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Du står på avgrundens rand 

Du lockas våldsamt av dess kompromisslöshet  

Dödens isande andedräkt 

Du tvekar ett ögonblick, men frestelsen är  

Starkare än ditt förnuft 

Du tar ett steg 

Och faller 

Du faller  

Handlöst 

Hejdlöst 

Oåterkalleligt 
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1 

 

– Familjens svarta får, sa hon till den ljushåriga kvinnan som tittade på henne ur 

spegeln.  

     Hon drog hastigt på mascara på kvinnans vänstra ögonfransar. Det är alltid svårare 

än med de högra, om man var högerhänt som hon. Hennes gröna ögon framhävdes av 

fransarnas svärta. Hon var den enda i familjen som hade gröna ögon. Hennes bror 

Gustav var blåögd, precis som deras föräldrar. Det sades att en vilsen gen från hennes 

farmors mor, en spansk zigenerska, hade smugit sig in och blommat upp i henne. Hon 

hade inte bara ärvt farmorsmors gröna ögon utan även hennes heta temperament och 

tidsoptimism, vilket hade lett till en hel del missförstånd inom familjen under 

uppväxtåren. Nu tittade hon återigen på mobilen och såg till sin häpnad att hon borde 

ha gått hemifrån för mer än fem minuter sedan. 

     Hon fick inte missa planet! Hon grep tag i sin handväska och sin resväska, rusade 

ut ur lägenheten och kånkade nedför trappan. Resväskan var stor och otymplig och 

hon var nära på att snubbla över den ett par gånger. Med sina 159 cm hade hon alltid 

känt sig alldeles för kort och osedd, varför hon nästan alltid bar högklackat. 

 

Utanför porten smattrande regnet mot asfalten. Givetvis hade hon glömt paraplyet, 

men nu fick det vara, hon hade inte tid att återvända. Hon halvsprang på sina klackar 

över de små forsarna och sjöarna i trottoaren, med framåtböjt huvud, för att så gott det 

gick skydda sig mot regnet. Resväskans små hjul skvätte vilt omkring sig i varje 

vattenpöl. Vinden slet i hennes hår som blev allt blötare. En envis slinga klibbade fast 

i ansiktet och skymde sikten.  

     En lång stentrappa ledde ned till pendeltågsstationen. Våta, glansiga trappsteg i 

granit, polerade av tusentals sulor. Efter ett par fall kände hon till deras nyckfulla 

väsen. Hon stannade till innan hon sakta började ta sig ned. Hon stödde sig på 
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trappräcket med ena handen och bar resväskan i den andra. Gång på gång halkade 

handväskan ned från axeln så att hon fick stanna och ställa ned resväskan för att rätta 

till den. Hennes hår hade nu blivit helt blött och tunga droppar rann ned från 

hårtopparna längs skinnjackan. Plötsligt hörde hon det. Pendeltåget rullade sakta in 

mot stationen. Om hon sprang nu skulle hon hinna. Nästa tåg skulle gå om en kvart 

och då riskerade hon verkligen att missa planet. Hon hade bara ett par trappsteg kvar, 

så hon struntade i att handväskan återigen hade halkat ned och hängde i armvecket och 

att hennes envisa, blöta hårslinga hade klibbat fast vid näsan. Hon sprang så som hon 

hade gjort så många gånger tidigare.  

     Tredje trappsteget nedifrån – ett kallt glänsande själlöst mirakel i renaste granit 

ville inte känna hennes italienska sko mot sin fuktiga kropp. Hon halkade. Tappade 

balansen. Försökte förtvivlat återfå den, greppade efter trappräcken som hade dragit 

sig tillbaka, försökte få stöd från resväskan som föll tillsammans med henne, men 

förgäves. Hon föll baklänges. Ned på ryggen. Dunsade rumpan i alla de tre 

trappstegen och slog till sist i huvudet.  

     – Se upp för dörrarna, dörrarna stängs, lät en metallisk kvinnoröst från perrongen. 

     Tårarna gick inte att stoppa. Mascaran rann, men det brydde hon sig inte om längre. 

Jeansen var genomblöta och smutsiga. En brännande smärta hade spritt sig upp från 

rumpan, över ryggen och till det dunkande huvudet. Resväskan hade fått sig en stöt 

och handväskan låg bredvid i pölen. Regnet föll från en gränslöst grå himmel. Dess 

små droppar blandades med hennes tårar och föll ned på asfalten och lockade asfalten 

att börja drömma om havet. De små stenarna, som nu låg i jämna rader, täckta av 

bitumen, kom plötsligt ihåg sin ungdom, då de polerades av salta skummande vågor. 

 

2 

 

Havet. Hon hade en svår relation till det. Det som gjorde vår planet blå. Hon hade 

aldrig lärt sig simma. Barndomens badhusbesök med klassen hade inte hjälpt, inte 

heller pappas och Gustavs senare försök i Grekland och på Kanarieöarna. Med hon 



   

7 
 

lockades hejdlöst av det. Som en geting av ett saftglas. Som barn hade hon varit nära 

att drunkna ett par gånger. En av gångerna just i det där badhuset de brukade gå till 

med skolan. Med avund såg hon på medan de andra barnen hoppade från trampolinen. 

Höjden och det fria fallet lockade henne. Hon bad att få gå på toaletten och gick upp 

från den grunda bassängen och smög iväg till trampolinen utan att något lade märke 

till henne. Med skräckblandad förtjusning och vidöppna ögon kastade hon sig ut utan 

minsta möjlighet att ta sig upp. 

     Som vuxen hade hon lärt sig att respektera det djupa vattnet. Därför stod hon nu på 

gränsen mellan land och hav, mellan hav och himmel och lät fötterna bli nedgrävda i 

sanden. Det ändlöst blåa bar inga spår av de tunga, kalla regndropparna hon hade 

lämnat bakom sig. Idag andades havet salt, glittrade och log. Emellanåt rörde hon på 

tårna så att sanden sprack upp och buktade ut likt små vulkaner, tills nästa våg rullade 

in och sköljde bort allt igen. Så hade hon alltid gjort när hon var liten. Medan de andra 

barnen byggde sandslott stod hon bara där och lät fötterna bli nedgrävda. Hon vägrade 

att följa med de andra längre ut för att bada, men hon ville inte heller gå upp på 

stranden. Hon gillade att se hur hennes små sandvulkaner slätades ut för att i nästa 

vattenfria ögonblick ge plats åt nya. Aldrig blev sprickorna i den blöta sanden 

likadana. 

     – Hola guapa!  

     Han slet henne ur hennes tankar. Nästan lika brun som sitt bruna lockiga hår. Stora 

röda badshorts, ett vitt leende och ett par gnistrande fräcka bruna ögon.  

     – Quieres venir a mi casa? 

     Rebecka kunde ingen spanska, men hon förstod vad han var ute efter.  

     – Sorry, I don´t speak Spanish, svarade hon med ett artigt leende och började gå 

längs vattenbrynet.  

     Hon kunde inte låta bli att unna sig nöjet att kasta en blick tillbaka för att se hur 

havet suddade ut hennes fotspår.  

     – Where are you from? Han gav sig inte.  
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     Han hade breda axlar och välformade armar som kontrasterade mot den lilla 

putmagen, men Rebeckas blick fastnade på en tatuerad orm under hans vänstra bröst. 

Den var slarvigt gjord och märkligt placerad och väckte en underlig känsla av oro 

inom henne.  

     – It doesn’t matter! sa Rebecka och ökade takten.  

     Han insåg att det var lönlöst, snäste något på spanska och vände sig om för att 

spana efter nya offer.  

Så mycket hud i den gassande solen, för det mesta välstekt, men en och annan rosaröd 

eller blekfet fanns också som kontrast. De flesta låg och solade. En ung kvinna med 

vacker bränna och bara bröst låg och sov på en alldeles för liten handduk. Ett gäng 

ungdomar satt och skrattade och rökte. Rebecka kunde förnimma en svag doft av 

marijuana. Nakna kvinnobröst överallt. Stora som små, välformade som hängiga i en 

mängd olika nyanser. Rebecka rättade till sin bikiniöverdel. Två snygga ljushåriga 

killar sprang ned i vattnet framför henne. Ett gäng mörka tjejer försökte påkalla deras 

uppmärksamhet, men killarna tycktes bara se varandra. Barcelona var en mycket 

liberal stad, vilket attraherade bi- och homosexuella från hela Europa.  

     Hon tryckte lätt med pekfingret på sin axel, nog började den bli lite röd. Visserligen 

hade hon ganska bra pigment för att vara svensk, men hon riskerade fortfarande att bli 

kräftlik i den gassande spanska augustisolen om hon inte passade sig. Minst av allt 

ville hon se ut som de tatuerade britterna vars rödbrända flagnande hud fick dem att se 

ut som vandrande reklampelare för solkräm. Och det var ju ingen brådska. Bara 

hennes andra dag i Barcelona. Nog skulle hon hinna arbeta fram en riktigt snygg 

bränna innan det var dags att återvända till Sverige. Så hon drog på sig en tunn 

sommarklänning ovanpå sin torra bikini och fortsatte upp till tunnelbanan. Hon ville 

hinna hem och byta om innan det blev dags att åka tillbaka in till stan för att möta 

Gustav efter hans jobb. 

     Precis innan hon skulle svänga av strandpromenaden, stannade hon upp och tittade 

ut över stranden och havet. Ännu stod solen högt på himlen, men det klarblåa och 
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ljusgula hade redan fått en mjukare nyans. Hon tog upp kameran ur väskan och tog ett 

par bilder. Hon ville fånga ljuset. Fånga ögonblicket. Fånga tiden. Det var så flyktigt. 

3 

 

Trots att Rebecka var lite närsynt, såg hon honom direkt där han stod mitt på det lilla 

torget inte långt från tunnelbaneuppgången. Hon skulle nog känt igen honom var som 

helst. Hon log vid tanken på att hon kunde honom utantill. Med sina 192 centimeter 

var han åtminstone huvudet högre än de flesta omkring honom och hans ljusblonda 

kortklippta hår nästan lyste i kontrast till den mörkhåriga bakgrunden. Han var 

avslappnat men elegant klädd i en ljusblå rutig skjorta med uppkavlade ärmar och ett 

par ljusa jeans. Ett par mjuka beigefärgade mockasiner rymde hans stora fötter. Han 

var smal, men det syntes att han tränade. Då han såg henne sken han upp i ett brett 

leende. Det var hennes storebror Gustav! En bror att vara stolt över! 

     – Hej, brorsan! Hon var innerligt glad att se honom.  

     – Hej, stumpan! Han hade kallat henne det så länge hon kunde minnas.  

     Hon ställde sig på tå för att nå upp och ge honom en kram. En innerlig, varm kram. 

Den åldersskillnad på drygt nio år som hade gjort så att de båda känt sig som 

ensambarn under hela uppväxten, märktes knappt av längre.  

     – Kom, det finns ett trevligt tapasställe inte långt här ifrån, sa Gustav och tog 

Rebecka under armen.  

De var inte särskilt lika. Visst var båda blonda, men Rebeckas mörkblonda tjocka 

lockar var av ett helt annat slag än Gustavs tunna vitblonda. Dessutom började 

Gustavs hårlinje sakta krypa uppåt. Till en början försökte han dölja det med en lugg, 

men gav så småningom med sig och erkände tidens gång. Till skillnad från Gustav var 

Rebecka inte heller särskilt smal. Hon hade kvinnliga höfter och ganska breda axlar, 

men det kompenserades av en smal midja och nätta bröst. Man skulle nog kunna påstå 

att syskonen hade ett typiskt nordiskt utseende med sitt ljusa hår, sina avlånga ansikten 

och sina raka näsor om inte Rebeckas gröna ögon raserat helhetsbilden. 
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De gick genom Barri Gòtics smala slingrande gator. Vackra gjutna gatlyktor spred ett 

gulaktigt sken i skymningen. Ovanför var himlen en slocknande akvarell i rött och 

blått. Husfasaderna stod så nära varandra att invånarna säkert kunde känna varandras 

andedräkt i fönstren mittemot. Rebecka föreställde sig hur grannarna ibland visste mer 

om varandra än om sina egna familjemedlemmar. Hur folk kunde bli kära i 

fönsterbilderna. Gifta sig med dem och sedan skilja sig för att de blev kära i nya 

fönsterbilder. Hon log.  

     – Det är vackert här, sa hon till Gustav. 

     – Nja, lite för klaustrofobiskt för min smak, men det är här de mysiga 

restaurangerna finns, svarade Gustav med ett leende.  

     – Såna man tar sin syster till då hon kommer på besök? skrattade Rebecka. 

     – Precis! svarade Gustav. 

 

Tapasrestaurangen var full med folk. Det var högljutt, rökigt och varmt. Inredningen 

gick i nyanser av rött och grönt som för att matcha de små rätterna som stod uppställda 

på den långa bardisken. Den spanska lufttorkade skinkan ”jamon” i lövtunna skivor, 

soltorkade tomater med inlagda vitlöksklyftor och oändliga variationer av oliver var 

bara några av de många tapasrätterna som fyllde de prydligt fyrkantiga skålarna. Och 

vinet. Det unga violröda och den varmröda Gran Reserva, det lena och det sträva. 

Rebecka kände hur det vattnades i munnen. De slog sig ned vid ett bord för två som 

mirakulöst nog var det enda som var ledigt. 

     – Orkar du verkligen äta så mycket? frågade Gustav med ett retsamt flin när han 

såg hur många små tallrikar hans syster hade plockat på sig.  

     – Och jag ska dricka lika mycket vin ska du se! retades Rebecka när hon återvände 

från ytterligare en vända till bardisken.  

     Först när syskonens runda hörnbord var fyllt med tallrikar och de jättelika 

vinglasen var fyllda med vin slog Rebecka ned sig för att njuta av de spanska 

delikatesserna och äntligen få umgås med sin bror. 
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     De hade inte setts på över ett halvår. Gustav var programmerare och hade strax 

efter nyår fått en projektanställning på ett svenskt företag i Barcelona. Rebecka 

saknade sin bror. Fastän de aldrig hade haft en klassisk syskonrelation under 

uppväxten hade de kommit varandra mycket nära som vuxna. Han fanns alltid där för 

henne. Klokare och mer erfaren än tjejkompisarna och mer förstående än föräldrarna. 

Hon brukade berätta allt för honom. De kunde prata i timmar. Ofta handlade det om 

det motsatta könet. Gustav hade fyllt trettiotre. Jesus ålder, som han brukade säga. I 

sju år hade han bott ihop med Mia. De planerade att gifta sig och skaffa barn då hon en 

solig och ovanligt varm vårdag erkände att hon hade träffat en annan. Gustav gick in i 

en depression och då tillfället gavs, tvekade han inte att lämna det dystra sorgliga 

Stockholm för att pröva ett alternativa liv i en stad med mildare klimat. Det var inget 

typiskt beslut för Gustav, trygghet brukade vara hans motto, men skarpsynt som han 

var, insåg han att han behövde rädda sig själv. Trehundra soldagar om året, flera 

stränder inom gångavstånd och en årsmedeltemperatur på sjutton grader var utan 

tvekan starka antidepressiva faktorer. 

 

Rebecka studerade sin bror där han satt mitt emot henne med ett stort vinglas i sin 

hand och ett brett leende på läpparna. Till sin förtjusning kunde hon konstatera att hon 

inte hade sett honom så lycklig på flera år. Det värmde.  

     – Det syns att du är kär! sa Rebecka lite retsamt och log med alla sina tänder.  

     Gustav sänkte blicken men fortsatte att le, om möjligt ännu bredare. I den dunkla 

belysningen kunde Rebecka inte urskilja om Gustavs ljusa hy hade skiftat mot rött, 

men hon kunde se att ämnet berörde.  

     – Hon är en fantastisk kvinna! sa han till slut. Ni kommer att tycka om varandra, 

det är jag helt säker på! fortsatte han. 

     – Visst var det väl imorgon hon skulle komma tillbaka? frågade Rebecka 

     – Ja, hon kommer med morgontåget! Gustav gjorde en liten paus och fortsatte 

sedan i en mer upprörd ton. Fan att jag jobbar och inte kan möta henne på stationen, sa 

han och bet på sin underläpp.  
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     – Hon förstår nog, tröstade Rebecka. 

 

Gustav och Ana hade varit tillsammans i drygt tre månader. Han träffade henne på en 

fest hos en gemensam bekant. Faktum var att hon var det första och det enda han såg 

på den festen. När han klev in i rummet var det som om hon fyllde det från golv till 

tak. Hon var inte den där typiskt snygga tjejen som syntes och hördes och tog mycket 

plats, hon bara stod där och betraktade honom med sina svarta ögon. Två svarta hål 

som han omedelbart sögs in i. Sedan vände hon sig om och gick ut på balkongen. Han 

följde instinktivt efter. Det var i april och april var en varm månad i Barcelona, men 

det första Gustav fick fram var:  

     – Aren't you freezing? Han insåg sin dumhet direkt efter att han hade sagt det.  

     Hon bara log.  

     – Vill du ha? frågade hon medan hon drog bort plasten på ett oöppnat cigarettpaket.  

     –  Nej tack, jag röker inte, svarade Gustav och tänkte ”Fan att jag inte gör det då!”. 

     Hon var så oerhört sexig med sitt svarta långa hår och sin raka lugg som markerade 

hennes ögon. Hennes näsa var visserligen en aning för stor för hennes ansikte, men det 

gjorde henne bara ännu mer exotisk. Gustav studerade hennes läppar ”Undrar hur det 

känns att kyssa dem” tänkte han och sträckte fram sin hand.  

     – Jag heter Gustav, sa han och log.  

     Hon tog Gustavs hand. Hennes egen var mjuk och kall.  

     – Trevligt att träffas, jag är Ana, sa hon och såg honom i ögonen. 

 

Gustav upplevde det som brukar kallas ”kärlek vid första ögonkastet”. Han blev som 

hypnotiserad av hennes mörka mystik, hennes mjuka spanska brytning, hennes fylliga 

bröst och hennes kolsvarta ögon. Hon å sin sida attraherades av hans ljus, av hans 

ärliga öppna drag.  

     Det visade sig att Ana läste svenska ”en kvällskurs bara” som hon sa, men det 

framgick tydligt att det var viktigt för henne. Gustav föreslog att de skulle träffas och 

ha konversationsövningar. Ana skulle förbättra sin svenska och Gustav skulle öva sin 
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spanska. Ana tyckte att det lät som en bra idé. ”Konversationsövningar nu, ikväll!” 

Han förvånades över sig själv. Han hade inte varit så ivrig sedan tonåren, han ville ha 

henne nu. NU! Känna hennes hud mot sin, hålla om henne. Känna hennes doft, hennes 

smak, hennes hjärtslag. Men han kunde inte ta risken. Han fick inte skrämma bort 

henne. Hon var för speciell. Så de bestämde att träffas i veckan.  

     Han ringde henne redan nästa dag för att föreslå en träff dagen därpå. Hon var inte 

någon liten flicka längre och förstod mycket väl vilken makt hon hade över honom. 

Hon gav honom den glöd och inspiration han inte längre trodde fanns och i utbyte fick 

hon den trygghet hon så väl behövde. De älskade på Gustavs köksgolv och viskade i 

varandras öron, var och en på sitt språk. 

     – Jag är så glad för din skull, du anar inte! sa Rebecka, lutade sig tillbaka i sin stol 

och tände en cigarett.  

     – Det är verkligen fantastiskt att man fortfarande får röka här i Spanien! fortsatte 

hon nöjt.  

     – Nja, du vet vad jag tycker om det, sa Gustav och viftade demonstrativt bort den 

rök som drogs mot honom.  

     – Sånt man får stå ut med när man har en galen lillasyrra! skrattade Rebecka. 

 

De promenerade sakta genom kvällsstaden. Först förbi Katedralen genom Barcelonas 

gamla stadskärna med sina dunkla smala gränder, udda butiker och slitna fasader. 

Sedan ut på den livliga turistgatan La Rambla med de levande statyerna. En 

bronsängel med jättelika vingar, en silverfärgad man utan huvud som satt vid ett bord 

med ett fat på vilket hans huvud vilade, en svart demon med guldhorn och 

skräckinjagande svarta svärd, en prinsessa i rosa med spetsparaply och hjärtan på 

kinderna ... Alla rörde de på sig i takt med att de flanerande åskådarna kastade 

småslantar åt dem. Men det som förvånade Rebecka mest var inte de hallucinatoriska 

skepnaderna, det var blickarna. Sökande, studerande, oförskämda blickar. Italienare, 

fransmän, tyskar, alla stirrade på varandra utan minsta tendens till blyghet. Rebecka 
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tittade på Gustav för att försäkra sig om att denna surrealistisk värld av fantasi och 

kåthet inte var en dröm. 

     De fortsatte vidare upp på Passeig de Gracia – den ståtliga, breda paradgatan som 

kunde stoltsera med hela två hus ritade av den berömda katalanske arkitekten Antoni 

Gaudi. Det vidunderliga Casa Batllo med sin drakrygg till tak fick Rebecka att häpna. 

     De svängde höger vid Casa Milá, korsade den breda avenyn Diagonal och fortsatte 

upp på den lugna gatan Carrer de Bailén. Det var ett smalt sexvåningshus i en lång 

husrad. De höga fönstren i bruna fönsterkarmar, de franska balkongerna och de gråa 

utsmyckningarna gav fasaden ett något vemodigt sken. Lägenheten var en stor tvåa 

med högt i tak och minimalistisk inredning i vitt. Opersonligt. Och det passade 

Gustav. Det var den vita oskrivna sidan. En perfekt plats att börja om på. 

4 

Solen stod redan högt och lät ett par av sina strålar ta sig igenom lövverket framför 

huset och den öppna balkongdörren och falla på Rebeckas kind som hettade och 

rodnade. Ingenmanslandet mellan dröm och vaka fylldes av ett bländande vitt ljus. 

Rebecka vände på sig och försökte sjunka ned i sömnens värld igen, men hjälpt av 

solstrålarna tog vakenheten sakta överhand. Rebecka öppnade ögonen, blev bländad 

av det starka vita ljuset och slöt dem igen.  

     – God morgon! sa en kvinnoröst. 

     Orden sjönk sakta in i Rebeckas hjärna. Först kunde hon inte begripa var de kom 

ifrån, men snart såg hon henne. Hon satt i fåtöljen mitt emot med håret utsläppt och 

benen i kors, tittade på henne och log.  

     – Sovit gott? fortsatte kvinnan. 

     Det underligaste var att hennes närvaro varken förvånade eller generade Rebecka, 

tvärtom, den var helt naturlig och till och med efterlängtad. Fortfarande sömndrucken 

tyckte Rebecka att det inte fanns något tvivel om att kvinnan som satt i fåtöljen mitt 

emot hennes säng var hennes syster. Hennes utseende, hennes röst, allt med henne 
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uteslöt allt tvivel, trots att Rebecka helt säkert visste att hon aldrig hade haft någon 

syster. Men visst var det hennes syster! Så otroligt bekant och nära på något sätt.  

     – Jag är Ana, din brors flickvän, sa kvinnan utan att sluta le.  

     Jo men visst var det så, konstigt nog var även detta lika självklart.  

     – Hej, sa Rebecka och log ett sömnigt leende. 

     Hon studerade kvinnan vars ansikte ramades in av en rak mörk lugg. Kvinnan var 

tveklöst vacker, även om hennes skönhet knappast kunde anses vara klassisk. Ett par 

små fjun på överläppen och den grova näsan gjorde hennes utseende en aning hårt, till 

och med manligt. Men det kompenserades av vackra fylliga och till synes mjuka 

läppar. Hennes ögon var något utöver det vanliga. Intensivt svarta, brännande, 

inramade av kraftiga svarta ögonfransar.  

     – Vill du ha en kaffe?  

     Ana reste sig utan att invänta svar och gick ut till köket. Hon var ganska lång. 

Längre än Rebecka. Hennes ben var långa och smala med välformade höfter och fast 

rumpa. Hon hade ganska breda axlar och ett par riktigt stora bröst som såg en aning 

malplacerade ut på hennes för övrigt slanka figur. 

     Rebecka sträckte på sig igen och satte sig upp i sängen. Hon njöt av att se den 

klarblåa himlen utanför. På väg ut i köket råkade hon se sin spegelbild i den stora 

hallspegeln. Herregud, hon hade ju bara trosor på sig! Usch vad pinsamt! Att hon inte 

hade tänkt på det tidigare! Hon skyndade tillbaka till sovrummet och drog på sig en t-

shirt.  

 

Ana stod ute i köket och bredde smör på ett par nyrostade brödskivor. Hon vände sig 

om då hon hörde Rebeckas steg.  

     – Lite frukost? sa Ana och gjorde en gest mot matbordet. 

     Det gästades av en burk apelsinmarmelad, en burk nutella, en förpackning kokt 

skinka i tunna skivor och en bit hårdost smyckad med den osthyvel Rebecka haft med 

sig från Sverige.  
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     – Ja tack, gärna! sa Rebecka och slog sig ned på en av de mjuka stolarna. Du gör 

mig väl sällskap?  

     – Absolut! sa Ana och ställde ned två espressokoppar på bordet. Jag ville inte 

väcka dig. Du sov så gott. Som en ängel. Ana log mot Rebecka. 

     – Tack! sa Rebecka och rodnade en aning då hon mindes sina nakna bröst. 

     Ana bytte snabbt samtalsämne som om hon hade hört Rebeckas tankar. 

     – Dansar du? frågade hon och la två skinkbitar på en rostad brödskiva. 

     – Jag gillar att dansa, men det betyder inte att jag kan det! skrattade Rebecka. Jag 

vill gärna lära mig att dansa tango. 

     – Tango är min favoritdans, sa Ana tyst och log utan att ta sin intensiva blick ifrån 

Rebecka. 

     – Ja, jag har bara dansat det en gång, men det gjorde ett sånt intryck på mig ... sa 

Rebecka och gjorde en paus som för att försöka minnas känslan och fortsatte. Det var 

så... passionerat, tillade hon med en blick riktad mot något långt borta. 

     – Ja visst! Till och med en ful gammal gubbe förvandlas till drömprins i ens ögon 

under dansen! kommenterade Ana.  

     Båda skrattade.  

     – Vet du förresten någonstans man kan lära sig dansa tango här i Barcelona? 

undrade Rebecka. 

     – Jo då! Det finns ett ställe... Anas ögon gnistrade till, och jag ska faktiskt dit 

ikväll, fortsatte hon och fick något busigt i blicken. Vill du följa med? 

     – Ja! Vad kul! Jättegärna! utbrast Rebecka utan att kunna dölja sin förtjusning. 

     – Perfekt! Men först tycker jag vi åker till stranden, sa Ana och drack en klunk 

kaffe. 

     Rebecka nickade till svar, hon var redo för alla slags äventyr. 

     – Jag har verkligen saknat stranden i det smältande heta vidriga Madrid, sa Ana 

med en mörknande blick. Jag hatar verkligen den staden! tillade hon sedan med 

eftertryck. 

 



   

17 
 

Hon var emotionell. Det märktes att hon var dålig på att dölja sina känslor och det var 

vackert. Ärligt på något sätt. Det tydde på en skör känslighet och samtidigt indikerade 

det mod. Rebecka gillade detta karaktärsdrag. Kanske för att hon själv var sådan. Det 

spelade ingen roll att hon inte fick någon förklaring till varför Ana avskydde Madrid, 

de hade så många andra samtalsämnen.  

     De märkte knappt att de redan var framme vid tunnelbanan i sin bubblande, 

högljudda eufori av samtal och samförståelse. I tunnelbanan var det hett och trångt, 

men inte alls så som det brukar vara i Stockholms rusningstrafik. De flesta som åkte 

var semesterfirare och stämningen påminde mycket om den på turistgatan La Rambla 

dagen innan. Alla tittade. Studerade varandra med lystna blickar. Lättklädda, svettiga 

kroppar snuddade vid varandra i den trånga vagnen. Luften var tjock och genomsyrad 

av sex. Det var förvånansvärt tyst.  

     Rebecka och Ana stod hopklämda vid en av dörrarna. De hade också slutat prata. 

Då Ana var något längre än Rebecka, var Rebeckas näsa i jämnhöjd med Anas hals. 

Det var något med hennes doft, något som gjorde Rebecka alldeles varm inombords 

och fick hennes händer att svettas. Det blev inte bättre av att Anas bröst trycktes mot 

henne varje gång tåget bromsade in. Och det verkade inte heller som om Ana försökte 

göra något för att förhindra det. Tvärtom var det som om hon gjorde det medvetet då 

hon valde att trycka sig mot Rebecka istället för att ta stöd mot dörren. Det kanske var 

så att hon helt enkelt inte la någon större vikt vid det. Det var ju ett faktum att 

spanjorers privata sfär var betydligt mindre än skandinavernas ... 

     De köpte ett par iskalla lättöl i det lilla snabbköpet invid stranden. Till Rebeckas 

förvåning åkte även en förpackning smältost ned i korgen. 

     – Jag älskar ost med öl, kommenterade Ana. 

 

Denna fantastiskt heta, sandgula och himmelsblå sommar! Konstigt att det var 

Sveriges och inte Spaniens flagga som var gul och blå. Stranden var packad med folk, 

men trots detta lyckades de hitta en passande plats för sina handdukar. Ana drog av sig 

sitt linne och blottade sina stora, solbrända, välformade bröst. Rebecka kunde inte låta 
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bli att titta. ”Vilken tur Gustav hade då” försökte hon tänka för att inte råka tänka 

något annat. Ana solade topless. Hon var mån om att vårda sin vackra gyllenbruna 

bränna. Rebecka kände sig blek och trist bredvid henne.  

     De pratade oavbrutet. Det var så lätt. Det visade sig att de gillade samma 

regissörer, samma författare, samma musiker och Rebecka konstaterade att öl var så 

mycket godare med smältost än utan. De skrattade åt samma saker och rökte likadana 

cigaretter. Rebecka berättade att hon på morgonen fick för sig att Ana var hennes 

syster. Ana sken upp i ett brett leende: 

     – Tänk vilken intuition du har! skrattade hon. 

     Sedan blev hon allvarlig, såg Rebecka rakt i ögonen under ett ögonblick som 

tycktes vara under en evighet, men vände sedan snabbt bort blicken. Även 

Rebecka sänkte blicken och började rota efter sitt cigarettpaket i strandväskan. 

Vågorna glittrade. En varm vindpust smekte Rebeckas hår. Inte ett enda moln, bara ett 

par vita fiskmåsar mot en klarblå ridå.  

 

5 

 

Ana bodde ensam i en enorm våning vid Poble Sec. Husets fasad renoverades och var 

täckt med byggnadsställningar. Det syntes att det pampiga huset en gång varit mycket 

vackert. Nu skulle det få tillbaka sin skönhet.  

     – Jag fick ärva lägenheten då min mormor gick bort, sa Ana när de var på väg upp 

för den breda paradtrappan. Ja, hon och min mamma bröt kontakten när mamma blev 

på smällen med mig, fortsatte Ana och fick något sorgset i blicken. Morfar var en känd 

läkare här i Barcelona, fortsatte hon medan hon vred om en stor gammaldags nyckel i 

låset på en hög smyckad trädörr. Även mormor var från en fin familj, så det var en 

enorm skam att deras enda barn blev gravid vid sexton års ålder med gud vet vem, sa 

Ana medan hon sköt upp den tunga dörren och gjorde en gest med handen åt Rebecka. 

Kliv på min sköna! 
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     Rebecka klev in i en gigantisk hall med marmorgolv och bruna, blekta 

sjuttiotalstapeter på väggarna. Hon stannade upp, och såg sig om. Det var en 

fascinerande blandning av pampigt sekelskifte och dammigt 70-tal. Hon började ta av 

sig sina sandaler, men Ana stoppade henne: 

     – Nej, nej! Behåll skorna på! Det är smutsigt här, plus att vi faktiskt aldrig brukar ta 

av oss skorna inomhus här i Spanien. 

     – Är du säker? Rebecka såg förvånat på Ana. 

     – Ja gud ja! sa Ana och klev rakt in utan att göra någon ansats till att ta av sig sina. 

     – Du började berätta om din mamma, påminde Rebecka medan hon såg sig om i det 

gigantiska vardagsrummet. 

     – Nej, alltså bara det att jag fick lägenheten och inte mamma, svarade Ana 

tankspritt och fortsatte sedan mer fokuserat. Jag ska berätta hela den historien för dig 

nån dag. Men inte nu. Jag blir så ledsen varje gång jag tänker på det och idag vill jag 

vara på gott humör. 

     Trots att Rebecka inte visste vad det handlade om, kunde hon känna den djupa sorg 

som Ana associerade med det hon inte ville prata om.  

     – Du får berätta när helst du vill. Eller inte berätta alls, sa Rebecka mjukt som till 

ett barn och log försiktigt. 

     Ana log också, om än något ansträngt och sa överdrivet hurtigt som för att ställa 

om sig till en annan våglängd: 

     – Nu äter vi något gott! Kom! 

     Hon gick igenom en lång smal korridor som ledde ut i ett solbelyst rymligt kök. 

Rebecka följde efter. Även där skvallrade det orangebruna grovmönstrade kaklet, de 

röda köksluckorna och den snart antika gasspisen om att lägenheten inte hade 

renoverats på väldigt länge. Rebecka slog sig ned vid matbordet. Det var täckt med en 

till synes ny vaxduk med citroner på. Ana öppnade det en gång högteknologiska 

kylskåpet och ställde fram ägg, potatis, skinka, lök och tomater. 

     – Behöver du hjälp? frågade Rebecka. 

     – Nej då! svarade Ana. 
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     Hon öppnade återigen kylskåpet och tog fram en flaska rosévin. Samtidigt som hon 

stängde kylen med foten korkade hon elegant upp flaskan och hällde upp det varmrosa 

vinet i två stora glas.  

     – Det där gjorde du snyggt! sa Rebecka imponerat. 

     – Gammal vana, jag jobbade som servitris för ett par år sen, sa Ana och log medan 

hon gav Rebecka ett av glasen. 

Ana måste ha jobbat som kock också för allt glödde i hennes händer. Hon gjorde en 

tortilla – en spansk omelett. Det doftade ljuvligt och gick ruskigt fort. Mitt i processen 

drog hon av sig linnet och blottade återigen brösten: 

     – Gud vad varmt det är! utbrast hon. 

     Tortillan smakade till och med bättre än vad den doftade. Efter maten gick de 

igenom den gigantiska lägenheten till Anas garderob. Det var ett stort rum som låg i 

anslutning till Anas sovrum. Fyllt med kläder och skor. Rebecka förvånades över det 

enorma antalet tangoskor Ana hade. Ana bar storlek 40, Rebecka storlek 37, men till 

slut hittade de ett par som såg ut att kunna passa. De hade tillhört Anas mormor. 

     – Hon dansade in i det sista, suckade Ana. 

     – Men ska jag då verkligen ... försökte Rebecka invända. 

     – Ja, det är klart! Mormor skulle bli överlycklig om hon fick veta att skorna trots 

allt kom till nytta. 

     Rebecka studerade skorna. De var knappt använda. Svart lackerat skinn. Höga 

klackar. Korslagda band som höll foten på plats. De såg välgjorda ut. Rebecka tittade 

efter storleken, men kunde inte hitta någon. 

     – Prova dem istället, sa Ana. 

     Rebecka lydde. Hon tog av sig sina sandaler och tog på sig tangoskorna.  Först 

högerfoten. Sedan vänster. Hon spände de korslagda banden och ställde sig upp. 

     – Perfekt! log hon. 

     – Perfekt! instämde Ana. 
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Våningen tycktes rymma ett oändligt antal rum som innehöll möbler från diverse 

epoker. Förgyllda rokokobyråer stod sida vid sida med femtiotalssoffor. Jugendlampor 

och marmorbord. Sjuttiotalsvaser och minimalistiskt designade sextiotalsstolar. 

Arvegods från morföräldrars morföräldrar och det de hade köpt själva. Ana gick sällan 

in i alla dessa rum. De var för många att hålla reda på. De fick leva sitt eget dammiga 

liv i en tid som inte fanns på de dödligas tidsaxel. Någon gång skulle hon göra något åt 

dem, men inte nu. Men morfaderns forna arbetsrum var helt och hållet hennes. Det var 

där hon skapade. Det enorma, ljusa rummet med vitmålade väggar och höga fönster 

användes som ateljé. Ett par stafflier, ett gäng dukar och två arbetsbord var allt som 

fanns där. Och de färdiga tavlorna förstås. Ana inspirerades av impressionisterna. Hon 

avbildade stämningar, fångade ljus. Men till skillnad från dem var hennes motiv 

proportionella. Mer verklighetstrogna. Ibland nästan fotografiska på håll. 

     Rebecka gick omkring i ateljén och studerade tavlorna häpet. 

     – Det är ju helt otroligt! Vilken talang! upprepade hon gång på gång. 

     Hon stannade vid en stor ofärdig duk som föreställde den mäktiga kyrkan Sagrada 

Familia i solnedgången. Kyrkans torn avtecknade sig varmgula mot den djupblåa 

himlen. De nästan glödde i dagens sista ljusstrålar. Men allt runt omkring – det som 

redan hade slocknat och skulle gå i kalla nyanser hade bara fått blågråa konturer. 

     – Jag får inte till det, sa Ana. Hon suckade och fortsatte. Ljuset förändras från dag 

till dag, från sekund till sekund. Jag hinner knappt få upp mitt staffli innan allt har 

förändrats helt och hållet. Det här har jag målat ur minnet. Men det blir inte som jag 

vill! Tänk om man kunde frysa ljuset ... 

     – Det kanske man kan. Jag kanske kan vara till hjälp, sa Rebecka och mötte Anas 

blick. 
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Tangolektionen skulle äga rum på ett danscenter i Poblenou. Det var en nybörjargrupp 

som skulle dansa ikväll. De var för tidiga, men det visade sig att även det ingick i 

Anas plan. Till Rebeckas förvåning hade hon nycklarna till lokalen.  

     – Ja ja, jag är instruktören här, skrattade Ana. Jag ville att det skulle vara en 

överraskning! fortsatte hon. 

     – Men du är ju allbegåvad! Finns det någonting du är dålig på? utbrast Rebecka. 

     – Ja, massor! Jag är till exempel kass på att dölja mina känslor. Ana fortsatte att le, 

men Rebecka vågade inte möta hennes blick. Hon visste att det skulle brännas. 

     Nybörjargruppen bestod av danssugna i alla åldrar. Från tonåringar till pensionärer 

och allt där emellan. Tre fjärdedelar var kvinnor, så kvinnorna fick turas om att leda. 

Ana visade, kommenterade och hoppade mellan paren. Rebecka kände sig en aning 

bortkommen med alla nya rörelser, men hon älskade stämningen. Älskade musiken.     

När lektionen började närma sig sitt slut kom Ana fram till Rebecka och sa: 

     – Snart kommer min favoritlåt och jag vill dansa den med dig! 

     Mycket snart fylldes rummet av en tangoremix av Beatles Yesterday. Bitterljuva 

toner som gav hjärtat gåshud. Ana tog tag om Rebeckas midja, Rebecka lade sin högra 

hand på Anas axel som hon hade lärt sig. Ana var stark. Mycket stark. Hon ledde 

bestämt, men mjukt. Hon talade dansens språk och konstigt nog förstod Rebecka 

henne trots att det var hennes första språklektion. Ana fick Rebeckas fötter att utöva 

rörelser som Rebecka inte trodde att de kunde. Hon var mjuk – hennes mjuka händer, 

mjuka bröst, mjuka röst som viskade:  

     – Höger, höger, fram... Bra där! Och så höger fot upp. Sådär ja!  

     Men samtidigt var hon hård. Stadig, stark. Bestämd. Skicklig. Rebecka kunde 

känna hennes andedräkt. Hennes kroppsvärme. Du kan få hela mig här och nu. Ett två 

tre fyr. På detta golv. Ett två tre fyr. 

 

Ute i omklädningsrummet tog Ana fram sin mobil ur handväskan som hon hade 

lämnat kvar där under lektionen. Hon tittade på den och utbrast upprört: 

     – Men herregud! Vi har helt glömt Gustav! Han har ringt fem gånger! 
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     Rebecka tittade också på sin telefon. Hon hade fått ett sms från Gustav: ”Var är ni? 

Jag får inte tag på Ana heller. Snälla hör av dig! Kram!” Att hon, hans enda syster, 

hans bästa vän, kunde glömma bort honom! Rebecka skämdes. Skämdes förfärligt. 

Hon hade inte ens känt Ana i ett dygn och redan glömde hon bort sin egen bror på 

grund av henne! Nej, det här fick inte fortsätta. Hon kunde inte fortsätta umgås med 

Ana.  

     – Han svarar inte nu! Fan också! Är han arg på oss? sa Ana upprört och drog på sig 

jeansshortsen.  

     – Nej, det borde han inte vara, så som jag känner honom. Det ska verkligen mycket 

till för att göra honom arg, tröstade Rebecka. 

     – Kom, vi åker hem till honom! Vi köper med oss en flaska rött på vägen, jag vet 

vilket vin han gillar! sa Ana otåligt.  

     Hon var redan ombytt och vred oroligt runt nycklarna i sin hand. Det var första 

gången Ana pratade om Gustav. Det var första gången Rebecka hade tänkt på honom 

under dagen. Den insikten gjorde ont. Rebecka tittade på Ana. För ett ögonblick såg 

hon henne i ett annorlunda ljus. Hon såg henne som sin brors flickvän. Det långa 

mörka håret som Gustav var så förtjust i, de fylliga läpparna som han älskade att 

kyssa. Hennes genomträngande blick. Var den kärleksfull när den riktades mot 

honom? Hon verkade uppriktigt bekymrad. Nog skämdes hon lika mycket som 

Rebecka. Inte för att de inte hade hört av sig, utan för att deras explosiva vänskap var 

alldeles för uppslukande. 

 

Gustav var hemma. Han hade lagat middag och var innerligt glad att se tjejerna. Han 

gav Rebecka en varm kram. Sen kysste han Ana. Länge. De hade inte setts på nästan 

en vecka då Ana var i Madrid och hälsade på sin mamma.  

     De åt chili con carne och drack Gustavs favoritvin. De pratade och skrattade, men 

Rebecka undvek att möta Anas blick. Efter maten borstade alla tre tänderna framför 

den stora badrumsspegeln. Ana hade en tandborste och lite ombyteskläder hemma hos 

Gustav. Sedan lade de sig. Ana med Gustav i hans dubbelsäng. Rebecka i soffan i 
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vardagsrummet. Rebecka tog på sig sin pyjamas trots att det var alldeles för varmt. 

Det blev aldrig riktigt mörkt i rummet. Det fanns ingen rullgardin som kunde hålla 

nattstadens ljus utanför. Rebecka låg länge och vred på sig. Tankarna vägrade lämna 

henne i fred. Hon somnade tungt långt in på småtimmarna. 
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På kvällen nästa dag gick de till Sagrada Familia som låg alldeles i närheten. Ett 

förstenat gigantiskt rymdslott som överraskade Rebecka med sin väldighet. Hon stod 

som paralyserad och såg upp mot det. Dess torn såg ut att vara täckta av tjockt 

spindelväv spunnet av en jättespindel ur en sagovärld. De mosaikklädda korsen 

avtecknade sig som drömlika parabolantenner mot den molnfria himlen. Ett 

skönhetens och galenskapens tempel. Ett arkitektoniskt underverk som hade fått liv. 

Det levde och andades och idag var det på gott humör och glänste med alla sina 

mosaikbitar. Rebecka tog upp kameran för att fånga ljuset. Dagens sista ljus vars 

skuggor framhävde tornens detaljrikedom. Hon tog ett par bilder, flyttade sig längre 

bak och tog ett par till. Ana tittade ömsom på basilikan ömsom på Rebecka. Hennes 

koncentration fascinerade Ana.  

     – Lyckas du fånga det? frågade hon. 

     – Jag vet inte än, det får vi se sen, men hon verkar vara villig, svarade Rebecka 

utan att sluta fotografera. 

     – Har du också märkt det? frågade Ana förvånat. Att vissa saker verkar ha en själ 

och att de kan ha sina bra och dåliga dagar? Att de kan vilja eller inte vilja bli 

avbildade? fortsatte hon. 

     – Ja, svarade Rebecka utan att släppa kyrkan med sitt objektiv. Och för att få en bra 

bild måste man kunna bedöma sakernas natur, se deras inre väsen, inte bara skalet, 

tillade hon och tittade upp på Ana. 

     – Och detsamma gäller människor! Anas ögon glänste. 

     – I ännu högre utsträckning!  
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     – Får jag kika hur det blev? frågade Ana. 

     –  Visst! Rebecka bläddrade fram den första bilden på kamerans display. 

     Ana ställde sig bakom henne så att hon kunde se över Rebeckas axel. Värmen från 

henne gjorde Rebeckas händer fuktiga av svett. Hon bläddrade i bilderna och försökte 

se till att andas normalt. Hennes händer darrade en aning. De nuddade inte varandra, 

men Rebecka kunde känna Anas doft. Rebeckas hjärta klappade och hon kände en 

varm tyngdkänsla sprida sig från bröstkorgen ned längs magen.  

     – Nej, vi får titta på en stor skärm sen istället, här ser man ingenting, sa Rebecka 

och tog ett steg framåt. 

     Ana rätade på sig och tog även hon ett par steg bort från Rebecka. Tystnaden var 

öronbedövande och varade i en evighet eller i en bråkdels sekund. Tre hjärtslag. Sedan 

kom stadens ljud tillbaka. Tutande bilar, människor som pratade och skrattade, 

duvornas vingslag, ett tunnelbanetåg som dundrade någonstans under jorden, vinden 

som spelade i Sagrada Familias håligheter. 

     – Kom! Vi går in innan ljuset slocknar helt! Ana var först med att tala. 

     – Ja! Spännande!  

 

De gick sakta genom mittskeppet och njöt av de trädlika pelarna, det varma ljuset och 

de många takdetaljerna. Både Rebecka och Ana var fascinerade av höjder. Höjdskräck 

var inte en av deras fobier, så de bestämde sig för att gå upp i ett av tornen. Trappan 

upp var brant och vindlande. Ana gick först. Hon hade starka ben med välformade 

vader och fast rumpa. Rebecka tittade bort. Ned på trappstegen. Grå sten. Torra. Hon 

mindes trappan i Stockholm. Det smärtade fortfarande i ryggen. De gick runt i en grå 

snäcka, en fossil som ledde upp till ljuset. 

     Från grått till en explosion av färger. Olika nyanser av himmel och hav. En rödgul 

solnedgång. Rosa moln. Ett regelbundet nät av tak nedanför glittrade som om det vore 

gjort av guld. Bergens orange siluett i bakgrunden. 

     Ana stod lutad mot relingen och såg ut över staden. 

     – Önskar du också att du kunde flyga? frågade hon Rebecka. 
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     – Ja, verkligen! När jag var liten drömde jag om att bli pilot ... 

     – Varför blev du inte det då? frågade Ana och tittade på Rebecka. 

     – Jag vet inte. Jag vågade nog inte, sa Rebecka och tystnade. Det fanns frågor som 

inte hade några svar. 

     – Rädslan är en av människans största laster … Ana tittade bort, men Rebecka hann 

märka hur något hårt drog förbi i hennes ansikte.  

     De stod tysta och såg ut över staden som sprudlade av liv. Vinden smekte de vita 

stenduvorna och lekte med Rebeckas hår. Hon kände den avlägsna doften av hav. Hon 

sneglade på Anas profil sedan tittade hon ned. Det var högt. Närmare 100 meter ned. 

Tänk att falla. Höll hon på att falla? Anas ord ekade i hennes öron ”Rädslan är en av 

människans största laster …” 

 

8 

 

Musikanten stod alltid i den långa gången mellan stationerna på den gröna och den 

gula linjen på Passeig de Gracia. Han spelade mest saxofon till ett inspelat 

ackompanjemang, men kunde också spela gitarr om han var på det humöret. Han hade 

lagt märke till kvinnorna på en gång. Till en början drog de till sig hans 

uppmärksamhet för att de båda såg så bra ut, men sedan la han märke till hur de tittade 

på varandra. Det var garanterat mer än vänskapliga blickar. Det var attraktion, om inte 

kärlek! De såg ut att vara lyckliga tillsammans. Och de få gånger han såg dem var och 

en för sig var de båda gråa och trista och inte alls lika märkvärdiga. 

 

9 

 

Rebecka såg henne direkt i folkmassan. Hon såg ut som en blomvas bakifrån i sin röda 

knälånga klänning. Det mörka håret rann ned som vattenfall längs ryggens röda tyg. 

Hon tycktes helt oberörd av duvorna som flaxande passerade bara någon meter 

ovanför hennes huvud. Hon vände sig om. Som om hon kände på sig att Rebecka 
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närmade sig. Rebecka stannade till, tackade natten för mörkret som dolde kindernas 

plötsliga hetta och log. 

     – Hej! sa Rebecka. 

     – Hej! log Ana. 

     De kramades. Ana luktade schampo och nytvättade kläder. Till det en svag doft av 

solbränd hud och Anas alldeles egna lite sötaktiga doft. Anas bröst mjukt mot 

Rebeckas. Ana bar ingen BH. Hennes värme. Lite för länge. 

     Baren var het och fuktig. Musiken dunkade. Ana trängde sig vant igenom den 

hoppande och dundrande folkmassan till en avlång bardisk. Hon höll Rebecka i 

handen och drog henne efter sig. Hon gjorde någon gest mot bartendern som strax dök 

upp med två små glas som han ställde ned framför dem. En skål med citronskivor och 

ett saltkar. En flaska med något gulaktigt som bartendern fyllde upp glasen med. 

     – Men jag ... jag brukar inte ... försökte Rebecka. 

     Ana la handen mjukt om Rebeckas midja och drog henne närmare sig. Hon log och 

hennes läppar var så nära att Rebecka kunde känna hennes andedräkt. 

     – Du måste, vännen! sa hon i Rebeckas öra och släppte taget om midjan. Här, ge 

mig din vänstra hand! fortsatte Ana och tog tag i den utan att vänta. 

     Hon vände upp Rebeckas hand så att tummen och pekfingret hamnade i samma 

höjd tog upp en citronskiva och drog den ett par gånger längs den lilla platån som hade 

bildats. På med lite salt som direkt började smälta i citronsaften. Hon upprepade 

proceduren med sin egen vänsterhand. Sedan gav hon Rebecka en citronskiva att hålla 

i den saltade handen och tog själv en med tummen och pekfingret. 

     – Så här har du högerhanden fri, sa hon i Rebeckas öra. Du måste svepa, fortsatte 

hon och tog upp sitt tequilaglas. 

     Rebecka följde hennes exempel. 

     – Skål! sa Ana och slickade av saltet från sin hand. 

     Rebecka dröjde ett ögonblick, men gjorde detsamma när hon mötte Anas frågande 

blick. De skålade och svepte. Vätskan brände Rebeckas gom och fick henne att rysa. 
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     –  Bit i citronen nu! uppmanade Ana. 

     Rebecka lydde och det hjälpte. En skön värme spred sig inombords efter att den 

första äckelkänslan hade lagt sig. 

     –  Ska vi upprepa? frågade Ana med ett busigt leende. 

     Rebecka log tillbaka. 

 

De gick sakta ned mot stranden. Ana höll Rebecka under armen. De hade köpt med sig 

en flaska rött vin på en nattöppen affär. De drack vinet direkt ur flaskan. Det var 

egentligen inget som Ana var särskilt förtjust i. Hon tyckte inte att man skulle blanda 

olika alkoholsorter under en och samma kväll. Hon sa att det ökade risken för bakfylla 

och att det var typiskt nordbor att inte tänka på sånt. 

     – Ni blandar ju allt mellan himmel och jord, retades hon, ni dricker en shot som ni 

sköljer ned med öl och sen vin, sen cider, sen en cocktail och på det champagne! Hon 

skrattade. Inte konstigt att Barcelona är helt nerspytt på sommarmorgnarna! Det är ju 

på sommaren alla nordbor kommer hit för att värma sina bleka rumpor och supa billig 

alkohol. 

      Hon kisade mot Rebecka. 

     – Äsch! Här! Drick lite vin, din spanska kvinna! sa Rebecka och sträckte fram 

flaskan mot Ana. 

      Ana tog tag i den och drack. Rebecka släppte inte heller taget och lät Anas hand 

ligga ovanpå sin egen. 

     – Så där ja! Nu blev tequilan glad att få lite sällskap! skrattade Rebecka. 

     De stannade då de hade kommit fram till stranden. Månens runda öga speglade sig i 

det nästan stilla vattnet. Små försiktiga vågtungor slickade den tomma, stilla stranden. 

Miljoner avlägsna solar glimmade i den ändlösa kylan ovanför. Deras värme nådde 

inte fram. Värmens källa var havet. Det hade värmts upp under den heta dagen och nu 

avgav det sin värme i form av ett lätt dis på ytan. 

     – Kom! Vi badar! skrek Ana plötsligt och slängde av sig skorna. 
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     Rebecka hann knappt ta av sig sina innan Ana drog med henne från  

strandpromenaden ned mot vattnet. Plötsligt stannade hon och släppte Rebeckas hand. 

Hon tittade på Rebecka med glittrande ögon. 

     – Jag älskar att bada då det är fullmåne! sa hon. Det är som en ritual för mig, 

fortsatte hon. Som att komma tillbaka till sitt ursprungstillstånd. Till sina rötter. Till att 

bli den urtidsmänniska som vi alla är innerst inne. 

     Ana drog snabbt av sig klänningen och Rebecka upptäckte att hon inte bara hade 

låtit bli behån under den utan även trosorna. Framför henne i månskenet stod en naken 

spansk kvinna. Mitt i natten. Mitt i staden. Mitt på stranden. Den vackraste kvinnan 

hon någonsin hade sett. Kvinnan tog ett steg närmare henne och tog försiktigt tag om 

hennes axlar. Mjuka fingrar. 

     – Vänd dig om, sa hon tyst. 

     Hon drog försiktigt ned dragkedjan på Rebeckas klänning. Drog ned axelbanden 

över hennes axlar och lät klänningen falla ned på sanden. Sedan knäppte hon upp 

behån. Vant och skickligt med en enda rörelse. Även den lät hon falla ned på sanden. 

Den kyliga brisen gjorde Rebeckas bröstvårtor styva. Visst var det väl brisen? Ana lät 

sina händer glida ned längs Rebeckas midja och ned mot höfterna. Hon tog tag i 

troskanten och drog försiktigt ned trosorna tills de hade nått marken. Rebecka steg ut 

ur tygcirkeln. Hon kände hur vätan mellan hennes ben kyldes av brisen. Samvetets 

iskalla andedräkt mot det heta begäret. Men hon gjorde ju inget fel. Det var väl inget 

konstigt med att vänner hjälpte varandra att klä av sig. Miljoner fjärran solar tittade på 

henne. Vem ljög hon för? Skit samma! Hon ville inte tänka. Inte nu. Anas hand mot 

hennes. Kom. 

 

Vattnet var kallt. Oväntat kallt. Men bara till en början. Snart blev vattnet lika varmt 

som Anas hand. Eller var det Anas hand som hade kylts ned till vattnets temperatur? 

Det var ett oändligt ögonblick, avskuret från alla andra. Ett helt liv där det bara fanns 

vatten och stjärnor, Rebecka och Ana. Inget annat. De gick allt längre ut. Plötsligt gled 

Anas hand ur Rebeckas och hon tog ett par simtag. 
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     – Kom så simmar vi! sa Ana medan hon vände sig på rygg och tog ett par simtag 

till. 

     Rebecka stod kvar utan att säga något. 

     – Det är helt underbart att simma i månskenet! Kom! envisades Ana medan hon 

fortsatte simma ett par meter ifrån Rebecka. 

     Rebecka tittade på Ana. Barndomens rädslor tonade sakta bort. Rebecka andades 

in, andades ut och tog ett ordentligt simtag mot Ana. Först upp och sen ned. Rebecka 

nådde sandbottnen med fötterna och för ett ögonblick såg hon de tusen solarna genom 

ett virrvarr av månglänsande vågspel. Saltet sved i ögonen. Än höll hon andan. Hon 

kände hur den bekanta paniken spred sig som en stickande värk inom henne. 

Någonstans från magtrakten och upp i bröstet för att få igång hjärtat att bulta sedan 

upp i huvudet, förbi munnen som fortfarande höll andan, förbi ögonen som sved av det 

salta vattnet och upp i hjärnan. Hon höll på att drunkna! Drunkna. Igen. Hjärtat 

bultade vansinnigt och fick igång händerna och fötterna. Hon måste upp. Hon måste 

andas. Hon måste leva. Och då greppade Anas händer henne under armarna och hon 

var återigen ovanför vattenytan. Andas in. Andas ut. Blodet susade i öronen i takt med 

den vansinniga pulsen. 

     – Varför sa du inget? Anas röst var bekymrad med behöll fortfarande sin mjukhet. 

Du borde ha sagt något! 

     Hon ställde ned Rebecka på botten, men släppte inte taget om henne medan hon 

ledde upp henne på stranden. 

     – Kom så tar vi mer vin istället! 

     Rebeckas hjärta bultade fortfarande. Vilken idiot hon var! Som om hon hade glömt! 

Hon kände hur tårarna kom. Heta mot de kalla kinderna. Hon försökte titta bort för att 

inte Ana skulle se, men Ana såg. Hon ställde sig framför Rebecka och torkade 

försiktigt bort tårarna med handen. Sedan tog hon bort en hårslinga ur Rebeckas 

ansikte och tittade henne allvarligt i ögonen. 

     – Jag lovar att lära dig simma! 
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     Rebecka invände: 

     – Det är inte det, det är bara det att jag ... stammade hon. 

     – Shh ... Ana la ett finger för Rebeckas läppar. Du behöver inte förklara, fortsatte 

hon. Jag förstår. Och jag lovar att jag kommer att lära dig simma. 

     Rebecka tittade tyst på henne. Här stod hon, helt naken inför denna kvinna. Utan 

några skydd kvar. Utan brandväggar. Hon var blottad. Fysiskt och känslomässigt. En 

skalad apelsin. En sköldpadda utan pansar. Och hon gav sig hän. Hon föll. Tog det där 

lilla steget som skiljde henne från avgrunden. Oåterkalleligt. Ett berusande dödligt 

fall. Deras läppar möttes. Havets sälta. Rödvinets syra. Anas sötma. En ljuvlig mjukhet 

som hon aldrig känt maken till. Skicklig tunga. Vattnet från hennes blöta hår rann ned 

längs magen och ned mot skrevet där det blandade sig med hennes egen saft. Hon ville 

ha hela henne. Hon ville smälta ihop och bli ett med henne. Världen vibrerade.  

     Gustav. 

     Det var som om de tänkte på honom samtidigt. De tog ett varsitt steg ifrån 

varandra. 

     – Vi får inte ... Vi kan inte ... Ana såg förvirrad ut. 

     – Han är min bror. Det här är helt sinnessjukt, sa Rebecka och drog bak håret i en 

nervös rörelse. 

     – Här! Vi tar lite vin, sa Ana och räckte Rebecka vinflaskan. 

 

De gick längs hamnen mot Columbus-statyn. Rebecka visste att det egentligen var fel 

håll för henne, men det gjorde inget. Vinet tog slut och de planerade att ta en drink i 

någon av barerna vid la Rambla. De gick på armlängds avstånd utan att nudda vid 

varandra. De var noga med det. De pratade om vädret i Stockholm och om vädret i 

Madrid. Om hur havet påverkade luftfuktigheten och om hur luftfuktigheten 

påverkade temperaturupplevelsen. 

     – Kvart över fyra, konstaterade Rebecka och stoppade tillbaka mobilen i väskan. 
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     – Om du vill kan vi gå hem till mig och titta på film innan tunnelbanan börjar gå, 

föreslog Ana. 

     – Ja ... jag vet inte ... det är nog ingen bra idé, sa Rebecka och tittade ut mot havet 

som fortfarande glittrade i fullmånens ljus. 

     – Nej, det är klart, sa Ana utan att se på Rebecka. Du har rätt, fortsatte hon. Det är 

nog ingen bra idé. 

     De stod tyst ett tag och tittade på månens spegling. Avlägsen musik hördes från 

barerna nere på strandpromenaden. Jakternas master gungade lite lätt. 

     – Men å andra sidan ... började Rebecka, men tystnade utan att hitta argument. 

     – Å andra sidan är det ju rätt bökigt att ta sig hem just nu, fortsatte Ana åt henne. 

      De stod tysta ett tag till. Rebeckas handflator var svettiga. Ett sugande, smärtande 

begär någonstans i magtrakten. Det susade i öronen av den höga musiken och 

alkoholen. Den stora stenen hade redan fallit och rullade ned för sluttningen i en 

vansinnig fart redo att fälla allt i sin väg. Det var redan för sent. Rebecka tog upp sin 

plånbok. Hon öppnade myntfacket och tog upp ett mynt. En euro. 

     – Får jag upp siffran, åker jag hem. Får jag upp gubben, går vi hem till dig, sa 

Rebecka och kastade upp myntet i luften utan att vänta på Anas respons.  

     Hon fångade det med högerhanden och la ned det på vänsterhanden. Hjärtat 

klappade vilt i bröstet. Hon tog bort högerhanden. 

     – Jag visste det! sa Ana utan att dölja sin förtjusning. 

     – Jag med, sa Rebecka tyst. 

 

Rebecka satte sig i soffan. Hon tog fram mobilen ur väskan. Tio i fem. Hon skrev ett 

sms till Gustav. ”Jag sover över hos Ana inatt. Hoppas du får en bra dag på jobbet 

imorgon. Kram!” Hon suckade och stoppade snabbt tillbaka mobilen i väskan. Hon 

ville inte se den. Snart dök Ana upp i dörröppningen med två vinglas och en öppnad 

flaska rödvin. Hon ställde ned allt på soffbordet och satte sig i soffan bredvid Rebecka. 
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Nära, men ändå så långt ifrån att hon inte nuddade vid henne. Hon korkade upp vinet 

och hällde upp det i glasen. 

     – Skål! sa hon och tittade på Rebecka. 

     Det brände till och hettade i rummet. Rebecka kände hur hennes kinder rodnade. 

Hon sänkte blicken och försökte få sig själv att tänka på Gustav, men lyckades inte. 

Ana drack ett par klunkar och ställde ned glaset. Sedan slog hon upp den bärbara 

datorn som hela tiden hade stått på bordet och sa: 

     – Jag vet att du gillar Almodóvar och jag vet att du inte har sett den här. 

     Rebecka hade svårt att koncentrera sig på filmen. Hon tänkte på sin andning och 

undrade om Ana märkte att hon inte kunde andas lugnt. Hon tänkte på sina händer som 

inte ville hitta sig en bekväm plats utan ständigt drogs till håret för att rätta till det, 

som om det skulle hjälpa. Hon kliade sig på näsan för att i nästa sekund komma på att 

hon absolut inte fick göra så för att inte också näsan skulle bli röd. Ana satt lugnt 

tillbakalutad och tittade på skärmen. Hon verkade vara helt inne i filmen. Det var 

outhärdligt. 

     Rebecka flyttade sig närmare och la huvudet på Anas axel. Det kunde väl inte 

skada. Ana la sitt huvud på Rebeckas. Almodóvars huvudkaraktär skrek på en 

prostituerad på skärmen. Rebecka hade sin högerhand i knät. Anas hand låg bara 

någon decimeter ifrån. Det var som om Ana kunde läsa Rebeckas tankar, för i nästa 

sekund tog hon Rebeckas hand i sin. 

 

De kysstes. Det sköts på skärmen. Någon skrek. Någon grät. Ana stängde den bärbara 

datorn med en smäll utan att avbryta kyssen. Det blev tyst så när som på deras andning 

som blev allt häftigare. Ana drog ned dragkedjan på Rebeckas klänning och drog av 

den över huvudet. Knäppte upp behån och smekte Rebeckas bröst. Rebecka tog tag i 

Anas klänning och började dra av den. Den var för lång. 

     – Ställ dig upp! sa hon till Ana. 

     Ana lydde. Hon fick av henne klänningen och drog henne till sig. Hon kysste 

hennes mage. Saltet från havet. Anas mjuka lår. Rebeckas fingrar. Deras blickar 
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möttes. Anas mörkbruna ögon, glansiga av upphetsning och känslorörelse. Rebeckas 

gröna. De förenades i en symfoni vars ljudlösa toner var det vackraste de någonsin 

hört. 

 

10 

 

Hon bar en svart långklänning i spets och sammet, så lång att hon nästan trampade på 

den när häxan snurrade henne. Häxans grepp var stadigt. Hon var oklanderligt vacker i 

sin blodröda sidenklänning. Huvudet högre än Rebecka. De dansade vals i en 

gigantisk spegelsal. Häxan förde henne säkert och graciöst. Det var dunkelt i salen. De 

var ensamma. De skulle kunna älska här och nu på det svarta marmorgolvet, men 

musiken tystnade inte och de fortsatte att dansa. Rebecka visste att hon aldrig skulle 

älska någon så som hon älskade henne, men hon visste mycket väl vem hon var. 

Plötsligt såg hon Gustav i en av dörröppningarna. Hade han stått där länge? Hans 

ansikte var blekt, nästan grått. Hans ögon kristallartade. Han väste: 

     – Du dansar med djävulen! 

     – Jag vet! ropade hon och for iväg i den vansinniga valsen. 

     Häxan höll henne om midjan och drog henne närmare sig. Hon kunde känna hennes 

styva bröstvårtor. De dansade allt snabbare och häftigare. Hon kunde inte urskilja 

Gustavs ansikte längre. 

     – Jag kommer alltid att älska dig! var det sista häxan sa innan hon släppte taget om 

Rebecka och hon föll till golvet. 

     Rebecka vaknade med ett ryck. Hjärtat klappade. Hon var torr i munnen. Hon låg 

på golvet nedanför soffan. Det var redan ljust. Hon satte sig upp försiktigt. Ana sov. 

Hon andades fridfullt. Hennes läppar var lätt särade. Herregud! Hon hade kysst och 

bitit på dessa läppar. Hon visste hur de smakade. 

     Hur mycket var klockan? Hon såg sig om efter sin väska. Den låg på golvet en bit 

bort vid den tomma vinflaskan. Halv elva visade de digitala siffrorna. Ett sms från 
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Gustav, skickat tio över sju. ”Ok gumman! Hoppas ni fick en rolig utekväll! Pussa Ana 

från mig och ha en bra dag!” Pussa Ana ... Om han bara visste! Det sved till i bröstet. 

     Hon ställde sig upp och gick tyst ut ur rummet. Huvudet värkte. Hon fyllde på ett 

glas med vatten ur en åttalitersdunk i köket. Dunken var tung och hennes händer 

skakiga, så hon spillde ut vattnet på bordet. Hon drack girigt upp hela glaset och 

upprepade proceduren. Sedan torkade hon upp på bordet och fyllde på glaset igen för 

att gå in med det till Ana. När hon gick förbi Anas verkstad föll hennes blick på tavlan 

med Sagrada Familia. Den hade förändrats och var nästan klar. Och bredvid, på det 

lilla arbetsbordet låg Rebeckas fotografi. Och där låg de andra hon hade givit henne. 

Rebecka log. 

     – De är verkligen fantastiska! hörde hon Ana säga. 

     Som vanligt överraskade hon henne. Rebecka hade utmärkt hörsel, men hade inte 

hört några steg. Ana förflyttade sig tyst som en katt. 

     – Jag är överlyckligt för de här fotografierna, men det vet du ju redan, fortsatte Ana. 

     – Jag är glad att jag kan vara till hjälp, svarade Rebecka. 

     – Till hjälp! Du skämtar! Du är ett geni! Du är min dröm som har gått i uppfyllelse! 

Du och din talang! sa Ana och log brett. 

     Hon såg fantastisk ut där hon stod lutad mot väggen i en grön morgonrock av silke. 

Det syntes inte alls på henne att hon hade druckit hela natten och bara sovit i fyra 

timmar. Rebecka, som fortfarande höll i vattenglaset, rodnade och sänkte blicken. 

     – Tack! sa Ana och tog glaset ur Rebeckas hand. Du är mycket omtänksam. 

     Hon drack upp vattnet, ställde ned det tomma glaset på arbetsbordet och gick fram 

till Rebecka. Hon ställde sig framför henne och drog en mjuk hand längs hennes kind 

ner till hakan. Hon tog ömt tag om den och lyfte på den så att Rebecka blev tvungen 

att möta hennes blick. Ana tittade noga på henne la huvudet på sned och sa: 

     – Jag tror inte man kan leva ett liv utan att såra någon. Ibland finns det saker man 

bara inte kan låta bli. Jag försökte låta bli ... Hon gjorde en paus och fortsatte. Låta bli 

dig. Men det visade sig vara omöjligt. 
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     – Vi är två som bär skulden, sa Rebecka med ett vemodigt leende. 

     – Jag antar att vi inte hade något val. Varken du eller jag, sa Ana och log. 

     – Nej. Det hade vi inte, svarade Rebecka. 

 

Vattnet var hett, men ändå frös hon. Det måste vara bakfyllan. Hon tvättade sig noga 

med duschtvålen, men det hjälpte inte. Hjärtat pumpade ovanligt intensivt. Hon kände 

sig både upprymd och nedstämd på en och samma gång. En del av henne ville sjunga, 

medan en annan del ville smälta och spolas ned i avloppet tillsammans med all smuts 

som hade lösts upp från hennes kropp och nu höll på att rinna ned i de underjordiska 

vattentunnlarna. Händerna darrade en aning. Det var som om luften inte räckte till för 

att nära alla hennes känslor. Hon suckade djupt gång på gång, men kunde inte 

stabilisera sin andning. Hon var som en överspänd gitarrsträng som kunde gå av så fort 

någon vidrörde den. Hur kunde en sådan gränslös lycka bära med sig en så förtärande 

skam? 

     Nu blev hon snurrig. Hon måste sätta sig ned i badkaret för att inte svimma. Eller 

ännu hellre öppna fönstret. Hon tog tag om det antika fönsterhandtaget, vred om och 

drog. Inget hände. Hon drog igen. Utan resultat. Duschmunstycket låg i badkaret och 

sprutade vatten upp på väggen. Rebecka studerade fönstret. Det var riktigt stort. Vitt 

ogenomskinligt glas. Hon drog igen. Fönsterramen knastrade till och gav med sig. En 

våg av sommarstad vällde in i badrummet. Fågelsång och motorljud. Skratt och prat. 

Duvornas vingslag. Solvarm havsbris som doftade salt. Rebecka satte sig ned i 

badkaret och slöt ögonen. 

     – Hur är det? 

     Ana klev in i badrummet och hängde upp sin morgonrock på en av krokarna vid 

dörren. 

     – Bra! svarade Rebecka. Jag är bara lite snurrig efter gårdagens tequila. 

     – Det är nog snarare vinet, log Ana och klev ned i badkaret. 
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     Rebecka reste på sig och gav Ana duschen. Ana blötte håret och lät vattnet rinna  

längs sin kropp. Rebecka kunde inte slita blicken ifrån henne. Hon var outhärdligt 

vacker. Fulländad. 

     – Har du sett byggnadsställningen? frågade Ana plötsligt. 

     – Vilken byggnadsställning? undrade Rebecka. 

     – Den utanför fönstret. 

     Ana nickade mot det vidöppna fönstret. 

     – Nej... Rebecka såg frågande på henne. 

     – Kom så går vi ut och andas lite luft! 

     Ana gick fram till fönstret och satte sig på fönsterbrädet. Sedan gled hon försiktigt 

ned på andra sidan. 

     – Kom! Vädret är fantastiskt! sa Ana och log. 

     Rebecka följde Anas exempel. Det var en helt vansinnig idé, men på något sätt var 

den oerhört lockande. Hon måste hålla i sig i fönsterkarmen för att inte tappa balansen. 

Vad högt det var! De oslipade träplankorna stack fotsulorna. 

     – Undrar om nån lägger märke till oss? undrade Rebecka. 

     – Det tror jag inte! svarade Ana. Folk brukar vara upptagna med sitt. 

     – Och för övrigt spelar det nog ingen roll, fortsatte hon. I min värld finns bara du. 

     Hon sträckte ut handen. Rebecka tvekade ett ögonblick men släppte taget om 

fönsterkarmen och tog Anas hand. Deras läppar möttes. Deras blöta nakna kroppar. 

Staden fortsatte leva sitt liv. Duvorna fortsatte flaxa i jakt på föda. Bilarna fortsatte 

köra och släppa ut avgaser. Tunnelbanan gick enligt tidtabell. Precis som bussarna. 

Människorna skyndade nere på gatan. Någonstans spelade barnen fotboll. 

Segelbåtarnas master fortsatte att gunga i hamnen. Det var en dag som alla andra. 

Ingenting särskilt. Men någonstans på Carrer de la Marina, på en byggnadsställning 

utanför ett badrumsfönster på sjätte våningen hade en tidsbubbla bildats. En damm i 

en bullrig tidsflod. Tiden stod still och fylldes av en enda outtalad replik: 

     – Jag älskar dig. 
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Hon måste dricka en kopp kaffe till för att orka med dagen. Ana hade lagat middag 

och de satt vid köksbordet och väntade på Gustav. Två skurkar i maskopi. Hur skulle 

detta gå? Hon skulle äta, klaga på huvudvärken och tacka för sig. Eller så kunde hon 

gå iväg och läsa en bok med ursäkten att hon inte ville vara det femte hjulet.  

      De hörde hur nyckeln vreds om i ytterdörren. Gustav var precis som vanligt. 

Gladlynt. Lugn. Positiv. 

     – Å, vad det doftar! utropade han. 

     De pratade om Gustavs jobb. Om hettan i augusti. Om den kommande helgens  

utflykt. Om den där nya baren som hade öppnat ett par kvarter bort. Om 

Graciafestivalen. Om Spaniens vinregioner. Ana var bara en aning tystare än vanligt. 

En aning mer frånvarande. Visst blev det lite mycket igår. Men visst var det kul. Inte 

ett ord om nattbadet. Inte ett ljud om byggnadsställningen. Gustav var glad för deras 

skull. Ana rynkade på ögonbrynen. Visst var det underbart att Anas semester 

sammanföll med Rebeckas besök! Ja, så att hon slapp vara ensam. Ana ställde upp och 

tog hand om syrran medan Gustav jobbade. Det var mycket snällt av henne! 

     – Jag ska bara gå på toa, sa Rebecka och reste sig snabbt. 

     Hon satte sig på toalettlocket och täckte ansiktet med händerna. Hon måste 

andas. Bara andas och vara lugn. Bara. Vara. Lugn. Andas in. Andas ut. Enkelt. Inte 

drabbas av panik. Hon reste sig. Spolade i toaletten och sköljde ansiktet med kallt 

vatten. Hon rättade till håret, sträckte på ryggen och gick ut. 

     Ana satt i Gustavs knä. De kysstes. Rebecka stannade till och kände hur svartsjukan 

skar till i bröstet. Hon tittade ned på sina händer. Nagellacket hade börjat flagna. Hon 

behövde ta bort det med borttagningsmedlet och måla nytt. Nagelbanden var torra och 

behövde smörjas. 

     – Varför är du så blyg helt plötsligt? Frågade Gustav retsamt. 

     – Jag ... Rebecka hörde själv hur osäker hon lät. Jag tänkte ... 
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     – Vad tänkte du, syrran? skrattade Gustav. 

     – Att jag inte skulle störa! sa Rebecka irriterat. 

     Ana lättade upp stämningen. Hon skrattade till och sa retsamt: 

     – Syskonkärlek! 

     Gustav log. 

     – Du är trött gumman, sa han. 

     – Ja, medgav Rebecka. 

     – Jag borde nog gå och lägga mig, tillade hon. 

     Rebecka tackade för maten och gick in till sig. Hon bytte om till sin pyjamas, 

släckte taklampan och lade sig. Det var mörkt i rummet så när som på dörrens 

glödande kontur. Kökets ljus sipprade in under den och runt om den. Hon låg och 

stirrade på ljuset. Hon lyssnade efter alla ljud hon kunde uppfatta. Hon försökte 

blunda, men hjärtats oroliga slag höll henne vaken trots tröttheten. 

     De skramlade med disken. Hon hörde deras skratt. Vattnet som rann i köket. Hon 

hörde dem prata, men kunde inte urskilja orden. Då de blev tysta slog hennes hjärta 

snabbare. En kyla spred sig inombords. Hon vände och vred på sig med det hjälpte 

inte. 

     Badrumsdörren öppnades och stängdes. Gustavs elektriska tandborste sjöng sin 

gälla väsande visa. Det spolades i toaletten. Det blev hett och Rebecka sparkade av sig 

täcket. Sovrumsdörren stängdes. Sedan blev det tyst. Rebecka ansträngde öronen, men 

kunde inte uppfatta ett ljud. Hon lyssnade. Tystnaden vibrerade. Hon hörde sitt eget 

blod susa i öronen. Sitt hjärtas slag. 

     Sedan hörde hon dem. Sängens rytmiska rörelser. Gustavs flåsande. Hon la ansiktet 

i kudden och höll för öronen. Hon kände tårarna komma. Som när en porslinsvas faller 

ned på ett klinkergolv. Kroppens skakningar. Kudden som blev allt blötare. Hon grät 

tyst. Men de skulle ändå inte ha hört henne. 


