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Kapitel 1

Det var en magisk kväll. Maskrosdunet svävade i luften och 
fick sällskap av äppelblom som redan täckte marken som 
ett blekrosa täcke. Häggen hade inte riktigt hunnit blomma 
över än och den söta doften spred sig i den milda brisen. Det 
var också kvällen då mitt liv tog slut.

Jag plockade bort några blomblad som fastnat i min långa 
fläta och knöt handen och knackade på. Orosfåglarna fladd-
rade i magen. Det var ett så fint hus. Jag hade aldrig varit 
häruppe, bara stått utanför grinden och tittat in. Spanat på 
den gula herrgården och försökt fånga en glimt av någon i 
fönstren på övervåningen. 

En dag kommer du också att bo här och få grus i dina 
sidenskor när du springer upp mot stora porten, hade mamma 
sagt, men hon hade också varit noga med att påpeka att jag 
inte fick gå dit förrän jag fyllde fjorton år. Då kan du gå 
miste om hela arvet.

Flera gånger hade jag försökt få mamma att berätta om 
arvet, men hon vägrade prata om det och vägrade låta mig 
träffa de som bodde uppe i herrgården. Sa att hon svurit 
en blodsed och om hon bröt mot den skulle en hemsk 
förbannelse drabba henne. Jag ville inte att mamma skulle 
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drabbas av en förbannelse, men samtidigt så längtade jag 
intensivt efter att få träffa familjen som bodde där. Nu hade 
jag bara sett dem på håll, och jag hade varit noga med att 
de inte skulle se mig. Istället hade jag tittat upp mot huset 
och föreställt mig själv i en vacker spetsklänning och med 
korkskruvslockar i håret som dansade mot mina axlar 
när jag sprang. Uppe vid huset skulle han möta mig med 
utsträckta armar och han skulle kalla mig för sin prinsessa. 

Klampande steg hördes inifrån och jag drogs tillbaka till 
verkligheten. Jag stod inte vid stora porten nu, jag var för 
feg. Istället hade jag gått till köksingången så som jag alltid 
brukade göra med mamma när vi besökte större gårdar. Det 
kändes tryggare. 

– Jaha, vad vill hon? sa en barsk röst. 
Jag höjde blicken från mina slitna kängor. En kraftig 

kvinna med stärkt förkläde och svettblankt ansikte tittade 
uppfordrande på mig. 

– Jag söker greve Malcolm, sa jag och försökte låta säkrare 
på rösten än jag kände mig. 

Kvinnan fnös. Hon såg ut att vara i fyrtioårsåldern 
och slingorna som letat sig ut ur knuten låg klistrade mot 
hennes panna.

– Besökare till herrn brukar anmäla sig vid stora ingången, 
sa hon nedlåtande. 

Jag nickade och svalde. Hjärtat slog så snabbt att jag 
kände mig yr. 

– Men, se så! Ge sig av dit, så ska jag höra om herrn har 
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tid att komma ner, sa hon och jag vände mig om för att 
skynda mig över gräsmattan till framsidan av huset, men jag 
hann inte många steg förrän jag hörde hur hon harklade sig 
bakom mig. 

– Vem kan jag hälsa från? frågade hon när jag vände mig 
om. 

Namnet brände på tungan, men jag valde smeknamnet, 
det som alla utom mamma kallade mig för. 

– Nessa. Jag heter Nessa, upprepade jag som om det blev 
mer sant då. 

– Hm, muttrade hon och stängde dörren och jag fortsatte 
till framsidan av huset.

– En gardin rörde sig på övervåningen och jag tyckte 
att jag såg ett ansikte. Gruset knastrade under mina fötter 
när jag småsprang mot den stora porten som bestod av två 
utsirade dörrar i något mörkt träslag. 

Med ens kändes både gårdsplanen och huset gigantiska. 
Det fanns en rundel mitt i gruset där det stod en tårpil. Jag 
fick lust att krypa in och gömma mig under trädets hängande 
grenar, men precis då slogs ett fönster upp med en smäll.

En flicka i min egen ålder stack ut huvudet genom det 
öppna fönstret på övervåningen och hon fick strax sällskap 
av två barn till. Det måste vara de. Jag fylldes med en varm, 
hoppfull känsla. Det var mina syskon! 

– Hej, vem är du? ropade det minsta barnet, en pojke 
som såg ut att vara i femårsåldern. Jag hade sett honom ett 
par gånger tidigare när jag spanat på huset. 
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Jag gick närmare och såg att de studerade mig nyfiket. Jag 
önskade att jag haft finare kläder på mig och inte den nötta, 
gråa kjolen och blusen som var lappad på armbågarna.

 – Jag heter Nessa, svarade jag och tänkte just tillägga att vi 
snart skulle lära känna varandra bättre när dubbeldörrarna 
öppnades.

En yngre husa höll upp dörren och en lång, mörkhårig 
man klev ut på trappan. Jag hade sett honom förr, men bara 
på håll. 

Det där är din far, se så stilig han är! hade min mamma 
sagt.

Hennes ord ringde i mitt huvud när jag gick fram mot 
greve Malcolm. Han såg så lång och bestämd ut på nära håll. 
Jag hade föreställt mig honom med ett mjukt leende på läp-
parna när han tittade på mig, men hans mun var ett smalt 
streck och huden var spänd över kinderna. 

– Ni hade sökt mig, sa han innan jag ens hunnit upp för 
trappan. Det fanns en otålighet i rösten, som om jag kom 
och störde mitt i någonting viktigt.

– Jo, ja-ja…, stammade jag, men lyckades inte riktigt hitta 
orden. 

Malcolm von Klingsparr tornade upp sig över mig där 
han stod högst upp på trappan och jag på det nedersta 
trappsteget. 

– Fram med det nu, sa han kort.
– Min mamma har dött. Det var tuberkulos och nu har 

jag ingenstans att ta vägen, men ni är ju min far så jag tänkte 
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att jag kunde kanske få bo här, hasplade jag ur mig.
Han ryggade tillbaka samtidigt som jag såg hur han knöt 

händerna så hårt att knogarna vitnade. 
– Din far? 
Han spottade nästan utan orden. 
– Var har du fått en så befängd idé ifrån?
– Min mamma sa …, började jag, men blev avbruten av 

någon som skrattade tillgjort. När jag höjde blicken från 
mina skor såg jag att en ljushårig kvinna i en vacker grön 
klänning dykt upp i dörröppningen. 

– Påstår hon att du är hennes far? frågade hon klentroget.
Malcolm svarade inte, men han hade blivit vit i ansiktet. 
– Hon ljuger! 
Hans ord träffade mig som ett knytnävsslag i magen. 

Luften försvann och jag böjde mig framåt för att hämta 
andan. 

– Det vet jag väl. Flickan måste ha fötts medan dina 
föräldrar fortfarande bodde här. Men vänta nu …

Klapprande steg hördes mot trapporna och plötsligt 
kände jag ett hårt grepp runt min haka. Jag tittade rakt 
upp i ett par blåa, kisande ögon samtidigt som en tung 
parfymdoft slog emot mig. 

Kvinnan granskade mitt ansikte samtidigt som hennes 
fingrar borrade sig in i min hud. 

– Jag känner igen henne. Hon är dotter till den där 
månglerskan som försökt komma in i huset för att sälja sitt 
skräp, men Estrid har kastat ut henne varenda gång. 
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– Hon med håret? frågade Malcolm och den arga blicken 
byttes ut mot förvåning.

– Ja, lockigt, rött hår, men den här arma kraken verkar 
inte ha ärvt något av hennes fördelaktiga utseende, sa hon 
och släppte mig så hastigt att jag var nära att ramla.

Mina händer började att darra och det värkte under 
ögonlocken. 

– Vad än din mor lurat i dig så finns det ingen sanning 
i det. Hon var en lögnerska och du gör bäst i att försvinna 
härifrån, fräste den ljushåriga kvinnan plötsligt. För en 
stund trodde jag att hon skulle slå till mig för hon höjde 
handen, men sedan skakade hon bara på huvudet och 
ställde sig bakom Malcolm.

– Gör som min fru säger, vi vill aldrig se dig här mer! sa 
han och tittade inte ens på mig när han tog sin fru under 
armen och gick in och stängde igen dörrarna med en smäll. 

Nu skakade jag i hela kroppen samtidigt som det började 
susa i mina öron. Jag måste ta mig härifrån fort. 

– Fattighjon, lögnare, lusfia! hörde jag plötsligt någon 
ropa och det smattrade till i gruset runtomkring mig.

När jag vände mig om såg jag att det var barnen i fönstret 
som skrek och kastade stenkulor på mig.

Jag började springa med deras ord ringande i öronen. 
Precis som mamma hade sagt fick jag grus i skorna, men 
jag sprang inte mot huset utan ifrån det och jag hade inga 
sidenskor på mig. Jag hade ingenting längre. 
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Kapitel 2

Jag sprang tills det värkte i lungorna. Först visste jag inte 
vart jag skulle någonstans, men sedan började jag springa 
mot stugan. Vägen var så bekant under mina fötter, precis 
som ängarna och bondgårdarna jag passerade. Jag kände till 
och med igen två av de svartvita korna som betade invid 
gärdsgården. 

– Hej Rosa, hej Majblomma, sa jag tyst, men jag stan-
nade inte som jag brukade och jag stoppade inte in handen 
för att ge dem lite gräs eller klappa dem på mulen. Istället 
fortsatte jag vägen fram tills jag kom upp för kullen och in i 
skogen. Knotten svärmade i luften och doften av komocka 
blandades med tall och gran. 

Det dunkade i sidan och jag började gå istället  samtidigt 
som jag irriterat drog bort tårarna som rann ner för  kinderna. 
Varför hade mamma sagt att han var min pappa? Det hade 
jag trott så länge jag kunde minnas. 

Däruppe kommer du att få bo sedan, min månstråle, bru-
kade hon säga och peka upp mot herrgårdsbyggnaden. 

När jag frågade varför vi inte kunde bo där nu på en 
gång, istället för i den lilla, dragiga stugan hade hon skakat 
på huvudet och sett hemlighetsfull ut. 

Det är inte dags än, det finns de som skulle stoppa oss, men 
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när du fyller fjorton kan de inte stoppa oss längre, då flyttar 
vi dit.

Jag hade aldrig fått reda på vilka de andra var, kanske var 
det han – mannen utan ansikte som mamma alltid varnade 
mig för. 

Om du ser mannen utan ansikte måste du springa och 
gömma dig. Han är farlig, väldigt farlig, hade hon sagt med 
sin mest allvarliga röst.

Jag hade mardrömmar om mannen utan ansikte, om hur 
jag blev jagad av honom. När jag sedan vände mig om såg 
jag att den som jagade mig hade vanliga kläder, men där 
ansiktet skulle vara fanns bara ett svart hål. 

Det vara bara en liten bit kvar nu, snart skulle jag vara 
hemma. Stugan var det enda hem jag kände till. Den hade 
alltid varit min trygghet, men nu kändes det tomt och kallt 
för mamma var borta. De nötta trästolarna som mamma 
svept i spetsgardiner skulle inte längre vara kungatroner 
och de gamla, knöliga madrasserna skulle inte kännas som 
dunbolster. Det var bara mammas ord som kunde förvandla 
höet som var i till dun. 

Jag stannade till när jag hörde röster. Det lät som om det 
var någon vid stugan. Vi brukade aldrig få besök, stugan låg 
för avsides och på en mörk och skuggig plats som gjorde att 
myggen alltid flockades där.

Sakta gick jag närmare. Genom grenarna på granarna 
kunde jag se att det stod två personer utanför stugan. Det 
såg ut som en man och en kvinna. Vad gjorde de här?
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En gren bröts med en smäll under mina fötter och de 
tittade upp. De hade fått syn på mig. Jag strök med handen 
under ögonen igen och sträckte på mig. 

– Vad gör ni här? frågade jag och försökte låta bestämd.
Kvinnan vände sig om, hon hade en röd sjal över axlarna. 
– Jaså, där är hon, sa hon och nickade som om de väntat 

på mig. 
Jag kände igen henne nu. Det var Storgårdens Ida. Det 

var hon och hennes man som ägde bondgården som låg när-
mast stugan. Mamma hade undvikit gården den sista tiden, 
sa att det inte var någon idé att försöka sälja någonting där. 
Ida var för snål, hon köpte i alla fall aldrig någonting.

Bakom henne såg jag Nils, drängen på gården. Han titta-
de ner i backen som om han inte ville möta min blick. 

– Vi är här för att tömma stugan. Det kommer nya hyres-
gäster i morgon, sa Ida och då hörde jag hur det skramlade 
till inifrån huset.

– Vadå tömma huset? frågade jag och kände hur klumpen 
i magen växte.

– Mor din, gud bevare hennes själ … 
Ida gjorde ett  uppehåll och la handen på bröstet samtidigt 

som hon  tittade upp mot himlen. 
– Hon har inte betalat hyran på ett år, fortsatte hon.
– Hyran? Jag trodde att stugan var vår, sa jag och nu 

darrade min röst.
Ida gav ifrån sig ett torrt skratt. 
– Eran! Den har aldrig varit eran. Din mamma har hyrt 
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den, billigt måste jag säga. Två kronor i månaden skulle hon 
betala, men jag har inte sett till ett öre. Hon var duktig på 
att prata omkull folk, sämre på att göra rätt för sig. Hade 
hon fått ett öre för varje lögn hon sa hade du varit rik nu 
istället för att stå på bar backe! 

– Lugna sig nu, mamma, hörde jag en röst säga. Den 
kom långt bortifrån för världen började krympa runt mig 
 samtidigt som jag frös till is inombords. 

– Sätt dig här en stund, det här är din mammas tror jag, 
hörde jag samma röst säga. Det var Olof, Idas äldste son, 
upptäckte jag när jag tittade upp. 

Han hjälpte mig att sätta mig på den vingliga bänken 
utanför stugan och sedan la han mammas slitna, gamla 
 koffert i mitt knä. 

– Jag la alla era saker i väskan, sa han och log vänligt 
mot mig, men jag kunde inte besvara leendet. Jag fick inte 
fram ett ord.

– Möblerna är våra, dem kan hon inte ta med sig, sa Ida 
bestämt.

Jag vill inte ha era mögliga gamla sängar och trasiga stolar, 
ville jag skrika, men orden stannade i mitt huvud. Jag var 
som bedövad. Stugan var inte vår. Mamma hade alltid sagt 
att hon ärvt den av en gammal farbror som dött och det var 
hans möbler som var kvar. 

– Hur gammal är hon nu? frågade Ida.
Jag tittade ner på mina skor och såg hur en spindel kilade 

in mellan dem och in under bänken. 
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– Hon är chockad, sa Olof och böjde sig fram mot mig. 
Visst fyller du fjorton snart? frågade han.

Jag böjde huvudet framåt i en nick. Fjorton, mamma 
hade sagt att jag skulle få en ny klänning och att vi skulle 
fira med riktig gräddtårta innan vi gick upp till herrgården. 

– Gammal nog att tjäna piga, sa Ida bestämt. Vi har inte 
plats för en till, men det finns andra gårdar som behöver 
hjälp …

Innan hon hann avsluta meningen hade jag rest mig upp 
med en knyckig rörelse. Jag höll väskan mot bröstet och 
började gå tillbaka mot skogen. Jag hörde någon säga mitt 
namn, men jag stannade inte. Istället började jag springa så 
fort jag kommit ut på skogsvägen igen.

En vass sten letade sig in i hålet i kängan, men jag var 
så avtrubbad att det kändes som om jag bara bestod av ett 
ihåligt skal.

Vart skulle jag ta vägen? Mamma var död, mannen som 
hon sagt var min pappa var inte det. Jag hade ingen familj 
längre!

Väskan var tung och slog mot sidan av mitt ben, jag blev 
tvungen att stanna för att hämta andan och för att gnugga 
mina svidande ögon.

Jag sjönk ner på en sten och begravde ansiktet i händerna. 
Det prasslade till bakom mig, när jag vände mig om fick jag 
syn på en ko i hagen. Hon stod och tittade på mig med stora 
mörka ögon.

– Vad stirrar du på?! skrek jag så att kon ryckte till. 
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– Förlåt, det är inte ditt fel, sa jag sedan och drog upp 
knäna mot bröstet och slog armarna om dem.

Tankarna var som ett trassligt garnnystan i mitt huvud. 
Det gick inte att få någon ordning på dem. Istället lät jag 
tårarna strömma fritt. Jag struntade i att mamma sagt att 
 ingen tyckte om ett rödgråtet ansikte. Jag grät tills jag 
började hulka och la mig ner på stenen med armarna fort-
farande om knäna. Till slut måste jag ha somnat, för tiden 
försvann och jag vaknade av ett högt, brummande ljud. När 
jag tittade upp märkte jag att den blåaktiga skymningen lagt 
sig som en filt över landskapet. Sedan fick jag syn på den, en 
svart bil hade stannat vid vägkanten. Jag hade bara sett två 
bilar i verkligheten, men ingen som den här. Det här var en 
svart, sportig variant med suffletten nedfälld. Precis en sån 
som jag sett på bild i tidningen. 

– Hallå, hur är det fatt? sa plötsligt en röst. Jag var nära 
att ramla av stenen när jag fick syn på den som hade frågat.
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Kapitel 3

Hon hade marinblå långbyxor, en vit blus och någon slags 
läderhuva över det ljusa, långa håret.

– Är det din bil? frågade jag förvånat.
– Ja, svarade hon glatt samtidigt som hon gick närmare, 

som för att titta om jag verkligen mådde bra.
– Jag trodde du var skadad, du såg medvetslös ut. Det var 

därför jag stannade.
– Nej, jag är inte skadad, sa jag och undrade om det 

verkligen var sant. Jag kände mig trasig inuti. 
Kvinnan, som hade handskar med hål för knogarna, stop-

pade ner handen i byxfickan och tog upp en näsduk som hon 
räckte mig. 

– Ditt ansikte, du måste nog … Äh, följ med till bilen så 
får du titta själv. 

Jag tog emot näsduken som var ren och såg nystruken ut 
och sträckte på mig. Kroppen kändes stel efter att jag legat 
hopkrupen på stenen så länge.

Kvinnan gick med raska steg och var redan borta vid bilen 
nu. Jag tvekade lite. Tänk om hon rövade bort mig? Fast hon 
såg inte speciellt farlig ut – inte farlig alls  faktiskt. Nyfiken-
heten tog över och jag följde efter henne. Jag hade aldrig sett 
en kvinna som bar manskläder och körde  omkring i en bil. 
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Fast det här var 1920-talet. Då kunde allt hända, det sa alltid 
mamma. Det rispade till inombords när jag tänkte på henne. 

Kvinnan hade öppnat bildörren som om hon väntade på 
att jag skulle kliva in. Tänk om hon knuffade in mig i bilen 
och körde iväg? Fast egentligen spelade det ingen roll, jag 
hade ju ändå ingenstans att ta vägen. Följde jag med skulle 
jag åtminstone få prova på hur det var att åka bil. 

– Det finns en backspegel inne i bilen, sa hon när jag var 
nästan framme vid den. Hon lutade sig in över passagerar-
sätet och pekade på något vid framrutan.

Hon flyttade sig så att jag kunde kika in. Det luktade 
läder och någon slags olja inne i bilen. Det var så spännande 
med ratten och allt det andra som fanns inne bilen att jag 
nästan glömde bort vad det var jag skulle göra. 

– Spegeln sitter fast i taket, påpekade hon och jag hasade 
mig in en bit över det blanka sätet. När jag fick syn på min 
egen spegelbild ryckte jag till. Mitt ansikte var smutsigt och 
tårarna hade lämnat vita ränder på kinderna.

Jag försökte gnugga med näsduken, men det hjälpte 
inte. Till slut stoppade jag försiktigt in en flik av näsduken 
i munnen och när den blev fuktig gick det lite bättre att 
gnugga bort smutsen. Slingor av håret hade letat sig ut ur 
min fläta och för säkert tusende gången undrade jag vem 
jag var lik med mitt mörka hår och mina bruna ögon. 

– Tack, sa jag och räckte över näsduken när jag ålade mig 
ut ur bilen igen. 

– Du kan behålla den, sa hon och log och nu såg jag att 
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den inte var vit längre utan mer grå. Jag stoppade snabbt ner 
den i fickan på kjolen och mumlade ett tack.

– Det var så lite. Jag glömde visst att presentera mig, 
Amelie heter jag, sa hon och sträckte fram handen.

– Nessa, sa jag och skakade hennes svala hand. Den var 
len och mjuk, utan valkar. Hon var inte tvungen att utföra 
något grovarbete. Jag slöt händerna om mina sträva hand-
flator. 

– Nu måste jag fara vidare, är det säkert att det inte är 
någon fara med dig?

Jag skakade på huvudet fast jag ville säga att det inte alls 
var bra med mig.

– Jo, jag har blivit utkastad av min far, greven. Hans nya 
fru hatar hans barn från första äktenskapet.

Orden bara strömmade ur mig. Precis som de brukade 
göra för mamma. Jag såg hur Amelie lät blicken fara över 
mina slitna kläder och hon rynkade pannan. 

– Jag fick vara piga i huset fram tills hon kastade ut mig, 
skyndade jag mig att säga.

– Och din mamma?
– Hon dog när jag var liten.
Mina ord lät lite ihåliga, inte varma och naturliga som 

mammas brukade göra. 
– Vad hemskt! Det är förfärligt att förlora en nära  anhörig, 

sa Amelie och hennes ögon blev blanka.
Jag fick tillbaka klumpen i halsen och nickade. 
– Ja, det är förfärligt, sa jag med tjock röst.
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– Men vart ska du ta vägen nu? frågade hon sedan och 
rättade till huvan över håret.

– Jag vet faktiskt inte, svarade jag lågt.
– Följ med mig vetja! Jag är på väg till Frankrike och det 

skulle vara roligt att ha sällskap på resan. 
– Ska du åka bil till Frankrike?
Landet kändes väldigt avlägset, gick det verkligen att 

köra så långt?
– Jag kommer inte att köra hela vägen. Bilen ska lastas på 

en färja i Stockholm och sedan transporteras till en fransk 
hamn där jag hämtar upp den.

Fransk hamn. Orden snurrade i mitt huvud. Jag hade bara 
sett Frankrike på en jordglob som en snäll bonde hade visat 
mig när jag sagt att jag trodde att Sverige låg bredvid Amer-
ika. Vi hade en atlas i skolan också, men jag hann  aldrig kika 
i den länge nog för att lära mig var länderna ligger. 

Amelie gick runt till passagerarsidan och öppnade dörren. 
Jag tvekade en sekund, men sedan ilade det till av förväntan. 
Det här var kanske det stora äventyret som mamma brukade 
prata om! Amelie log mot mig och jag skulle precis hoppa in 
när jag kom på att jag glömt väskan vid stenen. 

Jag vände mig tvärt och började springa tillbaka. 
– Vill du inte följa med? ropade Amelie efter mig.
– Jo, jag ska bara hämta min väska.
Jag tryckte kofferten mot bröstet och skyndade mig tillbaka. 
– Jag blev lite orolig där ett tag, det känns inte alls bra 

att lämna en ung flicka ensam vid vägkanten. Dessutom 
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såg jag fram emot att få en reskamrat.
Amelie blinkade åt mig och jag log.
– Vi lägger den i baksätet, sa hon och tog försiktigt den 

slitna väskan och la in den i bilen.
Jag höll händerna hårt i skinnsätet när hon en stund 

senare startade bilen. Vibrationerna från motorn fick mina 
lår att darra. 

Amelie hade satt på sig båda handskarna igen och en 
 skrattgrop avtecknade sig i kinden när hon körde ut på 
 vägen.

Det kittlade som sockerdricka i magen när hagarna 
och bondgårdarna susade förbi utanför bilfönstret. Jag såg 
 skylten med Hova försvinna i ögonvrån. Så här fort hade jag 
aldrig åkt någon gång förut. Jag glömde nästan bort allt det 
hemska som hänt. 

– Tycker du om att åka bil? frågade Amelie och när hon 
vände sig om såg jag att hon hade skrattgropar i båda kin-
derna. 

– Väldigt mycket! sa jag och var glad att motorn över-
röstade min kurrande mage. Jag hade inte ätit sedan i morse.

Vi åkte genom en tät skog och det kändes som om den 
aldrig skulle ta slut. 

– Har du inte heller någon familj? frågade jag och bet 
mig i tungan. Jag hade ju sagt att min pappa greven levde.

Men Amelie verkade inte ha lagt märke till det. 
 Skrattgroparna försvann och jag såg hur hennes händer 
grep hårdare om ratten. 




