
torsdagsmordklubben





richard osman

Torsdagsmordklubben

Översättning Ing-Britt Björklund

albert bonniers förlag



www.albertbonniersforlag.se

isbn: 978-91-0-018855-9

Originalets titel: The Thursday Murder Club

Copyright © 2020 Richard Osman

Omslag: Viking/Penguin Random House, 

svensk utgåva Ingrediensen AB

Tryck: ScandBook, EU 2021



Till min älskade mamma,

”den sista av Brendorna”





Att döda någon är enkelt. Men att gömma kroppen, 
ja, det brukar vara den svåra biten. Det är så man åker 
fast.

Men jag hade turen att råka hitta det rätta stället. Det 
perfekta stället, faktiskt.

Jag kommer hit då och då för att förvissa mig om att 
allt fortfarande är i orört skick. Det är det alltid och jag 
gissar att det kommer att vara det för all framtid.

Ibland röker jag en cigarrett, vilket jag vet att jag inte 
borde, men det är min enda last.





FÖRSTA DELEN

Träffa nya människor och

prova nya saker
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1

Joyce

Jag tycker vi börjar med Elizabeth, så får vi se var vi hamnar.
Jag visste förstås vem hon var för det gör alla som bor här. 

Hon bor i en av fyrarummarna i Larkin Court. Det är den 
på hörnet, med trädäcket. Och en gång var jag med i samma 
frågesportslag som Stephen, som på grund av många olika 
omständigheter är Elizabeths tredje man.

Jag var och åt lunch – detta var för två eller tre månader 
sedan – och det måste ha varit en måndag, eftersom det var 
köttpudding med potatismos. Elizabeth undrade om det gick 
bra att hon frågade mig en sak om knivsår, trots att jag satt 
och åt.

”Javisst, det går fint”, svarade jag. Eller något i den stilen. 
Jag kan lika gärna berätta på en gång att jag inte alltid minns 
saker och ting i detalj. Hon öppnade en brun mapp där det låg 
några maskinskrivna sidor och jag såg kanterna på vad som 
såg ut som några gamla foton. Hon gick rakt på sak.

Hon bad att jag skulle föreställa mig en situation där en flicka 
hade blivit knivhuggen. Jag frågade med vilken sorts kniv och 
då sa hon att det antagligen var en helt vanlig kökskniv. En 
John Lewis. Det sa hon inte, men det var det jag såg framför 
mig. Sedan sa hon att jag skulle föreställa mig att flickan hade 
blivit knivhuggen strax under bröstbenet tre eller fyra gånger. 
In och ut, in och ut, på ett riktigt vidrigt sätt men att kniven 
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inte hade kommit åt någon artär. Hon sa det ganska tyst, efter-
som folk satt och åt runt omkring oss. Hon har ändå en viss 
finkänslighet.

Jag satt där och försökte frammana knivsår för min inre syn 
och Elizabeth frågade hur lång tid det skulle ta innan flickan 
förblödde.

Jag kom just på att jag förstås borde ha berättat att jag har 
arbetat som sjuksköterska i många år, annars är det nog svårt 
att hänga med i svängarna. Elizabeth har reda på allt så hon 
måste ha snappat upp det någonstans, för det var i alla fall 
därför hon frågade mig. Du måste ha undrat vad det var jag 
yrade om nyss. Men jag lovar att det ska bli bättre fason på 
skrivandet efter hand.

Jag minns att jag slog fingrarna lite lätt mot munnen innan 
jag svarade, så där som de ibland gör på teve. Det får en att 
se smartare ut, prova själv får du se. Jag frågade hur mycket 
flickan hade vägt.

Elizabeth hade den uppgiften i mappen och hon drog med 
ena fingret utmed kanten på papperet tills hon hittade stället 
där det stod att flickan hade vägt fyrtiosex kilo. Detta förbryl-
lade oss båda två för ingen av oss visste hur mycket fyrtiosex 
kilo var. Jag fick för mig att det nog var detsamma som tjugotre 
stone. Men samtidigt som jag tänkte det misstänkte jag att jag 
blandade ihop det med tum och centimeter.

Elizabeth hade en bild på kroppen i mappen och genom att 
titta på mig och knacka lite lätt på mappen gjorde hon klart 
att flickan absolut inte hade vägt tjugotre stone. Sedan vände 
hon sig in mot rummet och sa: ”Vill någon vara snäll och fråga 
Bernard hur mycket fyrtiosex kilo är?”

Bernard sitter alltid för sig själv vid ett av de mindre borden 
närmast uteplatsen. Det är bord nummer åtta. Det kanske är 
ovidkommande, men jag ska i alla fall berätta lite om Bernard.
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Bernard Cottle var väldigt snäll och hjälpsam när jag var 
nyinflyttad i Coopers Chase. Han köpte en klematis till mig 
och berättade hur återvinningen fungerar. Det finns fyra kärl 
i olika färger. Fyra stycken! Tack vare Bernard vet jag att det 
gröna är för glas och att det blåa är för kartonger och papper. 
Vad det röda och det svarta är för, ja, det kan man verkligen 
undra. Det brukar ligga allt möjligt i dem. En gång hade någon 
lagt en telefaxapparat i ett av dem.

Bernard har varit lärare, något med naturvetenskap, och har 
arbetat över hela världen, bland annat i Dubai innan någon ens 
hade hört talas om det stället. Precis som man kunde förvänta 
sig kom han i kostym till lunchen men han läste faktiskt Daily 
Express. Mary, som bor i Ruskin Court och satt vid bordet 
intill, vände sig mot honom och frågade hur mycket fyrtiosex 
kilo var med vårt sätt att mäta.

Bernard nickade och ropade bort till Elizabeth: ”Sju stone 
komma tre någonting.”

Bernard i ett nötskal.
Elizabeth tackade honom och sa att det kunde stämma och 

Bernard återgick till sitt korsord. Jag slog upp centimeter och 
tum efteråt och där hade jag i alla fall haft någorlunda rätt.

Elizabeth återgick till sin fråga. Hur lång tid skulle det ta 
innan flickan som hade blivit huggen med en kökskniv dog? Jag 
gissade att det skulle ta ungefär trekvart om hon inte fick hjälp.

”Utmärkt, Joyce”, sa Elizabeth och ställde sedan en fråga till. 
Vad skulle ha hänt om hon hade fått vård av något slag? Inte 
nödvändigtvis av en läkare, men av någon som visste hur man 
lade om ett sår. Kanske någon som hade varit i det militära 
eller något liknande.

Jag har sett många knivsår i min dag. Mitt jobb handlade 
faktiskt inte bara om stukade vrister. Jag svarade Elizabeth att 
hon i så fall inte skulle ha dött. För det skulle hon inte. Det 
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hade säkert gjort väldigt ont, men det borde inte ha varit så 
svårt att stoppa blödningen.

Elizabeth nickade ivrigt och sa att det var precis det hon hade 
sagt till Ibrahim, fast jag kände inte Ibrahim då. Detta var som 
sagt för några månader sedan.

Elizabeth hade känt att det var något som inte stämde och 
trodde att det var pojkvännen som hade mördat henne. Jag 
vet att sådant fortfarande är vanligt. Man läser ofta om det.

Innan jag flyttade till Coopers Chase kanske jag skulle ha 
tyckt att det här var ett märkligt samtalsämne, men när man 
har lärt känna dem som bor här tycker man att det är helt 
normalt. Förra veckan träffade jag personen som uppfann 
mintglass med krossad choklad, eller han påstod åtminstone 
det. Jag har ingen aning om ifall det är sant eller inte.

Det gladde mig att jag hade kunnat vara till hjälp på mitt 
lilla vis och jag beslöt mig för att be Elizabeth om en sak. Jag 
frågade om jag möjligtvis kunde få ta en titt på bilderna av den 
döda kroppen. Utifrån ett rent yrkesmässigt intresse.

Elizabeth sken upp så där som folk här brukar göra när 
man ber att få titta på deras barnbarns examensbilder. Hon 
tog ut ett A4-papper ur mappen och lade det med framsidan 
ner framför mig och sa att jag kunde behålla det eftersom hon 
hade flera kopior.

Jag sa att det var hemskt snällt av henne och hon svarade 
ingen orsak, men fick hon lov att ställa en sista fråga till mig?

”Javisst”, svarade jag.
”Brukar du ha något särskilt för dig på torsdagar?” frågade 

hon.
Och tro det eller ej men det var då jag för första gången fick 

höra talas om Torsdagarna.
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2

Polisassistent Donna De Freitas skulle vilja ha ett tjänstevapen. 
Hon skulle vilja jaga in seriemördare i tomma lagerlokaler och 
med stor envishet lyckas få fast dem trots en färsk skottskada 
i ena axeln. Kanske lära sig att dricka whisky och ha en kär-
leksaffär med sin kollega.

Men just nu sitter hon här, tjugosex år gammal, och äter 
lunch tillsammans med fyra pensionärer som hon precis har 
träffat och inser att hon nog får jobba sig upp till allt det där 
andra. Förresten måste hon erkänna att hon har haft det riktigt 
kul den senaste timmen, eller vad det kan vara.

Hon har hållit sin föreläsning Praktiska råd för trygghet 
i hemmet många gånger och i dag hade hon som vanligt en 
grupp äldre människor framför sig. Det låg filtar över knän, 
det fanns kakor och längst bak var det några som satt och 
sov i godan ro. Hon kommer alltid med samma råd – hur 
oerhört viktigt det är att installera fönsterlås, att alltid be om 
legitimation och att aldrig lämna ut personuppgifter till tele-
fonförsäljare. Men hennes uppgift är framför allt att ha en 
lugnande inverkan i en hotfull värld, det är hon väl medveten 
om. Hon brukar erbjuda sig att ta de här uppdragen för att 
slippa kontoret och pappersarbetet en stund. Polisstationen i 
Fairhaven är bra mycket händelsefattigare än hon är van vid.

I dag hade hon hamnat i seniorbyn Coopers Chase. Det lät 
ju ganska beskedligt. Det var påkostat, avskilt och stillsamt 
och på vägen dit hade hon sett en trevlig pub där hon skulle 
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kunna äta lunch på vägen hem. Det här med att ta nacksving 
på seriemördare ombord på racerbåtar fick vänta.

”Trygghet”, hade Donna inlett med fast det hon tänkte på 
var om hon kanske skulle skaffa sig en tatuering. En delfin 
längst ner på ryggen? Eller var det för klyschigt? Och skulle 
det göra ont? Antagligen, men hon var ju trots allt polis. ”Vad 
lägger vi för betydelse i ordet ’trygghet’? Det är ett ord som 
säkert innebär olika saker för olika …”

En hand for upp på raden längst fram. Det var inte så det 
brukade gå till, men det var bara att gilla läget. Det var en 
ytterst välklädd kvinna i åttioårsåldern som ville säga något.

”Kära vän, vi får innerligt hoppas att det här inte kommer 
att handla om fönsterlås.”

Kvinnan tittade sig omkring i rummet, varpå följde ett instäm-
mande mummel.

En äldre herre på andra raden med en rullator framför sig tog 
därefter till orda. ”Och inget om legitimation, är ni snäll, för 
det vet vi redan allt om. Kommer ni verkligen från gasverket 
eller är ni en inbrottstjuv? Vi kan det där, förstår ni.”

Nu började det pratas från alla håll.
”Det heter inte gasverket längre, det heter Centrica”, sa en 

man i välskräddad kostym med väst.
Mannen som satt bredvid honom och som var klädd i shorts, 

flip-flops och en West Ham United-tröja passade på att resa 
sig upp och hötte med fingret åt ett obestämt håll. ”Det där är 
Thatchers verk, Ibrahim. Dessförinnan var det vi som ägde det.”

”Men sätt dig ner, Ron”, sa den välklädda kvinnan. Sedan 
tittade hon på Donna och tillade: ”Jag ber om ursäkt å Rons 
vägnar.” Hon skakade på huvudet. Det hördes kommentarer 
från alla håll.

”Det är ju hur enkelt som helst för en kriminell person att 
förfalska en id-handling.”



17

”Jag har grå starr. Jag skulle lätt kunna släppa in någon som 
håller upp sitt bibliotekskort.”

”De läser inte ens av mätaren längre. Allt sköts på nätet nume-
ra.”

”Det är i molnet, kära du.”
”Inte mig emot om det kommer en inbrottstjuv. Det vore 

trevligt att få besök.”
Det blev tyst en kort stund. Sedan började det tjuta och vissla 

i olika tonarter när några hörapparater vreds upp och några 
andra stängdes av. Kvinnan på första raden tog ledningen igen.

”Alltså – jag heter förresten Elizabeth – inga fönsterlås, är 
ni snäll, och inga id-kort och ni behöver inte tala om för oss 
att vi inte ska lämna ut några lösenord till nigerianer i telefon. 
Om man fortfarande får lov att säga nigerianer.”

Donna De Freitas fick byta strategi och hon insåg plötsligt att 
alla tankar på publuncher och tatueringar var som bortblåsta 
och att det som dök upp i huvudet var en kurs i kravallhante-
ring i södra London på den gamla goda tiden.

”Jaha, så vad ska vi prata om?” frågade Donna. ”Vi behöver 
hålla på i minst trekvart, annars måste jag jobba igen tiden.”

”Strukturell könsdiskriminering inom polisen, kanske?” 
föreslog Elizabeth.

”Jag skulle vilja prata om polisens dödsskjutning av Mark 
Duggan som sanktionerades av staten och …”

”Sätt dig ner, Ron!”
Så där höll det på i all trivsamhet tills tiden var ute och då 

tackade de Donna allihop, visade henne bilder på sina barn-
barn och bad henne stanna kvar och äta lunch med dem.

Så här sitter hon nu och petar i sin sallad i det som i menyn 
beskrivs som en ”modern lyxrestaurang”. Kvart i tolv är väl 
tidigt för henne att äta lunch, men det skulle ha varit oartigt 
att tacka nej. Hon ser att hennes fyra värdar inte bara äter 
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med god aptit utan att de även har öppnat en flaska rödvin.
”Det var enastående bra, Donna”, säger Elizabeth. ”Väldigt 

uppskattat.” Donna tycker att Elizabeth känns som en sådan 
där lärare som man är livrädd för hela läsåret men som ger en 
högsta betyg och gråter när man slutar. Det kanske har med 
tweedkavajen att göra.

”Det var helt lysande, Donna”, säger Ron. ”Får jag säga du, 
vännen?”

”Du går bra, men säg helst inte vännen”, säger Donna.
”Självklart, gumman”, svarar Ron. ”Uppfattat. Den där hi-

storien om ukrainaren med parkeringsboten och motorsågen 
var inte alls dum. Du borde skriva middagstal, det finns pengar 
att tjäna där. Jag känner en som håller på med sådant om du 
vill ha numret?”

Salladen är trots allt riktigt god, tänker Donna, och det är inte 
ofta hon tänker det.

”Jag hade nog kunnat bli en skicklig heroinlangare.” Det var 
Ibrahim, han som hade påpekat det här med Centrica. ”Det 
handlar bara om logistik. Och så är det förstås vägandet också 
och det skulle jag gilla, det där exakta. Och det lär finnas appa-
rater som räknar pengar. Alla dessa moderna bekvämligheter. 
Har du tagit fast någon heroinlangare?”

”Nej”, svarar Donna. ”Men det står på min lista.”
”Stämmer det förresten att det finns apparater som räknar 

pengar?” frågar Ibrahim.
”Ja, det stämmer”, svarar Donna.
”Fantastiskt”, säger Ibrahim och tömmer vinglaset.
”Vi blir lätt uttråkade”, tillägger Elizabeth och tömmer också 

sitt glas. ”Gud bevare oss för fönsterlås, min kära poliskvinna.”
”Så där säger man inte nu för tiden”, svarar Donna.
”På det viset”, säger Elizabeth och snörper på munnen. ”Och 

vad händer om jag gör det i alla fall? Blir jag häktad då?”
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”Nej, men du sjunker i min aktning”, svarar Donna. ”Det 
är väldigt enkelt för dig att låta bli, och det är ett sätt att visa 
respekt.”

”Tusan också, där fick jag visst så jag teg. Ja, vi säger väl det 
då”, svarar Elizabeth och slutar snörpa på munnen.

”Tack”, säger Donna.
”Kan du gissa hur gammal jag är?” undrar Ibrahim.
Donna tvekar en stund. Ibrahim har en snygg kostym och 

han har fin hy. Han luktar gott och han har en konstfullt hop-
vikt näsduk nedstoppad i ena bröstfickan. Håret i behåll även 
om det börjar bli tunt. Ingen kulmage och bara en haka. Vad 
ska hon gissa på? Hm. Hon tittar på Ibrahims händer. De är 
alltid avslöjande.

”Åttio?” drar hon till med.
Hon ser hur luften går ur honom. ”Helt rätt, men jag ser 

yngre ut. Som sjuttiofyra, ungefär. Det säger alla. Det är pilates 
som är hemligheten.”

”Och vad har du sysslat med i ditt liv, Joyce?” frågar Donna 
den fjärde medlemmen i gruppen, en späd, vithårig dam i laven-
delblå blus och lila kofta. Hon ser väldigt nöjd ut där hon sitter 
och insuper allt med sina pigga ögon, som en liten fågel som tyst 
spanar efter något som glimmar i solskenet.

”Jag?” säger Joyce. ”Inget märkvärdigt. Först var jag sjuk-
sköterska, sedan mamma och sedan sjuksköterska igen. Inte 
mer spännande än så.”

Elizabeth fnyser till. ”Låt dig inte luras. Hon är en sådan som 
’får saker och ting gjorda’.”

”Jag gör det jag har bestämt bara”, säger Joyce. ”Även om 
det inte är särskilt modernt längre. Om jag säger att jag ska 
gå på zumba går jag på zumba. Det är så jag funkar. Det är 
min dotter som håller på med spännande saker. Hon driver en 
hedgefond, om du vet vad det är för något?”
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”Inte riktigt”, erkänner Donna.
”Samma här”, svarar Joyce.
”Först är det zumba och sedan pilates”, säger Ibrahim. ”Men 

jag går inte på båda. Det skulle vara kontraproduktivt för de 
stora muskelgrupperna.”

Det är en sak som Donna har suttit och funderat på under 
hela lunchen. ”Jag vet ju att ni bor här i Coopers Chase alla 
fyra, men hur kom det sig att ni blev vänner, om jag får fråga?”

”Vänner?” Elizabeth verkar tycka att det är lustigt. ”Vi är 
inte vänner, kära du.”

Ron skrattar till. ”Nej, för tusan, vi är absolut inte vänner. 
Vill du ha påfyllning, Liz?”

Elizabeth nickar och Ron häller upp. De är inne på sin andra 
flaska och klockan är bara kvart över tolv.

Ibrahim håller med. ”Jag tycker inte att vänner är rätt ord. 
Vi har väldigt olika intressen, så vi skulle nog aldrig få för oss 
att umgås. Jag tycker i och för sig bra om Ron, även om han 
inte är särskilt lätt att ha att göra med.”

Ron nickar. ”Det är sant.”
”Och Elizabeth kan vara rätt besvärlig.”
Elizabeth nickar. ”Så är det, tyvärr. Jag är inte direkt den 

insmickrande typen och har aldrig varit det.”
”Joyce gillar jag, och det tror jag vi gör allihop”, säger 

Ibrahim.
Ron och Elizabeth nickar instämmande.
”Då får jag väl tacka”, säger Joyce som sitter och jagar 

ärtorna på tallriken. ”Tycker ni inte att någon borde uppfinna 
platta ärtor?”

Donna försöker bli klok på hur det hela hänger ihop.
”Om ni inte är vänner, vad är ni då?”
Donna ser att Joyce tittar upp på de andra i det här osan-

nolika sällskapet och skakar på huvudet. ”För det första är 


