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Välkomna till  

Pulpfic Magazine nr 2 

I förra numret fick ni den första 

delen av ”Iskallt mord” skriven 

av Jessika Lilja. Hur ska det gå 

för Angéla? Ska hon hitta den 

skyldige och vem kan det vara? 

Läs den spännande fortsätt-

ningen. 

PulpFic utlyste även förlagets 

stora romantävling. I det här 

numret kommer ni få skrivtips 

som kan vara bra att ha som en 

liten mall. 

Att skriva Pulp Fiction är en 

konst i sig och kräver lite av för-

fattaren även om man kanske 

inte tror det. 

Boktips ska ni få samt självklart 

lite härliga boktitlar från förr. 

Novellen ”Viskningar” av Nora 

Andersson är en riktigt rysare så 

se till att du har någon att hålla i 

handen. 

Innehåll: 

Sid 3 Boktitlar 

Sid 4 Iskallt mord del 2 

Sid 9 Skrivtips inför romantävlingen 

Sid 11 Novell: Viskningar av 

Nora Andersson. 

Sid 17 Boktipset 

Sid 18 I nästa nummer 
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Den här boktiteln är kort och koncis. 

Han måste dö helt enkelt. Men vem? 

Varför? Redan innan man öppnat boken 

så haglar frågorna.  

Originaltiteln känns mer fyllig även om 

den inte är speciellt mycket längre: 

”See Diablo and die” Brett McKinley 
1980

Här har översättaren nog 

verkligen försökt funderat ut 

något som ska locka till läs-

ning. Den okände mör-

daren - det låter spännande 

det. 

Originaltiteln tycker jag är 

mer lockande: ”High Vol-

tage” Thomas Chastain 
1984
Där utlovas ändå 

”Högspänning” 
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Av Jessica Lilja 

Johan kliver in i rummet tillsammans med den civilklädde polismannen med bister uppsyn. Jag 

håller tröstande armen om Karim när Johan överlämnar ett usb med kopia av filmerna. Polisen 

byter några ord med hotellchefen och kocken innan det är min och Karims tur. Tårarna fortsät-

ter att söka sig ner för Karims kinder men chocken har släppt en aning. 

Polismannen presenterar sig som Leif  och frågar ”Vilken tid såg du senast Lisa på festen?”  

”Vet inte, det var under dansen på festen”, svarar Karim medan hans flackande blick tycks söka 

efter ett mer exakt svar hos mig. ”Jag har försökt nå henne via mobilen hela helgen.” 

”Grälet framför entrén och den örfil hon gav dig, vad rörde det?” undrar Leif. Jag vänder mig 

mot Karim och betraktar blånaden på vänsterkinden. Han harklar sig besvärat när han förklarar 

för både mig och Leif.  

”Okej, jag förstår hur illa det här ser ut. Jag har inte ramlat trots allt, men Lisa var svartsjuk och 

full, hon hade sett någon av de berusade kvinnorna daska till mig över rumpan under diamant-

auktionen och feltolkat situationen. Det är allt, jag svär”.  

”Karim och Lisa lämnade festen för att få en nypa frisk luft på fredag vid midnatt. Vilken tid 

kom ni tillbaka in igen?” säger jag vänd mot Karim.  

”Jag minns inte” svarar han och stirrar frånvarande framför sig. 

”Vi har fått tider från vittnen. Vi har även vittnesmål om att du kom tillbaka till festen med 

blodfläckar, vill du kommentera det?” säger Leif.  

”Blodfläckar? Nej, nej, det är inte alls som ni tror… vi drack rödvin och Lisa råkade spilla” sä-

ger Karim och ser på mig med rädsla.  

Leif  fortsätter med myndig stämma ”Kriminalteknikerna kommer att behöva dina kläder från 

fredagen. Vi förhör dig på stationen och vi kommer även att ta DNA-prov och hårprov från 

dig. Du behöver följa med omedelbart. ” Karim får handklovar och Leif  föser honom mot en-

trédörrarna där en polisbil väntar. 

”Vi har varit goda vänner i många år och jag är övertygad om att du inte är inblandad i vad som 

hänt med Lisa. Allt måste finnas på filmerna” säger jag för att lugna honom.  

När han ska sätta sig i polisbilen slänger han ur sig,  

”Angéla, jag tog bilder från festen med mobilkameran, det laddade jag över på min laptop igår. 

Ta mina lägenhetsnycklar. Jag har inte rört Lisa, hjälp mig att bevisa det”.  

Polisbilen rullar iväg och jag får låna Johans laptop för att titta på övervakningsfilmerna från 

korridoren och köket.  
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Den svartvita filmen är grynig men det är tydligt att kameran är uppsatt för att täcka korridoren 

från trappan och hissen hela vägen mot köket. Lisa ses komma vinglandes ut ur hissen med 

mobiltelefonen i handen och med handväskan över axeln. Korridorens automatiska belysning 

tänds och min puls ökar när jag ser henne närma sig köket. I kanten av filmen syns dörren till 

trappan öppnas. Klockan visar 01.03. Jag spolar framåt och tillbaka. Pulsen ökar och munnen 

blir torr. Jag spolar framåt på nästa film som visar insidan av hissen och spolar till kl. 01 på nat-

ten. Lisa tittar sig i spegeln, sträcker på sig och rättar till den blå klänningen innan hon kliver ur. 

Hjärtat dunkar i bröstkorgen när jag tar laptoppen under armen och rusar raka vägen till Jo-

hans kontor.  

”Det är någon som har mixtrat med filmerna. Vem har haft tillgång till dem?” säger jag utan 

omsvep när jag störtar in till Johan. Jag placerar laptopen framför honom på skrivbordet. Visar 

honom att tiden för filmen i korridoren visar 01.03 när Lisa går längst korridoren och dörren 

till trappan öppnas. Sedan hoppar filmen direkt till 01.20 och en tom korridor med stängd dörr. 

Även filmen från hissen är tydligt klippt.  

”Såg du någon i närheten av rummet för inspelningarna?  Såg du några tecken på att någon 

brutit sig in?” frågar jag. Johan drar nervöst fingrarna genom håret gång på gång men ger mig 

bara vaga svar. En stund senare slänger jag igen dörren till hans kontor och skyndar till garaget 

medan jag muttrar surt för mig själv. Hur kan han vara så slarvig? Johan har verkligen ingen 

koll. Bilen rivstartas och jag sladdar ut genom garaget och kör mot Karim och Lisas lägenhet 

medan jag går igenom festen, helgen och morgonen i huvudet.  

Insikten slår mig när jag svänger in på parkeringen utanför Karim och Lisas lägenhet på Söder-

malm. Kylrummet har ett säkerhetshandtag med lås på utsidan av dörren, det är alltså helt 

omöjligt att stänga och låsa dörren från insidan. Det är också tydligt för alla som är utanför 

rummet när någon är där inne eftersom dörren står öppen och lamporna är aktiverade av rörel-

sesensorerna. Någon måste ha lurat Lisa i en fälla.  Vem fick henne att gå ner i källaren?  

Inne i byggnaden hänger en skylt om att hissen är avstängd och jag skyndar mig upp för trap-

porna till tredje våningen. Redan när jag närmar mig dörren söker sig en kall kåre från nacken 

upp till hårbotten. Dörrmattan ligger snett och Lisas nycklar sitter i dörren. Jag lägger handen 

på handtaget och pressar försiktigt ner.. Dörren går upp och jag kliver avvaktande in. Lam-

porna i hallen lyser och jag ser strimmor av ljus från fönster och lampor i köket och vardags-

rummet som når hallen. Dörrarna till sovrummet och toaletten längst bort står halvöppna. 

Förutom det dova ljudet av trafiken på gatan utanför hör jag fotsteg som tycks komma från vå-

ningen ovanför.. Jag känner doften av grönsåpa och herrparfym när jag tassar fram i hallen. Jag 

kikar in i köket. Allt är stilla men lådor är utdragna, och luckor står öppna. Ser dokument ut-

strödda över köksbänken. Vardagsrummet är i en enda röra med soffkuddarna på golvet.  

En hint av rakvatten når mina näsborrar samtidigt som jag hör ett knarrande från gummisula 

mot parkett. Något träffar mig och jag faller till golvet med smärta som strålar genom huvudet. 

Rummet svajar runt mig och jag har svårt att fokusera blicken.  
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Jag skymtar en bjässe till man med en laptop under armen som springer mot dörren. Jag kom-

mer upp på benen och följer efter honom men vinglar till, tar stöd av väggen och återfår fot-

fästet. Ute ur lägenheten ser jag hur han redan nått fram till trappan och jag fortsätter efter ho-

nom på alltmer stadiga ben. Smidigt och snabbt tar han trapporna tre steg i taget och försvin-

ner ner mot entrén. Jag håller ut händerna för att få stöd av väggarna medan jag skyndar efter. 

Rusar ut och efter honom längs trottoaren. Ljudet av kullersten mot gummisulan på gympas-

korna när jag knappar in på avståndet. Skymtar en tatuering av en oxe och vad som ser ut som 

en streckkod i nacken på mannen.  

Något känns bekant med tatueringen. En accelererande motor hörs. Jag hinner inte reagera 

förrän smärtan från underbenen söker sig upp genom kroppen, höften slår i huven och jag lan-

dar på hård asfalt. Ljudet av slirande bromsar och lukten av bränt gummi. I ögonvrån ser jag 

ett extraljus när den mörka bilen backar och kör ut på vägbanan igen. Mannen kastar sig in i 

bilen som med ett vrål försvinner från platsen. Jag hinner se reg-plåten med bokstäverna MAJ 

medan en kvinna kommer framrusandes till mig. ”Ligg kvar där du är” hör jag en ljus röst säga 

och från en skärrad mansröst hör jag gatans namn upprepas högt för någon. Jag vrider på hu-

vudet och ser en man med en mobiltelefon i handen. En stril av värme rinner ner över läppar-

na när jag försöker sätta mig upp. Den skarpa smaken av järn känns igen. Ljudet av sirener som 

studsar mot hyreshusen närmar sig när mörkret omsluter mig.  

Lukten av desinfektionsmedel smiter in genom mina aningen tilltäppta näsborrar och när jag 

slår upp ögonen möts jag av en suddig vit kontur och en ficklampa som lyser mig i ögonen. Jag 

blinkar till och försöker fokusera. Möter blicken hos en äldre man med buskiga ögonbryn och 

en näsa som alltid får mig att tänka på Pinocchio. Jag känner mig lättad över att jag inte ärvt det 

särdraget. Farbror Eskil placerar handen på min axel. ”Finns det inget trevligare sätt för oss att 

träffas när du ändå har vägarna förbi Stockholm?”. Jag ler med ansträngning, och sätter mig 

mödosamt upp med bultande huvudvärk och ömmande höft.  

”Du har en hjärnskakning och en stukad fot. Du SKA ta det lugnt några dagar framöver.” Han 

lyfter upp ett mästrande pekfinger i luften, jag nickar lydigt och han fortsätter. ”Inget är bru-

tet”, säger han och spänner ögonen i mig, ”lovar du ta det försiktigare?” Jag vidrör min bul-

tande näsa och nickar långsamt medan Eskil skeptiskt skakar på huvudet.   

Kriminalkommissarie Anders Hassel, min kontakt inom polisen, äntrar rummet tillsammans 

med ytterligare en polisman. Eskil lämnar rummet och Anders sätter sig för att hålla ett kort 

förhör om vad jag minns. Efter en stund lägger Anders huvudet på sned, sätter punkt i blocket 

efter tatueringens beskrivning och stoppar ner det i fickan. ”Jag fattar inte. Hur lyckas du jämt 

hamna i farliga situationer?”  

”Moi?” säger jag med spelad förvåning medan jag rycker på axlarna. ”Kan ni skjutsa mig till 

bilen nu? Den står parkerad utanför Karims lägenhet”.  
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De följer med till Karims lägenhet och jag insisterar på att följa med upp och titta i lägenheten. 

”Rör ingenting, är det uppfattat?” säger Anders och håller upp ett varnande finger. Jag nickar 

tydligt och haltar mig långsamt från rum till rum i lägenheten. 

 Innehållet i nattduksbordet är utspritt över golvet. Jag ser några foton av Lisa och Karim från 

senaste semestern på Kreta, jag tittar mig omkring innan jag går ner på huk. Stönar till av 

smärta av belastningen och försöker att lägga vikten på foten som inte är stukad. Snabbt plock-

ar jag upp ett foto och med flinka fingrar lyckas jag vika ihop det och trycker ner det i jeans-

fickan. 

”Hittar du något intressant?” undrar Anders som nu vänt sig mot mig.  

”Nä, inget”, säger jag och kikar in under sängen, jag tar stöd av sängstommen för att avlasta 

den smärtande foten och höften. Anders kommer till min sida av sängen, sätter sig på huk och 

kollar länge och väl under sängen. ”Litar du inte på mig?” säger jag och ler.  

”Det vore inte första gången du undanhållit något från mig”, säger han och synar mig.  

I arbetsrummet ligger papper utspridda över hela golvet. Karims stora älsklingstavla med segel-

båtar är nerplockad från väggen och Lisas arbetsdiplom Luxury Car Salesman, Sweden hänger 

snett. Vad är det som mannen har letat efter? Förutom laptoppen? Jag kastar en snabb blick ner 

i papperskorgen. Bland prydligt hopvikta vita A4 papper och gula post-it-lappar vikta till per-

fekta små fyrkanter ligger en knölig post-it lapp. Adrenalinet rusar i kroppen och jag vågar 

knappt andas när jag skyndar mig att plocka upp den.  

”Hallå där, vad sysslar du med?”. Anders hörs från dörröppningen. Jag hinner precis trycka ner 

lappen i behån innanför urringningen på linnet och stryker sedan händerna mot jeansen innan 

jag vänder på mig.  

”Jag hörde ett prassel, vad tog du upp?” säger Anders med irritation i rösten. Jag håller upp 

händerna och visar handflatorna. Han kommer fram till mig och suckar uppgivet.  

”Töm fickorna Angéla”. Jag lyfter fram mobilen från ena bakfickan och fortsätter att visa 

handflatorna medan jag försöker se oförstående ut. Inser att jag inte kommer undan utan att ha 

visat honom något. Jag tar fram bilnycklarna och fotot ur jeansfickan som jag viker ut. ”Ett 

foto av mina vänner, är det viktigt för din utredning?” Som svar på min fråga rycker han det ur 

min hand, studerar det noga och behåller det.   

Anders och hans kollegas blickar bränner i ryggen när vi lämnar lägenheten. Jag tar mig mödo-

samt in i min röda porsche och startar upp. Jag vinkar till dem och kör ut. Den svarta civila po-

lisbilen följer efter mig i kvarter efter kvarter men de fortsätter framåt när jag viker av mot min 

lägenhet. Från garaget tar jag hissen som långsamt segar sig uppåt med hissmusik bestående av 

en fiolorkester. Trots den pulserande smärtan i foten funderar jag över om jag skulle tagit trap-

porna istället. Kliver ur hissen med mer frustration än jag hade när jag klev in i den.  

Inne i lägenheten startar jag Bruce Springsteens Born in the USA och överröstar magens kurr-

ande. Kylskåpet gapar tomt och jag öppnar alla köksskåp på vid gavel. Ler som om jag vunnit 

en storvinst när jag hittar en påse snabbnudlar och startar vattenkokaren.  
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Medan vattnet kokar upp fiskar jag fram den gula post-it lappen från behån. Klistret sitter or-

dentligt och jag vecklar försiktigt ut för att inte skada den. Handskrivna ord i blått bläck, skrivet 

med Lisas handstil. Beckers gamla färgfabrik, 21.00. Jag googlar på var den ligger och skyndar 

mig att få i mig nudlarna. Jag beger mig ner i garaget igen.  

Jag lättar på gasen och släcker ner lysena en bit innan jag svänger av mot fabriken. Gatlyktornas 

sken ger ett svagt ljus över plåtbyggnaderna på industriområdet. Vinden sveper förbi en plast-

påse som prasslar och fastnar i det rostiga stängslet. Vid infarten till området upptäcker jag ett 

skinande blankt hänglås. Jag placerar bilen dold bakom en annan nedgången grå fastighet i in-

dustriområdet. Linkar fram till stängslet och läser skylten Obehöriga äga ej tillträde, överträ-

delse beivras innan jag ser mig omkring och klättrar över. Det hugger till i höften när jag är på 

väg ner och jag tappar greppet. Landar på andra sidan med en hård duns, är nära att vika mig 

dubbelt av smärtan från den stukade foten. Smyger närmare byggnaden, hela min kropp värker 

men just nu har jag inte tid att känna efter men förbannar mig själv för att jag inte lyssnade på 

Eskil om att ta det lugnt. Mobiltelefonen vibrerar till i bakfickan och jag tar upp den och tittar, 

det är en kornig bild från Anders som undrar om det är rätt tatuering. Ett huvud på en oxe och 

under det en streckkod. Adrenalinet pumpar. Ja det är han! Jag svarar och får därefter tillbaka 

en kornig bild av mannen sett framifrån. Det är från festen. Intill honom ses en av Luciana Di-

amond Corporations styrelsemedlemmar, Alberto Scarpa. Min hjärna går på högvarv och bult-

andet från huvudvärken har tilltagit. Vem är den tatuerade? Hur känner han Alberto? Varför 

behöver den tatuerade Karims dator? Hur passar Lisa in i allt det här?  

Jag kämpar mig runt byggnaden. Jag kikar försiktigt in genom fönstren, de stora lokalerna ga-

par tomma. De lampor som är hela av gatubelysningen sprider ett dunkelt sken över området. 

Plötsligt ser jag en ljusstråle som sveper fram och tillbaka. Jag håller andan. Ljuset rör sig över 

betonggolvet och jag hukar under fönstret. Mina händer känns kalla trots att det fortfarande är 

varmt ute. Fotstegen från någon som rör sig i lokalen, stegen stannar upp. Några fåglar flaxar 

upp och runt i lokalen. Jag hör mina egna dunkande hjärtslag. Ett olycksbådande kraxande når 

mina öron innan jag känner en kall pipa av metall tryckas mot min nacke.  

...Fortsättning följer i nästa nummer av PulpFic Magazine. 
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Skrivtips inför romantävlingen 

PulpFics stora romantävling är igång och här ska du få lite skrivtips. 

Om du aldrig har läst spänningsromance förut så rekommenderar jag dig att läsa någon av alla 

böcker som finns. Så här i sommartider finns en massa loppisar där det brukar finnas gamla 

hederliga pocket i den här stilen. 

När du skriver ska du ha i minnet att intrigen ska präglas av äventyr och spänning MEN att 

det också ska finnas ett par som blir förälskade och att detta par stöter på hinder för sin kär-

lek.  

Någon som har sett ”Six days and seven nights”, 1998 med Harrison Ford? Här är länken till 

trailern : https://www.youtube.com/watch?v=YQ3Ux3hq3JA så för er som inte har sett den 

kan få en liten känsla av hur en spännings/äventyrs romance kan vara. Detta är bara ett exem-

pel. 

När du skriver ska du undvika att börja din historia med en massa bakgrund om karaktärerna. 

Dessa manus går helt bort.  

In media res— Börja där din intrig börjar. Där händelserna tar sin start och låt deras bak-

grund komma fram under berättelsens gång (om det är av vikt för berättelsen) 

Börja inte med att karaktären drömmer och att denne sedan vaknar och så börjar en helt ny 

historia. Det finns inget som är värre än drömsekvenser som inleder ett manus. 

Tänk på att skapa spänning redan från början genom att få läsarna att undrar: HUR SKA 

DET GÅ?  

I ett Pulp Fiction manus ska det finnas: 

Fysisk action—jakt, flykt, slagsmål, pang-pang mm 

Vändningar i intrigen 

Cliffhanger 

Hjälten och hjältinnan ska hamna i en mängd problem som de måste lösa för att lyck-

as med sitt uppdrag. 

Romantiken måste finnas där under ytan och läsaren ska känna de varma vibbarna 

mellan dem. 

Ska man ha sexscener med? Ja, om det känns okej att skriva så gör det. Känns det jobbigt så 

stryk detta istället för att försöka krysta fram nåt som kanske inte blir bra.  

Sex kan vara svårt att skriva om och det är inte bara själva akten i sig som är det viktiga utan 

det som händer med personen, känsel, doft, ljud, känslor.  

https://www.youtube.com/watch?v=YQ3Ux3hq3JA
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..forts 

Pulp Fiction är snabba berättelser. Det vill säga att det mesta av lull-lullet är bortkapat. 

Vad menar jag då med lull-lull? Jo, att det finns inte tid till att fördjupa sig för mycket i vackra 

miljöbeskrivningar, bakgrundshistoria på ALLA inblandade och allt det där andra som inte för 

intrigen framåt. 

Vid dialog så se till att dialogen har en betydelse och mening och ger läsaren ny information. 

Gestalta mer än vad du berättar men gestalta inte söder berättelsen. Gestalta det som är av 

vikt för intrigen och spänningen. 

Börja inte med ”Han” ”Hon” utan ge läsaren ett namn direkt så de vet vem de ska följa med 

på färden. 

Ja det var lite tips som ni kan ta med er när ni ska skriva. 

Senast den 1 juli-18 vill jag ha in de tio första sidorna av manuset samt en synopsis. 

Ni skickar in ert manus till pulpficforlag(a)gmail.com Läs hela informationen i förra numret  

PulpFic Magazine nr 1 maj. 

Skriv med glödande hjärta och med massor av action! 

Fridens liljor på er och lycka till! 

/Viberg 
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Viskningar 
Av Nora Andersson 

Torsdag 15 Oktober 

Det hade blivit ännu en sen kväll på kontoret. Klockan var närmare två på natten innan 

Kristoffer Eriksson kommit hem. Huset låg mörkt och tyst när han klev in i hallen. Han 

hängde av sig överrocken och drog av sig skorna och gick upp mot övervåningen.  

Trappan upp till övervåningen knarrade svagt under hans fötter Han skulle byta den där brä-

dan i morgon, eller under helgen. Han borde ha gjort det för länge sedan egentligen, men ti-

den tycktes aldrig riktigt räcka till.  

Dörren till sovrummet stod på glänt så han behövde bara skjuta upp den en bit för att 

komma in.  Golvet knarrade till, men ingen reaktion kom från den sovande Anna.  

Han lade i från sig kavajen på stolen bredvid dörren. Månljuset som strömmade in i rummet 

räckte för att han skulle slippa tända lampan. Han vände sig mot sängen och upptäckte till sin 

förvåning att den var tom. Han gick tillbaka till dörren såg ut i hallen. Inget ljus sipprade ut 

under springan på dörren till badrummet.  Inte heller kom det något ljus från hennes ateljé.   

”Anna?” ropade han ut i korridoren, men svaret uteblev. Han gick tillbaka mot trappavsatsen. 

 "Anna, är du där nere", ropade han högre och gick tillbaka ner för trappan. 

Oroskänslan som smög sig på honom kunde han inte hindra. Han ökade på stegen, kollade 

varenda rum, ropade hennes namn. Men inget svar fick han. Det var som om hon bara för-

svunnit i tomma intet. Hennes ytterkläder hängde fortfarande kvar på sin krok i hallen. När 

han tog i dem kände han fukten i tyget på hennes kappa.  

"ANNA", skrek han och hans rop lät som ett förtvivlat tjut. Han rusade in i vardagsrummet, 

trevade efter lampknappen och ljuset som tändes avslöjade mobilen som låg på golvet.  Med 

en hand som kändes fuktig och iskall tog han upp den. Hans nummer visades fortfarande på 

displayen. 

Ännu en gång ropade han hennes namn medan han sprang upp på övervåningen och in i 

sovrummet. Han slog på lyset och öppnade garderober och byrålådor. Hennes kläder fanns 

kvar. Resväskan stod prydligt i sitt hörn i garderoben. Alla kläder fanns kvar, alla hennes sa-

ker, foton, smycken, ja allt fanns kvar. Allt… förutom Anna!  

Onsdag den 14 oktober 

Anna lade ifrån sig boken och såg ut genom fönstret. Regnet smattrade hårt mot de tunna 

fönsterrutorna och äppelträden i trädgården bugade djupt när den starka vinden tog tag i de-

ras trädkronor.  
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När Kristoffer hade blivit erbjuden jobbet som VD skulle det här ha blivit en nystart för dem. 

Byte av miljö, nya arbeten och ett nytt liv. 

I alla fall ville hon tro det. Och det gjorde hon för ett tag. Men med Kristoffer som arbetade 

hela tiden, ständigt nya konferenser och affärsresor, kände hon sig så ensam och olycklig.  

Dagarna då Kristoffer inte varit hemma hade hon ägnat åt att renovera huset. Det hade varit 

det första huset som de hade tittat på och hon hade hon förälskat sig i det direkt. När hon kli-

vit in genom dörren allra första gången visste hon på något egendomligt vis att det var här 

hon hörde hemma. Det var som en déjà vu, som om hon hade varit i huset förut.  

Den första tiden hade varit fylld av glädje. Det vackra gamla huset som skulle bli deras hem 

blev varsamt renoverat. Hon hade älskat varenda minut av det hårda jobbet. De skapade något 

tillsammans någonting som skulle bli deras hem och borg. Men när Kristoffer hade börjat 

jobba och hon ofta blev själv i huset, hade en olustkänsla börjat smyga sig över henne. Hon 

upplevde det mer och mer obehagligt att vistas innanför husets fyra väggar. Den senaste tiden 

hade hon haft hemska mardrömmar. Vaknat och varit alldeles kallsvettig. När hon försökte 

minnas fanns där bara en orolighet som ofta blandade sig med någon märklig slags förväntan. 

Hon blev inte klok på det. Ibland fick hon för sig att någon iakttog henne. Någon som lurade i 

husets skuggor och följde hennes liv på avstånd. Det fick henne att känna sig illa till mods.  

Först hade hon trott det varit vinden. Gamla hus har en tendens att kunna framkalla en massa 

konstiga ljud. Men sen hade dessa viskningar blivit mer tydliga, som om hin kunde urskilja ord 

om än mycket svagt. Anna visste att det bara var inbillning och hade aldrig berättat om sina 

upplevelser för Kristoffer. Hon ville inte framstå som paranoid.  

Den kyliga vinden hittade vägar in genom de ännu dåligt tätade fönstren. Hon drog den röda 

yllefilten tätare omkring sig.  

Anna suckade och försökte fortsätta läsa i boken, men hon kunde inte koncentrera sig. Det 

kändes som om något fanns där som betraktade henne. Hon vände sig om, lät blicken under-

söka varje vrå i rummet, lyssnade.  

Vinden visslade genom de dragiga fönstren, men där fanns även ett annat ljud. Det lät som 

viskningarna. Svaga viskningar av ord hon inte kunde urskilja som blandades med stormen ut-

anför. En rysning for genom hennes kropp.  

Nästan mekaniskt reste hon sig från soffan. Hon kunde inte vara i det här huset längre. Det 

gjorde henne snart galen. Hon behövde komma ut även om vädret var dåligt. Hon gick ut i 

hallen och drog på sig regnkläderna.  

Vinden fick tag i dörren och ryckte nästan handtaget ur hennes hand när hon öppnade. Hon 

kände sig lite dum när hon stod där på verandan med den starka vinden som slet i hennes 

jacka, och regnet som öste ner över henne.  
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Vart skulle hon ta vägen? Trots att det var en dålig idé att ge sig ut, så fortsatte hon ner för den 

gamla stentrappan och vände sig mot huset. Det tornade upp sig framför henne. Den vita fasa-

den såg nästan fluorescerande ut mot den mörkgråa himlen.    

I fönstret glödde lamporna likt ögon som följde hennes steg i den sena eftermiddagen.  

Uppfattade inte orden, men egentligen förstod hon. Det var som om något inte ville att hon 

skulle ge sig av. Kallade på henne. Hon vände sig om igen och började springa längs grus-

gången. Efter en liten bit saktade hon ner. Hennes hjärta bultade så snabbt att hon trodde att 

hon skulle svimma.  

Hon gick raskt till vänster vid slutet av gräsmattan och fortsatte förbi uthuset och dammen 

som låg strax utanför tomten. Träden omkring henne verkade vilja röra vid henne med sina 

knotiga grenar och vinden hjälpte dem i sina försök att nå henne.  Hon var tvungen att lugna 

ner sig. Hennes fantasi spelade henne ett spratt. Ingenting av det hon upplevde var på riktigt. 

Ensamheten hade gjort henne inbilsk. Hon hade börjat se saker som inte fanns, höra viskningar 

som inte var annat än vinden och regnet som lekte tafatt bland träden.  

Hon började nynna på en melodi hon hade hört när hon var barn. Texten kunde hon inte min-

nas, men melodin lugnade henne alltid. Hon gick med huvudet nerböjt för att undvika det pis-

kande regnet mot sitt ansikte.  

Grusvägen hade blivit lerig av allt regnande och hon var tvungen att tänka på hur hon satte ned 

fötterna för att undvika att halka. Hon gick förbi ängen där hon och Kristoffer haft picknicks 

under sommaren. Då, när solen sken från en klarblå himmel och ängen var smyckad med röda 

vallmor, var det här stället den vackraste platsen på jorden. Men nu i ovädret såg det ut som ett 

hav av sönderfall, en spegel av vad hennes liv hade blivit. Hon skyndade förbi denna en gång så 

vackra plats, fortfarande nynnande som om melodin gav henne lugn. 

Vinden och regnet var så kallt, och Anna ångrade att hon inte tagit på sig ulltröjan som hon fått 

av Kristoffer. Åh gud! Hon saknade honom. Hon saknade honom! Mannen hon blivit kär i för 

fyra år sedan. Den som hon trodde att hon skulle tillbringade resten av sitt liv med. Men han 

hade förändrats, nästan blivit en främling.  

Han hade blivit mer tyst och avskärmade sig från henne. Hon trodde att deras nystart kunde 

ändra det. Men det hade bara blivit värre. Tårarna vällde upp och blandade sig med regnet. Hon 

grät högt. Hennes sorg att förlora honom var mer än hon kunde stå ut med. Hon hade försökt 

prata med honom. Frågat honom om han inte älskade henne längre, men hans svar hade alltid 

varit: "Vi är ju gifta!" 

Alla dessa resor och konferenser som han var på. Djupt inom sig hade hon ändå vetat sanning-

en. Men hon ville inte förstå, istället sköt hon verkligheten ifrån sig för att den gjorde för ont.  

Anna satte sig på huk, höll armarna om sig själv och satt där i regnet och grät. Grät så hårt att 

det värkte i kroppen.  
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Sorgen sköt upp som vassa knivar i hjärtat. Hon visste inte hur länge hon suttit där på den le-

riga grusvägen men plötsligt uppfattade hon något i ögonvrån. Hon vände långsamt huvudet 

upp mot vägen där hon just kom ifrån. En mörk skugga skymtade genom regnet. Hon blinkade 

för att få bort regnvatten och tårar från ögonen. Den mörka gestalten bar formen av en hund. 

Den rörde sig inte, bara stod bara där mitt på vägen och studerade henne. Hon stannade kvar i 

sin sittande ställning. Rädd för att röra sig. Mindes att hon läst någonstans att minsta rörelse 

kunde få en hund kunde gå till angrepp. Minuter som kändes som evigheter passerade. 

Hunden bara stod där och såg på henne. Pälsen var raggig och korpsvart, och ögonen lyste 

gröna som smaragder genom det skumma ljuset. Men så började den plötsligt röra sig. Vankade 

från sida till sida utan att ta ögonen ifrån henne. Skräcken grep tag i henne och gjorde att hon 

inte längre kände det kalla regnet och den isande vinden. Hunden fortsatte vanka fram och till-

baka, sänkte huvudet och strök öronen bakåt. Den blottade sina tänder och hon kunde höra ett 

dovt morrande stiga ur dess strupe. Ångesten spred sig i hennes kropp och fick hennes hjärta 

att pumpa fortare, nästan till bristningsgränsen. Omedvetet började hon nynna på sin melodi 

och slöt ögonen.  

Hon kunde inte höra om hunden närmade sig, men den unkna lukten från dess våta päls kändes 

tydligare i hennes näsborrar. Var det så här det skulle sluta? Skulle odjuret slita henne i stycken 

med sina vassa tänder och långa klor? Hennes medvetande flydde ur hennes kropp som om den 

ville skona henne från lidande, bespara henne smärtan och ångesten som döden skulle innebära. 

Hon såg sig själv från ovan, sittandes på huk medan odjuret närmade sig. Hon såg dess hunger 

lysa i de gröna ögonen och den skummande saliven släppa från dess käftar. Den gjorde sig be-

redd, fixerade ögonen på bytet. Hon kunde se sin familj. De var alla med i hennes sista ögon-

blick. Smärtan kände hon aldrig, bara ett mörker och en stillhet som sveptes som en mjuk filt 

omkring henne.  

Hon hörde någon viska hennes namn. Kände en varm, mjuk bris mot ansiktet. Hon öppnade 

långsamt ögonen. Starkt vitt ljus omgav henne. Ingenting annat. 

"Anna!" 

Rösten var dov och nästan väsande. 

"Anna!" Det kallade på henne. 

Anna vred på huvudet för att försöka se det som viskade hennes namn. 

Rösten ekade i intet. 

"Jag vill ha dig Anna. Vi hör samman " 

Anna försökte sätta sig upp, men hennes kropp lydde henne inte.  

"Var inte rädd …" viskade den mörka, mjuka rösten. 

"Blunda min älskade …" 

Hennes ögon stängdes. 

Den varma vinden var som mjuka händer som smekte hela hennes kropp. Lätta fingertoppar 

som sakta sökte sig upp längs hennes ben.  
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Händer som varsamt smekte hennes bröst. Hennes kropp vibrerade av njutning. All hennes 

rädsla och ångest var borta. Varma, mjuka läppar kysste hennes hals och mun. Två starka hän-

der tog tag i hennes handleder och hon kunde känna tyngden och värmen från en mans kropp 

mot sin egen. 

"Jag vill ha dig för evigt min älskade”, viskade mannen i hennes öra. 

Det hon längtade efter skrämde henne. Hon ville ha honom mer än något annat och när de 

förenades kändes det som deras kroppar blev till ett.  I en blandning av skuld och njutning gav 

hon efter för sitt begär av honom. Hon ville se honom, inte bara känna hans passion. 

Hon öppnade ögonen. Han såg på henne med lysande gröna ögon.  Läpparna blottade de vita 

huggtänderna och ansiktet hade en vargs anletsdrag.  Hon skrek av förtvivlan och skräck…  

Hon vaknade upp med ett ryck. Hennes kropp var genomsvettig och tröjan hade klibbat fast 

på hennes rygg. Klarvaken men fortfarande yr försökte hon fokusera, men synskärpan var sud-

dig och huvudet var tungt, som en fruktansvärd baksmälla. Anna blinkade och började lång-

samt kunna urskilja detaljerna i rummet. Hon kände igen den öppna spisen och möblerna. 

Hon var hemma.  

Hur hade hon kommit hem? Var det bara ännu en hemsk dröm? På skakiga ben reste hon sig 

från soffan och tog sig ut till hallen.  Regnjackan hängde kvar intill dörren.  Försiktigt närmade 

hon sig den, smög som om hon var rädd att jackan skulle vakna till liv, och attackera henne.  

Hallen låg i halvmörker så hon kunde inte se om jackan var våt eller inte. Anna sträckte lång-

samt ut handen, tvekade. Hennes hand såg så blek ut, nästan genomskinlig i ljuset av månske-

net som strömmade in genom fönstret, nu efter att stormen dragit förbi. Hon blev stående 

några sekunder med sin liljevita hand utsträckt bara någon centimeter från jackan. Det kändes 

dumt.  Hon suckade och lät sedan fingrarna känna strukturen på jackan.  

Den var genomblöt … 

Hallen började snurra omkring henne och hon satte händerna mot huvudet för att försöka få 

det att sluta. Väggen bakom henne hindrade henne från att falla. Det var ingen dröm. Men det 

måste ha varit..!? Hon försökte komma ihåg. Mindes hur hon passerade ängen. Hon mindes ... 

de gröna ögonen. Å herre gud! Vad var det som höll på att hända med henne? Allt var fortfa-

rande suddigt. Ju mer hon försökte komma ihåg, desto otydligare blev minnesbilderna. 

"Jag håller på att bli galen!", sa hon högt för sig själv. Hennes röst lät bräcklig. Hon höll på att 

förlora allt vett och sans. Neddragen i ett djupt svart hål av galenskap. Verkligheten höll på att 

blekna bort. Hon nådde vardagsrummet och sökte desperat efter mobiltelefonen. 

Fingrarna ville inte lyda henne, skakningarna i händerna gjorde det nästan omöjligt att slå 

Kristoffers nummer. Plötsligt började ljuset från lamporna blinka. Hon stirrade hypnotisk på 

lampan som stod på bordet bredvid henne. Lampljuset flimrade först intensivt och sedan 

ökade skenet i styrka.  
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Det starka ljuset gjorde ont i ögonen men hon kunde förmå sig att titta bort. 

Telefonen i hennes hand föll till golvet.  Ljuset tonade långsamt bort och rummet föll i mörker. 

Hon satt förstenad kvar på golvet.  En varm fläkt strök henne över ryggen och den mjuka dova 

rösten som hon hade hört förut uppfyllde hela rummet. 

"Anna! Kom till mig! Kom till mig min älskade! " 

Långsamt reste hon sig. Det kändes som om hon var i trance. 

Nästan som hon svävade en bit ovanför golvet. 

Rösten förde henne bort från vardagsrummet och ut mot hallen.  

”Jag har väntat på dig så länge, min älskade. Kom till mig!” 

Han sträckte ut handen mot henne. Ögonen skimrade gröna i dunklet. 

Steg för steg närmade hon sig honom. Hon kände ingen rädsla längre, bara en värme och läng-

tan som spred sig i kroppen. Gestalten tog ett steg emot henne och i månljuset kunde hon se 

honom. Hans svarta hår lockade sig runt ansiktet som skimrade likt tusen och åter tusen små 

diamanter. Anna sträckte ut sin hand, och när deras fingrar snuddade vid varandra genom-

strömmades hon av honom. Han ville henne inget ont. Han älskade henne av hela sitt väsen. 

Ensam och förtvivlad hade han sökt efter henne. Väntat, längtat. Nu hade han hittat henne och 

hon skulle följa honom. Det var hennes öde. Han drog henne tätt intill sig.  

”Var inte rädd, Anna!” 

”Du skrämmer mig inte längre” svarade hon, medveten om vad som skulle ske. 

De vita hörntänderna glänste till. Hon tänkte på alla de hon skulle lämna, men hon kände ingen 

sorg, bara en lycka som hon aldrig någonsin upplevt innan. 

Slut 
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