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Att sova
———————

En nattvaka från
Necronomicon i Sverige

”Också i Drömmen bör den kloke sky de Eviga Rymderna. I sitt
hjärta vet dock varje varelse att Döden icke är en tillflykt, och att
intet vilar för evigt – att även Döden i evigheten förgår. Och bland
de öde vidderna vaknar vi alla till slut åter.”
– Handskrift i Olaus Wormius privata exemplar av Necronomicon,
kommentar till en dikt av Abdul Alhazred.
1.
Jag hör dem till och med när jag håller för öronen. Det låter inte
som tassar, inget tissel-tassel – utan... Men det är sådant jag inte
får tänka på.
Ändå – jag kan inte låta bli att undra. Även om jag aldrig har sett
dem, har jag en aning om hur de ser ut. Blekt skinn, gula ögon
fulla av liv. Smutsiga... De äcklar mig. Det förekommer att jag
vaknar, slår upp ögonen med känslan av dem på händerna eller i
ansiktet. En kall beröring av naken hud och vassa naglar, om det
inte är klor.
Jag tror de är feta. Det låter så när deras kroppar stryker mellan
plankorna, tunga men ändå smidiga, mjuka och uppsvullna. Och
39

när jag håller för öronen hör jag dem i huvudet, hasande, grävande, gnagande sig fram i mitt kött.
2.
– Vad kan detta vara? frågade jag.
Jag höll upp föremålet mot lampan.
– Dammigt är det, som du ser, sade docent Maurin och fingrade på glasögonen han hade hängande i ett snöre runt halsen. Han
gjorde ofta så – glasen var flottiga och tummade. – Jag brukar
alltid tvätta händerna när jag tagit i det, fortsatte han.
Föremålet var torrt och ihopskrumpet, gråfläckigt och blekvitt.
Ett torkat djur, tänkte jag, kanske uppstoppat. Jag fann inget i
den oformliga kroppen som jag kände igen. Fyra stumpar som
måste ha varit extremiteterna, ett oigenkännligt huvud.
– Vad är det?
Jag strök det hårlösa skinnet.
– Ett av Johannes Francks försök, den välkände professorn och
alkemisten på 1600-talet, sade han...

Köp boken i din bokaffär och läs vidare!
Eller beställ den direkt från förlaget:

www.alephbok.com
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... är Aleph Bokförlags nya tidskrift – gratis på nätet! Ett w
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märkligheter: Skräck, fantasy & science fiction i bok och film, bisarr vetenskapshistoria, steampunk, verkliga brott... Artiklar
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Edgar Allan Poe — Jack the Ripper — H.P.
Lovecraft — Och mycket annat.
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