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Ett

Ni vet hur det är när man kvicknar till frampå förmiddagen, fullt påklädd, 
illamående, blöt av svett och ledbruten som om man hade sovit på en hög av 
gamla cyklar.

Man skulle ge vad som helst för att få försvinna ner i mörkret igen.
Men det får man inte.
Sannolikt var det kvävningskänslorna som väckte mig eftersom tungan satt 

som ett flugpapper mot gommen. Munnen var kruttorr och smakade ammo-
niak. Det var fruktansvärt kvavt i lägenheten, ryggen och nacken smärtade 
och den molande magvärken hade inte gett med sig, men yrseln antog jag 
bara var ett eko av fyllan.

Tv:n stod på. Trean. En hysterisk amerikanska som visade ett köksredskap 
som kunde förvandla en morot till någonting som mer eller mindre liknade 
en spetsgardin eller en underkjol.

Manchestersoffan var full av knölar, men det främsta skälet till ryggvärken 
var att jag tydligen hade legat på ginpavan, fjärrkontrollen och nyckelknip-
pan. Jag fick av mig kläderna, hittade några halstabletter i kavajfickan, lirkade 
upp köksfönstret, tände en cigg och satte på vattenkokaren.

Solen gassade där ute och luften som vällde in var varm som en utandning. 
Den helvetiska värmeböljan skulle tydligen fortsätta. Dag ut och dag in med 
över trettio grader i skuggan lakade ur den lilla energi jag hade kvar i kroppen. 
Jag hade antagligen tittat på väderrapporten i tv men mindes inte ett dugg.

En svart brännfåra till ett sotigt cigarrettfilter bredvid den rågade askkop-
pen på bordet visade att jag ännu en natt haft änglavakt. Intill sängen hade jag 
en brandsläckare som jag norpat åt mig på en Finlandsbåt men som ännu inte 
kommit till användning. Det var en försiktighetsåtgärd – kanske inte så effek-
tiv, egentligen, problemet är ju att man blir knockad av rökgaserna i stället för 
att vakna.

Någonstans hade jag hört att det yttersta beviset för att svenskarna är värl-
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dens mest organiserade folk är att det till och med finns ett Sängrökarnas 
Riksförbund, men jag hade inte kollat den uppgiften.

Jag var inte mer avtrubbad än att jag insåg att en kolsyresläckare närmast 
sängen var lika romantiskt som att ha en gravlykta som mysbelysning, men ef-
tersom jag sällan hade kvinnliga nattgäster var det i praktiken inget problem. 
Jag kunde i princip vara hur excentrisk jag behagade i mitt hem.

Jag skedade upp snabbkaffe i muggen. Om det ändå hade regnat. Kvälj-
ningar och känslan av uppsvälldhet går bättre ihop med en dyster bakgrund. 
Jag ringde polishuset och väntade medan signalerna gick fram till Jingnells 
anknytning. När han svarade försökte jag verka alert och effektiv, men rösten 
ville inte riktigt lyda. Det lät som om jag stod dubbelvikt medan jag pratade. 
Det har sina både för- och nackdelar att ha kontoret hemma, eller att ha bo-
staden som kontor, eller hur man nu ville se det.

– Kemmler här, sa jag. Har du hört något nytt?
– Nytt? Om vad?
– Den försvunne karln i Saltsjö-Duvnäs. Greger Sjöglimt. Du vet att jag 

håller ögonen på det.
Jingnell drog djupt efter andan. Jag kunde se honom framför mig: lite hu-

kande också när han satt, svettig, glipor mellan skjortknapparna, fiskblick och 
tics i mungipan. Ett förvuxet mobbningsoffer.

– Topsy, du får fan sluta att ringa hit. Hör du det? Sluta att ringa hit. Jag 
fattar inte vad du håller på med. Jag trodde att du skämtade om det där med 
privatdeckare. Herregud! Privatdetektiv? De försvann väl med Manhattan-
böckerna?

– Gosse, sa jag, du vet inte vad du talar om. En gång i tiden samarbetade vi, 
Jingnell. Jag behöver ett handtag, bara. For old times sake.

– Oss emellan så låter du helt slut, Topsy. Det håller inte. Du borde prata 
med nån.

Samtalet hade gått överstyr innan det ens börjat. Sådana saker rakt i örat 
efter ett allt annat än behagligt uppvaknande, och från en nolla som Jing-
nell. Bara namnet. Göteborgare som efter alla år i Stockholm fortfarande hade 
något av goa göbbar och kappsegling i tonfallet. Det här krävde nerver av 
taggtråd.

– Prata med nån? sa jag. Du sitter där med månadslön på ditt svullna kon-
torsarsle och lägger åttiofem procent av alla ärenden på hög. Då är det lätt att 
vara arrogant. Jag måste kirra bröd på bordet.

– Jag lägger på nu, Topsy. Ring inte hit igen. Aldrig mer.
– Jag var din chef en gång i tiden.
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– Ja, en gång i tiden. Jävligt länge sen. Livet går vidare, tack och lov. Skaffa 
dig en krisgrupp.

– Så du tänker inte ge mig nånting?
Han skrattade och la på.
Om en före detta kollega, en före detta underlydande, skrattar glädjelöst och 

lägger på utan att ta farväl, så är det ett ganska tydligt tecken på att man inte 
står så högt i kurs. Man ligger inte i såkallad framkant. Man är inte någon att 
räkna med. Det kan på något sätt ge en känsla av att man inte riktigt finns.

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

www.alephbok.com

http://www.alephbok.com
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