någon sorts luftrörskatarr efter en av mina veckovisa 
resor mellan Caen och Paris. Jag mindes honom som en 
man i fyrtioårsåldern med rejält framskriden skallighet, 
det kvarvarande håret var långt, grått och rätt smutsigt, 
han påminde mer om en hårdrockstrummis än en läkare. 
Jag mindes också att han mitt under läkarbesöket hade 
tänt en Camel, »förlåt, det är en dålig vana, jag är den 
första att avråda …«, och framför allt att han utan krång-
el skrev ut en hostmedicin med kodein som redan hade 
börjat väcka vissa invändningar bland hans läkarkollegor.

Han var tjugo år äldre men skalligheten hade inte ökat 
(och inte heller minskat förstås), hans kvarvarande hår 
var fortfarande långt, grått och smutsigt. »Jodå, Captorix 
är okej, jag har haft goda resultat …«, kommenterade 
han nyktert, »vill ni ha för sex månader framåt?«

»Hur ska ni göra med helgerna?« frågade han lite sena-
re, »man måste se upp med helgerna, för deprimerade kan 
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det vara livsfarligt, jag har haft massor av patienter som jag 
trodde var stabila och pang, så skjuter de sig på nyårsafton, 
alltid på nyårskvällen, om de bara kommer förbi midnatt 
så är det grönt. Man måste fatta grejen, de har redan tagit 
julafton hårt och sedan har de en hel vecka på sig att älta 
sin skit, kanske har de haft planer för att komma undan 
nyår och så har planerna skitit sig och så står de inte 
ut, de går till fönstret och kastar sig ut eller skjuter sig i 
skallen, beroende på vad de föredrar. Jag tar upp det för 
det är så det går till, men mitt jobb är i grund och botten 
att hindra folk från att dö, alltså för ett tag, så länge som 
möjligt.« Jag anförtrodde honom mina klosterplaner. 
»Jo det är väl inte så dumt«, bekräftade han, »andra 
patienter har gjort det där, men enligt min åsikt är ni 
lite sent ute. Annars finns ju också hororna i Thailand, i 
Asien glömmer ni julens betydelse totalt och kan glida 
mjukt genom nyårsafton, det är det tjejerna är till för, ni 
borde kunna få tag på en biljett, det är inte lika uppbokat 
som klostren, jag har fått vissa goda resultat med det här 
också, ibland är det till och med riktigt terapeutiskt, jag 
har haft killar som har kommit tillbaka totalt reboostade, 
helt övertygade om sin egen attraktionsförmåga, fast det 
var lite korkade killar, lättlurade idioter, jag tycker tyvärr 
inte att ni verkar vara den typen. Sedan har ni också 
problemet med Captorix, med Captorix kanske ni inte 
kan få stånd, det är ingenting jag kan garantera, inte ens 
med två små söta horor på sexton år är det något jag kan 
garantera, det är det som suger med den här medicinen 
och samtidigt kan man inte bara sluta rakt av, det avråder 
jag er absolut ifrån och dessutom gör det ingen skillnad, 
det tar två veckor för den att gå ur kroppen, men okej om 
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det skulle hända så ska ni veta att det beror på medicinen, 
i värsta fall kan ni alltid sola och käka curryräkor.«

Jag svarade att jag skulle överväga förslaget, som verk-
ligen var intressant, fast kanske inte helt tillämpbart i 
mitt fall eftersom det inte bara var erektionen som hade 
försvunnit utan även all lust, tanken på att knulla tycktes 
helt befängd, ogenomförbar, och inte ens två små sexton-
åriga, thailändska horor skulle kunna ändra på den saken, 
det kände jag tydligt, men hur som helst hade Azote rätt, 
det var bra för modiga och lite korkade typer, oftast eng-
elsmän från de djupare folklagren som var beredda att 
tro på vilket tecken på kärlek som helst eller bara helt 
enkelt en sexuell upphetsning hos kvinnan, hur osan-
nolik den än verkade, de skulle komma pånyttfödda ur 
deras händer och fittor och munnar, de var verkligen inte 
desamma längre, det var de västerländska kvinnorna som 
hade brutit ned dem, de mest slående fallen var verkligen 
de anglosaxiska och de kom riktigt pånyttfödda därifrån 
men det var annorlunda med mig, jag hade inget otalt 
med kvinnorna och hur som helst angick det mig inte 
för jag skulle ändå aldrig mer få stånd och även själva 
sexualiteten hade försvunnit från min mentala horisont, 
vilket jag lustigt nog inte vågat erkänna för Azote, jag 
hade hållit mig till mina »erektionsproblem«, men han 
var ändå en utmärkt läkare och när jag lämnade mottag-
ningen hade jag fått tillbaka en del av mitt förtroende 
för mänskligheten, läkevetenskapen och världen, det var 
nästan med lätta steg jag vek av på Rue d’Amsterdam 
och det var först vid Saint-Lazares järnvägsstation som 
jag gjorde mitt misstag, men var det egentligen något 
misstag, jag har ingen aning, det får jag inte veta förrän på 
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slutet, slutet närmar sig verkligen men det är inte riktigt 
dags, inte riktigt slut än. 

Jag fick en märklig känsla av att tränga in i en sorts 
autofiktion när jag gick in i De förlorade stegens sal på 
 Saint-Lazare, som förvandlats till ett ganska menlöst 
köpcentrum med inriktning på konfektionskläder men 
det bar sitt namn väl, mina steg var verkligen förlorade, 
jag irrade mållös bland de obegripliga skyltarna, egent-
ligen hade jag bara vaga föreställningar om begreppet 
autofiktion, jag hade lagt det på minnet en gång när jag 
läste en bok av Christine Angot (nåja, de första fem sid-
orna) men när jag närmade mig perrongerna var det ändå 
som om ordet passade allt bättre in på min situation, som 
om det uppfunnits för min skull, min verklighet hade 
blivit ohållbar, ingen mänsklig varelse kunde överleva 
en sådan sträng ensamhet, kanske försökte jag skapa en 
sorts alternativ verklighet, återvända till ett tidsmässigt 
vägskäl och på något sätt komma åt mina extraliv, kanske 
hade de legat gömda där under alla år och väntat på mig 
mellan två perronger, mina extraliv, dolda under dammet 
och motoroljan, just då började mitt hjärta banka helt 
vansinnigt, som hos en näbbmus som blivit upptäckt av 
ett rovdjur, väldigt fina små varelser de där näbbmössen, 
jag hade kommit fram till perrong 22 och det var där, 
precis där, bara några meter bort, i änden av perrong 
22, som Camille hade väntat på mig, varje fredagskväll 
under ett år, när jag kom resande från Caen. Så fort hon 
fick syn på mig där jag drog min »kabinväska« med de 
löjliga små hjulen rusade hon emot mig, hon sprang längs 
perrongen, hon sprang allt vad hon kunde, på gränsen för 



142

vad lungorna klarade, så var vi tillsammans och tanken 
på att skiljas åt fanns inte, den fanns inte mer, det skulle 
ha varit helt meningslöst att tala om den.

Jag har känt lycka, jag vet vad det är, jag kan tala kun-
nigt om den, jag har också lärt känna slutet som vanligen 
följer. Man saknar en enda varelse och allt är obefolkat, 
som någon sa, men begreppet »obefolkat« är för svagt, 
det klingar ännu lite dumt av 1700-tal, man kan ännu 
inte ana den framväxande romantikens sunda vansinne 
i det, sanningen är att man saknar en enda varelse och 
allt är dött, världen är död och man själv är död eller 
förvandlad till en porslinsfigur och alla andra är också 
porslinsfigurer, perfekt isolerade mot värme och elektri-
citet så att absolut ingenting kan nå fram längre, utom 
de inre smärtorna som kommer av den egna kroppens 
sönderfall, men där var jag inte ännu, min kropp uppför-
de sig för tillfället anständigt, det var bara det att jag var 
ensam, bokstavligen ensam, och jag fick ingen njutning 
av min ensamhet och mina tankar ingen rörelsefrihet, jag 
behövde kärlek och kärlek i en mycket specifik form, jag 
behövde kärlek i allmänhet men i synnerhet behövde jag 
en fitta, det fanns massor av fittor, miljarder av dem på en 
planet med ändå rätt begränsad yta, det är förbluffande 
vad många fittor det finns när man tänker på det, det 
snurrar i huvudet, jag tror att alla män har känt av den 
där svindeln, samtidigt behöver fittorna kukar, det är i 
alla fall vad de fått för sig (ett tursamt misstag som utgör 
själva grunden för människans njutning, artens överlev-
nad och kanske till och med socialdemokratins), i teorin 
går problemet alltså att lösa men i praktiken gör det inte 
det, och det är så en civilisation dör, utan problem, utan 



krångel, utan dramatik och med väldigt lite blodspillan, 
en civilisation dör helt enkelt av leda, av själväckel, vad 
skulle väl socialdemokratin kunna erbjuda, ingenting 
förstås, utom evig saknad, ett rop i glömskan. 
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Det tog nog bara några millisekunder att i tanken av-
lägsna mig från perrong 22 på Saint-Lazare, strax efter 
mindes jag att vårt första möte hade skett i andra änden 
av linjen, eller det beror på vilket tåg det är, vissa går till 
Cherbourg och andra stannar i Caen, varför jag nu pra-
tar om det, meningslös information om Saint-Lazares 
tågtider strömmar med ojämna mellanrum genom min 
dysfunktionella hjärna, oavsett vilket tåg det var så träf-
fades vi på perrong C på järnvägsstationen i Caen, en 
solig måndagsmorgon i november för sjutton år sedan 
nu, eller nitton, jag minns inte längre.

Situationen var redan i sig lite märklig: det var udda 
att man lät mig åka och möta en praktikant till veteri-
näravdelningen (Camille var alltså veterinärstudent och 
gick andra året på Maisons-Alfortskolan), på den tiden 
betraktades jag lite grann som en lyxvikarie som man 
kunde skicka på alla möjliga men inte alltför förned-
rande uppdrag, jag var trots allt gammal agronomelev, 
det fanns hur som helst en tyst överenskommelse om 
att mitt »normandiska ostuppdrag« togs på allt mindre 
allvar av mina överordnade. Man bör absolut inte över-
driva slumpens betydelse när det gäller kärlek: om jag 
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hade stött på Camille några dagar senare i en korridor 
på Regionala skogs- och jordbruksmyndigheten, skulle 
samma sak ha skett mer eller mindre i detalj; men det 
föll sig så att det skedde på järnvägsstationen i Caen, 
längst ut på perrong C. 

Mina sinnen hade skärpts märkbart redan flera minu-
ter innan tåget kom, som en sorts märklig föraning, 
mellan tågspåren lade jag märke till att det inte bara 
fanns gräs utan även växter med gula blommor som 
jag glömt namnet på, jag hade hört talas om dem på 
kursen »spontan växtlighet i urban miljö« som jag tog 
under mitt andra studieår på Agronomen, en ganska 
rolig kurs där vi fick samla in prover mellan stenarna 
på Saint-Sulpicekyrkan och i vägrenen på ringleden. 
Bakom stationen hade jag för övrigt upptäckt några 
konstiga parallellepipeder i laxfärgade, ockrafärgade 
och rostbruna rader som förde tankarna till någon 
sorts futuristisk, babylonisk stad – i själva verket var 
det ett köpcentrum, Ornegallerian, en av kommunens 
stolt heter där de viktigaste uttrycken för modern kon-
sumtion fanns representerade, från Desigual till The 
Kooples, tack vare detta fick även invånarna i Basse 
Normandie tillgång till moderniteten. 

Hon klev ned för de få metallstegen på vagnen och vän-
de sig mot mig, jag noterade med en märklig tillfreds-
ställelse att hon inte hade någon resväska på hjul – bara 
en stor tygväska, en sådan som man bär i en axelrem. 
När hon efter en mycket lång stund som inte var det 
minsta obekväm (hon såg på mig, jag såg på henne, och 
det var absolut allt), när hon tio minuter senare sa: »Det 
är jag som är Camille«, hade tåget redan åkt vidare – i 
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riktning mot Bayeux, sedan Carentan och Valognes, med 
slutstation i Cherbourg. 

Vid det laget var enormt många saker redan sagda, 
avgjorda och som min far med sin notariejargong skulle 
ha sagt: »aktförda«. Hennes blick var mild och mörk och 
hon följde mig längs perrong C och senare Rue d’Auge, 
jag hade parkerat ett par hundra meter bort och när jag 
lade hennes packning i bakluckan satte hon sig lugnt i 
framsätet som om hon redan hade gjort det tiotals, hund-
ratals eller tusentals gånger förut, det fanns absolut ingen 
spänning och jag kände mig så lugn, ett lugn jag aldrig 
varit med om tidigare, så till den grad att jag tror det 
dröjde en god halvtimme innan jag sa något, möjligen 
vaggade jag med huvudet som en lycklig idiot men hon 
visade inga tecken på otålighet eller minsta förvåning 
över min orörlighet; vädret var strålande, himlen tur-
kosblå, nästan overklig. 

När vi körde längs norra ringleden och förbi de medi-
cinska forskningsinstituten insåg jag att vi körde in i ett 
dystert utvecklingsområde som framför allt bestod av 
låga byggnader av grå korrugerad plåt, miljön var inte 
ens fientlig, bara skrämmande neutral, jag hade kört 
genom den här omgivningen varje morgon i ett år utan 
att ens lägga märke till att den fanns. Camilles hotell låg 
mellan en protesfabrik och en revisionsbyrå. »Jag valde 
mellan Appart City och Adagio Aparthotel«, sluddrade 
jag, »Appart City ligger förstås inte alls centralt men det 
är en kvarts promenad från Regionala skogs- och jord-
bruksmyndigheten, om ni vill gå ut på kvällen har ni inte 
långt till spårvagnsstationen Claude-Bloch, det tar tio 
minuter till centrum och den går ända till midnatt, man 
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hade förstås kunnat argumentera för motsatsen, ni skulle 
ha kunnat ta spårvagnen till jobbet och på Adagio skulle 
ni ha fått utsikt mot Ornes stränder, å andra sidan har 
premiumrummen på Appart City balkong, jag tänkte att 
det skulle kunna vara trevligt, vi byter förstås om ni vill, 
myndigheten står naturligtvis för kostnaden …« Hon 
gav mig en underlig och svårtolkad blick, en blandning 
av oförstående och någon sorts medkänsla, senare förkla-
rade hon för mig att hon hade undrat varför jag tröttade 
ut mig med de där omständliga förklaringarna när det 
var uppenbart att vi skulle bo ihop. 

I den här hardcore förortsmiljön såg Regionala skogs- 
och jordbruksmyndighetens byggnader märkligt bort-
glömda ut, ärligt talat både försummade och övergivna 
också, och det var inte bara som det verkade sa jag till 
Camille, så fort det regnade läckte det in i de flesta kon-
torsrummen och här regnade det för det mesta. De admi-
nistrativa byggnaderna liknade en bosättning av spridda 
hus som slumpmässigt kastats ut i vad som skulle ha kun-
nat vara en park, men som snarare var en obestämd ter-
räng full av trasslig växtlighet, de asfalterade alléerna som 
separerade byggnaderna hade för övrigt börjat spricka 
under växtlighetens tyngd. Nu skulle jag bli tvungen att 
presentera henne för den som var formellt ansvarig för 
hennes praktik, fortsatte jag, chefen för veterinäravdel-
ningen, som rent objektivt bara kunde beskrivas som en 
gammal idiot, tillade jag uppgivet. Med sin småaktiga och 
konfliktsökande personlighet trakasserade han skonings-
löst alla anställda som hade oturen att lyda under honom, 
särskilt de yngre, han hyste en särskild avsky för ungdom, 
uppdraget att ta emot unga praktikanter betraktade han 
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nästan som en personlig förolämpning. Det var inte bara 
ungdomar han avskydde, han tyckte inte särskilt mycket 
om djur heller, förutom hästar, för honom var hästar 
de enda djur som förtjänade någon uppmärksamhet, de 
andra fyrfotingarna betraktade han som ett animaliskt 
underproletariat som hur som helst skulle slaktas snart. 
Större delen av sin karriär hade han tillbringat på det 
nationella stuteriet i Pin och även om förflyttningen till 
Regionala skogs- och jordbruksmyndigheten utgjorde 
en befordran – och faktiskt kronan på hans karriär – 
upplevde han den som en skymf. Mötet var alltså bara 
ett besvärligt moment hon måste stå ut med, sa jag till 
henne, chefens avsky mot ungdomar var sådan att han 
skulle slå knut på sig själv för att undvika all kontakt, 
hon kunde vara ganska säker på att hon inte skulle träffa 
honom mer under praktikperiodens tre månader. 

När det väl var över (»Det var verkligen en gammal 
idiot …«, intygade hon dystert) anförtrodde jag henne 
åt en av veterinärerna, en mild kvinna i trettioårsåldern 
som jag samarbetat väl med. Och på en vecka hände ing-
enting. Jag hade skrivit in Camilles telefonnummer i min 
almanacka, jag visste att det var upp till mig att ringa, 
det var något som inte hade förändrats särskilt mycket i 
relationerna mellan män och kvinnor – jag var dessutom 
tio år äldre än hon, det vägde också in. Jag har bevarat ett 
egenartat minne av den här perioden – den kan jämfö-
ras med vissa ovanliga tillfällen som endast inträffar när 
man är extremt avslappnad och lycklig, när man drar sig 
för att somna och samtidigt vet att sömnen som väntar 
kommer att vara djup, ljuvlig och helande. Jag tror inte 
att jag misstar mig när jag jämför sömn med kärlek, jag 
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tror inte jag har fel när jag jämför kärleken med en sorts 
gemensam dröm, visserligen med små stunder av indivi-
duellt drömmande, små spel med sammanträffanden 
och möten, men som ändå tillåter oss att omvandla vår 
jordiska tillvaro till ett uthärdligt ögonblick – vilket ärligt 
talat är enda utvägen. 

Saker och ting gick inte som jag hade tänkt mig; den yttre 
världen tvingade sig på och det rätt brutalt: Camille ringde 
mig nästan exakt en vecka senare, tidigt på eftermiddagen. 
Hon var panikslagen och hade flytt in på en McDonalds i 
industriområdet Elbeuf, hon hade tillbringat förmiddagen 
på ett hönseri av industriformat och passat på att smita i 
lunchpausen och jag måste komma, jag måste omedelbart 
komma och hämta henne, rädda henne.

Jag var rasande när jag lade på, vad var det för idiot på 
Regionala skogs- och jordbruksmyndigheten som hade 
skickat dit henne? Jag visste precis vad det var för hönseri, 
det var en enorm uppfödare, mer än trehundratusen höns 
vars ägg exporterades ända till Kanada och Saudiarabien, 
men framför allt hade de uselt rykte, bland det värsta i 
Frankrike, vartenda besök hade mynnat ut i en negativ 
bedömning av verksamheten: i stora anläggningar som 
upplystes ovanifrån av starka halogenlampor försökte 
tusentals hönor överleva, sammanpressade, de hade inga 
burar eftersom de var »frigående«, fjädrarna var bort-
hackade, de var utmärglade, huden var irriterad och full 
av löss, de gick omkring bland de ruttnande kadavren 
efter sina medsystrar och ägnade varje sekund av sin 
korta existens – högst ett år – åt att kackla skräckslaget. 
Samma sak gällde också de bättre hönserierna, det var 
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det första som slog en, det oavbrutna kacklandet, den 
där konstant panikslagna blicken man fick av hönsen, 
en blick full av panik och oförståelse, de bad inte om 
förbarmande, det hade de inte förmågan till men de för-
stod inte, de förstod inte villkoren de hade satts till livet 
för. Då talar vi inte ens om tuppkycklingarna som var 
oanvändbara till värpning och kastades levande in i kött-
kvarnen, jag kände till allt det där, jag hade haft tillfälle 
att besöka flera hönserier där det här i Elbeuf möjligen 
var det värsta, men den kollektiva uselhet som jag delade 
med alla människor hade tillåtit mig att blunda för det. 

Hon rusade mot mig så snart hon såg mig komma på 
parkeringen och kastade sig i min famn, hon tryckte sig 
mot mig en lång stund och kunde inte sluta gråta. Hur 
kunde folk göra så? Hur kunde de låta det ske? Jag hade 
ingenting att säga om saken, bara ointressanta, allmänna 
påståenden om den mänskliga naturen. 

När vi väl satt i bilen på väg mot Caen kom hon till de 
mer besvärande frågorna: hur kunde veterinärerna, de 
offentliga hälsoinspektörerna, tillåta detta? Hur kunde de 
besöka de här platserna där djurplågeriet var vardag och 
låta dem fortsätta, ja faktiskt medverka i verksamheten, 
trots att de var veterinärer i grunden? Det erkänner jag 
att jag faktiskt också har undrat: fick de betalt för att 
hålla tyst? Jag tror inte ens det. Till och med i nazisternas 
koncentrationsläger fanns det säkert läkare med diplom 
från sina läkarstudier. Även där hade vi en källa till banala 
och inte särskilt uppmuntrande resonemang om mänsk-
ligheten och jag föredrog att tiga. 

Men när hon sa att hon funderade på att sluta, att ge 
upp veterinärstudierna, lade jag mig ändå i. Det var ett 
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fritt yrke, påminde jag henne, ingen skulle kunna tvinga 
henne att arbeta med industriell uppfödning, ingen skul-
le ens kunna tvinga henne att besöka något sådant ställe 
igen och jag var på vippen att tillägga att hon hade sett det 
värsta, den värsta möjliga situationen (nåja, i Frankrike 
i alla fall, det fanns värre ställen för höns i andra länder 
men jag avstod från att gå in på det). Nu visste hon, det var 
allt – det hade varit mycket att ta in, men nu var det allt. 
Jag avstod också från att gå in på att det inte var bättre för 
svinen, och oftast inte ens för korna – det räckte för en 
och samma dag, tyckte jag. 

När vi närmade oss Appart City sa hon att hon inte 
kunde gå hem i det här tillståndet, hon var i stort behov 
av ett glas. Det fanns inte särskilt mycket att välja på i 
närheten, området var så ocharmigt som det bara gick, 
där fanns faktiskt bara Hotell Mercure Côte de Nacre, 
där gästerna uteslutande bestod av mellanchefer på möte 
med det ena eller andra teknikföretaget. 

Baren visade sig vara förvånansvärt trivsam, full av 
soffor och djupa fåtöljer i ockrafärgat tyg och med en bar-
tender som var uppmärksam utan att överdriva. Camille 
hade verkligen tagit besöket på det industriella hönseriet 
hårt, hon var en snäll liten flicka, det var först efter sin 
femte martini som hon äntligen lyckades slappna av. 
Själv kände jag mig utmattad, extremt utmattad, det var 
som om en mycket lång resa just hade nått sitt slut, jag 
kände mig inte ens i stånd att köra tillbaka till Clécy, 
ärligt talat hade jag väldigt lite krafter kvar, jag kände 
mig mild och lycklig. Så vi tog ett rum för natten på 
Hotell Mercure Côte de Nacre, rummet var vad man 
kunde förvänta sig av ett Mercurehotell men det var i 



alla fall där vi tillbringade vår första natt, och jag kommer 
troligen att minnas det till min sista dag, bilden av den 
där löjliga inredningen kommer att fortsätta hemsöka 
mig till min sista stund, förresten återkommer den redan 
varenda kväll och jag vet att det inte kommer att upphöra, 
att minnet tvärtom bara kommer att bli skarpare och mer 
och mer genomträngande tills döden befriar mig. 
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Jag hade förstås förväntat mig att Camille skulle tycka 
om huset i Clécy, jag var utrustad med ett grundläggan-
de sinne för estetik och hade förmågan att inse att det 
var ett vackert hus, däremot hade jag inte förväntat mig 
att hon så snabbt skulle göra det till sitt, att hon redan 
de första dagarna skulle ha tankar om inredningen och 
möbleringen, att hon ville köpa några tyger, flytta några 
möbler, hon betedde sig helt enkelt genast som en kvin-
na – i ordets förfeministiska betydelse – trots att hon 
bara var nitton år. Hittills hade jag levt där som på ett 
hotell, ett bra hotell, ett charmigt hotell, men det var 
först efter att Camille kom dit som jag fick känslan att 
det verkligen var mitt hem – och det enbart för att det 
var hennes.

Min vardag genomgick flera förändringar, hittills hade 
jag handlat mat på det triviala Super U i Thury-Harcourt, 
med fördelen att jag kunde tanka diesel vid utgången 
till stormarknaden och då och då kontrollera lufttrycket 
i däcken, jag hade aldrig ens besökt Clécy som ändå var 
en riktigt charmig stad enligt de mer eller mindre inställ-
samma reseguiderna, huvudstaden i det normandiska 
Schweiz, det var ändå inga småsaker. 
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Allt detta förändrades med Camille och vi blev stam-
kunder i charkbutiken och bageriet, vilka låg på Place du 
Tripot i närheten av kommunalhuset och turistinformatio-
nen. Rättare sagt var det Camille som blev stamkund – jag 
nöjde mig oftast med att vänta på henne medan jag drack 
öl på Le Vincennes, ett brasserie som även fungerade som 
tobaks- och spelbutik på Place Charles-de-Gaulle, mitt 
emot kyrkan. En gång åt vi till och med middag på Au site 
normand, byns restaurang som skröt med att ha serverat 
komedigruppen Les Charlots 1971 under inspelningen 
av en scen till filmen Les bidasses en folie, sjuttiotalet hade 
inte bara varit Pink Floyd och Deep Purple, även på den 
tiden skedde saker också utanför de stora scenerna, men 
det var i alla fall en bra restaurang och ostbrickan var 
överdådig.

För mig var det ett nytt liv, som jag aldrig hade kunnat 
föreställa mig tillsammans med Claire och som var fullt 
av oväntade glädjeämnen, vad jag vill säga är att Camille 
hade föreställningar om hur livet borde levas, placerade 
man henne i en vacker normandisk by mitt ute i ingen-
stans så visste hon genast hur hon skulle få ut det bästa av 
denna vackra normandiska by. Folk vet i allmänhet inte 
hur man lever, de har ingen riktig kunskap om livet och 
känner sig aldrig bekväma i det, alltså kastar de sig in i 
olika halvambitiösa eller mer storslagna projekt beroen-
de på läggning, de misslyckas förstås oftast och kommer 
till slutsatsen att det hade varit bättre att helt enkelt bara 
leva, men då är det för det mesta för sent. 

Jag var lycklig, jag har aldrig varit så lycklig och jag 
kommer aldrig mer att vara så lycklig, ändå glömde jag 
inte för ett ögonblick att tillståndet var tidsbegränsat. 
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Camille var bara praktikant på Regionala skogs- och jord-
bruksmyndigheten, hon skulle oundvikligen ge sig av i slu-
tet av januari och återvända till studierna i Maisons-Alfort. 
Oundvikligen? Jag skulle ha kunnat föreslå att hon hop-
pade av studierna och blev hemmafru, det vill säga min 
fru, och när jag tänker på det i efterhand (och jag tänker 
på det i princip hela tiden) tror jag att hon skulle ha sagt 
ja – i synnerhet efter det industriella hönseriet. Men jag 
gjorde det inte och kunde troligen inte göra det, jag var 
inte formaterad för ett sådant förslag, det fanns inte i 
min programvara, jag var en modern man och för mig, 
liksom för alla samtida män, var kvinnans karriär något 
som måste respekteras framför allt annat, det var ett 
absolut kriterium, det som höll oss borta från barbariet, 
från medeltiden. Samtidigt var jag inte en fullständigt 
modern man, för jag skulle ha kunnat bestämma mig 
för att smita undan det här imperativet, om så bara för 
några sekunder, men än en gång gjorde jag ingenting, 
jag sa ingenting, jag lät sakerna ha sin gång trots att 
jag innerst inne inte trodde på det här återvändandet 
till Paris, Paris var som alla andra städer skapad för att 
generera ensamhet och vi hade inte haft tillräckligt med 
tid tillsammans i det här huset, man och kvinna, ansikte 
mot ansikte, under några månader hade vi utgjort var-
andras hela värld, skulle vi klara av att upprätthålla det 
tillståndet? Jag vet inte längre, jag är gammal nu, jag 
minns inte så bra längre men jag får känslan av att jag 
redan var rädd, att jag mycket väl hade förstått redan 
då att den sociala världen är en maskin som bryter ned 
kärleken. 
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Jag har bara två fotografier kvar från den här tiden i 
Clécy, jag antar att vi hade för fullt upp med att leva för 
att ha tid med selfies, men kanske var den företeelsen inte 
lika utbredd på den tiden, de sociala nätverken fanns där 
men utvecklingen var ännu i sin linda, ja, kanske levde 
folk mer på den tiden. Båda fotografierna är antagligen 
tagna samma dag i en skog i närheten av Clécy; de är 
häpnadsväckande eftersom de troligen är från november, 
men allt på bilden – det friska och levande ljuset och 
glittret i lövverket – för tankarna till början av våren. 
Camille har på sig en kort kjol och jeansjacka. Under 
jeansjackan har hon en kortärmad blus som är knuten i 
midjan, med ett tryckt mönster av röda frukter. På det 
första fotot är hennes ansikte upplyst av ett strålande 
leende, hon skiner bokstavligen av lycka – idag känns det 
helt vansinnigt att tänka mig att jag var orsaken till den 
där lyckan. Det andra fotot är pornografiskt, det är den 
enda pornografiska bilden jag har kvar av henne. Hennes 
klarrosa handväska ligger bredvid henne i gräset. Hon 
står på knä framför mig och har tagit mitt kön i munnen, 
läpparna sluter sig om ollonet. Hennes ögon är slutna, 
hon är så koncentrerad på avsugningen att hennes ansikte 
är helt uttryckslöst och hennes drag är helt rena, aldrig 
senare har jag fått tillfälle att se ett sådant förkroppsli-
gande av gåvan. 

Jag hade bott med Camille i två månader, och i Clécy 
lite mer än ett år, när min hyresvärd dog. Det regnade på 
begravningsdagen, som så ofta i Normandie i januari, och 
i princip hela byn var där, nästan bara gamla människor, 
han hade fått sin tid hörde jag när jag följde kortegen, han 



157

hade haft ett bra liv, pastorn kom från Falaise minns jag, 
ungefär tre mil därifrån, och med avfolkningen, avkrist-
ningen och alla de där sakerna på »av« hade den stackars 
pastorn fullt upp, han var på språng hela tiden men det 
här var i alla fall en lätt begravning, den dödliga varelse 
som just lämnat oss hade aldrig nedvärderat sakramen-
ten, hans trohet hade förblivit intakt, en äkta kristen 
hade överlämnat sin själ till Gud, det kunde han försäk-
ra: han hade redan en plats reserverad vid Faderns sida. 
Hans barn grät hejdlöst, ty tårarna var en gåva som givits 
människan och de var nödvändiga, men de behövde inte 
känna fruktan, de skulle snart befinna sig i en bättre värld 
där döden, lidandet och tårarna hade upphört.

De två barnen i fråga var lätta att känna igen, de var 
trettio år yngre än invånarna i Clécy och jag kände genast 
att dottern hade någonting att säga mig, så jag väntade 
tills hon kom fram till mig i det envetna och kyliga regnet, 
medan den uppskovlade jorden sakta gled ned i graven, 
men hon lyckades inte säga något förrän vid kaffet när 
begravningsgästerna hade samlats efter ceremonin. Så, 
hon var verkligen besvärad över att behöva säga detta men 
jag skulle bli tvungen att flytta, hennes fars hus måste säljas 
för att de skulle kunna få loss livräntan och de holländska 
köparna ville flytta in så snart som möjligt, det är ganska 
ovanligt att de här husen hyrs ut, det sker bara när huset 
används samtidigt som hyresvärden har behållit nyttjan-
derätten, i det ögonblicket insåg jag att de verkligen satt 
i skiten ekonomiskt, att hyra ut ett hus med livränta är 
en variant som nästan aldrig förekommer, särskilt efter-
som hyresgästen riskerar att ställa till med problem när 
egendomen måste återlämnas. Jag försökte genast lugna 
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henne, jag skulle inte ställa till med några problem, det 
var inget besvär för mig, jag hade en lön, men hade de 
det verkligen så illa ställt själva? Jodå, det var verkligen så 
illa, hennes man hade just blivit av med jobbet på Grain-
dorge som mycket riktigt gick igenom rejäla svårigheter 
och där kom vi till kärnan i mitt arbete, den skamliga 
kärnan i min inkompetens. Företaget Graindorge hade 
grundats 1910 i Livarot och hade efter andra världskriget 
breddat produktionen till camembert och pont-l’évêque, 
det hade haft sina glansdagar (oomtvistade mästare på 
livarot och på hög nivå även i produktionen av de två 
andra ostarna i den normandiska mästartrion) innan det 
i början av 2000-talet kom in i en krisspiral som blev allt 
brantare, tills nådastöten kom 2016 när företaget köptes 
upp av Lactalis, världsetta på mjölkprodukter. 

Jag var väl medveten om hur det låg till men jag sa 
ingenting om det till min före detta hyresvärds dotter 
för det finns stunder då det är bättre att hålla käften, det 
fanns ingenting att skryta om, jag hade misslyckats med 
att hjälpa hennes makes företag och därmed också med 
att rädda hans anställning, men jag försäkrade henne i 
alla fall om att hon inte behövde oroa sig, jag skulle lämna 
huset så snart som möjligt. 

Jag hade hyst en äkta tillgivenhet för hennes far och jag 
upplevde att även han hade tyckt bra om mig, då och då 
hade han kommit förbi med en flaska, för gamla männi-
skor är det viktigt med flaskorna, de har inte så mycket 
mer än det. Jag kände också en omedelbar sympati för 
hans dotter, hon hade älskat sin far enormt mycket, det 
syntes, hennes dotterliga kärlek var uppriktig, fullständig 
och villkorslös. Ändå var det inte menat att vi skulle ses 
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igen och vi tog farväl i visshet om att vi aldrig skulle träf-
fas mer, att mäklaren skulle ta hand om detaljerna. Den 
här sortens saker händer hela tiden i människornas liv. 

Faktum var att jag inte hade minsta lust att leva ensam i 
huset där jag bott tillsammans med Camille, inte minsta 
lust att leva alls men jag hade inget val längre, någonting 
måste göras, hennes praktikperiod gick mot sitt slut, vi 
hade bara några veckor kvar och snart bara några dagar. 
Det var förstås därför, huvudsakligen och nästan uteslu-
tande därför, som jag bestämde mig för att återvända till 
Paris men jag vet inte vilken sorts manlig fåfänga som 
drev mig att lyfta fram andra skäl när jag talade med alla 
och även med henne, lyckligtvis lät hon sig inte luras 
helt och när jag talade med henne om mina yrkesmässiga 
ambitioner gav hon mig en undrande och plågad blick, 
det var verkligen synd att jag inte helt enkelt vågade säga 
till henne: »Jag vill tillbaka till Paris för att jag älskar dig 
och vill leva med dig«, hon undrade säkert över de här 
manliga tillkortakommandena, jag var hennes första man 
men jag tror att hon snabbt och lätt hade förstått sig på 
de manliga tillkortakommandena.

Påståendena om mina yrkesmässiga ambitioner var 
inte bara en lögn, på Regionala skogs- och jordbruksmyn-
digheten hade jag blivit medveten om de snäva ramarna 
för mina handlingsmöjligheter, den riktiga makten fanns 
i Bryssel, eller åtminstone i de byråkratiska instanserna 
med direktkontakt till Bryssel, det var alltså dit jag måste 
ta mig om jag ville göra min röst hörd. Det var bara det att 
det fanns väldigt få uppdrag på den nivån, mycket färre 
än på en regional myndighet, och det tog mig nästan ett 
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år att uppnå mitt mål, ett år då jag inte vågade söka någon 
ny lägenhet i Caen, Adagio Appart var en halvdan men 
godtagbar lösning fyra nätter i veckan, det var där jag tog 
sönder min första rökdetektor. 

Nästan varje fredagskväll var det afterwork på Regio-
nala skogs- och jordbruksmyndigheten, det var omöj-
ligt att komma undan, jag tror aldrig att jag lyckades ta 
17.53-tåget. Tåget som gick 18.53 gjorde att jag kom fram 
20.46 till Saint-Lazare-stationen, jag har som sagt upplevt 
lycka och känner till vad den består av, jag vet precis vad 
det handlar om. Alla par har sina små riter, obetydliga 
riter, till och med lite fåniga, som de inte talar med någon 
om. En av våra var att inleda varje helg med en mid-
dag, varje fredagskväll på Brasserie Mollard, mitt emot 
järnvägsstationen. Jag vill minnas att jag varje gång tog 
valthornssnäckor i majonnäs och gratinerad hummer och 
att jag varje gång tyckte att det var gott, jag kände aldrig 
något behov av, eller ens någon lust, att utforska resten 
av menyn. 

I Paris hade jag hittat en fin liten tvåa mot gården på 
Rue des Écoles, där jag befann mig mindre än femtio 
meter från ettan jag hade bott i när jag studerade. Men 
jag kan inte säga att mitt liv med Camille påminde mig 
om min studietid, det var inte längre detsamma, dels 
var jag ingen student längre och framför allt var Camille 
annorlunda, hon hade inte den där lättheten i sig, den där 
jag-skiter-i-allt-attityden som jag hade när jag läste på 
Agronomen. Att säga att tjejer är mer seriösa med studi-
erna är en banalitet och kanske en korrekt sådan, men det 
var något annat, jag var bara tio år äldre än Camille men 
någonting hade onekligen förändrats, det var inte samma 
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stämning i den här generationen, jag såg det hos alla hen-
nes kamrater oavsett vilken inriktning de hade på studi-
erna: de var allvarliga, pluggiga och lade stor vikt vid sina 
studieresultat, som om de redan visste att de inte skulle 
få någonting gratis där utanför, att världen som väntade 
dem var ogästvänlig och hård. Ibland fick de ett behov 
av att lätta på trycket och fyllnade till i grupp, men även 
deras fyllor var annorlunda än dem jag hade upplevt: de 
berusade sig brutalt, hällde hastigt i sig enorma mängder 
alkohol som för att uppnå avdomningen så snabbt som 
möjligt, de söp till exakt så som gruvarbetarna måste 
ha gjort på Zolas tid, i Den stora gruvstrejken – liknelsen 
förstärktes ännu mer av absinthens återkomst med dess 
häpnadsväckande höga alkoholhalt, vilket naturligtvis 
gjorde det möjligt att bli dyngrak på nolltid. 

Samma allvar som hon visade i sina studier manifeste-
rade Camille också i sin relation till mig. Jag vill inte säga 
att hon var sträng eller stel, tvärtom var hon väldigt glad-
lynt, hon hade nära till skratt och hade fortfarande kvar 
vissa barnsliga drag, ibland ville hon till exempel absolut 
ha Kinderägg, den sortens saker. Men vi var ett par, det 
var ett seriöst förhållande, det var faktiskt det mest seri-
ösa förhållandet i hennes liv och jag blev så omtumlad 
att jag nästan tappade andan, bokstavligen, varje gång jag 
kunde läsa allvaret och det djupa engagemanget i hennes 
blick – ett allvar och djup som jag själv skulle ha varit helt 
oförmögen till när jag var nitton år. Kanske delade hon 
även det här draget med de unga människorna i sin gene-
ration – jag visste att hennes vänner ansåg att hon »hade 
haft tur som hittat kärleken«, och den på sätt och vis 
etablerade och borgerliga karaktären av vårt förhållande 



tillfredsställde ett djupt behov hos henne – det faktum 
att vi varje fredagskväll gick till ett 1900-talsbrasseri för 
gamlingar hellre än till någon tapasbar på Rue Ober-
kampf tycktes symptomatiskt för den dröm vi försökte 
leva i. Världen utanför var hård och skoningslös mot de 
svaga, den höll nästan aldrig sina löften och kärleken var 
det enda man fortfarande kunde lita på. 



163

Men varför dröja vid dessa förflutna scener, som någon 
sa, jag vill drömma och inte gråta, tillade han som om 
man hade ett val, det räcker med att säga att vårt förhål-
lande varade lite mer än fem år, fem år av lycka är redan 
det en hel del, det var verkligen mer än jag förtjänade 
och det tog slut på ett skrämmande idiotiskt sätt, sådana 
saker borde inte hända men de händer ändå, de händer 
varenda dag. Gud är en medelmåttig manusförfattare, 
det är en övertygelse som växt fram efter nästan fem-
tio års levnad, Gud är en medelmåtta i största allmän-
het, allting i hans skapelse är märkt av ungefärlighet och 
misslyckande i de fall då det inte rör sig om ren elakhet, 
det finns förstås undantag, det finns absolut undantag, 
möjligheten till lycka måste bestå om så bara som lockbete, 
nåja, jag kommer på avvägar låt oss återgå till ämnet som 
är jag, inte för att det skulle vara särskilt intressant men 
det är mitt ämne. 

Genom åren har jag upplevt vissa yrkesmässiga tillfreds-
ställelser och i korta stunder även – särskilt då jag varit 
stationerad i Bryssel – illusionen av att vara en betydelse-
full man. Jag var troligen mer betydelsefull än när jag tog 
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mig an de farsartade försäljningsstrategierna för livarot, 
jag spelade en viss roll i beredningen av den franska po-
sitionen i den europeiska jordbruksbudgeten – men jag 
insåg snart att den där budgeten visserligen var den första 
europeiska och att Frankrike var det främsta mottagar-
landet, men antalet jordbrukare var helt enkelt för stort 
för att den nedåtgående trenden skulle kunna brytas, 
jag drog allt mer slutsatsen att de franska jordbrukarna 
helt enkelt var fördömda och så tröttnade jag på min 
anställning liksom på de tidigare, jag förstod att världen 
inte hörde till de saker jag kunde påverka, andra var mer 
ambitiösa, mer motiverade och troligen mer intelligenta. 

Det var under en av mina perioder i Bryssel som jag 
fick den ödesdigra idén att ligga med Tam. Vem som 
helst skulle ha fått den idén tror jag, hon var en strålande 
vacker liten svart kvinna, inte minst hennes lilla röv, en 
sådan där snygg svart liten röv, det säger allt, min för-
förelsemetod var för övrigt inspirerad av den, det var en 
torsdagskväll och vi drack öl på Grand Central, en grupp 
relativt unga eurokrater, kanske fick jag henne att skratta, 
jag hade förmågan att få folk att skratta på den tiden, hur 
som helst var det just när vi gick därifrån för att fortsätta 
kvällen på en nattklubb vid Place de Luxembourg som 
jag lade handen på hennes rumpa, oftast fungerar de där 
simpla metoderna dåligt men den här gången gick det.

Tam hörde till den brittiska delegationen (på den tiden 
ingick Storbritannien fortfarande i Europa, eller låtsades 
i alla fall det) men hon hade rötter i Jamaica eller om 
det var Barbados, hur som helst en av de där öarna som 
verkar kunna producera en obegränsad mängd ganja, 
rom och snygga svarta kvinnor med liten röv, alltsamman 
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saker som gjorde livet lättare men inte ändrade på dess 
riktning. Jag vill tillägga att hon sög »som en drottning«, 
som man märkligt nog säger i vissa miljöer, och helt säkert 
bättre än den brittiska drottningen, jag förnekar alltså inte 
att jag fick en trevlig natt, till och med väldigt trevlig, men 
var det så lämpligt att göra om det?

För jag gjorde om det, vid ett av hennes besök i Paris, 
hon kom till Paris då och då, jag har absolut ingen aning 
om varför, säkert inte för att shoppa, det är parisiskorna 
som åker till London för att shoppa och aldrig tvärt-
om, nåja, turister har väl sina skäl, jag kom i alla fall till 
hennes hotell i Saint-Germainkvarteren och när vi gick 
ut tillsammans på Rue de Buci, hand i hand, hade jag 
troligen det där lite enfaldiga uttrycket som en man får 
efter orgasmen och plötsligt stod jag öga mot öga med 
Camille, vad hon gjorde i de där kvarteren har jag inte 
heller någon aning om, jag sa ju att det var idiotiskt. I 
blicken hon gav mig fanns inget annat än rädsla, det var 
en blick av ren skräck, sedan vände hon sig om och flyd-
de, bokstavligen flydde. Det tog mig några minuter att 
befria mig från tjejen, men jag är ganska säker på att jag 
kom till lägenheten fem minuter efter henne, inte mer. 
Hon anklagade mig inte och visade ingen ilska, det var 
ännu hemskare: hon började gråta. Hon grät i timmar, 
stillsamt, tårar översvämmade hennes ansikte utan att 
hon försökte torka bort dem, det var den värsta stunden 
i mitt liv, ingen tvekan om saken. Min hjärna arbetade 
långsamt, alltför såsigt för att hitta en formulering i stil 
med: »Vi ska väl inte förstöra allt för en sexhistoria …« 
eller: »Jag känner inget för den där tjejen, jag hade druck-
it …« (sant för det första tillfället, uppenbart falskt för 
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det andra) men ingenting verkade adekvat, passande. 
Nästa dag fortsatte hon att gråta medan hon samlade 
ihop sina saker och medan jag sökte i huvudet efter en 
passande formulering, ärligt talat ägnade jag de följande 
två eller tre åren åt att leta efter en passande formulering 
och kanske har jag aldrig slutat att leta. 

Därefter fortsatte mitt liv utan några anmärkningsvärda 
händelser – utöver Yuzu, som jag har berättat om – och 
så var jag alltså ensam, ensammare än jag någonsin va-
rit, jag hade förstås min hummus som lämpar sig väl för 
ensamma nöjen men julhelgerna är känsligare, då krävs 
en skaldjursplatå men det är sådant man delar på, en 
skaldjursplatå i ensamhet är en extrem erfarenhet, inte 
ens Françoise Sagan skulle ha kunnat beskriva en sådan 
sak, det är verkligen för gore.

Därmed återstod bara Thailand, men jag kände att jag 
inte skulle klara av det, flera av mina kollegor hade pratat 
om det, tjejerna var underbara men de hade ändå en viss 
yrkesmässig stolthet, och en kund utan stånd blev de inte 
särskilt glada åt, de skulle känna sig ifrågasatta, kort sagt 
ville jag inte ställa till med någon scen. 

Direkt efter att jag träffat Camille, i december 2001, kon-
fronterades jag för första gången i livet med julhelgernas 
återkommande och oundvikliga drama – mina föräldrar 
hade dött i juni, hur skulle jag fira? Camille stod fortfa-
rande nära sina föräldrar, hon åt ofta lunch hos dem på 
söndagseftermiddagarna, de bodde i Bagnoles-de-l’Orne, 
ungefär fem mil bort. Redan från början kände jag att 
Camille undrade över min tystnad i ämnet men hon lät 
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bli att tala om det och väntade tills jag själv tog upp det. 
Till sist gjorde jag det, en vecka före jul berättade jag hi-
storien om deras självmord. Jag såg genast att hon blev 
chockerad, djupt chockerad, det finns saker man inte rik-
tigt haft tillfälle att tänka på när man är nitton år, saker 
man egentligen inte tänker på förrän livet tvingar en till 
det. Det var då hon erbjöd mig att fira jul- och nyårshel-
gerna med henne. 

När man blir presenterad för föräldrarna uppstår all-
tid ett vanskligt och obekvämt ögonblick, men i hennes 
blick läste jag genast någonting annat: hennes föräldrar 
skulle inte på några villkor ifrågasätta hennes val, tanken 
skulle inte ens slå dem, hon hade valt mig, jag var en del 
av familjen, så enkelt var det. 

Vad som hade fått familjen Da Silva att bosätta sig i 
Bagnoles-de-l’Orne skulle för alltid förbli ett mysterium 
för mig, lika oklart som hur Joaquim Da Silva – trots allt 
bara en enkel byggarbetare från början – hade lyckats 
bli chef för den viktigaste och faktiskt enda tobaks- och 
tidningsbutiken i Bagnoles-de-l’Orne, som åtnjöt ett 
fantastiskt läge vid sjön. De äldre generationernas livs-
skildringar har ofta en liknande utformning, där man kan 
observera följderna av en funktion som har blivit nästan 
mytisk, förr känd under namnet »den sociala stegen«. 
Säkert är att Joaquim Da Silva hade bott där på landet 
med sin likaledes portugisiska fru, han hade aldrig närt 
någon dröm om att återvända till sitt portugisiska fos-
terland, och hade gett upphov till två barn, Camille och 
långt senare Kevin. Själv var jag så fransk man kunde 
vara, jag hade ingenting att säga i frågan men våra samtal 
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var smidiga och behagliga, mitt yrke intresserade Joa-
quim Da Silva som själv hade rötter i jordbruket precis 
som alla människor, hans föräldrar hade försökt odla jag 
minns inte längre vad i Alentejo, han var inte okänslig 
inför de allt mer skriande nödropen från jordbrukarna 
i regionen, som chef för sin tobaks- och tidningsbutik 
upplevde han sig nästan som privilegierad. Även om han 
arbetade mycket var det ändå mindre arbete än för den 
genomsnittliga jordbrukaren, även om han tjänade lite 
så tjänade han ändå mer. Samtal om ekonomi liknar lite 
grann samtal om cykloner eller jordbävningar, man inser 
ganska snabbt att man inte längre begriper vad det är 
man talar om, det känns som att man refererar till någon 
dunkel gudomlighet och så tar man lite mer champagne, i 
alla fall under helgerna, jag åt utmärkt gott under den här 
vistelsen hos Camilles föräldrar och på det stora hela blev 
jag mycket väl mottagen, de var förtjusande mot mig, 
men jag tror att även mina föräldrar skulle ha klarat sig 
rätt bra, på ett lite mer borgerligt vis men inte så mycket 
mer, de var bra på att få folk att känna sig bekväma, det 
hade jag haft möjlighet att iaktta ett otal gånger, kvällen 
innan vi skulle resa hem drömde jag att Camille kom hem 
till mina föräldrar i Senlis och jag var på vippen att tala 
om det för henne när jag vaknade, innan jag kom ihåg 
att de var döda, jag har alltid haft svårt med döden, det 
är ett karaktärsdrag hos mig. 

Jag skulle ändå gärna, om så bara för den ovanligt upp-
märksamma läsaren, vilja klargöra vissa saker lite grann: 
varför ville jag träffa Camille igen? Varför behövde jag 
träffa Claire? Och till och med hon den där tredje, den 
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anorektiska med linfröna, vars namn jag inte kommer på 
just nu men som den uppmärksamma läsaren säkert kan 
fylla i; varför ville jag träffa henne igen?

De flesta döende (utöver dem som effektivt fixar sin 
eutanasi på en parkeringsplats eller i en särskilt avsedd 
sal) ordnar någon sorts ceremoni kring sitt eget frånfälle, 
de vill träffa de människor som spelat en roll i deras liv 
en sista gång och de vill tala med dem en sista gång. Det 
är mycket viktigt för dem, jag har observerat det otaliga 
gånger, de blir oroliga om de inte har fått tag i personen 
per telefon, de vill se till att träffas så snart som möjligt 
och det är förstås begripligt, de har bara några dagar 
på sig, de har inte fått veta exakt hur många, men inte 
många i alla fall, bara några. De som arbetar i den pallia-
tiva vården (åtminstone dem jag har haft tillfälle att se i 
arbete, och det är förstås en hel del i min ålder) behandlar 
deras önskningar på ett kompetent och humant sätt, det 
är beundransvärda människor som tillhör den begrän-
sade och modiga kvoten av »små beundransvärda män-
niskor« som gör att samhället fungerar i en totalt sett 
omänsklig och jävlig tid. 

På samma sätt försökte jag troligen, i mer begränsad 
skala men på ett sätt som ändå kunde tjäna som övning, 
organisera en miniceremoni till avsked för min libido 
eller för att vara mer konkret min kuk, i en period då den 
beredde sig på att avsluta sin tjänst; jag ville träffa alla 
kvinnor som hyllat den, som på sitt sätt hade älskat den. 
Dessa två ceremonier, den lilla och den stora, skulle för 
övrigt bli nästan identiska, manliga vänskaper har inte 
haft något stort utrymme i mitt liv, egentligen hade det 
bara varit Aymeric. Den är lustig den här viljan att sum-
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mera, att i sin yttersta stund övertyga sig själv om att man 
har levat; eller kanske tvärtom inte alls, det är motsatsen 
som är skrämmande och märklig, det är skrämmande 
och märkligt att tänka på att alla dessa män och kvinnor 
inte har någonting att berätta, att de inte kan se fram 
emot något annat framtida öde än att upplösas i ett vagt 
biologiskt och tekniskt kontinuum (för askan är teknisk, 
även när den inte används till något annat än gödsel, man 
måste bedöma halterna av kalium och kväve i den), alla 
dem vars liv har framflutit utan särskilda händelser och 
som kommer att lämna det utan att tänka på det, så som 
man lämnar en semesterort som varit helt okej, utan att 
ens föreställa sig en plats bortom denna, bara med den 
där vaga känslan av att det skulle ha varit bättre om man 
aldrig blivit född, nåja, jag talar om majoriteten av alla 
män och kvinnor. 

Det var alltså med en tydlig känsla av något oåterkal-
leligt som jag bokade rum på Hotell Spa du Béryl, vid 
sjön Bagnoles-de-l’Orne, för natten mellan den 24:e 
och 25:e. När jag sedan gav mig ut på vägen den 24:e, 
som var en söndag, hade de flesta människorna tydligen 
rest iväg redan på fredagskvällen eller mycket tidigt på 
lördagsmorgonen, motorvägen var övergiven bortsett 
från de oundvikliga lettiska och bulgariska lastbilarna. 
Jag ägnade större delen av resan åt att formulera en liten 
berättelse till receptionisten och den övriga personalen 
om det fanns någon: julfirandet som låg framför mig 
skulle vara så storskaligt att min farbror (firandet skulle 
äga rum hos honom men hela släkten skulle vara när-
varande, jag skulle få se kusiner som jag inte träffat på 
åratal och kanske även decennier) inte kunde inhysa alla, 
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därför hade jag offrat mig och skulle ta in en natt på hotell. 
Det var en utmärkt historia tyckte jag och jag började 
själv tro allt mer på den, det vore förstås motsägelse-
fullt om jag beställde roomservice så för konsekvensens 
skull inhandlade jag ett antal regionala produkter (livarot, 
cider, pommeau, andouillekorv) från vägbutiken Pays 
d’Argentan strax innan jag nådde målet.

Jag hade begått ett misstag, ett enormt misstag, redan 
upplevelsen på Saint-Lazarestationen hade varit plåg-
sam, framför allt bilden av Camille som sprang längs 
perrongen för att andfådd kasta sig i min famn, men 
det här var värre, mycket värre, allt kom tillbaka med 
hallucinatorisk klarhet innan jag ens hade kommit fram 
till Bagnoles-de-l’Orne, så snart jag for genom krono-
skogarna i Andaines där jag hade tagit en lång promenad 
med henne; en lång, ändlös och på något sätt evig prome-
nad en eftermiddag i december, vi återvände andfådda 
och med röda kinder, så lyckliga att jag inte längre förmår 
föreställa mig det, vi hade stannat till hos en »choklad-
tillverkare« som erbjöd en förskräckligt krämig bakelse 
som han kallade »Paris–Bagnoles« och några falska 
camem ber  tostar av choklad.

På det viset fortsatte det, jag skonades inte från något 
och jag kände igen det konstiga lilla vitrödrutiga tornet 
ovanför hotellrestaurangen La Potinerie du Lac (med 
tartiflette som specialitet) och det lustiga belle époque-
huset nästan mitt emot som pryddes av tegelstenar i alla 
möjliga färger, jag mindes fortfarande den lilla krökta 
bron som gick över sjöns bortre spets och trycket från 
Camilles hand när hon lade den på min underarm, för 
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att jag skulle få syn på svanarnas rörelser där de gled över 
sjön, det måste ha varit på nyårsafton, i solnedgången. 

Det vore fel att säga att det var i Bagnoles-de-l’Orne som 
jag började älska Camille, det började som sagt i änden av 
perrong C på järnvägsstationen i Caen. Men det är ingen 
tvekan om att någonting djupnade mellan oss under de 
där två veckorna. Mina föräldrars äktenskapslycka hade 
innerst inne alltid känts som något ouppnåeligt för mig, 
kanske främst för att mina föräldrar var udda människor 
som bara nätt och jämnt tillhörde det jordiska och som 
knappast kunde tjäna som exempel på ett verkligt liv, 
men också för att den äktenskapliga modellen på något 
vis kändes förstörd för mig, min generation hade gjort 
slut på den, eller kanske inte min generation, min gene-
ration hade inte förmågan att förstöra och ännu mindre 
att bygga upp någonting alls, låt oss säga generationen 
före, ja generationen före oss var säkert de skyldiga, hur 
det nu var med den saken så var Camilles föräldrar, detta 
helt ordinära par, ett möjligt exempel, ett omedelbart, 
kraftfullt och solitt exempel.

I detta tillstånd avverkade jag de få hundra meterna 
bort till tobaks- och tidningsbutiken. Det var en sön-
dagseftermiddag den 24:e december, naturligtvis var det 
stängt, men jag mindes att hennes föräldrars lägenhet låg 
precis ovanpå. Lägenheten var upplyst, strålande upplyst 
och självklart fick jag intrycket att den var glatt upplyst, 
jag stod kvar där en stund av lite oklar längd, troligt-
vis helt kort men det kändes som om den sträckte sig i 
oändlighet, en redan tät timma steg från sjön. Antagligen 
började det bli kyligt men jag kände det bara stundtals 
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och då på ett liksom ytligt vis, även Camilles rum var 
upplyst, sedan släcktes ljuset och mina tankar upplöstes 
i förvirrade förväntningar, samtidigt var jag medveten 
om att det inte fanns några skäl till att Camille skulle 
öppna fönstret för att insupa dimman, absolut inga skäl 
alls och förresten önskade jag det inte ens, jag nöjde mig 
med att bli fullkomligt medveten om att mitt liv fått en 
ny gestalt och dessutom, med viss fasa, att målet med min 
resa kanske inte uteslutande hade varit att minnas, utan 
att resan kanske – på ett sätt som jag ganska snart skulle 
bli tvungen att klarlägga – bar av mot en möjlig framtid. 
Jag hade några år på mig att tänka på saken, några år eller 
några månader, jag visste inte riktigt.

Hotellet Spa du Béryl gjorde omedelbart ett avskyvärt 
intryck, av alla möjliga val (och det fanns gott om dem i 
december i Bagnoles-de-l’Orne) hade jag gjort det sämsta, 
dess arkitektur var den enda i den här miljön av förtjusan-
de belle époque-hus som vanprydde strandlinjen vilken i 
övrigt harmonierade med sjön, och jag vågade inte berätta 
min historia för receptionisten som bara visat förvåning 
för att inte säga öppen fientlighet när hon fick syn på mig, 
man kunde verkligen fråga sig vad i helvete jag gjorde där, 
men naturligtvis förekommer det ensamma gäster på jul-
aftonskvällen, allt förekommer i en receptionists liv, jag 
var bara en säregen tillfällighet i denna olyckliga tillvaro, 
och nästan lugnad av min status som anonym tillfällighet 
nöjde jag mig med att nicka med huvudet när hon räckte 
mig rumsnyckeln. Jag hade köpt två hela andouillekorvar 
och midnattsmässan skulle alldeles säkert sändas på tv, jag 
var inte den det var mest synd om. 
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Efter en kvart hade jag i praktiken inget mer i Bagnoles -
de-l’Orne att göra, ändå verkade det oförståndigt att resa 
tillbaka till Paris redan nästa dag. Jag hade kommit över 
julaftonshindret men jag måste fortfarande ta mig över 
nyårsaftonshindret, som enligt doktor Azote var mycket 
svårare.

Man försjunker i det förflutna, man börjar försjunka 
och sedan känns det som om man uppslukas, och det 
går inte längre att finna några gränser för uppslukandet. 
Jag hade haft lite kontakt med Aymeric under åren som 
följde på mitt besök, men det jag fått veta om honom 
bestod huvudsakligen av födslar: först Anne-Maries och 
tre år senare Ségolènes. Han talade aldrig om hur det 
gick med jordbruket så jag antog att det fortfarande 
gick dåligt eller att situationen rentav förvärrats, bland 
väluppfostrade människor betyder inga nyheter ofrån-
komligen dåliga nyheter. Kanske hörde förresten även 
jag till den här olyckliga kategorin av väluppfostrade 
människor, mina första mejl efter att jag träffat Camille 
flödade över av entusiasm, men när vi bröt hade jag 
låtit bli att berätta det för honom och sedan hade vår 
kontakt upphört helt.

Nu för tiden var forumet för tidigare agronomelever 
åtkomligt på nätet och ingenting verkade ha förändrats i 
Aymerics liv, han hade fortfarande samma sysselsättning, 
samma adress, samma mejl och samma telefonnummer. 
Ändå förstod jag med en gång, så fort jag hörde hans röst 
– kraftlös, långsam, han hade svårt att avsluta mening-
arna – att någonting hade förändrats. Jag kunde komma 
förbi när jag ville, redan ikväll varför inte, han kunde 
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inkvartera mig utan problem även om förutsättningarna 
för inkvarteringen hade förändrats, han skulle förklara 
sedan. 

Mellan Bagnoles-de-l’Orne och Canville-la-Rocque lö-
per den långsamma, mycket långsamma sträckan från 
Orne till La Manche genom övergivna och dimmiga 
områden – det var på juldagen minns jag. Jag stannade 
efter ett tag och försökte komma ihåg varför jag var där 
men lyckades inte riktigt, dimbankar svävade över betes-
markerna, inga kor syntes till. Jag antar att man skulle 
ha kunnat beskriva min resa som poetisk, men ordet har 
kommit att ge ett falskt intryck av lätthet, av flyktighet. 
En sak var jag mycket medveten om där jag satt vid ratten 
på min Mercedesjeep som spann vänligt på de lättkörda 
vägarna medan luftkonditioneringen gav ifrån sig en be-
haglig värme: det finns också tragisk poesi. 

Inget uppenbart förfall hade drabbat Château d’Olonde 
sedan mitt förra besök cirka femton år tidigare, men in-
vändigt var det helt annorlunda, matsalen som tidigare 
varit ett varmt och välkomnande rum hade blivit en dys-
ter och smutsig, illaluktande vrå som här och där översål-
lades av tomma skinkförpackningar och canelloni burkar. 
»Jag har inget att käka …«, var orden Aymeric hälsade 
mig med. »Jag har en andouille kvar«, svarade jag; så 
gick det alltså till när jag återsåg den som hade varit – 
och som på sätt och vis fortfarande var (men mest i sin 
frånvaro) – min bästa vän.

»Vad vill du dricka?« fortsatte han; där fanns det tydli-
gen ett överflöd, när jag kom höll han på att hälla i sig en 
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flaska Żubrówka, jag nöjde mig med ett glas Chablis. Han 
höll även på att smörja och montera ihop delarna till ett 
vapen som jag identifierade som en automatkarbin, jag 
hade sett det i ett antal tv-serier. »Det är en  Schmeisser S4 
i kaliber .223 Remington«, förklarade han onödigt. För 
att lätta upp stämningen skar jag några skivor andouille-
korv. Han hade förändrats fysiskt, ansiktet hade blivit 
plufsigt och rödflammigt men det var framför allt blicken 
som var skrämmande, en ihålig, död blick som stirrade 
in i tomheten och tycktes omöjlig att distrahera längre 
än några sekunder. Det verkade meningslöst att ställa en 
enda fråga, jag hade redan förstått det viktigaste, ändå 
måste vi försöka prata men vår lust att tiga tyngde oss, 
vi fyllde regelbundet på glasen, hans med vodka och mitt 
med vin och vi vaggade med våra huvuden, utmattade 
fyrtioplussare. »Vi får prata imorgon«, sa Aymeric till 
sist och gjorde slut på mitt obehag.

Han körde före mig i sin Nissan Navara-pickup. Jag körde 
efter honom i fem kilometer längs en smal och skumpig 
väg som nästan inte räckte till på bredden, taggbuskar 
rispade karosserna. Sedan stängde han av motorn och 
gick ut och jag följde honom: vi befann oss högst upp i en 
stor amfiteaterliknande halvcirkel med en gräsklädd slänt 
som sluttade mjukt ned mot havet. Fullmånen där högt 
ovanför havsytan fick vågorna att glittra, men man såg 
nästan inte bungalowerna som var spridda över slänten, 
på kanske hundra meters avstånd från varandra. »Jag har 
tjugofyra bungalower totalt«, sa Aymeric. »Vi fick till sist 
inga subventioner för att bygga om slottet till hotell, man 
tyckte visst att det räckte med Château de Bricquebec för 
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området norr om La Manche, så vi styrde om projektet 
till bungalower. Det går ganska bra, det är i alla fall det 
enda som drar in lite stålar, de första gästerna kommer 
hit under helgdagarna i maj, en gång var det till och med 
fullt i juli. På vintern är det förstås helt tomt – eller jo, 
just nu är det lustigt nog en bungalow som är uthyrd till 
en ensam kille, en tysk, jag tror att han är intresserad av 
ornitologi för jag ser honom då och då ute på fälten med 
en kikare och några teleobjektiv, han kommer inte att 
störa dig, jag tror inte han har talat med mig sedan han 
kom, han bara nickar lite när han går förbi, det är allt.« 

På nära håll såg man att bungalowerna var formade i rek-
tangulära block, nästan kubiska och klädda med oljade 
furubrädor. Även inredningen var i ljust trä och rummet 
var relativt rymligt: en dubbelsäng, en soffa, ett bord med 
fyra stolar – också i trä – en kokvrå och ett kylskåp. Aymeric 
satte på elmätaren. Över sängen satt en liten tv-apparat på 
en ledad arm. »Jag har en likadan med en barnkammare 
och två våningssängar, och en med två barnkammare 
och fyra extrasängar, jag föreställde mig att det skulle 
vara tillräckligt med tanke på den västerländska demo-
grafin. Tyvärr har jag inget wifi …«, beklagade han sig. 
Jag muttrade likgiltigt. »Jag förlorar rätt många kunder 
på grund av det«, fortsatte han, »det kommer massor av 
folk och det är den första frågan de ställer, planen på att 
bygga ut fibernätverket på landsbygden släpar efter lite i 
La Manche. Det är väl uppvärmt i alla fall«, fortsatte han 
och pekade på det elektriska elementet, »jag har aldrig 
fått några klagomål om den saken, vi var noga med iso-
leringen när vi byggde, det är det viktigaste.«
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Han tystnade plötsligt. Jag fick intrycket att han var 
nära att börja prata om Cécile så jag teg också, väntade. 
»Vi får prata imorgon«, upprepade han med tjock röst, 
»god natt.«

Jag lade mig på sängen och satte på tv:n, det var en 
mjuk och skön säng, bekväm, temperaturen i rummet 
blev snabbt mildare, han hade rätt i att uppvärmningen 
fungerade fint, synd bara att jag var ensam, livet är inte 
lätt. Fönstret var stort, nästan en glasvägg, troligen för att 
man skulle kunna njuta av havsvyn, fullmånen fortsatte 
att lysa på vattenytan som tycktes ha närmat sig påtag-
ligt sedan vi kom fram, det hade kanske med tidvattnet 
att göra jag vet inte, jag vet ingenting om det där, jag 
tillbringade min ungdom i Senlis och mina sommarlov i 
bergen, senare var jag ihop med en tjej vars föräldrar hade 
en villa i Juan-les-Pins, en liten vietnamesiska som kunde 
knipa helt otroligt med fittan, å nej, jag har inte bara haft 
olycka i mitt liv, men min erfarenhet av tidvatten var 
ännu minst sagt begränsad, det var märkligt att känna 
hur den där enorma flytande massan lugnt steg för att 
övertäcka jorden, på tv var det Vi har inte gått och lagt oss, 
den upphetsade talkshowen kontrasterade på ett abnormt 
sätt mot havets långsamma stigning, det fanns för många 
programledare och de pratade för snabbt, ljudnivån i det 
här programmet var över huvud taget överdrivet upp-
skruvad, jag stängde av tv:n men ångrade mig genast, nu 
kändes det som att jag gick miste om någonting av den 
verkliga världen, att jag dragit mig tillbaka från historien 
och att det jag gick miste om var någonting avgörande, 
det var en perfekt blandning av inbjudna gäster, det där 
var folk som räknades det var jag säker på. När jag såg ut 



genom fönstret konstaterade jag att vattnet tycktes ha 
närmat sig ännu mer på ett faktiskt lite oroande sätt, 
skulle vi alla drunkna den närmaste timmen? I så fall 
var det inte fel med lite underhållning. Till slut drog jag 
för gardinerna, tv:n fick stå på men jag stängde av ljudet 
och förstod genast att det var rätt val, nu var det bra, 
programmet fortsatte vara uppskruvat men de ljudlösa 
inläggen gjorde det faktiskt bara roligare, gästerna var 
som några småtokiga men trevliga mediastatyetter, de 
skulle helt säkert hjälpa mig att somna. 
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Sömnen kom mycket riktigt men det var ingen god sömn, 
natten stördes av dystra drömmar, ibland erotiska men 
mest dystra, jag hade blivit rädd för nätterna, för att låta 
min själ röra sig utanför min kontroll, för min själ var 
medveten om att min tillvaro nu rörde sig mot döden 
och det behövdes bara en anledning för att jag skulle 
påminnas om det. I drömmen vilade jag halvt liggande, 
halvt nedgrävd i jorden på en klibbig och vitblek slutt-
ning, utan att någonting i omgivningen pekade på det 
visste jag instinktivt att vi var i ett område med halvhöga 
berg, så långt ögat nådde var luften fluffig omkring mig, 
vitblek även den. Jag ropade svagt och ihållande utan att 
mina rop gav upphov till minsta eko.

Vid niotiden på morgonen knackade jag på i slottet 
utan framgång. Efter en kort tvekan gick jag till ladu-
gården, Aymeric var inte där heller. Korna följde mig 
nyfiket med blicken när jag gick genom gångarna, jag 
förde in handen mellan spjälorna för att röra vid mularna, 
känslan mot handen var fuktig och varm. Deras blickar 
var levande, de såg friska och stadiga ut, hur illa det än 
var ställt med Aymeric lyckades han i alla fall fortfarande 
ta hand om djuren, det var lugnande. 
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Kontoret stod öppet och datorn var på. I menyraden 
kände jag igen firefoxsymbolen. Det var inte det att jag 
hade en massa skäl att gå in på internet: jag hade exakt ett.

Precis som med de tidigare eleverna på Agronomen fanns 
matrikeln för dem som gått på Maisons-Alfort numera 
på nätet, och det tog mig ungefär femtio sekunder att 
hitta Camilles uppgifter. Hon var sin egen, kontoret låg 
i Falaise. Det var tre mil från Bagnoles-de-l’Orne. Alltså 
hade hon flyttat tillbaka efter vår separation för att bo i 
närheten av sina föräldrar; det borde jag ha anat.

Jag hittade också adressen och telefonnumret till hen-
nes klinik men det fanns ingen personlig information, 
jag skrev ut alltihop och vek pappret två gånger innan 
jag lade det i jackfickan utan att riktigt veta vad jag skulle 
ha det till, men fullt medveten om att resten av mitt liv 
hängde på det. 

På väg tillbaka till min bungalow stötte jag på den tyske 
ornitologen, eller jag stötte nästan på honom. När han 
fick syn på mig kanske trettio meter bort stelnade han 
tvärt och stod orörlig några sekunder innan han vek av 
på en stig åt vänster. Han hade ryggsäck och bar en ka-
mera med enormt teleobjektiv i en axelrem, han gick 
med snabba steg och jag bytte riktning för att följa efter 
honom: han gick nästan hela vägen till krönet av back-
en som där var rätt brant, sedan följde han det nästan 
en kilometer innan han sneddade nedåt tillbaka mot sin 
bungalow, som låg kanske hundra meter från min. Han 
hade alltså tagit en kvarts omväg för att slippa tilltala mig.

Fågelskådning måste ha en tjusning som hittills gått 
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mig förbi. Det var den 26:e december och affärerna borde 
vara öppna. Det stämde och i järnhandeln i Coutances 
fick jag tag på en kraftig kikare av märket Schmidt & Ben-
der; den stilige och entusiastiske homosexuelle försälja-
ren försäkrade mig – med ett litet talfel som fick honom 
att låta som en kines – att den »velkligen val det bästa 
man kunde hitta på malknaden, utan jämfölelse«: deras 
Schneider-Kreuznach-optik hade enastående skärpa och 
en effektiv ljusförstärkare: jag kunde vara säker på att 
utan problem få en förstoringsgrad på femtio gånger även 
i gryningen, även i skymningen och även i tjock dimma. 

Jag ägnade resten av dagen åt att betrakta strandfåg-
larnas ryckiga och mekaniska gång (havet hade dragit 
sig tillbaka flera kilometer, man såg det knappt från det 
här avståndet, och i stället lämnat plats åt en oändlig 
grå sträcka med slumpmässigt spridda pölar där vattnet 
tycktes nästan svart, ett rätt dystert landskap faktiskt). 
Det blev en ganska intressant eftermiddag i naturen, 
det påminde mig lite om mina studieår trots att jag då 
främst intresserat mig för växter, men varför inte fåglar 
egentligen? Det verkade finnas tre sorter: en helt vit, en 
annan svartvit och en tredje vit med långa ben och lång 
näbb. Både deras vetenskapliga och vardagliga namn var 
okända för mig, deras aktiviteter var däremot inte ett 
dugg mystiska: genom att då och då picka med näbben i 
den fuktiga sanden gjorde de vad man bland människor 
brukar kalla strandfiske till fots. En informationsskylt för 
turister hade informerat mig om att man direkt efter att 
vattnet drog sig tillbaka lätt kunde fylla sina förråd med 
valthornssnäckor, strandsnäckor, knivmusslor, blåmusslor 
och ibland även ostron och krabbor. Två människor (när-



183

mare bestämt två välgödda människor i femtioårsåldern, 
enligt vad som avslöjades genom kikarens förstoring) gick 
också på stranden, beväpnade med krokar och hinkar för 
att kivas med fåglarna om ransonerna.

Vid sjutiden på kvällen knackade jag på i slottet igen och 
den här gången var Aymeric inne, han verkade inte bara 
full utan dessutom lite pårökt. »Har du börjat med gräs 
igen?« undrade jag. »Japp, jag har en dealer i Saint-Lô«, 
medgav han och tog fram en flaska vodka ur frysboxen, 
jag för min del föredrog att hålla mig till Chablis. Den här 
gången monterade han inte automatkarbinen, han hade 
tagit fram ett porträtt av en förfader som han lutat mot 
en fåtölj: det var en satt figur med fyrkantigt och perfekt 
slätrakat ansikte, han hade en elak och uppmärksam blick 
och var klädd i metallrustning. I ena handen höll han 
ett enormt tvåeggat svärd som nästan nådde honom till 
bröstet, i andra handen en yxa, sammantaget utstrålade 
han en osedvanlig fysisk styrka och brutalitet. »Robert 
d’Harcourt, kallad den Starke …«, kommenterade han, 
»det var den sjätte generationen Harcourt, det vill säga 
alldeles efter Vilhelm Erövraren. Han följde med Richard 
Lejonhjärta på det tredje korståget.« Jag tänkte att det 
är bra med rötter ändå. 

»Cécile gav sig av för två år sedan«, fortsatte han i samma 
tonläge. Så där ja, nu kommer det, tänkte jag, nu kommer 
han äntligen till saken. »På sätt och vis var det mitt fel, jag 
lät henne jobba för mycket, att ta hand om bondgården 
var redan det ett enormt jobb men med bungalowerna 
blev det helt vansinnigt, jag borde ha skonat henne, för-
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sökt ägna mig mer åt henne. Vi har inte tagit semester 
en enda dag sedan vi flyttade hit. Kvinnor behöver se-
mester …« Han uttryckte sig ganska svävande, som om 
det rörde sig om en närbesläktad art som han inte var 
så bekant med. »Och du har ju sett hur vi har det med 
kulturella förströelser. Kvinnor behöver kulturella för-
ströelser …« Han gjorde en avvärjande gest, som för att 
slippa gå närmare in på vad han menade med det. Han 
skulle ha kunnat tillägga att när det gällde shopping var 
det inte direkt Babylon och att modeveckan inte hade 
några planer på att öppna filial i Canville-la-Rocque. Fast 
i så fall hade hon ju kunnat gifta sig med någon annan, 
tänkte jag, den slampan.

»Eller köpa grejer till henne, du vet, lite finare gre-
jer …« Han sög på jointen igen, nu svamlade han lite 
tyckte jag. Mer befogat skulle han ha kunnat tillägga att 
de inte knullade längre och att det var problemets kärna, 
kvinnor är inte så mutbara som folk påstår, när det gäller 
smycken räcker det om man köper något afrikanskt bjäfs 
ibland men om du inte ligger med dem längre, om du 
inte ens tänder på dem då är det början till slutet och 
det visste Aymeric, allt går att lösa med sex men utan sex 
går ingenting, men jag visste att han aldrig, inte under 
några omständigheter, skulle tala om det, inte ens med 
mig och kanske särskilt inte med mig, kanske skulle han 
ha kunnat tala om det med en kvinna men egentligen 
skulle prat inte tjäna någonting till utan tvärtom vara 
kontraproduktivt, att vrida om kniven i såret var inget 
bra alternativ, redan kvällen före hade jag förstås begripit 
att hans fru lämnat honom och under dagen hade jag haft 
tid att förbereda en motattack, att fundera ut ett positivt 
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framtidsprojekt, men det var inte läge att ta upp det nu, 
jag tände en cigarett. 

»Det bör också nämnas att hon stack med en kille«, till-
lade han efter en lång tystnad. Han gav ifrån sig någon 
sorts plågat, ofrivilligt stön alldeles efter ordet »kille«. På 
det fanns inget svar, vi befann oss i det svåra, i den man-
liga förnedringens råaste tillstånd och allt jag förmådde 
var att ge ifrån mig ett liknande plågat stön. »Det var 
en pianist«, fortsatte han, »en berömd pianist som gav 
konserter över hela världen, han hade spelat in skivor. 
Han kom hit för att vila ut, för att få en paus, och sedan 
gav han sig av med min fru …«

Det blev tyst på nytt men jag hade en hel del att fylla 
tystnaden med, fylla på mitt glas med Chablis, knäcka 
med knogarna. »Jag är verkligen en idiot, jag tänkte 
inte …«, fortsatte Aymeric till slut med en så mörk röst 
att det började bli oroväckande. »Vi har ett väldigt bra 
piano i slottet, en Bösendorferflygel som har tillhört min 
farmors mor, hon höll någon sorts salong under det Andra 
kejsardömet, vi har egentligen aldrig varit några mecena-
ter i familjen, aldrig som familjen Noaille, men hon hade 
i alla fall en salong, jag tror att Berlioz har spelat på det 
här pianot, hur som helst erbjöd jag honom att spela på 
det om han ville, han behövde förstås stämma det, men 
sedan slutade det med att han tillbringade mer och mer 
tid i slottet och nu bor de i London men de reser mycket, 
han ger konserter över hela världen, Sydkorea, Japan …«

»Och flickorna?« Jag kände att det var bäst att lämna 
historien med Bösendorfern, jag misstänkte att situa-
tionen med döttrarna knappast var mer uppmuntrande, 
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men Bösendorfern var den sortens detalj som kan döda 
en, bokstavligen, som kan driva en raka vägen till själv-
mord, jag måste absolut jaga bort den från hans medve-
tande och döttrarna kunde säkert vara en öppning. 

»Jag har förstås rätt till vårdnad men i praktiken bor 
de i London, jag har inte sett dem på två år, hur skulle 
jag kunna ta hand om dem här, två små flickor på fem 
och sju år?«

Jag kastade en blick på matsalen och de uppslitna 
förpackningarna med ragu och canelloni som låg över-
allt på golvet, skärvorna efter en krossad porslinsservis 
hade rasat ut ur ett nedvält köksskåp (troligen var det 
Aymeric som hade vält köksskåpet under något av sina 
alkoholframkallade raseriutbrott), man kunde inte 
direkt säga emot, det är häpnadsväckande hur snabbt 
en människa kan låta sig förfalla. Kvällen före hade jag 
märkt att Aymerics kläder faktiskt var smutsiga och att 
de till och med luktade lite, redan på Agronomen tog han 
hem tvätten till sin mor varje helg, nåja det gjorde jag 
också men jag hade ändå lärt mig att använda maskiner-
na som studenterna hade tillgång till i studenthemmets 
källare och jag hade tvättat där två eller tre gånger men 
aldrig han, han hade ingen aning om att de fanns tror 
jag. Det var kanske lika bra att släppa det där med dött-
rarna och fokusera på det viktiga, döttrar kunde han 
trots allt göra fler av. 

Han tog ännu ett stort glas vodka och drack det i ett svep, 
sedan sammanfattade han dystert: »Mitt liv är kört.« 
Där kände jag att någonting klickade till i honom och jag 
dolde ett inre leende, för jag hade hela tiden vetat att det 
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var mot den punkten han var på väg, och under tystna-
derna som ibland hade avbrutit hans berättelse hade jag 
haft tid att finslipa mitt svar, min motattack, det positiva 
framtidsprojektet jag i hemlighet hade utarbetat under 
eftermiddagen medan jag ägnade mig åt att observera 
sjöfåglar. 

»Ditt grundläggande misstag«, började jag hurtigt, 
»var att gifta dig inom din samhällsklass. Alla de där 
brudarna, Rohan-Chabot och Clermont-Tonnerre, vad 
är de egentligen för några idag? Bara små slampor som 
går med på vad som helst för att få en praktikplats på 
någon veckotidning eller hos någon alternativ mode-
skapare (där slog jag helt omedvetet nästan huvudet 
på spiken, Cécile var en Faucigny-Lucinge, en familj 
på precis den nivån, den adliga nivån alltså). De är i 
alla fall aldrig bönder. Och samtidigt finns det hund-
ratals, tusentals, miljoner tjejer (jag kom kanske igång 
lite) som skulle se dig som en typisk idealman. Ta en 
moldavisk tjej till exempel, eller varför inte en tjej från 
Kamerun eller Madagaskar eller i värsta fall Laos: det är 
tjejer som inte är särskilt rika eller kanske direkt fattiga, 
de kommer från en helt och hållet lantlig miljö och har 
aldrig haft kontakt med någon annan sorts värld, de 
vet inte ens att den existerar. Och där kommer du, i 
din krafts dagar, du är fortfarande i fin form, en stadig 
och snygg kille i fyrtioårsåldern som äger hälften av 
traktens betesmark (där överdrev jag lite, men det var ju 
avsikten). Visserligen tjänar du inte ett dyft på det men 
det fattar inte de och innerst inne kommer de aldrig att 
förstå det heller, för i deras värld är mark rikedom, mark 
och betesdjur, så jag kan lova dig att de inte skulle ge 



188

upp i första taget, de skulle bita sig fast, de skulle aldrig 
svika, de skulle gå upp klockan fem på morgonen och 
mjölka korna. Och dessutom skulle de vara unga och 
mycket sexigare än de där adliga subborna och de skulle 
knulla fyrtio gånger bättre. Du måste bara lugna dig lite 
med vodkan, det skulle kunna påminna dem om miljön 
de kom ifrån, särskilt om det är en tjej från öststaterna, 
men det kanske ändå inte vore så illa om du lugnade dig 
med vodkan. De skulle gå upp fem på morgonen för att 
mjölka«, fortsatte jag förtjust, allt mer övertygad av min 
egen framställning, jag föreställde mig moldaviskan – 
»och sedan skulle de väcka dig med en avsugning och 
dessutom skulle frukosten stå på bordet!«

Jag kastade en blick på Aymeric, säker på att han hit-
tills hade lyssnat uppmärksamt men han började slumra 
till, han måste ha börjat dricka redan innan jag kom, 
troligen i början av eftermiddagen. »Din far skulle hålla 
med mig …«, sammanfattade jag när argumenten bör-
jade sina, där var jag lite osäker för jag kände knappt 
Aymerics far, jag hade bara träffat honom en gång och 
han hade verkat vara en hedersman om än kanske lite 
stel, de sociala förändringarna i Frankrike efter 1794 
hade troligen mer eller mindre gått honom förbi. His-
toriskt sett var jag inte fel ute, det visste jag, vid tecken 
på allvarligare förfall har adeln aldrig tvekat att förnya 
flockens genmassa genom att gå till tvätterskorna eller 
föreståndarinnorna för linneförråden, nu behövde man 
ta sig lite längre bort det var allt, men hade Aymeric 
så mycket förnuft kvar i det här läget? Därefter slogs 
jag av ett mer övergripande, biologiskt tvivel: var det 
någon mening med att försöka rädda en gammal bese-



grad hanne? Vi befann oss i nästan samma situation, våra 
livsöden var olika men slutet jämförbart. 

Nu hade han verkligen somnat. Kanske hade jag inte 
pratat för döva öron, kanske skulle moldaviskan kunna 
smyga in i hans dröm. Han sov upprätt i soffan med vid-
öppna ögon.



190

Jag visste att jag inte skulle träffa Aymeric nästa dag och 
troligen inte de närmaste dagarna heller, han skulle ång-
ra sin bekännelse men han skulle vara på plats på nyårs-
afton, för man kan inte göra ingenting på nyårskvällen, 
det hade visserligen hänt mig flera gånger men jag var 
inte som han utan mer okänslig för villkoren. Fyra en-
samma dagar sträckte ut sig framför mig och jag kände 
genast att det inte skulle vara tillräckligt med fåglarna, 
varken tv:n eller fåglarna tillsammans eller var för sig 
skulle vara tillräckliga, det var då jag kom att tänka på 
tysken, på morgonen den 27:e riktade jag min Schmidt 
& Benderkikare mot tysken, innerst inne tror jag att jag 
skulle ha gillat att vara snut och nästla mig in i folks liv, 
tränga in i deras hemligheter. Jag förväntade mig inget 
spännande av tysken men jag hade fel. Runt klockan fem 
på eftermiddagen knackade en liten flicka på dörren till 
hans bungalow, nåväl, kanske inte en liten flicka, det var 
en mörkhårig flicka i tioårsåldern med barnsligt ansikte 
men lång för sin ålder. Hon hade cyklat dit och måste bo 
någonstans i närheten. Jag misstänkte förstås genast en 
pedofilhistoria: vilket skäl kunde väl en liten tioårig flicka 
ha att knacka på hos en dyster och misantropisk fyrtio-
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åring, en tysk dessutom? Var det för att han skulle läsa 
Schillerdikter för henne? Det verkade mycket troligare 
att han skulle visa kuken för henne. Mannen var för öv-
rigt pedofiltypen, en kultiverad man i fyrtioårsåldern, 
ensam och oförmögen att skapa relationer till andra och 
i synnerhet kvinnor, det var vad jag tänkte tills jag in-
såg att man hade kunnat säga samma sak om mig, det 
störde mig, för att lugna mig riktade jag kikaren mot 
bungalowens fönster men gardinerna var fördragna, den 
här kvällen skulle jag inte få reda på något mer utom att 
hon kom ut igen nästan två timmar senare, kollade sina 
meddelanden på telefonen och cyklade iväg. 

Nästa dag kom hon tillbaka vid ungefär samma klock-
slag, men den här gången glömde han att dra för gardi-
nerna vilket gjorde att jag kunde urskilja en videokamera 
som stod uppställd på ett stativ; mina misstankar bekräf-
tades. Direkt efter att flickan anlänt kom han tyvärr på att 
gardinerna var fråndragna och gick till fönstret och drog 
för dem så att rummet doldes för mig. Den här kikaren var 
fantastisk, jag hade kunnat urskilja hans ansikts uttryck 
perfekt, han var extremt upphetsad, ett ögonblick tyckte 
jag till och med att han verkade dregla lite, han själv å 
andra sidan misstänkte inte på något sätt att jag bevakade 
honom, det är jag säker på. Flickungen gav sig iväg efter 
lite mindre än två timmar, precis som kvällen före. 

Samma scenario upprepades två dagar senare bortsett 
från att jag en kort stund tyckte mig se flickan bakifrån, 
iklädd T-tröja och med nakna skinkor, men det var 
oskarpt och flyktigt, jag hade lagt skärpan på mannens 
ansikte och ovissheten irriterade mig enormt.
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På morgonen den 30:e dök det upp en öppning. Vid tio-
tiden såg jag honom gå ut till sin Land Roverjeep (De-
fender, ett samlarexemplar, troligen en modell från 1953 
eller något, den här idioten var inte bara misantrop och 
troligen pedofil, han var dessutom den värsta sortens 
snobb, för han nöjde sig inte med en Mercedesjeep som 
varenda människa och som jag själv, det skulle han få 
betala för, han skulle få betala dyrt), i alla fall ställde pe-
dofilen (jag hade inte tänkt på det men han såg ut precis 
som en tysk akademiker på rehabiliteringsresa, eller kan-
ske snarare på forskningstur, han kanske skulle observera 
silvertärnor i nordväst, på Cherbourghalvön, i närheten 
av La Hague eller något) en kylväska i bakluckan på sin 
Land Rover, den innehöll antagligen några tyska ölsorter 
som bara han kände till och en plastpåse som troligen 
var fylld med smörgåsar, han hade vad han behövde för 
förmiddagen och skulle förmodligen vara tillbaka först 
strax före sitt vanliga eftermiddagsbesök klockan fem, 
nu var det min tur att agera, att slå honom med häpnad.

För säkerhets skull väntade jag ändå en timme, sedan 
gick jag långsamt och liksom planlöst mot hans bunga-
low. Jag hade tagit med reservverktygslådan som jag all-
tid hade i bakluckan på min Mercedes men dörren var 
inte ens låst, det är förvånansvärt vilken tillit folk har 
ändå, de kommer till La Manche och får känslan av att 
ha trängt in i en dimmig och stillastående rymd, långt 
ifrån människornas vanliga beteenden och behov och på 
sätt och vis även långt ifrån ondskan, det är i alla fall vad 
de tror. Datorn behövde jag i alla fall slå på, han verkade 
snåla med elförbrukningen även i standbyläge, troligen 
var han miljömänniska, däremot hade han inget lösenord 
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och det var direkt häpnadsväckande, varenda människa 
hade lösenord nu för tiden, till och med sexåriga barn 
hade lösenord på sina surfplattor, vad var det här för en 
kille egentligen?

Filerna var ordnade efter år och månad, i decembermap-
pen fanns bara en enda video med titeln »Nathalie«. 
Jag hade aldrig sett någon pedofilvideo, jag visste att det 
förekom men det var allt, och jag kände genast att jag 
skulle lida av den amatörmässiga filmningen, han råkade 
tappa kameran på klinkergolvet i badrummet innan han 
riktade den mot flickungens ansikte igen, hon höll på 
att sminka sig och smetade ett tjockt lager läppstift på 
läpparna, ett alldeles för tjockt lager, det kletade ut sig, 
sedan lade hon på något blått på ögonlocken, det var 
hon heller inte så bra på, det blev tjocka klumpar men 
det verkade göra ornitologen mycket nöjd, jag hörde ho-
nom mumla: »Gut … gut …«, det var det enda hittills 
som var lite obehagligt i filmen. Sedan försökte han sig 
på att zooma ut, det vill säga han backade och man fick 
se flickan framför spegeln i badrummet, naken bortsett 
från ett par minishorts i jeanstyg, samma som hon haft 
på sig när hon kom. Hon hade nästan inga bröst, eller 
man kunde ana en knoppning, ett löfte. Han sa några 
ord som jag inte förstod och genast tog hon av sig short-
sen och satte sig på badrumspallen, sedan särade hon 
på benen och började gnida långfingret över fittan, hon 
hade en liten välformad och perfekt hårlös fitta och där 
antar jag att en pedofil skulle ha börjat bli upphetsad på 
allvar, mycket riktigt hörde jag honom andas allt tyngre 
och kameran darrade lite. 
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I nästa klipp fick man se flickan i vardagsrummet. Hon 
var klädd i en kortkort skotskrutig kjol och drog på sig 
ett par nätstrumpor som hon fäste med strumpeband 
– alltihop var lite för stort för henne, det måste vara 
vuxenkläder, storlek XS så det gick ju, men bara precis. 
Sedan knöt hon en liten topp över bröstet, även den i 
skotskrutigt tyg, jag förstod varför hon gjorde det, hon 
hade visserligen inga bröst men det gav en antydan. 

Därefter kom en lite förvirrad sekvens där han letade 
efter ett kassettband som han stoppade in i en bandspe-
lare, jag visste inte att det fanns sådana där grejer längre 
men det var väl vintage, som med Defendern. Flickan 
väntade lugnt med hängande armar. I början hade jag 
svårt att känna igen låten, den påminde om någon disco-
låt från slutet av sjuttiotalet eller början av åttiotalet, 
kanske Corona, men flickan kom loss och började snurra 
och dansa och det var då det verkligen började värka i 
bröstet på mig, inte på grund av innehållet men på grund 
av kameravinkeln, han måste ha hukat sig för att kunna 
filma henne underifrån, antagligen hoppade han runt 
henne som en gammal padda. Flickan dansade med äkta 
entusiasm och lät sig ryckas med av rytmen, då och då 
fick hon kjolen att virvla upp vilket gav ornitologen en fin 
skymt av hennes lilla röv, andra gånger stannade hon till 
framför kameran och särade på låren och lade ett eller två 
fingrar på sig själv, sedan tog hon fingrarna och sög lång-
samt på dem, han blev mer och mer upphetsad, kamera-
rörelserna blev totalt kaotiska och jag började tröttna 
lite när han äntligen lugnade sig, placerade kameran på 
stativet och satte sig i soffan. Flickan fortsatte att snurra 
runt till musiken en stund medan han såg beundrande 
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på henne, mentalt sett hade han redan kommit, nu åter-
stod bara det fysiska, jag antar att han redan hade börjat 
runka.

Kassettbandet stannade plötsligt med ett tydligt klick. 
Flickan gjorde en liten nigning med någon sorts ironisk 
ryckning i mungipan och kom sedan fram till tysken och 
gick ned på knä mellan hans ben – han hade dragit ned 
byxorna utan att ta av dem helt. Han hade inte flyttat 
kameran från stativet vilket gjorde att man nästan inte 
såg någonting – tvärt emot alla regler i porren, även ama-
törfilmerna. Trots sin unga ålder verkade flickan skickligt 
ta sig an uppgiften, ornitologen utstötte då och då ett 
tillfredsställt stön och några smeksamma ord av typen 
»Mein Liebchen«, han verkade faktiskt tycka om den 
här flickan väldigt mycket, det skulle jag aldrig ha kunnat 
tro om en så kylig typ. 

Där satt jag medan videon gick mot sitt slut, utlösning-
en borde inte vara långt borta tänkte jag, när jag hörde 
knastret av steg på grusgången. Jag flög upp och insåg ge-
nast att det inte fanns någon utväg, inget sätt att undvika 
konfrontation och att konfrontationen skulle kunna bli 
dödlig, han skulle kunna döda mig på fläcken och hoppas 
komma undan med det, chansen var inte så stor men han 
skulle ändå kunna hoppas. När han kom in ryckte han 
till och blev nästan kataleptisk, hela kroppen skakade 
och ett kort ögonblick hoppades jag att han skulle fly 
men det gjorde han inte, han stod stadigt på benen och 
ansiktet var ovanligt rött. »Jag kommer inte att anmäla 
er!« vrålade jag, jag kände att jag behövde vråla, bara ett 
kraftigt vrål skulle kunna hjälpa mig ur det här men jag 
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honom, så jag började vråla ännu högre: »Jag ska inte 
säga något! Jag ska inte säga något till någon!« och jag 
fortsatte vråla: »Jag ska inte säga något! Jag ska inte säga 
något till någon!« medan jag långsamt rörde mig mot 
dörren. Medan jag vrålade lyfte jag armarna och höll dem 
utsträckta framför mig som ett tecken på oskuld, mitt 
enda hopp och min enda chans var att han var ovan vid 
fysiskt våld.

Jag fortsatte att förflytta mig långsamt medan jag med 
låg röst, och i en rytm som jag hoppades var övertygande, 
upprepade: »Jag ska inte säga något! Jag ska inte säga 
något till någon!« Och plötsligt, när jag befann mig 
mindre än en meter från honom, måste jag ha kommit 
innanför hans privatsfär eller någonting, jag vet inte men 
han hoppade bakåt och lämnade vägen till dörren fri; jag 
kastade mig mot öppningen och fortsatte springa längs 
vägen och mindre än en minut senare hade jag låst in mig 
i min bungalow. 

Jag hällde upp ett stort glas Poire Williams och sansade 
mig snabbt, det var han som var i fara, inte jag; det var 
han som riskerade trettio år i fängelse utan möjlighet till 
tidigare frigivning, inte jag, han skulle dra som ett skott. 
Och mycket riktigt såg jag fem minuter senare – den här 
kikaren var verkligen helt makalös – hur han stoppade sin 
packning i bakluckan på Defendern, satte sig vid ratten 
och försvann mot ett okänt öde. 
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På nyårsaftons morgon vaknade jag och kände mig näs-
tan fridfull, jag lät min rofyllda blick vandra över bunga-
lowerna där jag nu var den enda hyresgästen; om ornito-
logen hade kört i god fart var han troligen i närheten av 
Mayence eller Coblence just nu och han var antagligen 
lycklig, den där kortvariga lyckan man upplever när 
man nyss undkommit en olycka och bara står inför den 
helt vanliga olyckan. Trots att jag mest haft tankarna 
på tysken hade jag inte glömt strandfiskarna som avlöst 
varandra i grupper under hela veckan, det var verkli-
gen semestertid. På Super U i Saint-Nicolas-le-Bréhal 
hade jag köpt en liten välgjord reseguide från förlaget 
Ouest-France, där jag fått veta mer om omfattning-
en av fenomenet »strandfiske till fots« och även om 
förekomsten av vissa djurarter som galatheakräftan, 
spisula musslan, anomiamusslan, scrobiculariasnäckan 
och inte minst donaxmusslan, som man med fördel frä-
ser i persilja. Det hörde till någon sorts samvaro, det var 
jag säker på, jag hade sett den här livsstilen hyllas på TF1 
och även, om än mer sällan, på France 2, folk samlade 
familjen och ibland vännerna och grillade knivmusslor 
och andra musslor på glödbädd medan de drack musca-
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det i rimliga mängder, här hade vi med en hög civi-
lisationsnivå att göra, där de vilda begären kan mättas 
med strandfiske till fots. Det var inget riskfritt möte, 
varnade reseguiden utan omsvep, de små liven kunde 
ge upphov till outhärdliga smärtor, de var de tuffaste 
av alla fiskar, anomiamusslan var möjligen lättplockad 
men att ta en scrobiculariasnäcka krävde både tålamod 
och smidighet och havsöron kunde bara plockas med 
hjälp av en hake på långt skaft, däremot fanns det inga 
redskap som dög om man skulle fiska tapes musslor, det 
var lika bra att veta det från början. Jag hade aldrig 
uppnått den där höga civilisationsnivån och det hade 
sannolikt inte heller den tyske pedofilen, som vid det 
här laget borde befinna sig någonstans kring Dresden, 
kanske hade han till och med kört vidare till Polen, där 
utlämningsreglerna var hårdare. Precis som de andra 
dagarna ställde den lilla flickan sin cykel framför orni-
tologens bungalow ungefär klockan fem. Hon knacka-
de länge på dörren och gick sedan närmare för att kika 
in genom gardinerna, därefter gick hon tillbaka till dör-
ren och knackade ytterligare en lång stund innan hon 
gav upp. Hennes ansiktsuttryck var svårtolkat, hon ver-
kade inte direkt ledsen (inte än?), snarare förvånad och 
förargad. I det ögonblicket undrade jag om han hade 
betalat henne, det var svårt att veta men enligt min 
mening var svaret troligtvis ja. 

Vid sju på kvällen gick jag mot slottet, det var dags att 
avsluta det här året. Aymeric var inte där men han hade 
gjort vissa förberedelser, på matsalsbordet stod charku-
terivaror: andouille och handgjord blodkorv, italienska 
charkuterier och givetvis ostar, när det kom till dricka 
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fanns det alltid gott om sådan, jag oroade mig inte det 
minsta för den saken.

På kvällen var ladugården en lugnande plats, de tre-
hundra korna gav ifrån sig ett mjukt mumlande ljud som 
bestod av suckar, lätta råmanden, rörelser i halmen – för 
det fanns halm, Aymeric hade vägrat gå över till ett mer 
lättskött spjälgolv, han envisades med att producera egen 
gödsel till fälten, hans mål var verkligen att arbeta som 
förr i tiden. För ett ögonblick kände jag mig nedslagen 
när jag mindes att han var förlorad rent ekonomiskt men 
sedan hände något annat, det milda råmandet från korna, 
den inte alls obehagliga lukten från gödseln, allt detta 
gav mig en kortvarig känsla av att kanske inte ha en plats 
i världen, man ska inte överdriva, men att åtminstone 
höra till en sorts organiskt kontinuum, en samhörighet 
med det djuriska.

Det var tänt i den lilla vrån han använde som kontor och 
Aymeric satt vid datorn med ett par hörlurar med inbyggd 
mikrofon, han var uppslukad av det som skedde på skär-
men och lade inte märke till mig förrän i sista stund. Han 
reste sig hastigt och gjorde en absurd försvarsgest, som om 
han ville dölja bilden för mig, den som jag ändå inte kunde 
se. »Bry dig inte om mig, ta det lugnt, bry dig inte om mig, 
jag går tillbaka till slottet …«, sa jag med en vag handrö-
relse (jag försökte kanske omedvetet imitera kommissarie 
Columbo, kommissarie Columbo har haft ett förvånans-
värt stort inflytande på människor i min ålder) och vände 
om. Jag hade höjt armarna för att understryka mina ord, 
lite som dagen före med den tyske pedofilen, men tyvärr 
rörde det sig inte om pedofili, det var mycket värre, jag var 
säker på att han den sista dagen på året hade fått för sig 
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att skypa med London, troligen inte med Cécile utan med 
döttrarna, han pratade nog med dem på Skype minst en 
gång i veckan. »Och hur mår du, lilla pappa?«, jag såg det 
som om jag hade varit med själv och jag förstod döttrarna 
mycket väl, hur skulle en klassisk konsertpianist kunna ge 
dem en bild av faderlig virilitet, det var förstås omöjligt 
(Rachmaninov?), han var bara ännu en londonfjolla med-
an deras far arbetade med fullvuxna kor, de var ändå stora 
däggdjur, femhundra kilo minst. Och vad kunde han väl 
själv säga annat än rena dumheter till de små flickorna, han 
sa att han mådde bra den idioten fast han mådde allt annat 
än bra, det var bara det att han var på väg att dö av saknad 
och av brist på kärlek rent allmänt. Med all sannolikhet var 
det alltså kört för honom, tänkte jag när jag gick över går-
den, han kommer aldrig att ta sig ur den här situationen, 
han kommer att lida resten av livet, och allt mitt svammel 
om moldaviskan hade inte varit till någon nytta. Jag var 
på dåligt humör och hällde upp ett stort glas vodka utan 
att vänta och tryckte i mig flera skivor blodkorv, det finns 
verkligen inget man kan göra åt folks liv tänkte jag, varken 
vänskap eller medkänsla eller psykologi eller förståelse för 
situationen tjänar något till, folk skapar konstruktionen 
för sin egen olycka, de drar upp den med nyckeln, sedan 
fortsätter mekanismen oundvikligen att arbeta, med vissa 
felkopplingar och svagheter eftersom olyckan är en kom-
plicerad sjukdom men apparaten fortsätter att arbeta ända 
till slutet, till sista sekunden. 

Aymeric kom en kvart senare och anlade en lättsam ton, 
som för att glömma händelsen, vilket bara bekräftade 
mig i min övertygelse, inte minst när det gällde min egen 
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oförmåga. Men jag hade inte gett upp helt så jag öppnade 
samtalet genom att omedelbart gå in på det ämne som 
gjorde mest ont. 

»Ska du skilja dig?« frågade jag väldigt stillsamt, i näs-
tan neutral ton.

Han sjönk bokstavligen ihop i soffan, jag serverade 
honom ett stort glas vodka, det tog minst tre minuter 
innan han öppnade munnen, för ett ögonblick trodde 
jag faktiskt att han skulle börja gråta vilket skulle ha 
varit besvärande. Det han hade att berätta var inte ett 
dugg originellt, folk plågar inte bara varandra, de gör det 
dessutom med en total brist på originalitet. Det är förstås 
smärtsamt att se någon man har älskat, som man har delat 
sina nätter med, sina uppvaknanden, kanske sina sjuk-
domar och sin oro för barnens hälsa – att på några dagar 
se henne förvandlas till en sorts vampyr, en gränslöst 
girig satkäring; det är en smärtsam upplevelse man aldrig 
riktigt hämtar sig från, men kanske också på sätt och vis 
välgörande, att gå igenom en skilsmässa är möjligtvis det 
enda effektiva sättet att göra slut på kärleken (i den mån 
man nu anser att det kan vara något välgörande med att 
göra slut på kärleken), om jag själv hade gift mig med 
Camille innan jag skildes från henne skulle jag kanske ha 
lyckats med att sluta älska henne – och det var i precis det 
ögonblicket, medan jag lyssnade på Aymerics historia, 
som jag för första gången utan vaksamhet, utan lögner 
eller några som helst förbehåll lät denna smärtsamma, 
avskyvärda och dödliga självklarhet tränga rakt in i mitt 
medvetande: jag älskade fortfarande Camille, den här 
nyårsaftonen hade verkligen börjat dåligt. 

 I Aymerics fall var det ännu värre, det skulle inte vara 
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honom till någon hjälp ens att sluta älska Cécile för han 
hade ju sina döttrar, han var fångad i en fälla. Och även 
om allt stämde med det man i allmänhet brukar kunna 
observera vid skilsmässor, uppvisade hans historia vissa 
särskilt oroande drag på det ekonomiska planet. Gifto-
rätten begränsades som vanligt till gemensamt anskaf-
fade tillgångar, det var inget konstigt med det, men de 
anskaffade tillgångarna var långt ifrån försumbara. Till 
att börja med var det jordbruket, den nya ladugården, 
jordbruksmaskinerna (jordbruk är en tung industri som 
binder det viktiga produktionskapitalet för att kunna ska-
pa en svag eller obefintlig avkastning, eller som i Aymerics 
fall en negativ avkastning): tillhörde hälften av det här 
kapitalet Cécile? Hans far hade svalt sin motvilja mot 
juridiskt hårklyveri, medlemmar av advokatsamfundet 
och i största allmänhet lagen själv, och bestämt sig för att 
anlita en advokat som rekommenderats av en bekant från 
Jockeyklubben. Rådgivarens inledande slutsatser hade 
faktiskt varit ganska lugnande, åtminstone beträffande 
jordbruket: marken tillhörde fortfarande Aymerics far 
och när det gällde de olika förbättringarna som åstad-
kommits, den nya ladugården och maskinerna, kunde 
man se det som att Aymeric bara varit en sorts förvaltare. 
Med bungalowerna var det en annan sak, hotellverksam-
heten och byggnaderna stod i hans namn, det var bara 
marken som hade förblivit faderns egendom. Om Cécile 
envisades med att kräva sin halva av bungalowernas värde 
skulle han inte ha något annat val än att avveckla verk-
samheten och vänta på att det dök upp någon som ville 
överta den, och det skulle kunna ta tid, troligen flera år. 
På det hela taget, avslutade Aymeric med en blandning 
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av förtvivlan och avsmak – en blandning som till slut blir 
det permanenta sinnestillståndet i en skilsmässa, från det 
att proceduren inleds och följs av köpslående, förhand-
lingar, anbud och motanbud från advokater och juridiska 
ombud, med andra ord under hela skilsmässan – på det 
hela taget var han inte i närheten av att kunna se slutet. 

»Dessutom skulle det aldrig falla min far in att sälja 
marken som vetter mot havet, där vi har byggt bunga-
lowerna, det skulle han aldrig kunna förmå sig till …«, 
tillade han. »Det har slitit på honom i flera år, varje gång 
jag är tvungen att sälja en jordlott för att täcka utgifterna 
vet jag att han lider av det, han lider nästan fysiskt, du 
måste förstå att för en traditionell adelsman – vilket är 
just vad han är – är det allra viktigaste att föra familje-
egendomen vidare till framtida generationer, om möjligt 
öka den lite men åtminstone inte minska den och det är 
vad jag har gjort från första stund, jag får helt enkelt inte 
ihop det annars och därför börjar han förstås tröttna, han 
skulle gärna vilja att jag tog ned skylten, senast sa han det 
öppet till mig: ’Det har aldrig varit Harcourtfamiljens 
kall att vara jordbrukare …’, han sa det rätt ut och det 
stämmer kanske, men det har inte varit något kall att 
vara hotellägare heller och lustigt nog tyckte han bra om 
Céciles hotellprojekt, men kanske bara för att slottet då 
skulle ha restaurerats, bungalowerna däremot skiter han 
fullständigt i, om någon mejade ned dem med en bazooka 
imorgon skulle det inte betyda något för honom. Det 
värsta är att han är en person som nästan inte har gjort 
någon nytta i hela sitt liv – han har nöjt sig med att gå på 
bröllop, begravningar, vara med på en och annan drevjakt 
eller kanske ta ett glas på Jockeyklubben ibland, några 
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älskarinnor har han haft också tror jag, inga överdrifter 
– men han har lämnat det harcourtska arvegodset intakt. 
Jag däremot har försökt bygga upp någonting, jag jobbar 
ihjäl mig, jag går upp klockan fem varje morgon och sitter 
med bokföringen varje kväll – och resultatet är till sist att 
jag gör familjen utfattig …«

Han hade talat länge, den här gången hade han verkligen 
förklarat ordentligt och jag tror att det nästan var mid-
natt när jag föreslog att han skulle sätta på musik, det 
var det enda man kunde göra i det här läget, det enda 
möjliga i vår situation, han gick tacksamt med på det 
och nu minns jag inte längre vad det var han satte på för 
jag var själv fullständigt berusad, berusad och förtvivlad, 
att tänka tillbaka på Camille hade knäckt mig på några 
sekunder, alldeles innan hade jag känt mig som den star-
kare killen, den förståndigare, tröstaren; och i ett enda 
slag blev jag bara en skit som kommit på avvägar, hur som 
helst är jag säker på att han satte på det bästa han hade, 
det som betydde mest för honom. Det enda jag minns 
mer bestämt är en piratinspelning av »Child in time« 
från Deep Purplekonserten i Duisburg 1970, ljudet i hans 
Klipschorns var verkligen makalöst, rent estetiskt var det 
kanske det vackraste ögonblicket i mitt liv, jag vill gärna 
lyfta fram det i den mån skönheten kan tjäna någonting 
till, i alla fall måste vi ha spelat den trettio eller fyrtio 
gånger, varje gång lika trollbundna av John Lords lug-
na, kontrollerade orgelspel, av ögonblicket av fullkomlig 
flykt när Ian Gillan gick från tal till sång, från sång till 
skrik och därefter tillbaka till tal, direkt efteråt följde Ian 
Paices majestätiska stick, visserligen understött av John 
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men Ian Paices stick var ändå överdådigt, det var troligen 
rockhistoriens vackraste stick, sedan kom Gillan tillbaka 
och i nästa parti fullbordades slingan, Ian Gillan flög på 
nytt från ord till sång och sedan från sång till rent skri 
och tyvärr slutade låten kort därefter och det var bara 
att sätta tillbaka pickupen igen, vi skulle ha kunnat leva 
i evighet på det viset, eller i evighet vet jag inte det var 
kanske en illusion men en vacker sådan, jag minns att jag 
och Aymeric hade gått på en Deep Purplekonsert i Palais 
de Sports, det var en bra konsert men ändå inte lika bra 
som den i Duisburg, vi var gamla nu och musiklyssnandet 
skulle bli mer sällsynt, allt kom tillbaka när vår ångest var 
som störst, både hans och min, i mitt fall var det också 
Camille och troligen Kate som spelade in, jag vet inte hur 
jag lyckades ta mig hem, jag minns att jag tog en skiva av 
korven som jag sakta tuggade på medan jag körde min 
stadsjeep, utan att riktigt känna smaken. 



206

Den 1 januari grydde dagen, precis som alla dagar i värl-
den, över våra problematiska existenser. Även jag steg 
upp, utan att vara särskilt uppmärksam på själva dagen – 
som var av den dimmiga sorten, fast inte överdrivet dim-
mig, en helt vanlig dimmig morgon, nyårssändningarna 
flödade vidare på de största underhållningskanalerna 
men jag kände inte till några av sångerskorna, möjligen 
tycktes det som att de latinamerikanska bombnedslagen 
hade dragit sig tillbaka till förmån för keltiska sådana, 
men när det gällde den aspekten av livet hade jag bara en 
episodisk och ungefärlig och på det hela taget optimistisk 
syn: om det var vad publiken önskade var det antagli-
gen som det skulle. Vid fyratiden gick jag mot slottet. 
Aymeric hade återgått till sitt vanliga tillstånd, det vill 
säga butter, tjurskallig och förtvivlad; han monterade lite 
mekaniskt ihop och isär sin Schmeisser. Det var då jag sa 
att jag skulle vilja lära mig att skjuta. 

»På vilket sätt? Skjuta för att försvara dig eller sport-
skytte?« Han verkade förtjust över att jag tog upp ett 
konkret och tekniskt ämne och framför allt lättad över 
att jag inte berörde gårdagens diskussion. 

»Lite grann båda delarna, tror jag …« Faktum var att 
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jag skulle ha känt mig mycket tryggare i min konfronta-
tion med ornitologen om jag haft en revolver, men det var 
också något med prickskytte som alltid hade lockat mig.

»Jag ska ge dig en kortpipig Smith & Wesson som 
försvarsvapen – den är lite mindre pricksäker än den 
långpipiga men mycket lättare att ha med sig. Det är en 
.357 Magnum som utan problem kan döda på tio meters 
avstånd och den är superenkel att använda, jag kan för-
klara allt på tio minuter. När det gäller sportskytte …« 
Hans röst hade blivit starkare, jag hörde entusiasmen 
sjuda i den, på ett sätt som den inte gjort på flera år, 
faktiskt inte sedan vi var tjugo. »Jag har verkligen älskat 
sportskytte, jag höll på med det i flera år vet du. Det 
är verkligen fantastiskt, det där ögonblicket när du har 
målet mitt i siktet och du inte längre tänker på någonting, 
du glömmer alla dina bekymmer. De första åren efter 
att jag startat upp här var otroligt svåra, otroligt mycket 
svårare än jag hade kunnat föreställa mig, jag tror inte jag 
skulle ha klarat det om jag inte fått skjuta ibland. Men nu 
förstås …« Han höll upp högra handen vågrätt framför 
sig och mycket riktigt började den skaka efter några se-
kunder, svagt men otvetydigt. »Vodkan … det är helt 
oförenligt, man får lov att välja.« Hade han haft ett val? 
Är det någon som har ett val? Jag hade mina tvivel.

»Till sportskytte har jag ett vapen som jag verkligen 
älskade, en Steyr Mannlicher, HS50:an, du får låna den 
om du vill men jag måste kolla att jag har rengjort den 
ordentligt, jag har inte använt den på tre år, jag fixar det 
ikväll.«

Han raglade till när han gick mot vapenskåpet, bakom 
tre skjutdörrar i hallen hade han omkring tjugo vapen – 
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gevär, jaktvapen och några handeldvapen – och därtill 
mer än tio staplar med ammunitionsaskar. Hans Steyr 
Mannlicher överraskade mig, den liknade inte alls ett jakt-
vapen utan var bara en enkel, mörkgrå cylinder i rostfritt 
stål, totalt minimalistisk. »Det fattas förstås delar, man 
måste montera ihop den … Men du ska se precisionen, jag 
lovar dig, det är det viktigaste …« Han höll gevärspipan i 
ljuset en stund för att jag skulle beundra den, ja det var en 
cylinder, troligtvis en perfekt cylinder, jag var beredd att 
hålla med. »Bra, jag fixar det …«, avslutade han, ovillig 
att fortsätta, »jag tar med den imorgon.«

Nästa morgon parkerade han mycket riktigt sin pick-
up utanför bungalowen klockan åtta på morgonen, han 
var verkligen ovanligt upphetsad. Det gick snabbt för 
honom att visa sin Smith & Wesson, de där prylarna är 
oroväckande enkla att använda. Steyr Mannlichern var 
en annan sak, ur bakluckan tog han fram ett skyddsfodral 
i hårdplast som han försiktigt placerade på bordet. Inuti 
vilade fyra delar av mörkgrått stål, noggrant nedlagda i 
varsitt frigolitfack, de var smidda med extrem precision 
och ingen av delarna påminde direkt om ett vapen; han 
fick mig att montera ihop och isär dem flera gånger, ut-
över pipan fanns det ett stativ, ett magasin och ett slut-
stycke; när allt var ihopsatt liknade det fortfarande inte 
något jaktvapen i vanlig mening utan snarare en sorts 
metallspindel, en mördarspindel utan någon som helst 
estetisk utsmyckning, det fanns inte ett enda onödigt 
gram metall och jag började förstå hans entusiasm, jag 
tror aldrig jag har sett ett tekniskt föremål som utstrålade 
en sådan perfektion. Till sist placerade han ett kikarsikte 
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på toppen av metallkonstruktionen. »Det här är en Swa-
rovski DS5«, förklarade han, »den är väldigt illa sedd 
inom prickskyttet och direkt förbjuden när det är tävling, 
det man måste förstå är att en kulbana inte är linjär utan 
parabolisk, inom sportskyttet anser man att det är en 
del av utmaningen, de tävlande vänjer sig av naturliga 
skäl vid att sikta lite ovanför mitten för att ta hänsyn till 
den paraboliska avvikelsen. Swarovskin har en integrerad 
lasermätare som kan beräkna avståndet till målet och 
korrigera avvikelsen automatiskt, alltså behöver du inte 
tänka längre utan siktar i mitten, precis i mitten. De är 
rätt traditionella i sportskyttevärlden, de gillar att lägga 
till små onödiga komplikationer, det var därför jag slu-
tade tävla rätt snabbt. Hur som helst måttbeställde jag 
den här transportväskan med frigolitfack för Swarovskin. 
Men det är ju vapnet som är det viktigaste. Vi tar fram 
det och provar …«

Han hämtade ett täcke ur ett klädskåp. »Vi börjar 
direkt med liggställningen, det är den bästa ställningen, 
den som ger de pricksäkraste skotten. Men du måste ligga 
bekvämt på marken, du behöver skydda dig från kyla och 
fukt som kan få dig att skaka.«

Vi stannade till högst upp på slänten som lutade ned 
mot havet, han lade ut täcket på gräset och pekade på en 
båt som låg i sanden cirka hundra meter bort. »Ser du 
registreringsnumret som målats dit på sidan av båten, 
BOZ-43? Du ska försöka placera kulan mitt i O:et som är 
ungefär tjugo centimeter i diameter, en god skytt klarar 
det utan problem på femtonhundra meters avstånd med 
Steyr Mannlichern, men okej, vi börjar så här.«

Jag lade mig på täcket. »Hitta din ställning, ta den tid 
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du behöver … Du ska inte ha någon anledning att röra 
på dig, ingen annan än din egen andning.«

Jag lyckades utan större svårighet, kolven hade en 
krökt och jämn yta som jag lätt kunde placera mot axeln.

»Du kommer att träffa på zen-inspirerade killar som vill 
tala om för dig att det viktigaste är att bli ett med målet. 
Jag tror inte det är helt galet, även om japaner är värdelösa 
på prickskytte, de har inte vunnit en enda internationell 
tävling. Däremot kan man säga att prickskytte påminner 
rätt mycket om yoga: du ska försöka bli ett med din egen 
andning. Alltså ska du andas långsamt, långsammare och 
långsammare, så djupt och långsamt du kan. Och när du 
är färdig ställer du in siktet på målet.«

Jag gjorde mitt bästa. »Fint, känns det bra?« Jag sa ja. 
»Det du behöver veta är att man inte ska försöka uppnå 
total orörlighet, det är helt enkelt omöjligt. Du kommer 
oundvikligen att röra på dig eftersom du andas. Men det 
gäller att få till en väldigt långsam rörelse, en regelbun-
den fram-och-tillbaka-rörelse som styrs av å ena sidan 
din andning, å andra sidan målets hjärta. Och när det 
sitter, när du väl fått in rörelsen, räcker det att trycka på 
avtryckaren i samma ögonblick som du passerar mitten. 
Bara en helt lätt rörelse, inte mer, den är hyperkänslig. 
HS50:an är en modell du bara kan skjuta ett skott med, 
om du vill skjuta igen måste du ladda om, det är därför 
prickskyttarna inte använder den så ofta i riktiga krig, 
de är framför allt intresserade av effektivitet, de är ju där 
för att döda, personligen tycker jag det är bra att bara ha 
en chans på sig.« 

Jag slöt ögonen en kort stund för att sluta tänka på vilka 
personliga följder ett sådant här val kunde ha, sedan öpp-



nade jag dem igen, det gick bra, precis som han hade sagt 
rörde sig bokstäverna BOZ långsamt fram och tillbaka 
i siktet och jag tryckte på avtryckaren i vad som tycktes 
vara det rätta ögonblicket, ett mycket svagt ljud hördes, 
ett lätt plopp. Det var verkligen en häpnadsväckande 
upplevelse, för några minuter hade jag befunnit mig 
utanför tiden, i en ren, ballistisk rymd. När jag ställde 
mig upp såg jag att Aymeric riktade sin kikare mot båten.

»Inte illa, inte illa alls …«, sa han och vände sig mot 
mig. »Du träffade inte mitten men du placerade kulan i 
färgen på O:et, tio centimeter från målet alltså. För att 
vara första skottet och på hundra meters avstånd vill jag 
faktiskt påstå att det är riktigt bra.«

Innan han gick rådde han mig att öva länge på fasta 
mål innan jag gick över till »rörliga mål«. Bokstäver-
na i registreringsnumret var perfekta, de underlättade 
för precisionen. Det gjorde ingenting om jag förstörde 
båten, sa han när jag protesterade, han kände ägaren (som 
i parentes var en riktig idiot) och båten skulle troligen 
aldrig mer sjösättas. Han lämnade tio askar med femtio 
patroner i varje. 
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De följande veckorna övade jag minst två timmar varje 
morgon. Jag kan inte säga att jag »glömde alla mina 
problem«, det skulle vara en överdrift, men det är sant 
att jag fick ett par timmars lugn varje morgon, ett par 
timmars relativ frid. Dessutom hjälpte Captorix, det 
gick inte att förneka, mitt dagliga alkoholintag var 
måttligt; det var ändå lugnande att konstatera att jag 
låg på en dagsdos om 15 mg, lite under maxdosen. Trots 
att jag saknade både begär och skäl att leva (var dessa 
två förresten synonyma? det var ett svårt ämne där jag 
inte hade någon bestämd åsikt) kunde jag ändå hålla 
förtvivlan på en acceptabel nivå, man kan leva när man 
är förtvivlad, de flesta människor lever faktiskt så, då 
och då frågar de sig möjligen om de kan tillåta sig en 
liten gnutta hopp, de ställer i alla fall frågan, innan de 
svarar nekande. Ändå stretar de vidare, det är en rö-
rande syn. 

Vad skyttet beträffar gjorde jag snabba framsteg, 
så snabba att jag faktiskt imponerade på mig själv, på 
knappt två veckor lyckades jag placera mina skott inte 
bara i mitten av O:et men också i de två slutna kuporna 
av B:et och i triangeln av 4:an, det var då jag började 
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fundera på »rörliga mål«. Det fanns gott om dem på 
stranden, de mest uppenbara var sjöfåglarna. 

Jag hade aldrig dödat ett djur i hela mitt liv, det hade 
inte blivit så, men rent principiellt var jag inte emot det. 
Även om de industriella uppfödningsmetoderna äcklade 
mig hade jag aldrig haft några invändningar mot jakt, 
som låter djuren vara kvar i sin naturliga miljö, som låter 
dem springa och flyga ända tills de dödas av ett rovdjur 
högre upp i näringskedjan. Steyr Mannlicher HS50:an 
gjorde mig till ett rovdjur mycket högt upp i näringsked-
jan, det var inget tvivel om saken, det vara bara det att 
jag aldrig hade riktat geväret mot ett djur. 

En morgon strax efter tio bestämde jag mig. Jag hade det 
bekvämt på mitt täcke högst upp på slänten, vädret var 
kyligt och behagligt, det fanns gott om mål. 

Jag hade siktet inställt på en fågel en lång stund, det 
var ingen mås eller trut, ingenting välkänt, bara en liten 
meningslös fågel med långa ben som jag hade sett en 
massa gånger på stränderna, en sorts strändernas prole-
tär, en korkad fågel egentligen, med stirrande och elak 
blick, en liten mördarmaskin som rörde sig på långa ben 
och vars mekaniska och förutsägbara gång bara avbröts 
när den fick syn på ett byte. Genom att blåsa skallen av 
den skulle jag rädda livet på åtskilliga blötdjur av typen 
gastropoder eller cephalopoder, med andra ord skulle 
jag införa en liten variation i näringskedjan och det utan 
egen vinning, den där olycksbådande sparven var troligen 
oätlig. Allt jag behövde göra var att komma ihåg att jag 
var en människa, en herre och mästare, universum var 
skapat till mitt behag av en rättvis Gud. 
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Konfrontationen varade i några minuter, minst tre, 
mer sannolikt fem eller sex, sedan började mina händer 
skaka och jag förstod att jag var oförmögen att trycka av, 
jag var uppenbarligen bara en liten bögjävel, en sorglig 
och obetydlig bögjävel och till på köpet en åldrande sådan. 
»Den som inte har modet att döda, har heller inte modet 
att leva«, den meningen gick på repeat inne i huvudet 
utan att åstadkomma något annat än ett grammo fonspår 
för smärtan. Jag gick tillbaka till bungalowen och häm-
tade ett dussin tomflaskor som jag placerade på måfå i 
sluttningen innan jag sköt dem i småbitar på mindre än 
två minuter.

När flaskorna väl var söndersprängda insåg jag att jag 
hade gjort slut på mitt ammunitionslager. Jag hade inte 
sett Aymeric på nästan två veckor men jag hade lagt mär-
ke till att han sedan årsskiftet hade fått lite olika besök 
– det stod regelbundet jeepar eller pickuper parkerade 
på slottsgården och jag hade sett honom följa med till 
bilarna för att vinka av män i hans ålder som liksom han 
var klädda i arbetskläder – troligen andra jordbrukare 
från trakten. 

Just när jag kom fram till slottet klev han ut tillsam-
mans med en man i femtioårsåldern som jag också hade 
sett där två dagar tidigare – en man med glåmigt, intel-
ligent och sorgset ansikte, både två var klädda i mörk 
kostym och marinblå slips som skar sig mot kostymen, 
jag blev plötsligt övertygad om att han precis lånat ut 
en slips till den andra killen. Han presenterade mig som 
»en vän som hyr en av bungalowerna« utan att nämna 
att jag tidigare hört till jordbruksdepartementet, vilket 
jag var tacksam för. Frank var »ansvarig för La Manche- 
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avdelningen«, tillade han. Jag väntade några sekunder 
tills han förklarade närmare: »Lantbrukarnas Riksför-
bund.« Han skakade tveksamt på huvudet, innan han 
fortsatte: »Ibland undrar jag om vi inte borde gå ihop 
med Landsbygdsförbundet. Jag vet inte, jag är inte säker, 
jag är inte säker på någonting längre …«

»Vi är på väg till en begravning …«, tillade Aymeric. 
»En kollega i Carteret sköt sig i skallen för två dagar 
sedan.«

»Det är den tredje sedan årsskiftet …«, fyllde Frank 
i. Han skulle hålla ett fackföreningsmöte i övermorgon, 
söndag eftermiddag i Carteret, jag var välkommen om jag 
ville komma. »Vi måste göra något i alla fall, vi kan inte 
acceptera den här nya prissänkningen på mjölk, om vi 
låter det passera är det kört för oss allihop, till siste man, 
lika bra att lägga av med en gång.« Innan han satte sig 
i pickupen med Frank fick jag en ursäktande blick från 
Aymeric, jag hade inte pratat alls med honom om mitt 
eget kärleksliv, jag hade inte sagt ett ord om Camille, det 
insåg jag i det ögonblicket, en del saker framgår av sig 
själva, och han anade säkert att det inte gick något vida-
re för mig just nu, att mjölkböndernas plågor knappast 
skulle väcka min aktiva medkänsla.

Jag kom tillbaka vid sjutiden på kvällen, Aymeric hade re-
dan hunnit hälla i sig en halv flaska vodka. Begravningen 
hade varit som man kunnat tänka sig, den självmördade 
lämnade inte någon familj efter sig, han hade aldrig hittat 
någon att gifta sig med, fadern var död och modern mer 
eller mindre senil, hon hade inte kunnat sluta snyfta och 
upprepa att tiderna hade förändrats. »Jag var tvungen 



216

att förklara en del för Frank …«, ursäktade sig Aymeric. 
»Jag var tvungen att bekänna för honom att du visste en 
del om vad som pågår i jordbruket men han är inte arg 
på dig, det får du inte tro, han vet mycket väl att hand-
lingsutrymmet för statstjänstemän är snävt …« 

Jag hade inte varit statstjänsteman, men det hade för-
visso inte ökat mitt handlingsutrymme, och jag var frestad 
att gå över till vodka jag med, vad var det för mening med 
att förlänga plågorna? Ändå var det något som höll mig 
tillbaka och jag bad Aymeric öppna en flaska vitt. Han 
gick med på det och innan han gav mig glaset insöp han 
överraskat drycken, som ett minne av en lyckligare tid. 
»Kommer du på söndag?« frågade han nästan lättsamt, 
som om han talade om en trevlig tillställning. Jag visste 
inte, jag svarade ja, troligen, men skulle det komma ut 
något av det här mötet? Skulle de fatta beslut om någon 
handlingsplan? Ja, sa han, troligen ja, mjölkproducen-
terna var verkligen rasande, de skulle åtminstone sluta 
leverera mjölk till kooperativen och mejerierna. Det var 
bara det att när mjölkcisternerna skulle anlända två eller 
tre dagar senare från Polen eller Irland, vad skulle de göra 
då? Blockera vägen med gevär? Och även om det gick så 
långt, vad skulle de göra när cisternerna kom tillbaka 
under beskydd av kravallpoliser? Öppna eld? 

Begreppet »symbolhandling« rörde sig genom huvu-
det men jag förlamades av skam innan jag ens hade 
avslutat tanken. »Hälla ut hundratals liter mjölk framför 
länsstyrelsen i Caen …«, tillade Aymeric, »det kan man 
förstås göra, men medierna kommer bara att täcka det i en 
dag, inte mer, och innerst inne tror jag inte att jag har lust 
med det. Jag var en av dem som hällde ut mjölkcisterner 



i Mont-Saint-Michelbukten 2009, en hemsk upplevelse. 
Gå upp och mjölka som varje morgon, fylla cisternerna 
och sedan hälla ut alltihop som om det vore någonting 
värdelöst … Jag tror hellre jag tar fram gevären.« 

Innan jag gick tog jag ytterligare några askar ammuni-
tion, jag trodde inte att situationen skulle utvecklas till 
en väpnad konfrontation, jag trodde faktiskt ingenting, 
men det var något oroande med deras sinnesstämning, 
för det mesta händer ingenting men ibland händer det 
något, man är aldrig helt förberedd. Lite skjutträning 
kunde i alla fall inte skada. 
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Det fackliga mötet gick av stapeln i Le Carteret, ett 
enormt brasseri som låg vid Place du Terminus, vilket 
jag tror refererade till den gamla nedlagda järnvägs-
stationen som låg mitt emot, redan delvis överväxt. 
I matväg erbjöd Le Carteret framför allt pizzor. Jag 
kom alldeles för sent, diskussionerna var redan avslu-
tade men ett hundratal bönder satt ännu kvar vid bor-
den, de flesta drack öl eller vitt vin. De var inte särskilt 
pratsamma – stämningen hade inte varit direkt munter 
under mötet – och de såg misstänksamt på mig när jag 
gick mot bordet där Aymeric satt med Frank och tre 
andra män, som liksom han hade kloka och bedrövade 
ansikten och som såg ut att ha studerat, åtminstone 
lantbruksstudier, nåja de var säkert också fackfören-
ingsmän och de pratade inte heller mycket, det bör sä-
gas att prissänkningen på mjölk (som jag sedan sist läst 
mer om i tidningen Manche libre) hade varit brutal den 
här gången, ett hårt slag, jag förstod inte ens hur de 
kunde föreställa sig att det fanns en grund för eventu-
ella förhandlingar. 

»Jag stör kanske …«, sa jag och försökte låta lätt på 
rösten. Aymeric gav mig en besvärad blick.
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»Inte alls, inte alls«, svarade Frank, som verkade 
ännu kraftlösare och mer nedslagen än förra gången. 

»Har ni bestämt er för någon sorts aktion?« Jag vet 
inte vad det var som fick mig att ställa frågan, jag ville 
inte ens veta svaret.

»Vi jobbar på det, vi jobbar på det …« Frank gav mig 
en märklig blick, lite fientlig men framför allt otroligt 
sorgsen, förtvivlad till och med, han talade till mig som 
från andra sidan en avgrund, och nu började jag känna 
mig riktigt obekväm, jag hade ingenting bland dem att 
göra, jag var inte solidarisk och kunde inte heller vara det, 
jag levde inte samma liv som de, mitt liv var knappast 
fantastiskt heller men det var inte detsamma som deras, 
det var allt. Jag sa snabbt adjö, efter att ha stannat bara 
fem minuter, inte mer, men när jag gick därifrån hade 
jag nog ändå förstått att den här gången kunde det sluta 
riktigt illa. 

De två följande dagarna stannade jag inne i min bunga-
low, gjorde slut på matförrådet, bläddrade mellan tv-ka-
naler, vid två tillfällen försökte jag onanera. På onsdags-
morgonen var landskapet nedsänkt i en enorm sjö av 
dimma så långt ögat nådde, man såg ingenting på tio 
meters avstånd från bungalowen men jag var tvungen 
att gå ut för att skaffa förnödenheter, jag måste åtmin-
stone ta mig till Carrefour Market i Barneville-Carteret. 
Det tog nästan en halvtimme, jag körde mycket försiktigt 
utan att överskrida fyrtio kilometer i timmen, då och då 
antydde en vag, gul ljusring att en annan bil var i närhe-
ten. Carteret bjöd på en liten elegant badorts alla sed-
vanliga förnöjelser med sin fritidshamn, sina butiker för 
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segelbåtsattiraljer och gourmetrestaurangen som salu-
förde hummer från den egna bukten; men idag såg den 
ut som en spökstad, invaderad av dimma, på vägen till 
stormarknaden mötte jag inte en enda bil eller fotgäng-
are, i Carrefour Market var gångarna nästan övergivna, 
den framstod som en sista lämning efter civilisationen 
och människornas tid; jag handlade ost, charkuterier och 
rött vin med den irrationella men envisa känslan av att 
jag skulle behöva utstå en belägring. 

Resten av dagen promenerade jag längs kustvägen i en 
vadderad och fullständig tystnad, från en dimbank till 
nästa, utan att en enda gång kunna urskilja havet ned-
anför, och mitt liv kändes lika formlöst och osäkert som 
landskapet. 

När jag gick förbi porten till slottet nästa morgon såg 
jag Aymeric dela ut vapen till en liten grupp män, de var 
kanske tio stycken och klädda i militärjackor och jaktväs-
tar. Sedan satte de sig i sina fordon och körde i riktning 
mot Valognes.

När jag kom tillbaka vid femtiden såg jag att Aymerics 
pickup stod parkerad på gården, jag gick direkt in till 
matsalen, där satt han i sällskap med Frank och en tredje 
person, en enorm rödhårig man som verkade obekväm, 
han presenterades som Barnabé. De hade uppenbarligen 
just kommit, de hade behållit vapnen inom räckhåll och 
hällt upp vodka men de hade ännu inte tagit av sig jack-
orna – jag lade märke till att det var förskräckligt kallt 
i rummet, Aymeric hade tydligen gett upp det där med 
uppvärmning, jag var inte ens säker på att han klädde av 
sig när han gick till sängs, tydligen höll han på att ge upp 
en hel del saker. 
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»I morse stoppade vi mjölkcisternerna som kom från 
hamnen i Le Havre … Det var irländsk och brasiliansk 
mjölk. De hade inte förväntat sig att möta beväpnade 
människor och gav sig av utan motstånd. Men vi är rätt 
säkra på att de gick raka vägen till gendarmeriet efteråt. 
Vad ska vi göra imorgon, när de kommer tillbaka och 
har med sig kravallpoliserna från CRS? Vi befinner oss 
fortfarande i samma läge; vid fronten.« 

»Vi måste stå på oss, de kommer inte att våga skjuta på 
oss, så kan de inte göra«, framhöll den rödhårige jätten. 

»Nej, de kommer inte att skjuta först …«, sköt Frank 
in. »Men de kommer att anfalla och försöka avväpna oss, 
en konfrontation är oundviklig. Frågan är om vi kommer 
att skjuta. Om vi gör motstånd kommer vi hur som helst 
att tillbringa natten på gendarmeriet i Saint-Lô. Men 
om någon blir sårad eller dödad blir det en helt annan 
historia …«

Jag gav Aymeric en skeptisk blick men han satt tyst och 
vred glaset mellan händerna, han såg tjurskallig och tvär 
ut och undvek min blick och nu tänkte jag att jag verk-
ligen borde ingripa, försöka ingripa om det fortfarande 
var möjligt. »Lyssna!« sa jag till slut häftigt, utan att ha 
någon aning om vad jag ville säga. 

 »Ja …?« Den här gången lyfte han blicken och fäste 
den på mig – samma rättframma, ärliga blick som han 
haft sedan vi var tjugo, och som hade fått mig att tycka 
om honom från första stund. »Säg mig, Florent …«, 
fortsatte han mycket stillsamt, »säg vad du tycker om 
saken, jag vill höra din åsikt. Är det verkligen kört för 
oss, kan vi försöka göra någonting? Borde jag försöka 
göra någonting? Eller borde jag bete mig som min far, 
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sälja gården, förnya medlemskapet i Jockeyklubben och 
leva resten av mitt liv på det viset, lugnt och stilla? Säg 
vad du tycker.«

Vi hade varit på väg mot den här punkten från 
första början, ända sedan mitt första besök lite mer 
än tjugo år tidigare, när han precis hade etablerat sig 
som jordbrukare och jag försökte påbörja en vanlig 
tjänstemannakar riär, vi hade skjutit upp det här sam-
talet i mer än tjugo år, nu var stunden inne och helt 
plötsligt tystnade de andra två, det här var mellan oss 
nu, mellan honom och mig. 

Aymeric väntade med blicken stadigt fäst i min, rätt-
fram och oskuldsfull, och jag började tala utan att vara 
riktigt medveten om vad jag sa, jag hade känslan av att 
glida längs ett sluttande plan, det var hisnande och lite 
kväljande, likt varje gång man dyker ned i det verkliga, 
det händer ändå inte ofta i livet. »Du vet«, sa jag, »då och 
då stänger man en fabrik eller flyttar en produktionsen-
het och så får kanske sjuttio arbetare sparken, det blir ett 
reportage på BFM, det finns en strejkvakt, man bränner 
bildäck, en eller två lokala politiker blir förflyttade, hur 
som helst blir det ett aktuellt ämne, ett intressant ämne 
med starka visuella särdrag, det är samma sak med stålin-
dustrin eller klädbranschen, det blir bra bilder. Men i ert 
läge, jag vet inte, varje år är det flera hundra jordbrukare 
som tar ned skylten.«

»Eller skjuter sig i skallen …«, insköt Frank lågmält 
och viftade sedan med handen som för att be om ursäkt 
för att han sagt något, hans ansikte blev återigen sorgset 
och ogenomträngligt.

»Eller skjuter sig i skallen«, bekräftade jag. »Antalet 
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jordbrukare har minskat enormt i Frankrike de senaste 
femtio åren, men det har ännu inte minskat tillräckligt. 
Det behöver fortfarande delas med två eller tre för att 
komma ned till den europeiska nivån, som i Danmark 
eller Holland – jag nämner dem för att vi talar om mjölk-
produkter, om det gällde frukt skulle det vara Marocko 
eller Spanien. I nuläget finns det lite mer än sextiotusen 
mjölkproducenter, om femton år kommer det enligt min 
bedömning att finnas tjugotusen kvar. Det som händer i 
det franska jordbruket idag är kort sagt en enorm social 
förändring, den största sociala förändringen som pågår 
för närvarande, men det är en hemlig, omärklig föränd-
ring där folk försvinner en och en, var och en i sitt hörn 
utan att någonsin synas på nyhetskanalerna.« 

Aymeric skakade på huvudet med en tillfredsställelse 
som gjorde ont i mig, för jag förstod i det ögonblicket att 
han inte hade förväntat sig något annat av mig, han hade 
bara väntat på att få katastrofen objektivt bekräftad och 
jag hade ingenting, absolut ingenting att erbjuda honom, 
utöver mina löjliga moldaviska fantasier, och det värsta 
var att jag inte var färdig än.

»När antalet jordbrukare sedan har minskat till en 
tredjedel«, fortsatte jag, den här gången med känslan 
av att ha kommit till kärnan i mina yrkesmässiga miss-
lyckanden och av att gå under lite mer för varje ord jag 
sa, om jag ändå hade kunnat rada upp några personliga 
framgångar, om jag hade lyckats med att göra en kvinna 
lycklig eller åtminstone ett djur, men inte ens det, »när vi 
väl har kommit ned till den europeiska nivån har vi ändå 
inte vunnit, vi står tvärtom på tröskeln till det slutgiltiga 
nederlaget för då är vi verkligen i kontakt med världs-
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marknaden, och striden om världsproduktionen kommer 
vi inte att vinna.«

»Men tror ni att det aldrig kommer bli några protek-
tionistiska åtgärder? Tycker ni att det verkar helt omöj-
ligt?« Franks röst var underligt likgiltig, frånvarande, 
som om han tog reda på fakta om egenheter i den lokala 
folktron. 

»Fullständigt omöjligt«, avbröt jag utan att tveka. 
»Den ideologiska låsningen är för stark.« När jag tänk-
te tillbaka på mitt tidigare professionella liv, mina år i 
yrkeslivet, insåg jag att jag faktiskt hade mött en sorts 
underlig yrkesmässig folktro. Mina förhandlingspartners 
kämpade inte för sina egna intressen och inte heller för 
dem som det var meningen att de skulle försvara, att 
anta det skulle ha varit ett misstag: de kämpade för idéer, 
genom åren hade jag mött människor som var beredda 
att dö för frihandeln. 

»Med andra ord«, nu vände jag mig på nytt mot 
Aymeric, »är det i min mening alltså kört, det är helt 
kört, så allt jag kan säga till dig är att du ska försöka 
ta dig ur det hela, ensam, Cécile var en fitta låt henne 
knulla med sin pianist och glöm dina döttrar, sälj gården, 
glöm hela grejen totalt, om du sätter igång genast har du 
fortfarande en liten chans att börja om på nytt.«

Den här gången hade jag varit kristallklar, jag hade inte 
kunnat vara tydligare och jag stannade bara några minu-
ter. När jag reste mig för att ta adjö fick jag en egendomlig 
blick av Aymeric, jag tyckte mig kunna läsa in ett korn av 
nöje – men det var kanske, och mer sannolikt, ett korn 
av galenskap.
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Nästa dag följde jag utvecklingen av konflikten på BFM, 
ett kort reportage. Till slut hade man bestämt sig för att 
bryta blockaden utan motstånd och låta mjölkcisternerna 
fortsätta från hamnen i Le Havre till fabrikerna i Méautis 
och Valognes. Frank hade intervjuats i nästan en hel mi-
nut, då han i min mening väldigt tydligt, välformulerat 
och övertygande kunde visa, med hjälp av några siffror, 
hur de normandiska mjölkproducenternas situation hade 
blivit omöjlig. Han avslutade med att säga att striden 
bara hade börjat, och att Lantbrukarnas Riksförbund 
och Landsbygdsförbundet hade kallat till en gemensam, 
stor demonstration nästa söndag. Aymeric stod bredvid 
honom under hela intervjun men han sa inget, bara stod 
där och lekte mekaniskt med avtryckaren på sin automat-
karbin. Efter reportaget fick jag en troligen kortvarig och 
paradoxal känsla av optimism: Frank hade varit så tydlig, 
nyanserad och resonabel i klippet – under en minuts in-
tervju hade man omöjligen kunnat göra bättre ifrån sig 
– att jag inte förstod hur man skulle kunna låta bli att ta 
hänsyn till det, hur man skulle kunna vägra att förhandla 
efter det här. Sedan stängde jag av tv:n och såg ut genom 
fönstret i min bungalow, klockan var lite efter sex, dim-
slöjorna upplöstes allt mer inför den kommande natten 
– och så mindes jag att jag också, i nästan femton år, alltid 
hade haft rätt i mina slutrapporter som försvarade de lo-
kala jordbrukarnas synvinkel, jag hade alltid presenterat 
realistiska siffror och föreslagit rimliga protektionistiska 
åtgärder, små och livsdugliga ekonomiska kretslopp, men 
jag var bara en agronom, en sakkunnig, i slutändan hade 
man alltid ignorerat mina slutsatser, i sista ögonblicket 
hade saker alltid slagit över till förmån för frihandelsföre-



språkarna för att ge fritt spelrum åt produktiviteten, så 
jag öppnade en flaska vin till, nu hade natten lagt sig över 
landskapet, Nacht ohne Ende, vem var jag att tro att jag 
kunde ändra någonting i världens rörelse?



227

De normandiska uppfödarna skulle samlas vid lunchtid 
på söndagen, mitt i Pont-l’Évêque. När jag hörde om 
det på nyheterna trodde jag först att det rörde sig om ett 
symboliskt val för att försäkra sig om att demonstratio-
nen skulle få utrymme i media – namnet på osten var 
känt över nästan hela Frankrike och även utanför. I själ-
va verket, vilket skulle framgå av händelseutvecklingen, 
hade man valt Pont-l’Évêque för att det låg vid korsning-
en av A132:an från Deauville och A13 från Caen–Paris.

När jag vaknade på småtimmarna hade västvinden 
skingrat dimmorna helt och hållet, havet glittrade, evigt, 
och rördes av lätta vågor. Den perfekt klara himlen bjöd 
på en skala av rena och klarblå skiftningar och för första 
gången tyckte jag mig kunna se konturerna av en ö vid 
horisonten. Jag gick ut med kikaren: ja, det var förbluf-
fande med tanke på avståndet, men man anade mycket 
riktigt en mjukgrön upphöjning som måste vara Jerseys 
östkust. 

I ett sådant här väder verkade inget allvarligt kunna 
hända, jag hade ingen lust att befatta mig med jordbrukar-
nas bekymmer längre och när jag satte mig bakom ratten i 
jeepen hade jag mer eller mindre för avsikt att promenera 
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på klipporna vid Flamanville, kanske ända till Nez de 
Jobourg, en sådan här dag skulle man säkert kunna se 
Alderneys kust; jag tänkte som hastigast på ornitologen, 
kanske hade hans hopplösa sökande fört honom ännu 
längre och till ännu dunklare trakter, kanske låg han just 
nu hopkrupen i någon fängelsehåla i Manilla, de andra 
fångarna hade redan gett honom en ordentlig omgång, 
hans svullna och blödande kropp täcktes redan av kack-
erlackor, de utslagna tänderna kunde inte längre stoppa 
insekterna som pressade sig ned i halsen på honom. 
Denna obehagliga bild blev morgonens första bekym-
mer. Nästa kom när jag gick förbi byggnaden där Aymeric 
förvarade sina jordbruksmaskiner, jag lade märke till att 
han gick fram och tillbaka och placerade bensindunkar 
på flaket till pickupen. Vad skulle han med bensindun-
kar till? Det bådade inte gott. Jag stängde tveksamt av 
motorn, borde jag gå ut och prata med honom? Men vad 
skulle jag säga? Vad fanns det mer att säga efter härom-
kvällen? Folk lyssnar aldrig när man ger dem råd, och 
när de ber om råd är det enbart i syfte att inte följa dem, 
i syfte att få höra en yttre röst bekräfta att de har gett 
sig in i en spiral som leder till utplåning och död, råden 
man ger kommer att spela rollen som den tragiska kören, 
den som bekräftar för hjälten att han har valt vägen mot 
förstörelse och kaos.

Och ändå var morgonen så vacker, jag kunde ännu inte 
riktigt fatta det, och efter en kort tvekan startade jag bilen 
och körde i riktning mot Flamanville. 

Min promenad på klipporna blev dessvärre ett misslyck-
ande. Ändå hade ljuset aldrig varit så vackert, aldrig hade 
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luften varit så sval och uppfriskande, aldrig hade den grö-
na färgen på ängarna varit så intensiv, aldrig hade sol-
glittret i krusningarna på det nästan orörliga havet varit 
så förtjusande och aldrig heller, tror jag, hade jag varit så 
olycklig. Jag fortsatte ända till Nez de Jobourg och där 
blev det ännu värre, troligen var det oundvikligt att bild-
en av Kate skulle dyka upp för mig, här var himlens blå 
färg ännu djupare, ljuset var ännu mer kristalliskt, nu var 
det ett nordiskt ljus och jag mindes hennes blick när hon 
vände sig mot mig i slottsparken i Schwerin, den tålmodi-
ga och milda blicken som redan förlät mig, sedan återkom 
andra minnen från ännu längre bak i tiden, en promenad 
som vi tagit tillsammans på dynerna vid Sønder borg, så 
var det, hennes föräldrar bodde i Sønderborg och ljuset 
den där morgonen var exakt detsamma som nu, jag gick 
tillbaka till min G 350, satt några minuter bakom ratten 
och blundade, min kropp genomfors av egendomliga små 
ryckningar men jag grät inte, tydligen hade jag inga tårar 
kvar. 

Vid elva på förmiddagen började jag köra i riktning 
mot Pont-l’Évêque. Redan två kilometer före infarten till 
staden var motorvägen blockerad av traktorer som stod 
parkerade mitt i vägbanan. Det var hundratals fordon, 
hela vägen till stadens centrum var full av dem, det var 
lite förvånande att ordningsmakten inte var där men 
bönderna satt visserligen och åt picknick och drack öl 
vid fordonen, de verkade rätt lugna. Jag ringde Aymerics 
mobil utan att få något svar, sedan fortsatte jag några 
minuter till fots innan jag gav upp inför det uppenbara: 
i den här folkmassan skulle jag inte ha en chans att hitta 
honom. Jag gick tillbaka till bilen och vände om i rikt-
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ning mot Pierrefitte-en-Auge, därefter vek jag av mot 
en kulle som höjde sig över korsningen. Jag hade knappt 
stått parkerad i två minuter när saker började hända. 
En liten klunga på kanske tio pickuper, där jag kände 
igen Aymerics Nissan Navara, kom långsamt körande 
på påfarten till A13. En sista bil kom i slalom och hann 
ta sig förbi vilt tutande, innan vägen mot Paris blockera-
des. De hade valt platsen väl, direkt efter en raksträcka på 
minst två kilometer, sikten var perfekt och bilarna hade 
gott om tid att hinna bromsa. Trafiken hade flutit på bra 
nu i början av eftermiddagen, ändå blev det snart stopp, 
en och annan biltuta hördes, men färre och färre, och så 
sänkte sig tystnaden.

Kommandogruppen bestod av ett tjugotal jordbrukare, 
åtta av dem ställde sig bakom sina pickuper och korsade 
armarna mot bilisterna, det var ett avstånd på kanske 
hundra meter till de första bilarna. Aymeric stod i mitten 
med Schmeissern i handen. Han var avspänd, verkade 
helt obesvärad och tände nonchalant något som jag tyckte 
liknade en joint – jag hade faktiskt aldrig sett honom 
röka något annat. Frank stod till höger om honom och 
såg mycket nervösare ut, i händerna kramade han något 
som såg ut som ett enkelt jaktgevär. De andra bönderna 
började lasta av bensindunkarna som stått lastade på fla-
ken och bar dem cirka femtio meter bort för att placera 
ut dem tvärs över motorvägen. 

De var nästan färdiga när det första pansarfordonet 
från CRS dök upp vid horisonten. Att det tog så lång tid 
för dem att ingripa skulle leda till stark kritik, men efter 
att ha bevittnat det hela kan jag säga att det inte var så lätt 
för dem att bana sig fram, hur mycket de än satte igång 
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sirenerna hade bilisterna (de flesta hade tvärbromsat, 
många bilar hade kört in i varandra på vägbanan) helt 
enkelt ingen möjlighet att flytta på sig, de borde ha klivit 
ur sina pansarfordon och fortsatt till fots, det var det 
enda rimliga beslutet, och därmed den enda kritik man 
uppriktigt kunde rikta mot plutonens befäl, enligt min 
mening.

I exakt samma ögonblick som de närmade sig platsen 
för konfrontationen körde två jordbruksmaskiner ned 
på påfarten: det var enorma maskiner, en skördetröska 
och en majshack, de var nästan lika breda som påfarten 
och förarna satt uppflugna fyra meter ovanför marken. 
De två maskinerna parkerade tungt och bestämt mitt 
bland bensindunkarna och de två förarna hoppade ned 
från förarsätena för att sälla sig till sina kamrater, nu för-
stod jag vad de hade förberett, jag hade svårt att tro det. 
För att få tillgång till maskinerna måste de ha vänt sig 
till CUMA, det kollektiva centrallagret för jordbruks-
maskiner, troligen det i Calvados, jag kom ihåg folket på 
CUMA som hade suttit ett tiotal meter från Regionala 
skogs- och jordbruksmyndigheten, bilden av receptio-
nisten (en gammal olycklig, frånskild kvinna som ännu 
inte hade gett upp tanken på ett sexliv, vilket lett till en 
del hjärtslitande incidenter) dök till och med hastigt 
upp i huvudet. För att få låna en hack och en skörde-
tröska (vad hade de förresten sagt till dem? det var inte 
rätt säsong för hacken och inte för skördetröskan heller) 
måste de i alla fall ha visat sina id-handlingar, annars 
var det omöjligt, maskinerna var värda hundratusentals 
euro och de var personligen ansvariga för dem, nu skulle 
de aldrig kunna dra sig ur det här, det var omöjligt, de 
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hade gett sig in på en väg utan återvändo, raka vägen till 
självmord, brother?

Sedan skedde allt med häpnadsväckande hastighet, 
som en scen man har repeterat länge, till perfektion; så 
snart de två maskinförarna hade sällat sig till de andra tog 
en stor rödhårig man (jag tyckte mig känna igen Barnabé 
som jag sett hos Aymeric för inte så länge sedan) fram 
en raketkastare ur baksätet på sin pickup och beväpnade 
sig lugnt med den.

Två raketer sköts mot maskinernas bränsletankar. 
Explosionen var omedelbar, två gigantiska eldsflammor 
slog upp mot himlen innan de förenades och täcktes av 
ett ofantligt rökmoln, svart och totalt danteartat, jag 
hade aldrig kunnat föreställa mig att jordbruksbränsle 
skulle kunna producera en så svart rök. Det var under 
de här få sekunderna som de flesta av de mest spridda 
fotografierna togs, de som senare skulle synas i tidningar 
över hela världen – framför allt det av Aymeric som skulle 
hamna på så många förstasidor, från Corriere della Sera 
till New York Times. Han var för det första överjordiskt 
vacker, svullnaden i ansiktet hade försvunnit på något 
mystiskt sätt och för det andra verkade han fridfull, näs-
tan road, hans blonda hårsvall fladdrade i ett vinddrag 
som just blåste upp, en joint hängde fortfarande i mun-
gipan och han stödde den halvhöjda Schmeisserkarbinen 
mot höften, bakom honom var våldet abstrakt och totalt, 
en eldpelare vred sig mot en fond av svart rök men i just 
denna sekund verkade Aymeric lycklig, i alla fall nästan 
lycklig, han verkade åtminstone befinna sig på rätt plats, 
hans blick och avspända kroppsställning signalerade 
framför allt en otrolig fräckhet, det var en bild av den 
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eviga revolten – och det var det som fick dagstidningar 
över hela världen att använda den. Samtidigt, och jag 
var nog en av de få personer som kunde förstå det, var 
han samma Aymeric som jag alltid känt, en snäll man, i 
grunden snäll och till och med god, allt han ville var att 
vara lycklig, han hade satsat på sin jordbruksdröm med 
utgångspunkt i en rimlig produktion av god kvalitet, 
samma sak med Cécile, men Cécile hade visat sig vara 
en stor slampa som lät sig förföras av londonlivet med 
den världsvana pianisten, och den Europeiska unionen 
hade också varit en stor slampa med den här mjölkkvots-
historien, han hade förstås inte väntat sig att det skulle 
sluta som det gjorde.

Trots allt detta förstod jag inte, jag förstår fortfarande 
inte varför det slutade som det gjorde, hans liv skulle 
fortfarande ha kunnat ta rimliga riktningar, jag tror inte 
jag hade överdrivit med den där moldaviska fantasin, den 
gick dessutom att kombinera med Jockeyklubben, det 
finns säkert en moldavisk adel, adel finns nästan överallt, 
man hade alltså enkelt kunnat snickra ihop en historia, 
ändå blev det så att Aymeric till slut lyfte sitt vapen, höll 
det i skjutposition och gick mot kravallpolisernas linje.

De hade hunnit ställa upp sig i en hyfsad stridsforma-
tion, ytterligare ett pansarfordon hade anlänt under 
tiden och bryskt kört bort några journalister, de hade 
förstås protesterat men kapitulerat inför det enkla, kraft-
fulla hotet om att bli nedslagna med gevärskolven, man 
hade inte ens behövt ta fram vapnen, det är alltid lättare 
när man har med fega bögar att göra, i alla fall hade de 
dragit sig tillbaka en bra bit utanför händelsernas cent-
rum (journalisterna twittrade redan sina protester mot 
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inskränkningarna av pressfriheten, men det var inte 
CRS:s jobb, det fanns ju kommunikatörer).

Hur som helst stod kravallpoliserna uppställda där, jag 
uppskattade det till kanske trettio meter från bönderna. 
Det var en tät och lite böjd linje, militärt godtagbar och 
avgränsad av en vägg av förstärkta plexiglassköldar. 

Ett tag trodde jag att jag varit det enda vittnet till det som 
snart skulle ske, men faktiskt inte, en kameraman från 
nyhetskanalen BFM hade lyckats gömma sig bakom någ-
ra träd på vägbanken och därigenom undsluppit CRS:s 
röjningar, hans bilder skulle med perfekt skärpa återge 
tilldragelserna som skulle sändas under två timmar på 
kanalen, innan man med en offentlig ursäkt drog tillbaka 
bilderna, men då var det för sent, videon hade lagts upp 
på sociala medier och tidigt på eftermiddagen hade den 
redan fått mer än en miljon visningar, tv-kanalernas sen-
sationshets blev än en gång hårt kritiserad och det med 
goda skäl, det hade faktiskt varit bättre om videon fått 
bli underlag till utredningen och använts uteslutande för 
utredningens behov. 

Med karbinen bekvämt placerad i midjehöjd påbörjade 
Aymeric en långsam, krökt rörelse där han siktade på 
kravallpoliserna en efter en. De slöt formationen, lin-
jen kortades av minst en meter, det bullrade en hel del 
när plexiglassköldarna slog i varandra, sedan sänkte sig 
tystnaden. De övriga jordbrukarna hade gripit sina gevär 
och närmade sig bakom Aymeric, även de siktade med 
vapnen men det var bara jaktgevär och kravallpoliserna 
förstod förstås att Aymerics .223-kalibriga Schmeisser var 
det enda vapnet som skulle kunna tränga igenom sköl-
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darna och de skottsäkra västarna. Och så här i efterhand 
tänker jag att det var det, den oerhörda långsamheten i 
Aymerics rörelse som framtvingade tragedin, men det var 
också hans underliga ansiktsuttryck, han såg ut att vara 
redo för vad som helst, det finns lyckligtvis inte många män 
som är redo för vad som helst men de kan åstadkomma 
betydande skada, de här vanliga kravallpoliserna som till 
vardags var stationerade i Caen, de visste detta men på 
ett teoretiskt vis, de var inte förberedda på att möta den 
här sortens fara, elitgendarmerna från GIGN eller natio-
nella insatsstyrkan RAID skulle troligen ha lyckats bättre 
med att hålla huvudet kallt, och det blev inrikesministern 
senare fullt tillräckligt anklagad för, men hur skulle man 
å andra sidan ha kunnat förutse detta, det var ju inga 
internationella terrorister det handlade om, allt började 
som en vanlig jordbruksdemonstration. Aymeric verkade 
road, verkligen road, hånfull men också väldigt frånva-
rande, som om han var helt och hållet någon annanstans, 
jag tror jag aldrig har sett någon vara så frånvarande, jag 
minns det eftersom jag slogs av den hastiga tanken att jag 
skulle rusa ned för slänten och springa fram till honom, 
men i samma ögonblick som jag formulerade tanken för-
stod jag att den var meningslös och att ingen vän eller 
människa kunde nå honom längre, i detta sista ögonblick. 

Han rörde sig långsamt, från vänster till höger, och 
siktade i tur och ordning på varenda kravallpolis bakom 
sköldarna (han skulle i alla fall inte skjuta först, det var 
jag säker på, men det var också det enda jag var säker på). 
Därefter upprepade han rörelsen i motsatt riktning, från 
höger till vänster, och sedan återvände han, ännu lång-
sammare, till mitten och stod orörlig i några sekunder, 
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ansikte, som en stor smärta, och han vände på vapnet, 
placerade mynningen under hakan och tryckte av. 

Kroppen kastades bakåt och slog ljudligt i pickupens 
flak, det kom inget blod, ingen hjärnsubstans, inget 
sådant, allt var egendomligt lågmält och klanglöst, men 
ingen utom kameramannen från BFM och jag hade sett 
vad som nyss utspelats. Två meter bakom Aymeric gav 
Frank ifrån sig ett vrål och avfyrade sitt vapen mot 
kravallpoliserna utan att ens sikta, flera andra bönder 
gjorde genast likadant. Under utredningen blev allt det-
ta klargjort när man hade sett filmen, kravallpoliserna 
hade inte bara inte skjutit Aymeric – till skillnad från vad 
hans kamrater trodde – de hade dessutom tagit emot 
fyra eller fem skott innan de började skjuta tillbaka. När 
de väl besvarade elden – och det skulle ge upphov till en 
annan och allvarligare kritik – sparade de däremot inte 
på skotten: nio bönder dödades på stället, en tionde avled 
under natten på sjukhuset i Caen, liksom en kravallpolis, 
antalet offer uppgick alltså till elva. Något liknande hade 
man inte varit med om i Frankrike på mycket länge, och 
givetvis aldrig under någon jordbruksdemonstration. 
Allt detta fick jag reda på lite senare, i medierna under 
de följande dagarna. Jag vet inte hur jag redan samma dag 
lyckades ta mig tillbaka till Canville-la-Rocque, det finns 
en automatik i bilkörning, jag har känslan av att det finns 
en automatik i nästan allting.
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Nästa morgon vaknade jag mycket sent, illamående och 
med en nästan krampartad misstrogenhet, ingenting av 
det som skett tycktes möjligt eller verkligt, Aymeric 
kunde inte ha skjutit sig själv, det kunde inte sluta så 
här. Jag hade upplevt något liknande en gång under en 
syratripp men det var oändligt mycket mindre allvarligt, 
det var ingen som hade dött, bara något med en brud 
som inte längre kom ihåg om hon hade gått med på att 
bli knullad eller inte, ungdomsproblem alltså. Jag satte 
på kaffebryggaren, svalde mitt captorixpiller och öppna-
de ett nytt paket Philip Morris innan jag satte på BFM 
och så sköljde allt över mig, allt var sant, jag hade inte 
drömt ihop gårdagen, BFM sände precis de bilder jag 
mindes medan de försökte para ihop dem med lämpliga 
politiska kommentarer, men gårdagens händelser hade 
verkligen ägt rum, den senaste tidens klagan från upp-
födarna i La Manche och Calvados hade utvecklats till 
ett drama, en lokal konflikt hade blivit startskottet till 
en våldsam händelseutveckling, och med den historiska 
tillbakablicken skapades snart en passande miniberättel-
se. Det var ett lokalt drama men det skulle tydligen ge 
eko över hela landet, efterhand kom de politiska kom-
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mentarerna på plats i nyhetskanalerna och den allmänna 
hållningen förvånade mig: som vanligt fördömde man 
våldet, beklagade tragedin och extremismen bland vissa 
jordbrukare, men de ansvariga politikerna var också be-
svärade, de underströk allihop att man till en viss gräns 
måste ha förståelse för jordbrukarnas förtvivlan och ra-
seri, skandalen med de nedpressade mjölkkvoterna kom 
envetet upp som en stötesten, en skuld som ingen riktigt 
lyckades friskriva sig från, det var bara Nationell samling 
som verkade helt klar på den punkten. Det var den stora 
distributionen som låg bakom de outhärdliga förhållan-
den som nu tyngde bönderna, men det var ytterligare 
ett känsligt ämne som alla, utom möjligen kommunis-
terna – vid detta tillfälle fick jag reda på att det fortfarande 
fanns ett kommunistparti och att de till och med hade 
folkvalda – helst ville undvika. Med en blandning av för-
färan och avsmak insåg jag att Aymerics självmord kan-
ske skulle få politiska resultat, där ingenting annat hade 
kunnat åstadkomma det. För egen del var jag bara säker 
på en sak och det var att jag måste ge mig av, jag måste 
hitta något nytt ställe att bo på. Jag kom att tänka på 
internetuppkopplingen i ladugården, den borde fungera, 
det fanns inga skäl till att den inte skulle det. 

En skåpbil från gendarmeriet hade parkerat på slotts-
gården. Jag gick också dit. Två gendarmer, den ena var 
kanske femtio och den andra trettiofem, hade stannat 
vid skåpet som innehöll Aymerics vapen och undersök-
te dem uppmärksamt. De var uppenbart fängslade av 
vapenarsenalen och utbytte lågmält vad jag antog var 
fördömande kommentarer, det var trots allt lite grann 
deras yrke, jag var tvungen att säga »God dag!« riktigt 
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högt för att de skulle lägga märke till mig. Ett kort ögon-
blick fick jag panik när den äldre vände sig mot mig, jag 
tänkte på Steyr Mannlichern, men jag sansade mig ome-
delbart och tänkte att det naturligtvis var första gången 
de såg Aymerics vapen, de hade inga skäl att misstänka 
att det fattades ett – två faktiskt, om man räknade med 
hans Smith & Wesson. Det förstås, om de kollade dem 
mot vapentillstånden kunde det bli problem, men låt 
morgondagen bära sina egna bekymmer, som det på ett 
ungefär står i Predikaren. Jag förklarade att jag bodde i 
en av bungalowerna, men avstod från att gå in på att jag 
kände Aymeric. Jag var inte det minsta orolig, för dem 
var jag bara ett ovidkommande element, en sorts turist, 
de hade inga skäl att krångla till saker och ting med mig, 
deras uppgift var tillräckligt svår som den var, det var ett 
stillsamt distrikt där kriminaliteten var nästan obefint-
lig. Aymeric hade berättat att folk ofta lämnade dörren 
olåst när de gick hemifrån under dagen, något som blivit 
ovanligt till och med på landet, kort sagt hade de säkert 
aldrig varit med om något liknande.

»Just det, bungalowerna …«, upprepade den äldre, 
som om han precis vaknat ur en lång dagdröm, han ver-
kade ha glömt att bungalowerna fanns. 

»Jag borde åka nu«, fortsatte jag, »det finns inte myck-
et mer jag kan göra.«

»Ja, ni borde åka«, bekräftade den äldre, »det finns 
inte mycket mer ni kan göra.«

»Ni var kanske på semester«, inflikade den yngre, »så 
besvärligt för er.« 

Vi nickade med huvudena alla tre, nöjda med att våra 
analyser samstämde. »Jag är strax tillbaka«, sa jag lite 
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konstlat för att få slut på samtalet. Jag vände mig om i 
dörröppningen, de hade redan försjunkit i undersökning-
en av gevären och karbinerna igen.

I ladugården välkomnades jag av långa, oroliga och kla-
gande råmanden, visst ja, tänkte jag, de blev varken ma-
tade eller mjölkade i morse och antagligen borde de ha 
matats igår kväll också, vad hade kor för måltidsrutiner 
egentligen, jag hade ingen aning.

Jag gick tillbaka till slottet och gendarmerna vid 
vapenstället, de verkade ännu djupt upptagna av sina out-
grundliga meditationer, troligen ballistiska och tekniska 
sådana, de tänkte antagligen att om alla bönder var så 
här beväpnade, riskerade de att få svårigheter om det 
blev allvarliga problem. Jag informerade dem om kornas 
belägenhet.

»Just det, korna …«, sa den äldre med klagande röst, 
»vad ska vi göra med korna?« Alltså, jag vet inte, mata 
dem kanske eller ringa någon som kan göra det, det var 
ju deras problem inte mitt. »Jag åker nu direkt«, fortsatte 
jag. »Javisst, ni åker nu direkt«, sa den yngre bestämt 
som om det var absolut rätt sak att göra, och kanske som 
om han rentav önskade att jag skulle ge mig av. Det var 
precis som jag hade trott, gendarmerna verkade vilja säga 
att de inte behövde några fler problem, faktum var att 
de tycktes helt överväldigade av händelsens omfattning, 
av hur noggrant deras rapport om »adelsmartyren för 
böndernas sak« – som vissa tidningar börjat kalla honom 
– skulle granskas inom de polisiära hierarkierna, så jag 
gick tillbaka till jeepen utan att fler ord utbyttes. 

För egen del orkade jag bara inte leta efter boende på 
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internet, särskilt inte till ljudet av kornas klagande råman-
den, jag orkade ärligt talat ingenting, jag körde några kilo-
meter helt planlöst, i ett nästan blankt sinnestillstånd och 
med min sista uppfattningsförmåga inriktad på sökandet 
efter ett hotell. Det första jag såg hette L’Hostellerie de la 
Baie, jag hade inte ens uppfattat namnet på byn, ägaren 
skulle senare berätta att det var Régneville-sur-Mer. Jag 
höll mig på rummet i två dagar, fullständigt utmattad, jag 
tog fortfarande min Captorix men lyckades varken stiga 
upp, tvätta mig eller ens packa upp väskan. Jag klarade 
inte att tänka på framtiden eller för all del på det förflut-
na, och inte heller särskilt mycket på nuet, men proble-
met var framför allt den omedelbara framtiden. För att 
inte oroa hotellägaren hade jag förklarat att jag var vän 
till en av jordbrukarna som blivit dödade under demon-
strationen, och att jag hade varit med när det skedde. 
Hans annars ganska formella ansiktsuttryck mörknade i 
ett slag, likt alla traktens invånare var han uppenbarligen 
solidarisk med jordbrukarna. »Jag tycker att de gjorde 
rätt!« intygade han kraftfullt, »så där kunde det ju inte 
fortsätta, vissa saker kan man bara inte tolerera, till slut 
måste man göra något …« Jag fick mindre lust att säga 
emot än jag hade trott, innerst inne tyckte jag ju som han. 

På kvällen den andra dagen klev jag upp för att handla 
mat. I utkanten av byn fanns en liten restaurang, Chez 
Maryvonne. Ryktet om att jag var en vän till »herr d’Har-
court« måste ha spritt sig i byn, ägarinnan välkomnade 
mig vänligt och respektfullt, hon undrade flera gånger 
om det fick lov att vara något mer, om det inte drog för 
mycket på mig och så vidare. De få övriga gästerna var 
bönder från trakten som satt i baren och drack vitt vin, 
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jag var den enda som åt. Då och då utbytte de några ord 
med låg röst, flera gånger kunde jag höra ordet »CRS« 
yttras ilsket. Stämningen i restaurangen var märklig, lite 
ancien régime, som om 1789 bara hade lämnat ytliga spår, 
jag väntade mig när som helst att någon bonde skulle tala 
om Aymeric som »hans nåd«. 

Följande dag åkte jag till Coutances som låg dolt i dim-
man, det var knappt man såg spirorna på katedralen som 
i övrigt verkade mycket ståtlig, hela byn tycktes fridfull, 
vänlig och vacker. Jag hade köpt en Figaro i tobaksaffären 
och började läsa den på La Taverne du Parvis, ett enormt 
brasseri som låg mitt på katedralstorget och var både 
restaurang och hotell, inredningen var i sekelskiftesstil 
med skinnklädda stolar, träpanel och ett antal golvlam-
por i art nouveau, det var uppenbarligen the place to be i 
Coutances. Jag letade efter en mer djupgående analys el-
ler åtminstone en officiell hållning från Republikanerna, 
men hittade ingen sådan, däremot fanns en lång artikel 
om Aymerics begravning som ägt rum dagen före, cere-
monin hade hållits i katedralen i Bayeux i närvaro av »en 
stor och andaktsfull församling«, meddelade tidningen. 
Rubriken kändes överdriven – »Det tragiska slutet för 
en framstående fransk familj« – han hade trots allt två 
systrar, men kanske skulle det bli problem med att föra 
adelstiteln vidare, det var en fråga som låg utanför mitt 
kunskapsområde.

Ett par gator därifrån hittade jag ett internetcafé som 
sköttes av två araber, så lika att de måste ha varit tvilling-
ar, och som såg så omåttligt salafistiska ut att de troligen 
var helt harmlösa. Jag inbillade mig att de var ungkarlar 
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och bodde tillsammans, eller om de kanske var gifta med 
ett par tvillingsystrar och bodde i ett parhus, det var den 
sortens relation. 

Det fanns rätt många sajter, det finns sajter för vad 
som helst nu för tiden, och jag hittade vad jag sökte 
på aristokrater.org eller om det var adel.net, jag minns 
inte längre. Jag visste att Aymeric härstammade från 
en gammal familj men jag hade inte vetat hur gammal, 
och jag blev faktiskt imponerad. Dynastins grundare 
var en viss Bernard den Danske, vapenbroder till Rollo, 
vikingahövdingen som genom fördraget i Saint-Clair-
sur-Epte år 911 hade tagit Normandie i besittning. 
De tre bröderna, Errand, Robert och Anquetil d’Har-
court hade sedan deltagit i erövringen av England vid 
Vilhelm Erövrarens sida. I gengäld hade de mottagit 
enorma ägor på båda sidor av Engelska kanalen och 
därmed hade de också fått vissa problem att välja sida 
när hundraårskriget kom, till sist valde de dock huset 
Capet framför huset Plantagenet, bortsett från Geoffroy 
d’Harcourt, kallad »den Velige«, som under 1340-talet 
spelade en ganska tvetydig roll, vilket Chateaubriand 
med sitt sedvanliga eftertryck skulle anklaga honom för, 
men förutom detta undantag hade man förblivit den 
franska kronan trogen – familjen hade skänkt landet ett 
omfattande antal ambassadörer, prelater och militära 
ledare. En engelsk gren fanns dock fortfarande kvar, 
med ordspråket »Den goda tiden kommer«, vilket inte 
passade så väl under omständigheterna. Jag fick känslan 
av att Aymerics våldsamma död på flaket till hans  Nissan 
Navara både var i linje med och i strid mot familjens 
kall, och jag undrade vad hans far tänkte om saken; 
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Aymeric hade dött med vapen i hand för att beskydda 
de franska bönderna vilket alltid varit adelns uppgift, å 
andra sidan hade han begått självmord vilket knappast 
påminde om en fransk riddares hädangång, på det hela 
taget hade det varit att föredra om han dräpt två eller 
tre kravallpoliser. 

Mina efterforskningar hade tagit lång tid och en av 
bröderna erbjöd mig en kopp mintte som jag tackade 
nej till, jag har alltid avskytt mintte, men jag tog emot en 
läsk. Medan jag drack min Sprite Orange kom jag ihåg 
att mitt ursprungliga syfte hade varit att hitta någonstans 
att bo, helst här i trakten – jag orkade inte åka tillbaka 
till Paris, där fanns ändå ingenting för mig – och helst 
redan i natt. Jag ville närmare bestämt försöka hitta ett 
hus på landet i närheten av Falaise och jag fick leta över 
en timme innan jag hittade något som passade: det låg 
mellan Flers och Falaise i en by med det udda namnet 
Putanges1, vilket oundvikligen fick mig att associera till 
Pascals perifraser, »Kvinnan är varken ängel eller hora«, 
eller något liknande. »Den som försöker vara ängel, blir 
en hora«, det betydde med andra ord ingenting, jag hade 
aldrig förstått originalets innebörd, vad menade Pascal 
egentligen? Min förlorade sexualitet placerade mig tro-
ligen närmare ängeln, det var åtminstone så jag vagt 
uppfattade analogin, men på vilket sätt skulle det göra 
mig till ett odjur? Jag fattade inte. 

Hur som helst var ägaren till stugan lätt att få tag 
på, ja den var ledig, på obestämd tid, och tillgänglig 
redan nu ikväll om jag önskade, huset var ganska svårt 

1  pute = hora, ange = ängel. ö.a.
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att hitta, förvarnade han, det låg isolerat mitt ute i sko-
gen, vi enades om att ses klockan 18 framför kyrkan i 
Putanges. 

Isolerad mitt ute i skogen – jag skulle behöva proviante-
ra lite. Jag hade förstått av ett antal affischer att det fanns 
en Leclercgalleria i Coutances, med en Leclerc Drive, en 
Leclercverkstad, ett Leclerckulturcentrum och en resebyrå 
– även den Leclerc. Det fanns ingen Leclerc begravnings-
byrå, men det verkade vara det enda som saknades. 

Trots min ålder hade jag aldrig satt min fot i en Leclerc-
galleria. Jag häpnade. Jag hade aldrig kunnat föreställa 
mig ett så välsorterat köpcenter, något sådant skulle ha 
varit otänkbart i Paris. Dessutom hade jag växt upp i 
Senlis, en gammalmodig, småborgerlig och på vissa sätt 
anakronistisk stad – och mina föräldrar hade fram till sin 
död envisats med att göra sina dagliga inköp i en närbutik. 
Méribel ska vi inte ens tala om, det var ett artificiellt och 
konstruerat ställe, långt ifrån världshandelns egentliga 
flöden, en ren turistfälla. Leclercgallerian i Coutances var 
något helt annat, det hörde till den stora, den verkligt sto-
ra handeln. Ändlösa butiksgångar fyllda av matvaror från 
världens alla hörn, jag fick nästan svindel när jag tänkte på 
vilken logistisk ansträngning som låg bakom, vilka enor-
ma containerfartyg som färdats över osäkra hav. 

Se de skepp som lagt till vid kanalen! 
De vill ströva på haven, och vänder
för att bringa dig allt
vad din nyck befallt
åter hit från all världens länder



Efter en timmes irrande, och med ändå bara halvfylld 
varu vagn, kunde jag inte låta bli att tänka på den hy-
potetiska moldaviskan som Aymeric skulle ha kunnat, 
borde ha kunnat göra lycklig, och som nu skulle dö i 
ett bortglömt hörn av sitt moldaviska fosterland utan 
att ha en aning om detta paradis. Ordning och skönhet, 
minst sagt. Lyx, lugn och njutning – sannerligen. Stack-
ars moldaviska, och stackars Aymeric. 
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Huset låg i Saint-Aubert-sur-Orne, en liten by som hör-
de till Putanges men inte syntes på alla gps:er, förklarade 
ägaren. Han var i fyrtioårsåldern, liksom jag, det gråa 
håret var mycket kortklippt, nästan stubbat, liksom mitt, 
och han verkade vara en rätt bister typ, också liksom jag 
är jag rädd; han körde en Mercedes klass G – ytterligare 
en gemensam sak som många gånger kunde fungera som 
en samtalsöppnare mellan medelålders män. Ännu bätt-
re var att han hade en G 500 medan min var en G 350, 
vilket skapade en godtagbar liten hierarki mellan oss. 
Han var från Caen; jag undrade vad han hade för yrke, 
jag kunde inte riktigt placera honom. Han var arkitekt, 
sa han. En misslyckad arkitekt, förtydligade han. Han 
hade bland annat ansvarat för lägenhetshotellet Appart 
City i norra Caen, där Camille hade bott en vecka innan 
hon kom in i mitt liv på allvar, det var inget att skryta 
med, kommenterade han, nej, det var det ju inte.

Han ville förstås veta hur länge jag tänkte stanna och 
det var verkligen en bra fråga, det kunde lika gärna röra 
sig om tre dagar som tre år. Vi kom ganska lätt överens 
om ett hyreskontrakt på en månad som kunde förlängas 
genom tyst överenskommelse, jag skulle skicka hyran i 
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början av varje månad, check gick utmärkt, han skulle 
ge mig sitt företagskontonummer. Det var inte ens av 
skatteskäl, tillade han med avsmak, det var bara sådant 
krångel med att fylla i deklarationerna, han visste aldrig 
om det var bilaga BZ eller BY, det var enklare att inte 
fylla i någon alls; jag blev inte förvånad, jag hade redan 
lagt märke till den här orkeslösheten hos de enskilda 
näringsidkarna. Han började få känslan av att han aldrig 
skulle få ordning på alltihop, efter skilsmässan för två år 
sedan hade han förlorat en stor del av sitt intresse för 
bostadsmarknaden, liksom för en hel del andra saker. 
Våra liv var så lika att det nästan var beklämmande. 

Det var ont om hyresgäster och hur som helst hade han 
aldrig några före sommarmånaderna, han skulle genast 
se till att ta bort annonsen från sajten. Det gick förresten 
inte särskilt bra på sommaren heller. »Det finns inget 
internet«, sa han plötsligt oroligt, »det hoppas jag ni 
förstod, jag är ganska säker på att jag skrev det i annon-
sen.« Jag svarade att jag var medveten om det och att jag 
funnit mig i tanken. Då såg jag en glimt av rädsla i ögonen 
på honom. Deprimerade människor som vill isolera sig 
och tillbringa några månader i skogen för att »hitta till-
baka till sig själva« fanns det säkert gott om, men folk 
som utan att blinka fann sig i att vara utan internet på 
obestämd tid, dem är det illa ställt med, det var vad jag 
läste i hans bekymrade blick. »Jag kommer inte ta livet 
av mig«, sa jag med ett leende som skulle vara avväpnan-
de men som i stället blev lite skevt. »I alla fall inte just 
nu«, tillade jag, för att mildra det hela. Han muttrade 
och gick över till de praktiska detaljerna som för övrigt 
var mycket enkla. De elektriska elementen styrdes av en 
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termostat, jag behövde bara trycka på en knapp för att 
ställa in önskad temperatur, varmvattnet kom direkt från 
varmvattenberedaren, jag behövde inte göra någonting. 
Om jag ville kunde jag tända en brasa, han visade var 
det fanns braständare och ved. Mobiloperatörerna fun-
gerade lite olika bra, SFR inte alls men Bouygues helt 
okej, Orange kom han inte ihåg. Annars fanns det en 
fast telefon, han hade inte installerat någon mätare, han 
föredrog att lita på folk tillade han med en armrörelse, 
som för att förlöjliga sin egen inställning, han hoppades 
bara att jag inte skulle sitta i telefon hela nätterna med 
Japan. »Absolut inte med Japan«, avbröt jag bryskare än 
jag själv var beredd på, han rynkade ögonbrynen och jag 
kände att han var på vippen att börja ställa frågor för att 
få reda på mer, men efter några sekunder ångrade han 
sig, vände om och gick mot sin stadsjeep. Först tänkte 
jag att vi kanske skulle ses igen, att det var början på en 
vänskap, men innan han startade bilen räckte han mig 
ett visitkort: »Min adress, för hyran …«

Nu befann jag mig alltså på landet, och som Rousseau 
skrev hade jag »varken broder, släkting, vän eller säll-
skap, ingen annan än mig själv«. Det stämde ganska bra 
men där slutade likheten, för redan i nästa mening skrev 
Rousseau: »Den mest sällskaplige, den mest kärleksrike 
bland människor …« Så var inte fallet med mig; jag har 
berättat om Aymeric, jag har berättat om ett antal kvin-
nor, den sammantagna listan är kort. Till skillnad från 
Rousseau kunde jag inte heller säga att jag hade blivit 
»utstött genom en enhällig dom«: människorna hade 
verkligen inte lierat sig mot mig, det var bara det att jag 
inte hade haft något riktigt fäste i världen, och mitt redan 



från början begränsade engagemang hade avtagit allt mer, 
tills det inte längre fanns något kvar som kunde hindra 
nedåtglidandet. 

Jag vred upp termostaten innan jag bestämde mig för 
att sova, eller åtminstone sträcka ut mig på sängen, sova 
var en annan historia, det var mitt i vintern, dagarna hade 
börjat bli längre men natten skulle ändå bli lång, och här 
mitt ute i skogen skulle den bli total.
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Till slut försjönk jag i en plågsam sömn, efter att flera 
gånger ha behövt ta tillflykt till min vällagrade calva-
dos från Leclercgallerian i Coutances. När natten var som 
mörkast väcktes jag plötsligt, utan någon inledande dröm, 
av känslan av att någon rörde vid mig eller smekte mina 
skuldror. Jag steg upp och gick genom rummet för att 
lugna mig, ända bort till fönstret: mörkret var kompakt, 
det måste vara den där månfasen då månen är helt dold, 
inte en enda stjärna syntes, molntäcket var för tjockt. 
Klockan var två på morgonen, natten var ännu bara halv-
vägs, i klostren var det vigilia, jag tände alla lampor jag 
hittade utan att ändå känna mig riktigt lugnad, jag var 
säker på att jag hade drömt om Camille, det var Camille 
som i drömmen hade smekt mig över skuldrorna, som 
hon gjort varje natt för några år sedan, många år sedan 
faktiskt. Jag hade knappast någon förhoppning kvar om 
att kunna bli lycklig, men jag hade fortfarande en före-
ställning om att få slippa det rena vansinnet.

Jag lade mig ned och lät blicken vandra i rummet, det 
utgjorde en perfekt liksidig triangel, de två lutande vägg-
sektionerna möttes i mitten vid nockbalken. Då insåg jag 
vad det var för sorts fälla som slöt sig runt mig: det var ett 
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exakt likadant rum som det jag hade sovit i med Camille 
alla de där nätterna i Clécy, de tre första månaderna av 
vårt liv tillsammans. Sammanträffandet var inte så över-
raskande i sig, alla de här normandiska husen var mer 
eller mindre byggda enligt samma modell och jag befann 
mig bara två mil från Clécy, men jag hade inte förväntat 
mig det, på utsidan liknade inte husen varandra, det i 
Clécy var ett korsvirkeshus men det här var byggt av 
grova stenar, troligen sandsten. Jag klädde mig hastigt 
och gick ned till matsalen, det var iskallt, elden hade inte 
tagit sig, jag hade aldrig varit bra på brasor, jag fattade 
aldrig hur man skulle bygga den där högen av vedträn 
och kvistar, det var en av många saker som skilde mig 
från idealmannen – Harrison Ford, exempelvis – som 
jag skulle ha velat vara, men just nu var det inte det som 
var problemet, mitt hjärta knöt sig i en smärtsam sam-
mandragning, minnena återvände i ett slag, det är inte 
framtiden som dödar oss, det är det förflutna; det som 
återvänder och plågar och försvagar oss och som till slut 
verkligen dödar oss. Även matsalen var identisk med 
den där vi hade ätit våra måltider under tre månader, 
Camille och jag, efter att ha handlat i det lilla charkute-
riet och bageriet i Clécy, och hos olika grönsakshandlare, 
och efter att hon tagit itu med matlagningen med den där 
förtjusningen som i efterhand gjorde så ont. Jag kände 
igen raden med kopparkärl som blänkte med ett milt 
sken mot stenväggen; jag kände igen serveringsskåpet i 
massivt valnötsträ där hyllorna lämnats öppna bara för 
att man skulle kunna se de naivt färgglada fajanserna 
från Rouen. Jag kände igen golvuret som stannat för gott 
på ett visst klockslag, ett visst ögonblick i det förflutna 
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– somliga hade stannat vid tidpunkten för en sons eller 
någon närståendes död, andra vid tidpunkten för Tysk-
lands krigsförklaring mot Frankrike 1914, och åter andra 
i ögonblicket då fältmarskalk Pétain röstades till makten. 

Här kunde jag inte stanna, jag tog den stora metallnyck-
eln som låste upp dörren mot den andra flygeln, arkitek-
ten hade förvarnat mig om att den inte skulle vara riktigt 
beboelig för närvarande, den var omöjlig att värma upp, 
men jag skulle kunna använda den om jag stannade till 
sommaren. Jag kom in i ett enormt rum som förr måste 
ha varit husets salong men som för närvarande var helt 
belamrad med fåtöljer och trädgårdsstolar, på en vägg 
fanns en boksamling där jag till min förvåning upptäck-
te en volym med Markis de Sades samlade verk. Den 
såg ut att vara från 1800-talet, bunden i helt skinnband 
med förgyllda utsmyckningar och guldsnitt, den här ski-
ten måste ha kostat en förmögenhet, tänkte jag hastigt 
och bläddrade igenom volymen som var illustrerad med 
ett stort antal gravyrer, jag uppehöll mig i alla fall mest 
vid gravyrerna och det konstiga var att jag inte fattade 
någonting, flera olika sexuella ställningar med ett stort 
antal protagonister framställdes, men jag kunde inte se 
mig själv där eller föreställa mig en plats där jag skulle 
ha kunnat förhålla mig till det som skedde, det ledde 
mig ingenstans och jag gick upp mot en trappa, däruppe 
måste det ha varit mer funky och cool, uppsprättade soffor 
med mögligt tyg låg halvt omkullvälta på golvet. Fram-
för allt fanns en skivspelare och en skivsamling, främst 
45-varvare, som jag efter en kort tvekan identifierade 
som twist – det syntes på dansarnas kroppsställningar 



på omslagen, sångarna och banden hade däremot gått 
förlorade i den eviga glömskan. 

Jag mindes att arkitekten hade verkat illa till mods under 
hela besöket, han hade inte stannat längre än vad som var 
absolut nödvändigt för att förklara hur allt fungerade, 
max tio minuter, och han hade flera gånger upprepat att 
han egentligen borde sälja huset, om det bara inte varit så 
krångligt med de juridiska formaliteterna och så vidare, 
och om det funnits någon möjlighet att hitta en spekulant 
förstås. Han måste ha haft ett förflutet i det här huset, ett 
förflutet som jag hade svårt att skönja konturerna av mel-
lan de Sade och twisten, ett förflutet som han måste göra 
sig av med för att kunna ta emot tanken på en framtid, 
men innehållet i den här flygeln påminde hur som helst 
inte om något jag skulle ha kunnat stöta på i huset i Clécy, 
det var en annan sjukdomsbild, en annan historia, och jag 
gick och lade mig igen med ett nytt lugn, för det är sant 
att vi mitt i våra egna dramer blir lugnade av vetskapen 
om att det finns andra dramer, som har besparats oss. 
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Nästa morgon kom jag efter en halvtimmes promenad 
fram till Ornes strand. Det var inte direkt någon spän-
nande sträcka, utom för sådana som intresserar sig för 
hur döda löv omvandlas till humus – vilket tidigare hade 
varit fallet med mig, för mer än tjugo år sedan, jag hade 
till och med gjort olika beräkningar för att undersöka 
hur stor mängd humus som produceras beroende på tät-
heten i skogens undervegetation. Enormt luddiga halv-
minnen från studierna dök upp, jag tyckte mig till exem-
pel kunna lägga märke till att skogen var misskött – det 
fanns alltför många luftrötter och parasitväxter och de 
störde troligen trädens tillväxt, man ska inte tro att na-
turen om den lämnas åt sig själv kommer att producera 
kraftigt timmer och praktfulla, välväxta träd, sådana där 
skogar som har jämförts med katedraler eller frammanat 
religiösa känslor av panteistisk art; om naturen lämnas 
åt sig själv producerar den i allmänhet bara ett formlöst 
trassel av blandade växter som sammantaget blir ganska 
fult, ungefär som det som mötte mina ögon under pro-
menaden till Orne.

Husägaren hade rått mig att inte mata hindarna ifall 
jag skulle stöta på några. Inte för att han tyckte att det 
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skulle inkräkta på deras värdighet som vilda djur (han 
hade ryckt otåligt på axlarna, som för att understryka hur 
löjlig invändningen var), precis som de flesta vilda djur 
var hindarna opportunistiska allätare, de äter i princip 
vad som helst, ingenting gör dem gladare än att hitta 
resterna från en picknick eller en uppsprättad sopsäck, 
det var bara det att om jag började mata dem skulle de 
komma tillbaka varje dag, jag skulle inte kunna bli av med 
dem, de är riktiga häftplåster när de väl kommer igång 
de där hindarna. Men om jag ändå blev rörd av deras 
graciösa små skutt och drabbades av ömhet för djuren, 
rekommenderade han pain au chocolat, de hade en helt 
otrolig förkärlek för pain au chocolat – där skilde de sig 
väldigt mycket från vargar som var mer förtjusta i ost, 
men det fanns hur som helst inga vargar här, hindarna 
behövde inte oroa sig, det skulle dröja många år innan 
de vandrade ned från Alperna eller ens från Gévaudan. 

Jag stötte ändå inte på någon hind. Jag stötte på det hela 
taget inte på någonting som kunde rättfärdiga min när-
varo i det här bortglömda huset mitt ute i skogen och det 
verkade nästan oundvikligt att jag skulle ta fram pappret 
där jag hade antecknat adressen och telefonnumret till 
Camilles veterinärmottagning, uppgifterna jag letat upp 
på datorn i kontorshörnan i Aymerics ladugård, i en tid 
som kändes mycket avlägsen, som nästan verkade höra 
till ett annat liv, men som i själva verket var för mindre 
än två månader sedan. 

Det var bara omkring två mil till Falaise men det tog näs-
tan två timmar för mig att komma dit. En lång stund satt 
jag på parkeringen vid det största torget i Putanges och 
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stirrade på Hotell Lion Verd, utan andra synbara skäl än 
den märkliga stavningen på namnet – men hade det varit 
lättare att godta ett »lion vert«?2 Senare stannade jag, 
med ännu mindre skäl, i Bazoches-au-Houlme. Därefter 
lämnade jag det normandiska Schweiz och alla sorger och 
undanflykter och den sista milen till Falaise gick spikrakt, 
det kändes som om jag gled längs ett sluttande plan och 
jag märkte att jag omedvetet hade ökat hastigheten till 
160, det var ett dumt misstag, det var på precis sådana 
här sträckor man satte upp fartkameror och framför allt 
ledde det här lätta framåtglidandet troligen ingenstans, 
Camille hade säkert ett nytt liv, hon hade säkert träffat 
någon, det hade gått sju år – hur kunde jag inbilla mig 
något annat?

Jag parkerade nedanför befästningsmuren som löpte 
runt Falaise och som dominerades av slottet där Vilhelm 
Erövraren var född. Kartan över Falaise var enkel och jag 
hittade utan problem till Camilles veterinärmottagning, 
den låg mot Place du docteur Paul-Germain i slutet av 
Rue Saint-Gervais, som tydligen var en av de främsta 
shoppinggatorna i staden och låg nära kyrkan med sam-
ma namn – som med sin primitiva, gotiska grund hade 
tydliga drag från Filip II Augusts tid. Vid det här laget 
borde jag ha gått raka vägen in, talat med receptionisten 
och bett att få träffa Camille. Det är vad andra människor 
skulle ha gjort och kanske också vad jag själv skulle göra 
till slut, efter ett antal meningslösa och tomma undan-
flykter. Jag hade genast avfärdat alternativet att ringa 
men tanken på att skriva ett brev hade dröjt kvar länge, 

2  lion vert = grönt lejon. ö.a. 
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personliga brev hade blivit så ovanliga att de ännu kunde 
göra stort intryck, det var framför allt känslan av min 
egen oförmåga som hade fått mig att överge tanken. 

Det låg en bar mitt emot, Au duc normand, och det 
blev till sist den utvägen jag valde i väntan på att mina 
krafter, eller min livslust eller vad det nu var, skulle åter-
vända. Jag bestämde mig för att beställa en öl som jag 
kände skulle vara den första av många, klockan var bara 
elva på förmiddagen. Det var ett pyttelitet ställe med 
bara fem bord och jag var enda gästen. Jag hade perfekt 
utsikt över veterinärmottagningen, då och då gick folk in 
tillsammans med något husdjur – oftast en hund, ibland i 
en korg – och utbytte de sedvanliga fraserna med recep-
tionisten. Då och då gick folk in i baren, satte sig några 
meter ifrån mig och beställde kaffe med något starkt till, 
det var mest gamlingar men de satte sig ändå inte, de 
föredrog att dricka i baren, jag förstod och uppskattade 
deras val, det var tuffa gamlingar som ville visa att de 
ännu inte var helt borta i skallen, de vacklade inte på 
sina ischiasben, ingen skulle kunna avfärda dem med en 
handviftning. Medan stamkunderna var upptagna med 
sin lilla styrkedemonstration ägnade sig ägaren åt att läsa 
sin Paris-Normandie med nästan prästerlig långsamhet. 

Jag var inne på min tredje öl och min uppmärksamhet 
började slira lite när Camille dök upp framför ögonen 
på mig. Hon gick ut ur sitt mottagningsrum och växlade 
några ord med receptionisten – det var tydligen dags för 
lunch. Hon stod kanske tjugo meter ifrån mig, inte mer, 
och hon hade inte förändrats, kroppsligen hade hon inte 
förändrats någonting, det var skrämmande, hon var över 
trettiofem år nu och såg fortfarande ut som en nittonårig 
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flicka. Själv hade jag förändrats kroppsligen, jag var med-
veten om att åldern hade satt sina spår, det visste jag efter 
att då och då ha mött min spegelbild utan någon särskild 
förtjusning, men inte heller med något särskilt obehag, 
det var lite som när man möter en granne i trapphuset, 
ingen stor sak. 

Ändå värre var att hon hade på sig jeans och en ljusgrå 
sweatshirt, precis samma kläder hon hade på sig när hon 
klev av tåget från Paris en måndagsmorgon i november, 
med axelremsväskan i handen, precis innan våra blickar 
försjönk i varandra för några sekunder eller minuter, hur 
som helst för en obestämd tid, och hon sa »Det är jag som 
är Camille« och därmed skapade förutsättningarna för en 
ny kedja av omständigheter, för ett nytt existentiellt läge 
som jag aldrig tagit mig ur, som jag troligen aldrig skulle 
ta mig ur, och som jag ärligt talat inte hade någon avsikt 
att ta mig ur. För ett ögonblick blev jag skräckslagen när 
jag såg de två kvinnorna komma ut från veterinärmot-
tagningen och byta några ord på trottoaren: skulle de äta 
lunch på Au duc normand? Att helt plötsligt stå öga mot 
öga med Camille tycktes som den sämsta lösningen av 
alla, ett garanterat misslyckande. Men nej, de gick in på 
Rue Saint-Gervais, och när jag tittade närmare på Au duc 
normand förstod jag faktiskt att jag oroat mig i onödan, 
ägaren erbjöd inte en enda maträtt, inte ens smörgåsar, 
lunchrusning var inte hans grej, han fortsatte däremot sin 
grundliga läsning av Paris-Normandie med vad jag tyckte 
var ett överdrivet, osunt intresse. 

Jag väntade inte på att Camille skulle komma tillbaka 
utan betalade genast mina öl och återvände i ett lätt beru-
sat tillstånd till huset i Saint-Aubert-sur-Orne, där jag 



konfronterades med sovrummets triangelformade väggar, 
kopparkärlen på väggarna och mina minnen i stort, jag 
hade en flaska Grand Marnier kvar men det räckte inte, 
ångesten växte i små skarpa steg från den ena timmen till 
den andra, vid elvatiden på kvällen började jag få hjärtrus-
ningar som följdes av ymniga svettningar och illamående. 
Framåt tvåtiden på morgonen förstod jag att det var en 
natt jag aldrig helt skulle hämta mig från.
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Det är mycket riktigt från den stunden jag börjar tappa 
greppet om mitt eget beteende, då jag börjar få svårt att 
styra det och det börjar avvika tydligt från den allmänna 
moralen och för den delen också den allmänna logiken, 
som jag dittills trott att jag delade och höll med om. Jag 
har troligen redan förklarat tillräckligt att jag aldrig haft 
vad man brukar kalla en stark personlighet, jag var inte 
en av dem som lämnar outplånliga spår i historien eller 
ens i sina samtidas minnen. Sedan några veckor tillbaka 
hade jag börjat läsa igen, om man nu kan kalla det så; 
min nyfikenhet som läsare var inte direkt bred, faktum 
var att jag enbart läste Gogols Döda själar och jag läste 
inte så mycket, en eller två sidor om dagen på sin höjd, 
och ofta läste jag om samma sidor flera dagar i rad. Den 
här läsningen gladde mig gränslöst, jag hade kanske ald-
rig känt mig så nära en annan människa som den här 
ryska, något bortglömda författaren, däremot skulle jag 
till skillnad från Gogol aldrig kunna säga att Gud hade 
gett mig en komplex natur. Gud hade gett mig en enkel 
natur, gränslöst enkel enligt min mening, det var snarare 
världen omkring mig som hade blivit komplex, och nu 
hade jag uppnått ett tillstånd där världen var för komplex 



262

för mig, jag kunde helt enkelt inte hantera den komplex-
itet jag hamnat i och därför hade mitt beteende – som jag 
inte försöker försvara – blivit obegripligt, chockerande 
och impulsivt.

Nästa dag kom jag till Au duc normand klockan fem, bar-
ägaren hade redan vant sig vid att se mig där, dagen före 
hade han verkat lite överraskad men inte det minsta idag, 
han hade handen på ölkranen redan innan jag hade be-
ställt och jag satte mig på exakt samma plats som igår. 
Ungefär kvart över sju kom en ung tjej i femtonårsåldern 
med ett barn vid handen, en liten pojke på kanske tre 
eller fyra år. Camille dök upp i rummet och tog honom 
i famnen, snurrade runt flera varv och överöste honom 
med kyssar.

Ett barn alltså, hon hade ett barn, det satte saker i ett 
nytt ljus. Jag borde ha kunnat förutse det, kvinnor skaffar 
barn ibland, men faktum är att jag hade tänkt på allt utom 
det. Och ärligt talat var det i första hand inte själva barnet 
jag reagerade på: vanligen är man två om att göra ett barn 
men inte alltid, det finns en del medicinska möjligheter 
som jag hade hört talas om, och i själva verket hade jag 
nog föredragit om barnet tillkommit på konstgjord väg, 
då hade det på något sett verkat mindre verkligt, men så 
var inte fallet, fem år tidigare hade Camille köpt tågresa 
och biljett till Vieilles Charrues-festivalen, just när hon 
befann sig i sin fruktsamma fas, och hon hade legat med 
en kille hon träffat på en konsert – vad gruppen hette 
mindes hon inte. Hon hade inte bara tagit första bästa, 
killen var varken direkt ful eller direkt korkad, han gick på 
någon handelshögskola. Hans enda lite tveksamma drag 
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var att han gillade heavy metal, men ingen är perfekt, och 
för att vara ett heavy metal-fan var han både artig och 
välvårdad. Det hela hade ägt rum i tältet som han satt 
upp på en äng några kilometer från konsertscenerna, det 
gick varken bra eller dåligt, det gick som det skulle helt 
enkelt, kondomen hade skippats utan större problem, 
som alltid med killar. Hon hade vaknat före honom och 
rivit ut en sida ur sin Rhodia-anteckningsbok där hon 
skrivit ett falskt mobilnummer; det var egentligen en rätt 
överflödig försiktighetsåtgärd, det var ingen större risk 
att han skulle ringa. Tågstationen låg en halvmil bort, 
det var enda nackdelen, men det var vackert väder, en 
ljus och behaglig sommarmorgon. 

Hennes föräldrar hade mottagit nyheten med fattning, 
de var medvetna om att världen hade förändrats, inte nöd-
vändigtvis till det bättre tänkte de innerst inne men den 
hade hur som helst förändrats, och den nya generationen 
var tvungen att ta en del underliga omvägar för att kunna 
fullborda fortplantningsfunktionen. Så de hade skakat 
på huvudet båda två men på lite olika sätt: hos fadern 
hängde ändå skammen kvar, känslan av att åtminstone 
delvis ha misslyckats med sitt uppfostringsuppdrag och 
av att saker och ting borde ha gått till på ett annat sätt, 
medan modern inom sig redan var helt uppfylld av lyckan 
över att få välkomna sin dotterson – ty hon visste att det 
skulle bli en pojke, vissheten hade varit omedelbar, och 
det blev mycket riktigt en pojke. 

Ungefär klockan sju kom Camille ut tillsammans med 
receptionisten som gick åt sitt håll på Rue Saint-Gervais, 
hon stängde dörren till veterinärmottagningen och satte 
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sig i sin Nissan Micra. Jag var mer eller mindre inställd 
på att följa efter henne, tanken hade i alla fall slagit mig 
tidigare under dagen, men jag hade parkerat min bil när-
mare stadsmuren och det var för långt bort, jag skulle 
inte hinna hämta den och jag hade hur som helst ingen 
ork kvar, inte ikväll, det var ju det där med barnet, hela 
situationen behövde omprövas, för närvarande var det 
bättre att köra till Carrefour Market i Falaise och köpa 
en ny flaska Grand Marnier, eller förresten två. 

Nästa dag var en lördag men jag antog att Camilles 
veter i  när  mottagning inte skulle vara stängd, det var sä-
kert den dagen de hade som mest att göra, när hunden 
blir sjuk väntar folk, de väntar tills de är lediga, det är 
så det oftast går till i folks liv. Hennes sons förskola el-
ler daghem eller dagmamma hade däremot antagligen 
stängt, hon hade nog fixat barnvakt, alltså var hon troli-
gen ensam, det tycktes som en gynnsam omständighet.

Jag kom vid halv tolv ifall hon osannolikt nog skulle 
ha stängt på lördagseftermiddagen. Ägaren hade skaffat 
sin Paris-Normandie men satt igång med en lika noggrann 
läsning av France Football, han var en noggrann läsare, 
sådana finns, jag har känt sådana människor, de nöjer sig 
inte med att läsa rubrikerna, Édouard Philippes uttalan-
den eller något om övergångssumman för Neymar, de 
vill gå till botten med saker och ting, det är de som utgör 
grunden för den upplysta opinionen, den representativa 
demokratins grundpelare. 

Patienterna kom i en jämn ström på veterinärmot-
tagningen men Camille stängde ändå tidigare än dagen 
före, klockan var ungefär fem. Den här gången hade jag 
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parkerat på sidogatan några meter från hennes bil, ett 
ögonblick blev jag rädd att hon skulle känna igen min bil 
men det var inte så troligt. När jag köpte den för tjugo 
år sedan var Mercedes G-klass inte någon särskilt vanlig 
bil, folk köpte en sådan om de planerade att färdas genom 
Afrika eller åtminstone Sardinien, idag var den populär, 
folk gillade vintagestilen så den hade mer eller mindre 
blivit någon sorts skrytbil. 

Hon svängde av vid Bazoches-au-Houlme och i samma 
ögonblick som bilen rörde sig mot Rabodanges blev jag 
säker på att hon bodde ensam med sin son. Det var inte 
bara ett uttryck för min längtan, det var en intuitiv viss-
het som var lika stark som den var oförsvarlig. 

Vi var ensamma på vägen mot Rabodanges och jag 
saktade ned ordentligt för att ge henne försprång, dim-
man lade sig och jag kunde knappt se hennes baklysen. 

Rabodangessjön, där solen just började gå ned, var en 
imponerande syn; mitt i en skog av ek och alm sträckte 
den sig flera kilometer med en liten bro tvärs över, tro-
ligen var den en damm; det fanns nästan inga tecken på 
mänsklig närvaro, omgivningen påminde inte om något 
jag hade sett förut i Frankrike, man kunde nästan tro att 
man befann sig i Norge eller Kanada. 

Jag parkerade bakom en restaurang högst upp i slutt-
ningen, den var stängd för säsongen. En stor terrass 
erbjöd »panoramautsikt över sjön« och man ordnade 
festmåltider på beställning, sommartid erbjöd man glass 
när som helst under dagen. Camilles bil körde upp på 
bron och jag tog fram min Schmidt & Benderkikare ur 
handskfacket, nu var jag inte längre rädd att tappa bort 
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henne, jag hade redan gissat vart hon var på väg; det 
låg ett litet trähus på andra sidan bron, några hundra 
meter bort, en altan på framsidan vette mot sjön. Huset 
låg utslängt mitt ute i skogen och liknade verkligen ett 
dockhus, omgivet av jättar. 

Och på andra sidan bron körde Nissan Micran mycket 
riktigt uppför backen och stannade sedan precis under 
altanen. En tjej i femtonårsåldern kom och mötte Camille 
– samma tjej som jag sett dagen före. De växlade några 
ord, sedan körde tjejen iväg på sin scooter. 

Där bodde alltså Camille, i ett isolerat hus mitt i skogen, 
flera kilometer från närmaste granne – nåja, jag överdrev, 
det fanns ett hus till, ett lite större som låg längre norrut, 
en eller två kilometer därifrån men det var uppenbart 
ett sommarhus, fönsterluckorna var stängda. Panorama-
restaurangen La Rotonde som jag stod parkerad bakom 
fanns förstås också där, en närmare undersökning avslö-
jade att den skulle öppna igen i april, i början av påsklovet 
(det fanns även en vattenskidklubb alldeles intill som 
skulle öppna ungefär samtidigt). Ingången till restau-
rangen skyddades med ett larm, ett litet rött ljus blin-
kade längst ned på en sifferdosa, men längre bort fanns 
en ingång för leverantörer där jag utan svårighet kunde 
dyrka upp låset. Därinne var temperaturen ganska mild, 
mycket behagligare än utomhus, det fanns antagligen ett 
termostatsystem, troligen för att skydda vinkällaren – 
en riktigt fin vinkällare med hundratals flaskor. När det 
gällde fast föda var utbudet inte lika fantastiskt, det fanns 
några hyllor med konserver – mest inlagda grönsaker och 
frukt i sockerlag. Jag hittade också en tunn madrass och 



en liten järnsäng i ett personalrum, den var antagligen 
till för de anställdas vila under högsäsong. Den var lätt 
att bära upp till restaurangens panoramamatsal och jag 
lade mig ned med kikaren bredvid. Madrassen var långt 
ifrån bekväm men baren var full av öppnade spritflaskor; 
jag kan inte riktigt förklara hur det hängde ihop men för 
första gången på flera månader – eller snarare år – kände 
jag att jag befann mig exakt där jag borde vara, jag var 
kort och gott lycklig.

Hon satt i soffan i vardagsrummet med sonen intill, de 
var försjunkna i en dvd-film som jag hade svårt att iden-
tifiera, troligen Lejonkungen, sedan somnade barnet och 
hon tog honom i famnen och gick mot trappan. Strax 
efteråt släcktes ljuset i hela huset. Jag för min del hade 
en ficklampa, det var enda sättet: på det här avståndet 
var jag säker på att hon inte kunde se mig men om jag 
däremot tände i matsalen skulle hon kunna misstänka att 
något var fel. Jag försåg mig i serveringsrummet, en burk 
med ärtor och en med inlagda persikor och till det en 
flaska Saint-Émilion, sedan somnade jag nästan genast.

Vid elvatiden nästa dag kom Camille ut, satte barnet 
i en bilbarnstol och körde tillbaka över bron, hennes bil 
passerade ungefär tio meter från restaurangen, hon skulle 
vara i Bagnoles-de-l’Orne före lunch.
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Allt existerar och begär att få existera, så byggs våra situa-
tioner upp, ibland bär de på kraftfulla, känslomässiga 
sammansättningar och till sist fullbordas ett öde. Situa-
tionen jag just beskrivit pågick i ungefär tre veckor. Jag 
kom oftast dit vid femtiden på eftermiddagen och instal-
lerade mig genast på min observationspost, vid det här 
laget var jag välorganiserad, jag hade mitt askfat, min 
ficklampa, ibland hade jag med mig några skivor skinka 
för att komplettera konserverna från serveringsrummet; 
en gång hade jag till och med försett mig med en vitlöks-
korv. Vad alkoholreserverna beträffar hade jag kunnat 
klara mig i månader. 

Nu var det inte bara uppenbart att Camille levde 
ensam, hon hade inga älskare och inte särskilt många 
vänner heller, under de här tre veckorna fick hon inte ett 
enda besök. Hur hade hon kunnat hamna i den situatio-
nen? Hur hade vi båda kunnat hamna i den situationen? 
Eller, med den kommunistiska bardens ord: är det så här 
människorna lever?

Jodå, svaret är ja, jag blev allt mer medveten om det. 
Och jag blev också medveten om att ingenting skulle 
bli bättre. Camille var numera involverad i en djup och 
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unik relation med sin son, det skulle fortsätta i minst tio 
år eller snarare femton innan han lämnade henne för 
att studera – ty han skulle sköta sig i skolan, hans mor 
skulle uppmärksamt och hängivet följa hans arbete och 
han skulle gå vidare till högre studier, det tvivlade jag inte 
det minsta på. Allt eftersom tiden gick skulle saker bli 
mindre okomplicerade, han skulle börja ha flickvänner, 
och sedan skulle han, ännu värre, ha en flickvän, som 
skulle bli illa mottagen, därmed skulle Camille bli till 
ett besvär, ett hinder (och även om det var en pojkvän i 
stället för en flickvän skulle det knappast underlätta, vi 
befann oss inte längre i en tid då mödrar tog emot nyhe-
ten om sin sons homosexualitet med lättnad, de parar 
ihop sig nu för tiden de små bögarna, och smiter undan 
den moderliga dominansen). Alltså skulle hon kämpa, 
hon skulle kämpa för att få behålla sitt livs stora och enda 
kärlek, för en tid skulle situationen vara plågsam, men till 
sist skulle hon böja sig för fakta och ge efter för »naturens 
gång«. Då skulle hon vara fri, fri och ensam på nytt – men 
vid det laget skulle hon vara femtio år och det skulle 
förstås redan vara för sent för henne, mig ska vi inte ens 
tala om, jag var knappt vid liv som det var, om femton 
år skulle jag vara död med god marginal. 

Jag hade inte använt Steyr Mannlichern på två månader 
men delarna lät sig monteras utan svårigheter, smidigt 
och med precision, designen var verkligen beundransvärd. 
Resten av eftermiddagen övade jag mot ett övergivet hus 
lite längre bort i skogen, där det fanns några fönsterrutor 
kvar att krossa, jag hade inte lagt av mig alls, min prick-
säkerhet på femhundra meter var fortfarande strålande. 
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Kunde man föreställa sig att Camille skulle riskera den 
här perfekta och symbiotiska relationen med sin son för 
min skull? Och kunde man föreställa sig att han, barnet, 
skulle gå med på att dela sin mors kärlek med en annan 
man? Svaret på dessa frågor var tämligen uppenbart och 
slutsatsen var ofrånkomlig: det var han eller jag. 

Ett mord på ett fyraårigt barn väcker oundvikligen en liv-
lig reaktion i medierna, jag kunde förvänta mig att man 
satte in betydande resurser i eftersökningarna. Panorama-
restaurangen skulle snabbt identifieras som platsen för 
skottet, men jag hade inte tagit av mig latexhandskarna 
en enda gång här inne, jag var säker på att jag inte hade 
lämnat några fingeravtryck. Vad dna beträffar visste jag 
inte exakt vad som behövdes för att det skulle kunna avlä-
sas: blod, sperma, hår, saliv? Jag hade varit förutseende och 
tagit med en plastpåse där jag allt eftersom skulle slänga 
fimparna jag hållit mellan tänderna, i sista ögonblicket 
lade jag även dit besticken jag hade fört till munnen, men 
med känslan att mina försiktighetsåtgärder var lite över-
drivna, ingen hade någonsin tagit mitt dna och allmänna 
dna-prover utöver de brottsrelaterade hade aldrig röstats 
igenom, i vissa aspekter lever vi ändå i ett fritt land, hur 
som helst upplevde jag inte att jag svävade i någon verk-
lig fara. Nyckeln till framgång tycktes ligga i att handla 
snabbt, mindre än en minut efter skottet skulle jag kunna 
lämna La Rotonde för gott och på mindre än en timme 
skulle jag kunna vara på motorvägen mot Paris. 

En kväll, medan jag i tankarna gick igenom detaljerna 
kring mordet, drabbades jag av ett minne från en kväll i 
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Morzine, en nyårsafton, det var första gången som mina 
föräldrar hade låtit mig stanna uppe till midnatt, de hade 
några vänner på besök, det var antagligen en liten fest 
men jag har inga minnen från den aspekten av kvällen, 
vad jag däremot minns är min upphetsning vid tanken på 
att vi var på väg in i ett nytt år, ett helt nytt år där varje ny 
handling, till och med den mest obetydliga, däribland att 
dricka en kopp Nesquik, på sätt och vis skulle utföras för 
första gången, jag var kanske fem år då, ungefär samma 
ålder som Camilles son, men på den tiden såg jag livet 
som en lång räcka lyckliga händelser som bara kunde 
växa och ge plats åt ännu fler och ännu lyckligare händel-
ser, och i samma ögonblick som minnet dök upp visste 
jag att jag förstod Camilles son, att jag kunde sätta mig 
i hans ställe, och att den identifikationen gav mig rätten 
att döda honom. Ärligt talat, om jag hade varit en hjort 
eller en brasiliansk makak, skulle min första handling 
som däggdjurshanne, om jag ville erövra en hona, vara att 
utplåna den tidigare avkomman för att garantera mina 
egna anlags företräde. Samma inställning hade levt kvar 
länge i de första människosamhällena. 

Nu har jag all tid i världen att tänka tillbaka på de där 
få timmarna, de där få minuterna faktiskt, jag har inte 
så mycket annat att göra i livet än att tänka tillbaka, jag 
tror inte att motkrafterna, krafterna som försökte hålla 
tillbaka min mordlust, hade särskilt mycket med moral 
att göra, det var mer en antropologisk fråga, en långsam 
anpassning till de rådande reglerna – med andra ord en 
fråga om konformism. 

Om jag lyckades överskrida gränserna skulle belöning-
en naturligtvis inte bli omedelbar. Camille skulle lida, 



hon skulle lida enormt, jag skulle behöva vänta minst 
ett halvår innan jag tog kontakt. Och sedan skulle jag 
återvända och hon skulle älska mig på nytt eftersom hon 
aldrig hade slutat älska mig, så enkelt var det, hon skulle 
vilja ha ett nytt barn, väldigt snabbt skulle hon vilja det 
och så skulle det också bli. Det som hade skett några 
år tidigare var en ohygglig avvikelse från våra egentliga 
öden, jag hade begått det första felet men Camille hade 
också haft någon på sitt håll; nu kom gottgörelsens tid, 
det var i sista stund, vår sista chans och jag var den enda 
som kunde få det att hända, jag var den enda som hade 
korten på hand, lösningen fanns i mynningen på min 
Steyr Mannlicher. 
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Ett tillfälle dök upp följande lördag, mitt på förmiddagen. 
Det var i början av mars, luften hade redan blivit milda-
re, vårlik, och när jag öppnade fönsterväggen som vette 
mot sjön några centimeter för att kunna få igenom pipan 
till mitt vapen, kände jag inte något kyligt vinddrag, ing-
enting som kunde störa stabiliteten i siktet. Barnet hade 
satt sig på altanbordet framför en stor papp ask som inne-
höll ett disneypussel – närmare bestämt Snövit, såg jag 
med min kikare, än så länge var bara hjältinnans ansikte 
och byst färdiga. Jag ställde in kikarsiktet på max innan 
jag placerade vapnet, sedan blev min andning regelbun-
den och långsam. Hela siktet upptogs av barnets ansikte 
i profil, han rörde sig inte alls, han var totalt koncen-
trerad på sitt pussel – det är förvisso en syssla som krä-
ver stor koncentration. Några minuter tidigare hade jag 
sett barnvakten försvinna i riktning mot sovrummen på 
övervåningen – när barnet kom igång med att läsa eller 
med något spel hade jag lagt märke till att hon brukade 
passa på att gå upp och surfa på internet med hörlurar 
på, hon skulle troligen sitta där i några timmar, jag trod-
de inte hon skulle komma ned förrän det var dags för 
barnets lunch.
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Han satt helt orörlig i tio minuter, bortsett från han-
dens långsamma rörelser när den grävde i högen av pus-
selbitar av kartong – Snövits snörliv började så smått bli 
färdigt. Hans orörlighet var utan like – bortsett från min; 
aldrig hade jag andats så långsamt, så djupt, aldrig hade 
mina händer darrat så lite, aldrig hade jag hanterat mitt 
vapen så bra, jag kände att jag var på väg att fullborda 
det perfekta skottet, befriande och unikt, det viktigaste 
skottet i mitt liv, det enda målet bakom mina månader 
av träning. 

På det sättet förflöt tio orörliga minuter, eller snarare 
femton eller tjugo, tills mina fingrar började darra och 
jag rasade ihop på golvet, mina kinder skrapade mot 
heltäckningsmattan och jag insåg att det var kört, att 
jag inte skulle skjuta, att jag inte klarade av att förändra 
händelsernas gång, att olyckans mekanismer var starka-
re, att jag aldrig skulle vinna tillbaka Camille och att vi 
skulle dö ensamma, olyckliga och ensamma, var och en 
på sitt håll. Jag skakade när jag reste mig, min syn grum-
lades av tårar och jag tryckte på avtryckaren helt på måfå, 
panoramafönstret exploderade i hundratals skärvor, det 
blev ett sådant oväsen att jag trodde att de kanske hade 
hört mig i huset på andra sidan. Jag riktade kikaren mot 
barnet: nej, han hade inte rört sig, han var fortfarande 
koncentrerad på sitt pussel, Snövits klänning började så 
smått bli färdig. 

Långsamt, mycket långsamt, långsamt som ett begrav-
ningståg skruvade jag isär delarna till Steyr Mannlichern 
och lade dem i fodralets fortfarande lika noggrant an-
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passade frigolitfack. När jag väl stängt polykarbonatfo-
dralet fick jag för ett ögonblick en tanke om att jag skulle 
kasta det i sjön, sedan tyckte jag att ett sådant iögon-
fallande uttryck för mitt misslyckande var rätt onödigt, 
misslyckandet var ändå fullbordat, att understryka det 
ytterligare skulle ha varit orättvist mot denna hederliga 
karbin, som inte hade begärt något annat än att få tjäna 
sin användare, att uppfylla sitt syfte med precision och 
briljans.

Därefter kom en andra tanke: jag skulle gå över bron 
och presentera mig för barnet. Jag övervägde möjligheten 
i två eller tre minuter, sedan drack jag upp det sista av en 
flaska Guignolet-Kirsch och återfick förståndet eller i alla 
fall en normalare sorts förstånd, jag skulle hur som helst 
bara kunna bli en far eller ett substitut för en far, och vad 
skulle väl det där barnet med en far till, vad kunde han väl 
över huvud taget behöva någon som helst far till? Absolut 
ingenting, jag hade känslan av att vrida och vända på 
variablerna i en redan löst ekvation, och den var löst till 
min nackdel: det hade varit han eller jag som sagt, och 
det blev han. 

Min tredje tanke var mer sansad, jag lade in fodra-
let i bakluckan på min G 350 och körde i riktning mot 
Saint-Aubert utan att se mig om. Om lite mer än en 
månad skulle människorna som kom för att öppna res-
taurangen hitta spår av någon vilde som bott där, troligen 
en hemlös, de skulle bestämma sig för att sätta upp ett 
extra larm även där nere för att skydda varuingången 
bättre – det var inte ens säkert att gendarmeriet skulle 
utreda saken eller bry sig om att leta efter fingeravtryck. 
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För min del verkade ingenting längre kunna bromsa mig 
på min väg mot utplåning. Ändå lämnade jag inte huset 
i Saint-Aubert-sur-Orne, åtminstone inte genast, något 
som jag i efterhand har svårt att förklara. Jag hoppades 
inte på någonting, jag var fullt medveten om att jag inte 
hade någonting att hoppas på, och min tolkning av situa-
tionen tycktes komplett och säker. Det finns vissa om-
råden i det mänskliga psyket som fortfarande inte är så 
välkända eftersom de inte har blivit så noga utforskade, 
eftersom få människor lyckligtvis har befunnit sig i lägen 
där de har behövt göra det och eftersom de som gjort 
det oftast har behållit alltför lite förnuft för att kunna 
åstadkomma en tillräckligt god beskrivning av det. Det 
enda sättet att närma sig dessa områden verkar vara med 
paradoxala eller till och med absurda formuleringar, där 
uttrycket hoppas bortom allt hopp faktiskt är det enda jag 
kommer ihåg. På natten är det inte samma sak, det är 
mycket värre; även om jag inte har varit med om det per-
sonligen har jag intrycket av att till och med när man be-
finner sig i den riktiga natten, polarnatten, den som varar 
i sex månader i följd, så bevarar man föreställningen om 
eller minnet av solen. Jag befann mig i en ändlös natt men 
djupt inom mig fanns ändå någonting kvar, någonting 
långt mindre än ett hopp, låt oss säga en ovisshet. Man 
skulle också kunna säga att när man har förlorat partiet, 
när man har spelat sitt sista kort, finns fortfarande hos 
vissa – inte hos alla, inte hos alla – en föreställning om 
att någon där uppe ska ta tillbaka handen och helt slump-
mässigt besluta sig för att ge en ny giv, kasta tärningarna 
på nytt, och detta även om man aldrig, inte vid något 
enda tillfälle i livet, har känt någon som helst gudomlig 



närvaro, och även om man är medveten om att man inte 
direkt förtjänar ett gudomligt ingripande till sin fördel, 
och även om man tänker på alla de samlade fel och miss-
tag som våra liv består av och inser att man förtjänar en 
sådan sak minst av alla. 

Hyresavtalet för huset löpte fortfarande i treveck-
orsperioder, det hade i alla fall fördelen att jag fick en 
konkret gräns för mitt vansinne – även om det var föga 
troligt att jag skulle stå ut så här i mer än några dagar. 
Det fanns i alla fall en sak som var omedelbart nödvändig, 
nämligen en resa tur och retur till Paris, jag behövde gå 
upp till 20 mg Captorix, det var en grundläggande över-
levnadsåtgärd jag inte kunde bortse från. Jag bokade en 
tid hos doktor Azote till två dagar senare klockan elva på 
förmiddagen, en kort stund efter att tåget skulle komma 
in till Saint-Lazare, med bara tillräckligt stor marginal 
för att klara den troliga förseningen. 
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Resan gjorde mig märkligt nog gott, på så sätt att den fick 
mina tankar att röra sig i funderingar som visserligen var 
negativa, men opersonliga. Tåget ankom till Saint-Lazare 
med en försening på trettiofem minuter, ungefär vad jag 
hade räknat med. Järnvägsarbetarnas nedärvda stolthet, 
den nedärvda stoltheten över att respektera tidtabellen 
som varit så stor och välkänd i det tidiga 1900-talet att 
byborna på landet ställde sina klockor efter hur tågen 
gick; den hade helt och hållet försvunnit. Det franska 
järnvägsbolaget var ett av de företag vars fullständiga 
sammanbrott och degenerering jag kunnat bevittna un-
der min livstid. Att det skulle gå att ställa klockan efter 
tågen var nu för tiden att betrakta som ett skämt, dess-
utom verkade varje tanke på renovering av Intercity-
tågen ha upphört, liksom varje ansats till underhåll – 
tjock stoppning vällde upp ur de sönderrivna sätena, och 
de toaletter som ännu inte hade blivit utdömda, antag-
ligen av ren försummelse, var i ett så vidrigt skick att jag 
inte kunde förmå mig att använda dem utan föredrog att 
lätta mig på plattformen mellan två tågvagnar. 

En känsla av allmän katastrof mildrar alltid den per-
sonliga katastrofen lite, det är troligen därför självmord 
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är så ovanliga i krigstid, och det var nästan med lätta steg 
jag gick mot Rue d’Athènes. Men doktor Azotes första 
blick på mig tog ned mig på jorden, den uttryckte en 
blandning av oro, medkänsla och yrkesmässig omsorg. 
»Ni ser verkligen inte ut att må bra …«, kommenterade 
han kort. Eftersom han inte hade sett mig på flera måna-
der var det svårt att säga emot, han kunde jämföra på ett 
sätt som jag förstås inte kunde. 

»Naturligtvis ska jag höja er dos till 20 mg«, fortsatte 
han, »men om det ska vara 15 mg eller 20, det undrar 
jag … De antidepressiva medicinerna kan inte fixa allt, 
det antar jag att ni är medveten om?« Jag var medveten 
om det. »Dessutom måste man komma ihåg att 20 mg 
ändå är den högsta dosen på marknaden. Ni skulle förstås 
kunna ta två tabletter, gå upp till 25, 30 och sedan 35, men 
var ska man sätta stopp? Det är verkligen inget jag vill 
rekommendera. Sanningen är att den har testats upp till 
20, inte mer, och jag har ingen lust att ta risken. Hur har 
ni det med sexet?«

Frågan gjorde mig stum. Ändå var det ingen dum 
fråga, det måste jag erkänna, det fanns ett samband 
med mitt tillstånd, ett samband som kändes avlägset och 
osäkert men likväl ett samband. Jag svarade inte men jag 
måste ha slagit ut med händerna och öppnat munnen 
lite, jag måste kort sagt ha gett ett talande uttryck för 
total brist för han sa: »Okej, okej, jag fattar … Ni ska 
i alla fall få lämna ett blodprov, för att jag ska kunna 
 kontrollera testosteronhalten. Troligtvis är den väldigt 
låg. Testosteronproduktionen blockeras av serotoninet 
som produceras med hjälp av Captorix, till skillnad från 
hur naturligt serotonin fungerar, fråga mig inte varför, 



280

det är ingen som vet. I normala fall, jag menar verkligen 
i normala fall, borde effekten vara helt reversibel, så snart 
ni slutar med Captorix kommer testosteronet tillbaka, 
det är i alla fall vad studierna visar, samtidigt kan man 
aldrig vara 100 % säker, om man skulle vänta tills man 
var totalt vetenskapligt säker skulle inte en enda medicin 
någonsin komma ut på marknaden, ni förstår väl allt det 
här?« Jag sa ja. 

»Men trots allt, trots allt …«, fortsatte han, »ska vi 
inte begränsa oss till testosteronet, jag vill göra en kom-
plett hormonell undersökning. Däremot är jag inte endo-
krinolog, det kan finnas saker som jag inte riktigt förstår 
mig på, ni kanske hellre vill konsultera en specialist? Jag 
vet en som är ganska bra.«

»Det vill jag helst inte.«
»Det vill ni helst inte … Okej, jag antar att jag ska ta 

det som ett tecken på förtroende. Men då så, då fortsätter 
vi så gott vi kan. Egentligen är det inte så komplicerat det 
där med hormoner, det är kanske tio stycken så har man 
kollat alla. Dessutom gillade jag det där när jag studerade, 
endokrinologin alltså, det var ett av mina favoritämnen, 
det blir roligt att kasta mig in i det igen …« 

Han verkade gripas av en vag nostalgi, vilket kanske 
är ofrånkomligt i en viss ålder när man tänker tillbaka 
på sin studietid, jag förstod honom desto bättre eftersom 
jag själv hade varit förtjust i biokemi, jag hade upplevt en 
märklig tillfredsställelse i studiet av de komplexa moleky-
lerna, skillnaden var att jag främst hade intresserat mig 
för växtmolekyler som klorofyll och antocyaniner, men 
utgångspunkten var hur som helst i princip densamma, 
jag förstod mycket väl vad han menade. 



Jag gick alltså därifrån med ett recept och en remiss, jag 
införskaffade min Captorix 20 mg på ett apotek i närheten 
av Saint-Lazare, hormonproverna fick vänta tills jag kom 
tillbaka till Paris, jag skulle återvända till Paris nu det var 
ofrånkomligt, en total ensamhet är ändå mer normal där, 
mer adekvat i den omgivningen. 
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Jag återvände ändå en sista gång till Rabodangessjöns 
strand. Jag hade valt en söndag, mitt på dagen, en tidpunkt 
då jag var säker på att Camille inte skulle vara där utan 
borta på lunch hos sina föräldrar i  Bagnoles-de-l’Orne. 
Om Camille hade varit där tror jag att det skulle ha va-
rit omöjligt att ta ett slutgiltigt farväl. Slutgiltigt farväl? 
Trodde jag verkligen på det? Ja, jag gjorde verkligen det, 
jag hade trots allt sett människor dö, jag skulle själv dö 
om inte så länge, man stöter hela tiden på slutgiltiga 
farväl i livet, om man inte har turen att få ett mycket 
kort liv, man stöter på dem praktiskt taget varje dag. 
Vädret var orimligt vackert, en varm och livlig sol lys-
te över vattnet och fick skogarna att glittra. Vindarna 
suckade inte, vågorna klagade inte heller, naturen visade 
en nästan förolämpande brist på empati. Allt var stilla, 
majestätiskt och lugnt. Skulle jag ha kunnat leva ensam 
med Camille i flera år, i det här isolerade huset mitt ute 
i skogen, och vara lycklig? Ja, det visste jag. Mitt behov 
av mänskliga relationer (om man med det menar rela-
tioner utöver kärleksrelationer), som redan från början 
varit svagt, hade genom åren försvunnit helt. Var det 
normalt? Mänsklighetens motbjudande förfäder levde 



i flockar om ett tiotal individer och den modellen kvar-
stod länge, både i jägar-samlarsamhällena och i de första 
bondesamhällena, det var ungefär storleken på en liten 
by. Men sedan dess hade tiden gått, man hade uppfun-
nit staden och dess naturliga följd ensamheten, där bara 
parlivet erbjöd något verkligt alternativ, vi skulle aldrig 
återvända till stamstadiet, vissa mindre intelligenta so-
ciologer låtsades kunna urskilja nya stammar i de »sam-
mansatta familjerna«, det var förstås möjligt, men jag 
för min del hade aldrig sett några sammansatta familjer, 
upplösta familjer ja, det var ungefär det enda jag sett, vid 
sidan av ett stort antal fall där upplösningen påbörjades 
redan i parstadiet, före barnalstrandet. Vad upplösnings-
processen beträffar hade jag inte haft tillfälle att se den i 
verket, »När hjärtat gjort sin skörd – då förestår misär«, 
som Baudelaire så träffande beskrev det, det där pratet 
om sammansatta familjer var i min mening bara mot-
bjudande trams, när det egentligen bara rörde sig om en 
ren optimistisk och postmodern propaganda för social-
grupp 1 och 2 men som ingen hört talas om utanför Porte 
de Charenton. Så visst, jag skulle ha kunnat leva ensam 
med Camille i det där isolerade huset ute i skogen, varje 
morgon skulle jag ha fått se solen stiga över sjön, och 
jag tror att jag, så långt det var möjligt för mig, skulle ha 
varit lycklig. Men livet hade beslutat annorlunda, som 
man brukar säga, mina resväskor var packade, jag skulle 
kunna vara i Paris tidigt på eftermiddagen. 
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Jag kände utan problem igen receptionisten på Hotell 
Mercure och även hon kände igen mig. »Har ni kommit 
tillbaka?« frågade hon och mitt ja blev lite känslosamt, 
eftersom jag hade känt, jag hade helt tydligt känt att hon 
varit på vippen att säga: »Har ni kommit tillbaka till 
oss?«, i sista stund hade hon hejdat sig, hon hade antag-
ligen en mycket bestämd uppfattning om hur familjär 
man fick vara mot en kund, även om det var en trogen 
kund. Hennes följande fråga: »Blir ni vår gäst hela veck-
an?« tycktes mig vara exakt samma som hon yttrat för 
några månader sedan, vid min första vistelse. 

Jag upptäckte med nästan barnslig, för att inte säga 
patetisk tillfredsställelse att jag fått samma pyttelilla 
hotellrum med dess funktionella och sinnrika inredning, 
och redan nästa dag återupptog jag mitt dagliga kretslopp 
som förde mig från café O’Jules till Carrefour City via 
Rue Abel-Hovelacque, som jag utvidgade med en kort 
sväng på Avenue des Gobelins före det sista vägskälet 
mot Avenue de la Sœur-Rosalie. Ändå var det något i 
den allmänna stämningen som hade förändrats, nästan 
ett år hade gått sin gång och det var i början av maj, en 
ovanligt mild maj, en föraning om sommaren. I vanliga 
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fall skulle jag ha känt av någon sorts begär, eller åtmin-
stone en enkel längtan i närheten av de unga tjejerna med 
korta kjolar eller tajta leggings som satt på café O’Jules, 
och som beställde kaffe medan de möjligen delade med 
sig av sina kärlekshistorier, eller mer sannolikt jämförde 
sina livförsäkringar. Ändå kände jag ingenting, ingenting 
alls, trots att vi teoretiskt sett tillhörde samma art, jag 
borde verkligen kolla upp det här med hormonhalterna, 
doktor Azote hade bett mig skicka en kopia på resultaten. 

Jag ringde tre dagar senare, han verkade besvärad. »Hör 
ni, det är så konstigt … Om ni inte misstycker skulle 
jag vilja konsultera en kollega. Kan vi boka in en tid om 
en vecka?« Jag antecknade tiden i min almanacka utan 
kommentarer. När en läkare säger att han har lagt märke 
till något underligt i ens provresultat borde man åtmin-
stone känna ett stråk av oro, men så var det inte för mig. 
Direkt efter att jag lagt på tänkte jag att jag åtminstone 
kunde ha låtsats vara orolig, intressera mig lite liksom, 
det var förmodligen vad han förväntade sig. Om han inte, 
tänkte jag sedan, verkligen hade förstått hur illa det var 
ställt med mig – vilken obehaglig tanke.

Jag hade fått tid klockan 19.30 följande måndag, jag antar 
att det var hans sista patientbesök för dagen, jag undrar 
om han inte till och med jobbade över lite. Han såg ut-
mattad ut och tände en Camel innan han erbjöd mig en 
– lite som med en dödsdömd. Jag såg att han hade krafsat 
ned några beräkningar på mina provresultat. »Så …«, 
sa han, »testosteronhalten är definitivt låg, det hade jag 
väntat mig, det beror på Captorixen. Men dessutom är 



286

kortisolhalten väldigt hög, det är inte klokt vad mycket 
kortisol ni utsöndrar. Faktum är … kan jag tala upprik-
tigt med er?« Jag svarade att ja, det var väl så vi alltid 
hade talat med varandra, uppriktigt. »Jo alltså, faktum 
är …«, han tvekade ändå, läpparna darrade lätt innan 
han sa: »Mitt intryck är att ni helt enkelt är på väg att 
dö av sorg.« 

»Kan man dö av sorg, finns det, betyder det ens något?« 
var det enda svaret som dök upp i huvudet.

»Nja, det är inte riktigt den vetenskapliga termen, men 
varför inte kalla saker vid deras rätta namn. Det är kanske 
inte sorgen som kommer att döda er, inte direkt. Jag antar 
att ni redan har börjat gå upp i vikt?«

»Jo, jag tror det, jag har inte tänkt på saken men kanske.« 
»Det är ofrånkomligt med kortisolet, ni kommer att gå 

upp mer och mer, ni kommer ärligt talat att bli sjukligt 
fet och då möter ni en hel hög av dödliga sjukdomar, det 
är bara att välja. Det var kortisolet som fick mig att ändra 
åsikt om er behandling. Jag var tveksam till att råda er 
att sluta med Captorix eftersom jag oroade mig för att 
kortisolhalten skulle öka, men nu vet jag ärligt talat inte 
hur den skulle kunna öka mer.«

»Är ert råd alltså att jag ska sluta med Captorix?«
»Nja … det är inget självklart val. För om ni slutar 

kommer depressionen att komma tillbaka och den kom-
mer att bli djupare än förut, det blir bara ett litet kryp 
kvar av er. Om ni fortsätter kan ni å andra sidan glömma 
sexet. Det man vill göra är att hålla kvar serotoninet på en 
god nivå – just nu är det okej, ni ligger bra till – samtidigt 
som man sänker kortisolet, och kanske ökar dopaminet 
och endorfinet lite grann, det skulle vara idealiskt. Men 
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jag känner att jag kanske inte uttrycker mig så tydligt, 
hur går det, hänger ni med?«

»Inte riktigt, ärligt talat.«
»Okej …« Han slängde en blick på resultaten igen, en 

lite vilsen blick, jag fick känslan av att han inte riktigt lita-
de på sina egna beräkningar längre, sedan såg han på mig 
och hävde ur sig: »Har ni funderat på att gå till horor?« 
Jag blev stum igen, och troligen gick munnen upp lite, jag 
måste ha sett helt förbluffad ut för han fortsatte:

»Eller numera säger man ju eskortflickor, men det går 
på ett ut. Jag tror inte att ni har några ekonomiska för-
hinder?«

Jag intygade att åtminstone den delen av mitt liv var 
okej för närvarande. 

»Då så …«, jag tyckte att han verkade lite uppmunt-
rad av min reaktion, »en del av dem är riktigt bra, vet 
ni. Eller, det hör kanske till undantagen om vi ska vara 
ärliga, de flesta är värsta sortens cash machines, de känner 
sig tvungna att fejka åtrå eller njutning eller kärlek eller 
vad man nu vill, det fungerar kanske om folk är riktigt 
unga eller riktigt dumma men inte med folk som vi (han 
hade troligen tänkt säga ’som ni’ men faktum är att han 
sa ’som vi’, den här läkaren kunde verkligen överraska). 
Hur som helst, i vårt fall skulle det bara öka förtvivlan. 
Men man får i alla fall knulla, det är alltid något, och 
desto bättre om man får knulla med kunniga tjejer, nåja, 
ni vet säkert allt det där.«

»Jag har i alla fall satt ihop en liten lista åt er …«, 
fortsatte han. Ur en byrålåda tog han fram ett A4-papper 
där han hade skrivit tre namn: Samantha, Tim och Alice, 
varje namn följdes av ett mobilnummer. »Du behöver 
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inte hälsa från mig. Eller jo förresten, det är kanske lika 
bra, de kan vara lite misstänksamma de här tjejerna, man 
får lov att förstå dem, de har inget lätt yrke.«

Det tog en stund att hämta mig från förvåningen. På 
ett sätt förstod jag, läkarna kan inte göra allt, det behövs 
ett minimum av njutning för att klara av att leva, för att 
sätta ena foten framför den andra, som man brukar säga, 
men eskortflickor, det var ändå överraskande och jag sa 
ingenting, han behövde själv några minuter innan han 
kom igång igen (det var ingen trafik alls längre på Rue 
d’Athènes, tystnaden i rummet var total):

»Jag är inget fan av döden. Jag gillar i regel inte döden. 
Men det finns förstås fall …«, (han gjorde en vag, otålig 
gest som för att vifta bort en återkommande eller dum 
invändning) »det finns några fall där det är den bästa lös-
ningen, väldigt ovanliga fall faktiskt, mycket ovanligare 
än vad som påstås, morfin fungerar nästan alltid, och i 
de extremt ovanliga fallen med morfinintolerans finns 
fortfarande hypnos, men ni befinner er ju inte där, herre-
gud ni är ju inte ens femtio år! Ni ska veta att om ni var 
i Belgien eller Holland och bad om eutanasi skulle ni få 
det utan problem, med den här depressionen ni har. Men 
jag är läkare. Och om en kille kommer till mig och säger: 
’Jag är deprimerad, jag vill skjuta mig i huvudet’, ska jag 
då svara: ’Okej, skjut er bara, jag ska hjälpa till …?’ Nej, 
verkligen inte, jag beklagar men nej, det var inte därför 
jag blev läkare.«

Jag försäkrade honom om att jag för närvarande inte hade 
några planer på att bege mig till Belgien eller Holland. 
Han verkade lättad, jag tror faktiskt att han hade hoppats 



289

på en försäkran av det slaget, var det verkligen så illa 
ställt med mig att det syntes för blotta ögat? Jag hade på 
ett ungefär förstått hans förklaringar, men det var en sak 
jag inte riktigt fattade, så jag ställde frågan: var sex enda 
sättet att minska den överdrivna kortisolutsöndringen? 

»Nej, nej, inte alls. Kortisolet är vad man brukar kalla 
ett stresshormon, och det stämmer ganska bra. Jag är 
till exempel säker på att munkar utsöndrar väldigt lite 
kortisol, men det ligger lite utanför mitt område. Jag vet, 
det kan verka konstigt att diagnosticera er med stress när 
ni i princip inte gör någonting hela dagarna, men siffror-
na står ju här!«, han trummade hårt med fingrarna på 
pappret med mina provresultat, »ni är stressad, ni är för-
skräckligt stressad, det är nästan som att ni håller på att 
bränna ut er trots att ni är helt orörlig, som om ni åts upp 
inifrån. De här grejerna är inte så enkla att förklara. Nåja, 
det börjar bli sent …« Jag tittade på mitt armbandsur, 
klockan var faktiskt över nio, jag hade verkligen slösat 
hans tid, dessutom började jag bli lite hungrig, tanken 
på att gå och äta på Mollard, som på Camilles tid, dök 
hastigt upp i huvudet men föstes undan av en ren fasa; 
det var inget tvivel om saken, jag var verkligen en idiot. 

»Det jag ska göra«, avslutade han, »är att ge er ett 
recept på Captorix 10 mg, ifall ni skulle bestämma er för 
att sluta – eftersom, jag upprepar, ni inte ska sluta tvärt. 
Samtidigt är det ingen idé att komplicera behandlingen 
för mycket, ligg kvar på 10 mg i två veckor och sätt sedan 
ut den. Jag ska inte dölja att det kan bli tufft, ni har gått 
på antidepressiva länge nu. Det kommer att bli tufft, men 
jag tror att det är rätt sak att göra …«

Han tryckte min hand en lång stund innan vi skildes åt. 



Jag skulle ha velat säga något, hitta en formulering som 
kunde uttrycka min tacksamhet och beundran, jag letade 
frenetiskt efter en formulering under de trettio sekunder 
det tog mig att ta på rocken och gå bort till dörren, men 
även denna gång svek orden. 
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Två eller tre månader gick, jag såg ofta på receptet på 
10 mg, det som skulle föra mig till slutet, jag hade även 
A4-pappret med numren till de tre eskortflickorna fram-
för mig, men allt jag gjorde var att se på tv. Jag satte på 
den direkt efter min lilla promenad, strax efter tolv, och 
faktiskt stängde jag aldrig av, det fanns en strömsparande 
funktion som gjorde att man måste trycka på OK-knap-
pen en gång i timmen, alltså tryckte jag en gång i timmen 
ända tills sömnen kom med en tillfällig befrielse. Jag sat-
te på igen strax efter åtta, debatterna på Politique matin 
hjälpte mig utan tvekan att tvätta mig, ärligt talat kunde 
jag inte påstå att jag förstod helt och hållet vad det hand-
lade om, jag blandade hela tiden ihop La République en 
marche med La France insoumise, de liknade faktiskt 
varandra lite, båda hade det gemensamt att de utstrålade 
en nästan outhärdlig energi, men det var just det som 
hjälpte mig, i stället för att gå direkt på Grand Marnier-
flaskan förde jag den intvålade tvättlappen över kroppen 
och var snart redo för min lilla promenad. 

Resten av tv-programmen tycktes mer obestämda, jag 
fyllnade långsamt till och zappade slött, med ett starkt 
intryck av att byta från det ena matlagningsprogrammet 
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till det andra, matlagningsprogrammen hade ökat till 
betydande mängder – samtidigt som porren försvunnit 
från de flesta kanalerna. Frankrike, och kanske hela väst-
världen, var troligen på väg att regrediera till det orala 
stadiet, för att uttrycka det med den österrikiske paja-
sens termer. Jag följde otvivelaktigt samma väg, jag blev 
långsamt allt fetare och tanken på sex bleknade allt mer. 
I det fallet var jag långt ifrån ensam, troligen fanns det 
fortfarande killar och tjejer som verkligen fick ligga men 
det hade blivit en hobby, en specialiserad hobby för en 
utvald elit (en elit – vilket jag plötsligt drog mig till min-
nes en morgon på O’Jules, det var troligen sista gången 
jag tänkte på henne – som Yuzu hade tillhört), vi hade 
på något sätt återvänt till 1700-talet, där libertinlivet var 
reserverat för en sammansatt aristokrati, en blandning 
av arv, tur och skönhet. 

Kanske fanns det också ungdomar, i alla fall vissa ung-
domar, som genom sin blotta ungdom kom att tillhöra 
skönhetens aristokrati och som trodde på den i ytterligare 
ett antal år, mellan två och fem, garanterat mindre än 
tio; det var i början av juni och varje morgon på väg till 
caféet fick jag tydliga bevis: de unga tjejerna var inte i 
riskzonen, de unga tjejerna var fortfarande i omlopp men 
trettio- och fyrtioåringarna hade dragit sig tillbaka för 
gott, den »chica och sexiga« parisiskan var numera bara 
en myt, men mitt i den västerländska libidons försvin-
nande fortsatte de unga tjejerna, styrda av oemotstånd-
liga hormonella impulser antar jag, att påminna männen 
om nödvändigheten av att reproducera arten, men de 
var inte tillgängliga för alla, de lade benen i kors i det 
rätta ögonblicket när de satte sig vid bordet på O’Jules 



några meter ifrån mig, ibland ägnade de sig åt ljuvliga 
små uppträdanden, de slickade fingrarna när de åt sina 
strutglassar med pistage- och vaniljsmak, de utförde alltså 
hederligt sitt arbete som erotikhöjare i livet, de var där 
de skulle, men jag var det inte, varken för dem eller för 
någon annan, och jag föresatte mig inte heller längre att 
vara det. 

Tidigt på kvällen, ungefär när det var dags för Mästar-
frågan, drabbades jag ibland av självömkan. Då tänkte jag 
på doktor Azote, jag visste inte om den mannen betedde 
sig på samma sätt mot alla sina patienter, i så fall var 
han ett helgon, jag tänkte även på Aymeric men saker 
hade förändrats, jag hade verkligen åldrats, jag skulle 
inte bjuda hem doktor Azote för att lyssna på skivor, 
ingen vänskap skulle knytas mellan oss, de mänskliga 
relationernas tid var förbi, i alla fall för mig. 
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Det var alltså i detta stabila om än dystra tillstånd jag 
befann mig när receptionisten meddelade mig en mycket 
dålig nyhet. Det var måndag morgon och jag skulle precis 
börja gå i riktning mot O’Jules som jag gjorde varje dag, 
jag var uppspelt och faktiskt lite tillfreds vid tanken på att 
ta mig an en ny vecka när receptionisten hejdade mig med 
ett diskret »Monsieur …«. Hon ville informera mig, hon 
var tvungen att informera mig, det var hennes sorgliga 
plikt att informera mig om att hotellet snart skulle bli 
100 % rökfritt, det var de nya reglerna sa hon, beslutet 
hade fattats på koncernnivå, det fanns ingen möjlighet att 
slippa undan. Det var förargligt, sa jag, jag kommer att bli 
tvungen att köpa en lägenhet, men även om jag köper den 
första jag ser kommer det ta tid med alla formaliteter, det 
är en massa saker att kolla upp numera, hushållsgasens 
energiprestanda i förhållande till växthuseffekten och jag 
vet inte vad, det tar i alla fall månader, minst två eller tre, 
innan man verkligen kan flytta in. 

Hon såg förundrat på mig, som om hon inte riktigt 
hade förstått, innan hon frågade: skulle jag behöva köpa 
en lägenhet för att jag inte kunde bo kvar på hotellet, var 
det verkligen så? Var det så illa? 
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Jovisst, så illa var det, vad annat kunde jag säga till 
henne? Det finns stunder när anständigheten sviker, 
eftersom man inte längre har något att upprätthålla den 
med. Så illa var det. Hon såg mig rakt i ögonen, jag kunde 
se hur medkänslan steg i ansiktet och allt mer vanställde 
hennes drag, jag hoppades bara att hon inte skulle börja 
gråta, jag var säker på att hon var en snäll flicka, jag var 
säker på att hennes kille var lycklig, men vad kunde väl 
hon göra? Vad kunde väl vi göra, någon av oss, åt någon-
ting över huvud taget? 

Hon skulle tala med sin chef sa hon, hon skulle tala 
med honom redan nu på morgonen, hon var säker på att 
det skulle gå att hitta en lösning. Jag gav henne ett stort 
leende när jag gick, ett leende som var ett uppriktigt vän-
skapstecken och samtidigt skulle utstråla en hjältemodig 
optimism – det blir bra, jag klarar mig – men det var 
fullkomligt oärligt. Det skulle inte alls bli bra, jag skulle 
inte alls klara mig, det visste jag mycket väl. 

Jag höll just på att titta på Gérard Depardieu som lät sig 
hänföras av tillverkningen av handgjord korv i Puglia, när 
chefen i fråga kallade mig till sig. Hans utseende överras-
kade mig, han liknade mer Bernard Kouchner – eller låt 
oss säga en volontärläkare – än en föreståndare på Hotell 
Mercure, jag förstod inte hur hans dagliga arbetsuppgif-
ter hade kunnat ge honom sådana uttrycksfulla fåror i 
ansiktet och en sådan solbränna. Han ägnade sig säkert 
åt vildmarksvandringar i svår terräng på helgerna, det 
var nog förklaringen. Han välkomnade mig och tände 
en Gitane, och bjöd mig på en. »Audrey har berättat 
om er situation för mig …«, kommenterade han, hon 



hette alltså Audrey. Min närvaro verkade göra honom 
besvärad, han hade svårt att se mig i ögonen – det är inte 
konstigt när man möter en dömd man, man vet aldrig 
hur man ska bete sig, det vill säga män vet aldrig, kvinnor 
vet det ibland, undantagsvis. 

»Vi ska ordna det här«, fortsatte han. »Det blir förstås 
en inspektion men inte omedelbart, jag skulle tro att det 
blir tidigast om ett halvår eller snarare om ett år. Det ger 
er tid att hitta en lösning …« 

Jag höll med och lovade att jag skulle vara borta om 
max tre eller fyra månader. Det var allt, vi hade inget 
mer att säga varandra. Han hade hjälpt mig. Jag tackade 
honom innan jag lämnade hans kontor, han sa att det var 
så lite så, det var verkligen det minsta han kunde göra, 
jag kände att han ville häva ur sig en häftig kritik mot 
de där idioterna som förpestade livet för oss men han 
hejdade sig, han hade troligen vräkt ur sig alltför mycket 
av den där kritiken redan, han visste att det inte tjänade 
något till, det var idioterna som bestämde. Innan jag gick 
bad jag om ursäkt för besväret, och i samma ögonblick 
som jag yttrade de banala orden insåg jag att de numera 
sammanfattade mitt liv: jag ber om ursäkt för besväret.
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Jag befann mig alltså i samma tillstånd som när ett åld-
rande djur, döende eller med känslan av att vara nära 
döden, letar upp en håla för att avsluta sitt liv. Vid det 
laget är inredningsbehovet begränsat, det räcker med en 
säng, man vet att man knappt kommer behöva gå ut läng-
re, det behövs inga bord, soffor eller fåtöljer, det skulle 
vara onödig rekvisita, överflödiga eller smärtsamma på-
minnelser om ett socialt liv som inte längre finns. Tv:n 
är nödvändig, tv:n underhåller. Allt detta fick mig att 
främst leta efter en etta – helst en stor etta, för att ge mig 
själv lite svängrum.

Det visade sig svårare att välja kvarter. Genom åren 
hade jag samlat på mig ett litet nätverk av läkare, var och 
en övervakade något av mina organ för att undvika att 
jag fram till min faktiska död skulle behöva utsättas för 
överdrivet lidande. De flesta hade mottagning i Paris 5:e 
arrondissement: i slutet av mitt liv, både det medicinska 
och det riktiga, hade jag förblivit mina studiekvarter, 
mina ungdomskvarter, mina drömmars kvarter trogen. 
Det var bara logiskt att jag ville hålla mig i närheten av 
mina läkare, som numera var mina huvudsakliga sam-
talspartners. Resorna till deras mottagningar var på något 
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sätt sterila, ofarliggjorda på grund av deras medicinska 
natur. Att bo i samma kvarter skulle däremot ha varit ett 
fruktansvärt misstag, det insåg jag redan i början av mitt 
bostadsletande. 

Det första rummet jag besökte, på Rue Laromiguière, 
var mycket trevligt: högt i tak, ljust och med utsikt mot 
en stor och öppen gård, priset var förstås högt men jag 
skulle möjligen kunna tillåta mig det, eller det var förres-
ten inte så säkert, men jag hade i alla fall nästan bestämt 
mig för att slå till när jag kom ut på Rue Lhomond och 
drabbades av en fruktansvärd sorgsenhet, så tryckande 
att den tog andan ur mig, jag fick svårt att andas och 
benen bar mig knappt, jag var tvungen att fly in på första 
bästa café, vilket inte hjälpte det minsta, snarare tvärtom, 
jag såg genast att det var ett av caféerna jag brukade gå till 
när jag studerade på Agronomen, jag kanske till och med 
hade varit på det här caféet med Kate, inredningen hade 
knappt förändrats. Jag beställde mat, en potatisomelett 
och tre Leffe fick mig att hämta mig lite, o ja, västvärlden 
regredierade till det orala stadiet och jag förstod varför, 
jag trodde att jag mer eller mindre hade skakat av mig 
det hela när jag lämnade stället, men så snart jag kom 
ut på Rue Mouffetard började det igen, vägen blev till 
en korsvandring, nu var det bilden av Camille som kom 
tillbaka, hennes barnsliga glädje på frukt- och grönsaks-
marknaden på söndagsmorgnarna, hennes hänförelse 
inför sparrisen, ostarna, de exotiska grönsakerna, de 
levande humrarna, det tog mig över tjugo minuter att 
gå tillbaka till métrostationen Monge, jag vacklade som 
en åldring och flåsade av smärta, denna obegripliga smär-
ta som ibland drabbar åldringar och som inte är något 
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annat än tyngden av livet, nej 5:e arrondissementet var 
uteslutet, absolut uteslutet. 

Därmed påbörjade jag en succesiv nedåtrörelse längs 
linje 7, en nedåtrörelse som följdes av motsvarande pris-
sänkning, och i början av juli tittade jag till min över-
raskning på en etta på Avenue de la Sœur-Rosalie, nästan 
mitt emot Hotell Mercure. Jag ångrade mig i samma 
ögonblick som jag insåg att jag någonstans djupt inom 
mig närde en oformulerad tanke om att hålla kontakten 
med Audrey, herregud vad hoppet är svårbesegrat, vad 
det är ihärdigt och listigt, är alla män så här?

Jag var tvungen att fortsätta nedåt, ännu längre söderut 
och lämna allt hopp om ett möjligt liv bakom mig, annars 
skulle jag inte klara det, och det var i det sinnestill-
ståndet jag gick på visningarna i höghustornen som står 
utspridda mellan Porte de Choisy och Porte d’Ivry. Jag 
behövde uppsöka det tomma, blanka och nakna och den 
här omgivningen motsvarade fullständigt min vision, att 
bo i ett av de där tornen var som att inte bo någonstans. 
Kvadratmeterpriset borde dessutom vara helt överkom-
ligt i de här områdena som främst beboddes av lönearbe-
tare, med den budget jag tänkt mig skulle jag nog kunna 
köpa en tvåa eller till och med en trea, men å andra sidan, 
vem skulle jag inhysa där? 

Alla höghustornen liknade varandra och alla ettor 
liknade också varandra, jag tror att jag valde den tom-
maste, lugnaste och naknaste lägenheten i ett av de mest 
anonyma tornen, där var jag åtminstone säker på att min 
inflyttning skulle passera obemärkt och inte väcka några 
kommentarer, och likadant med min död. Grannarna 
bestod mest av kineser, jag kunde räkna med neutralitet 



och artighet. Utsikten från fönstren sträckte sig onödigt 
långt mot de södra förorterna – långt borta kunde man 
urskilja Massy och troligen Corbeil-Essonnes men det 
spelade ingen roll eftersom det fanns en rullgardin som 
jag redan dagen efter flytten bestämde mig för att dra 
ned för gott. Det fanns sopnedkast, jag tror det var det 
som till slut övertygade mig; om jag å ena sidan använde 
sopnedkastet och å andra sidan Amazons nya tjänst för 
matleveranser, skulle jag kunna uppnå en nästan total 
självständighet.

Flytten från Hotell Mercure blev ett förvånansvärt svårt 
ögonblick, framför allt på grund av lilla Audrey, hon hade 
tårar i ögonen men vad kunde väl jag göra åt det, om 
hon inte stod ut med det här skulle hon aldrig stå ut med 
någonting i livet, hon var tjugofem år på sin höjd men 
ändå, hon behövde härdas lite. Plötsligt gav jag henne en 
kindpuss, sedan två, sedan fyra, hon överlämnade sig helt 
åt dem och gav mig till och med en flyktig kram, så var 
det över, min taxi stod utanför hotellentrén. 
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Flytten gick smidigt, jag hittade snabbt möbler, tecknade 
ett nytt abonnemang på en SFR-box – jag hade bestämt 
mig för att vara min vanliga operatör trogen, trogen in 
i döden, det var en av de saker jag lärt av livet. Deras 
sportutbud intresserade mig däremot inte särskilt myck-
et längre, det insåg jag efter några veckor, jag åldrades 
alltså var det logiskt att jag blev mindre sportig. Men 
det fanns fortfarande gott om guldkorn i SFR-paketet, 
särskilt i matväg, jag var på väg att bli en fet gammal far-
bror, eller varför inte en epikureisk filosof, hade Epiku-
ros egentligen haft något annat i huvudet? Å andra sidan 
kändes det lite begränsat med en hård brödbit och en 
sträng olivolja, jag skulle behöva hummermedaljonger 
och pilgrimsmusslor med späda grönsaker, jag var en rik-
tig dekadent, inte någon grekisk bög från landet. 

I mitten av oktober började jag tröttna på matlagnings-
programmen, hur förträffliga de än var, det blev den verk-
liga början på mitt förfall. Jag försökte intressera mig för 
samhällsdebatter men det blev en nedslående och kort-
varig period, folks upprördhet eller förtjusning var så be-
drövande förutsägbar att jag nu kunde förutse inläggen, 
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inte bara i stora drag utan till och med i detalj, nästan 
ordagrant, ledarskribenterna och de politiska kommen-
tatorerna tågade förbi likt meningslösa, europeiska ma-
rionetter, dumskallar följde på dumskallar och berömde 
varandras etiska ställningstaganden, jag skulle ha kunnat 
skriva deras dialog åt dem och det slutade med att jag 
stängde av tv:n för gott, allt det där skulle bara ha gjort 
mig mer nedstämd om jag orkat fortsätta.

Jag hade länge velat läsa Bergtagen av Thomas Mann, 
jag hade på känn att det var en sorglig bok men det pas-
sade ju mitt tillstånd, det var troligen rätt tillfälle. Så jag 
satte igång, först med beundran men snart med växande 
förbehåll. Även om längden och ambitionen var betyd-
ligt mer omfattande, var innebörden till syvende och sist 
precis densamma som i Döden i Venedig. Precis som den 
där gamle idioten Goethe (den tyska humanisten med 
sin dragning åt medelhavstematik, en av världslittera-
turens allra dystraste svamlande gubbar) och precis som 
sin huvudperson Aschenbach (som dock var mycket mer 
sympatisk) hade han inte varit i stånd att, och det var 
ytterst allvarligt, ta sig ur fascinationen för ungdom och 
skönhet som han till sist höll högre än allt – över alla 
intellektuella och moraliska egenskaper – och som han 
själv hade vältrat sig så förnedrande i, utan minsta för-
behåll. Alltså tjänade all världens kultur ingenting till, all 
världens kultur medförde ändå ingen moralisk vinst eller 
någon som helst fördel, eftersom Marcel Proust samma 
år, exakt samma år, konstaterade med slående klarhet i 
slutet av Den återfunna tiden att varken relationerna till 
det omgivande samhället eller till vänner hade någonting 
meningsfullt att bidra med, de var helt enkelt ett slöseri 
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med tid, och att det, tvärt emot vad folk därute i världen 
trodde, inte var intellektuella samtal författaren behövde, 
utan »flyktiga kärlekslekar med unga flickor i blom«. 
Så här långt kommen i bevisföringen vill jag gärna byta 
ut »unga flickor i blom« mot »unga fuktiga fittor«, det 
tycks mig som att det skulle kunna bringa klarhet i ämnet 
utan att för den skull stå i vägen för poesin (finns det 
något vackrare, något mer poetiskt än en fitta som börjar 
bli fuktig? Jag vill att ni begrundar frågan ordentligt in-
nan ni svarar. En kuk som påbörjar sin resning mot ett 
lodrätt tillstånd? Man kan tänka sig det också. Det är, 
som så mycket annat här i världen, en fråga om sexuell 
ståndpunkt).

Trots att Marcel Proust och Thomas Mann, för att åter-
komma till ämnet, alltså besatt all världens kultur; trots 
att de befann sig i täten (i den imponerande början av 
1900-talet, som i sig var en sammansmältning av mer än 
åtta sekler av europeisk kultur) av det samlade vetandet 
och den samlade intelligensen i världen, trots att de, var 
och en på sitt håll, representerade den franska respek-
tive tyska kulturen – det vill säga de mest framstående, 
djupsinniga och raffinerade kulturerna i deras samtid – så 
var de inte mindre beroende eller redo att kräla i stof-
tet inför vilken ung, fuktig fitta som helst eller vilken 
tappert upprest ung kuk som helst, i enlighet med vars 
och ens personliga preferenser. Thomas Mann förblev 
lite obestämd på den punkten och Proust var innerst 
inne inte särskilt tydlig han heller. Slutet av Bergtagen 
var därför ännu sorgligare än vad läsningen först hade 
antytt; genom att störta ned i 1914 års lika absurda som 
dödliga krig mellan två av den tidens mest högtstående 
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civilisationer beskrev den inte bara sammanbrottet för 
varje tanke om en europeisk kultur, genom den djuriska 
attraktionens slutliga seger beskrev den också slutet för 
all civilisation, all kultur. En söt liten tjej skulle ha kunnat 
ge Thomas Mann praktstånd, Rihanna skulle ha kunnat 
flasha sig för Marcel Proust, dessa två författare i spjut-
spetsen av sina respektive litteraturer var med andra ord 
inga hedersmän, och man skulle behöva gå mycket långt 
tillbaka, troligen till början av 1800-talet och den gryen-
de romantiken, för att få andas en sundare och renare luft. 

Och det var ändå en renhet som skulle kunna diskuteras. 
Lamartine var i grund och botten en sorts Elvis Presley, 
han hade förmågan att få brudarna att smälta med sin lyriska 
stil, men erövringarna gjordes åtminstone i den rena lyri-
kens namn, Lamartine svängde mer diskret på höfterna än 
Elvis, det tror jag i alla fall, man skulle behöva gå igenom 
videoinspelningarna om det hade funnits några från den 
tiden, men det gör ingen större skillnad, den världen var 
hur som helst död, den var död för mig och inte bara för 
mig, den var helt enkelt död. Det blev i den mer lättillgäng-
liga läsningen av sir Arthur Conan Doyle som jag till sist 
fann en viss lättnad. Vid sidan av böckerna om Sherlock 
Holmes var Conan Doyle författare till ett antal impone-
rande noveller som erbjöd en genomgående behaglig läs-
ning som ibland faktiskt fick hjärtat att slå snabbare, han 
hade hela livet varit en fantastisk page turner, troligen den 
bästa i världslitteraturhistorien, men i hans egna ögon var 
det inte mycket värt, det var inte det han ville förmedla, det 
kändes i hela kroppen att den sanna Conan Doyle var en 
ädel själ, med ett rent och gott hjärta. Det mest rörande var 
troligen hans inställning till döden, genom läkarstudierna 
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hade han rört sig från den kristna uppfattningen mot en 
förtvivlad materialism, livet hade bjudit honom på uppre-
pade och grymma förluster, däribland hans egen son som 
fallit offer för de engelska krigsplanerna, hans sista utväg 
hade varit att vända sig till spiritismen, hans sista hopp, 
den sista trösten för sådana som varken kan acceptera sina 
närståendes död eller ansluta sig till kristendomen.

Eftersom jag saknade närstående verkade jag ha lättare 
att ta till mig tanken på döden, jag hade förstås gärna 
velat vara lycklig och ingå i en lycklig gemenskap, det vill 
alla människor, men i mitt tillstånd var den frågan helt 
överspelad. I början av december köpte jag en fotoskriva-
re och omkring hundra askar med Epsonpapper i format 
10x15 cm. Av de fyra väggarna i min etta upptogs den ena 
av en fönstervägg där jag hade rullgardinen neddragen, 
ett stort element stod under den. Den andra beskars av 
min säng, ett nattduksbord och två bokhyllor i minifor-
mat. Den tredje väggen var nästan helt fri bortsett från 
dörröppningen mot hallen, med det lilla badrummet till 
höger och köksvrån till vänster. Det var bara den fjär-
de väggen, mitt emot min säng, som var helt ledig. Om 
jag höll mig till de två sistnämnda väggarna hade jag en 
utställningsyta om 16 m2 till mitt förfogande, och om 
man räknar med ett bildformat på 10x15 cm skulle jag 
kunna ställa ut lite mer än tusen fotografier. Jag hade lite 
mer än tretusen bilder i min bärbara dator, tillsammans 
representerade de mitt liv i sin helhet. Att välja ut en av 
tre verkade rimligt, mycket rimligt faktiskt, det gav en 
känsla av att jag haft ett ganska hyfsat liv. 

(Det hade däremot kunnat utvecklas annorlunda, 
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livet, när man tittade närmare på det. I många år efter 
separationen från Camille hade jag innerst inne tänkt 
att vi förr eller senare skulle bli tillsammans igen, att det 
var oundvikligt eftersom vi älskade varandra, att vi som 
det heter behövde låta såren läka men att vi fortfarande 
var unga, vi hade hela livet framför oss. Nu blickade jag 
tillbaka och upptäckte att mitt liv var slut, att det hade 
gått oss förbi utan att riktigt ge oss några tecken, för att 
sedan diskret, elegant och milt samla in korten igen, det 
hade helt enkelt vänt oss ryggen, när jag tittade närmare 
hade vi verkligen inte haft något långt liv.)

Jag ville på något sätt skapa en facebookvägg, men bara 
för personligt bruk, en facebookvägg som aldrig skulle 
bli sedd av någon annan än mig – och helt kort av den 
mäklare som skulle behöva besiktiga lägenheten efter 
min död, han skulle bli lite överraskad, sedan skulle han 
kasta allt i soporna och troligen planera in en städning 
för att bli av med klisterresterna på väggen. 

Uppgiften underlättades av de moderna kamerafunk-
tionerna: för var och en av mina bilder fanns uppgifter 
om klockslag och datum, det var hur lätt som helst att 
sortera dem efter datum. Om jag dessutom hade aktiverat 
gps-funktionen på mina olika kameror skulle jag även ha 
kunnat hitta de exakta platserna, men i praktiken var det 
överflödigt, jag mindes mitt livs platser, jag mindes dem 
faktiskt perfekt, med kirurgisk och överflödig precision. 
När det gällde datum var minnet mer osäkert, datumen 
saknade betydelse, allt som hade skett hade skett för evig-
heten, nu visste jag det, men det rörde sig om en sluten, 
oåtkomlig evighet.



Under den här berättelsen har jag nämnt vissa foton, 
två av Camille, ett av Kate. Det fanns andra, lite mer än 
tretusen andra, som var mycket mindre intressanta, jag 
blev faktiskt förvånad när jag konstaterade hur medel-
måttiga mina foton var, turistbilder från Venedig eller 
Florens, exakt likadana som hundratusentals andra turis-
ter hade tagit, varför hade jag fått för mig att jag skulle 
ta dem? Och vad var det som fick mig att framkalla de 
där alldagliga bilderna? Ändå skulle jag klistra upp dem, 
var och en på sin plats på väggen, utan hopp om att de 
skulle bidra med vare sig skönhet eller logik, ändå skulle 
jag fortsätta ända till slutet, eftersom jag kunde göra det, 
rent materiellt kunde jag göra det, det var en uppgift som 
var inom räckhåll rent fysiskt. 

Och därför gjorde jag det. 
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Till sist skulle även jag börja intressera mig för omkost-
naderna. Avgiften var ovanligt hög i de här höghustor-
nen i 13:e arrondissementet, det hade jag inte väntat mig, 
och den skulle störa min livsplan. För några månader 
sedan (bara några månader? ett helt år, eller kanske två? 
jag kunde inte längre hålla ordning på kronologin i mitt 
liv, bara ett fåtal bilder överlevde mitt i ett förvirrat tom-
rum, den uppmärksamma läsaren kan fylla i luckorna), 
eller hur som helst den gången jag bestämde mig för att 
försvinna och definitivt lämna både jordbruksdeparte-
mentet och Yuzu, hade jag ännu känslan av att vara rik, 
att mina föräldrars arv skulle räcka för en obegränsad 
livstid.

På kontot fanns för närvarande lite mer än tvåhundra-
tusen euro. Att ta semester kunde förstås inte komma på 
fråga (ta semester för att göra vad? surfa? åka slalom? 
och i vilken sorts sammanhang? En gång hade jag åkt 
med Camille till Fuerteventura med en club-någonting 
och träffat på en man som reste ensam, han åt middag 
ensam och skulle som det såg ut fortsätta att äta ensam 
under hela resan, han var i trettioårsåldern, en spanjor 
tror jag, utseendemässigt var han inte så illa och troligen 
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befann han sig på en godtagbar samhällsnivå, kanske var 
han bankkassör, modet han måste uppbringa varenda 
dag, särskilt vid måltiderna, hade gjort mig bestört och 
nästan förlamad av skräck). Jag skulle inte göra några 
helgutflykter heller, det var slut med livsstilshotell för 
min del, om man tog in ensam på ett livsstilshotell kunde 
man lika gärna skjuta sig i skallen, det hade varit en rik-
tigt sorglig stund när jag ställde min G 350 på den dystra 
parkeringen som ingått i lägenhetsköpet, tre våningar 
under markplan, golvet var halt och äckligt och luften 
kväljande, gamla grönsaksskal låg här och där, det var 
verkligen ett sorgligt slut för min gamla G 350, att stå 
fängslad på den här smutsiga och livlösa parkeringen, den 
som hade rusat på bergsvägar, tagit sig igenom träsk och 
över vadställen, den som hade över 380 000 kilometer på 
vägmätaren, och som inte vid något enda tillfälle hade 
svikit mig. 

Jag tänkte inte mer på att ringa de där eskortflickorna, 
och förresten hade jag tappat bort lappen som doktor 
Azote gett mig. När jag kom på det, och tänkte att 
jag antagligen hade glömt den på mitt rum på Hotell 
Mercure, oroade jag mig ett ögonblick för att Audrey 
skulle ha kunnat hitta den och att hennes uppfattning om 
mig skulle ha förändrats (men vad sjutton skulle det spela 
för roll? min logik var verkligen helt uppåt väggarna). 
Jag kunde förstås be doktor Azote att skriva en ny, eller 
så kunde jag leta upp någon på egen hand, det fanns gott 
om sajter på internet, men allt det där verkade fåfängt: 
inget som ens liknade en erektion verkade nära föreståen-
de, mina sporadiska runkförsök var mycket tydliga i det 
avseendet, världen hade alltså förvandlats till en neutral 
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yta, utan lättnad och utan dragningskraft, mina levnads-
kostnader minskade plötsligt betydligt, men berget av 
månatliga avgifter var så oanständigt högt att även om 
jag begränsade mina nöjen till mat och vin kunde jag som 
mest räkna med tio år innan saldot närmade sig noll och 
processen avslutades.

Min avsikt var att agera nattetid, för att inte låta mig 
hindras av åsynen av betongen på gatan, jag litade inte 
på mitt mod. Händelseförloppet jag föreställde mig var 
kort och perfekt: vid dörröppningen till rummet fanns 
en strömbrytare, jag kunde få upp rullgardinen på några 
sekunder. För att slippa tänka skulle jag gå mot fönstret, 
dra fönsterväggen åt sidan, luta mig framåt och så skulle 
det vara gjort.

Länge hölls jag tillbaka av tanken på hur lång tid fal-
let skulle ta, jag föreställde mig att jag skulle sväva flera 
minuter i tomma luften och samtidigt bli allt mer med-
veten om hur mina organ oundvikligen skulle krossas 
i samma ögonblick som jag slog i marken, om hur den 
absoluta smärtan skulle fortplanta sig i mig, och för varje 
sekund jag föll skulle ett tillstånd av total och fruktans-
värd skräck fylla mig mer och mer, ingen svimning skulle 
komma med någon förmildrande och lyckosam nåd. 

Tur att jag hade långvariga, naturvetenskapliga studier 
bakom mig: sträckan s som en kropp i fritt fall färdas 
under tiden t, angavs exakt av formeln s=1/2g, där g var 
gravitationskonstanten, vilket för sträckan s gav falltiden 
2s/g. Om man räknade med höjden (nästan exakt hund-
ra meter) på min byggnad och med att luftmotståndet 
för den sortens fallhöjd var försumbart, gav det en falltid 
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på fyra och en halv sekund, max fem om man absolut 
ville räkna med luftmotståndet, som man kan se var det 
ingen ting att hetsa upp sig över, med några glas calvados i 
bröstet var det inte ens säkert att man skulle hinna tänka 
något alls. Det skulle garanterat ske betydligt fler själv-
mord om folk kände till den här enkla siffran: fyra och 
en halv sekund. Jag skulle slå i marken med en hastighet 
på 159 kilometer i timmen, det var lite mindre trevligt att 
föreställa sig, men ändå, det var inte främst nedslaget jag 
var rädd för utan flygturen, och fysiken fastslog med all 
önskvärd tydlighet att min flygtur skulle bli kort. 

Tio år var alldeles för lång tid, mitt själsliga lidande skulle 
ha nått en outhärdlig och direkt dödlig nivå långt före 
dess, men samtidigt hade jag ingen lust att lämna något 
arv efter mig (och vem skulle för övrigt få det, staten? 
en ytterst obehaglig framtidsutsikt), alltså måste jag öka 
takten när det gällde mina utgifter, det var mer än småak-
tigt, det var rent bedrövligt, men jag kunde inte stå ut 
med tanken på att dö med pengar på kontot. Jag skulle 
ha kunnat ge bort pengar, visa mig generös, men vem 
skulle få dem? De handikappade, de hemlösa, migran-
terna, de blinda? Jag tänkte i varje fall inte räcka mina 
stålar till rumänerna. Ingen hade gett mig särskilt mycket 
och jag hade ingen särskild lust att ge något heller, min 
godhet var underutvecklad, den psykologiska processen 
hade inte blivit av, jag var snarare allt mer likgiltig inför 
mänskligheten som helhet, för att inte tala om de fall 
då jag var direkt fientlig. Jag hade försökt närma mig 
vissa människor (och framför allt vissa människor av 
kvinnokön, eftersom de till en början attraherade mig 
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mer, men det har jag redan berättat om), jag tror hur 
som helst att jag har gjort ett normalstort antal försök, 
genomsnittligt, medelstort, men av olika skäl (som jag 
också har belyst) hade inget fått fäste, inget hade gett mig 
skäl att tänka att det fanns en plats för mig i livet, eller 
ett sammanhang, eller en anledning. 

Den enda lösningen för att minska mitt saldo var att 
fortsätta vräka i mig mat, att försöka intressera mig för 
dyrbara och kostsamma rätter (tryffel från Alba? hummer 
från Maine?), jag hade just passerat åttio kilo men det 
skulle inte påverka falltiden, vilket Galileo redan påvi-
sat med sina utmärkta experiment, vilka enligt legenden 
hade utförts från toppen av det lutande tornet i Pisa, men 
som mer sannolikt utförts från toppen av ett torn i Padua. 

Mitt torn hade också döpts efter en italiensk stad 
(Ravenna? Ancona? Rimini?). Sammanträffandet var inte 
det minsta lustigt, men det kändes ändå inte orimligt att 
försöka utveckla en humoristisk syn på saken, att före-
ställa mig ögonblicket då jag skulle luta mig ut genom 
fönstret, att betrakta det som ett skämt, det var trots 
allt möjligt att förhålla sig skämtsamt till döden, massor 
av människor dog varenda sekund och lyckades utmärkt 
med det, på första försöket, utan att ställa till med någon 
scen, somliga passade till och med på att komma med 
kvickheter.

Det var nära nu, jag kände att jag nästan var framme, det 
var den sista raksträckan. Jag hade två månader kvar på 
mitt captorixrecept, troligen skulle jag behöva besöka 
doktor Azote en sista gång; den här gången skulle jag 
bli tvungen att ljuga för honom och låtsas att mitt till-



stånd hade förbättrats för att slippa några räddningsförsök 
från hans sida, en tvångsintagning eller något liknande, 
jag måste verka lättsam och optimistisk, men utan att 
överdriva, mina skådespelarförmågor var begränsade. 
Det skulle inte bli lätt, han var långt ifrån dum, men jag 
kunde omöjligen föreställa mig att vara utan Captorix 
en enda dag. Man får inte låta lidandet överskrida en 
viss nivå, annars börjar man göra dumheter, man dricker 
propplösare så att de inre organen, som består av samma 
substanser som de som brukar täppa igen avloppen, löses 
upp under fruktansvärda plågor, eller så kastar man sig 
framför tunnelbanan och vaknar upp två ben fattigare 
och med pungen hackad i småbitar, men ändå inte död. 
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Det är en liten vit tablett, oval och delbar. 

Den skapar inte, den förvandlar inte; den tolkar. Det 
slutgiltiga gör den övergående, det oundvikliga gör den 
eventuellt. Den tillför en ny tolkning av livet – mindre 
rikt, mer artificiellt och färgat av en viss stelhet. Den ger 
ingen som helst lycka eller ens verklig lättnad, dess verkan 
är av ett annat slag: genom att omvandla livet till en serie 
formaliteter möjliggör den förändring. Den hjälper folk 
att leva, eller att åtminstone inte dö – i alla fall för en tid.

Till slut tvingar sig ändå döden på, den molekylära rust-
ningen krackelerar, nedbrytningsprocessen fortsätter sin 
gång. Det går troligen snabbare för dem som aldrig har 
varit en del av världen, som aldrig har föresatt sig att 
leva, eller älska, eller bli älskade; de som alltid har vetat 
att livet är utom räckhåll. Dessa människor, och de är 
många, har som man brukar säga inget att ångra; men 
jag hör inte till dem. 

Jag skulle ha kunnat göra en kvinna lycklig. Två faktiskt, 
jag har berättat vilka. Allt var klart, extremt klart redan 



från början, ändå blundade vi för det. Hade vi kapitulerat 
inför illusionerna om den individuella friheten, det öpp-
na livet och de oändliga möjligheterna? Det är möjligt, 
det var idéer som låg i tiden, vi hade inte formulerat dem, 
de passade inte oss; vi hade funnit oss i att låta oss formas 
av dem, förstöras av dem och till sist, mycket länge, lida 
av dem. 

I verkligheten tar Gud hand om oss, han tänker på oss i 
varje stund och ger oss ibland väldigt tydliga riktlinjer. 
Kärleken som flödar så häftigt i våra bröst att vi tappar 
andan, de upplysta tillstånden och extaserna – oförklar-
liga om man beaktar vår biologiska natur, vår status som 
enkla primater – är extremt tydliga tecken.

Och idag förstår jag hur Kristus såg det, hans återkom-
mande irritation över alla förhärdade hjärtan: de har fått 
alla tecken, ändå blundar de för dem. Måste jag verkligen 
ge mitt liv för de här nollorna? Måste man verkligen vara 
så explicit?

Det verkar så, ja.


