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Välkomna till  

Pulpfic Magazine stora  

sommarnummer 

Ett nummer späckat av 

sommarläsning.  

Missa inte KG Johanssons  

”Drakmannen” som publi-

ceras exklusivt här i Pulp-

Fic Magazine. 

Numret bjuder även på 

första delen av följetongen ”Leifs 

Hobby” 

av Bo Söderlund. En bloddry-

pande historia så missa inte den. 

Vill du låta de små grå jobba lite 

så var med i Quizet och tävla om 

två valfria böcker från PulpFic 

förlag. 

Det här numret bjuder på en hel 

massa spännande så luta dig till-

baka i solstolen och läs.  

Och du—missa inte att lämna in 

ditt bidrag till PulpFics stora ro-

mantävling den 20 juli-18 

PulpFic Magazine önskar er alla 

en riktigt trevlig sommar! 

/Viberg 

Innehåll: 
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KG Johansson 
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”Titta, jag hittade brudjäveln” säger Alberto Scarpa triumferande när han knuffar mig framför 

sig igenom den tomma fabriken. Mannen med tatueringen flinar elakt mot mig  

”Han förvarnade oss om att du inte skulle ge upp.” 

”Vem förvarnade er?” säger jag och ser på dem medan jag väntar på svar. Den tatuerade forts-

ätter  

”Jag letade men hittade inte den rosa diamanten, var hade Lisa gömt den?”.  

Jag tänker på den rosa diamanten som jag såg i kylrummet när Lisas kropp hittades men säger 

inget. Den tatuerade kliver fram och binder mina händer bakom ryggen. Min telefon omhän-

dertas och plockas isär, simkortet bryts av och faller till marken. Han tar fram sin kniv och Al-

berto riktar pistolen mot mig medan han uppmanar mig att gå framåt genom en korridor.  

Vi går via ståldörrarna in i en större lokal med fläckade väggar från tidigare färgtillverkning när 

vi närmar oss en ståltrappa. Fabriksgolvet är smutsigt och fullt av ölflaskor och annat bråte.  

Alberto bultar mig framåt, han råkar slå i något med foten och svär till medan jag hör ljudet av 

en snabbt rullande flaska. Flaskan slås emot något metalliskt och splittras.  

Jag vänder mig om och sparkar till Alberto rakt över smalbenet. Alberto vacklar till och skriker. 

Den tatuerade grabbar tar tag i mig och jag får in en spark mot hans mellangärde. Han skriker 

till och sliter tag i håret på mig. Jag låtsas snubbla, och faller på knä till golvet nedanför trappan 

med min plan i bakhuvudet. Känner den tatuerades varma andedräkt mot mitt öra när han sä-

ger ”försök inte fly”. Håret på armarna reser sig. Han slår till mig hårt över skulderbladen, jag 

tappar andan och det smärtar när jag dra in luft i lungorna igen. Den svala knivseggen placeras 

tätt mot min hals. Han drar upp mig till stående och går upp för trappan. När vi kommit upp 

blir jag inknuffad i ett rum vartefter jag hör att dörren reglas.  

En gatlyktas sken genom fönstret avslöjar att rummet är nästintill tomt. I skuggorna under 

fönstret rör sig något snabbt fram och tillbaka. En lång och smal svans skymtas. Jag får kryp-

ningar över huden. Dess morrhår anas i skenet från lampan och den tassar sakta över golvet 

rakt mot mig.  

Sittandes i dammet på golvet öppnar jag handflatan som gör ont och känns våt och varm.  

En metallisk doft sprids i rummet. Jag greppar med fingertopparna om mitt byte, en liten glass-

kärva. Jag förbannar mig själv för att jag gömde undan bilen. Ingen kommer att leta efter mig 

här. Medan jag försöker ta mig upp på fötter fumlar jag med att såga mig genom repet.  
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Råttan närmar sig och den är större än jag först trodde, hjärtat slår fortare och munnen känns 

torr. Jag slinter till med skärvan, biter ihop för att inte kvida till när jag känner att huden rispas 

upp vid handleden. Blodet slingrar sig ner över mina händer och gör det svårt att fortsätta att 

såga genom repet.  

Råttan fortsätter att närma sig.  Jag riktar en spark mot råttan som vädrar blod. Den fräser till 

och backar något steg mot skuggorna för att sedan göra ett nytt försök att komma närmare. 

Avståndet krymper mellan oss. Repet ger vika. När händerna befriats ser jag i det svaga ljuset 

att handflatorna och ena handleden är mörka. Jag hör det svaga droppandet mot golvet, en 

jämn rytm. Lukten av järn blir mer och mer tydlig. Jag skyndar mig att slita av mig linnet och 

knyter om såret i handleden. Jag biter tag i det tunna tyget och drar åt, knuten vill inte riktigt 

hålla sig på plats.  

 

Ljudet av fotsteg mot trappan tränger in i rummet men jag kan inte bedöma om det närmar sig 

eller avlägsnar sig. Jag gör mig redo intill dörren. En bilmotor startar och går på tomgång i nat-

ten och jag hoppas de är på väg härifrån. Varje muskel spänns när tunga fotsteg dånar mot stål-

trappan. Smärtan från skulderbladen stör mig vid varje andetag.  

När dörren öppnas och ljuskäglan söker sig in i rummet rusar råttan mot dörren och smiter ut 

medan jag kastar jag mig över mannen. Jag får in ett slag mot hans nacke och ett mot hans nju-

rar. Han faller framstupa med mig över sig och tappar kniven som klirrande slår i cementgol-

vet. Han vrider sig av smärta och försöker vråla något som inte kan urskiljas. Han är stark som 

en oxe och lyckas ta sig ur mitt grepp. På bara någon sekund är han på benen igen och tar tag i 

mina axlar. Muskulösa armar dunkar mig mot väggen om och om igen. Hans ena hand sluts 

runt min hals. Jag sparkar och slår först vilt men sedan får jag tillbaka fokuset och ett lugn 

kommer över mig. Teknikerna spelas upp för mitt inre. Jag vrider snabbt överkroppen och slår 

med all kraft till mot hans hals. Hans ögon är uppspärrade när han förlorar balansen av ett 

bensvep. Han faller tungt i golvet, slår i bakhuvudet och blir liggandes. Jag försvinner snabbt ut 

genom dörren och tar mig ner till bottenvåningen.  

När dörren öppnas och ljuskäglan söker sig in i rummet rusar råttan mot dörren och smiter ut 

medan jag kastar jag mig över mannen. Jag får in ett slag mot hans nacke och ett mot hans nju-

rar. Han faller framstupa med mig över sig och tappar kniven som klirrande slår i cementgol-

vet. Han vrider sig av smärta och försöker vråla något som inte kan urskiljas. Han är stark som 

en oxe och lyckas ta sig ur mitt grepp. På bara någon sekund är han på benen igen och tar tag i 

mina axlar. Muskulösa armar dunkar mig mot väggen om och om igen. Hans ena hand sluts 

runt min hals. Jag sparkar och slår först vilt men sedan får jag tillbaka fokuset och ett lugn 

kommer över mig. Teknikerna spelas upp för mitt inre. Jag vrider snabbt överkroppen och slår 

med all kraft till mot hans hals. Hans ögon är uppspärrade när han förlorar balansen av ett 

bensvep. Han faller tungt i golvet, slår i bakhuvudet och blir liggandes. Jag försvinner snabbt ut 

genom dörren och tar mig ner till bottenvåningen.  
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Smärtan i foten skjuter upp i benet vid varje steg. Blod tränger igenom det tunna linnet vid 

handleden. Jag ser dörrar, både den jag kom in genom och andra. Väljer en med sliten exitskylt, 

vrider om låset och trycker ner handtaget. När dörren öppnas möter min blick Johans och 

bakom honom strålkastarna från en bil. Lättnaden kommer över mig, ända tills jag upptäcker 

att han kastar en snabb blick över min axel mot trappan. Han flyttar tillbaka blicken på min 

överkropp som endast bär bh och ser ner på min lindade handled och spåret av blod medan 

han höjer vapnet.  

”Johan, vad gör du?” hör jag mig själv säga innan polletten trillar ner. ”Det var du som klippte 

bort när Lisa blev instängd och frös ihjäl.”  

”Det var inte meningen att det skulle sluta så här”, säger han. Hans ansiktsuttryck är uppriktigt 

ledsen men rösten är hård och han håller pistolen riktad mot mig. ”Det var för stora pengar för 

att jag skulle kunna säga nej. Min mamma behöver vården.” 

”Vad har du gjort?” Jag skakar på huvudet medan jag tänker på Lisa.  

”Varför dödade du Lisa?” När jag försöker möta hans blick är den undflyende. ”Det var inte 

jag, men det behövde göras. Lisa hotade att visa dig en av de rosa diamanterna som hon stal 

från oss.” 

Smällen från ett pistolskott bränner av och Johan segnar ner till marken medan blicken flackar 

oförstående. Bakom honom står en flinande Alberto intill bilen.  

”Lisa påstod sig vara kär i Karim och hon ville gifta sig med honom, vi var naturligtvis tvungna 

att göra oss av med henne.”  

Jag får svårare att tänka klart av blodförlusten. Tyget runt handleden stoppar inte upp blodflö-

det tillräckligt. Försöker bibehålla fokus på Alberto som sträcker på sig och fortsätter ”Lisa 

hade tillgång till Karims dator och lösenord. Hon förmedlade uppgifter om färdrutterna. Jag 

hade kontaktnätet för att distribuera diamanterna”.  

Jag skakar misstroget på huvudet. ”Din vän… ” Albertos pistolpipa vandrar från Johan och till-

baka till mig igen ”… han var en tillgång när det gäller att planera kapningarna. Men hans relat-

ion till dig gjorde honom till ett osäkert kort när det gäller att hålla tyst. Johan var dessutom då-

lig på att sopa igen spåren när Erik gick för långt på hotellet.” Alberto tittar mot trappan som 

om han söker efter den tatuerade. Han viftar åt mig med pistolpipan att backa innan han lutar 

sig fram och trycker ner en hand i Johans bakficka. Drar fram en liten sammetspåse med Luci-

ana Diamond Corporations logga på.  

”Min pensioneringsbuffert tänker jag inte lämna här” säger han och ett leende sprider sig över 

hans ansikte. Alberto ska just placera påsen i bröstfickan när jag kastar mig fram. Blodet på 

händerna gör att jag slinter när jag ska avväpna honom.  
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Han håller hårt om pistolen och vrider sig. Ett skott går av. Bilens tomgång blandas med ljudet 

av våra ansträngda andetag. I strålkastarljuset faller Alberto ner på knä, den röda fläcken på ma-

gen växer i storlek. Jag söker hastigt igenom hans fickor och hittar en mobil. Ringer 112. Matt-

heten tilltar. Jag sätter mig på motorhuven av den mörka bilen med registreringsnumret som 

börjar på MAJ. Drar åt tyget vid handleden och låter muskelspänningarna släppa. Jag tänker på 

studietiden med Johan och hans val att gå bakom ryggen på mig för att samarbeta med dessa 

giriga människor. Lisa som lurat både mig och Karim med sin delaktighet i diamantstölderna. 

Alberto som suttit i ledningen för företaget och fört oss alla bakom ljuset.  

Vi har varit mer godtrogna än jag trodde var möjligt, ingen går att lita på. Jag väntar medan lju-

det av sirenerna från ambulansen närmar sig.  

 

- Slut - 
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Vinnarna av förra årets skrivtävling 

”Från bokidé till folkets röst” 

I förra årets skrivtävling ”Från bokidé till folkets röst” kom det in en väldas massa härliga bi-

drag till tävlingen och konkurrensen var hård. I en första gallring var det min åsikt som styrde 

men sedan var det folkets tur att lägga sin röst. 

De som till slut hamnade på prispallen efter en hård kamp var Kristoffer Cras med manuset 

”EXEM” och Johan Cederholm med manuset ”Akvarieflickan” 

Under ett helt år har de jobbat hårt med sina manus och fått hjälp och feedback av mig och 

nu är de i mål.  

Under augusti-18 är det beräknat boksläpp för ”EXEM” och ”Akvarieflickan”  

Omslagens framsida är nu klara och här får ni en liten förhandstitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både ”eXem” och ”Akvarieflickan” kommer ut i som pocket.  

Två mycket spännande berättelser med högt tempo och spänningsfaktor.  

Missa inte dessa guldklimpar!  

 



8 

Leifs Hobby 
av Bo Söderlund  

Del 1 

 

Leif  Bertil Anderssons liv fick en dramatisk start. Han föddes med fötterna före. 

Leif  skrek när han drogs ut med tång. 

Han minns det förstås inte. Men hans far filmade hela födseln med en stor och svårhanterlig 

videokamera. Filmen visade mest golv och tak men ibland skymtade Leif  och hans tappra mor.  

Han brukade plocka fram videobandet och titta på det. Bandet var hans enda minne efter fa-

dern som var bortgången. 

Det var i alla fall modern beskrivning. Fadern vandrade bort från familjen när Leif  var två år. 

Nu hade fadern en ny familj och sedan länge var kontakten med Leif  och hans mor bruten. 

Så "bortgången" passade bra även för Leif. 

Efter den dramatiska starten på jordelivet blev tillvaron lugnare för Leif. I skolan märktes han 

knappt. När lärarna skulle sätta betyg var de tvungna att plocka fram hans prov för att se vad 

han åstadkommit. 

Han lämnade gymnasiet med medelbetyg i alla ämnen. 

Han var en medelsvensson i det mesta. Bland annat: Mjölkdrickande, bokläsande, bussresande, 

TV-tittande, toalettbesök. 

När det gällde längd och vikt låg han dock klart under medelvärdet. Liksom i antalet samlag per 

månad. Där var hans siffra noll. Vid 32 års ålder var han fortfarande oskuld och hans sexuella 

drifter var nästan obefintliga. 

Leif  älskade matematik och när han sökte jobb vid storbankens filial i en av Stockholms föror-

ter blev han reserv. Men när den tilltänkte hoppade av fick han jobbet. 

Under åren hade han haft en del hobbyer. Det började med frimärkssamling men hans tid som 

filatelist blev kort. Sedan samlade han stenar och därefter försökte han sig på karate. Men Leif  

hade aldrig varit duktig i sport. Han blev alltid vald sist i skolan om han inte blev helt bort-

glömd. 
Eftersom han var liten och klen gav han upp karaten efter några blåmärken och stukningar. 

Men han ville gärna ha en hobby. 
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Han rättade till hörlurarna och ökade volymen. 

Hårdrock. Det senaste av hans favoritband. Illegalt nedladdat. 

Han tog det han ville ha. Det var hans enkla filosofi. 

Att gå över lik hade han ingenting emot. Tvärt om. 

Ökade volymen ännu mer. 

Huvudet höll på att sprängas. 

Musiken fyllde honom. 

Ingen plats för tankar. Ingen plats för känslor. Ett tillstånd han älskade. Fy fan vad han älskade 

det. 

Sångarens röst i falsett. 

Han märkte inte vad som hände bakom honom. Männen som närmade sig. Ljudet av klumpiga 

kängor mot asfalten. Kängor vars ägare både försökte skynda och smyga. 

Första knivhugget träffade ryggen. 

Smärta. Chock. 

Gitarrsolot skar genom hjärnan. 

Andra knivhugget framifrån. I magen. 

Crescendo. Sedan dog musiken. 

Han blundade. Övertygad om att det bara var en mardröm. Han skulle snart vakna. 

Då kom knytnävsslagen. Rytmiska. Som från en robot. Knogjärnet slet sönder ansiktet. 

Han sjönk ner på knä. 

Första sparken knäckte revbenen på vänster sida. 

Andra sparken, han förnimmade reflexer från gatlampan i stålhättan, tog de på högra sidan. 

Han hamnade på rygg. 

Den tredje sparken skickade upp näsbenet i hjärnan. 

Tystnaden. 

Mörkret. 

Det eviga mörkret. 

 

Leif  stängde av teven. Han hade hittat en. Han hade hört att de flesta människor var goda. Nu 

tänkte han ta reda på om det var så. 

Bokstavligen… 

Han skulle bli mördare, på köpet. 

 

Leifs första offer blev Karl-Erik Sköld. En ensamstående 57-åring som kom på glid när hans 

firma gick i konkurs. 

Sköld var sedan några år tillbaka hemlös. I hans register fanns vållande till annars död sedan 

han kommit i gräl med en annan hemlös och råkat knuffa denne nerför ett stup. 

Leif  var noga med att ta reda på uppgifterna. Han ville inte att hans hobby skulle skada utom-

stående. 
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För att skaffa uppgifterna hade han köpt en peruk med ljusa lockar och ett par sneda löständer. 

På en butik för återvinning hittade han ett par stora, hornbågade, glasögon. 

När han förklätt sig kände han inte igen sig själv. 

Karl-Erik Skölds olycksbröder, som han fick uppgifterna av i utbyte mot öl och vin, skulle ald-

rig kunna ge ett signalement som gjorde att polisen misstänkte honom. 

Leif  visste att Sköld ofta tillbringade kvällarna på en bänk i en park några kilometer från Leif  

hyreslägenhet. 

Han hade försett sig med ett stickvapen. I unga år gömde han ofta moderns stickor för att 

slippa mjuka paket, vantar och strumpor, till julklapp. Nu stal han en av stickorna som han 

skarpslipade med hjälp av grovt sandpapper. 

En mörk kväll i början av september kom chansen. Leif  som stod gömd bakom ett träd i par-

kens utkant såg Sköld som kom vinglande. Den berusade Sköld slängde några tidningar på 

bänken och sjönk ner på den. 

Leif  smög närmare och hörde snarkningar. Han tittade sig omkring för att förvissa sig om att 

ingen annan fanns i parken. 

Han drog fram den vässade strumpstickan och närmade sig Sköld. När Leif  höjde stickan för 

det dödande hugget vaknade Sköld. 

Leif  tvekade. 

Sköld blinkade och försökte fokusera blicken. 

"Va fan vill du?", sluddrade Sköld. 

Då högg Leif  med stickan. Men den träffade ett revben och böjde sig. 

Sköld som försökte värja sig med händerna ramlade av bänken och låg helt stilla. Leif  tänkte 

först springa sin väg men ångrade sig. I stället böjde han sig ner och kände på Skölds puls. 

Inte ett slag. 

Karl-Erik Sköld var död. Förmodligen av hjärtslag. 

Leif  tog fram den medhavda skeden och gröpte ur den döde mannens ena öga. 

Ett blått.  

När Leif  vandrade hemåt med raska steg kom han ihåg ölburken i fickan. Ett mörkt engelskt öl 

som han skulle ha druckit till ögat. Han tog fram burken och öppnade den utan att ta av sig 

handskarna. 

Ölen var uppdrucken innan han var framme vid sin port. 

När Leif  kommit upp i lägenheten och tagit av sig ytterkläderna sökte sig tungan till någonting 

som fastnat mellan tänderna. Han tog loss det med hjälp av tandtråd. 

Han såg att det var en bit från en blå iris… 

På banken hade Leif  två kvinnliga arbetskamrater, Lena som var filialchef  och Kristina. 

Nästan varje dag pratade Kristina om sin biologiska klocka som tickade.  

Till slut blev hon desperat och sökte upp en spåkärring. Kristina fick välja mellan spåkulan, kaf-

fesump och tarotkort. Hon valde korten.  
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Efter lite allmänt pladder kom spåkärringen med mer intressanta uppgifter. 

"En mörk och stilig arbetskamrat kommer att förändra ditt liv", sa hon. 

Kristina tänkte genast på Leif. Fast så mörk var han inte, håret var snarare råttfärgat. Men det 

måste ju vara han. 

Från den dagen var Kristina som besatt av Leif. Mannen som skulle få ordning på hennes bio-

logiska klocka. 

Om spåkärringen inte varit så stressad för att hon skulle träffa en bekant hade hon märkt att 

förändringen som korten berättade om inte riktigt var den som Kristina tänkt sig...  

Fem dagar efter besöket hos spågumman vågade Kristina fråga. 

"Vill du äta middag hos mig i kväll?" 

Leif  var inte beredd. Han svarade "ja" fast han egentligen menade "nej". Han tyckte att Kris-

tina var lite underlig. Hon klämde in sin kropp i kläder som var flera nummer för små. 

Även skorna var på tok för små så hon gick konstigt. 

De senaste dagarna hade hon haft med sig bullar som antingen var brända eller degiga och en 

kladdkaka som mest var kladdig. Hon hade plockat fram sina bakverk när Lena var ute eller 

upptagen. 

"Vi fikar på tu man hand" sa hon. 

Leif  blev mest besvärad men ville inte vara oartig. 

Det bästa med henne, eller det enda som var bra, var näsan. Liten och pekande uppåt. Leif  

skulle gärna sätta tänderna i den. 

Under resten av arbetsdagen försökte han hitta på en ursäkt för att dra sig ur middagen. Men  

han saknade fantasi.  

"Då ses vi ikväll", sa Kristina när hon gick. "Klockan sex". 

Leif  mådde illa av den blick hon gav honom. Och hur hon betonade, "sex". 

Han kom flera minuter för sent. Buketten han överlämnade köpte han för halva priset på kon-

sum. De flesta blommorna var vissna. 

"Tack", kvittrade Kristina. 

Hon hade lusläst sina veckotidningar för att hitta den rätta kärleksmåltiden. Men soppan var 

kallt och för salt, kycklingen rå invändigt och glassen isig. 

Kristina drack flitigt ur vinboxen och blev snabbt berusad. 

När hon städat bort det sista från bordet försvann hon in i sovrummet. En stund senare kom 

hon tillbaka iklädd ett nattlinne. 

När hennes kropp var utsläppt i frihet såg Leif  alla valkar och magar som dallrade. Han funde-

rade på hur han kunde fly. 

Kristina var snabbt framme hos honom och satte sig gränsle över hans ben. Sedan sög hon sig 

fast i hans läppar. Leif  kunde knappt andas. Han tog tag men händerna runt hennes hals. 

Plötsligt var hennes näsa nära hans mun. 

Leif  var tvungen att blunda för att inte bita av henne näsan. Hans grepp om hennes hals hård-

nade. 
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"Gillar du hårda tag", sluddrade Kristina. 

"Jag måste nog hem och...", Leif  försökte förtvivlat komma på någonting. "...vattna mina kruk-

växter". 

Kristina klev av Leif  knän. 

"Gillar du krukväxter. Vad har du för blommor?" 

"Röda". 

"Vilken sort?" 

"Begonior". 

Det var den enda blomma han hört talas om, förutom rosor och tulpaner. 

Kristina var för full för att protestera. 

"Jag måste få se dem någon gång", sa hon. 

"Visst", Leif. 

"Och det här måste vi göra om" 

"Självfallet". 

Leif  skyndade sig ut. På vägen hem kunde han inte tänka på någonting annat än Kristinas näsa. 

"Den med en god champagne", mumlade han.  

Fortsättning följer i nästa nummer. 
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Läs mer av Bo Söderlund 

”En varm morgon börjar temperaturen 

att falla och den fortsätter att falla... 

En isande berättelse om en familj som 

ställs inför det oundvikliga. ” 

 

Bo Söderlund är en skicklig berättare 

som kan konsten att hålla spänningen 

uppe. ”Det kan vara kallt i helvetet” 

läste jag första gången på forumet 

”Kapitel 1” och den där obehagliga 

känslan som Bo Söderlund fick fram 

fastnade hos mig. Manuset var su-

perbt.  

Jag kontaktade Bo Söderlund och 

hörde om jag inte kunde få ge ut denna 

spännande historia och när Bo Söder-

lund svarade ja så körde vi igång pro-

jektet. 

”Det kan vara kallt i helvetet” finns 

som e-bok och är perfekt att ha med 

sig en het sommardag—för det är så 

allt börjar. En varm och härlig sommar-

dag innan man plötsligt inser att något 

är fel då plötsligt temperaturen börjat 

sjunka... 

 

 Finns i PulpFics web shop 

https://widget.publit.com/pulpfic-

forlag_2436/det-kan-vara-kallt-i-

helvetet/9789198253771 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/det-kan-vara-kallt-i-helvetet/9789198253771
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Det här med att skaffa sig skrivrutiner tjatas det en hel del om i olika skrivsammanhang och orsaken till 

detta är att det faktiskt är viktigt. 

Vill du få ett flyt i ditt skrivande och slippa  bli sittandes stirrandes på skärmen så behöver du skriva ofta. 

Genom att skriva korta stunder varje dag så tränas hjärnan upp och det kommer bli lättare och lättare att 

släppa loss fantasin när du så väl behöver den.  

Bara genom att skriva 5-10 min varje dag så har du hittat en rutin som du sedan kan bygga på.  

Alla har tid med 10 minuter. 

I början när du tar dessa skrivminuter så skriv vad som helst. Klottra ner vad som än dyker upp i huvudet. 

Du kan även använda dig av ex det första ordet på valfri tidning eller en bild på mjölkpaketet. Det behöver 

inte vara krångligare än så.  

Det viktiga är att du skriver inte vad i början.  

Många tänker att ”Jag måste vänta tills inspirationen kommer” 

Helt fel taktik - Att skriva är ett jobb, allra helst om du siktar på att skriva klart den där romanen. För tänk 

om man sa så på morgonen när klockan ringde att ”Nej, jag måste hitta inspirationen för att gå till jobbet, 

annars kan jag inte jobba.” ja då skulle man raskt få sparken. 

Vill man gå ut hårt redan från början så är mina tips: 

• Slå fast en tid på dygnet som är vigt åt skrivandet och håll detta. Börja med kortare stunder och ut-

öka sedan tiden. 

• Prova olika tider på dygnet för din skrivtid. (Jag skriver bäst på morgon och förmiddagen) 

• Sätt en lapp på dörren till din skrivarlya att ingen får störa.  

• Stäng av mobilen och lägg den i ett annat rum. 

• Skriv vad som helt under en sammanhängande period. Skriv på utan att gå tillbaka och rätta dig. 

(Redigering kommer sen) 

• Se till att du har allt du behöver så du slipper lämna skrivbordet. Kaffet, en macka eller vad du nu 

vill ha. 

• Koppla bort världen runt omkring —  öronproppar, eller hörlurar med favoritmusiken. 

 

 

Ja, detta var lite tips om hur du kan göra för att komma i mål med ditt skrivprojekt. 

Lycka till och skriv, skriv, skriv! 

 

 

 

Få tid till skrivandet — tips 
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Skrivkurs:  

Konsten att skriva  

Pulp fiction  

 

Lär dig skriva Pulp Fiction - 

Webbaserad kurs i 8 delar +2 delar egen skrivtid med personlig feedback på din text. (10 veckor)  

• Innehåller bland annat: 

Historia kring termen Pulp fiction. 

Hur Pulp fiction skiljer sig från andra skönlitterära texter? 

Öva upp din kreativitet. 

Löpande observation och flödesskrivning 

Genrer 

Hitta din berättarröst 

Gestaltning 

Dialog 

Bygga karaktärer - hjältar och skurkar. 

Miljöer 

Dramaturgin i Pulp Fiction 

Hur fångar man och håller kvar läsaren? 

Hur skriver man spännande? 

Tempot 

Skapa bra cliffhanger. 

Att skriva en bokserie. 

Vad du ska undvika i dina texter. 

Övningar och inlämningsuppgifter 

Personlig feedback på den text du kommer att arbeta med under kursen 

 

I kursen får Du får lära dig grunderna i att skriva Pulp Fiction och vi bygger oslagbara hjältar/hjältinnor, 

hemska skurkar, monster och fantastiska historier i exotiska miljöer. Här finns inga begräsningar för din 

fantasi. 

Du lär dig få fart på ditt skrivflöde, din kreativitet och lär dig undvika fallgroparna. Vi går bland annat ige-

nom hur man använder sig av dialog, gestaltning och hur man håller spänningen uppe, byggstenar som du 

kan ha nytta av i dina andra skrivprojekt. 

Vi jobbar med skrivövningar, inlämningsuppgifter, samt att du under kursen får skriva din egen Pulp Fict-

ion berättelse med feedback på din text från start till mål. 

Kursen är helt webbaserad och vi håller till på lärplattformen Learnify.  8 sammankomster via webben. Le-

arnify finns som en app du kan ha på telefonen eller surfplattan  alltid tillhands oavsett vart du befinner dig. 

Pris: 980 kr och anmälan görs via Studieförbundet Vuxenskolan  

Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom samt boken ”Konsten att skriva Pulp fiction” 

OBS Kursen startar den  1 september 2018 mer info kommer på hemsidan, FB och Instagram 

 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaraborg/kurser/skrivkurs-konsten-att-skriva-pulp-fiction-28506/
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DRAKMANNEN 
av KG JOHANSSON 

 

Mannen hette Rassan och var en galärroddare från utkanterna av saltlandet. Han var kanske 

inte så ung som Menelle skulle ha velat; han hade sagt att han var nitton år gammal, men han 

kunde mycket väl vara ett par år över tjugo. 

Men allt annat var perfekt. 

Menelle hade oljat in hans kropp från topp till tå medan Ulic gjorde samma sak med henne. 

Deras kroppar glänste i dunklet. Mannens överkropp var muskulös efter arbetet vid årorna, 

med svällande armmuskler. En lampa vid sängen gjorde dagrar i hans armar, liksom i Menelles 

höft, alldeles ovanför Ulics hand. Menelle stod på alla fyra med Ulic bakom sig och mannen 

från saltlandet framför sig.  

Hon var vidöppen och våt, våt som en skål grädde, och hennes kolsvarta hår kastade fram och 

tillbaka. Ulic var tvungen att hålla fast hennes höfter för att inte glida ur när hon vilt stötte 

bakåt för att möta hans egna rörelser. Hon grymtade något kring mannens lem, uppfordrande, 

nästan irriterat. Ulic visste vad hon menade. Han andades häftigt med öppen mun, lyfte han-

den och lät handflatan falla ned på hennes nakna skinka. Grymtningen blev ännu mer irrite-

rad: det dög inte, hon ville ha mera. Ulic slog en gång till, hårdare, med handflatan plaskande i 

oljan. Grymtningen övergick till ett belåtet stönande och hon rörde sig ännu häftigare. Ulic 

visste vad hon ville och slog henne igen, och igen, och stönandet började förvandlas till ett 

dämpat skrik. Roddaren försökte möta Ulics blick, men Ulic ville inte, han ville trots allt hålla 

upplevelsen mellan sig själv och Menelle; hennes ögon var oåtkomliga för honom, tätt vid 

mannens underliv och dolda under det flygande håret, men han ville ändå försöka nå henne, 

och just då insåg han att han höll på att komma och att det var för sent att hålla tillbaka, och 

han slutade slå henne och grep om hennes höfter igen medan hon tog bort sin mun från man-

nens lem i sista ögonblicket och skrek rakt ut när roddaren Rassan sprutade över hennes rygg 

samtidigt som Ulic kom i henne, krökte rygg som en katt, blundade för att undvika slavens 

blick och sjönk ned över henne i de sista ryckningarna. 

Några minuter senare var mannen betalad och avspisad. Ingen av dem hade sett in i hans ögon 

efter att de började klä av sig. Mannen verkade ändå nöjd med sina tjugo talenter, nästan dub-

belt så mycket som han kunde få för en resa ut till Själarnas ö, och bugade tyst innan han följ-

de slaven ut.  

Ulic och Menelle låg kvar, utmattade och nöjda, med armarna om varandras inoljade och svet-

tiga kroppar. Hon lät sina läppar leka med hans örsnibb och han kände snart att han skulle bli 

hård igen, och att det trots allt skulle bli bättre den här gången, bara han och Menelle ensam, 

med roddaren som en fantasi mellan sig. Bara de två. 
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Hon andades mjukt i hans öra och viskade nästan ohörbart: ”Jag vill. Jag vill något. Jag vill 

göra det med en drakman.” 

Han låg alldeles orörlig i flera sekunder. 

Menelle var dotter till Ossian Vidlar, som numera var den äldste av sin ätt. Hans far Rorq Rorq 

hade nyss avlidit och Ossian kunde med rätta dubblera sitt förnamn. Ätten Vidlar räknade sina 

anor hundratals generationer bakåt och kontrollerade en förmögenhet som ytterst få andra ät-

ter kunde tävla med, skapad av kortlivade saltgruvearbetare och utmärglade karavanförare. 

Ulics egen far var Darko Darko Ramassa och en dag skulle Ulic själv, som förste son, få dub-

blera sitt namn. Vid det laget skulle äktenskapet mellan Ulic och Menelle ha förenat de två ät-

terna och gjort båda ännu starkare. 

Men än så länge var Ulic och Menelle unga. Ingen av dem hade fyllt tjugo. De levde i stora vil-

lor nära stadens centrum, hamnen med de breda och tunga galärerna. Deras hemkvarter var de 

förmögnaste och vimlade av basarer och butiker som sålde allt från sjömaskolja till slaggsalt, 

allt från assiriska tyger till hästar från Eppos, från dolkar till armborst, från tebain till lauda-

num, från österländska slavflickor till småpojkar från Pollo. Ulic och Menelle kunde roa sig 

med att vandra omkring i basarerna och köpa allt som Menelles ögon föll på; ofta använde 

hon aldrig det hon hade köpt; köpet var bara en tillfredsställelse i ögonblicket. Som äldste son i 

sin familj kände Ulic ett slags ansvar och var inte lika utsvävande som sin trolovade. 

Inte i basarkvarteren. Under nätterna var det en annan sak. Då var Ulic och Menelle lika vilda. 

De prövade droger. De rökte örter från Kalabrien, andades in tebainångor, drack absint och 

svalde quechuafolkets blad. De blev sömniga och fnissiga, trötta och upphetsade. Allt som 

gjorde dem upphetsade prövade de igen. De var unga och måste utnyttja sin tid. 

”Men vi har Evigheten”, hade Ulic sagt till Menelle en gång när han kände sina föräldrars 

blickar på sig och var rädd för att gå för långt. 

”Evigheten?” sade Menelle. ”Vem vet vad som händer där? Finns det här där?” Och hon öpp-

nade två knappar i sin blus och lade hans hand där, på bröstens rundning; han svalde och 

måste erkänna att han inte visste. 

Hon knäppte blusen. 

”Och dessutom”, sade hon, ”så vet du vad som hände min farfar.” 

Det var sant. När en människa dog, en förmögen människa, som hade råd med proceduren, 

bevarades människans själ i Evigheten. Men ibland gick det fel. När Rorq Rorq Vidlar dog 

hade hans kruka i vanlig ordning transporterats ut mot De dödas ö med en galär. Men en av 

roddarna, en kvinna som aldrig skulle ha kunnat spara ihop pengar till en egen kruka, hade bli-

vit vansinnig och försökt spara sin egen själ till en ung flickas kruka.  

I sitt vanvett hade kvinnan kastat sig i havet, och bägges själar vrålade nu ordlöst tillsammans 

med alla andra som hade sjunkit i havet under oräkneliga generationer.  
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Hur rik man än var kunde man inte ens vara säker på att leva för evigt. 

Menelle hade rätt. Och de kastade sig ut i mer droger, mer vilda sexuella experiment. De be-

sökte bordeller och olagliga klubbar. De beställde hem, naturligtvis utan att deras föräldrar fick 

veta det, prostituerade från bergslandet och från Tanger. Mörka nätter kunde de köpa galär-

roddare, manliga eller kvinnliga eller bådadera. 

För de var bara unga en gång; och de kunde inte ens vara säkra på att leva för evigt. 

Och nu hade Menelle sagt att hon ville göra det med en drakman. 

”En drakman?” sade Jerey. 

Jerey var Ulics bäste vän. De var jämnåriga och kom från jämbördiga familjer. De var också 

mycket lika, ljushyllta och långvuxna, välbyggda och starka. De hade delat informator under tre 

år, gjort sitt första bordellbesök tillsammans, gråtit ut hos varandra för olycklig kärlek innan de 

var femton år gamla. De hade alltid berättat allt för varandra. 

Ulic nickade. ”En drakman.” 

”Jag kan inte ens föreställa mig hur många lagar det skulle bryta mot.” 

”Det är antagligen det som hetsar upp henne.” Ulic log kort. Även om han kände sig som en 

svikare hade han låtit Jerey få veta allt om Menelles dekadenta idéer. 

”Tänker du göra det?” 

Ulic ryckte på axlarna. ”Du känner Menelle. Det är två veckor sedan hon sade det första 

gången. Sedan dess har inte en dag gått utan att hon har upprepat det. Jag tror inte att jag har 

något val.” 

”Men”, sade Jerey. ”Men … jag vet inte ens var jag ska börja. Hur gör man? Var hittar du ho-

nom?” 

Ulic sade: ”Kan du hjälpa mig?” 

Det tog ett par veckor att övertala Jerey. Under tiden lärde sig Ulic mer om drakmän. Samtidigt 

fortsatte han och Menelle med sina utsvävningar. 

Ossian Ossian Vidlar anordnade en fest för att fira sina dubbla förnamn. Som huvudman för 

en av de ledande ätterna förlade han den till Lorenos övergivna palats. 

Loreno Loreno Vidlar var en myt, en man som sades ha levt för flera hundra generationer se-

dan och ha lagt grunden till ätten Vidlars välstånd genom att ta kontrollen över verksamheten 

med själskrukorna. Ingen visste vad som var sant. Men palatset som han ansågs ha byggt stod 

kvar med sina sjuhundra rum, på krönet av berget norr om staden. Det var övergivet och för-

fallet men Ossian Ossian lät sig inte störas av sådant. Han slösade ett obegripligt antal talenter 

på att rensa upp och bygga om tolv av rummen, inklusive en av de stora balsalarna.  
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Musiker från Carace och kockar från Agraffe hyrdes in, danserskor från Assira, elefantskötare 

från Farafra. Det var överväldigande. 

Ulic och Jerey stod med var sitt glas absint och såg på spektaklet. 

”Har du bestämt dig än?” sade Ulic. 

”Du är lika envis som Menelle.” 

”För Menelles skull.” 

”Där är hon förresten.” 

Ulic följde Jereys blick. Menelle stod med en grupp av sina vänner närmare scenen, där caracer-

na spelade en diskret ballad. 

”Och Alabaster”, sade Ulic. ”Är det inte dags för dig snart?” 

Jerey log. ”Hon är för ung. Ge mig ett år till.” 

”Se till att ingen annan hinner före.” 

”Jag oroar mig inte.” 

Alabaster var Menelles syster. Hon var femton år gammal och höll just på att bli kvinna. För 

varje dag blev hon mer och mer sin storasysters spegelbild. Menelle var mörkögd med 

korpsvart hår; Alabasters hår var blont som guld och hennes ögon nästan genomskinligt blå. 

Menelle var utåtriktad, öppen och nästan fräck; Alabaster var tyst och blyg. Men Alabasters 

kropp hade snabbt blivit lika yppig som Menelles, lika välformad och lockande, med höga bröst 

och fasta höfter. Det syntes tydligt nu. Under deras snäva sidenklänningar. 

”Det kanske du borde göra.” 

Jerey såg på honom. ”Har du och Menelle lekt med henne än?” 

Ulic satte i halsen och blev tvungen att hosta. ”Du är inte klok.” 

”Varför inte?” Jerey skrattade. ”Om ni tänker göra det med en drakman.” 

Tanken flög förbi i Ulics huvud men han stötte genast bort den. Inte lilla Alabaster. Aldrig. 

Men senare på kvällen, när Menelle hade viskat till honom och han hade mutat en slavflicka, na-

ken och hårlös under sin genomskinliga tunika, till att följa med dem till ett av de övergivna 

rummen, när han låg mellan Menelles lår med slavflickans huvud mellan sina egna, flög tanken 

förbi igen. Alabaster. Hennes blyga ögonkast och tysta leende. 

Han överraskade sig själv genom att komma genast. Menelle blev irriterad. Han tänkte på Ala-

baster igen medan slavflickans mun lekte med honom tills han blev hård på nytt. Men Menelle 

var fortfarande missnöjd och han lovade henne att skynda sig med att ge henne det hon ville. 

Efteråt pratade han med Jerey igen. 

”Som du vill”, sade Jerey till slut. 
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De hyrde en vagn och två hästar i basarerna. Det tog några timmar för en snickare att bygga en 

lätt men obeveklig bur av plankor och metall. De köpte mat och dryck, inklusive hö till hästar-

na och ett antal döda möss. Och de tog med sig laudanum och Ulics tjänare Nobbo, ett två me-

ter långt muskelberg som hade fötts i ett assiriskt harem och fått kön och tunga bortopererade 

vid sex månaders ålder. 

Resan ut till slaggbergen skulle ta knappt två dagar. De hade sagt till sina familjer att de skulle 

jaga. Ingen oroade sig särskilt mycket för vad de sysslade med, så länge Nobbo och deras själs-

krukor var med. 

”Drakmännen”, sade Ulic till Jerey, ”skapades under de Gamlas tid. De har ett mycket lätt ske-

lett, med ihåliga ben, fyllda av en mycket lätt gas. Deras vingar är mellan tio och tolv meter 

breda och spänns ut av överarmar med sex leder. Drakmännen är en blandning av människor 

och flygande djur.” 

”För att användas i krig.” 

Ulic nickade. ”Som det mesta andra de Gamla uppfann. Men efter slaggkrigen gjorde sig drak-

männen fria och flög ut i bergen. De glömde det lilla de hade kunnat – det sägs i böckerna att 

de var en aning klokare än apor och att en begåvad drakman kanske kunde lära sig hundra ord. 

De användes för spaning, svävade in över fiendens land på sina lädervingar under nätterna, och 

skickade hem telepatiska bilder.” 

”Telepatiska?” 

”Det är därför”, sade Ulic, ”som vi har laudanum med oss. Inte bara för drakmannen. För oss 

också.” 

De höll ögonen öppna efter skogsfolk men såg inget oroande. På den andra dagens kväll kom 

de fram till slaggdalarna. Nobbo körde mellan svarta klippor som en gång hade smält, runnit 

och stelnat igen; nere i dalen var marken slät som ett golv. De såg inga drakmän. 

”Men de finns här”, sade Ulic. ”Vi ska stanna här borta. Och bedöva oss med laudanum.” 

”Bedöva oss? Inte drakmannen?” 

”Både honom och oss. De är telepatiska.” 

Det var sent på natten innan Ulic till slut fann en lämplig plats. De döda mössen hade börjat 

lukta. Ulic och Jerey preparerade tolv stycken med en kraftig dos laudanum och lade dem i den 

öppna buren medan de själva tog en mindre dos och lade sig för att sova i en grotta. 

”Nobbo då?” sade Jerey. 

Ulic skakade på huvudet. ”Det är ingen fara. Han kan inte tänka i så abstrakta bilder.” 

”Men han vet vad han ska göra?” 

”Han har sett oss göra buren i ordning. Han vet att vi ska fånga något. Det räcker för honom.” 

De somnade snabbt. 
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Ulic drömde om Alabaster. Hon var våt och öppen och förde hans hand till sitt sköte, tyst och 

blyg, utan att våga se på honom. Han var hård som en svärdsklinga och tryckte sig hjälplöst 

mot henne. Men Menelle kom upp bakom honom och skakade ilsket om honom; och han vak-

nade och insåg att det inte var Menelle utan Nobbo, och att kroppen han hade tryckt sig mot 

inte var Alabasters utan Jereys. Han rullade snabbt över på mage för att dölja sitt tillstånd och 

såg upp på Nobbo. Nobbo grymtade något. Ulic nickade. 

 

Två drakmän sov, den ene helt inne i buren, den andre halvvägs utanför. Jerey tog ofrivilligt ett 

steg bakåt. 

”Merkatrig”, sade han. ”Vilken stank.” 

Ulic höll själv för näsan. ”Attraktiva är de inte.” 

Drakmännen var kortvuxna och späda, nästan som barn. Deras hud var mycket mörkt brun, 

liksom de läderartade vingarna. Ansiktena var motbjudande, som en korsning mellan en männi-

ska och en råtta, täckta med stubbiga hårstrån. 

”Hur tänker du klara det här?” sade Jerey. 

”Vi lämnar den ene här och – ” 

Jerey skakade på huvudet. ”Sedan. Hemma. När ni ska, merkatrig … I sängen. Och varför i 

Evighetens namn vill ni göra det?” 

Ulic såg ned på de stinkande djurmänniskorna. De mångledade armarna låg som vedtravar vid 

kropparna, inlindade i lädervingarna. Och drakmännen var smutsiga, ingrodda i matrester, jord, 

avföring och ruttnande köttslamsor. 

”Jag vet inte”, sade han. ”Jag förstår inte riktigt mig själv. Och inte Menelle. Inte riktigt. Men 

kan man någonsin förstå en annan människa?” 

”Bli inte filosofisk nu.” Jerey log snabbt. ”Du låter som Esagil. Informatorn. Minns du? ’Om 

människor verkligen kunde förstå varandra, verkligen se varandras inre, så skulle de älska 

varandra. Det skulle inte finnas några krig, ingen ondska …’” Han tystnade. ”Men du vet vad 

jag menar.” 

”Jag vill för att hon vill”, sade Ulic. ”Och hon vill väl bara för att … det kittlar henne. Det är 

förbjudet. Det är smutsigt och mörkt och olagligt och fel. Det kittlar henne. Och kanske mig.” 

Han skakade på huvudet. ”Men om jag klarar det … det vet jag inte.” 

”Är det över huvud taget män?” sade Jerey. ”Jag menar – ” 

Ulic höll fortfarande för näsan. Han tog ett par steg framåt och pekade på en av de bedövade 

drakmännen med foten. 

”Ser du?” 
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Jerey vågade sig en aning närmare. ”Merkatrig”, sade han igen. 

Könsorganet var abnormt stort i förhållande till den lilla kroppen. Smutsigt, vårtigt och rynkigt. 

”En hanne är det”, sade Ulic  

 

De bar den ene drakmannen åt sidan och lät honom ligga. Han var lätt som en fjäder. När de 

hade lärt sig att hålla fast vingarna var det inga problem att bära honom. Den andre drakman-

nen blev instängd i buren. 

”Den blir inte märkbart tyngre”, sade Jerey. 

”Nej.” 

Just då vaknade drakmannen till och såg på dem med sina rovdjursögon. 

Jerey såg genast bort. 

”Vad är det?” sade Ulic. 

”Jag vill inte blotta mig för honom. Om de är telepatiska.” 

Ulic stod stilla i några sekunder. Drakmannen stirrade in i hans ögon. 

”Jag känner inget”, sade han. ”Det kanske är en myt.” 

Jerey vände sig motvilligt mot buren igen. 

”Var ska du gömma honom?” 

Ulic såg på honom. 

”I Lorenos palats”, sade han. 

”Jag vill i kväll”, sade Menelle genast. De var ensamma i ett av hennes rum. Hon hade till och 

med skickat bort sina slavflickor, som var vana vid att Menelle och Ulic ville vara för sig själva. 

Ulic tänkte efter. 

Det var sällan någon vågade sig till Lorenos palats. Buren med drakmannen stod i just det rum 

där Ulic och Menelle hade lekt med slavflickan. Ulic hade lämnat några ruttnande möss och en 

skål vatten i buren. Drakmannen skulle säkert klara sig i flera dygn. 

Men det fanns alltid risker. Någon kunde komma dit. Det skulle bli en skandal. Och fastän de 

var mutade kunde snickaren eller hästuthyraren skvallra. 

Ulic ville inte tänka på konsekvenserna. 

”Ja”, sade han. ”Varför inte i kväll?” 

Menelles ögon vidgades. ”Har du tvättat honom?” 

”Nej”, sade Ulic. ”Jag har gjort precis som vi kom överens om.” 
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Menelle satte sig i hans knä. Hon andades tungt och tryckte sig mot honom. Hennes hand 

sökte sig ned mellan hans ben och hon viskade saker i hans öra, ord som han aldrig hade trott 

att han skulle få höra en kvinna säga, tankar som han själv aldrig hade vågat tänka. Han kände 

hur han reagerade. Det de skulle göra var fel och förbjudet, djuriskt, oförsvarbart. Ulic mindes 

monstrets stank. Smutsen. Han trevade efter Menelles bröst. 

Hon log och reste sig upp. 

”Inte än”, sade hon. ”Inte förrän i kväll. Du och jag. Och drakmannen.” 

 

Det var nymåne och mycket mörkt. På de Gamlas tid, sades det, hade stjärnorna blivit mer och 

mer osynliga. Men nu var de tillbaka. Hundratals generationer senare var de en kaskad av glitt-

rande ädelstenar, en förbluffande båge över den välvda himlen, evig och orörlig. 

Lorenos palats höjde sig mörkt och tyst framför dem. 

Nobbo körde vagnen och stannade framför ingången som Ulic hade pekat på. Ulic hoppade 

ned och ställde sig framför slaven. 

”Vänta här”, sade han och pekade rakt ned i marken. 

Nobbo nickade tre gånger. Ulic hjälpte Menelle ned från vagnen. Hon var klädd i en fotsid 

kappa; Ulic anade att hon var naken under den. Hon andades redan lite snabbare än vanligt. 

Ulic smittades av hennes upphetsning. 

De gick in i det mörka palatset. De övergivna korridorerna ekade. Ulic tände en tranlampa för 

att lysa vägen. 

”Det är tur att det är sommar”, sade Menelle. Hennes röst ekade mellan stenväggarna och hon 

avbröt sig och började viska. ”Det är tur att det är sommar. Annars kunde det ha varit kallt och 

fuktigt här.” 

De gick i ett par minuter i de vindlande korridorerna. När de kom fram till rummet tog Ulic 

fram en nyckel ur fickan och låste upp det tunga hänglåset som han hade satt för dörren. Han 

kunde känna Menelles otålighet bakom sig. Och sin egen. Bilder flög förbi i hans huvud. Snart 

… mycket snart … 

Drakmannen hade vaknat. Hans ögon och blottade huggtänder glänste i skenet från lampan. 

Stanken var ännu värre i det här trånga utrymmet. 

”Morax …” viskade Menelle upphetsat bakom Ulic. 

Drakmannen öppnade munnen och ett läte kom ut. 
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”Han talar …” 

”Kanske”, sade Ulic. ”Eller morrar.” 

”Inte riktigt”, sade Menelle hest. 

Ulic såg på henne. Hon hade låtit kappan falla till golvet. Hon var mycket riktigt naken under 

den. Hennes bröst hävde sig i skenet från lampan. Hennes läppar var skilda och de vita tänder-

na skymtade. 

Något glänste på hennes lår. 

”Morax, Merkatrig …” mumlade hon, namn på demoner från den gamla tiden. Hon verkade 

frånvarande och stirrade fascinerat på drakmannen. 

Ulic såg vad som fick hennes lår att blänka. 

Menelle var så våt att det rann ur henne. 

Hon stirrade fortfarande på drakmannen. Ulic följde hennes blick. 

Drakmannens enorma lem hade rest sig. Den var krokig som en sabel, böjd uppåt så att den 

yttersta delen pekade rakt uppåt mot den toviga pälsen på magen; lemmen var rynkig, smutsig, 

och såg ut att vara hård som marmor. 

Drakmannen gav ifrån sig ett lågt ylande. Hans näsborrar skälvde vidöppna. Han stirrade lika 

fascinerat på Menelle som hon på honom. 

Det kom in stjärnljus från den tomma fönstergluggen. Ulic ställde lampan på golvet, en bit bort 

från fönstret. Han såg sig omkring. Menelle och drakmannen tog fortfarande inte blicken från 

varandra. Ulic tog upp Menelles päls från golvet och lade den mellan fönstret och buren. 

Han var upphetsad själv. Men inte så mycket som han hade hoppats. Det var något med smut-

sen och stanken. 

Han öppnade buren. Drakmannen morrade lågt. Morax, tänkte Ulic, han kan kasta sig över oss, 

bita oss och riva oss. 

Men drakmannen verkade inte ha några sådana tankar i sin dimmiga hjärna. 

Menelle gick viljelöst närmare buren. 

Ulic tog drakmannens hand och försökte leda monstret ut ur buren. 

Drakmannen vände sig mot honom. Ljudet ur hans strupe förändrades, blev nästan ett mor-

rande. 

Menelle kom närmare och drakmannen förstod. 
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Det tog bara ett ögonblick. Menelle låg på rygg på sin kappa, med låren utspärrade i ett mycket 

brett V. Hennes kön glänste vidöppet och bröstet hävde sig ryckigt i hennes flämtningar. Drak-

mannen kom ut ur buren, så snabbt att Ulic måste släppa hans hand för att inte släpas med, 

och tog två snabba steg medan hans vingar bredde ut sig någon meter samtidigt som han, i 

samma rörelse, sjönk ned på huk, på knä, och var inne i Menelle innan Ulic hade återfått balan-

sen. 

Menelle skrek. 

Drakmannen ylade. 

Hans vingar var fortfarande utbredda, en och en halv meter åt vardera sidan. Hans beniga skin-

kor rörde sig upp och ned med förbluffande hastighet. Menelle drog upp låren ännu mer, för-

sökte slå dem omkring honom men kunde inte eftersom vingarna var i vägen. Hon fick upp 

sina armar och klöste drakmannen på ryggen, mellan vingarna. 

Drakmannen böjde sig ned och bet henne i halsen. 

Baael, tänkte Ulic, Baael och Merkatrig och Beleth … Han kommer att bita ihjäl henne … Men 

hon skrek fortfarande av njutning. 

Sedan skrek hon ord. 

”Ulic”, flämtade hon fram, ”Ulic, ta honom! Beleth, ta honom, nu, här, medan han tar mig …” 

Orden övergick i ett ordlöst skrik igen. 

Ulic slet av sig byxor och tunika. 

Han var slak och slapp. Hans lem hängde som en snigel mellan låren. 

”Kom nu!” skrek Menelle igen. ”Nuuuoooiii …” 

Ulic ställde sig på knä bakom drakmannen. Han såg in mellan de pumpande skinkorna och 

vände genast bort blicken. 

Han kunde inte. 

”Uliiic …!” 

Han måste. Men han kunde inte. 

Och sedan visste han. 

Alabaster, tänkte han. 

Alabaster, våt så att det dröp längs låren, skrikande under en vidrig drakman. 

Han blev genast hård. 
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Menelle skrek något som han inte uppfattade medan han kröp fram och lade sig över drakman-

nen. Drakmannen morrade något men Ulic tänkte inte på något annat än en skrikande Ala-

baster. 

Han trängde in. 

Drakmannen ylade. 

Menelle skrek. 

Ett tredje skrik blandade sig med deras. Någonstans långt borta visste Ulic att det var han själv. 

”Beleth!” gnällde Menelle hjälplöst under drakmannen, under honom. ”Beleth … Beleeeth …” 

och ordet växte till ett skrik igen. 

Ulic insåg att hans lungor var fulla av drakmannens stank. Det var vidrigt. Tills han såg Ala-

baster framför sig igen. 

Ljuset förändrades. 

Mitt i alltsammans såg Ulic upp mot fönstret. 

Stjärnorna var skymda av något mörkt. Något som rörde sig. 

Horder av drakmän svävade där utanför. 

Telepatiska … tänkte Ulic. 

Han visste inte om han borde göra något. Han visste inte vad. Men det var för sent. Han kände 

orgasmen närma sig. Alabaster, tänkte han och manade fram bilderna igen. 

Något annat kom in i bilderna. 

Jerey. 

Han såg scenen som just utspelades hända på tre sätt samtidigt. Honom själv, drakmannen och 

Menelle. Hans egen fantasi med honom själv, drakmannen och Alabaster. 

Och dessutom – Menelle, drakmannen och Jerey. 

Sedan hände allting mycket snabbt. 

Ulic? sade en röst i hans huvud. 

Menelle … svarade han. 

Du tänker … Alabaster … Menelles tankar kom stötvis. 

Drakmännen, tänkte han. Många, utanför fönstret … Han såg bilderna i stället, visste på något 

sätt att Menelle såg dem.  

Och på samma sätt, i bilder, såg han hur Menelle blev chockerad – Menelle chockerad! – över 

att han tänkte på Alabaster. 
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Menelle avbröt plötsligt sina samlagsrörelser. Hon började kämpa för att göra sig fri. 

”Sluta!” skrek hon, samtidigt som ordet ekade inne i Ulics huvud. ”Sluta …!” Hon slog med 

knytnävarna mot drakmannens bröst. Hon var rädd nu, rädd och liten och hjälplös, i en lek 

som hade gått för långt och hamnat någon helt annanstans än hon hade tänkt sig. 

Ulic kände orgasmen komma. Drakmannen var också nära. Från hans huvud fick Ulic bilder av 

djuriska scener, kött som slets sönder, blod som sprutade. Det var bara någon sekund kvar. 

Och under den sekunden förstod Ulic allt. 

Han förstod hur drakmännen hade lockats hit av sin fångne kamrats tankar. Han kunde se hur 

de hade följt efter vagnen och väntat i bergen utanför staden. Utan att kunna göra något. Men 

de hade väntat. Och han visste, som om han hade vetat det i hela sitt liv, hur telepatin förstärk-

tes ju fler de blev; han kunde se hur de hade trängt in i hans eget huvud, och i Menelles. Och 

dessutom, tänkte han – nej, visste han – så gjorde den fysiska närheten och upphetsningen 

också telepatin starkare. 

Han visste att Menelle förstod allt; han insåg plötsligt själv, i slingan som hade byggts upp mel-

lan honom, drakmännen och Menelle, hur mycket han egentligen hade tänkt på Menelles ljusa 

spegelbild under de senaste veckorna. Han visste också hur Menelle hade tänkt på Jerey, men 

inte alls på samma sätt, bara som ett skämt, en lek till som hon och Ulic hade kunnat leka. 

Han såg att hon älskade honom. Hur hennes skräck för döden hade fått henne att vilja göra 

allt, tillsammans med Ulic. Hon ville göra allt, tillsammans med mannen som hon älskade. 

Men aldrig mer. 

Inte efter att hon hade sett in i Ulics själ. 

Orgasmen kom. Ulic glömde allt han såg inom sig och krökte sig framåt för att spruta, gång på 

gång, i drakmannen. 

Och mitt under själva orgasmen insåg han något annat. 

Drakmannen hade blivit bortförd hit för att Menelle och Ulic skulle leka med honom. Men han 

var inte hatisk mot dem. Han såg dem inte som fiender. 

Drakmannen förstod dem. 

Han förstod djupet av deras själar, allt som hade hänt dem och gjort dem till de människor de 

var, ända sedan de flöt omkring i livmodern. Och på samma sätt förstod Ulic drakmannen, hela 

drakmannens liv, flygandet, den ordlösa kontakten, jaktens upphetsning, de sällsamma parning-

arna högt uppe bland molnen. 

Och Ulic älskade honom. 
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Det var sant, tänkte han medan orgasmen ebbade ut, det som Esagil hade sagt. Om man verkli-

gen förstod någon skulle man älska den personen. Till och med om det inte var en människa. 

Det som Ulic hade känt för Menelle, och särskilt för Alabaster, var bara lusta. Bara kroppens 

längtan. 

Han hade aldrig älskat Menelle. 

Men drakmannen förstod honom. In i det innersta. 

Ulic gled tungt ut ur drakmannen. Han såg ned på sin nedsölade kropp medan Menelle, skri-

kande och gråtande, gjorde sig fri. Samtidigt som Menelle rusade upp på fötter rullade Ulic un-

dan. Medan hon slet förtvivlat efter sin päls tog sig drakmannen upp på knä, gick klumpigt på 

knän och vingleder bort till fönstret, klättrade upp i det och kastade sig ut. 

Ulic rusade efter. 

Hundratals drakmän dök nedåt, efter sin kamrat. När han hade fått ut sina vingar och steg följ-

de de efter i den rörelsen. Hundratals mörka och taggiga vingar slog långsamt. 

Drakmännen flög inåt landet, mot slaggbergen. 

Ulic kände den sista länken av kontakt brytas. Och han insåg att det han själv hade varit med 

om var vardagsmat för drakmannen. 

Drakmannen levde varje dag i en sådan närhet med sina likar. Men Ulic skulle aldrig få vara 

med om något sådant igen. 

Menelle såg på honom med uppspärrade ögon. 

Han brydde sig inte om henne. Han visste att det var meningslöst men måste ändå försöka. 

Ingen av drakmännen såg sig om. Ulic skrek hjälplöst efter monstren medan de lämnade ho-

nom långt bakom sig. 

”Neeej …” 

Han träffade aldrig Menelle igen. Förlovningen bröts diskret. Det viskades i basarerna och på 

festerna. Men Ulic hörde aldrig de viskningarna. 

Han lämnade staden nästa dag. 

Han tog inte ens med sig sin själskruka. 

Ibland berättar vandrare att de har sett Ulic, eller någon som kan vara han. Naken, med långt 

hår och vildvuxet skägg, smutsig och vild. Smygande i slaggdalarnas grottor, på jakt efter upple-

velsen som han hade en enda gång, och som han skulle ge sitt liv, till och med sin själ, för att 

vara med om igen. 
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Menelle gifte sig i all tysthet med Jerey. 

De nämnde aldrig Ulic igen. 

Många år har gått. Men ibland drömmer Menelle om honom på nätterna. Om det hon såg 

inom sig. Om hur hon såg Ulics själ tvinnas ihop med drakmannens. I drömmen tänker hon 

Det kunde ha varit min själ. Om jag hade gett mig hän på samma sätt. Om jag inte hade tappat 

tron på allt när jag såg vad han tänkte om Alabaster. 

Hon vaknar kallsvettig; och Jerey sträcker ut handen för att trösta henne. 

Men hon kan aldrig mer lita helt och fullt på någon; och hon ligger vaken länge, med öppna 

ögon. 

 

- Slut - 
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Läs mer av KG Johansson 

"Mina slavar, tänkte hon, och sedan: nej. Mina 

husdjur. Min köttboskap, lydigt på väg till sin 

fålla, medvetna om att de fruktar något eller 

någon, men inte om att jag är dödsängeln som 

tvingar delar av dem att färdas genom mina 

egna tarmar … Hon tänkte: jag ska äta era 

hjärnor. Hon tänkte: döden är mer levande än 

livet."  

De kallar oss zombier” har fått fantastiska recens-

ioner och för er som gillar splatter, skräck och högt 

tempo så är detta en bok för er. 

Du hittar den i PulpFics web shop som pocket. 

 

KG Johansson en mästare när det gäller skräck och Science fiction. Han fångar in sin läsare och 

sedan vrider han om taget och släpper inte förrän den sista sidan är vänd. Recensionerna har 

varit lysande för dessa två böcker. Idel ros från alla håll. 

PulpFic förlag har fått äran att ge ut två av KG Johanssons böcker. Dessa båda är ena riktiga na-

gelbitare. 

Så för er som gillar skräck, science fiction, högt tempo och isande spänning här har ni en av Sve-

riges bästa författare i genren.  

"Jack tycker om skämt, ofta vanvördiga, 

ibland obehagliga. Han och hans kompi-

sar gör upp en plan: de bjuder in ett par 

tjejkompisar till en gammal jordkällare. 

Tjejerna ska få se en ond ande stiga upp 

ur jorden. Men redan under förberedelser-

na känns det att något är fel ..."  

”Jordkällaren” är en ryslig historia om ett 

skämt som absolut inte går som grabbarna har 

tänkt sig. Något händer med Jack. Något som 

får blodet att isa sig i ådrorna och får dig att 

krama kudden hårdare i famnen. En perfekt 

berättelse att läsa kring den flammande lä-

gerelden en sommarnatt. 

Du hittar den i vår web shop som e-bok 

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/de-kallar-oss-zombier/9789198412710
https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436/jordkallaren/9789198253702
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Quiz 

7 frågor ska besvaras. 7 rätta svar krävs för att vara med i dragningen. 

Inga svarsalternativ. Inga livlinor. Här gäller det att läsa sig till svaren som  

alla finns här i PulpFic Magazine nr 3.  Ingenting är omöjligt! Kämpa på 

och var med du också! 

 

1. Vad hette kvinnan som bjöd hem Leif på middag i ”Leifs hobby”? 

2. Vem var det som mördade xx i ”Iskallt mord” 

3. Vad heter de två pristagarna som hamnade på prispallen i förra årets tävling 

”Från bokidé till folkets röst”? 

4. Vilka böcker har KG Johansson givit ut på PulpFic förlag? 

5. Vad heter författaren till ”Leifs Hobby”? 

6. Vilka är mina tre första skrivtips i listan på sidan 14? 

7. Vad heter Ulics bästa vän i novellen ”Drakmannen” 

 

Svara på frågorna och skicka sedan in dina svar senast den 27 augusti -18  till  

pulpficforlag@gmail.com 

skriv ”Quiz” i ämnesraden. 

Vinnaren får välja två valfria böcker/e-böcker från PulpFic förlag.  

 

Lycka till! 
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Nu finns ”Konsten att skriva Pulp Fiction” ute! 

Den enda svenska handbok i sitt slag för dig som vill lära dig att skriva intensiva, 

spännande historier med högt tempo. 

Boken innehåller en mängd övningar och skrivtips som du även kan använda till 

dina andra skrivprojekt och som gör att du både får upp tempot i ditt skrivande 

och sätter fart på fantasin. 

Boken säljs i PulpFics web shop och inom kort även ute på nätbokhandeln. 

”Konsten att skriva Pulp Fiction är skriven som sig bör—i ett svep och utan 

ånger. 

Ni hittar den här:  PulpFics web shop 

Pris: 195 kr 

Sidor: 202 

ISBN: 978-91-984127-4-1  

https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436
https://widget.publit.com/pulpfic-forlag_2436
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Nästa nummer: 

Den spännande fortsättningen av 

Leifs Hobby. 

Noveller  

Boktips 

Novelltävling - vinn boken ”Konsten 

att skriva Pulp Fiction” 

Pulp Fictions fader Lester Dent. 

 

PulpFic förlag 

https://pulpfic.wordpress.com 

Gilla PulpFic på Facebook 

 

 

https://pulpfic.wordpress.com
https://www.facebook.com/pulpficforlag/

