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O, beware, my lord, of jealousy;
It is the green-ey’d monster …

  
Othello, William Shakespeare
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ETT
Nyårsdagen

Elise tänkte att det var som om hon inte var där. Ingen 
kunde höra henne. Ingen kunde se henne. Hon var  osynlig 
där hon stod bakom träden och tittade ut över  gräsplanen 
bort mot den lilla lekplatsen. Det råkalla gryningsljuset 
hade börjat sprida sig över himlen, som hade samma färg 
som en blöt disktrasa, och luften var full av små regn-
droppar som stack henne i ansiktet. Hon kunde känna 
saltsmaken från havet när hon drog med handen över 
huden och slickade sig om munnen som en hund.

Peter Fenner låg där, med ansiktet ner i asfalten, som 
om han sov djupt. Skinnrocken var utbredd över honom 
som en presenning, bara stövlarna stack ut. Elise  pressade 
samman ögonlocken några sekunder för att stänga ute 
synen, för att tvinga sig till lugn, för att hålla borta pani-
ken som grep efter henne.

Gräset böljade som vågor i vinden. Gungorna rörde 
sig, svängde mot henne och sedan bort från henne. Gung-
hästen darrade på sina fjädrande spiraler. Det rörde sig 
överallt omkring henne, och ändå var det alldeles,  alldeles 
stilla. Det gjorde henne yr, och hon höll sig fast i trädet 
tills hon kände att naglarna grävde sig in i barken.
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I ögonvrån blev ljuset plötsligt starkare. Hon vände 
sig om och såg de blinkande blåljusen på en polisbil 
 alldeles utanför parken. Hon höll andan och klamrade sig 
fast vid trädet. Det skulle inte dröja länge innan alla fi ck 
veta. Hon började andas igen när bilen långsamt rullade 
in genom grinden och fortsatte en bit på gången. Så stan-
nade den.

Ingenting hände.
Elise lutade sig fram lite bakom trädet, våt i ansiktet 

men torr som sandpapper i munnen. Hon kunde inte se 
in i bilen, men hon föreställde sig att de satt där och 
överlade om vad de skulle göra. En pojke som hade 
druckit sig medvetslös i Marsh Park. Sådant som hände 
på nyårsnatten. Det var tidigt på morgonen nu, och de 
skulle dra sina slutsatser: Bara en unge som har fått för 
mycket igen. Sprit eller droger. De skulle oroa sig lite för att 
han blev kall. Vinden från Nordsjön kunde vara bitande 
så här års. De skulle säkert ringa efter en ambulans.  Kanske 
skickades den iväg i just detta ögonblick. Hon föreställde 
sig dörrar som slog igen, en motor som startades, en siren 
som plötsligt gick igång som en väckarklocka.

Förardörren öppnades, och en uniformerad polisman 
klev ur. Han skakade lite på benen som om han var stel, 
drog igen blixtlåset i jackan och fällde upp huvan mot 
kylan. En vindil drog förbi honom och fortsatte genom 
gräset så att det rörde sig som en vattenyta igen. När 
 vinden nådde träddungen hejdade den sig och smög sig 
iskall in genom hennes ärmar, innanför kragen, dränkte 
hennes ansikte i kyla. Hon darrade till.

Så började polismannen gå mot kroppen.
Elise pressade pannan mot trädets grova bark och slöt 
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ögonen. För sin inre blick såg hon Carls chockade ansikte 
från kvällen innan. Carl, pojken hon älskade. Hon borde 
ha vetat att han skulle göra något. Hon borde ha vetat att 
det skulle sluta illa. Hon hade ju faktiskt vetat allt annat. 
Hon var överallt. Hon var osynlig.

Nu hördes ett rop och springande steg. Polismannen 
hade sett blodet på Peters rock. Mörkrött, nästan brunt 
mot det svarta lädret. Hon såg honom springa tillbaka till 
bilen och prata hastigt med sin kollega genom passagerar-
fönstret. Dörren slogs upp och den andre polismannen 
klev ur. Han såg bister ut och verkade se sig noga omkring 
på marken medan han gick. När han kom fram till krop-
pen stod han stilla och gned handen över pannan. Han sa 
något. Samma ord gång på gång. Det syntes på ansiktsut-
trycket att han svor. Så sjönk han ner på knä med böjt 
huvud och såg ut att koncentrera sig. Ett bisarrt ögon-
blick fi ck hon för sig att han bad, men så insåg hon att han 
letade efter någonting.

Vapnet.
Elises käkar spändes. Varför hade inte hon kommit att 

tänka på det? Varför? Hon kunde ha letat efter vapnet. 
Hon hade stått där i evigheter och bara stirrat på  kroppen, 
när hon i stället hade kunnat hitta vapnet. Kanske låg det 
där på marken, i gräset, vid gungorna eller i buskarna. 
Hon kunde ha plockat upp Andys vapen och gömt undan 
det, men nu var det för sent.

På avstånd hörde hon något som lät som sirener. Hon 
drog sig undan. Med en sista blick på kroppen som låg 
där på marken gled hon in mellan träden, där det inte 
fanns någon risk att hon skulle bli sedd.

Och sedan sprang hon.
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TVÅ
Oktober

Carl Murdoch skulle inte svika henne. Det visste Elise.
Hon stirrade in i spegeln ovanför raden av handfat. 

Håret såg konstigt ut, som om det var längre på den ena 
sidan. Det kanske vore bättre att sätta upp det. Hon 
 samlade det i händerna och lyfte det ovanför huvudet, 
granskade det ett ögonblick och släppte sedan ner det 
igen. Hon stack handen i jackfi ckan och drog fram ett 
plommonfärgat läppglans. Hon lutade sig  närmare 
 spegeln, och lade på det. Så tog hon ett steg tillbaka, 
 plutade lite med munnen och betraktade sin spegelbild. 
Nej, det var för tydligt. Och dessutom gillade inte Carl 
makeup. Hon gick in i ett av båsen och drog av lite toa-
lettpapper. Så torkade hon bort färgen från läpparna.

Hon tog fram mobilen ur den andra fi ckan och tittade 
förebrående på den. Klockan var 13.47. Där fanns ingen 
signal, inget pip, inget meddelande, ingen förklaring till 
varför han inte hade kommit. Han visste att förhören 
började klockan två. Hon hade ringt och påmint honom 
kvällen innan. Var inte orolig, jag kommer att vara där, 
hade han sagt.

Utanför rätten ställde hon sig tillsammans med sin 

Besatt_inl.indd   15Besatt_inl.indd   15 2010-03-18   12.372010-03-18   12.37



16

mamma och sin bror Andy. Överallt omkring dem stod 
små grupper av människor som såg bekymrade ut.

De var formellt klädda alla tre. Andy i kostym med 
mörk slips, och med skor som var lika välputsade som 
om han stått på exercisgården. Hennes mamma i marin-
blå dräkt och med håret fl ätat och uppsatt. Elise i svarta 
byxor och jacka över en vit, prydlig blus. De såg ut som 
gäster på ett bröllop, inte som deltagare i en rättegång. 
Hennes bror, som rökte en cigarett och log åt någonting 
som hennes mamma hade sagt, såg inte ett dugg ut som 
någon som väntar på att få veta hur länge han ska sitta i 
fängelse.

Varför hade inte Carl kommit? Elise tittade förbi 
grupperna av människor och bort längs gatan i förhopp-
ningen att få se honom komma skyndande.

”Du kanske kan få samhällstjänst?” sa hennes mamma.
Elise suckade otåligt. Hur många gånger skulle de 

behöva gå igenom det där? Hon tittade på sin bror, som 
fortsatte att blossa på cigaretten utan att lyfta blicken 
från marken. Det var upp till henne att svara.

”Han kommer att få fängelse, mamma. Du hörde vad 
advokaten sa. Det var ett våldsamt överfall.”

”Men han klarade sig ju, eller hur? Han fi ck inga 
bestående skador.”

”Det fi nns bildbevis för att Andy sparkade honom när 
han låg på marken.”

”Men det var ju inte bara han”, sa hennes mamma.
Elises ögon smalnade och hon ryckte på axlarna. ”Det 

var bara han som vände sig om mot kameran.”
”Bra att ni försöker muntra upp mig”, sa Andy och 

borstade av framsidan av kavajen.
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Elise vände sig mot sin bror. Han var bara tjugofem, 
men såg tio år äldre ut. Han var lång och muskulös, och 
soldatträningen hade gett honom breda axlar och kraftig 
nacke. I sin kostym såg han ut som en vakt utanför en 
nattklubb. Ansiktet hade blivit bredare. När han tagit 
värvning hade han sett bra ut. Nu, fem år senare, var han 
liksom uppsvälld, som om ansiktsdragen hade försvunnit 
inåt. Ibland när hon tittade på honom var det nästan som 
om hon inte kände honom längre.

”Men de kommer att ta hänsyn till kriget. Det måste 
de göra”, sa hennes mamma.

Elise ryckte på axlarna igen. Andy hade varit tillbaka 
från Irak i över ett år. Hon undrade om domaren  verkligen 
tänkte ta hänsyn till hans tjänstgöring där.

”Hörni, bekymra er inte för mig”, sa Andy och tände 
ytterligare en cigarett. ”Det är jag som har klantat mig, 
jag är beredd att ta straffet för det.”

Elise svarade inte. Andy verkade inte ett dugg orolig 
för att hamna i fängelse. Hon hade försökt prata med 
honom om det fl era gånger, men han hade bara avfärdat 
det, och tillbringat mesta tiden med att jobba på jeepen 
ute i garaget. Carl hade också försökt kolla läget. Flera 
gånger hade han gått ut i garaget och hjälpt till att putsa 
karossen eller ta loss delar av motorn. Han verkar helt 
enkelt inte bry sig, hade han sagt när hon frågat honom 
efteråt. Men Andy kanske bara dolde sina känslor. Hon 
förstod sig helt enkelt inte på honom längre, och så hade 
det varit ända sedan han lämnade armén.

”Vi borde nog gå in”, sa hon och såg sig en sista gång 
om efter Carl, hoppades få se honom komma  springande, 
andfådd och full av ursäkter.
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”Jag ska bara röka färdigt den här”, sa Andy.
”Och jag behöver gå på toaletten först”, sa hennes 

mamma.
Elise såg efter sin mamma när hon försvann in i bygg-

naden. Dräkten hon hade på sig var för åtsittande och för 
kort, i synnerhet till lågklackade skor. Det fi ck henne att 
se ut som en mörk fyrkant på två feta ben. Om hon ändå 
hade tagit på sig byxorna som Elise hade föreslagit.

”Och glöm inte”, sa Andy, ”att om det är någon som 
frågar något om bilar, så ge dem Johnsons nummer. Den 
enda motor jag har sitter i jeepen, och den tillhör inte 
företaget. Det vet Johnson.”

Elise nickade. Han hade gett henne samma instruktio-
ner redan kvällen innan. Sedan han slutade i armén hade 
han och en kompis levt på att köpa och sälja bilar. Men 
jeepen hade han hittat på en skrot och den höll han på 
att göra i ordning till sig själv.

”Jag får högst tre månader”, sa Andy. ”Och med gott 
uppförande är jag ute om två. Jag hinner kanske få  färdigt 
jeepen före jul i alla fall. Och sälja den på eBay.”

”Var inte för självsäker”, svarade hon. ”Det känns som 
att utmana ödet.”

”Äh, Elly, var inte så pessimistisk”, sa han och viftade 
med fi mpen i luften. ”Du väntar dig alltid det värsta. 
Titta på mig. Jag är en kille med tur. Jag åkte till Irak och 
kom tillbaka utan en skråma. Jag får högst tre månader 
på någon öppen anstalt och sedan kommer jag ut i god 
tid för att hjälpa dig att sätta upp julpyntet.”

Elise vände sig uppgivet bort – och där var äntligen 
Carl, på väg mot henne med hastiga steg. Hon kände hur 
hon fi ck en klump i halsen när hon såg honom. Hon 
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knäppte jackan och strök med handen över den. Så öpp-
nade hon den igen och såg till att alla knapparna i blusen 
var ordentligt knäppta.

”Är du okej, Andy?” sa Carl och sträckte ut handen 
mot honom.

Andy skakade den. Det där var något som brukade 
roa Elise. De träffades så gott som varenda dag, och ändå 
skakade de alltid hand med varandra, som om de inte 
hade setts på månader.

”Förlåt att jag kommer så sent. Min pappa hade ett 
jobb som drog ut på tiden hur länge som helst. Vi fi ck 
vänta på en timmerleverans. Men i alla fall …”, sa Carl 
och sträckte ut händerna mot henne.

Hon ryckte på axlarna. Hon var glad att se honom. 
Han stod alldeles framför henne, uppklädd i mörka byxor 
och jacka, och med riktiga skor, inte de vanliga gympa-
dojorna. Hon ville sträcka fram handen och röra vid hans 
arm, men kände sig plötsligt blyg. De var vänner. Visst 
kramades de ibland, men det var alltid utan att tänka, på 
impuls. Det hände att de kysstes som ett par, men det var 
nästan alltid i mörkret, när det var alkohol eller  droger 
inblandade.

”Här är extranyckeln till garaget”, sa Andy och drog 
fram en nyckelring ur fi ckan.

Den hängde i luften mellan dem ett ögonblick, från 
sitt svarta läderemblem. Så tog Carl emot den.

”Det är massor med rost på jeepen. Flera veckors 
jobb, skulle jag tro. Om du fi xar det åt mig ska jag ersätta 
dig när jag kommer ut.”

”Är du säker på att du åker in?” sa Carl och stoppade 
nyckeln i fi ckan.
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Andy nickade.
”Nu kommer mamma”, sa Elise.
Hennes mamma var på väg mot dem, halvspringande. 

Hon såg ut som om något viktigt hade hänt.
”Hej, Carl!” sa hon medan hon grep Andy i ärmen. 

”Andy, jag träffade just mr Joseph. Han vill gärna att vi 
kommer in så att han kan få säga några ord innan det 
börjar.”

”Okej”, sa Andy. ”Bäst att få alltihop överstökat.”
Han gick före i riktning mot dörrarna. Elise betrak-

tade de breda axlarna när han strök händerna mot sidan 
av kavajen. Byxbenen fl addrade en aning. En känsla av 
hopplöshet grep henne. Hans övermod skulle inte hjälpa 
honom ett dugg i fängelset. Hon hade känt likadant när 
han gick in i armén. Då hade han varit som en hundvalp, 
visat upp uniformen med ögonen lysande av iver och 
pratat om hurdan utbildningen skulle bli, om  karriären 
han skulle göra i det militära. Och det enda hon hade 
kunnat tänka på var att han skulle kunna bli skadad, eller 
kanske skada någon annan. Nu hade han gjort det i alla 
fall. En lördagskväll i Norwich.

”Andy, vänta!” ropade hon.
Hon skyndade på stegen för att komma i kapp honom. 

Han hejdade sig och såg sig om. För ett ögonblick såg han 
undrande ut, men så sprack hans ansikte upp i ett leende. 
Elise sträckte ut armarna och kramade honom tafatt.

”Åh, Andy”, sa hon med ansiktet mot hans kavaj. 
”Klarar du dig?”

”Men syrran”, sa han och grep henne om axeln med 
sin stora hand. ”Var inte orolig för storebrorsan. Jag kan 
ta vara på mig själv.”
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Han släppte henne och gick vidare in genom sväng-
dörrarna, på väg mot deras mamma och mr Joseph.

”Han kommer att klara sig bra, Elly”, sa Carl och lade 
handen på hennes arm när de följde efter Andy in i bygg-
naden. ”Hans advokat säger att han får tre månader. Han 
har varit soldat. Det är till hans fördel.”

Hon nickade. Saker och ting lät bättre när Carl sa dem. 
Han hade kanske rätt. Det var ingen fara. Hon borde sluta 
se så dystert på allting. Försöka vara mer  optimistisk. Andy 
skulle åka i fängelse, men han skulle komma ut igen i god 
tid till jul.
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