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Välkommen till
PulpFic Magazine!
Det du ser framför dig är det
första numret av PulpFic Magazine och min förhoppning är att
det ska komma många fler. Ett
Magazine för dig som gillar att
läsa och skriva Pulp fiction.
I detta första nummer kommer
vi kolla närmare på boktitlar. Ett
svårt ämne men som också kan
vara hysteriskt roligt när översättningen inte blir så bra.
Du kommer få läsa första delen
av ”Iskallt mord” av vinnaren av
PulpFics vår tävling.
PulpFic Magazine kommer även
i detta nummer, förklara terInnehåll:
men Pulp fiction och till sist
Sid 3 Boktitlar– hur tänkte de nu?
information om PulpFics
Sid 4 Vinnarnovellen ”Iskallt
stora romantävling.
Hoppas ni kommer få en
trevlig lässtund.
Fridens liljor på er!
/Viberg

mord”
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Boktitlar
Ibland kan man undra hur de tänkte när de översatte vissa
boktitlar Visst kan det vara svårt att komma på den perfekta
titel på en bok men hallå...vissa blir bara för roliga.
Originaltitel: ”A bullet for
Cinderella”
Ja, vad ska man säga om den
här titeln? Översättningen
blev väl sådär kan man tycka
eller?
Men det får en att le i alla fall.

Originaltitel: Labyrinth
Det här är en av mina favoriter. Ler varje gång jag ser
titeln. Misstänkt lik - Vem
då?
Det hade ju varit förträffligt
om de bara översatt titeln
rakt av till ”Labyrint/en”
Kanske hade översättaren
en dålig dag bara.
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av Jessika Lilja

”Angéla, jag ger mig!” frustar Johan, och jag ler triumferande när min tidigare kursare vrider
sig av smärta. Han markerar att han ger upp genom dunkandet med handflatan mot mattan.
Jag släpper greppet och hjälper honom upp på fötter igen. Stora mörka ringar har trängt fram
under armhålorna på min topp och ryggtavlan känns alldeles fuktig.
”Så det här är tacken för att hjälpte dig med kontakterna inför diamantgalan här i fredags?”
säger Johan grimaserande och masserar den ömmande armen.
”Jag har ju redan tackat flera gånger om. Det är verkligen ett imponerande hotell du jobbar
på, hur lyckades du få ett sånt tjusigt säkerhetsjobb?” säger jag och sveper med handen mot
det stuckaturdekorerade taket i träningslokalen som är belägen högst upp på Luxury Elite hotell.
”Det var förresten du som sa att vi skulle träna hårt idag. Borde jag ha tagit hänsyn till att
du är man?” säger jag och flinar innan jag blir allvarlig igen.
”Hur är det förresten med din mamma nu? Har hon kommit längre fram i vårdkön eller
blev det att resa till Tyskland för att starta behandling med cellgifter?”
Han skiner upp ”Jag har löst det, hon har kommit iväg och mår bättre nu. Kötiderna här var
helt horribla. Nog om det, ska vi träna avväpning vid knivangrepp nu?” Han pekar bort mot
plastkniven som ligger intill mattan innan han torkar bort svetten i ansiktet med nederdelen
av t-shirten.
Jag dricker några klunkar från vattenflaskan och tar sedan upp plastkniven för att angripa
honom när Karim dyker upp i dörröppningen med en mapp i handen.
Min trogne sekreterare på Lucina Diamond Corporation är alltid redo att vara mig till tjänst.
Han ser andfådd ut och tar sig med handen mot bröstet innan han försöker rätta till skjortan
och kavajen över den alldeles för runda magen. Under ögonen syns mörka ringar, har han och
fästmön grälat om något nu igen? Jag är tacksam över att det inte är min relation. Det kan inte
vara lätt när två personer med hett temperament inte kan komma överens.
”Angéla, där är du ju. Det har kommit ny information om kapningen av diamantlasten i
Botswana. Chefen vill få sammanställning av allt du har och hur långt utredningen har kommit. Han vill bli uppdaterad kring allt imorgon”, säger Karim högröd i ansiktet medan han
försöker hämta andan.
På vänsterkinden syns en blånad. Jag pekar på blånaden och ser frågande på honom.
”Jag fick i mig lite mycket i fredags och snubblade”, svarar han medan han rycker på axlarna
utan att möta min blick .
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Jag tackar Johan för ett bra pass och samlar sen ihop mina grejer. ”Hör av dig när du har
vägarna förbi igen” säger Johan och kastar den svettiga handduken mot mig. ”Det är ingen
idé du laddar för revansch” flinar jag och hoppar åt sidan, handduken landar på Karims
arm.
Han lyfter genast upp den mellan tumme och pekfinger och släpper på golvet vartefter
han rättar till manschetterna på kavajen. Det rycker i mungiporna på mig och Johan försöker dölja leendet som redan sökt sig upp över ansiktet och avslöjas genom skrattrynkorna
vid ögonen. Karims äcklade och irriterade min gör att jag skärper till mig. Det är slut på
tramsandet, dags att börja jobba.
Efter en snabb dusch checkar jag ut i hotellets reception medan jag knappar in en sammanfattning på mobilen och skickar till chefen:

Jag upprätthöll säkerheten kring diamantgalan och auktionen, och våra allra
bästa kunder var på plats. Särskilt vår schweiziske juvelerare var nöjd över auktionen, det var enligt honom ett imponerande urval av rosa diamanter från Botswanagruvan. Mediabevakningen var omfattande och mycket positivt vinklad, kort
nämndes våra problem med kapade diamanttransporter men det var allt. Det enda
smolket i bägaren var branden i hotellets kök under fredagsmorgonen. Hotellchefen lyckades, efter en timmes förhandling med grannhotellet, ge stjärnkockarna
besked om att inta deras kök. Logistiken med att transportera råvarorna till rätt
frysrum och serveringspersonalen som skyndade sig mellan byggnaderna fungerade över förväntan. När miljardärerna kommit på plats var maten lika påkostad
och exotisk som den övriga servicen. Den sista gästen reste tidigt idag.
Direkt när jag skickat uppdateringen och lagt telefonen åt sidan är Karim framme och
räcker över mappen med information om diamantlasten som kapats. Dagens ledighet är
därmed officiellt inställd. Jag börjar ögna genom informationen när hotellchefen JeanPierre Renard ursäktande vill att vi ska följa med honom och Johan till ett avskilt rum.
Han stryker sig flera gånger över skägget samtidigt som hans blick flackar över foajén.
När en ny gäst kliver in genom dörrarna ler han på ett stelt och konstlat sätt samtidigt som
han viskande säger mig.
”Mina anställda har hittat en död kropp i frysrummet, vi behöver stöttning av din expertis.” Jag vänder mig genast mot Johan.
”Kan du fixa fram alla filmer från övervakningskamerorna på hotellet så följer jag och
Karim med herr Renard ner. Är polis kontaktad?”. Hotellchefen skakar på huvudet och
stryker sig ängsligt över det välansade skägget.
”Vi vill gärna att det hela sköts mycket diskret, vi har förlorat gäster sedan branden i köket. Våra gäster förväntar sig femstjärnig lyx och säkerhet av yttersta rang.”
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”Visa mig vad ni hittat. Jag får dra i några trådar inom stockholmspolisen så att utredarna är
så diskreta de kan vara”, svarar jag medan jag tänker på min egen arbetsgivare, Lucina Diamond Corporations anseende.
Flocken av journalister som skulle cirkla runt oss för att skriva om dödsfallet skulle vara etter värre än vid den senaste skandalen.
Jag och Karim följer efter Renard via personaltrapporna och kommer ner i en grå källargång. Vi tar oss fram mellan stora skrindor med handdukar som är på väg till tvätteriet innan
vi öppnar dörren till köket. Renard skyndar framåt genom köket med oss i släptåg. Väggen
ovan spisen är fortfarande sotig efter tidigare brandlågor.
Det sterila köket ser livlöst och övergivet ut när vi kliver in med undantag av en man med
kockmössa i handen. Han sitter helt tyst och stirrar framför sig med tom blick.
”Vänta, vilka har rört i handtaget?” undrar jag just när Renard ska till att lägga handen på
handtaget. Renard frågar kocken som börjar få liv i blicken igen.
”Heinrich vet du om någon har rört handtaget mer än du?”
Renard vänder sig mot mig och förklarar,
”Det var Heinrich som hittade henne”
Mannen berättar att han har låst upp dörren och rört handtaget, och att även hotellchefen
rört handtaget då denne kom för att se vad som stod på.
”Rör inte något mer i köket, polisen kommer att vilja se allt så orört som möjligt”, säger jag.
Heinrich håller om mössan så att knogarna vitnar medan han ställer sig upp och placerar sig
intill chefen. Renard flackar med blicken mot mig och stryker sig över skägget innan han på
min tillåtelse tar tag i handtaget och öppnar dörren till frysrummet.
Rörelsesensorerna gör sitt jobb och lamporna flimrar till, ett kallt vitt sken sprider sig över
raderna av hyllor som är nästan helt rensade. Doften av skaldjur möter oss blandat med en
svag ton av något som kan vara urin. Den isande kylan sipprar ut längs med golvet. Precis innanför den tjocka dörren i den kalla dimman börjar konturerna att skönjas. En ihopkrupen
kvinnokropp med blå klänning ligger på sidan. Hon har uppspärrade blå ögon och håret är i
oordning. Det känns som att allt går i slowmotion efter det. Illamåendet bubblar upp inom
mig och jag lägger handen mot min hals medan jag vänder bort huvudet. Mina armar och ben
är knottriga. Kylan biter sig in i mitt hjärta och min mun blir torr. Jag kan inte få fram ett ord
men hör Karim vråla ”nej, nej, nej”. Jag flyttar blicken till frysrummets dörr. Detaljerna blir
suddiga när tårarna tränger fram. Jag tar ett djupt andetag, blinkar bort tårarna och samlar
mig. Jag sväljer hårt och ser på Karim. Tårar rinner över hans kinder och han rusar fram till
henne innan jag hunnit hejda honom. Han kastar sig ner på golvet, håller om henne medan
han fortsätter att upprepa samma ord om och om igen. Jag kämpar med att hålla tillbaka tårarna medan jag lossar hans grepp från henne. Den blå klänningen är skrynklig och ligger
snett över hennes ben. Hon var strålande vacker i den under diamantgalan i fredags, Karims
fästmö.
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Jag hjälper Karim upp till stående och börjar gå med honom genom köket, han faller ner på
knä med ansiktet i händerna. Jag stryker honom över ryggen, samlar kraft och vänder mig mot
Heinrich.
”Kan du ta upp honom till personalrummet intill receptionen och hålla honom sällskap?”
Heinrich leder sakta en chockad Karim från platsen.
”Hur kan det här ha gått till?” frågar jag Renard.
Renard håller handen framför munnen och ser bestört ut. ”Jag minns att hon var överförfriskad under festen och jag sa till serveringspersonalen att endast servera henne alkoholfria alternativ resten av kvällen. Vilken hemsk olycka, hon måste ha råkat förirrat sig in hit och stängt in
sig själv” svarar han.
Jag tar ett djupt andetag och samlar mig för att återgå till att betrakta detaljerna på platsen,
jag letar ledtrådar till hennes död. Vad var det som fick henne hit?
Hennes läpparna är särade i ett ljudlöst skrik och det röda läppstiftet är en mörk kontrast till
den bleka huden som nästan är ljust blå av kylan. Hennes naglar är skadade och det syns spår
av rött nagellack i lagret av is på dörren. Hur länge försökte hon komma ut? Handväskan ligger intill henne vänd ut och in, läppstift och andra ägodelar ligger spridda över frysrummets
golv. Ingen mobil, inga nycklar. Något blänker till på golvet bakom henne under hyllkanten
som är märkt Bläckfisk. Jag går ner på huk och plockar upp min lampa från nyckelringen för
att lysa in.
Ljusbrytningen är svagt rosa, det påminner om en bit av en strassdekor. Jag sveper med lampan över henne och de saker som är spridda runt henne men hittar inget tecken på att det funnits strass på hennes väska eller klänning. Tanken kommer över mig. Jag lyser på den igen och
stannar upp. Hur kan en rosa diamant ha hamnat här? Jag slås av en impuls att undersöka den
närmare men vill inte kliva över hennes kropp och riskera att förstöra spår för utredarna.
Hennes förlovningsring med en diamant i vitt sitter fortfarande kvar på fingret. Den halskedja hon burit med ett kors är trasig och ligger på golvet men det syns för övrigt inga tydliga
tecken på en kamp. Hon ser ut att ha frusit ihjäl och jag ryser till vid tanken på att drabbas av
samma öde. Hur länge dröjde det innan hon frös ihjäl? Jag backar långsamt med huvudet sänkt
medan Renard stänger dörren.
Mobiltelefonen halas fram ur bakfickan på jeansen och jag letar i telefonlistan efter min kontakt inom polisen. Frågorna hopar sig. Var det en märklig olycka? Kan någon ha haft för avsikt
att stänga in henne? Varför skulle någon vilja se Lisa död? Var är hennes telefon och nycklar?
Varför ligger det en diamant i frysrummet? Lisa hade väl inga rosa diamanter eller? Jag går
med snabba steg mot Johans kontor, jag måste se övervakningsfilmerna.
Fortsättning i nästa nummer
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Vad menas egentligen med Pulp Fiction?
Själva termen Pulp Fiction grundar sig på det namn som blev allmänt vedertaget och som syftade på att magasinen var tryckta på tunt papper, för
att kunna produceras billigt och säljas för en liten peng.
På så vis kunde magasinen nå den breda massan. Nästan alla hade råd
med magasinen som kunde kosta mellan 5 - 10 cent. De utkom vanligen
varje vecka med ett nytt nummer.
De innehöll en rad korta spännande berättelser mellan 5 - 10 stycken/
nummer.
En del berättelser var avslutande men några av dem gick som en följetång
genom några nummer.
Att kunna producera ett nytt magasin varje vecka med så många berättelser, ställde krav på de författare som skrev för magasinen.
Det gällde för skribenterna att ha en livlig fantasi och vara snabb med
att plita ner sin historia för här gällde det att producera.
Pulp Fiction litteraturen kom att kallas det som vi kanske mest känner
den under—kiosklitteratur och hade sin era ungefär mellan 1930-1990 talet innan de klassiska genrerna, så som bla deckare började komma in i
”finrummen” istället.
I dag finns bara ”Harlequin—böckerna kvar, med sina kärleksromaner
som deras kreativa och produktiva författare spottar ur sig på löpande
band. Men att skriva Pulp Fiction är en ädel konst som kanske många
rynkar på näsa åt. Själv älskar jag denna form av
litteratur och jag hoppas att jag ska få er att gilla
den också.
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Novell: Svepningen har inga fickor.
Turen med skärgårdsbåten ut till ön skulle ta trettio minuter. Maria hade sett fram
emot denna vecka samtidigt som hon hade känt en viss skepsis. En romantisk weekend i skärgården var inget som hade varit hennes man Willes idé. Romantik var
bara dravel enligt honom. Men naiv som hon var slutade hon inte hoppas .
Hon sneglade på maken som satt på en av bänkarna i fören på båten. Han verkade njuta
av solen. Det var en fantastisk dag. Vattnet glittrade under den klarblå sommarhimlen och
vindarna var
ljumma här ute i skärgården. Inne i Göteborg hade värmen känts tryckande men här ute
var det perfekt. Båten gled genom vattnet förbi kobbar och skär. Hon önskade att han
hade stått vid hennes sida med armen runt henne, men istället hade han valt att sitta ensam. Människorna på båten verkade glada och uppsluppna. Ett ungt par satt omslingrade
på båtsdäcket,
Det stack till i hennes hjärta av avundsjuka. Skulle det verkligen vara såhär resten av
hennes liv. Kärlekslöst? Hon rycktes bort ur sin självömkan av att kaptenen påannonserade
att man nu snart skulle lägga till vid Styrsö. Hennes man hade kommit fram till henne, men
inte för att ge henne en kram eller stryka henne kärleksfullt på kinden.
”Maria! Vi tar en promenad runt ön sen.” sa han kort och såg sådär överlägsenhet ut som
han alltid gjorde.
”En promenad? Ska vi inte installera oss och sedan ta det lite lugnt typ sola och bada
lite!?” Hon kände att hon höll på att bli irriterad. Alltid skulle det vara någon fysisk
aktivitet. Gå långmarscher, klättra i berg, cykla tio mil eller något i den stilen. Aldrig
bara njuta av livet och varva ner.
”Ja, men det kan vi göra sedan. Vi måste kolla ön först”
Han tog en tugga av kola-remmen, som han köpt innan de klev på båten.
Alltid detta konstanta tuggande på sötsaker gjorde henne nästan äcklad. Han blängde på
henne mellan tuggorna.
”Men kan vi inte göra det någon annan dag?” suckade hon uppgivet. Det märktes att
han blev irriterad för han vände henne ryggen och gick tillbaka till sin plats på bänken.
Det brände till i hennes ögon men hon blinkade bort tårarna och vände ansiktet ut mot
havet. Båten började närma sig hamnen. Hon tog sin stora ryggsäck och svingade upp
den på ryggen. Wille stod en bit ifrån henne när landgången lades ut.
”Vi skulle hyrt en stuga istället” muttrade han och klev i land med bestämda steg.
Hon hade god lust att kliva tillbaka på båten och följa med till nästa ö. Lämna den där
surkarten och bara dra.
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Tanken hade varit mycket lockande men hon följde trots allt
med sin man över landgången. Stämningen mellan dem var tryckt hela vägen till
pensionatet. Han sa inget och hon sa inget heller. Vilken bra inledning på en romantisk weekend! Det hela var så tragikomiskt och hon kunde inte låta bli att småle där
hon gick.
De anmälde sin ankomst i receptionen och receptionisten visade dem upp till rummet. Dubbelrummet hade en vacker utsikt över havet och närliggande kobbar.
Antikvita trämöbler, fluffiga vita spetslakan i bomull, blå/vita trasmattor och ljusblåa
väggar med vit bröstpanel. Hela rummet andades skärgårdsromantik.
”Åh vad fint det är” utbrast Maria högt.
Wille slängde ryggsäcken på kökssoffan som stod under fönstret och lade sig sedan
på sängen.
”Finns det ingen fjärrkontroll?” Han började leta. Just då insåg hon, där hon stod på
det blankslipade trägolvet, att det var dags att lämna honom. Det skulle aldrig finnas
någon kärlek, ingen ömhet och definitivt ingen som helst romantik mellan dem. Insikten gjorde henne inte ledsen bara besviken på att hon kastat bort så många år med den
här mannen som saknade allt vad känslor och empati hette. Det var nästan så hon
tyckte synd om honom.
Från och med nu skulle hon göra det hon ville. Han fick vandra runt ön 100 gånger
eller simma till Göteborg om han så kände för det. Maria tog på sig sin bikini och en
strandklänning, packade den lilla ryggsäcken med en handduk och boken hon haft
med sig.
”Vart ska du ta vägen?” undrade han utan att ta ögonen från TV:n.
”Sola” sa hon och lämnade rummet.
Klockan hade redan hunnit bli fyra på eftermiddagen men solen sken fortfarande
från den klara himlen. Hon hittade till slut en liten vik som inte var allt för befolkad,
bredde ut handduken och lade sig tillrätta. Värmen från klipphällen slog igenom frottétyget mot ryggen.
Maria tog några djupa andetag av den saltstänkta havsbrisen och intalade sig själv att
hon skulle få en underbar vecka. Från och med nu skulle hennes liv handla om henne.
I snart fem år hade hon passat upp på honom. Varit med på alla aktiviteter som han
hade velat göra och levt utan någon form av kärleksfull närhet. I sin dumma naiva
tro hade hon alltid hoppats att det skulle bli bättre om hon gjorde det han ville att
hon skulle göra. Att han till slut skulle älska henne på riktigt. Där på den varma klippan låg hon nu och blev förbannad på sig själv för att hon kunnat vara så jävla dum.
Nej, nu fick det vara nog.
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Maria satte sig upp och kisade ut mot havet och kobbarna. Hon knöt

händerna så hårt att naglarna pressade in i handflatan. Någonstans måste ilskan få
utlopp och lusten att bara skrika rakt ut kändes överväldigande.
”Är det här du sitter?”
Maria vände sig inte om utan knöt händerna bara ännu hårdare.
Han lade ut sin handduk. Hon såg i ögonvrån att han studerade henne.
”Har du gått upp i vikt?” frågade han och tryckte sitt grova pekfinger i sidan på hennes
lår.

Hon hade lust att klappa till honom och be honom dra åt helvete, men höll kvar sina
knutna händer i knäet och bet sig i läppen. Hans gliringar om hennes utseende började
bli uttjatat. Alltid var det fel på något. Hennes kläder, hennes vikt, hennes hårfärg,
frisyr, ja allt han bara kunde komma på att klaga på. Hon lade sig på mage och vände
huvudet bort från honom och studera två måsar, länge bort på klippan, som höll på att
kivas om en bit bröd. Hon började fantisera om hur de två måsarna istället hackade bitar ur en fastbunden Wille som skrek av fasa. Så långt hade det gått, att hon nu börjat

fantisera om att se honom lida. Alla elaka kommentarer, all respektlöshet som han visat
henne under åren som gått. Kanske var det en helt normal reaktion att önska att även
han skulle få lida han med. Wille var på väg att säga något men avbröt sig och de fortsatte med att ligga tigande i
solen. Var och en med sina tankar. Efter ett par timmar gick de upp till pensionatet igen
för att duscha och byta om inför middagen.
Matsalen var nästintill full med gäster när de klev in och blev visade till ett litet bord

vid ett av fönstren. Solen höll just på att gå ner i havet och himlen skiftade i rosa och
purpur. Det var så vackert att hon nästan ville att tiden skulle stanna upp, men så såg
hon på Wille som satt mitt emot och hoppades istället på att tiden skulle gå fortare.
Wille satt och studerade menyn.
”Alltså, vet du hur dyrt det är här?” gnällde han surt, som ett litet barn. Snålare
människa fick man leta efter.
”Vilken tur att DU inte behöver betala för det då!” snäste hon till honom.

”Vadå inte jag som betalar? Nog är det ändå våra pengar!” Han gav henne en iskall
blick. I tanken tog hon den blanka gaffeln och körde den med full kraft genom
ovansidan av hans hand så de vita linneservetterna färgades rödprickiga och Wille
skrek i högan sky.
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Servitrisen kom och ryckte tillbaka henne till verkligheten där gafflarna
fortfarande låg bredvid tallrikarna och servetterna lyste vita i skenet av stearinljusen.
”Är ni klara att beställa? frågade hon och log mot dem.
På pin kiv beställde hon hummer till förrätt och rödtunga med ostronskivling till
varmrätt och till detta en halv flaska vitt vin och en halv flaska dyrt, rött vin.
Till efterrätten som bestod av smultronpaj och grädde tog hon ha en kopp kaffe och
en stor konjak. Willes ögon blev svartare och svartare ju längre hennes beställning blev och
hon njöt i fulla drag över hur nära hans hjärtinfarkt var när han insåg hur dyr notan skulle
bli.
Själv beställde han det billigaste han kunde hitta på meny. Servitrisen kom in med vinet
till henne och en Sprite med is till honom.
”Har du verkligen råd med detta? Vi ska vara här en hel vecka och du har redan slösat
bort halva semesterkassan!” Trots att han viskade så skar sig nästan rösten på honom
som om han var på väg att gråta. Maria log mot honom och lyfte glaset.

”Skål då min älskade make” Hon tog en stor klunk av det kalla vita vinet och sa sedan
mjukt till honom.
”Har jag någonsin under alla våra år tillsammans bett dig om pengar? Jag vet att du har
hur mycket pengar som helst, men du är så snål att det är synd om dig. Du njuter
aldrig av någonting, min käre make” sa hon, stärkt av vinet och log stelt mot honom.
Han satt tyst och såg på henne. Inte den vanliga iskalla, utan en tom blick, som om han
inte lyssnade på vad hon sa.
Var det så att han hade hört men inte låtsades om det? Han satt bara någon halvmeter
ifrån henne och han hade tittat på henne hela tiden. Hon blev inte klok på honom.
Wille kommenterade i alla fall inte hennes påstående. Istället för att känna sig ängslig över
att han var sur på henne så var det som en lättnad att slippa prata med honom. Nu kunde
hon koncentrera sig på att avnjuta den goda måltiden och i sina tankar börja planera för
ett nytt liv.
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När Maria vaknade nästa morgon var det fina vädret som bortblåst och regnet stod som
spön i backen. Hade det varit andra omständigheter, om hon haft en man som älskat
henne och hon älskat honom, så hade detta varit en mysig dag trots regnet. De hade
kunnat stanna i sängen hela dagen och gosat och älskat. Tagit upp mat och champagne
på rummet och ägnat tiden till att planera deras framtid. Istället gick hon upp från
sängen, tog
ett par huvudvärkstabletter och gick in i duschen. Efteråt kändes det mycket bättre och
hon gick ner till den lilla matsalen där frukosten serverades. Hon behövde få vara
ensam utan att Wille skulle sitta på andra sidan bordet och sprida dålig energi. Hon
måste lägga upp en strategi över sitt liv. En framtid utan Wille.
Vid tiotiden på förmiddagen låg de gråa molnen fortfarande som ett tättslutande lock
över skärgården men regnet hade upphört. Wille hade just kommit tillbaka från sin
ensamma frukost och Maria satt uppkrupen i kökssoffan och läste ur sin bok.
”Nu tar vi och går den där vandringsleden” sa Wille. Som vanligt var det ingen fråga utan

mer som ett kommando. Han började klä på sig ytterkläder och knyta sina kängor.
Maria tvekade först. Det var mysigt att sitta där i kökssoffan och drömma sig bort i
boken. Konstigt nog så ändrade hon sig. Hon klädde på sig och följde med.
I receptionen tog Wille med en karta över ön och Maria ordnade så att de fick med sig en
termos med kaffe och ett par smörgåsar och läsk.
Från pensionatet gick de vägen ner mot havet och fortsatte längs kustlinjen. På något sätt
var det karga landskapet vackert där det låg i sina dystra färger. Vågorna från havet skummade upprört mot klipporna och måsarna
seglade ljudlöst ovanför deras huvuden.
Wille tog som vanligt täten. Med bestämda steg gick han längs de våta klipporna. Maria
tog det mer försiktigt för att inte halka på det slippriga underlaget. Nu kunde hon inte
njuta så mycket av utsikten utan fick lov att koncentrera sig på var hon satte fötterna.
Efter en lång stund bröt Wille tystnaden.
”Vi kommer snart till en udde. Där finns en utkiksplats där vi kan ta en liten paus”
hördes han kommendera genom vinden. Maria tackade gud att de äntligen skulle få lite
vila då benen började kännas rejält matta efter den snabba marschen.
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Wille ökade takten den sista biten upp till rastplatsen. Ute på udden var vinden hårdare
och vågorna slog upp med
sådan kraft att de kunde känna det kalla vattnet som duggregn över sig.
”Här blir bra att rasta, sa Wille och satte sig på en av träbänkarna som var placerad i den
lilla fyrkanten av trästaket, som skulle hindra vandrare att komma allt för nära kanten
på klippan. Försiktigt gick Maria fram och lutade sig över staketet. Den karga klippan
var hög. Kanske 10-15 meter stupade den rakt ner i havet. Hon rös, backade och satte
sig mittemot Wille med ryggen tryggt inåt land.
”Blir det något kaffe?” muttrade han.
Maria hade god lust att öppna termosen och kasta det heta kaffet över honom.
Men, hon bet ihop och räckte honom en mugg och en smörgås och fyllde sedan lugnt på.
Wille åt och drack ljudligt och när han var klar lutade han sig bakåt mot staketet.
Ett dovt knastrande av ruttna plankor fick henne att titta upp.
Hon visste inte var snabbheten eller styrkan kom ifrån, men Maria kastade sig fram och
fick tag i Willes hand. En blixtrande smärta sköt upp i hennes axel av hans tyngd när hon
försökte hindra honom från att falla.
Under honom skummade de oroliga vågorna mot klipporna. Willes ögon var uppspärrade och munnen var öppen som om han försökte skrika men ljudet hade fastnat i
hans hals.
Panikslaget försökte han med sin fria hand och sina fötter, hitta fäste på den branta klippan. Men den hade slipats slät av vind och vatten under alla år. Maria kämpade med allt vad
hon förmådde för att dra upp honom.
Hon drog allt vad hon orkade i Wille. Spjärnade med benen mot det hala trädäcket för att
få mer kraft. Konstiga tankar började dyka upp i hennes huvud. Tankar som var både
skrämmande och lockande.
Äktenskapsförordet. Om de skiljde sig skulle hon inte få ett öre, men om han avled
skulle hon ärva allt. Utan att riktigt tänka lät hon honom långsamt glida ur hennes grepp
samtidigt som hon såg skräcken i hans ögon stegras när insikten i vad hon höll på att göra
slog honom.
Och som om livet satts i slow motion, såg hon honom falla ljudlöst mot det skummande
havet och de vassa stenarna. Hon kunde höra ett svagt knastrande ljud när hans kropp slog
i den skrovliga klipphällen långt nedanför henne. Wille låg orörligt medan vågorna sköljde
över honom.
Maria kunde inte låta bli att le där hon låg på mage vid kanten på stupet och såg på Wille
och genom vinden viskade hon ner till honom:
”Svepningen har inga fickor min käre make”
- Slut14
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